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Kjærlighet fra Gud
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Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.
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Kontaktinfo
Åpningstider:
Kirkekontoret i Rissa: Mandag – Fredag: 10 – 14
Tlf. 73 85 28 97
Kirkekontoret i Leksvik: Tirsdag, torsdag og fredag: 09 – 14 
Mandag og onsdag stengt.  
Tlf. 74 85 51 66

Kirkeverge: Svanhild Sveaas Skrødal 
Kontor: tlf. 73 85 28 48 – mob. 480 67 406
Assisterende kirkeverge: Kari Berg
Kontor: tlf. 74 85 51 66 – mob. 932 49 982
Prost Brita Hardeberg, tlf. 73 85 27 62
Sokneprest Verena Grønning, tlf. 924 04 393 
Sokneprest Ingunn Aarseth Høivik, tlf. 73 85 27 60/ 911 19 529 
Sokneprest Thala Juul Holm, tlf. 908 17 798
Diakon (Rissa): Inger Marie Falch Løwø, tlf. 948 48 323
Diakon (Leksvik og Stranda): Ann-Kristin Eidsvåg
Mob. 958 79 485

Facebook: Kirken i Indre Fosen
Hjemmeside: http://kirken.no/indrefosen
E – post kirkekontoret: indrefosen@kirken.no
E – post menighetsbladet: menighetsbladet.if@kirken.no
E – post prost: prosten.fosen@kirken.no
Kontonummer menighetsbladet: 4212 35 32249

Kontakter for blomsterfondene:
Rein: Olga Johanne Berg, tlf. 948 81 134 
Konto: 4202.15.74907
Rissa: SpareBank1 Regnskapshuset, tlf. 73 85 48 50  
Konto: 4213.30.47640
Stadsbygd: Stadsbygd Sparebank, tlf. 73 85 50 00 
Konto: 4336.20.04900 (Senest dagen før)
Hasselvika: Jorid Nebb: tlf. 918 42 528 
Astrid Elvebakken, tlf. 414 31 011 
Konto: 4213.30.33844
Frengen: COOP Fevåg, tlf. 975 75 689 
Konto: 4336.15.55695
Selnes: Elin Dahlen, tlf. 73 85 39 75 og 994 47 219 
Konto: 4336.15.55695
Råkvåg: Coop Råkvåg: tlf. 975 75 634 
Konto: 4212.57.11272
Sørfjorden: Mary Fiksdal, tlf. 73 85 31 68 
Konto: 4212.57.11272
Leksvik: konto 4241.08.51614 
Blomsterkort kr 50,- selges hos Coop Prix Leksvik.
Stranda: konto 4241.09.82735
Blomsterkort selges hos Coop Prix og Moderns.

Takkeannonser i bladet koster minimum kr 100,-. 
Annonseteksten sendes til kirkekontoret i Indre Fosen, 
Rådhusveien 13, 7100 Rissa, leveres på kontoret i Leksvik 
eller Rissa, eller pr e-post: menighetsbladet.if@kirken.no. 
Giro blir tilsendt.

Her kommer blad nr. 3 i 2018, høstnummeret!

I dette nummeret er tema; bryllup. Du kan blant annet 
lese om eritreisk og somalisk bryllup, forsiden er pre-
get med bilde og salme etter tema, og i «Tilbakeblikk» 
kan vi lese om Magda og Henry Bjørnebo som har vært 
gift i 60 år. Bilde av jubileumskonfirmanter i Rissa og 
Stadsbygd finner du også. Ellers er det mye oversikt 
over hva som skjer i menighetene utover høsten, og 
mye annet spennende stoff.

Vi vil også informere om at det vil bli Bispevisitas i In-
dre Fosen kirkelige fellesråd i overgangen november/
desember i år. Der skal vi vise den nye biskopen de fine 
kirkene og det gode menighetslivet vårt. Det vil komme 
nærmere info om dette i julenummeret. 

Forsidebilde og andre illustrasjonsbilder i bladet er fra 
bryllupet til Oda Helen og Michael Kruksve i sommer.

God lesing ønskes fra oss i redaksjonskomiteen!

Elise Tetlimo, redaktør

Fra Redaksjonskomitéen

Vinner av konkurranse på 

i forrige menighetsblad!
Rett svar på konkurransen var løsningsordet: 

KJÆRLIGHET

Vinneren av konkurransen ble Mathea Vangen. 
Gratulerer så mye! Premie kommer.

Det er dessverre ingen konkurranse i dette bladet.

Frist på innsending av stoff til neste blad er 1. oktober.
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Andakt Min salme

Vann og vennlighet
Som-
meren 
2018 vil 
lenge bli 
stående 

som den varmeste og tørreste 
sommeren i manns minne.  Til 
glede for de solhungrige og 
badeglade, og til fortvilelse 
der åkrene har stått brune og 
tørre, og ilden har fått spre 
seg skremmende fort i knusk-
tørr skog. 
I år har vi fått oppleve at solen 
ikke bare er livgivende, den 
kan også ta liv og føre til stor 
skade, på alt som skal vokse 
og gro, på dyr og mennesker.

Vanligvis savner vi ikke regnet 
her i Indre Fosen.  Det er solen 
vi lengter etter og flykter til.  
For vann har vi nok av.

Derfor kan det være vanske-
lig å forstå bibeltekster som 
handler om sol og regn.   
«Solen skal ikke skade deg om 
dagen», synger vi med Salme 
121 i det gamle testamente.  
«Hete og sol skal ikke ramme 
dem, for han som er barmhjer-
tig skal føre dem og lede dem 
til kilder med vann» leser vi 
hos profeten Jesaja. 
Disse ordene er skrevet i et 
miljø der solen og heten ut-
gjør en stor trussel for livet, 
mens vannet gir liv.

Sommeren for ett år siden var 
vi som familie på reise i Israel.   
Vi opplevde flere dager med 
45 varmegrader, og reiste 
gjennom Judeas steinørken, 
hvor det var langt mellom de 
grønne vekstene.   
Det meste var brunt og sols-
vidd. 
Over alt hvor vi gikk, måtte vi 
ha med oss flasker med drik-
kevann.  
Og det var kjærkomment når 
vi ble tilbudt, rent, kaldt drik-
kevann.  
Så i tillegg til å se mange bibel-
ske steder på nært hold, fikk vi 
virkelig erfare hvor viktig rent 
vann er for alt liv.

Jesus gikk omkring i det sam-
me, tørre landskapet. 
Han satte seg ned, sliten og 
tørst, ved en dyp kilde utenfor 
byen Sykar i Samaria. 

Der kom han i snakk med en 
kvinne som var kommet for å 
hente vann.   
Denne samtalen kan du lese 
om i Johannesevangeliet, i 
kapittel 4. 
Jesus møter kvinnen med 
vennlighet, hun som alltid 
ellers var blitt møtt med for-
dømmelse og forakt. 
Der, ved brønnen, sier Jesus til 
kvinnen at han har det vannet 
som gir evig liv.

Etter å ha vært i Israel noen 
ganger, og opplevd tørken og 
varmen, skjønner jeg godt 
denne samtalen mellom Jesus 
og den samaritanske kvinnen. 
Og jeg har tenkt at hvis Jesus 
ikke hadde blitt født i Betle-
hem, men på Bergmyran, eller 
på Blankbygda, og møtt denne 
kvinnen gående langs veien 
en mørk høstkveld, da hadde 
han brukt andre ord.  Da had-
de han kanskje sagt at han er 
solen, som varmer og gir liv.  
Det er mye lettere å forstå for 
oss frosne fosninger.

Men etter sommeren 2018 
kan også vi forstå hvorfor 
Bibelen bruker regn og vann 
som bilde på velsignelse og liv. 
Og jeg kan lettere finne trøst 
og håp i et vers fra profeten 
Jesaja, kapittel 58:
«Herren skal alltid lede deg 
og mette din sjel 
i det tørre landet. 
Han skal styrke kroppen din 
så du blir som en vannrik 
hage, 
en kilde der vannet aldri svik-
ter.»

Den som har en kilde, har rike-
lig, ikke bare til seg selv, men 
også til andre. 
Tenk om vi kunne vært sånne 
kilder for dem vi møter, hvi-
lesteder, der en ikke blir møtt 
med forakt eller fordømmelse, 
men tatt imot med vennlighet 
og nåde! 
Vennlighet, fordi vi selv har 
møtt blikket til Jesus fra Na-
saret.  
Og nåde, fordi vi kjenner oss 
selv, og vet godt at vi trenger 
tilgivelse fra ham som en gang 
satte seg ned ved en brønn 
utenfor byen Sykar i Samaria.

T: 1987 John Bell, 
 1987 Graham Maule
O: 1999 Hans-Olav Mørk
M: Skotsk folketone

1 Det er navnet ditt jeg roper,
vil du følge meg?
Vil du trå i mine fotspor
på en ukjent vei?
Vil du kjennes ved mitt navn,
vil du møte sorg og savn,
vil du hvile i min favn
og la meg bli hos deg?

2 Vil du ta det første skrittet,
vil du følge meg?
Vil du gå til mine minste
på en ukjent vei?
Vil du tåle onde blikk,
stå igjen når noen gikk?
Du skal gi dem alt du fikk,
for jeg vil bli hos deg.

3 Vil du åpne blindes øyne,
vil du følge meg,
se at fanger får sin frihet
på en ukjent vei?
Vil du stelle andres sår
i det skjulte, år for år,
kjenne gleden som du får
når jeg vil bli hos deg?

4 Vil du trosse angst og uro,
vil du følge meg,
ta imot deg selv med nåde
på en ukjent vei,
la de ord som jeg har sagt,
folde ut sin skapermakt
tross din tvil og selvforakt?
For jeg vil bli hos deg.

5 Når du kaller, må jeg lytte.
Jeg vil følge deg!
Jeg vil vende om og vandre
på en ukjent vei.
Dit du går, vil jeg gå med,
Herre, la din vilje skje,
for jeg vet at jeg skal se
mitt liv fullendt i deg.

© T:  Bibelselskapet
© O:  Bibelselskapet

Salme 434 «Det er 
navnet ditt jeg roper», 
eller «Kallet» er en 
salme jeg ble kjent med 
ganske nylig. Jeg liker 
denne salmen fordi den 
spør om «vil du følge 
meg»? Den stiller ingen 
krav til at du må gjøre 
det. Den spør også om 
du «vil møte sorg og 
savn» og hvis du velger 
og gjøre det, lar du ham 
bli hos deg. For meg har 
den flere ting som gir 
meg mening. Som for 
eksempel og «stå igjen 
når andre gikk» som det 
også kan tolkes stå opp 
for andre, eller om du vil 
stelle deres sår selv om 
det er i det skjulte. Jeg 
mener at selv om san-
gen er munter og har en 
fengende melodi spør 
den på en måte om hvil-
ken person du er, og om 
du vil velge å følge noe 
som er større enn deg 
selv. Den handler ikke 
bare om den treenige 
Gud, men den spør deg, 
vil du gjøre dette?  Jeg 
ble kjent med denne sal-
men på Ungdomstinget. 
Dette er et demokrati 
for ungdommer mellom 
15 og 30 år i Nidaros 
bispedømme. Tinget 
er en plass der man tar 
opp saker som ungdom 
brenner for i kirken, 
men også et sted der 
man møter ungdommer 
som er like som seg 
selv. På ungdomstinget 
velges det representan-
ter for Nidaros ung-
domsråd. Jeg er valgt 
inn til ungdomsrådet for 
de neste to årene. Har 
dere mellom 16-30 år 
saker som angår kirka 
som dere vil ha behand-
let i ungdomsrådet kan 
dere sende en mail til: 
hanna.askjemshalten@
hotmail.com

Hanna Askjemshalten

Av Ingunn Aarseth Høivik, sokneprest
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	Før ekteskapsinngåelsen. 
 Prest og assistenter i gylne liturgiske klær.

Gratulerer Simon og Okuba! Her sammen med 
forloveren. I bakgrunnen skimtes tidligere dia-
kon Terje Breivold med Inger Breivold.


Eritreisk-katolsk bryllup og barnedåp 
i Rissa kirke 7. juli

Livet som flyktning er ikke enkelt. Det 
vanskeligste er nok å miste kontakten 

med mennesker du er glad i. Mange ser 
du kanskje aldri igjen. Noen historier har 
heldigvis en lykkelig slutt. Okubamariam 
og Simon kommer fra Eritrea. Okuba, 
som hun kalles, har bodd i Rissa i flere 
år, mens Simon nylig har fått opphold 
her etter flere år på flyktningmottak. 
Lille Lamiek ble født ved juletider. Nå er 
familien endelig gjenforent.

7. juli var en stor dag for den lille famili-
en. Da ble det feiret bryllup og barnedåp 
samtidig. Paret valgte å leie den lokale 
kirken som ramme for seremoniene, en 
kirke de kjenner godt fra før. Den erit-
reiske-katolske presten kom til Rissa fra 
Italia. Det kom gjester fra hele Europa, 
både slekt og venner. I tillegg kom det 
mange venner fra Rissa og områdene i 
nærheten. 

Dette var en eksotisk opplevelse for oss 
«ressværinger», og veldig forskjellig 
fra et norsk bryllup. Selv om det var en 
katolsk vielse, var det lett å kjenne igjen 

elementer fra den ortodokse kirken og den eritreiske 
kulturen. Vielsesritualet og den katolske messen var-
te i nesten to timer, til tross for at dette, ifølge dem 
selv, var en forkortet utgave.

Til lykke Okuba og Simon! Må Gud velsigne dere alle 
tre!

Inger Marie Falch Løwø
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Sommer og minner

Jeg håper du har hatt en fin sommer! 
En sommer som har gitt deg gode min-
ner. Og uansett hvilke minner du har, så 
er det kanskje noe du vil huske? 

Å lære seg å leve med de minnene 
man har er ikke alltid lett. Gjennom 
livet, i hverdager og i ferier, er det mye 
som skjer. Vi møter mange mennesker, 
fellesskap skifter, vi kommer til nye 
steder og nye omgivelser. Vi har gode 
hendelser, og vi har hendelser som ikke 
er gode. I nesten alt som skjer er det 
andre mennesker involvert. Minner, 
tanker og følelser, skal vi lære oss å leve 
med på en best mulig måte. I kirken og i 
sjele-omsorg kaller vi det «å forsone seg 
med eget liv». Det gjelder på godt, og 
det gjelder på vondt.

Å forsone seg med eget liv er en kunst 
det. Og det finnes ingen oppskrift. De 
fleste av oss er kanskje også gode til å 
plage oss selv med tanker, selvpålagte 
plager, vi får aldri fred.

Du har kommet langt den dagen du inn-
ser at: «You need to be your own best 
friend», du trenger å være din egen 
bestevenn. Det er den dagen tror jeg, 
at du kan tørre å være deg selv, tørre 
å senke skuldrene, tørre å møte andre 
mennesker med et åpent sinn, tørre å 
møte motbør, tørre å godta andre, tørre 
å stå opp for deg selv, og for andre, når 
du føler på urettferdighet. Innse at du 
er den du er, og det er godt nok! Det 
er den dagen du er trygg nok i deg selv 
at du får fred med deg selv, og du kan 
«blomstre der du er plantet».

Vi mennesker har så ofte meninger, om 
alt og alle. Og det er gjerne vi selv som 
har det rette svaret, fasiten, sannheten, 
og det eneste riktige.  Ordene Jesus 
sa da han hang på korset kan vi godt 

ta fram i våre egne liv: «Far, tilgi dem, 
for de vet ikke hva de gjør». For det er 
akkurat det vi ikke gjør; vi kjenner ikke 
andres liv, andres forutsetninger, andres 
bakgrunn for valg de tar. Det er så lett 
å dømme. Er det vår egen usikkerhet, 
vår egen uvisshet, og vår egen frykt og 
angst vi kjenner når vi dømmer? Og når 
vi selv føler oss dømt, kanskje vi kan be 
disse ord som en bønn? 

I sommer har jeg vært i bryllup, et 
bryllup jeg kanskje tidligere i livet ville 
ha takket nei til. Fordi jeg «har hørt», 
hatt fordommer, vært forutinntatt, vært 
usikker på meg selv. Nå har jeg kommet 
så langt at jeg tør å si ja, bli med, erfare, 
gjøre meg opp mine egne meninger. 
Jeg har vært i somalisk bryllup. Det var 
en fantastisk opplevelse! Men også litt 
skremmende. Jeg fikk føle på hvordan 
det er å komme til en fremmed kultur, 
med et annet språk, andre skikker og 
seremonier. Hva er «vanlig» her. Hvilken 
kleskode gjelder, er det vanlig å gi gave, 
i så fall hva slags gave. Jeg fikk kjenne 
på usikkerheten av hva skjer, hva skal 
jeg gjøre, hva sies. Samtidig var jeg 
åpen for å møte en ny kultur, følge med, 
lære, gjøre meg opp min egen mening. 
Ikke minst var det fint å se at det er 
vanlig med bryllup uten alkohol.

Jeg tror vi har mye å lære av andre kul-
turer. Jeg sitter igjen med mange gode 
følelser, men også mange tanker og 
spørsmål. Jo mere jeg ser av andre kul-
turer, jo mer tenker jeg at jeg er neimen 
ikke så sikker på at vår kultur er «den 
rette». Jeg har lyst til kort å dele 3 av de 
spørsmålene jeg satt igjen med etterpå. 
Jeg har ingen svar, men det er kanskje 
verdt å dvele litt ved for deg også?

TID: Hva tenker vi om ordet TID? Er 
det bare fordeler med å alltid gå etter 
klokken? Har vi blitt et folk som haster 
av sted til alle avtaler, som alltid må gå 
etter klokken, og som aldri har rom for 
forsinkelser?

KVINNER: Hvilke syn har vi på kvinner 
(dette gjelder jo også menn) fra andre 
land? Ser vi alle under ett som uteluk-
kende undertrykte, uten egen vilje og 
medbestemmelse. I sine klesdrakter og 
hodeplagg? I bryllupet var ingen vakre-
re, mer fargerike, flotte, og gladere enn 
de.

SELVBILDE: Mange norske ungdommer 
sliter med selvbilde. Hvorfor har det 
blitt slik? Er det også slik for unge i 
andre land?

Håper du tar deg tid til å reflektere over 
disse 3 spørsmålene. Og så ønsker jeg 
deg en riktig så fin høst!

Tekst og foto:
Ann-Kristin Eidsvåg

Eritreisk-katolsk bryllup og barnedåp 
i Rissa kirke 7. juli

Diakoniens spalte
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Museet Kystens Arv et kraftfullt nøkkelsted på 
Kystpilegrimsleia

Pilegrimer, pilegrimsvandring og 
åpning av den nasjonale kystpile-
grimsleia stod som hovedtema under 
årets Midtsommerfest ved Museet 
Kystens Arv. Og preses Helga Haug-
land Byfuglien var midtpunkt under 
søndagens preken.

-St. Hans er døperen Johannes sin 
fødselsdag. 24. juni og 24. desember 
er sterkt forbundet med hverandre, sa 
preses Helga Haugland Byfuglien i sin 
preken under gudstjenesten midtsom-
mersøndagen.

En folkelig, tydelig og vennlig preses 
satte feiringa av Sankthans inn i en 
religiøs sammenheng. 

-Døperen Johannes ble født på dagen 
et halvt år før Jesus, og han tegnes 
som en kraftfull person. Hans oppga-
ve var å forberede folk på at Messias 
skulle bli født. 

Sjøveien en naturlig ferdselsåre 
for pilegrimer
Sankthans- aften hadde preses 
sammen med flere andre geistlige 
vært på Smøla for å offisielt åpne 
den nasjonale Kystpilegrimsleia inn til 
Nidarosdomen. Fra tidligere tider var 
sjøveien en naturlig ferdselsåre for 
pilegrimer, kunne preses fortelle.

-Før reformasjonen var det langt flere 
som reiste sjøveien i stedet for å gå 
den lange veien til fots for å nå pile-
grimsreisens mål, som var Olav den 
Helliges grav. Reformasjonen satte 
en stopper for pilegrimsreisene. Nå 

settes det igjen fokus på disse. Dette 
flotte området er et kraftfullt stopp på 
veien til Norges nasjonalhelligdom. 

Værgudene spilte på lag
Det ble ei høytidelig gudstjeneste 
under åpen himmel. Som om høyere 
makter hadde en finger med i spillet, 
holdt regnværet opp, vinden stilnet 
og stunda ble velsignet med nesten 
skyfri himmel. Mandssangernes sang 
bar godt. Foruten preses sin preken, 
deltok pilegrimstprest Einar Vegge, di-
akon Inger Falch Løwø og sokneprest 
Thala Juul Holm i gudstjenesten. Blant 
kirkelyden satt seks sjøsterke menn. 
Alle hadde vært med på seilaset fra 
Egersund og opp langs kysten. Turen 
starta 29. mai, og underveis hadde 
redningsskøyta ”RS Risør 2” hatt man-
ge stopp. Nå var den snart kommet til 
veis ende. 

Familievandring
Før kirkeklokkene ringte inn til guds-
tjeneste, fikk barnefamilier anledning 
til å være med på en liten mini-vand-
ring fra kirka til museet. Johan Rein 
var med som historieforteller. Han 
fortalte levende om da den gam-
le kirka på Stadsbygd brant ned til 
grunnen i 1837, og litt om den staselig 
presteboligen som stod ferdig i 1769. 
Deretter ruslet følget mot amfiet. 
En smilende preses kom med van-
drestaven i hånda og hilste på barna. 
Sammen gikk de ned stien og mot 
museet. 

Samtalte rundt pilegrimstemaet
Etter kirkekaffen fikk de som ønsket 

det høre museumsdirektør Magnus Skog-
lund samtale med Byfuglien og Vegge om 
spørsmål rundt temaet pilegrimsvandring og 
hvorfor dette har blitt aktuelt igjen.

- Mange går rundt med en lengsel etter å 
finne noe som er større enn seg selv.

- En pilegrimsreise er en reise mot et hellig 
mål.

- Å være en pilegrim åpner sinnet for natur, 
kultur og ånd.

- Den nye kystpilegrimsleia er viktig for 
mange lokalsamfunn. Den vil løfte fram 
lokale verdier.

Var noen av svarene de inviterte gjestene ga. 

Alt har sin slutt. Så også denne Sankt-
hans-helga. Kanskje startet helga en prosess 
hos noen som innebærer et ønske om å 
utforske pilegrimsleia langs kysten.

Tekst og foto: Vigdis Schei
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Pilegrimsgudstjeneste i 
amfiet på Kystens Arv
24. juni, på St. Hans dagen, var det utegudstjeneste i amfiet 
ved museet Kystens arv på Stadsbygd. Det var en flott opple-
velse. Til og med været var bra gjennom hele gudstjenesten, 
selv om det regnet både før og etter. Prestelva lå speilblank 
med andunger som svømte rundt, og i bakgrunnen så vi fjor-
den med båter som passerte. Vegetasjonen var tett og grønn 
rundt elva, og markblomstene på sitt fineste. På brygga var 
det rigget til gudstjeneste med en gammel tønne som impro-
visert prekestol. Kantor hadde fått et telt over instrumentet 
sitt, ellers var vi overgitt til naturen. Stadsbygd mannsanger-
forening bidro til stemningen med sine vakre, dype stemmer.

I forkant av gudstjenesten hadde trosopplærer Margareth 
Askjemshalten laget en pilegrimsvandring for barn som 
gikk fra Stadsbygd kirke, gjennom gammelkirkegården og 
prestegårdshagen ned til museet. Det var sang og fortellin-
ger underveis. 50 mennesker, både barn og voksne deltok 
på vandringen på tross av det usikre været. Her ble de tatt 
imot av Magnus Skoglund, sjefen på museet, og andre svært 
celebre gjester.

Dette var en spesiell gudstjeneste. I tillegg til vår egen prest, 
Thala Juul Holm, deltok preses Helga Haugland Byfuglien og 
pilegrimspresten i Nidaros, Einar Vegge, i gudstjenesten. 

Preses holdt en fin preken om forholdet mellom døperen Jo-
hannes og Jesus, og om det å være underveis. Anledningen 
var åpningen av Kystpilegrimsleia fra Rogaland til Nidaros. 
Rein og Kystens arv er valgt ut som nøkkelsteder, spesielle 
stoppesteder på leia. Pilgrimmene kan her få stempler i 
pilegrimspassene sine.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe og «sofasamtale» om 
Kystpilegrimsleia. Magnus Skoglund ledet samtalen med 
Helga Haugland Byfuglien Einar Vegge på en svært god måte. 
Dette førte til mange spennende refleksjoner rundt temaet.

Å være pilegrim er å være underveis mot et hellig mål. For 
noen er selve vandringen det viktigste, mens andre er mer 
opptatt av å nå målet. I middelalderen var Nidaros et viktig 
pilegrimsmål i Norden. Den gangen kom de enten med båt til 
Oslo og gikk over Dovre, eller de tok båt helt opp til Trond-
heim. Det var mange grunner til at folk la ut på pilegrimsrei-
se, men ofte var det nok i håp om å bli helbredet for sykdom, 
eller som en botsøvelse med mål om tilgivelse. Etter refor-
masjonen døde tradisjonen ut, men den er nå revitalisert. 
I dag er det andre grunner til at folk velger å legge ut på 
vandring. Noen kan for eksempel gå for fred og rettferdighet, 
mens andre har fokus på bærekraftig utvikling og vern av 
naturen, Guds skaperverk. Preses Helga Haugland Byfuglien 
understreket at hun håpet at åpning av Kystpilegrimsleia og 
tildelingen av nøkkelsteder kan bidra til etablering av lokale 
tiltak og utvikling i de lokale menighetene.

Tekst: Inger Marie Falch Løwø
Foto: Vigdis Schei
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11. og 12. juni var Helene Bøksle på be-
søk i Indre Fosen Kommune og holdt to 
konserter. En i Rissa kirke og en i Leksvik 
kirke. Disse to konsertene var den stør-
ste satsingen i konsertserien 8 kirker – 8 
konserter, og ca 400 mennesker overvar 
to konserter der lokale aktører medvir-
ket sammen med Bøksle.

13 sangere fra alle deler av den nye 
kommunen utgjorde et prosjetkor, og 
10 musikere, både amatører og profe-
sjonelle, som bor eller har tilknytning til 
Indre Fosen utgjorde orkesteret.  Kanto-
rene Knut Ola og Oleg hadde ansvaret 
for konsertene og skal vi bedømme 
konserten etter tilbakemelding fra publi-
kum og media, så ble dette et meget 
vellykket prosjekt.

TONEN - konserter med Helene Bøksle

Innholdet i konserten var lokale folke-
toner, Helen Bøksle sine sanger samt et 
nyskrevet verk. Kultursjef Kine Larsen 
Kimo var konferansier og bandt konser-
ten sammen på en lett og munter måte. 
Helene, som for øvrig var høygravid på 
konserttidspunktet sjarmerte publikum 
både med sin sang, men også med sine 
varme historier som hun fortalte mel-
lom sine sanger. 

”Vi er heime no” ble urfremført på kon-
sertene med Helen Bøksle som solist. 
Dette er et nyskrevet verk i forbindelse 
med kommunesammenslåingen og kon-
sertserien 8 kirker – 8 konserter. 
Sølvi Janne Dahlen Lauvsnes har skrevet 
teksten og kantor Knut Ola Vang har 
skrevet musikken. Her er et lite utdrag 
fra teksten:

Vi er mange, vi er fleire, vi er sterkare 
enn før
Vi kan strekkje oss litt meire, vi har opna 
opp ei dør
Vi er heime no – vi er heime no.

Det arbeides nå med å få spilt inn det 
nye verket, og man ser også på mulig-
heten for å få det fremført en gang til.  
Konsertserien 8 kirker – 8 konserter har 
blitt en sentral del i kultursatsingen som 
gjøres i forbindelse med kommunesam-
menslåingen, og det gjenstår enda tre 
konserter i konsertserien. Konsert nr 6 
blir i Ramsvik 12. september. Kanskje vi 
ses da!

Tekst: Knut Ola Vang.  
Foto: Elise Tetlimo
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Tekst: Elise Tetlimo

Henry og Magda Bjørnebo giftet seg i Leksvik 
kirke den 5. juli 1958. Det er nå 60 år siden og 
i år feirer de diamantbryllup. I den forbindel-
se har jeg tatt en prat med jubilantene. 

Både Magda og Henry er født og oppvokst i 
Leksvik. Allikevel visste de ikke noe mye om 
hverandre før i voksen alder. De møttes på 
dansefest på Vonheim. Begge er glad i å danse 
og er nå med på seniordans en gang i uken. 

Hun var 20 og han var 28 år da de giftet seg 
i Leksvik kirke. Selv husker de ikke så mye fra 
selve bryllupet, men de husker at de hadde to-
dagers selskap oppi Bergtrøa. Det var over 100 
gjester og da var det mat det gikk i. Ekteparet 
var ikke på noen bryllupsreise som de fleste 
er i dag. Det var ikke vanlig den gangen og 
ikke hadde vi økonomi til det heller, forteller 
paret. Brudebuketten hadde en av brudens 
søstre laget. Den begynte å bli litt sliten da de 
noen dager senere skulle til Foto Schrøder i 
Trondheim for fotografering. Vi tok ett bilde, 
sier Magda. Det er ikke som i dag hvor man 
tar hundrevis av bilder hos fotograf på selve 
bryllupsdagen.

Ekteparet fikk to barn, og senere barnebarn og 
oldebarn. De er så snille med oss alle sammen 
og er flinke til å se til oss ofte, forteller paret. 

I følge jubilantene selv føles det ikke noe 
annerledes nå enn da de giftet seg for 60 år si-
den. Vi var vel yngre til sinns, men vi har jo hatt 
det bra sammen. Forholdet er likt nå som det 
var da. Vi krangler litt, for vi har ikke samme 
synet på ting, men vi er ikke uvenner for det, 
sier Magda. Vi skulle hatt to tv-er så jeg kan få 
se sport og hun noe annet, tilføyer Henry. 

Hverdagen er enklere nå enn den var før. Da 
jobbet vi jo og det var trangt med penger. Nå 
har vi det kjempebra. Mye går av seg selv når 
vi har vært sammen i så mange år, forteller 
paret. Paret har alltid vært opptatt av å gjøre 
ting sammen. De tilbringer mye av tiden i 
hagen om sommeren, og på spark og ski om 
vinteren. De har til og med kjøpt seg el-sykler. 
Noe som er ganske imponerende i en alder av 
80 og 88 år.

Paret feiret diamantbryllupet på Jægtvolden 
med hele familien. Da jeg spurte om de ga 
gave til hverandre, svarte de i kor; nei, det har 
vi aldri gjort. Vi har hatt 60 bryllupsdager nå, 
men de fleste har vi ikke husket, forteller de 
og ler. 

Diamant-brudeparet i sin nydelige hage.                                  Foto: Elise Tetlimo

Foto: Schrøder

Tilbakeblikk
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60-årskonfirmanter, Rissa

1. rekke fra venstre: Anne Sofie Berget, Anny Synnøve Fissum Hårberg, Aase Alseth Hellem, 
Åse Aasheim Andresen, Liv Sunde Moan, Anne Mari Føll Ramsø, Gerd Eline Langsæter, 
Mette Kristine Sand, Elin Simonsen Sunde
2. rekke fra venstre: Kjell Karlsen, Olbert Aasan, Svanhild Sveaas Skrødal, Jorunn Dahle Skjaastad, 
Brynhild Aune Nesset, Knut Hermstad, Harald S. Jensen
3. og 4. rekke fra venstre: Hartvig Solheim, Gunnar Solberg, Odd Rygh, Haftor Grenne, Otto Denstad, 
Kjetil Sund, Fredrik A. Berg, Bård Møllegård, Svein Rokseth, Ola Rokseth, Sverre Skalmerås, Jan Fallrø,
Audun Alseth, Knut A. Dyrendahl, John Henrik Strand, Robin Rokseth. Foto: Elise Maalø Reksen

1. rekke fra venstre: Sigrun Sørli Langmo, Rigmor Hill Dragsjø, Anne-Mari Bratseth-Berg, 
Reidun Norøy Jensen, Gerd Karlsen Aakvik, Solfrid Skalmeraas
2. rekke fra venstre: Kjellrun Denstad Årsund, Magnhild Olsøybakk Sæther, Oline Solem Lian, 
Kari Furuseth Væge, Unni Hasselvold Fredriksen, Ruth Tonning
3. og 4. rekke fra venstre: Asbjørn Denstad, Jostein Overland, Ola Leira, Jan Sørås, Oddvar Rathe, 
Arne Fallmyr, Grim Mårvik, Erna Harøy Claussen, Steinar Rathe, Alfhild Evenstad, 
Erling Magnar Dyrendahl, Asbjørn Rokseth, Terje Sunde, Ole Høvik. Foto: Elise Maalø Reksen
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70-årskonfirmanter, Rissa

50-årskonfirmanter, Stadsbygd

1. rekke fra venstre: Johannes Kojen, Gudrun Grenne Buseth, Helga Kvitland Knoff, Ingebjørg Bue
2. rekke fra venstre: Petter Aune, Kristoffer Flytør, Arnfinn Sæther, Terje Hamnes. Foto: Elise Maalø Reksen

Foran fra venstre: Edel Karin B. Andreassen, Grete Karen Andresen, Kari Lein, Åshild Schei, Eivind Solem
Midtre rekke fra venstre: Arne Oldren, Liv Åse Aursand, Anne Britt Brattland, Ester Birgitte Bliksås, 
Ingrid Elisabeth Grønning
Bak fra venstre: Nils Olav Pukstad, Kjell Martin Askjem, Arne Jørgen Reinkind, Ola Askheim, 
Knut Brødreskift, Oddleiv Brovold, Magne Storaunet, Benjamin Schei.

Foto: Jan Petter Selbekk
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60-årskonfirmanter, Stadsbygd

70-årskonfirmanter, Stadsbygd

Foran fra venstre: 
Ivar Hjelmen, 
Gerd Vikan Rønning, 
Inger Buan Dahlen, 
Margit Gravdal, 
Kirsti Anbjørg Jullum
Midtre rekke: 
Gerd Johanne Røe, 
Else Johanne Askjem, 
Solveig Vikan, 
Leif Oddvar Rørvik
Bakre rekke: 
Olav Kjøl, 
John Torleif Kjønnås, 
Harald Grønning, 
Knut D. Vårum, 
Ragnar Larsen.

Foto: Jan Petter Selbekk

Foran fra venstre: 
Margrethe Nikoline 
Askim Konstad, 
Karl Kristian Hagemo, 
Agnes Lovise Bjørgan, 
Brynhild Brødreskift
Bak fra venstre: 
Trygve Andreas Setra, 
Peter Selbekk, 
Marie Sylvia Schei, 
Olav Bjørgan.

Foto: Jan Petter Selbekk
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Konfirmert i 1948
Det var mangt å minnes da 70-års konfirmantene på 

Stadsbygd møttes søndag 5. august. Først i Stads-
bygd kirke hvor det var presentasjon av både 50, 60 
og 70 års konfirmanter, og deretter under middagen i 
Erslandsstu nede ved museet. Minner fra de sju årene 
ved Askjem skole med blant annet lærerne Gudrun 
Dullum, Trygve Kvithyll og Olav Engdal bak kateteret, 
fra konfirmasjonstiden med prost Aksel Fikkan og fra 
små og stor hendelser farget ettermiddagsstunda. 
Peter Selbekk hadde tatt turen tilbake til hjemlandet 
for å treffe noen av sine jevnaldrende. Han emigrerte 
til Amerika i 1954, og siste gang han besøkte Norge var 
i 1989. For han var det ekstra hyggelig å være med på 
jubileet. 

Fra venstre:
Peter Selbekk, Seattle, USA
Agnes Lovise Bjørgan, Rissa
Marie Sylvia Schei, Stadsbygd
Margrethe Nikoline Askim Konstad, Hølonda
Brynhild Brødreskift, Stadsbygd
Olav Bjørgan, Frøya
Bak: 
Karl Kristian Hagemo, Stadsbygd

Det er allerede 1. august, og bare en dag igjen med åpen kirke på 
Rein. Det har vært en fin tid, og jeg håper inderlig vi kan få til det 
samme neste sommer!

Kirka har vært åpen i fem uker, hver tirsdag og torsdag fra kl. 12-16. 
På tirsdagene har vi hatt middagsbønn kl.12.30, med en kort liturgi 
som har fulgt de gamle tidebønntradisjonene. Kirken har vært pyntet 
med blomster og lys, og kantor Olegs Alohins hadde lastet ned kirke-
musikk som ble avspilt over lydanlegget. Det nye servicebygget fikk 
funksjon som «sjømannskirke» med servering av vafler, saft, kaffe og 
te. 

Vi er fornøyd med besøket og responsen vi har fått. Hittil har 238 
mennesker vært innom, noe som gir et gjennomsnitt på ca 27 hver 

dag. Mange har satt pris på at kirka har vært åpen, og 
de synes det har vært fint å komme innom for vafler og 
en prat. Vi har hatt besøk av mange forskjellige men-
nesker; barn og voksne, naboer på tur, tyske bobilturis-
ter, et australsk ektepar på ett års reise i Europa, hol-
lendere, amerikanere og tidligere Rissværinger på ferie 
på gamle trakter, bare for å nevne noen. Noen kom for 
å se kirka, noen kom for middagsbønnen, andre igjen 
kom for å tenne lys, for bønn, eller en stille stund i 
kirka, og noen skulle egentlig bare vanne blomster. De 
har kommet med bil, på sykkel eller til fots, men ingen 
har vært pilgrimmer på vei til Nidaros.

Tirsdag 10. juli hadde vi storslagent besøk fra Stads-
bygd eldresenter med Fe Ersland i spissen. Inne i kirka 
fortalte Olga Berg om kirka og historier knyttet til den-
ne. En av gjesten fortalte at han hadde vært tilstede 
da kirka ble innviet i 1932. Etterpå var det kaffestund i 
servicebygget hvor Bjørn Engvik underholdt med sang 
og gitarspill. Mange sang med og noen trampet takten. 

Dette hadde vært helt umulig å få til uten at så mange 
frivillige hadde stilt opp! Jeg vil gjerne takke Bodil 
Berg, Evy Lindgaard, Helga Marit Myran, Johan Fætten, 
Judith Ibarra og Olga Berg for at dere brukte deler av 
sommeren deres på dette! Og takk til Bjørn Engvik for 
sang og musikk og Gunda Neveraas for kjøring!

Sees neste sommer?

Inger Marie Falch Løwø.  Diakon.

Sommeråpen kirke på Rein 2018



Til alle 10-åringer
I år er det 10 år siden du ble døpt!
Dette feirer vi ved å samle alle 
10-åringer til fest i Stadsbygd kirke 
søndag 7. oktober kl. 15.00
Der vil vi ha en samling, før vi deltar 
på gudstjenesten som starter kl.16.00
Og selvsagt skal vi feire med ballon-
ger og is. 
Ta gjerne med deg din familie og fad-
dere til gudstjenesten, slik at de kan 
bli med og feire sammen med deg.
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Nytt fra trosopplæringen

BABYSANG I 
RISSA
Høst 2018

Dette er et tilbud 
for baby fra 0-1 
år sammen med 

mor, far eller en annen voksen.
Det blir et variert repertoar av 
kjente, kjære sanger, nye sanger, 
rim, regler, dans og kos! 
Etterpå blir det tid til skravling og 
spising.
Ta med matpakke, vi lager kaffe 
og te.

Velkommen til Rissa kirke 
kl. 10.30

Tor. 13. sept. Tor.  1. nov.
Tor.  4. okt. Tor. 15. nov.
Tor. 18. okt. Tor. 29. nov.

Ledere: Ingunn Aarseth Høivik og 
Margareth Askjemshalten

   BABYSANG
LEKSVIK 
menighetsråd 
ønsker foreldre 
med barn fra 
0-12 mndr 
velkommen til 

Leksvik forsamlingshus fra 
kl 10.00 til kl 12.00 følgende 
datoer høst 2018

04. september, 18. september  
02. oktober, 16. oktober, 
NB! 30. oktober på Helsetunet   
20. november 
04. desember  

Trenger du skyss?

Ta kontakt med 
Ann-Kristin på telefon 95 87 94 
85

Hvorfor BABYSANG? 

Alle barn har nytte og glede av 
musikalske opplevelser som tar i 
bruk flere sanser. 

Både kroppsbevissthet, språk 
og følelser stimuleres gjennom 
babysang.

Både barn og foreldre har nytte og 
glede av sosialt fellesskap.

Barn og foreldre får del i en 
kristne kulturarv og barna gis en 
opplevelse av å bli sett og elsket 
av foreldre og Gud.

Babysang er også en mulighet til å 
bli kjent med andre som har barn i 
samme alder.

BARNESANG for 1-6 år
Velkommen til for deg som er 1 
til 6 år. Vi bruker hele kroppen og 
deltar i nye og gamle sanger. Her 
knytter vi en bibelfortelling opp 
mot rim, regler, sang og musikk. 
Samlingen varer ca. 30 min. Vi av-
slutter med felles kveldsmat. Hver 
familie tar med en påleggssort. Vi 
stiller med brød og drikke.

Velkommen til Rissa kirke 
kl. 17.30

Tor. 13. sept. Tor.  1. nov.
Tor.  4. okt. Tor. 15. nov.
Tor. 18. okt. Tor. 29. nov.

Da vi ordner med litt mat, øn-
sker vi at dere sier ifra om dere 
kommer. Påmelding på Kirken i 
Indre Fosen sin side på Facebook 
eller send SMS til Margareth tlf. 
93644923 innen kl. 12 samme 
dag.

Leder Ingunn Aarseth Høivik og 
Margareth Askjemshalten

BARNESANG for 1-6 år
I Stadsbygd kirke

Velkommen til for deg som er 1 
til 6 år. Vi bruker hele kroppen og 
deltar i nye og gamle sanger. Her 
knytter vi en bibelfortelling opp 
mot rim, regler, sang og musikk. 
Samlingen varer ca. 30 min. Vi av-
slutter med felles kveldsmat. Hver 
familie tar med en påleggssort. Vi 
stiller med brød og drikke.

Velkommen til Stadsbygd kirke 
kl. 17.30

Tirsdag  2. oktober
Tirsdag 30. oktober
Tirsdag 27. november

Da vi ordner med litt mat, øn-
sker vi at dere sier ifra om dere 
kommer. Påmelding på Kirken i 
Indre Fosen sin side på Facebook 
eller send SMS til Margareth tlf. 
93644923 innen kl. 12 samme 
dag.

Leder: Margareth Askjemshalten

Datoer for Rønningen barne-
forening høsten 2018: 

 4. september oppstart på Våttå-
haugen, felles med Gnisten og 
Nyskudd. 

11. september, 25. september
 9. oktober, 23. oktober
 6. november, 20. november
 4. desember

Alle samlinger fra 17.30 - 19.00. 
Med unntak av 4. september mø-
tes vi hjemme hos Toril Berge.

Datoer for Gnisten og Nyskudd 
høsten 2018: 

 4. september kl. 17:30 oppstart 
på Våttåhaugen sammen med 
Rønningen barneforening.

18.september
 2. oktober, 16. oktober 
30. oktober, 13. november, 
27. november, basar, 
13. desember, juleavslutning
 8. januar 2019, juletrefest. 

Detaljprogram deles ut.



Hva skjer i menighetene Kirkevergens lille hjørne

Indre Fosen Menighetsblad nr. 3/2018       15

Bilder i annonser er tatt fra google.

I en tid der folk flytter mye er 
det vanskelig å ha ansvar for 
gravstell.
Vi har i den senere tid opplevd 
at det blir flere og flere som 
sletter gravsteder og samler 
flere slektninger på et gravmin-

ne eller de inngår avtale med gravplassforvaltningen 
om å utføre stell av gravstedet mot betaling. 
Vi har også fått påtrykk om å anlegge navna minnel-
under på kirkegårdene våre.
En navna minnelund er et felt for askeurner hvor en 
har et felles gravminne der navnet til de avdøde står 
og gravferdsforvaltningen tar seg av stell og forskjøn-
nelse av området.  Pynting med blomster og lys av 
pårørende skal skje der det er satt av plass til det.
De gravplassene vi har prioritert er:
Frengen kirkegård, -  I skrivende stund er planene til 
godkjenning hos bispedømmerådet.
Stadsbygd kirkegård,- anleggsarbeidet er i gang
Stranda kirkegård er feltet opparbeidet, men min-
nesmerket er ikke på plass enda.
Alle disse navna minnelundene vil være ferdigstilt i 
løpet av tidlig høst. Videre vil vi starte planarbeidet 
på de øvrige gravplassene i kommunen.

Svanhild Sveaas Skrødal
Kirkeverge

20. – 23. september Sunde Misjonshus 
Møter v/Tarjej Løvik 
Torsdag, fredag og lørdag kl. 19.00. Søndag kl. .17.00 
Arr. Misjonssambandet

Torsdag 27. september kl. 19.00 
Foreningsmøte hos Kjersti og Knut Inge Furuseth 
Arr. Misjonssambandet

Søndag 14. oktober kl. 18.00 Stadsbygd bedehus 
Misjonsfest. Tale v/ Kjersti N. Furuseth. 
Arr. Normisjon

Torsdag 25. oktober kl. 19.00 
Foreningsmøte hos Liv Jenssen 
Arr. Misjonssambandet

Søndag 28. oktober kl. 18.00 Stadsbygd bedehus 
Sangmøte. Tale og sang v/ Martha og Edgar Paulsen 
Arr. Normisjon

1.-4. november Sunde Misjonshus
Møter v/Oddgeir Norland
Torsdag, fredag og lørdag kl. 19.00, søndag kl. 17.00
Arr. Misjonssambandet

16.-17. November Åfjord misjonshus
Julesalg
Arr. Misjonssambandet

Torsdag 22.november kl.19.00 Fissa misjonshus
Møte v/Bjørn Roger Karlsen
Arr. Normisjon 

Husbasar 
Husbasar i Skaugdal bedehus 21. september kl. 19.00.  
Andakt, loddsalg, kakelotteri, mat og salg av riskrem. 
Velkommen! 
Arr: Styret

Eldrerådet har midler som det deler ut til lag/
foreninger som arrangerer for eldre. 

Send søknad med budsjett og søkesum til Bjørn Ståle 
Aalberg, tlf. 917 48 370, e-post: 
Bjorn.Stale.Aalberg@indrefosen.kommune.no

ELDREPRISEN 2018
Indre Fosen kommune deler ut en pris til en person/
forening som har utmerket seg med innsats for 
eldre. 

Forslag sendes innen 10. sept til Bjørn Ståle Aalberg, 
tlf. 917 48 370, e-post: 
Bjorn.Stale.Aalberg@indrefosen.kommune.no

STORBASAR PÅ STRANDA        
MENIGHETSHUS 
i Vanvikan fredag 26.oktober kl.18.00. Åresalg, 
barnelotteri, trekning av loddlister. Litt 
underholdning. Salg av pizza, kaker, riskrem, kaffe og 
brus. 

VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG KVELD!
Basarkomiteen for Stranda menighetshus.

PS: Gevinster mottas med takk! Disse kan leveres til 
Agnes Sagen Bremnes, tlf.958 44 968, helst ei uke 
før basaren.

ELDRES DAG
I år arrangeres Eldres dag i Fritun i 
Sørfjorden, onsdag 26. september 
kl 16.00

Gjester er Asbjørn Hansen (tidligere 
politietter-forsker) og Kari Hilde French 
(kjent for sin kamp for sønnen sin i 
Kongo). 

Underholdning og middag. 

Utdeling av Eldreprisen 2018. 

Påmelding innen 20. sept til Bjørn Ståle 
Aalberg, tlf. 917 48 370, e-post: 
Bjorn.Stale.Aalberg@indrefosen.
kommune.no

250,- pr person.
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Torsdag 23. august starter vi opp igjen 
etter sommeren! Vi møtes i Leikarstu 
hver torsdag mellom 12.30 og 15.00. 
Leikarstu tilhører Rissa Sanitetsforening 
og ligger ved Kløverstua i Rissa, rett 
nedenfor terapibadet.

Dette er et tilbud til hjemmeværende 
minoritetsspråklige kvinner som ble 
startet opp 1. februar i år. Det er et 
samarbeid mellom Indre Fosen kirkelige 
Fellesråd og Rissa Sanitetsforening, og 
er helt avhengig av frivillige krefter. Hittil 
har det kun vært flyktninger fra ulike 
land som har vært med, men tilbudet 
er ment for alle innvandrerkvinner, uav-
hengig av årsaken til at de bor her.

Tilbudet er et lavterskeltilbud. Vi møtes, 
blir kjent og snakker sammen. Lokalet er 
skreddersydd for små barn. Språktrening 
er viktig. Å snakke norsk er nøkkelen 
både til å finne en jobb, og til å få et 
norsk nettverk.  

Fram til nå har vi hatt forskjellige akti-
viteter. Vi har strikket, sydd på maskin, 
gått tur, dyrket grønnsaker og laget 
sommerfest. Aktivitetene finner vi på 
sammen. Til høsten kan det kanskje 
være helt andre ting vi gjør.

Tilbudet koster ingenting, og krever 
ingen påmelding. Bare møt opp på 
Leikarstu på torsdager mellom 12.30 
– 15.00. Hvis du vil vite mer kan du ta 
kontakt med meg på telefon 94848323, 
eller mail: il776@kirken.no. 

Møteplass for 
kvinner og barn

Her lages det mat til et ukjent antall gjester. Vi ble 52 med stort og smått!

Hvis du er norskspråklig, og kan tenke 
deg å være med som frivillig, ta kontakt! 
Vi vil gjerne ha med mødre i barselper-
misjon som kan dele av sine erfaringer.

Med vennlig hilsen

Inger Marie Falch Løwø   
Diakon i Indre Fosen

Hjertelig velkommen til Leksvik Menighet sin rusfrie ungdomsklubb TRÆKK
Det blir ungdomsklubb i Leksvik 
Forsamlinghus fra kl. 19.30 til 
kl. 23.30 følgende fredager i 
høstsemesteret:

31. august

21. september

19. oktober

09. november

30. november

Klubben er for ungdom fra 8. klasse 
og oppover.                                

Det blir salg av pizza, brus og 
kioskvarer.
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Himmelsk lapskaus i Rissa kirke
Sven Olav Høivik inviterer til konsert som 
han har kalt “Himmelsk lapskaus” i Rissa 
kirke lørdag den 22. september kl.18.00.  
Med seg har han et knippe tidligere og 
nåværende elever fra Kongshaug musikk-
gymnas, samt Rissa kirke sitt eget husband; 
“the Husbands”.  Den røde tråden for 
kvelden blir hjemlengsel, eller ganske en-
kelt: “Hjem”.   Musikalsk blir det ingen rød 
tråd å spore - det blir tvert imot en salig 
blanding, eller “lapskaus”.  Sven Olav Høivik 
er kjent fra tidligere konserter i Rissa. Han 
er musikkstudent med piano som hovedin-

strument ved NTNU, og har forøvrig en legeutdannelse på samvittigheten.  
Gratis inngang, kollekt ved utgang til dekning av utgifter.

Velkommen!

Velkommen til 
Søndagssamlinger!

Det blir sangandakter følgende 
søndager høsten 2018:

 16. september Strandheim

 14. oktober Leksvik Helsetun

 18. november Lundeng

 02. desember Leksvik Helsetun

Samlingene starter kl 11.00.

Arr. Leksvik Menighet

Stranda Diakoniutvalg 
inviterer til hyggetreff!

Du er hjertelig velkommen 
til Stranda Menighetshus 
fra kl. 11.00 til kl. 13.00 

følgende onsdager høsten 2018:

12. september!
10. oktober
07. november

På programmet står:

Ord for dagen 
Sang og musikk

Bevertning
Utlodning

 

Trenger du skyss?
Ring Ann-Kristin, 
tlf. 95 87 94 85

Her kommer en oversikt over 
datoer for andakter høsten 2018
i Leksvik. 
Ved hver andakt blir det enkel 
kaffeservering.

Andaktene vil bli holdt i hallen på 
Leksvik Helsetun, onsdager 
kl 11.00.

Vær oppmerksom på at 05. sep-
tember og 12. desember er det 
nattverd.

Onsdag  22. august
Onsdag  05. september nattverd
Onsdag  03. oktober
Onsdag  31. oktober
Onsdag  28. november
Onsdag  12. desember nattverd

Vi vil også gjøre dere oppmerksom 
på at vi som jobber i kirka er der 
for dere også utenom andaktene. 
Har du behov for å snakke med 
prest eller diakon kan de treffes 
på følgende telefonnummer:  

Prest: 924 04 393   
Diakoniarbeider: 958 79 485

Vi ser frem til et trivelig 
høstsemester!

Alle er hjertelig velkommen 
til andaktene!

Andakter og guds-
tjenester høsten 2018

Rissa sykehjem:
14.08.18 kl. 11.00
28.08.18 kl. 11.00
11.09.18 kl. 11.00
02.10.18 kl. 11.00
16.10.18 kl. 11.00
30.10.18 kl. 11.00
13.11.18 kl. 11.00
27.11.18 kl. 11.00
16.12.18 kl. 11.00 (guds-  
  tjeneste)
24.12.18 kl. 11.00 (jule-
  evangeliet)

Råkvåg aldershjem:
21.08.18 kl. 11.30
25.09.18 kl. 11.30
23.10.18 kl. 11.30
20.11.18 kl. 11.30
12.12.18 kl. 11.30
26.12.18 kl. 11.00 (guds-  
  tjeneste)

Stadsbygd eldresenter:
15.08.18 kl. 10.30
29.08.18 kl. 10.30
12.09.18 kl. 10.30 
03.10.18 kl. 10.30
17.10.18 kl. 10.30
31.10.18 kl. 10.30
14.11.18 kl. 10.30
28.11.18 kl. 10.30
24.11.18 kl. 12.00 (jule-
  evangeliet)
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Fra kirkebøkene

Frengen kirke 
Begravelser
11.07.18 Tor Magnar Sjøbakk (1958)

Urnenedsettelser
05.07.18 Kirsten Hårsaker (1961)

Hasselvika kirke 
Begravelser
25.07.18 Harald Tønnessen (1941)

Bisettelser
27.07.18 Eva Johanna Skjetne (1933)

Leksvik kirke
Vielser
28.07.18 Benedikte Nyeng og Stian Sollie
04.08.18 Oda Helen Husby og Michael Kruksve

Begravelser/bisettelser i Leksvik
30.05.18 Svanhild Hjellup, f.1938
08.06.18 Birger Anton Rosvold, f.1939
13.06.18 Ragna Johanne Opdal, f.1935
15.06.18 Johan Kolbjørn Lerstadgrind, f.1927
22.06.18 Hallfrid Kristine Wold, f.1925
10.08.18 Rimantas Rulys, f.1968
15.08.18 Ingvald Georg Lund, f.1932
15.08.18 Karin Hovstein, f.1924

Ramsvik kirke
Dåp
29.07.18 Kaija Nordsether
29.07.18 Normann Nordsether
29.07.18 Sokaraes Amandus Aune Rødsjø

Vielser
16.06.18 Per Jarle Marthinsen og Edgar Rødsjø

Begravelser
01.06.18 Petra Emelie Jakobsen (1925)
13.06.18 Jonny Aune (1962)

Rein kirke 
Dåp
17.06.18 Sander Wåbenø Sæther 

(Reins kloster)
15.07.18 Ole Lund Denstad
15.07.18 William Harvey Rødsjø

Vielser
22.06.18 Ingunn Skalmeraas og Arild Fallin
23.06.18 Mona Foss og Andreas Fossan

28.07.18 Berit Andersen og Tom Taraldhagen
04.08.18 Karina Sand og Ole Christian Rokseth
11.08.18 Merete Strøm og Stian Lernes

Begravelser
08.06.18 Gerd Synnøve Bredesen (1944)

Bisettelser
07.06.18 Bjørg Kirsten Ovesen (1929)

Urnenedsettelser
27.06.18 Magnus Berget Larsen (1993)

Rissa kirke 
Dåp
20.05.18 Ingeborg Østvold
01.07.18 Severin Berget

Vielser
28.07.18 Cathrine Edvartsen og 

Ole Ivar Denstadli
11.08.18 Esther Egypto De Carvalho Bechtlufft 

og Odd Arvid Weisæth

Begravelser
08.06.18 Marie Johanne Skånøy (1925)
13.07.18 Haldis Alfrida Melhus (1924)
01.08.18 Astrid Kristine Overland (1935)

Stadsbygd kirke 
Dåp
10.06.18 Alise Elivia Forsland-Sandsund
08.07.18 Christian Skjemstad

Vielser
11.08.18 May-Britt Dahle og Kai Høe

Begravelser
08.08.18 Ola Andreas Belling (1927)
08.08.18 Johan Askjemshalten (1933)
10.08.18 Henry Georg Brødreskift (1924)
15.08.18 Petter Oliver Kjeldsli (1938)

Stranda kirke
Dåp
24.06.18 Martin Wilman Olafsen

Begravelser/bisettelser
Ingen.
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Takkeannonser

Takk for all vennlig deltagelse, blomsterhilsener og min-
negave til Rissa sykehjem avd. Himmelblå ved min kjære 
mann og vår gode far, Einar Jostein Vangens bortgang.

Bjarnhild, 
Ivar Olav, Elin Mari og Bjørn Erik m. familier

Takk for all oppmerksomhet i anledning vår kjære Gerds 
bortgang og begravelse. Takk til Snorre for fin sang i kirken 
og Jan Åge for god hjelp og støtte. Takker også for minne-
gaver til Rein kirkes blomsterfond.

Arne 
Tone, Hege, Arvid m/familier 

Hjertelig takk for all omtanke, blomsterhilsninger, gaver 
til Leksvik Helselag, og deltakelse i vår kjære mamma Hall-
frid Kristine Wold sin bortgang og begravelse. Takk også 
til hjemmesykepleien i Leksvik og til Rissa sykehjem, avd. 
Svanen – aktiv, for god og omsorgsfull pleie.

Ingrid og Anne med familier

Hjertelig takk for all deltagelse ved Torbjørg Konstanse 
Grøntvedts begravelse. Takk for pengegave til Leksvik LHL. 

Harry
Kjell, Torfinn og Arve m/familier

Hjertelig takk for all deltakelse og oppmerksomhet ved 
vår kjære mamma Marie Johanne Skånøy’s bortgang og 
begravelse. Takk for vakre blomster og pengegaver til Ris-
sa sykehjem, avd. Tunet og blomsterfondet. Takk til Kjersti 
Anita Garmo Dyrendahl for fin solosang i kirka. Vil også 
takke Rissa sykehjem, avd. Tunet for god pleie og omsorg.

Janne Karin, Torild, Jomar, Mona Lisa 
og Roar med familier

Tusen takk for omtanke og deltagelse i vår kjære Svanhild 
Hjellups bortgang og begravelse. Takk for pengegaven til 
Blomsterfondet.

Nils Hjellup m/familie

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse i forbindelse med 
vår kjære Birger Anton Rosvold’s begravelse. En stor varm 
takk til hjemmesykepleien og pleierne ved Leksvik hel-
setun i forbindelse med hans sykdom. 
Takk også for blomster, og for pengegaven til Forsamlings-
huset som ble 25.300,-.

Janne, Birgit m/fam og Kristin

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning min 90-års-
dag.

Ella Marie Storli

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster hilsener og 
minnegave gitt til Sunde misjonshus  
kr 7 050.- ved min mor Haldis Alfrida Melhus bortgang.

Marit m/fam

Hjertelig takk for all omtanke, deltakelse, blomsterhilsner 
og minnegaven på kr. 15 300,- til Årnsethflata bofelles-
skap, ved vår kjære Jonny Aunes bortgang og begravelse. 
En stor takk til ansatte ved Årnsethflata for god pleie og 
omsorg. Takk også til Hilde Jenssen for nydelig sang i kirka.

Familien

Rissa kirke i morgensol.   Foto: Lars Arnt Nordseth



Gudstjenester september – november 2018

KIRKESKYSS:
Trenger du skyss til gudstjenestene i Leksvik eller Stranda kirke? Det kan vi ordne for deg!
Du kan ringe til en av dem som står på lista under. De har sagt seg villige til å organisere kjøring.
Stranda: Idar Hansen tlf. 74 85 71 05   •   Leksvik: Randi Bliksås tlf. 993 74 055, Åsmund Rosvold tlf. 416 09 024

Returadresse:
Leksvik kirkekontor, 
Lundaveien 4, 
7120 Leksvik.

Endringer kan forekomme. 
Se nyeste informasjon på vår hjemmeside: 

https://kirken.no/indrefosen 
eller på plakatene.

Søndag 16. september. 17. søndag i Treenigheten

Kl. 11.00
Kl. 19.00

Selnes.  Vandregudstjeneste
Rein kirke 

Søndag 23. september. 18. søndag i Treenigheten

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Stranda kirke. Høsttakkefest.
Tårnagentene deltar.
Stadsbygd kirke 

Søndag 30. september. 19. søndag i Treenigheten

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Leksvik kirke. Høsttakkefest
Tårnagentene deltar.
Rissa kirke. Høsttakkefest
4-års bok.

Søndag 7. oktober. 20. søndag i Treenigheten

Kl. 11.00
Kl. 16.00

Rein kirke 
Stadsbygd kirke. Familiegudstjeneste
10-års dåpsdag

Søndag 14. oktober.  21. søndag i Treenigheten

Kl. 11.00 Rissa kirke 

Søndag 21. oktober. 22. søndag i Treenigheten

Kl. 11.00

Kl. 11.00
Kl. 17.00

Stadsbygd kirke. Familiegudstjeneste
Lys Våken
Leksvik kirke. 4-års bok
Stranda kirke. Familiegudstjeneste
4-års bok

Søndag 28. oktober. Bots- og bønnedag

Kl. 11.00
Kl. 16.00

Rissa kirke
Frengen kirke 

Søndag 4. november. Allehelgensdag

Kl. 11.00
Kl. 16.00

Kl. 19.00

Kl. 19.00

Stadsbygd kirke 
Stranda kirke. 
Allehelgensgudstjeneste. Det tennes lys for 
alle som er begravet fra Stranda kirke det siste 
året.
Leksvik kirke 
Allehelgensgudstjeneste. Det tennes lys for 
alle som er begravet fra Leksvik kirke det siste 
året.
Rein kirke 

Søndag 11. november. 25. søndag i Treenigheten

Kl. 11.00

Kl. 17.00

Hasselvika kirke. Familiegudstjeneste
Lys Våken
Leksvik kirke. Ungdomsgudstjeneste

Søndag 18. november. 26. søndag i Treenigheten

Kl. 18.00 Rissa kirke. Ungdomsgudstjeneste

Søndag 25. november. Domsøndag/Kristi kongedag

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Stadsbygd kirke. Familiegudstjeneste
4-års bok
Leksvik kirke. 
Visitasgudstjeneste. Besøk av biskop, 
barnekoret YES synger.

Foto: Tetlimo Foto


