
En nyfødt kjærlighet sover,
nå er guds himmel nær,
vår lange vandring er over,
stjernen har stanset her.
Norsk salmebok nr. 68 vers 3
av Eyvind Skeie og Tore Aas.

God     jul!

Foto: Elise Tetlimo
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Fra Redaksjonskomitéen

Tema i dette bladet er tradisjon. Tradisjonens oppgave er å 
binde sammen det gamle og det nye. Kanskje akkurat din 
nye tradisjon holder seg gjennom mange generasjoner og 
fører til at dine barnebarn og oldebarn kommer til å gjøre 
akkurat det samme som det du gjør nå?

Jula er kanskje den høytiden vi forbinder mest med å 
holde tradisjoner i hevd. Selv om handelsstanden stadig 
tidligere reklamerer for årets julegaver til ågerpris og tilbyr 
proppfulle salgshyller med marsipan, sylte, pepperkaker 
og julebrus, er det viktig å forsøke å «hoppe av karusellen» 
og ta seg tid til å stresse ned. Enten du er alene eller er 
sammen med andre, så er det alltid hyggelig å pusle litt med 
førjulstradisjoner som gjør mørketida litt lysere. 
 
Vi i redaksjonskomiteen har mange forskjellige tradisjoner 
vi fører videre. I adventstiden baker vi julekaker etter gamle 
familieoppskrifter, mens vi nynner til velkjente julesanger 
som spilles i bakgrunnen. Vi teller ned med selvlagde eller 
kjøpte adventskalendere til barna, vi går på julekonserter i 
kirka, noen hugger sitt eget juletre og vi tenner masse lys. 
Julaften går vi i kirka, og vi opplever den samme gåsehuden 
som vi fikk da vi var små når «Deilig er jorden» synges av 
en fullsatt kirke og kirkeklokkene ringer julen inn. I romjula 
koser vi oss med deilige tradisjonsrike retter og godsaker 
som vi vokste opp med da vi selv var barn. Samhold og de 
nære verdier er viktige i jula. 
 
Dessverre er det ikke alle som gleder seg til å feire jul. Vi 
kan alle gjøre noe for å glede en som kanskje ikke gleder seg 
til jul. Vi kan invitere til julemiddag, til kaffebesøk, tilby skyss 
til en julekonsert eller bare stikke innom for å si hei. Alle 
kan gjøre noe, og det er godt å føle at man kan glede andre. 
Dette gjelder resten av året også. Rissa frivillighetssentral 
har en tradisjon der de, sammen med lokale ildsjeler, tilbyr 
julehygge sammen med andre på julaftens ettermiddag og 
kveld. Dette kan du lese mer om i dette bladet.

Tema tradisjon kommer også fram i blant annet artikkel 
om Lena Haarberg, 5 på gata og tilbakeblikk. I tillegg til 
mye annet spennende stoff. Det er også oversikt over 
arrangementer i menighetene i jula og videre utover våren.  

 
God jul og godt nytt år!
Ønskes fra Redaksjonskomiteen
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Lena Haarberg og julekonsert har fått 
status som tradisjon i Hasselvika. For 
fjerde år på rad arrangerer artisten 
konsert i bygdas kirke med et knippe 
utvalgte aktører, og som vanlig er datoen 
den andre søndagen i advent.

-Jo, det kan kanskje kalles en tradisjon 
nå, smiler Lena.

-For meg betyr det mye å kunne holde 
julekonsert i min barndoms bygd, og jeg 
har hørt folk si at de setter pris på denne 
tradisjonen.

Solide røtter
Lena har solide røtter i Hasselvika. De 
sju første barndomsårene bodde hun 
i bygda ved sjøen. Så gikk ferden til 
Trondheim, hvor hun i dag bor, men i 
løpet av oppveksten ble helger og ferier 
tilbragt i pappa Olavs heimbygd. 

-Bygda har vært et viktig holdepunkt i 
livet mitt, og derfor er det ekstra stas å 
kunne gi noe tilbake, sier Lena. –Og hva 
er vel bedre enn sang og musikk?

En artistkarriere blir til
Vi møtes over en kopp te og trivelig prat 
en formiddag i slutten av oktober. Lena 
jobber til daglig som rådgiver i HK Link, 
et firma som utfører tjenester innen 
digital markedsføring. Men den aktive 
unge damen har to jobber. Artisten Lena 
har eget foretak, og hun bruker mye av 
fritiden på sin altoppslukende interesse. 
Sang har nemlig stått høyt i kurs hos 
Lena siden hun var lita jente.

-Å synge og danse har jeg alltid likt, og ei 
stund tenkte jeg at det var dans jeg ville 
satse på. Men så ble det sangen som 
etter hvert tok stadig mer plass i livet 
mitt. 

Grunnlaget for sangkarrieren ble kanskje 
lagt da Lena tidlig i tenårene startet med 
timer hos en sangpedagog. Veien videre 
ble musikk, dans og drama ved Ringve 
videregående skole. Deretter ett år på 
vokallinja ved Holtekilen folkehøgskole. 
Et interessant år, syntes Lena, som 
inspirerte til videre utdanning ved NISS 
(Nordisk Institutt for Scene og Studio) 
der vokal var hovedinstrumentet. 

-Spennende og utviklende år, men jeg 
tenkte det var viktig å ha flere bein å stå 
på. Derfor valgte jeg å ta en bachelor 

i markedsføring og ledelse ved BI i 
Trondheim etter først å ha jobbet i en 
klesbutikk i to år, forteller Lena, som har 
travle tider med rådgiverjobb på dagtid 
og sangoppdrag på fritida.

Karrieren som artist skjøt fart etter at 
hun deltok i sangkonkurransen «The 
Voice» i 2017. Der opplevde hun å få 
Morten Harket sin stemme og bli med på 
hans lag, noe som var svært gledelig.

-Og året før ble jeg blant de 100 mest 
avspilte artisten da jeg var med og 
konkurrerte i «The Stream». Gledelig det 
også, smiler en opplagt og blid Lena. 

Julemenneske
3. desember fyller hun 28 år. Det passer 
fint å ha bursdag i adventstida for ei 
jente som alltid har hatt stor sans for jul 
og juleforberedelser. 

-Jeg er familiekjær og glad i tradisjoner. 
Førjulstiden er den beste tiden på 
året. Hjemme hos meg er julebrus og 
pepperkaker kjøpt inn til første helga i 
advent, det er julegodteri på stuebordet 
og juletreet står ferdig pynta. Å ta fram 
julepynten er høytid for meg. Sjølsagt 
har pynten sin faste plass. Både hjemme 
hos meg, og når jeg pynter hos pappa. 
Tradisjonen tro setter mamma og jeg 
av en dag i desember til baking. Med 
julemusikk, lys og gode lukter kommer 
julestemningen smygende, smiler Lena, 
og innrømmer at hun fortsatt smaker på 
deigen før den trilles ut til silkekaker og 
sandnøtter.

Hvor feirer du jul?

-Som regel er jeg i Hasselvika hele 
mellomjula. Da treffer jeg familie og 
venner og har hyggelige dager. Julaften 
feires annethvert år i Hasselvika og 
Trondheim. Sånn har det vært så langt 
tilbake jeg kan huske. Og jeg bytter på 
å være de respektive stedene på lille 
julaften. Uansett hvor jeg er, ser jeg 
tradisjonen tro på Hovmesteren kvelden 
før kvelden, og Askepott på julaften 
sammen med tantebarna mine. 

Det er mye å glede seg til for den blide 
og dyktige artisten i tiden som kommer. 
Konserten i Hasselvika kirke med onkel 
Isak Haarberg, Stadsbygd barnekor 
og gjesteartist Iris Abtahi vil bli ett av 
høydepunktene.

-Og Asbjørn Mosleth er selvfølgelig 
med på konserten. Hans tolkning av «O 
Hellige Natt» tror jeg setter alle i riktig 
julestemning.

Sier Lena Haarberg. Arrangør av 
Julekonserten 2019 i Hasselvika kirke.

Tekst: Vigdis Schei
Foto: Eli Kristin Haarberg

Lena er et julemenneske



Så er vi der igjen. Advent og 
førjulstid. Julehøytida er snart 
her. Kanskje gleder du deg til å 
være sammen med familie eller 
venner, kanskje er julehøytida 

mest lange dager.  Mange deltar i å skape gode rom 
som åpner himmelen for oss i disse førjulsukene: 
Konserter, gudstjenester, ulike samlinger hvor vi kan 
være sammen. Vi trenger disse fellesskapene, takk til 
alle som er med og skaper dem! 

Et rom som ikke fantes, står sentralt i juleevangeliet.  
Josef og Maria måtte ty til et nokså sjabert husvære 
da de etter flere dagers vandring kom fram til 
Betlehem. Herberger og andre overnattingssteder 
var fulle. «Det var ikke husrom for dem» forteller 
Lukasevangeliet. Et fattigslig tak over hodet, der 
hvor dyrene holdt til. Dyrenes matfat blei brukt som 
babyseng. Det var ingen rom ledige for dem. Få av 
oss har opplevd så enkle forhold, og i vår rike del av 
verden er dette fjernt og utenkelig for oss. 

Det er en dypere betydning i at det ble slik: Gjennom 
Jesus sitt liv på jorden vever Gud seg én gang til inn 
i menneskenes historie, inn i menneskenes verden.  
Jesus skaper et rom for oss alle. Fredsfyrsten valgte 
ikke prakten og de rike: han valgte det vanlige, 
utsatte, sårbare. Han kom til de små og vergeløse. 
I kjærlighet til menneskene finner Gud sitt rom i 
verden. Gud skapte et rom for oss alle. Ingen er så 
langt nede at de skal kunne si «det er ikke rom for 
meg i fortellingen om Jesus». Ingen er så langt nede 
at ikke Jesus har vært der før. 

«Det skjedde i de dager», leser vi i juleevangeliet. Det 
skjer også i våre dager, når fortellinga om Frelseren, 
om Gud, blir levende for oss. Det skjer i våre dager, 
når vi slipper Jesus inn i våre livsrom og hjerterom. 
Han kommer med trøst og håp, nåde og fred. Til oss 
akkurat slik vi er, slik vi er og har det. Himmelen er 
åpen.

Fra våre hjerterom stiger lovsangen, den lavmælte, 
rustne, eller den klokkeklare, sterke. Sangen fra 
oss som tror og tviler, elsker og ber.  Gud skaper 
lovsangens rom i oss.  Velsignet jul! 

Vi ser deg, Herre Jesus, Ditt komme, Herre Jesus,
som en av jordens små.  forvandler jordens natt
Din fødsel er et under  og bringer lys til mange
vi aldri kan forstå. som føler seg forlatt.
Men i et evig lovsangskor  Hjelp oss å gå i dine spor!
forenes alle slekter. La verden se din godhet
Vi ser deg, barn, og tror! igjennom dem som tror!

(Svein Ellingsen)

Herborg Finnset, biskop i Nidaros

Andakt
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Rom for oss
Sara Marie Sand Aanonli, tårnagent i Leksvik
Hva betyr jula for deg? 
Mye! Det betyr at man har det bra og får gaver. I tillegg 
til at man får tid i lag med familien sin.

Hvilke tradisjoner er viktig for deg i jula?
Åpne gaver og spise kjøttkaker hos pappa på julaften 

annenhvert år. Julekalender er også viktig. Hos pappa har jeg Schleich-
kalender med blant annet utstyr til hest og hos mamma har jeg 
sjokolade eller playmo-kalender.

Vida Lund, konfirmant i Stranda
Hva betyr jula for deg? 
Jul for meg betyr å være med familie og tenke litt 
ekstra på de rundt oss som ikke har det så bra i jula. I 
tillegg til å kose oss med god mat. 

Hvilke tradisjoner er viktig for deg i jula?
Den viktigste tradisjonen er «Tre nøtter til Askepott».

Margareth Askjemshalten, menighetspedagog i Rissa
Hva betyr jula for deg?
Julas budskap om at Gud sendte sin sønn til oss for 
å gi oss evig liv, gir for meg både glede og trøst. Som 
menighetspedagog er jeg så heldig at jeg får treffe 
mange barn og både leke, fortelle og synge om 

juleevangeliet i ukene før jul.  På hjemmebane er det godt å samle 
familien og kose seg med de faste tradisjonene.

Hvilke tradisjoner er viktig for deg i jula?
Jeg er glad i de tradisjonene vi har som familie, og vi har nok ganske lik 
jul fra år til år.  Formiddagsmat til mine foreldre på julaften, der hele 
min søskenflokk med sine familier samles og gaver byttes, er viktig. 
Det samme er julemiddagen, og at vi får tid til å snakke sammen og 
spille brettspill. Fra jeg var liten har jeg hatt som tradisjon å gå i kirka 
1. juledag. Da satt jeg mellom mine foreldre, og det gjør jeg fortsatt! 

May-Elin Kvakland Tviberg, frivillig i Stranda
Hva betyr jula for deg?
Jula for meg er tro, håp og kjærlighet. Trua på at Jesus 
kom til jorda for min skyld, håpet om en himmel og 
kjærligheten til mennesker jeg har rundt meg.

Hvilke tradisjoner er viktig for deg i jula?
Adventstida  med forventning og tid med venner og familie, 
inneholder flere tradisjoner for meg. Og i jula setter jeg pris på å dele, 
både tid, måltid og andre gaver med de jeg er glad i.

Eva Oddveig Høston Aune, Stadsbygd
Hva betyr jula for deg?
Det å feire jul er en god tradisjon som jeg har fått med 
meg hjemmefra. Det er ikke bare en tradisjon, men 
en feiring at vi fikk en Frelser til vår jord. Har vært 
heldig å feire jul i flere land, men alltid med det samme 
budskapet. 

Hvilke tradisjoner er viktig for deg i jula?
Hvilken tradisjon som er viktig blir da for meg å delta på gudstjenester, 
gjerne få med seg en julekonsert. Julemat med gode venner er også 
noe som hører med. Det betyr mye for oss som er i utlandet og ha 
Sjømannskirka hvor vi kan være samlet til julefeiring.

5 på gata
Hva betyr jula for deg? Og hvilke tradisjoner er viktig for deg 
i jula?
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Fra 30 års jubileet til Stadsbygd Mandssangerforening.

Julekonsert med kor og korps i både 
Rissa og Stadsbygd kirke har vært en 
kjær tradisjon helt siden 1975.

Tredje eller fjerde søndag i advent fylles 
de to kirkene med et forventningsfullt 
publikum. Noen kommer kanskje 
for første gang, mens andre har hatt 
det som en tradisjon å overvære 
julekonserten, som ble arrangert for 
første gang for 44 år siden. Og det at 
konserten har et godt kvalitetsmerke, 
gjør også at folk vil ha den med seg for å 
komme i riktig modus til jul.

Sverre Vik (75), mangeårig dirigent for 
Stadsbygd Songlag og initiativtaker 
til julekonserten, husker den første 
konserten godt.

-Det var et forferdelig uvær, men folk 
trosset stormen og kom for å lytte 
til kor og korps, minnes han. -Under 
uværet i løpet av helga måtte to vernede 
eiketrær i Prestegårdshagen gi tapt for 
naturelementenes krefter, så ille var det. 

Siden den gang har julekonserten blitt 
arrangert hvert år.

-Vi som drev med sang og musikk syntes 
det var motiverende å ha et mål å jobbe 
mot. Slik er det vel i dag også, tror Vik. 

Det kan staværingen Oddgeir Buan (63) 
bekrefte. I 1975 stod han i blandakoret 
og sang julen inn med sin vakre 
tenorstemme. Han kan skilte med å 
ha deltatt på samtlige julekonserter 
fram til dags dato. De siste årene 
som sanger og frontfigur i Stadsbygd 
Mandssangerforening. 

-En flott tradisjon. Litt stressende kan 
det bli med to konserter på samme 
dag. Men folk hadde nok merket om 
konsertene uteble, og det forplikter å 
delta og gjøre sitt beste for at stunda i 
kirka skal bli så varm og stemningsfull 
som mulig. 

Kommunens musikk -og teaterråd står 
som arrangør av konserten, og leder 

Julekonsert med 
lang tradisjon

Tilbakeblikk

Odd Marvin Askjemshalten opplyser at 
dato for årets konserter blir søndag 15. 
desember (se annonse).  Da vil kor og 
korps være på plass for å gi sitt bidrag 
til at alle de trofaste publikummere som 
møter opp år etter år skal kjenne på 
godfølelsen over å være sammen i kirka i 
mørketida like før jul.

Og kanskje synges salmen «Joleklokker 
over jorden»? Sverre Vik ledet i sin tid 
koret når de sang Anders Hovden sin 
vakre salme:

Joleklokker over jordi,

Ring no høgt frå tårn og tind,

Ring no ut de sæle ordi:

Fred frå Gud i alle sinn!

Ring for heile folkehopen,

Ring og kim i nord og sud,

Til me skodar himlen open,

Til me fær ein smil av Gud!
     
 Tekst: Vigdis Schei
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Rissa Frivilligsentral står nok en gang bak invitasjonen om å 
feire julaften i et sosialt fellesskap. 
 Leder for Frivilligsentralen i Rissa, Magnar Bremeraunet, 
sier han håper at mange melder seg på årets arrangement, 
både gjester og frivillig hjelpere. Familier med barn er også 
hjertelig velkommen. Som vanlig holdes den felles middagen 
og hyggestunda i Kløverstua i Rissa sentrum.
 -I år som de øvrige tre årene vil programmet for 
den 24. desember være julemiddag, kaffe og kaker og 
underholdning. Tid til prat blir det selvfølgelig også. I fjor var 
vi totalt 25 personer med gjester og hjelpere, som hadde 
en trivelig julefeiring i lag. Komiteen fikk mange positive 
tilbakemeldinger, og flere har sagt at de kommer i år også. 
Det synes jeg er hyggelig, og det inspirere til å fortsette denne 
tradisjonen.

Hvem kan melde seg på?

-Arrangementet er åpent for 
alle. Mange er kanskje usikre 
på om dette er noe for dem. 
Da kan det være lurt å ta 
en prat med noen som har 
vært med på tidligere felles 
julekvelder slik at terskelen 
ikke føles så høy. 
 Frivilligsentralen tilbyr 
skyss for de som måtte 
trenge det. Og tidspunktet 
for sammenkomsten blir 
mellom 14 og 19.
 En av hjelperne i fjor var Elin Brovold. Hun forteller om 
en hyggelig julekveldsfeiring der noen av gjestene bidro 
med musikalske innslag i tillegg til at eksterne underholdere 
fikk opp julestemningen. Det var anledning til å få følge til 
julegudstjenesten i Rissa kirke, slik det også blir i år.
 -En meningsfylt oppgave å være hjelper på 
julekveldsarrangementet i Kløverstua. Og at tilstelningen har 

Felles julaften i Kløverstua

livets rett viser det stigende deltakerantallet. Veldig hyggelig 
tradisjon, sier Elin.
Påmeldingsfrist til årets julekveld sammen med andre er 15. 
desember. 

Tekst: Vigdis Schei
Foto: Elin Brovold



Indre Fosen Menighetsblad nr. 4/2019       7

Kirkevergens lille hjørne

I høst var det valg på nye medlemmer 
til menighetsrådene. Valget er for fire 
år, likt med kommunestyret. I Indre 
Fosen har vi 3 menighetsråd, et for 
Leksvik sokn, et for Stranda sokn og 
et felles menighetsråd, Rissa felles 
menighetsråd, for de fire soknene 
Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Sør- 
Stjørna.
 De nye menighetsrådene startet sin 
virksomhet 1. november. Et medlem 
fra hver av soknene utgjør Indre Fosen 
kirkelige fellesråd, i tillegg til prosten og 
et medlem fra Indre Fosen kommune. 

Fellesrådet trer i kraft fra 1. desember.
Jeg gratulerer alle med vervet og gleder 
meg til å bli kjent med dere.

Desember er en travel tid for oss i 
kirka. Da er alle mann (og kvinner) i 
arbeid med besøk i og av barnehager, 
barnehagegudstjenester, lysmesser 
og skolegudstjenester. I tillegg er det 
mange konserter som arrangeres i 
kirkene rundt om kring.
 Julaften topper det seg med 9 
gudstjenester og besøk på omsorgs-
institusjoner. Det er ambisiøst når en 
tenker på at vi har bare to kantorer og 
4 prester, 5 med prosten. Men takket 
være diakonene, trosopplærerne, 
kirketjenerne, amatørmusikere og korps 
får vi det til å gå rundt.
 I Leksvik er en av de to guds-
tjenestene en lekmannsgudstjeneste og 

gjennomføres av frivillige.
 2. juledag er det gudstjeneste i 
Fines kirke for å markere at Verrabotn 
med Fines kirke fra nyttår blir en del av 
Rissa sokn og indre Fosen kommune. Vi 
ønsker dem velkommen.
 Videre i jula er det tre gudstjenester 
på 1. juledag, to gudstjenester 2. 
juledag, inkludert Fines og to på 
nyttårsaften.
 Jeg vil takke alle, både frivillige og 
ansatte for deres innsats for å gjøre jula 
til en fin og god tid for alle som søker til 
kirka.

En god og velsignet julehøytid ønskes 
dere alle!

Svanhild Sveaas Skrødal

Kirkeutvalget i Rissa inviterte i høst til 
salmekveld i kirka. Et stikkord for denne 
kvelden må foruten sang-glede være 
variasjon. Variasjon mellom gamle og 
nye salmer, rolige melodier og raske 
takter, kjente og litt ukjente salmer, 
soloinnslag og allsang. På forhånd 
kunne en ønske seg en salme som 

skulle synges denne kvelden. Flere 
fikk sine ønsker oppfylt og enkelte 
kom frem og fortalte hva den salmen 
betydde for dem. 
Det er ikke så ofte at vi får høre hvordan 
en salme er blitt til fra salmedikteren 
selv. Men denne kvelden kom Sølvi 
Ann Fætten og fortalte om salme nr. 

650, «Når vi undrast på om røystene og 
orda våre ber», en salme som vi bruker 
ofte til konfirmantene. Sølvi Ann bor 
sammen med sin mann Johan i Rissa, og 
Johan var denne kvelden forsanger på 
salmen hans kone har skrevet. 
Salmekvelden ble avsluttet med 
kveldsmat.

Salmekveld i Rissa kirke



Min salme
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Nr. 24 i salmeboka

Det er mange fine salmer. Noen salmer 
følger årstidene. Etter som det snart er 
jul, vil jeg velge nordnorsk julesalme 
av Trygve Hoff. Han har skrevet både 
tekst og melodi. Salmen er forholdsvis 
ny – skrevet i 1985. To år senere døde 
forfatteren.
Salmen minner oss om vårt arbeid og de 
oppgaver vi har. 
Som gårdbrukere trenger vi gode 
avlinger og friske dyr. Vi må ha produkter 
av god kvalitet både til leveranse og til 
eget forbruk. For at dette skal lykkes, må 
vi ha gode klimatiske forhold.                                                                                                             
Samme hvilket yrke vi har, trenger vi 
håpet om ei utstrakt hand.     Vi er alle 
avhengige av GUDS VERN, OMSORG og 
VELSIGNELSE.
Jeg ønsker alle ei riktig god jul nå i 
mørketida!
                                                                            
Jens Kåre Vågen

Velsigna du dag over fjordan, velsigna du 
lys over land. 
Velsigna de evige ordan, om håp og ei 
utstrakt hand. 
Verg dette lille du gav oss, den dagen du 
fløtta oss hit, 
så vi kjenner du aldri  vil la oss forkomme 
i armod og slit.

Vi levde med hua i handa, men hadde så 
sterk ei tru.
Og ett har vi visselig sanna, vi e 
hardhausa vi som du.      
Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å 
kare oss frem
mot lyset og adventsti´a  d´e langt sør tel 
Betlehem.

Guds fred over fjellet og åsen, 
la det gro der vi bygger og bor!                                                         
Guds fred over dyran på båsen og ei 
frossen og karrig jord!   
Du ser oss i mørketidslandet. Du signe 
med evige ord             
husan og fjellet og vannet og folket som 
leve her nord.

Trygve Hoff 1985

Prostens spalte

Rissa sokn 
blir større!

Fra 1. januar blir Verrabotn en del av 
Indre Fosen kommune og av Rissa sokn. 
Dette skyldes grenseregulering mellom 
Verran og Indre Fosen kommuner. For 
innbyggerne i Verrabotn og på hele 
Bergmyran, er dette en endring som 
ønskes velkommen. Lokalsamfunnet 
her har lidd under å vært delt mellom 
to kommuner. Nå er de samlet. Jens 
Kåre Vågen, innbygger i Verrabotn, 
uttalte til Fosnafolket da saken var 
avklart for et år siden (14.12.18): «Det 
ble som folket ville.» Mellom 80 og 90 
% av innbyggerne i Verrabotn har gitt 
uttrykk for at de ønsket overgangen i en 
folkeavstemning. 

I menighetsrådsvalget i høst ble Jens 
Kåre Vågen innvalgt i Rissa felles 
menighetsråd. Dette er en styrke når 
menighetsrådet skal legge til rette for en 
god overgang og ny samling i området. 

Med over til Rissa sokn følger Fines 
kirke. Det er en lun og vakker kirke som 
innbyggerne har bidratt til å ta vare på 
gjennom omfattende dugnadsarbeid. 
Kirken er innviet i 1915 og har 139 
sitteplasser. Det elektroniske orgelet 
fungerer godt i forhold til bruken. 
Det er omtrent 5 gudstjenester årlig i 
Fines, i tillegg kirkelige handlinger og 
konserter. Kirken er godt besøkt på alle 
arrangement, blant annet fordi den er en 
kirke for hele Bergmyran, ikke bare for 
de knapt 70 innbyggerne som har bodd i 
Verran kommune. 

Kirkegården ligger ved kirken og har 
vært i bruk siden 1914. Den er også 
tatt vare på ved dugnad og av et aktivt 
blomserfond. Det ble satt opp et 
servicebygg på dugnad og ved hjelp 
av testamentariske gaver omkring år 
2000, toalett i dette huset er åpent for 
publikum. 

Overgangen til Rissa sokn og Indre 
Fosen kommune vil bli markert på flere 
måter. 2. juledag (26.12.2019) kl 12.00 
er siste gudstjeneste i Fines kirke før 
overgangen. Dette vil bli markert med 
både prosten i Stiklestad og prosten 

i Fosen til stede. Og forhåpentligvis 
mange rissværinger som vil ta turen 
innover og bli kjent med den nye delen 
av kommunen og menigheten. 

I forbindelse med kommunens 
kulturuke på nyåret, vil det bli 
kirkekonsert i Fines kirke –  en 
fortsettelse av kirkas konsertserie i 
alle kommunens kirker som markerte 
kommunesammenslåingen. 

Jens Kåre Vågen uttalte på 
konstituerende møte i Rissa felles 
menighetsråd 29.10.19, at han håpet 
arrangementene i Fines kirke kunne bli 
et fint mål for utfart fra hele kommunen. 
Besøk i kirken kan kombineres med 
turer i område både sommer og vinter, 
fiske i fjorden og gode opplevelser.  
Gudstjenestene på Fines vil stå i 
menighetsbladet i gudstjenestelista.

Vi ønsker våre nye sambygdinger 
velkommen!
Brita Hardeberg, prost

Jens Kåre Vågen 

Fines kirke  Foto: Tiril Franciska Lysvand
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BABYSANG
Rissa

Vår 2020
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. 11:00
Tor. 16. januar
Tor. 30. januar
Tor. 13. februar
Tor. 27. februar
Tor. 12. mars
Tor. 26. mars
Tor. 16. april

Ledere: Ingunn Aarseth Høivik og 
Margareth Askjemshalten

BABYSANG
Leksvik
Leksvik 
menighetsråd 
ønsker foreldre 
med barn fra 

0-12 mnd velkommen til Leksvik 
forsamlingshus fra kl 10.00 til kl 12.00 
følgende datoer vår 2020

14. januar  /  28. januar  /  
25. februar  / 
10. mars  NB! På Helsetunet  /
24. mars  /  14. april  /  28. april  /
12. mai  /  26. mai  /

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.

Trenger du skyss?
Ta kontakt med Ann-Kristin 

på telefon 958 79 485

Barn anses å høre inn under Den 
norske kirke fra fødselen såfremt en 
av foreldrene er medlem. Hvis en av 
foreldrene ikke er medlem av Den 
norske kirke, kan de melde fra til 
kirkebokføreren at barnet ikke skal 
anses å høre inn under denne.

Nytt fra trosopplæringen

Riktig god jul til nær og fjern fra alle oss på babysang i Leksvik!    
Foto: Ann-Kristin Eidsvåg
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4-åringer i
Stranda kirke
Tekst og foto: Ann-Kristin Eidsvåg

Bordet er dekket til aktivitetskveld for menighetens herlige 
4-åringer som sprer mye glede. Det er gøy å kunne fargelegge 
og klippe i duken på bordet, og lime det på de fine bordbrikkene 
som flittige små hender er i ferd med å lage.

3 ivrige 4-åringer 
følger nøye med 
når de selvlagede 
bordbrikkene med 
bordvers, salme og 
mye annet flott på, 
skal lamineres.

Denne herlige gjengen 
møtte i Stranda kirke til 

fellesskap, bibelhistorie, 
bokutdeling, sang og 

musikk.

Det er viktig å øve på å 
skrive navnet sitt på.
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I høst har vi hatt tårnagenthelg 
i Leksvik og Stranda kirke. 3. 
klassinger har vært samlet for å 
løse oppgaver og mysterier i sin 
lokale kirke. Tårnagentene får 
selvfølgelig også bli med opp i 
tårnet. Helgen ble avsluttet med 
gudstjeneste hvor tårnagentene 
deltok og fikk utdelt både 
diplom og bok.

Tekst og foto: Elise Tetlimo

Tårnagentene i 
Leksvik kirke med 
diplom og bok.

Kveldsavslutning 
ved lysgloben i 
Leksvik.

Tårnagentene i 
Stranda brukte 
en heliumballong 
for å finne ut 
hvor høy kirken 
er. Resultatet 
ble akkurat 6 
tårnagenter høy.

Tårnagentene i Stranda utforsker tårnet og kirkeklokkene.Tårnagentene i Stranda kirke med diplom og bok.
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I midten av september 
var konfirmantene 
i Leksvik og Stranda 
tradisjon tro på 
konfirmantleir på IMI 
Stølen på Oppdal. Takk 
til alle konfirmanter 
og frivillige for en fin 
helg! Her er en liten 
oppsummering i bilder:

Tekst og foto: Elise 
Tetlimo

Konfirmantleir på IMI Stølen



Indre Fosen Menighetsblad nr. 4/2019       13

Vil du motta 
menighetsbladet 
elektronisk?
Alle husstander i Indre Fosen kommune får 
menighetsbladet tilsendt i posten, og det vil 
vi fortsette med. Men det blir også sendt over 
700 blader utenom dette etter forespørsel fra 
f.eks. bedrifter og personer med adresse utenfor 
kommunen og landet. Dette blir en stor kostnad 
for oss. Portoutgiftene er på 21.600 kr per 
nummer, fire ganger i året. 

Vi i redaksjonskomiteen ønsker å tilby våre 
«utenbygds lesere» å få bladet tilsendt per 
e-post (PDF-format). Da mottar du bladet 
hurtigere og slipper å vente på lang postgang. Og 
menighetsbladet sparer penger som kan brukes 
til å fortsette å gi ut fire blader i året. 

Alle i og utenfor Indre Fosen kommune som 
ønsker å få bladet tilsendt elektronisk kan ta 
kontakt på e-post til 
menighetsbladet-if@kirken.no

De som gikk foran oss, dem vil vi minnes
her i Guds hus, hvor en dør står på klem
inn ti l et glimt av den kommende verden;
de som gikk foran, vi tenker på dem!

Norsk salmebok nr. 274 v. 1

INDRE FOSEN
menighetsblad

Nr 3  2019 2. ÅRGANG

HASSELVIKA
LEKSVIK
RISSA
STADSBYGD 
STRANDA
SØR-STJØRNA

Hasselvika, Rissa, Stadsbygd og Sør-Stjørna

I løpet av vinteren vil vi invitere mange barn til 
kirka for å motta 2,- 4,- eller 6-årsbøker. I tillegg 
vil 8-åringene få delta på Tårnagent. Her kommer 
en kort oversikt over hvilke dato som dere vil få 
invitasjon til. Passer ikke dagen for dere er dere 
velkommen til en av de andre kirkene.

2-års bok deles ut til deg som er 2 år i løpet av 
2019. 
Noen vil få sin bok før jula, de andre på januar. 
Velkommen til: 
Ramsvik kirke fredag 13. desember kl. 17.30 
Frengen kirke torsdag 19. desember kl. 17.00 
Rissa kirke tirsdag 7. januar kl. 17.30 
Stadsbygd kirke torsdag 9. januar kl. 17.30

For dere som hører til Hasselvika eller Sør-
Stjørna menigheter vil dere  få boka samtidig 
som 6-åringene får sin bok nå i vinter. Rissa og 
Stadsbygd har 4-års bok på høsten. 
Vi ønsker å bli litt bedre kjent med deg som 
skal få boka så derfor inviterer vi deg til en liten 
samling før gudstjenesten kl. 15.30 
Gudstjenesten starter kl. 16.00 
Ramsvik kirke søndag 2. februar 
Hasselvika kirke søndag 1. mars

For dere som hører til Hasselvika eller Sør-
Stjørna menigheter vil dere få boka samtidig som 
4-åringene får sin bok. 
Vi ønsker å bli litt bedre kjent med deg som 
skal få boka så derfor inviterer vi deg til en liten 
samling før gudstjenesten kl. 15.30. 
Gudstjenesten starter kl. 16.00 
Ramsvik kirke søndag 2. februar 
Hasselvika kirke søndag 1. mars. 
I Rissa og Stadsbygd er det 6-års bok  
Stadsbygd kirke søndag 2. februar kl. 11.00 
Rissa kirke søndag 1. mars kl. 11.00

Alle 6-åringer er velkommen på filmkveld i kirka. 
Vi skal se filmen om kirkerottene som flytter inn 
i kirka.  
Filmkvelden blir i:  
Stadsbygd kirke tirsdag 28. januar kl. 17.30 
Rissa kirke tirsdag 25. februar kl. 17.30

8- åringen blir inviter til å være tårnagenter i 
Rissa kirke. Der skal vi løse mysterier og finne 
skatter. Tårnagentene deltar i gudstjenete på 
søndag og vil der få  boka «Skatter fra Bibelen» 
Tårnagentsamling blir i Rissa kirke mandag 20. 
januar kl. 17.00 
Gudstjeneste i Rissa kirke søndag 26. januar kl. 
11.00 

Bokutdeling vinter 2020

Foto: Ingrid Dretvik



14       Indre Fosen Menighetsblad nr. 4/2019

Barnekoret YES
 
En ny høst i korets 10-årige historie har gått. I år har vi 21 
unger med i koret og det øves sammen med fult band på 
Forsamlingshuset i Leksvik, annen hver mandag.  
Årets korhelg ble i år på Laberget. Ei flott og innholdsrik helg 
der det ble tid til både øvinger og lek. Der øvde vi til årets 
adventskonsert og konserten sammen med Rasmus Rohde.  
Vi planlegger en større markering i løpet av vinteren for 
å feire korets 10-årsdag. Tanken er å invitere alle tidligere 
medlemmer til øving på lørdag og opptreden på søndag. Alle 
«gamle» kormedlemmer må få komme med ønsker om sanger 
de ønsker skal bli tatt opp igjen. Sted og tidspunkt vil vi komme 
tilbake til senere. Håper så mange som mulig har lyst til å delta 
på en slik konsert.  

Beathe Hovstein
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Juleforberedelser på 
SuperTirsdag
Juleforberedelsene startet tidlig på SuperTirsdag. Her har de arbeidet 
i mange måneder for å komme i mål med årets prosjekt. De lager 
julekrybbe. Og ikke av hvilket som helst materiale. Det meste de bruker 
er gjenbruk fra det de finner og har. Her lages Jesus, Maria, Josef og 
andre folk og dyr som finnes i juleevangeliet. Kroppene er av isopor, 
påkledd strømpebukse før de får sine klær på. Hildur Amalie forteller at 
hennes oppgave var å lage noen sauer. Men det har kommet flere barn 
til på SuperTirsdag, så nå har det blitt laget en hel saueflokk. Her lages 
det alt fra de store delene til de små detaljene, som skrin til gull, røkelse 
og myrra. Leder for den kreative gjengen, Ragnhild B. Rønning forteller at 
de har hatt tegnekurs og øvd seg på å tegne øyne for å få fine ansikt på 
figurene.  
SuperTirsdagbarna møtes annenhver uke i Rissa kirke og er barn fra 1. 
klasse og oppover. I tillegg til kreativt verksted synger de. I høst har barna 
øvd inn en julesang som Sven O. Høivik har skrevet, med tittelen: «Løp, 
finne et barn». 

Noen ganger styrer de teknikk under gudstjenesten. Denne kvelden var 
det konfirmant Rakel som fikk opplæring av prest Ingunn i hvordan hun 
skulle kjøre Power-Point på helgas gudstjeneste.

Julekrybba skal presenteres på en samling i november, men vil bli 
stående hele julen. 

Rakel og Ingunn

Emma lager dyr

Figurer Ragnhild og krybbe
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Om 
frivillighet

I dette menighetsbladet står det en 
artikkel om julaftenfeiring i Kløverstua. 
Det er Rissa Frivilligsentral som 
nok en gang inviterer til en feiring i 
fellesskap med andre. Her gjør Rissa 
Frivilligsentral noe som er utrolig viktig. 
Ingen skulle behøve å sitte alene på 
julaften hvis de ikke selv ønsker det.

Norge er verdensledende på frivillig 
arbeid, og halvparten av befolkningen i 
Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. 
Innsatsen de gjør har betydning 
for enkeltmennesker, men også for 
samfunnet. En sterk sivil sektor har en 
avgjørende betydning for å sikre frihet, 
mangfold og maktbalanse i samfunnet. 
Frivilligsentralene er lokale møteplasser 
som knytter enkeltmennesker og 
organisasjoner sammen for å skape et 
godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud 
og et godt samarbeid med lokal 
offentlighet. Dette er noe av det 
regjeringen sier om frivillighet på sine 
sider. Det sies ofte at uten frivilligheten 
hadde Norge stoppet.

Det forventes at frivillige skal løse 
stadig flere samfunnsoppgaver. I fjor 
på denne tida la regjeringen Solberg 
fram en ny frivillighetsmelding. Målet 
er å etablere rom for bred deltaking, 
en sterk og uavhengig sektor, skape 
en forenklingsreform og utvikle 
en samordnet frivillighetspolitikk. 
Meldingen spenner over et vidt 
spekter av felt for frivillig arbeid. Her 
nevnes idrett, kultur, tro og livssyn, 
friluftsliv, nasjonale minoriteter, 
humanitær assistanse, sosialt arbeid, 
nærmiljøengasjement og politisk 
påvirkning. 

Det er et mål å senke terskelen for 
deltagelse. Det legges vekt på at 
frivillig engasjement er byggesteiner i 
utvikling av rause, solide og tolerante 
fellesskap der det er rom for mangfold 
og ulike oppfatninger. I meldingen er 
det et mål å få en frivillighet for alle, da 
tillit, fellesskap, beredskap, likestilling, 
kompetanse og velferd øker med 

bredden i frivillig innsats. Dessuten 
legges det vekt på at breddeltaking 
er viktig i et folkehelseperspektiv. 
Livskvaliteten øker, og kan sette 
deltagere i og utenfor det tradisjonelle 
arbeidslivet inn i meningsfulle 
fellesskap der man gjør en innsats for 
andre. Det er viktig at alle opplever livet 
som meningsfullt og det er viktig å være 
åpen for at alle kan ha ressurser som er 
gull verdt for frivillig arbeid. 

Det spares med andre ord ikke på 
fyndord og forventninger når det 
gjelder frivillighet, men jeg må 
innrømme at jeg blir veldig urolig 
når jeg vet at de øremerkede 
rammetilskuddene fra staten, som 
kommunene har ansvar for å tildele 
frivilligsentralene, skal gå inn i 
det ordinære rammetilskuddet til 
kommunene fra 2021. Hva skjer da? 
Jeg vil på det sterkeste oppfordre 
kommunens politikerne til å sørge for at 
det tilbudet vi har i dag opprettholdes!

Frivillig arbeid er en naturlig del 
av menighetslivet og er av stor 
betydning for den diakonale 
kirken. Diakoni er en tjeneste for 
medmennesket og skaperverket, og 
en tjeneste for Gud. Diakonien har 
et spesielt ansvar der få eller ingen 
bryr seg. De «fire søylene» i diakoni 
er nestekjærlighet, inkluderende 
fellesskap, vern om skaperverket og 
kamp for rettferdighet. For kirka er 
det helt naturlig å samarbeide med 
frivilligsentralene. Veldig mange av 
oppgavene frivilligsentralene løser kan 
ses på som diakonale oppgaver, ta bare 
julaftenarrangementet. Og mange i 
menighetene bidrar i frivilligsentralene, 
som besøkstjeneste eller på andre 
måter.

TV aksjonen er en stor nasjonal 
dugnad og kan også ses på som et lite 
bidrag til en mer rettferdig verden. 
Tidligere var det politikerne og 
kommuneadministrasjonen som hadde 
hovedoppgaven med å organisere 
denne. I år hadde frivilligsentralene 
og kirken hovedansvar for 
gjennomføringen. Dette krevde 
mobilisering av et utall frivillige, både 
til klargjøring av bøsser og til selve 
innsamlingen. 

Her ser dere bilder fra montering av 
bøssene hvor damene i gruppa «Saras 
døtre» gir sitt bidrag i dugnaden. 
Dette er et ukentlig lavterskeltilbud til 
innvandrerkvinner som arrangeres av 
diakon.

Så vil jeg ønske dere alle en velsignet 
julehøytid, og takke alle som har bidratt 
med så mye i året som har gått! Og 
ikke glem at det er julaftenfeiring i 
Kløverstua!

Inger

Diakoniens spalte
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Nestekjærligheten er en godt forankret verdi i vårt samfunn. 
Eller er den på tur til å forvitre? Nestekjærlighet springer ut 
fra vår kristne tro. Jesus har kalt oss til å vise kjærlighet til 
hverandre, og spesielt de som trenger en håndsrekning ved at 
livet ikke går helt på skinner.

Det er snart jul, mange ser etter muligheter for å kunne glede 
en i familien, en nabo, venn, eller en kollega som har hatt 
betydning for en gjennom året. Noen ønsker også å glede helt 
vilkårlig, og legger noen slanter i julegryta på kjøpesenteret. 
Eller kanskje noen av oss gjennom et lokallag legger inn en 
innsats for å skape litt juleglede for noen i nærmiljøet. 

Denne kjærligheten for andre kan med et annet ord kalles 
diakoni. For mange er det et litt fremmed ord som ikke brukes 
i dagligtalen. Nidaros bispedømme har et spesielt fokus på 
diakoni, men gir det mening? Mange tenker kanskje at diakoni 
bare er for menigheter med en diakon. Men diakonien er 

Det går mot jul, en tid for å gi
allmenn. Den gjelder oss alle og er kanskje en naturlig del av 
deg og dine verdier, uten at du tenker over akkurat det. 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i 
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende 
fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
(Plan for diakoni, Den norske kirke, 2007)

Kirken er ikke bare et kirkebygg, men oss mennesker 
som er døpt og er medlem av kirken. Vi er alle kirkens 
omsorgstjeneste. Det vi gjør i det daglige, kan ses på som en 
del av den omsorgen som Gud kaller oss til å gjøre, selv om det 
ikke spesifikt er i kirkelig regi. Alt vi gjør kan vi gjøre til ære for 
Gud. 

Vi vil gi en takk til deg som gjøre noe for andre!

Diakoniforbundet, Nidaros stift.

Basar i Stranda
Tusen takk til alle som bidro til en vellykket basar på Stranda menighetshus den 25. oktober! 
Det kom inn så godt som 30 000 kr, noe vi er svært fornøyde med. En ekstra takk til Eva Kristin 
Sæther, Maja Rødsjø og Sigurd Saue som var med å skape trivsel med sang og musikk!

På vegne av basarkomiteen, 
Ruth M. Hindrum.

Bildet viser fra venstre: Eva Kristin Sæther og Maja Rødsjø.

Mørketiden har kommet snikende enten vi vil det eller 
ei. Mange tar turen til kirkegården for å tenne lys. Vi har 
nettopp feiret Allehelgensdag. Noen tenner lys på bursdager, 
bryllupsdager eller rett og slett for de føler for det. Vi finner 
trøst i denne handlingen og føler varme og en indre ro. En flott 
skikk.

Lys i mørket (En vakker skikk)

Lykter og pynt på gravene
Husk å være varsom ved bruk av lykter og pynt på gravene. 
Det er hver enkelt sitt ansvar at det blir kastet i søppeldunk 
etter bruk. Vi må unngå at slikt havner i foret til husdyrene 
rundt kirkegårdene, noe som kan være svært skadelig. 
Flere av kommunens kirkegårder ligger jo nært opptil 
jordbruksareal.

Her ser du to lys - ganske så like. Forskjellen er materialet, 
plast og glass. Plastlyset blir veldig lett når det har brent ned. 
Står det litt utsatt til kan det i et vindkast av det kraftige slaget 
finne på å ta seg en luftetur. Det kan til og med legge ruta si til 
bondens åker (i en forhøster til våren).

Plasserer du lyset i beplantningen, så blir det som regel der. 
Plukk de inn eller la noen andre gjøre.

Håper fortsatt på mange lys på kirkegårdene.

Tekst og bilde: AMS
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Hva skjer i menighetene Stranda Diakoniutvalg 
inviterer til hyggetreff
i vårsemesteret 2020!

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

følgende onsdager høsten 2019:

•	 15.	januar	(se egen annonse)
•	 16.	februar
•	 25.	mars
•	 29.	april
•	 28.	mai	-	Sommertur	(annonse 

kommer senere!)

På programmet står:

Ord for dagen 
Sang og musikk

Bevertning
Utlodning

 

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

andakter
våren 2020

Alle er hjertelig velkommen!

Helsetunet i Leksvik
Her kommer en oversikt over datoer 
for andakter våren 2020. Ved hver 
andakt blir det enkel kaffeservering.

Andaktene vil bli holdt i hallen på 
Helsetunet, onsdager kl 11.30.

Det blir nattverd den 01. april.

Onsdag 22. januar
Onsdag 05. februar 
Onsdag 11. mars
Onsdag 01. april    
 Nattverdsgudstjeneste   
Onsdag 15. april
Onsdag 13. mai
Onsdag 27. mai
Onsdag 10. juni

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 
vårsemester!

Alle er hjertelig velkommen 
til andaktene!

ADVENTSFEST 
Stadsbygd bedehus 
1. desember 
kl. 18:00. 

Tale og misjonsnytt 
v/Inger Britt Røberg. 

Allsang og sang og musikk 
av lokale krefter.

 Bevertning. Kollekt. 

Velkommen til alle. 

Arr. Stadsbygd normisjon.

Rissa sykehjem
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag 
Tirsdag 
Tirsdag 
Tirsdag
Torsdag 
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

07.01
21.01
04.02
18.02
03.03
17.03
09.04
21.04
05.05
19.05
02.06
16.06

kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00

Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Gudstj.
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt

Råkvåg aldershjem
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag

 14.01
 11.02
 10.03
 13.04
 12.05
 09.06

kl.11.30
kl.11.30
kl.11.30
kl.11.30
kl.11.30
kl.11.00

Andakt
Andakt
Andakt
Gudstj.
Andakt
Andakt 

Stadsbygd eldresenter
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag 
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag

05.01
22.01
05.02
19.02
04.03
18.03
15.04
22.04
06.05
21.05
03.06
17.06

kl.11.00
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30

Gudstj.
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Gudstj.
Andakt
Andakt
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Tirsdag 18. februar 2020 reiser vi til 
Åre med buss fra Vanvikan og Leksvik 

(Rissa om nødvendig), og vi ønsker 
påmelding innen 11. februar!

Bussen kjører fra Vanvikan (havna) 
kl: 07.00, fra Leksvik (Coop) kl: 07.45. 

Du kan stå på ski, bade i badeland på 
Holiday Club, 

spille golf, bowling eller shoppe, og 
det er mulig å få kjøpt billig og god 

mat 
fra flere restauranter og kafeer.

Vi skal rett og slett ha en 
fin dag sammen!

Hvem kan bli med? 
Alle fra 12 år og oppover.

Yngre enn 12 år må reise i følge med 
en voksen.

Vi ber alle sjekke om de har 
reiseforsikring. Vi kan også bli 

kontrollert på grensen så dere trenger 
pass eller bankkort som ID.

Bussen koster kr 400 per pers, 
for søsken kr 350 per pers!

Dere betaler kontant når dere går
på bussen.

Lommepenger til mat og aktiviteter 
må dere ha med selv!

Det vil være med voksne som 
er sammen med dere og som er 

tilgjengelig om det skulle være behov 
(i bakken eller i basseng osv.).

Retur fra Åre kl. 16.30.

Turen er et samarbeid mellom 
TRÆKK, BOMBA og KÅKEN. 

HUSK! Turen er totalt rusfri, 
brudd på dette betyr hjemreise 

umiddelbart! 

For påmelding (åpner 13. januar): 
www.kirken.no/indrefosen

Er det noe du lurer på? 
Vennligst ta kontakt med Ann-Kristin, 

mob. 95 87 94 85

VELKOMMEN PÅ TUR!

Velkommen til 
Søndagssamlinger!

Det blir sangandakter følgende 
søndager våren 2020:

12. januar Strandheim
01. mars Helsetunet
22. mars Lundeng
26. april Helsetunet

Samlingene starter kl 11.00.

Arr. Leksvik Menighet

BARNELAGET VÅREN 2020
Vi har samlinger for alle barn fra 

0 år og oppover på skolen i Hasselvika 
kl. 17.30 – 19.00 følgende dager:

 Mandag 13. januar / 27. januar
  10. februar / 24. februar
   9. mars / 23. mars
  20. april
   4. mai

Aktiviteter: Hobbyarbeid, gym, 
baking, sang, andakt, m.m.

Kontaktperson: Helena Sørensen, 
tlf. 478 03 643

Velkommen 

Hjertelig velkommen 
til Leksvik Menighet sin 
rusfrie ungdomsklubb 

TRÆKK

Det blir ungdomsklubb i Leksvik 
Forsamlinghus fra kl. 20.00 til 
kl. 23.30 følgende fredager i 

høstsemesteret 2020:

24. januar
18. feb. (Åre-tur, se egen annonse)

6. mars
17. april
15. mai

Klubben er for ungdom fra 
8. klasse og oppover.
Det blir salg av pizza, 
brus og kioskvarer.

Hyggelig 
sammenkomst

Stadsbygd bedehus
1. februar kl. 16:00.

Venner av Uganda inviterer til en 
ettermiddag med mye sang og 

musikk. 

Kaffe og kaker på inngangsbilletten. 
Åresalg.  

Overskuddet går til barnehjemmet 
Mbabaale Memorial School of 
Orphans i Kampala, Uganda.

Leksvik Forsamlingshus
søndag 2. februar kl. 18.00

Manns-/gospelkoret WEB fra 
Melhus deltar.

Arr: NLM og Normisjon

Gladsang

Hasselvika kirke 
er åpen fra kl. 15.00 - 
17.00 på nyttårsaften. 

Velkommen inn til en stille stund 
eller en prat. 

Kirkeutvalget stiller med tente lys, 
kaffe/saft, og noe å bite i.
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Hyggetreff
Stranda Diakonutvalg inviterer til årets 

første hyggekveld i Stranda 
Menighetshus:

Onsdag 15 januar kl 11.00 – 13.00. 

Vi får besøk av 4. klasse ved Vanvikan 
skole som bidrar med underholdning. 
Det blir ord for dagen, sang og musikk. 

Vi serverer karbonadesmørbrød, 
kaffe og kaker. Pris kr 70,-

Påmelding innen fredag 10. Januar til
Agnes : 95 84 49 68

eller
Ann-Kristin : 95 87 94 85 

 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

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

STRANDA JULEKOR!
ALLE FRA 1. KLASSE OG OPPOVER ER 
HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å VÆRE 

MED i årets julekor i Stranda!

 

Vi øver i kirka onsdag 4. desember og 
onsdag 11. desember.

Begge dager rett etter skoletid,
fra kl 14.30 og frem til ca 15.30.

Vi serverer noe å spise!

 

VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG!

Sanghilsen fra
Ann-Kristin og Knut Ola

Hellige tre kongers fest - juletrefest!

6. januar kl.18:00
Stranda menighetshus

- Juletregang
- Mat og drikke
- Loddsalg
- De hellige tre konger   

kommer med gaver.

Barn og voksne ønskes 
velkommen til 
De Hellige tre kongers fest – 
juletrefest!De Hellige tre konger: 

Baltasar, Kasper og Melkior

Møteuke
i Indre Fosen v/sangevangelist 

Per Tveten

10 – 15. mars.

Sunde misjonshus
Tirsdag 10. mars kl. 19.00
Onsdag 11. mars kl. 19.00
Torsdag 12. mars kl. 19.00

Leksvik Forsamlingshus 
Fredag 13. mars. kl. 19.30

Lørdag 14. mars kl.11.00 og kl. 12.30
Søndag 15. mars kl. ?

Arr: NLM

Aktivitetsplan 
for Rissa 

Misjonssambands-
forening våren 2020

14. Januar: forening kl.19:00 hos 
Oddny og Didrik Frengen

25. Februar: forening kl.19:00 hos 
Hildur Dahle. Besøk fra Rødde 
folkehøgskole.

10.-12. mars: Møter på Sunde 
misjonshus kl.19:00 med 
sangevangelist Per Tveten.

 5. April (palmesøndag): Sangkveld 
på Fissa med videovisning fra 
Gaitherkonserter. 

14. April: forening kl.19:00 hos May 
Elin og Andrew Larsen. Besøk av 
misjonær Sigfred Kiplesund.

13. Mai: forening kl.19:00 hos Kjersti 
og Knut Inge Furuset.

24. Mai: Gladsangkveld kl. 18:00 på 
Fissa. NORSK LUTHERSK

MISJONSSAMBAND

NORSK LUTHERSK
MISJONSSAMBAND

Førjulskonsert 
Fines Kirke 9. desember kl. 19:30.

Kaffeservering fra kl.19:00.
Velkommen!
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BARNESANG for 1-6 år
i Rissa 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 avslutter med felles 
kveldsmat. Hver familie tar med en 
påleggssort. Vi stiller med brød og 
drikke.

Velkommen til Rissa kirke kl. 17:30
Tor. 16. januar
Tor. 30. januar
Tor. 13. februar
Tor. 27. februar
Tor. 12. mars
Tor. 26. mars
Tor. 16. april

Da vi ordner med litt mat, ønsker 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.

Ledere: Ingunn Aarseth Høivik og 
Margareth Askjemshalten

Adventskonserter
Adventstiden er en tid for 
tradisjoner. Som vanlig arrangeres 
det adventkonserter i våre kirker der 
lokale krefter opptrer. Velkommen til 
en trivelig adventsstund med sang og 
musikk i:

- Ramsvik kirke søndag 1. 
desember kl. 18.00 
Arr. Mæland skolekorps og 
kirkeutvalget i Ramsvik kirke

- Stadsbygd kirke søndag 15. 
desember kl. 15.30 
Arr. Indre Fosen musikk- og 
teaterråd

- Rissa kirke søndag 15. 
desember kl. 19.00 
Arr. Indre Fosen musikk- og 
teaterråd

Stjørna fritidsklubb er åpen disse 
fredager i våren 2020:

 17. januar 
 31. januar 
 14. februar 
 28. februar 
 13. mars 
 27. mars 
 24. april 
 8. mai

Junior kl. 1800-2000 og Ungdom 
kl. 2000-2300

Ledere
Gunn Heidi Husby Lian

911 39 510

Margareth Solli Askjemshalten
936 44 923

Juletrefest
VELKOMMEN TIL JULETREFEST!

Gnisten, Nyskudd og Rønningen 
Barneforening inviterer

store og små til juletrefest på 
Leksvik forsamlingshus:

3. JANUAR 2020
kl. 18:00

Det er fint om alle tar med et fat
med mat, samt en «nissepakke»
med dropseske, mandarin og en
liten sjokolade for hvert barn.

Det blir andakt, gang rundt juletreet, 
loddsalg, leik og mat.

Hjertelig velkommen
til samling i stavkirka
2. juledag kl. 17:00.

Sang av søstrene 
Bugten Sakseid

Ta med litt julebakst
og kaffe.

Vi synger julesanger og
hygger oss i lag!

Arrangør
Hindrem stavkirkelag

Jul i stavkirka

Juletrefest
for voksne

Leksvik Forsamlingshus 
5. januar kl. 16:00.

Musikk, andakt og juletregang.

Det serveres kaffe med noe attåt.

Velkommen til en hyggelig 
etterjulsstund!

Arr. Leksvik menighetsråd

Julekonsert
Leksvik kirke 
29. desember 
kl. 19:00.

Variert juleprogram 
med lokale krefter.

Bidrag til kirkemusikalsk 
fond ved utgangen.

Arr. Organisten og 
Leksvik menighetsråd

Juletrefest 
Skaugdal bedehus 
4. juledag (28. des.) 
kl. 19:00.

Juletregang, andakt, 
bevertning, åresalg. 

Velkommen!

Arr. Husstyret



Frengen kirke
Dåp i Refsneshagen
18.08. Tuva Salbubæk Jakobsen 
Begravelser:
30.08. Mary Salbubæk (1931)

Hasselvika kirke
Begravelser:
30.08. Tore Sigmund Sørensen (1948)
25.10. Roald Selven (1956)

Leksvik kirke
Begravelser:
02.08. Frida Borghild Lund Kruksve, f.1935
30.08. Anna Marie Fossan, f.1922
06.09. Rolf Rokhaug, f.1944
13.09. Kirsten Lyng, f.1931
02.10. Lydar Martin Krabseth, f.1931
04.10. Peder Kruksve, f.1938
18.10. Harald Sæther, f.1947

Ramsvik kirke
Dåp i Amfiet Råkvåg
28.07. Leonard Sønderengen Bjørkvik
28.07. Leo Fredriksen

Rein kirke
Dåp:
13.10. Gunhild Brødreskift
13.10. Ravn Vårly Hagen
13.10. Oliver Wåbenø Sæther
Begravelser:
27.09. Terje Kvithyll (1964)
Urne satt ned:
06.08. May Bente Breivik (1972)

Rissa kirke
Dåp:
01.09. Matheo Nygård Stjern
06.10. Olivia Strand Sandmo
06.10. Mia Mantua Løften
20.10. Leon Solem
20.10. Emilie Svarholt Bue
20.10. Knut Ace Steppling
03.11. Otto Askim Andersen
03.11. Hanna Frengen Stormo
03.11. Ada Fredriksen
Vielser:
14.09. Janne Berg og Ole-Johan Langmo
21.09. Elisabeth Vågen og Johannes Hidle
Begravelser:
04.09. Oline Solem Lian (1944)

Stadsbygd kirke
Dåp i Syråsen
08.09. Pia Finserås
Dåp i kirka
27.10. Ada Eline Tørstad Engvik
Vielse i Skyråsen
05.10. Merete Onsøien Strøm og Tore Aagesen
Begravelser:
27.09. Birger Inge Lervik (1952)
18.10. Haftor Edvin Grønning (1927)

Stranda kirke
Begravelser:
30.08. Magne Bergsaune, f. 1947. Gravlagt 

Hindrem. 
27.09. Solveig Wilhelmine Lindgjerdet, f. 1928
04.10. Helge Carstein Ranheim, f.1928
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Fra kirkebøkene

Som en forsøksordning vil vi i 2020 og 2021 åpne mulighet 
for fleksibel dato for dåpsgudstjeneste i de tre minste 
menighetene i Rissaområdet.
Det betyr at det i våren 2020 ikke blir satt opp mer enn 
1 fastlagt gudstjeneste i Hasselvika mot normalt 2. Den 
fastlagte gudstjeneste i våren (januar til april) blir 1. mars kl 
16 med utdeling av 4- og 6-års-bøker og menighetsmøte.
Hvis det er ønske om dåpsgudstjeneste i januar eller 
februar i Hasselvika eller Frengen, kan man henvende seg til 

kirkekontoret og avtale dag og tidspunkt – vi vil så vidt mulig 
imøtekomme familiens ønske. Kommer det inn flere dåp blir 
de lagt på samme dag – så det blir altså med hensyn til tid, 
sted og dato, først-til-mølla-prinsippet.
Ønske om dåpsgudstjeneste må meldes inn minst 3 uker før 
ønsket dag.
Høsten 2020 gjør vi på samme måten i Ramsvik.

Vi håper dette forsøket vil bli tatt godt imot i menighetene.

Mulighet for fleksibel dåpsdato i Frengen, Hasselvika og Ramsvik kirker



Hjertelig takk for omtanke, deltakelse og 
blomsterhilsener ved vår mor, Ingrid Johanne Tungs 
bortgang og begravelse. Takk for pengegavene til 
Demensforskning kr. 15 750. En stor takk til Stadsbygd 
eldresenter for god pleie og omsorg, og Rissa 
begravelsesbyrå v/Jan Åge for god hjelp. Takk til Ingunn, 
Karianne, Kjersti, Aurora og Oleg for gode ord, fin sang og 
musikk i kirken.

Kjell Sverre, Stig Ragnar, Vigdis Helene, Gerd Laila og 
Signe Lise.

Takk for all vennlig deltagelse og omsorg i forbindelse 
med Frida B. L. Kruksve sin sykdom, bortgang og 
begravelse. Takk for blomster og minnegaven til LHL avd. 
Leksvik. 

John A. Kruksve. Øvrige familie  

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning Johan 
Adolf Storli’s bortgang og begravelse. Takk også for 
pengegaven til Kreftforeningen. 

Mvh. Ella, Svein og Magne m/familier.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltakelse ved 
vår mor, Anna Marie Fossans bortgang og begravelse. 
Takk for pengegaver på kr 19.600 til Søndagsskolen og 
Den Indre Sjømannsmisjon. 

Johan, Gunnar, Erling og Torstein med familier.

Tusen takk for all vennlig deltagelse, hilsener, blomster og 
pengegaver i forbindelse med vår kjære mamma, Mary 
Salbubæk sin bortgang og begravelse.
Olga-Irene, Hanna Marie, Mildrid, Lillian, Toril og Hilde m/

familier

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster-
hilsninger og pengegaver til Leksvik Helselag i anledning 
vår kjære mamma Kirsten Lyng´s bortgang og begravelse. 
Takk for god pleie og omsorg ved Leksvik Helsetun, og en 
stor takk til Marit og John for fin sang i kirka.

Oddrun, Anne Grete og Helen m/familier

Hjertelig takk for all vennlig oppmerksomhet og 
deltakelse i forbindelse med vår kjære Kari Sørli Lein sin 
bortgang og begravelse. Takk for minnegaven til Leksvik 
Helselag, 
kr. 10.950,-.  Takk også til Oddmund, Arne og Gunnar Sørli 
for fin sang i kirka.

Ole Martin, Kjell Olav m/familie

Hjertelig takk for all vennlig omtanke, blomsterhilsener 
og deltakelse ved vår kjære Oline Solem Lian sin 
bortgang.  
Takk for minnegaver på kr 35 750,- til Norsk 
Luftambulanse.

Helge 
Per Johan, Sten Anders, Aase og Siv med familier

Hjertelig takk for all vennlig omtanke og deltakelse ved 
vår kjære Birger Inge Lervik sin bortgang og begravelse. 
Takk for vakre blomster og pengegavene til betjeningen i 
hjemmesykepleien i Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone.

Lillian m.fam.

Hjertelig takk for all omtanke, blomsterhilsninger og 
deltagelse i vår kjære Solveig Lindgjerdet sin bortgang og 
begravelse. Takk for pengegaven til Stranda blomsterfond. 
En stor takk til Stranda mannskor som fremførte vakker 
sang.

Marit, Thomas og Astrid m.fam

En hjertelig takk for all blomster, omtanke og deltakelse 
i forbindelse med min kjære mann og vår gode pappa, 
Harald Sæther’s bortgang. Stor takk også for pengegaven 
til Norsk Luftambulanse. Samtidig vil jeg få takke Børge, 
Kjell Magne, Helge og Steffen for fin sang og musikk i 
kirken.

Astrid Kristin. 
Jan Idar, Tommy og Even m/familier.

Hjertelig takk for all støtte, minnegaver og deltagelse ved 
min kjære mann og vår gode far Terje Kvithyll`s uventede 
bortgang. 

Larisa, Kine, Ina og Arina

Hjertelig takk for all vennlig omtanke, deltakelse, 
blomster og pengegave på kr. 19 600,- til demens-
forskning i forbindelse ved vår kjære Haftor Edvin 
Grønnings bortgang og begravelse. 
Takk for fin sang av Carl Morten Overskaug og Stadsbygd 
Mandssangerforening i kirka. Takk til Jan Åge for god hjelp 
og støtte. Takk til Stadsbygd eldresenter for god omsorg 
og pleie. 

 – Familien

Takk for oppmerksomheten i anledning min 95-årsdag.
 Hilsen Ingeborg Brandås.

Hjertlig takk for varm omtanke og blomster i forbindelse 
med vår kjære Roald Selven sin bortgang.
En spesiell takk for minnegaver til Hasselvika Skolekorps 
og Hasselvika Musikklag.

Anne Elisabeth, Michael, Randi og Alexander, Ronja, 
Ruben 

Ketil og Frøydis

Hjertelig takk for varme hilsener, blomster og vennlig 
omtanke ved vår kjære Inger Haffner Gullesen sin 
bortgang. En stor takk til personalet ved Rissa Sykehjem, 
avd. Aktiv/Svanen for kjærlig omsorg i Ingers siste livsfase.
Tusen takk til de mange som ga penger til minnegaven. 
Den vil bli brukt til et godt formål i samråd med 
avdelingen ved Rissa Sykehjem.

Reidar, Mette og Brita m/fam.
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Takkeannonser



Søndag 1. desember. 1. søndag i Advent
Kl. 11.00
                             

Stadsbygd kirke. 
Familiegudstjeneste
4- års bok.

Søndag 8. desember. 2. Søndag i Advent
Kl. 11.00 
Kl. 19.00
  

Rein kirke
Leksvik kirke. Lysmesse.
Koret YES deltar.

Tirsdag 10. desember
Kl. 10.00
  

Kl. 18.00
 

Rein kirke.
Barnehagegudstjeneste Skogly 
barnehage.
Leksvik kirke.
Barnehagenes julespill.

Fredag 13. desember
Kl. 17.30
 

Ramsvik kirke. Lysmesse.
Med utdeling av 2-års bok

Søndag 15. desember. 3. søndag i 
Advent
Kl. 11.00 
Kl. 18.00
 

Stadsbygd kirke
Stranda kirke. 
Lysmesse med speiderne, 
vandring fra menighetshuset 
til kirken

Mandag 16. desember
Kl. 18.00
 

Stadsbygd kirke. Lysmesse.
Stadsbygd skole

Tirsdag 17. desember
Kl. 18.00
 

Rissa kirke
Skolegudstjeneste 1.- 4. klasse 
Åsly skole.

Onsdag 18. desember
Kl. 10.00
 

Stranda kirke
Barnehagens jul i kirka

Torsdag 19.desember
Kl. 09.15             

Kl. 12.00             

Kl. 17.00
        

Leksvik kirke, 
Skolegudstjeneste
Leksvik kirke, 
Skolegudstjeneste
Frengen kirke. 
Barnehagegudstjeneste
Med utdeling av 2-års bok

Fredag 20.desember
Kl. 08.45
 

Kl. 09.00 

Hasselvika kirke. 
Lysmesse Fevåg - Hasselvika 
skole. 
Stranda kirke, 
Skolegudstjeneste

Søndag 22. desember. 4. søndag i 
Advent
Kl.11.00 Rissa sykehjem

Tirsdag 24. desember. Julaften
Kl. 11.00
   

Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 16.00
Kl. 16.00
Kl. 16.00
Kl. 16.00

Leksvik helsetun. Julens 
høytidsstund.
Med menighetsråd og 
ordfører.
Hasselvika kirke.
Leksvik kirke.
Ramsvik kirke.
Rein kirke.
Ramsvik kirke.
Stranda kirke.
Frengen kirke.
Leksvik kirke. 
Rissa kirke.
Stadsbygd kirke.

Onsdag 25. desember. 1. Juledag
Kl. 11.00 
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Leksvik kirke
Rissa kirke
Stadsbygd kirke

Torsdag 26. desember 2. Juledag
Kl. 11.00
Kl. 12.00
 

Råkvåg aldershjem
Fines kirke
Markering av overgang

Tirsdag 31. desember. Nyttårsaften
Kl. 16.00
Kl. 18.00

Leksvik kirke
Rein kirke

Søndag 5. januar. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Stadsbygd eldresenter
Stranda kirke

Tirsdag 7. januar
Kl. 17.30
                    

Rissa kirke. 
Småbarnsgudstjeneste. 
2-årsbok

Torsdag 9. januar
Kl. 17.30
  

Stadsbygd kirke.
Småbarnsgudstjeneste. 
2-årsbok

Søndag 12. januar. 2 søndag i 
Åpenbaringstiden
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 19.00
 

Leksvik kirke
Stadsbygd kirke
Rissa kirke
Lagskonfirmantene deltar

Søndag 19. januar. 3. søndag i 
Åpenbaringstiden
Kl. 11.00
Kl.
 

Stadsbygd kirke
Mulighet for dåpsgudstjeneste 
i Hasselvika eller Frengen.
Ta kontakt med kirkekontoret.

Søndag 26. januar. 4. søndag i 
Åpenbaringstiden
Kl. 11.00
 
Kl. 11.00
 

Kl. 14.00
 
Kl. 17.00
 

Leksvik kirke
Småbarnsgudstjeneste
Rissa kirke
Familiegudstjeneste
Tårnagenter og 
matkonfirmanter deltar
Fines kirke
Minnegudstjeneste
Stranda kirke
Småbarnsgudstjeneste

Søndag 2. februar. 5. søndag i 
Åpenbaringstiden
Kl. 11.00

Kl. 16.00
 

Stadsbygd kirke.
Utdeling av 6-års bok
Ramsvik kirke
Utdeling av 4- og 6-årsbok

Søndag 9. februar. Såmannssøndag
Kl. 11.00
 
Kl. 11.00
Kl. 17.00 
 

Stranda kirke
Utdeling av 6-års bok
Rein kirke
Leksvik kirke
Utdeling av 6-års bok

Søndag 16. februar. Kristi 
forklarelsesdag
Kl. 11.00
Kl. 19.00

Rissa kirke
Stadsbygd kirke

Søndag 23. februar. Fastelavn
Kl. 11.00 Rissa kirke
Onsdag 26. februar
Kl. 19.00 Leksvik kirke

Karnevalsgudstjeneste med 
koret YES

Søndag 1. mars. 1. søndag i faste
Kl. 11.00
 
Kl. 16.00
  

Rissa kirke
Utdeling av 6-års bok
Hasselvika kirke
Utdeling av 4- og 6-årsbok

Søndag 8. mars. 2. søndag i faste.
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Stadsbygd kirke
Leksvik kirke. Bibler til 
5.klasse. Lys Våkenbarna deltar

Søndag 15. mars. 3. søndag i faste
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Leksvik kirke
Rein kirke

Søndag 22. mars. Maria budskapsdag
11.00 
11.00
  

Stadsbygd kirke
Stranda kirke. Bibler til 
5.klasse
Lys Våkenbarna deltar.

Søndag 29. mars. 4. søndag i faste
Kl. 18.00 Rissa kirke

Konfirmantene deltar
Søndag 5. april. Palmesøndag
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Frengen kirke
Stranda kirke

Gudstjenesteliste

Returadresse:
Leksvik kirkekontor, 
Lundaveien 4, 
7120 Leksvik.

Endringer kan forekomme. 
Se nyeste info på vår hjemmeside: 

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


