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Fra Redaksjonskomitéen

Kjære lesere!

Nå har vi kommet til advent og snart skal vi feire jul! Dette 
er blad nr. 4 i 2022 og tema er: Stadsbygd kirke. 

Biskop Herborg har skrevet andakt på side 3. Videre kan 
du bli kjent med Stadsbygd kirke og dens historie, samt 
lese intervju med Oddgeir Buan. På side 9 og 10 blir du 
kjent med personer som sokner til kirken i «5 på gata» og 
«Min salme». 

Prost i Fosen, Brita Hardeberg har skrevet sin siste spalte 
som prost til menighetsbladet på side 11. Fra side 12 kan 
du se litt av hva som har skjedd i menighetslivet i høst 
både i trosopplæringen, menighetsråd og fellesråd. Diakon 
Inger har skrevet diakoniens spalte på side 15 og på side 
16 kan du lese intervju med den avtroppende prosten.

Stranda kirke feirer 125 år med gudstjeneste og konsert 
den 27. november. Les mer på side 19. Vi har fått gode 
tilbakemeldinger på den nye oversikten over arrangemen-
ter i forrige blad og vil derfor fortsette med det. Fra nå vil 
også annenhver uke markeres med ulik bakgrunnsfarge for 
å gi deg som leser enda bedre oversikt. Se oversikten på 
side 20-23. Her er det noe for enhver smak og alle alders-
grupper. Fra side 24 kan du se årets 50-årskonfirmanter i 
Ramsvik, Rissa, Leksvik og Stranda kirke.

I neste nummer er tema: Stranda kirke. Redaksjonskomi-
teen ønsker at dere som sokner til kirken sender oss tekst 
og bilder om deres kirke og menighet slik at vi kan bli bed-
re kjent. Send bidrag til menighetsbladet-if@kirken.no

Ønsker dere en velsignet advent og julefeiring  
fra redaksjonskomiteen! 

Lykter og pynt på 
gravene 

Husk å være varsom ved bruk 
av lykter og pynt på gravene. 
Det gjelder hele året, men er 
ekstra aktuelt i tiden vi går inn 
i. Det er hvert enkelt sitt ansvar 
at det blir kastet i søppeldunk 
etter bruk. IKKE bruk glass- 
lykter og ved bruk av grav- 
lykter i plast må de plasseres 
inni fastmonterte lykter. Når 
lyset er oppbrukt blir det veldig 
lett og blåser til områder rundt 
kirkegårdene. Vi må unngå at 
slikt havner i foret til husdyre-
ne, noe som kan være svært 
skadelig. Flere av kommunens 
kirkegårder ligger jo nært opptil 
jordbruksareal. 
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Andakten

Håpets stjerne
Har du funnet fram  
adventstjerna? 
I år er det ekstra fint å finne fram 
stjerna og henge den opp. Ta et skritt 
tilbake og se godt på den! Den bærer 
med seg lyset, lengselen, håpet: ved 
å lyse og være til stede bærer den 
bud om håp. Håpet fra Betlehem. Vi 
kan gå forbi hus og leiligheter og se: 
der er det noen som har hengt håpet 
opp i vinduet! 

I år føler vi på et annet mørke enn 
det årets vekslinger skaper hos oss i 
nord. Krigens lidelser og frykten den 
bærer med seg, har krøpet nærmere 
inn på oss.  Mange har fått det van-
skeligere dette året. Skyggene fra alt 
som truer, vokser. Skal hatet og vol-
den få ta overhånd? Vi ber om fred 
og frihet. Det blir viktig å tenne lyset 
i adventsstjerna i år! Tenne håpets 
stjerne. 

Håpet er som ei stjerne som lyser 
i natta. 
Fortellinga om stjerna som viste vei 
til Jesusbarnet og den hellige famili-
en i Betlehem, kjenner vi fra julefor-
tellinga: I Matteusevangeliet kan vi 
lese om stjernetyderne som fulgte 
stjerna: Den store stjerna som viste 
vei, - fredens vei: til en liten landsby 
og et fattigslig hjem – men der fant 
de tre det de lette etter. «Da de så 
stjernen, ble de fylt av jublende gle-
de» (Matteus 2,10). Denne gleden 
bor også hos oss.  

Det vesle Jesusbarnet, Gud som ble 
kropp og kom til oss som både Gud 
og menneske, ble født i et land pre-
get av krig, fattigdom og uro.  Han 
kom med fred, frelse og håp til et-
hvert menneske. Jesus gir også oss, 
som lever nå, den dype freden som 
vi kan eie til tross for alt det vanske-
lige og vonde som er rundt oss. Gud 
bor hos oss, akkurat slik vi har det. 
Freden bor hos oss. 

Stjerna er som et lite hull i himmelen 
som lyset skinner ut av. Det lyser ei 
stjerne i mørket. Den bærer bud om 
håpet: Håpet og vissheten om at 
Guds skapende, gode krefter alltid er 
aktive, til tross for alt som truer. Gud 
er nær, hos oss slik vi har det. Kjær-
ligheten, som bærer over alle dyp, 
gir lys til stjerna, lys til håpstegnet, 
gir gleden i hjertene. 

Velsignet, håpefull jul – tross alt! 

Den store stjerna i natta kald 
Har synt oss eit under 
Lyser med trøyst i tunge stunder 
For folk i tusen tall 
Den store stjerna høg og klår 
Er vårt ljos på den veg vi går 
(Trygve  Hoff )

     
Herborg Finnset 
Biskop i Nidaros
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Stadsbygd kirke er den største kirka 
bygd i tre i Indre Fosen, og den ble 
innviet i 1842.

Det har opp igjennom tiden vært 
flere kirker i Stadsbygd. Dagens kirke 
kom som et resultat av at den gamle 
kirken, som ble innviet i 1660, ble 
truffet av lyn og brant ned 20. okto-
ber i 1837. Sigismund Christian Sel-
mer stod som kirkeeier på den tiden.

Arbeid med å reise en ny kirke star-
tet umiddelbart etter brannen, men 
det skulle gå nærmere fem år før 
bygdefolket kunne ta en ny kirke i 
bruk. Allerede året etter brannen 
hadde ingeniørkaptein Th. Chr. A. 
Broch utarbeidet tegning og mate-
rialoverslag til en kirke beregnet på 
600 mennesker. Med visse forand-
ringer resulterte dette i Stadsbygd 
kirke.

Pliktarbeid
Tømmerleveranser og pliktarbeid 
ble utlignet på bøndene i bygda. 
Men bygdefolket protesterte da de 
fikk høre om den drøye utligninga, 
som blant annet innbefattet 1317 
arbeidsdager utvendig og 1090,5 
arbeidsdager innvendig i kirka. Sto-
re mengder tømmer, sand og stein 
skulle også bøndene skaffe til veie. 
Til tross for protester ble utligninga 
slik utligningskommisjonen hadde 
foreslått det bøndene måtte forholde 
seg til.

I 1840 startet byggingen av nye 
Stadsbygd kirke under ledelse av 
byggmester Erik Johnsen Trotland. 
Han ble på en måte mellom barken 
og veden da han måtte forholde seg 
til kirkeeier Selmer som ville ha ei så 
billig kirke som mulig, og sogneprest 
Nicolay Benjamin Flood som mente 
at kirka måtte bygges stor nok til å 

romme 3/10 av menigheten. Det 
oppstod også uenighet om alteret 
skulle prydes av et forgylt kors eller 
en altertavle.

Den 31. juli 1842 stod imidlertid den 
nye kirka ferdig og klar til innvielse. 
Hele seks prester og en prost deltok 
i innvielsen. Det samme gjorde an-
slagsvis 1400 personer.

Kirkesalg
Etter gammel skikk hadde de for-
skjellige gårdene faste stolplasser 
i kirka, og de store gårdene hadde 
stolplassene sine fremst i kirka. Den 
skikken ble det slutt på da den nye 
kirka ble tatt i bruk. Kritiske røster 
reiste spørsmål om det var bibelsk 
med standsforskjeller i Guds hus  
basert på gårdsstørrelsen. Et en- 
 stemmig kommunestyre vedtok at 
ordningen med faste stolplasser  
skulle opphøre.

Foto: Bjørnar Storsve Trangmyr

Stadsbygd kirke
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Døpefont

Kirkeskip Alter

Kirkerommet
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I 1856 kom kirkeeier Selmer med til-
bud til menigheten om å kjøpe kirka 
for en sum av 2500 speciedaler. Etter 
harde forhandlinger blir resultatet at 
kirka ble solgt for 2000 speciedaler i 
1859, og dermed ble Stadsbygd kom-
mune kirkeeier.

Restaurering
I 1888 stod Rissa kirke ferdig på Føll. 
Det førte til hete debatter om hvilken 
kirke som skulle være prestegjeldets 
hovedkirke. Et resultat av dette ble at 
staværingene heiv seg rundt og re-
staurerte kirka si i årene 1888-1892 
under ledelse av John Spakmoflaten 
Reinsbakk. Da ble det blant annet 
satt inn to store vedovner i kirka. 
Også i 1900 ble det gjort forand-
ringer ved kirka.

Orgledrager
I 1905 fikk kirka orgel i gave fra 
Stadsbygd Ungdomslag. Da måtte 
det ansettes en orgeldrager for å 
skaffe luft til orgelet. Johan Arnt 
Ludvigsen fikk jobben med ei begyn-
nerlønn på 12 kroner året. Lønna 
ble hevet noe etter hvert. Ludvig-
sen hadde jobben fram til 1946 da 
Hartvig Bliksås overtok orgeldrage-
roppgaven. Den hadde han fram til 
1960, da en motor overtok arbeidet 
med å få luft i orgelet. I forbindelse 

med kirkerestaureringa i 1963 fikk 
kirka nytt orgel med sju stemmer og 
om lag 1000 fløyter.

Staværingstima er et kjent begrep for 
mange, noe som gir seg utslag i at en 
del arrangement kommer i gang litt 
seint. I 1929 syntes menighetsrådet 
at det var på tide å gi kirkegjengerne 
en liten oppstrammer da rådet i sak 
21/6-29 finner det nødvendig å inn-
prente menigheten at gudstjenesten 
begynner presist klokken 11.30 så-
fremt menighetsmøtet gir sin tilslut-
ning til dette.

Restaureringer
Til 100-årsjubileet i 1942 fikk kirka 
elektrisk lys som gave fra Stadsbygd 
Sparebank. I 1949 ble en ny altertav-
le vigslet. Den er malt av kunstmaler 
Paul A. Størseth. Hans pensel har de-
korert mange kirker når de har blitt 
restaurert. Han har også dekorert 
orgelprospektet i Nidarosdomen.

Under en bispevisitas i 1931 uttalte 
biskop Støren at kirken «skrek etter 
utsmykning». Det skulle ta 31 år før 
restaureringa ble en realitet. Da had-
de bygdefolket gjennom mange år 
samlet inn penger, gitt offer og holdt 
basarer til inntekt for restaureringa. 
Mest arbeid ble gjort inne i kirka. 

Utvendig skjedde bare mindre for-
andringer. Murpipene ble tatt ned da 
det ikke var bruk for dem lenger. Kir-
ka fikk også flombelysning i 1963, og 
i 1964 ble det bygd bårehus. Senere 
er to redskapshus bygd.

I 1982 fikk tårnet på kirka nytt kob-
bertak, og til 150-årsjubileet ble kirka 
utvendig restaurert. Tårnet er også 
senere blitt restaurert. Kirkegården 
har blitt utvidet flere ganger, senest 
for et par år siden. Et område på 
kirkegården er avsatt til muslimske 
gravsteder. 

Milde gaver
Mye av inventaret i kirka er gitt som 
gaver av privatpersoner og organisa-
sjoner. Særlig har Stadsbygd Bonde-
kvinnelag vært gavmild.

 De to kirkeklokkene er støpt i Trond-
heim og er datert 1841 og 1842. 

Kirkeskipet, som kan stå som et sym-
bol på vår farefulle ferd over livets 
hav og det fysiske hav, er gitt av An-
dreas Iversen Fenstad som et minne 
over sønnen Johan som druknet i 
fjorden utenfor Prestelva.

Tekst: Knut Inge Blix Furuseth 
Foto: Elise Tetlimo
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Prekestol

Foto: Bjørnar Storsve Trangmyr

Lysglobe

Minnelund

Inngangsparti
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«Ved min barndoms kirke»
Stadsbygd kirke ligger vakkert til i bygda. Den hvitmalte trekirka fra 1842 er et nært og kjært landemerke for byg-
das befolkning, i dag som for mange generasjoner tilbake. Kirka har stått støtt og møtt folket i både glede og sorg. 
Den betyr mye for mange. En av de mange er Oddgeir Buan.

Oppvokst med musikk
- Kirka vår er viktig for meg, sier 
Oddgeir. Menighetsbladets utsend-
te møter 66- åringen hjemme på 
heimplassen Buskogen. Her vokste 
han opp i en musikalsk familie der 
orgeltoner var en del av så vel høytid 
som hverdag. Både farfar Olaf og far 
Olav var organister i Stadsbygd kirke. 
Førstnevnte i 24 år, og sønnen i bort-
imot 30 år. 

Fra barnsben av var Oddgeir ofte 
med når organistpappaen skulle øve 
til neste gudstjeneste. For øve, ja, 
det måtte Olav. Han var perfeksjonist 
til fingerspissene. Stilte aldri uforbe-
redt. Det var fint for sønnen å sitte 
på galleriet og høre at den tømmer-
kledte kirka ble fylt av orgelmusikk. 
Fint var det også å hjelpe til når 
orgelet skulle stemmes før øvingen 
begynte. På det viset lærte han mye 
om musikk. Og han lærte å sette pris 
på kirkerommet. På akustikken. På 
det vakkert dekorerte interiøret. 

På høytiden som satt i veggene. 
Gode minner å ha i bagasjen.

Olav avsluttet karrieren som organist 
i godt voksen alder. 

- De to siste spillejobbene til pappa 
var da oldebarna ble døpt med ett 
års mellomrom. Da var han 84 og 85 
år. Det syntes han han var stas, for-
teller Oddgeir. 

Mangeårig korvirksomhet
Oddgeir ble ikke den tredje i rekken 
av organister fra Buskogen, men han 
har så absolutt arvet det musikalske 
genet. Han spilte i skolekorpset, og 
ble medlem av Stadsbygd Songlag da 
han var 17 år. Flinke instruktører ga 
både sang – og noteglede. 

Det er sangen som ligger hans hjerte 
nærmest selv om han også trakterer 
tangentene, da helst på keyboard, og 
mest til hjemmebruk. For mange år 
siden var han en av initiativtakerne 
til å starte et mannskor, som skulle 
vise seg å ha livets rett. I februar 
2023 feirer Stadsbygd Mandssanger-
forening 40 år.

- Da blir det både festkonsert og kir-
kekonsert, lover førstetenor Oddgeir. 
Han var leder av koret i 23 år før 
han overlot roret til yngre krefter. 
Nå nyter han å sitte på benken og få 
instrukser fra andre. Og han kan se 
tilbake på å ha sunget i 30 forskjelli-
ge kirker der stunda i Nidarosdomen 
topper opplevelsene. 

- Koret har betydd mye for meg. En 
glede å gå til hver øving. Og en glede 
å synge i kirka vår. Det er bygdas bes-
te konsertlokale, hevder Oddgeir.

Foruten korvirksomhet, trør Oddgeir 
også til som forsanger ved enkelte 
gudstjenester. Og den tjenesten er 
han ikke tung å be om. 

- Jeg stiller gjerne opp. Alltid godt å 
komme til kirka vår. Kjenne på den 
gode atmosfæren. Treffe folk ved 
kirkekaffen. Møte kirkas ansatte. 

Snart er det jul. Tradisjonen tro blir 
det i år også konsert i kirka før klok-
kene ringer høytida inn. Julesanger 
og annen kirkemusikk er vakkert og 
varmer hjertet til en trofast sanger. 

Men kanskje er det sangen «Ved min 
barndoms kirke» som berører Odd-
geir aller mest. 

Tekst og foto: Vigdis Schei

Oppe på galleriet har Oddgeir Buan stått 

mang en gang, både som kormedlem og som 

pappa Olavs medhjelper

Oddgeir Buan ved sin barndoms kirke
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5 på gata
Marit Jansen fra redaksjonskomiteen har intervjuet 5 personer til 5 på gata. Vi spør:    
Hvilket forhold har du til Stadsbygd kirke? Hvilket forhold har du til julen som høytid?    
 

Einar Rein 
Jeg døpt og konfir-
mert i kirken. Jeg 
gått i kirken hver jul-
aften så langt tilbake 
som jeg husker. Å gå 
i kirken på 17.mai, 

julaften og andre høytider, gir en 
opplevelse om at f.eks. julehøytiden 
er i gang. Kirkerommet gjør at jeg 
kommer i stemning, om det er i sorg 
eller til glede.

Som guttunge var det alltid tradisjon 
for juleselskap i familien. Julaften 
hjemme med de nærmeste og seine-
re i jula større selskap med flere i fra 
slekta. Det var kjekt å møte de andre 
og sitte å høre på historier som ble 
fortalt. Nå i voksen alder blir det 
mer til at jeg slapper av når juleaften 
kommer og mine egne barn kommer 
heim. Nå som tidligere, når jeg reiser 
meg i kirka og synger med på «Deilig 
er jorden», kommer julestemningen 
fram hos meg.

Turid Elisabeth  
Finserås
Jeg er døpt, konfir-
mert og gift i Stads-
bygd kirke, så den er 
en viktig bygning og 

står for de lange linjene i livet. Der 
ønsker vi nye familiemedlemmer 
høytidelig velkommen og tar farvel 
med våre kjære ved livets slutt. Det 
er så trygt og godt i kirka og ute på 
kirkegården. Jeg liker godt å tenne 
lys og plante blomster på gravene til 
de som har gått bort. Fing å hedre de 
som har strevet og slitt før i tida. 

Jula er ei fin høytid med mye familie-
tid og rolige dager. Vi trenger en slik 
lysfest midt på vinteren. Det er mye 
å ordne til jul, men når Mannsanger-
foreningen stemmer i med «Lovsynger 
Herren» og «O helga natt», DA er det 
jul og høytid i kirka og langt inni sjela.

Benjamin Schei
Stadsbygd kirke er 
«min» kirke. Der 
er jeg både døpt, 
konfirmert og gift. 
Jeg synes det er en 
fin og trygg atmos-

fære i kirka og liker meg godt der. I 
de senere år har vi arrangert mange 
kirkekonserter til inntekt for bygging 
av en skole i Uganda.

For meg er jula en familiefest hvor vi 
samles for hyggelig prat og god mat. 
Vi prøver å få til noen fysiske aktivi-
teter i løpet av jula. Det er også godt 
å vite at vi går mot lysere tider etter 
vintersolverv noen dager før.   

Elisabeth Fætten 
Schei
Jeg er glad i kirka vår 
og syns den er veldig 
fin. Barna er døpt 

og konfirmert der og Sverre og jeg 
giftet oss der i 2013, så min familie 
har mange gode minner derfra. Jeg 
har vært kirkevert i flere år og syns 
det er trivelig å være til stede der å 
møte både ansatte og gjester. Kirka 
er et godt sted å samles ved sorg og 
stunder man trenger å få sette seg 
ned og føle på stillhet og ro.

Julen betyr mye for meg. Det er en 
fin tid for å reflektere over hvor hel-
dige vi er og føler på takknemlighet. 
Jeg er veldig glad i å samle familie 
og venner og å kunne gå gi litt ekstra 
oppmerksomhet til de jeg er glad i 
og andre som trenger en ekstra opp-
muntring. Julehøytiden gir meg en ro 
og følelse av ydmykhet.

Anne Berit Berg
Stadsbygd kirke er 
min nærkirke, som 
jeg er veldig glad 
i! Dit er det godt å 
komme, både med 
sorger og gleder. Det 

er en egen atmosfære i kirkerommet, 
høytidelig og trygt. Kirken har god 
akustikk, så musikken fyller kirke-
rommet på en nydelig måte. Min 
oldefar Paul har malt både altertav-
lene og himlingen. Å få sitte og lytte 
til musikk og beskue maleriene er 
ganske så mektig! 

Julen er en høytid vi feirer Jesu fød-
sel. Det er familiens høytid der vi 
samles flere generasjoner til verdi-
fulle tradisjoner, høytlesning av jule-
evangeliet og julesang, kos og hygge, 
gang rundt juletreet, ekstra stell av 
dyra i fjøset og julebukkgåing i nabo-
laget. Siden jeg jobber i helsevese-
net, innebærer det noe jobbing i jula. 
Ekstra trivelig med vaktene i jula som 
gir meg mye tilbake, i møtet med 
pasienter og pårørende. Vi er også 
heldige som får høre både korps og 
mannskor på jobb i løpet av jula.
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I Stadsbygd kirke er vi så heldige å ha god hjelp av trofaste forsangere når salmene synges under 
gudstjenestene. Gruppen som kan variere i antall fra gang til gang, har ledet an i sangen i noen 

år nå.

Stor takk til Berit Berg, Eva Aune, 
Sigrund Skjærvik, Margrethe Bakken 
Haaverstad, Ole Jørgen Haaverstad, 
Gunn Ytterås og Ruth Rein. Sistnevn-
te er nyervervet medlem av forsan-
gergruppa.

Ole Jørgen Haaverstad fra forsan-
gergruppa har valgt ut «Min Salme» 
denne gang.

Nå som jula nærmer seg, velger jeg 
en julesalme «I en natt» skrevet av 
Bjørn Eidsvåg.

Håp og Lys er to viktige ord som 
preger Juleevangeliet, og denne 
salmen minner oss om dette flere 
ganger: "I en krybbe i en stall fødtes 
håpet til vår jord"-; og på slutten av 
1. vers: "Lyset kom en vinternatt". 
Det ble tent et nytt håp i en håpløs 
menneskehet. 

I vers 2 blir vi minnet om Engle-
sangen på Betlehemsmarken. Det 
skjedde jo mens hyrdene holdt nat-
tevakt over sauene. Da får de greie 
på julemysteriet: "Gud er kommet til 
vår jord"

I siste vers får vi "malt" lyset, håpet, 
freden og gleden inn i vår egen tid: 
"og han kommer, da som nå, fra sin 
himmel til oss ned". Vi er ikke alene, 
"han er her til stede".

I siste setning blir vi minnet om at 
grava er tom. Altså at døden er be-
seiret etter at Jesus betalte all vår 
syndegjeld på korset. Dermed får vi 
rett til å bli Guds barn når vi tar imot 
HAN som er den største JULEGAVEN. 
(Joh. ev 1.12 og Hebr.brev.: 2.14-18)

Ha ei velsigna jul! 
Ole Jørgen Haaverstad 

                       Min Salme

I en natt
Tekst og melodi: Bjørn Eidsvåg

I en natt så klar og kald av en ung og tapper mor
I en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord
Så umerkelig så stille,
Byens gater helt forlatt,
Ingen opptog for den lille,
Lyset kom en vinternatt

Gjeterne satt rundt sin grue, skremtes opp av lys og lyd
Himmelen sto i veldig lue, engler sang om fred med fryd
Ikke frykt, vær ikke redde,
Gud har kommet til vår jord,
Nå i natt var det det skjedde,
Gå til barnet og hans mor

I det stille til de små,
Bringer Jesus håp om fred,
Og han kommer da som nå,
Fra himlen til oss ned.
Julenatt med lys og glede
Minner oss om Gud som kom,
Evig er han her tilstede,
Nå står grav og krybbe tom.
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I det stille til de små,
Bringer Jesus håp om fred,
Og han kommer da som nå,
Fra himlen til oss ned.
Julenatt med lys og glede
Minner oss om Gud som kom,
Evig er han her tilstede,
Nå står grav og krybbe tom.

xx

xx

Sokneprest 
Cato Halvorsen

Om ganske kort tid avslutter jeg 
arbeidet som prost i Fosen for å 
forske et år før jeg blir pensjonist. 
Når jeg nå skriver min siste spalte 
som prost, vil jeg skrive om noe 
jeg opplever som viktig, nemlig 
barnetro.

Setningen «Jeg har min barnetro», 
har jeg hørt mange ganger fra ulike 
mennesker i Fosen gjennom de 
årene jeg har vært prest og prost 
her. For meg er dette vakre ord. De 
forteller meg om noe som har blitt 
værende hos et menneske gjennom 
år, kanskje som et håp. Jeg tenker 
at den som har sin barnetro, er 
heldig.

Av og til når jeg hører denne set-
ningen, får jeg en følelse av at det 
betyr: «Jeg har bare min barnetro». 
Akkurat som om barnetro ikke er så 
avansert, ikke helt på høyden, kan-
skje barnslig? Den jeg snakker med 
er gjerne medlem i kirka, og ønsker 
å bli begravet fra kirka si når alt er 
slutt. Men vedkommende føler seg 
ikke god nok for å være aktiv eller 
kalle seg «kristen», og går bare 
i kirken når han eller hun har en 
åpenbar grunn. 

Men barnetro er ikke noe «bare».  
Jeg hadde en begravelse for en tid 
siden, en mann var død, nesten 
hundre år gammel. Følgende histo-
rie ble fortalt offentlig: På spørsmål 
fra pleierne på sykehjemmet om 
han trengte en prest siden det gikk 
mot slutten, svarte han nei. Det 
var ikke nødvendig, for «jeg har 
direktelinje til Vårherre», sa han. Og 
han snakket med Vårherre rett som 
det var, selv om han ikke hadde 
gått i kirken så ofte. Barnetro er for 

mange en svært vital og viktig del 
av livet.

Barnetro er tillit til at Gud er innen 
rekkevidde for alminnelige folk. At 
vi kan finne Gud midt i livet. Bar-
netro er ikke forklaringer og teori, 
men kraft og trygghet, et sted å gå 
når vi trenger det. En bønn å sovne 
med når mørket kommer.

Jeg har stor respekt for barnetro. 
Noen ganger trenger den litt hjelp 
til å vokse når vi vokser – slik at 
den tåler voksne liv. Kanskje fordi vi 
sammen med barnetroen også fikk 
med oss andre lærdommer, som for 
eksempel at vi måtte være snille og 
skikkelige. Kanskje var barnetroen 
knyttet sammen med personer som 
stilte urimelige krav eller krenket 
oss. Kanskje var barnetroen knyttet 
til et miljø som begrenset oss eller 
tok fra oss friheten. I så fall kan vi 
trenge både tid og hjelp for å skille 
det gode fra det som bryter oss ned. 
Men det er godt dersom barnetroen 
får vokse sammen med oss til en 
voksen og frigjort tro. En tro vi kan 
vedkjenne oss og glede oss over.

Tro på Gud kan være et vanskelig 
prosjekt. For mange av oss en livs-

lang kamp med tvilen. Noen finner 
aldri ro i en tro. En av mine forfedre 
skrev for over 100 år siden: «Det 
er eit baske tak å tru at eit kors 
kan vere oss til bate». Bate er et 
gammelt norsk ord for fordel. Med 
andre ord: Det er ikke slik at troen 
bare er der. Det er en kamp og et 
basketak å holde fast på at det som 
skjedde for 2000 år siden kan tilføre 
mitt liv noe godt!

Kanskje må vi lete etter Gud, som 
de vise menn i juleevangeliet. Kan-
skje må vi gjennom ødemarker og 
villnis i forhold til tro, slik bibelen 
beskriver det i Salmenes bok. Min 
erfaring er at det er verd å baske 
med troen. Fordi kjernen i den 
kristne tro er at Gud er kjærlighet. 
Gud er en livgivende kjærlighets-
strøm som kommer mot oss, uan-
sett hvordan livet blir og uansett 
om vi føler oss snille eller slemme. 

Jeg trenger å tro på den kjærlighe-
ten. Det gir livsmot i møte med livet 
slik det er, med fremtidsuro og usik-
kerhet. Vi har direkte kontakt med 
Vårherre. Bruk den muligheten. 

Brita Hardeberg,  
Prost i Fosen

 Prostens spalte

«Jeg har min barnetro»



Tårnagenter i Leksvik kirke med bok og diplom

Tårnagenter i Stranda kirke med bok og diplom

4-åringer i Leksvik kirke

Nytt fra trosopplæringen

4-åringer i Stranda kirke
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Foto: Elise Tetlimo



Julekrybber - vi trenger hjelp fra  
dere til å lage utstilling
Siste år hadde vi mange fine julekrybber 
å vise frem i Rein kirke, men vi manglet 
hjemmelagde julekrybber fra barn. Så i 
år ønsker oss også julekrybber laget av 
barn/ungdom. Alle barn som leverer sin 
hjemmelagde julekrybbe til Rein kirke får 
en liten premie. 

Vi håper å kunne låne de som vi viste 
fram i 2021, men også mange flere. Fra 
kjøpte til hjemmelaget, store og små, og 
i år særlig julekrybber laget av barn. Har 
du en julekrybbe å låne oss til utstilling 

ta kontakt med Margareth på 93644923. 

Julekrybbeutstilling i Rein kirke er:  
Fredag 9.desember kl. 17-19 
Lørdag 10.desember kl. 12-15 
Søndag 11. desember kl. 14-17

Innlevering av julekrybber: 
Tor 8. desember kl. 18-19, eller etter 
avtale. 

Bilder fra utstilling. 

Foto: Margareth S. Askjemshalten
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Ny gudstjenesteforordning 
Rissa felles menighetsråd har uttalt 
seg om forslaget til ny gudstjeneste-
forordning i våre fire sokn. Forord-
ningen fastsetter hvor mange guds-
tjenester som skal avholdes i hver 
kirke, og hvor mange av disse guds-
tjenestene som skal legges til søn- og 
helligdager. Dagens forordning er 
fra 2011, og det har skjedd mange 
endringer siden den gang. Blant 
annet har prestene fått mer ordnet 
arbeidstid. Rissa felles menighetsråd 
har forståelse for at det må gjøres 
endringer i gudstjenesteforordnin-
gen. Menighetsrådet synes likevel at 
det er uheldig at forslaget til den nye 
forordningen går hardest ut over de 
minste kirkene. Forslaget innebærer 
blant annet at gudstjenestene i Fren-
gen på julaften og 17. mai i Verrabotn 
kuttes ut. Menighetsrådet ber kirke-
utvalgene om å ta stilling til om de vil 
kalle inn til menighetsmøte om guds-
tjenesteforordningen i sine sokn.  

Grønne menigheter 
Rissa felles menighetsråd har vedtatt 
at Hasselvika, Rissa, Stadsbygd og 
Sør-Stjørna blir grønne menigheter 
som legger vekt på å ha en bevisst 
holdning til spørsmål som omhand-

ler klima, miljø og rettferdighet. Det 
er satt opp ei liste over 25 punkter 
som det skal arbeides med framover. 
Målet er at disse punktene skal reali-
seres i løpet av 2023. Diakoniutvalget 
er utnevnt til grønn ansvarsgruppe 
og har ansvar for å drive prosessen 
videre. Lista over de 25 punktene står 
i det fullstendige referatet fra menig-
hetsrådsmøtet 18. oktober.  

Visjon for kirkene i Rissa 
Kirka skal være levende, varm og 
himmelvendt. Denne visjonen vedtok 
Rissa felles menighetsråd etter å ha 
fått inn mange gode innspill fra frivil-
lige medarbeidere, ansatte og vanlige 
kirkegjengere våren 2022. I tida fram-
over skal de tre begrepene i visjo-
nen gis et konkret innhold. En lokal 
kunstner vil hjelpe oss med å lage den 
grafiske utformingen. Visjonen skal 
være en rettesnor for alt vi foretar oss 
i menighetene i Rissa. 

Budsjett 2023 
Menighetsrådet har vedtatt drifts-
budsjett for 2023. Det er et nøkternt 
budsjett. For at budsjettet skal gå i ba-
lanse, må vi i 2023 få inn minimum 60 
000 kr i gaver, gjennom givertjeneste 
og ofringer i kirkene til menighetenes 

arbeid. Pengene brukes blant annet til 
dåpslys, lysestaker og dåpskluter, 2-, 
4- og 6-årsbøker, konfirmasjonskort 
og -bibler, brudebibler, bevertning, 
blomsterhilsener og diakonalt arbeid. 
Menighetsrådet har ingen andre inn-
tektskilder til drifta, enn de gavene vi 
får inn. 

Tilskudd fra Nidaros  
såkornfond 
Nidaros bispedømme har et såkalt 
såkornfond, som det to ganger i året 
deles ut midler fra. Sommeren 2022 
mottok Rissa felles menighetsråd 60 
000 kr fra Nidaros såkornfond til tiltak 
for barn og unge og familier. Disse 
midlene ble fordelt slik: 15 000 kr til 
kirkemiddager i Stadsbygd kirke, 15 
000 kr til kveldsmat i Ramsvik kirke, 15 
000 kr til SuperTirsdag i Rissa kirke og 
15 000 kr til konfirmantleirer. Bruken 
av pengene skal rapporteres innen  
1. mai 2023. Neste frist for å søke om 
midler, er 1. desember. Alle søknader 
skal sendes inn via menighetsrådet. 
 
Fullstendige referater fra menighets-
rådenes møter finner du på kirkas 
hjemmeside.

Tekst: Finn Yngvar Benestad, Leder i 
Rissa felles menighetsråd



Navna minnelund ved Rissa kirke er nå ferdigstilt, og vi er 
veldig fornøyde med resultatet. En stor takk til alle med-
virkende: Robin Rokseth, Pallin AS, Fallmyr Stein & Hage 
AS, Rissa Kraftlag, Vamec AS og Prosjektstyring Midt AS.

I tillegg til navna minnelund har det også blitt lys på inn-
gangsporten til kirken og nytt flomlys på kirkegården. En 
stor takk til Rissa kirkes blomsterfond som har bekostet 
flomlys!

Tekst og foto: Anita Nesset Kristiansen

Den norske kirke organiseres på nytt
I 2012 gjorde Stortinget vedtak om at Den norske kirke 
ikke lenger er statskirke, men en fri folkekirke. Fra 1. 
januar 2021 gjelder ny felles lov for alle tros- og livs-
synssamfunn i Norge, kalt Trossamfunnsloven. Loven 
forutsetter i et eget kapittel at folkekirka skal være til 
stede over hele landet, og legger rammer for hvordan 
den finansieres og styres. 

Kirkas høyeste demokratiske organ, Kirkemøtet, har i 
oktober 2022 bestemt prinsippene for den videre or-
ganiseringen av kirken. Kirkemøtet ser det som viktig 
at kirka i fortsettelsen har en tydelig lokal forankring. 
Samtidig må det være en sammenheng i kirkeorgani-
sasjonen slik at det over hele landet er felles ramme-

verk, strategier, politikk og systemer. Systemet med to 
arbeidsgiverlinjer fortsetter, en lokal (med midler fra 
kommunen) og en sentral (med midler fra staten). Men 
arbeidsgiveransvaret skal samordnes slik at alle som 
jobber sammen lokalt, skal ledes felles og lokalt. 

Detaljene i kirkemodellen vil i de nærmeste år bli ut-
viklet og vedtatt skritt for skritt. Kirkemøtet håper dette 
vil sikre trygghet og kvalitet både for ansatte og for lo-
kalmenighetene.

Brita Hardeberg, 
Prost i Fosen

Navna minnelund
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               Diakoniens spalte

Det er snart jul igjen. Denne gan-
gen med et bakteppe av krig, uro, 
bekymringsfull politisk utvikling 
og naturkatastrofer i verden rundt 
oss. Mange er på flukt, mange 
sulter og mange dør. Her hjemme 
bekymrer vi oss over et endret 
trusselbilde og at forsvaret øker 
beredskapen. 

Det er vanskelig å ikke engste seg. Det 
er lett å bli oppgitt, trist og handlings-
lammet i en slik situasjon, hva kan vi 
gjøre? Vi kan ikke gjøre så mye med 
verdenssituasjonen, annet enn å gi øko-
nomisk støtte til de som arbeider ute 
med å sørge for husly, vann, mat, klær 
og legehjelp der det er behov. Kanskje vi 
denne julen kan tenke litt mer på dem 
som er utenfor vår nærmeste krets, 
redusere litt på gavene og heller gi en 
skjerv til en solid hjelpeorganisasjon, 
som for eksempel Redd Barna, Røde 
Kors eller Kirkens Nødhjelp? I år satte TV 
aksjonen ny rekord med over 266 milli-
oner kroner til Leger uten grensers ar-
beid. Det er tydelig at vi lar oss berøre.

Jeg er veldig glad i å gi gaver, og kan 
nok overdrive en del. Jeg prøver å være 
fornuftig og kjøpe ting som er nyttige, 
og som varer, men behøver det være så 
mye? Hvem av oss har ikke opplevd jul-
aftener med endeløse oppakkingssean-

ser og barn som til slutt ikke ser på hva 
de pakker opp engang? Jeg tror ikke det 
er bra. Ikke for barna, og ikke for miljø-
et. Jeg tror ikke det er så dumt å ta noen 
steg tilbake når det gjelder forbruk. 

Men ikke alle har anledning til den luk-
susen det er å frivillig kunne redusere 
forbruk. Flere i Norge har svært trang 
økonomi, så trang at de ikke har til det 
aller mest nødvendige. Frelsesarmeen, 
Fattighuset og Matsentralene har stor 
pågang og klarer ikke å skaffe nok mat 
til dem som trenger det. Det er ikke 
vanskelig å tenke at julefeiringen blir en 
ekstra belastning. Og hva med gaver til 
barna? Adresseavisens juleinnsamling 
og Frelsesarmeen er noen av de som 
formidler ekstra julehjelp til enkeltper-
soner og familier etter søknad. Her går 
det også an å bidra.

For de fleste av oss går livet sin vante 
gang til tross for det nevnte bakteppet, 
økte matvarepriser og bekymringer for 
om strømprisen vil bli høy i vinter. Vi kla-
rer oss fint, og har noe å gå på. Og vi skal 
feire jul, de fleste av oss, i alle fall. Noen 
har hovedfokus på juleevangeliet med 
barnet i krybben og englene på marken, 
mens andre går mer for midtvintersblot 
og nisser av ulike avstøpninger. Selv går 
jeg i kirka både julaften og første juledag, 
men samtidig setter jeg ut grøt til nissen 

på låven. Og julenissen kommer fortsatt 
på besøk hvis det er barn i huset.

Julenissen ja, hvem er egentlig han? 
Julenissen har faktisk et kristent opp-
hav. Den hellige Nikolas  (ca. 284-345) 
er kjent under mange navn. I Sverige 
ble Nikolas til Nils eller Nisse. Han ble 
viet til prest allerede som 19 åring, og 
ble senere biskop av Myra, i dagens 
Tyrkia. Nikolas var eneste barn av svært 
rike foreldre. Da de døde arvet han den 
enorme formuen. Nikolas delte ut hele 
arven til de fattige, men han gjorde det 
alltid i det stille, så ingen skulle vite om 
det. Nikolas ble gammel og hadde langt 
hvitt skjegg. Den røde bispedrakten og 
bispehatten er nok opphavet til julenis-
sedrakten slik vi kjenner den. 

I den katolske tradisjonen er Sankt Ni-
kolas en skytshelgen for de fattige, for 
barn, og de som er i nød. Den hellige 
Nikolas forkynte ikke bare evangeliet, 
han levde det. 

«Enhver skal gi det han har bestemt seg 
for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. 
For Gud elsker en glad giver» (2. Kor,7)

Jeg ønsker dere alle en velsignet jule-
høytid og et fredelig og godt nytt år!

Inger Marie Falch Løwø, diakon

Det er snart jul igjen

En jul å

glede seg til

Mange familier går en tøff tid i møte. 
Din støtte kan gi barn som «Ida» en tryggere jul.

VIPPS en gave til 13130
Gi på konto 3201 52 74165
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Brita Hardeberg, vår avtroppende prost
Nidaros bispedømme er et bispedøm-
me i Den norske kirke og som omfatter 
Trøndelag fylke. Det er delt i ni prostier, 
34 kirkelige fellesråd og 120 sogn. Sog-
nene er den minste og grunnleggende 
enheten i Den norske kirke. De ni prosti-
ene ledes av åtte proster. Vårt prosti er 
Fosen prosti, som omfatter kommunene 
Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. 
Prostiet har fire fellesråd, 11 sogn og 
over 20 kirker. Prostiet ledes av Brita 
Hardeberg, som nå avslutter sin proste-
gjerning og går over i et forskerengasje-
ment 1. mars 2023.

Vi har tatt en prat med avtroppende 
prost, Brita Hardeberg, for å få vite mer 
om hennes bakgrunn, virket som prost 
og tanker rundt det å være et troende 
menneske.

- Jeg kommer fra Sørlandet, Grimstad 
kommune og vokste opp i en søskenflokk 
på fem. Vi bodde to mil fra kysten og 
hadde gård, så jeg er en ekte bondejen-
te. Landskapet kan minne litt om Skaug-
dalen, men er mer kupert og gårdene 
ligger lenger fra hverandre så vi hadde 
ingen naboer. Det gjorde oppveksten 
spesiell. 

Jeg utdannet meg til prest, og traff ved 
studiene min mann, Knut Hermstad fra 
Rissa. Vi giftet oss og fikk vår sønn mens 
vi var studenter. Det var ingen strak 
opplagt vei for ei jente fra Sørlandet på 
den tiden å bli prest. Min familie var ikke 
spesielt konservative, men de toneangi-

vende røstene i det kristne ungdomsmil-
jøet jeg tilhørte, var veldig tradisjonelle. 
Egentlig tenkte jeg å bli misjonær, men 
sånn ble det altså ikke. Ingrid Bjerkås, 
vår første kvinnelige prest og som ble 
ordinert i 1961, var en banebryter. Det 
ble skrevet bok om henne og den leste 
jeg i min spede ungdom. Da jeg valgte å 
bli prest, fikk jeg støtte fra min familie, 
men det var ikke like stor forståelse blant 
alle for jenter som valgte noe annet enn 
det som ble forventet.                                                                       

Min mann og jeg ble ferdige med studie-
ne omtrent samtidig, og ble begge ordi-
nert til prestetjeneste i 1984. Vår første 
jobb var i Nord-Odal i Hedmark. Der 
hadde vi en prestestilling på deling, og 
der fikk vi vår datter. Men biskopen had-
de stadig bruk for vikarer, så vi jobbet 
mye mer enn to halve stillinger. I 1988 
kom vi til Trondheim og da deltes våre 
karrierer. Jeg hadde et ønske om å være 
menighetsprest fortsatt, mens min mann 
ble institusjonsprest. Han var også odels-
gutt på Denstad, så vi overtok gården i 
1991. Da ble vi pendlere til Trondheim 
og klarte på den måten både å beholde 
jobbene våre i byen og oppfylle boplik-
ten i landbruket. Da barna ble voksne, 
solgte vi gården. Men jeg var blitt veldig 
glad i Rissa og ønsket fortsatt å bo på 
landet. Så nå bor vi i Rissa, ved Strøm-
men. I 2010 fikk jeg jobb i Rissa som 
sogneprest. Senere ble det behov for ny 
prost, jeg søkte og fikk den stillingen. Jeg 
hadde da vært prest i over 25 år, hadde 
tilleggsutdanning i ledelse og veiledning 
og de kvalifikasjonene som skulle til.  

Hovedansvaret for prosten er å være 
leder og arbeidsgiver for prestene. Men 
prosten har også ansvar for å være et 
bindeledd mellom biskop og de lokale 
sokn, fellesråd og kirkeverger. Å være 
bindeledd er en veldig interessant og 
givende oppgave. Prosten kan først og 
fremst bidra med samtaler, kunnskap og 
kompetanse til de lokale råd og ansatte.  
Her må fremheves at Fosen har mange 
flotte ansatte og frivillige! Dessuten 
skriver prosten årsrapport som både 

omhandler kirkelig virksomhet i prostiet 
og presteskapet.

En ting som er en utfordring for prosten, 
er rekrutteringen til presteyrket og til 
stillinger i Fosen. Nå er omtrent en tre-
del av prestene på landsplan over 60 år. 
Spesielt er det utfordrende å få prester 
til landsbygda, og som blir værende. Kan 
det være en fordel å være fra bygda?                                   

Kirka på Fosen har heldigvis ganske 
mange ansatte, og kompetansen er høy. 
Dessuten har vi et stort antall frivillige 
som utfører mye arbeid. Denne blan-
dingen av ansatte og frivillige er en stor 
styrke. Det kan føles litt krevende at 
mange av de engasjerte er godt voksne, 
eldre mennesker. Men heldigvis kommer 
det stadig, nye unge pensjonister til! 
Også mange unge gjør en kjempejobb 
for kirke, selv om de ofte er veldig trave 
med jobb og familie. Ikke minst de for-
eldrene som tar med barna på arrange-
menter og tilstelninger i kirkens regi, gjør 
en stor jobb.                                                                          

Prost er egentlig en mellomlederstilling, 
men med stort fokus i det offentlige 
rom. Kanskje fordi prostens tjeneste-
område omfatter et stort geografisk 
område, at det forvaltes store verdier og 
er mange medlemmer. Når en har med 
så mange liv å gjøre, blir en også veldig 
synlig. Det å være prost er et veldig godt 
og rikt liv! Det kan være både variert og 
uforutsigbart.

For å sette det litt på spissen, en prest en 
profesjonell troende. Gjennom min dag-
lige yrkesutøvelse skal jeg fortelle at Gud 
lever og Jesus er glad i oss. Dette må jeg 
stå for selv også. At også mitt liv hviler i 
Guds hånd, er grunnleggende. Samtidig 
er jeg overbevist om at det ikke finnes et 
eneste menneske som alltid tror, heller 
ikke presten, og heller ikke jeg. Livet 
fører oss inn i forskjellige settinger, av og 
til føler vi oss helt trygge, noen ganger 
forsvinner deler av tryggheten. Å tro er 
ikke alltid lett, men at jeg som prest har 
måttet arbeide med troen, har vært en 
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utrolig rik vei. Gjennom yrket blir dette 
et slags positivt press, det kan ikke bare 
ligge, en må jobbe seg gjennom! Den yr-
kesmessige reisen og trosmessige reisen 
koblet sammen, er en utrolig berikelse!        

Nå er jeg 67 år og har hatt en ansvars-
full stilling med mye personansvar. Det 
å hele tiden være på, kan være ganske 
slitsomt. Dessuten avtar jo arbeidska-
pasiteten med årene. Nå tror jeg det er 
lurt å la andre krefter ta over, det har jeg 
vært bestemt på lenge. Det siste jeg skal 
gjøre som prost, er å skrive årsrapporten 
for 2022.

Men jeg har arbeidskapasitet igjen. Jeg 
har vært så heldig å få Olavsstipend for 
et år. Olavsstipendet gis til prosjekter 
som kan hjelpe Den norske kirke å løse 
sine oppgaver. Mitt prosjekt er å forske 
på ABV, kirkens arbeidsveiledning. Det er 
et felt jeg har vært sterkt engasjert i. Jeg 
har selv fått arbeidsveiledning, jeg har 
vært arbeidsveileder for andre i mer enn 
20 år, og jeg har vært leder for Fagrådet 
for kirkens veiledning i kirken i en 10 
års periode. Dessuten har jeg tidligere 
skrevet historien om ABV i kirken. Olavs-
stipendet gir meg mulighet til å forske 
på utbytte av veiledningen for kirka. Nå 
trenger jeg ikke hele tiden å være parat 

med hensyn til sykdom og vikarer, men 
kan ha bare ett fokus.                                                                                                                                          

Deretter tenker jeg å bli pensjonist. Det-
te skal bli en fin måte å lande på, etter 
snart 40 års presteliv. 

Som en offentlig avslutning for proste-
tjenesten, blir det avskjedsgudstjeneste 
i Rissa kirke 15. januar 2023. Dette er en 
gudstjeneste for alle og alle er velkomne!

Vi takker for en god og hyggelig samtale!

Tekst: Tore Kruken

Feiring av medmennesket Einar
- Pappa Einar, du har betydd så mye 
for meg, og jeg er så takknemlig, sa 
en rørt Daniel Tsigehannes da han 
gratulerte Einar Rokseth med den 
forestående 80-årsdagen. 

Feiringen av jubilanten, som er bo-
satt i Rissa i Indre Fosen kommune, 
fant sted lørdag 22. oktober i Fissa 
Menighetshus. 

Da de første eritreiske flyktningene 
ble bosatt i Rissa for bortimot 10 år 
siden, var det mange som ville stille 
opp som frivillig og hjelpe til med 
integreringen. En av dem var Einar 
Rokseth. Som nybakt pensjonist 
tenkte han det ville være fint å bli 
en støttespiller for de nyankomne. I 
løpet av årene som har gått, har han 
vært manges gode venn og hjelper. 
Leksehjelper, kjørelærer, samtale-
partner og medmenneske. «Pappa 
Einar» har blitt et begrep. Han har til 
og med blitt «bestefar».

-Å få være i lag med ungdommene 
som kom hit for en god del år tilba-
ke har vært meningsfullt og fint for 

meg. De fleste er i jobb nå, og noen 
har stifta familie. Alle kjøretimene 
har gitt resultat! Mange av guttene 
jobber som buss - eller taxisjåfør i 
Trondheim, sa Einar i sin takketale.

-Einar hadde ingen planer om å feire 
rund-dagen, men gikk med på at en 
komite ordna en tilstelning der hans 
gode venner fra Eritrea ble invitert. 
Noen bor i Rissa, noen i Trondheim 
og andre i Oslo.  Alle hadde ikke 

anledning til å komme, men mange 
takket ja, fortalte Nils Kristian Hassel, 
som sammen med Daniel ledet ar-
rangementet. 

En trivelig ettermiddag der he-
dersgjesten fikk fortjent ros og 
oppmerksomhet for sitt utrettelige 
engasjement og frivillig innsats for 
flyktningene. 

Tekst og foto: Vigdis Schei
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Året 2022 skulle bli det første året vi besøkte et av "våre" 
prosjekt. Og turen til Uganda og Dinas Special Children 
gjorde sterke inntrykk.  Arbeidet med barn med spesielle 
behov i dette afrikanske landet er i startgropen, og mye 
bra har allerede skjedd, blant annet takket være bidrag 
fra Fosen i fjor. Det var spesielt når Rune Edvardsen, 
Dina-stiftelsens grunnlegger, pekte mot noen av bygnin-
gene i landsbyen som holder på å bygges, mens han sa: 
"Dette er resultatet av deres bidrag i fjor." Fosengaven 
var med i starten på dette prosjektet, og vi ønsker nå å 
være med i innspurten. 

Dette er mye større enn vi fatter, og betyr SÅ mye for 
de barna som får hjelp. "Kommer en fra Fosen, har man 
et hjerte av gull", uttalte Rune da han var her i fjor for 
å motta gaven. Det er en ære for oss og også dette året 
være med å heie på Rune, og alt han gjør for å skape en 
bedre verden for så mange. Tusen takk til alle som bidro 
i 2021. Vi har sett at pengene kommer frem og at det 
nytter.

Visjonen er som tidligere - Hva om alle på Fosen hadde 
gitt 100 kr. DET hadde samlet blitt 2,5 millioner kr. Hvis 
alle gir litt, kan vi sammen gjøre STORE ting!

Med ønske om ei rik førjulstid

For Fosengaven: 
Geir Yngve Hovde

Fosengaven

Kakosa var gutten som skulle ofres av heksedoktorer. Han ble glad i Tuppeline- lua, og han bidro i sangen.

Gjengen fra Fosengaven i Uganda

Fosengaven
Vipps: 713045 
Kontonr.: 4290 51 93057



Hindrem Stavkirke 10 år

I september ble 10-årsjubileet feiret 
både med gudstjeneste og konsert. 
Mange møtte opp i kirka for å oppleve 
en flott lørdagskonsert i vårt intime kir-
kerom. Det ble en flott opplevelse med 
aktører fra vår gamle kommune Leksvik 
og noen med tilknytning til Hindrem:  
Erik Bergfjord, Ragnar Bliksås, Ann Iren 
og Leif Inge Sandberg Finseråsen, Han-
nah Saghaug og Stine Višňovská. Konser-
ten ble avsluttet med «Dagsens auga» 
fremført av Erik Bergfjord og Knut Ola 
Vang. Som takk for sine flotte bidrag fikk 
de jubileumskrus. Takk for opplevelsen 
aktører og arrangører.

AMS
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Stranda kirke fyller i år 125 år, og søndag 27 november 
blir det både jubileumsgudstjeneste, med kirkekaffe og 
jubileumskonsert. 

Vi er så heldige at Ola Bremnes, med to av sine musikere 
vil presentere et rikholdig repertoar av sanger og fortel-
linger. Noen kjente og kjære, andre av ny dato. Ola Brem-
nes er i disse dager aktuell med et helt nytt album som 
heter «Stormtid».

Med seg har han to meget kompetente karer. Tore Bru-
voll, glimrende gitarist og kanskje mest kjent fra Hekla 
Stålstrenga. Dernest Ole Jørn Myklebust på trompet. 
Den trakterer han på måter du ikke hadde forestilt deg. 
Ole Jørn har spilt med størrelser som Mari Boine, Jonas 
Fjeld , Unni Wilhelmsen med flere. Herr Myklebust er en 
fabelaktig musiker som Ola «oppdaget» i vår da de spilte 
sammen på en Vestlandsturné. Tore var også med, og 
dermed så en slagkraftig trio dagens lys.

I Stranda kirke får du høre alt fra vare stemninger til  
musikalske stormkast. Ola styrer selvsagt innom et par av  
de fantastiske sangene til kystens store poet, Petter Dass. 
Han har tross alt hatt dem på innerlomma hele sitt voks-
ne liv  og fremfører dem med stor lidenskap hver eneste 
gang. Som sagt, et par smakebiter fra «Stormtid» vil trio-
en også levere. Hele albumet består av sterke fortellinger 
fra en værhard kyst. De som opplevde Ola på Kystens Arv 
i sommer, vet at på dette feltet er Ola absolutt på hjem-
mebane og har et repertoar som vil kle den fine gamle 
kirka på Stranda perfekt.

Stranda kirke 125 år

Menighetsrådsvalg høsten 2023 - skal du være med å ta vare på vår folkekirke?

Arbeidet med å lage valglister for kirkevalget høsten 2023 er nå akkurat startet opp. Har du lyst til å være med å 
fylle kirkene våre med et godt innhold og ikke minst ta vare på den rike kulturskatten våre kirker og kirkegårder 
er - ja da bør du kanskje stille deg til disposisjon og stille på liste for kirkevalget i 2023.
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Dato Tid Arrangement Sted
27. november Kl. 15.00 Slaveprinsen. Billetter selges på  Rissa kirke 
  www.hoopla.no og ved inngangen.  
  Mer info på www.slaveprinsen.no
27. november Kl. 18.00 Adventskonsert Ramsvik kirke
27. november Kl. 19.00 Jubileumskonsert m/ Ola Bremnes.  Stranda kirke 
  Billetter selges på kulco.no og ved inngangen. 
28. november Kl. 17.30- 19.00 Hasselvika barnelag  Hasselvika skole 
  For barn fra 0-11 år 
29. november Kl. 11.00 Lesestund Råkvåg aldershjem
29. november Kl. 17.30-19.00 Leksvik barneklubb for barn i alle aldre. Leksvik forsamlingshus 
  Facebook: Leksvik barneklubb 
30. november 19.30 Julekonsert med Thomas Brøndbo  Leksvik kirke 
  «Heim et annet sted på jord».  
  Billetter selges på https://www.hoopla.no/ 
1. desember Kl. 11.00 Babysang - For barn 0-1 år Rissa kirke
1. desember Kl. 17.30 – 19.00 Barnesang - For barn 1-6 år Rissa kirke
2. desember Kl. 18.00-23.00 Stjørna Fritidsklubb Stjørna Fritidsklubb 
  Kl. 18-20 5.-7.  klasse 
  Kl. 20–23 8. klasse til 18 år
5. desember Kl. 19.00 Konsert med kulturskolen Rissa kirke
6. desember Kl. 17.30- 19.30 SuperTirsdag - For barn fra 6 år Rissa kirke   
8. desember Kl. 10.30 Andakt  Stadsbygd eldresenter
8. desember Kl. 19.00 Corlex julekonsert  Leksvik kirke
9. desember Kl. 20.00-23.30 TRÆKK ungdomsklubb for 8. klasse og oppover. Leksvik forsamlingshus 
  Facebook: TRÆKK ungdomsklubb 
9. desember Kl. 17.00-20.00 Julekrybbeutstilling Rein kirke
10. desember Kl. 12.00-15.00 Julekrybbeutstilling Rein kirke
10. desember Kl. 17.00 Adventskonsert Rissa Kirke 
  Kantor Oleg inviterer til adventskonsert  
  sammen med venner. 
11.desember Kl. 14.00-17.00 Julekrybbeutstilling Rein kirke
11. desember Kl. 11.00 Myran søndagsskole Myran misjonshus
13. desember Kl. 17.30-19.00 Leksvik barneklubb Leksvik forsamlingshus 
  For barn i alle aldreFacebook: Leksvik barneklubb 
13. desember Kl. 19.00 Julekonsert Fines kirke
13. desember Kl. 19.30-21.00 Te på Tirsdag Rissa kirke
15.desember Kl. 17.30-19.30 Kveldsmat i Ramsvik - Med juleverksted Ramsvik kirke  
16. desember Kl. 18.00-23.00 Stjørna Fritidsklubb Stjørna Fritidsklubb 
  Kl. 18-20 5.-7. klasse 
  Kl. 20-23 8. klasse til 18 år
20. desember Kl. 11.30 Lesestund Råkvåg aldershjem
24. desember Kl. 11.00 Juleevangeliet   Rissa sykehjem
24. desember Kl. 12.00 Juleevangeliet  Stadsbygd eldresenter
24. desember Kl. 15.00 -19:00 «Julaften sammen». Julefeiring for dem som Kløverstua, Rissa 
   ønsker å feire jul sammen med andre.  
  Les mer/påmelding: https://rissa.frivilligsentral.no/  
26. desember Kl. 17.00 Jul i stavkirka Hindrem stavkirke 
  Ta med litt julebakst og kaffe! Vi skal ha  
  «Ord for dagen» og synge julesanger. Kollekt.
29. desember Kl. 19.00 Julekonsert med lokale krefter.  Leksvik kirke 
  Bidrag til kirkemusikalsk fond ved utgangen. 
30. desember Kl. 15.00 Juletrefest. Gang rundt juletreet, andakt,  Stadsbygd bedehus 
  bevertning, loddsalg. Velkommen til alle  
  generasjoner. 

Hva skjer i menighetene
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3. januar Kl. 17.30-19.30 SuperTirsdag - For barn fra 6 år Rissa kirke
3. januar Kl. 17.30-19.00 Juletrefest m/Leksvik barneklubb Leksvik forsamlingshus 
  For barn i alle aldre 
  Facebook: Leksvik barneklubb 
5. januar Kl. 11.00 Babysang - For barn 0-1 år Rissa kirke
5. januar Kl. 17.30-19.00 Barnesang - For 1-6 år Rissa kirke
6. januar Kl. 18.00 Hellige 3 kongers fest Stranda menighetshus
6. januar Kl. 20.00-23.30 TRÆKK ungdomsklubb for 8. klasse og oppover. Leksvik forsamlingshus 
  Facebook: TRÆKK ungdomsklubb 
8. januar Kl. 16.00 Juletrefest for voksne. Tradisjonelt program  Leksvik forsamlingshus 
  m/enkel servering. 
10. januar Kl. 10.00-12.00 Babysang - For barn 0-1 år Leksvik forsamlingshus
10. januar Kl. 11.30 Lesestund Råkvåg aldershjem
10. januar Kl. 19.30- 21.00 Te på Tirsdag Rissa kirke
11. januar Kl. 11.30-12.30 Andakt Leksvik helsetun
12. januar Kl. 17.30-19.30 Kveldsmat i Ramsvik Ramsvik kirke 
  For folk i alle aldre. Med en liten  
  samlingsstund for barn 
15. januar Kl. 11.00 Myran Søndagsskole Myran misjonshus
15. januar Kl. 11.00 Sangandakt Strandheim
16. januar Kl. 17.30-19.00 Hasselvika Barnelag Fevåg/Hasselvika skole 
  For barn opp til 11 år 
17. januar Kl. 11.00 Andakt Rissa sykehjem
17. januar Kl. 17.30-19.00 Leksvik barneklubb Leksvik forsamlingshus 
  For barn i alle aldre 
  Facebook: Leksvik barneklubb 
17.januar Kl. 19.00-20.30 Kveldsmat i Rissa  Rissa kirke 
  For folk i alle aldre 
18. januar Kl. 16.00 Hygge/lesestund Lindegård
19. januar Kl. 11.00 Sang/lesestund  Stadsbygd eldresenter
19. januar Kl. 11.00 Babysang - For barn 0-1 år Rissa kirke
19. januar Kl. 17.30-19.00 Barnesang - For barn 1-6 år Rissa kirke
20. januar Kl. 18.00-23.00 Stjørna Fritidsklubb Stjørna Fritidsklubb 
  Kl. 18-20 5.-7. klasse 
  Kl. 20-23 8. klasse til 18 år 
20. januar Kl. 20.00-23.30 TRÆKK ungdomsklubb for 8. klasse og oppover. Leksvik forsamlingshus 
  Facebook: TRÆKK ungdomsklubb 
24. januar Kl. 10.00-12.00 Babysang - For barn 0-1 år Leksvik forsamlingshus
24. januar Kl. 19.30-21.00 KulturTirsdag Rissa kirke
25. januar Kl. 11.00-12.00 Stor hyggetreff Stranda menighetshus
26. januar Kl. 17.30-19.00 Kirketorsdag med Tacokveld Stadsbygd kirke 
  Åpen for alle 
28. januar Kl. 14.00-17.00 Tårnagent - For 8-åringer Rissa kirke
30. januar  Kl. 17.30-19.00 Hasselvika Barnelag Fevåg/Hasselvika skole 
  For barn opp til 11 år
31. januar Kl. 13.00 Diakon/prest til stede Rissa sykehjem
31. januar Kl. 17.30-19.00 Leksvik barneklubb Leksvik forsamlingshus 
  For barn i alle aldre 
  Facebook: Leksvik barneklubb 
2. februar Kl. 11.00 Babysang - For barn 0-1 år Rissa kirke
2. februar Kl. 17.30-19.00 Barnesang - For barn 1-6 år Rissa kirke
3. februar Kl. 18.00-23.00 Stjørna Fritidsklubb Stjørna Fritidsklubb 
  Kl. 18-20 5.-7. klasse 
  Kl. 20-23 8. klasse til 18 år 

Hva skjer i menighetene



Hva skjer i menighetene

22       Indre Fosen Menighetsblad nr. 4/2022

3. februar  Kl. 20.00-23.30 TRÆKK ungdomsklubb for 8. klasse og oppover. Leksvik forsamlingshus 
  Facebook: TRÆKK ungdomsklubb 
7. februar Kl. 11.30 Andakt Råkvåg aldershjem
7. februar Kl. 17.30-19.30 SuperTirsdag - For barn fra 6 år Rissa kirke
9. februar Kl. 11.00 Andakt  Stadsbygd eldresenter
9. februar Kl. 11.00 Babysang  Rissa kirke
9. februar Kl. 17.30-19.30 Kveldsmat i Ramsvik Ramsvik kirke 
  For folk i alle aldre.  
  Med en liten samlingsstund for barn 
12. februar Kl. 11.00 Myran søndagsskole Myran misjonshus
13. februar Kl. 17.30-19.00 Hasselvika Barnelag Fevåg/Hasselvika skole 
  For barn opp til 11 år 
14. februar Kl. 10.00-12.00 Babysang - For barn 0-1 år Leksvik forsamlingshus
14. februar Kl. 11.00 Andakt Rissa sykehjem
14. februar Kl. 17.30-19.00 Leksvik barneklubb Leksvik forsamlingshus 
  For barn i alle aldre 
  Facebook: Leksvik barneklubb 
14. februar Kl. 17.30-19.00 Maskelaging og karneval - Fra 5 år Rissa kirke
14. februar Kl. 19.30-21.00 Te på Tirsdag Rissa kirke
15. februar Kl. 11.00-13.00 Hyggetreff Stranda menighetshus
15. februar Kl. 16.00 Hygge/lesestund Lindegård
16. februar Kl. 17.30-19.30 Barnesang - For barn 1-6 år Rissa kirke
17. februar Kl. 18.00-23.00 Stjørna Fritidsklubb Stjørna Fritidsklubb 
  Kl. 18-20 5.-7. klasse 
  Kl. 20-23 8. klasse til 18 år 
17. februar Kl. 20.00-23.30 TRÆKK ungdomsklubb for 8. klasse og oppover. Leksvik forsamlingshus 
  Facebook: TRÆKK ungdomsklubb 
21. februar Kl. 11.30 Lesestund Råkvåg aldershjem
21. februar Kl. 19.00-20.30 Kveldsmat i Rissa Rissa kirke 
  For folk i alle aldre 
22. februar Kl. 10:00 Dagstur for ungdom i vinterferien Annonseres på facebook/  
   hjemmeside
22. februar Kl. 11.30-12.30 Andakt Leksvik helsetun 
23. februar Kl. 11.00 Sang/lesestund  Stadsbygd eldresenter
23. februar Kl. 17.30-19.30 Kirketorsdag med Kaos-kirke.  Stadsbygd kirke 
  Koselig for alle, men på barnas betingelser  
26. februar Kl. 11.00 Sangandakt Leksvik helsetun
27. februar Kl. 17.30-19.00 Hasselvika Barnelag Fevåg/Hasselvika skole 
  For barn opp til 11 år 
28. februar Kl. 10.00-12.00 Babysang - For barn 0-1 år Leksvik forsamlingshus
28. februar Kl. 13.00 Diakon/prest til stede Rissa sykehjem
28. februar Kl. 19.30-21.00 KulturTirsdag Rissa kirke
1. mars Kl. 11.00-13.00 Hyggetreff Stranda menighetshus
2. mars Kl. 11.00 Babysang - For barn 0-1 år Rissa kirke
2. mars Kl. 17.30-19.00 Barnesang - For barn 1-6 år Rissa kirke
4. mars Kl. 18.00 Lys våken Leksvik kirke 
  Overnatting i kirka for 5. klasse 
7. mars Kl. 11.00 Sang/lesestund  Stadsbygd eldresenter
7. mars Kl. 11.30 Lesestund Råkvåg aldershjem
7. mars Kl. 17.30-19.30 SuperTirsdag - For barn fra 6 år Rissa kirke
7. mars Kl. 17.30-19:00 Leksvik barneklubb Leksvik forsamlingshus 
  For barn i alle aldre 
  Facebook: Leksvik barneklubb 
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9. mars Kl. 17.30-19.30 Kveldsmat i Ramsvik Ramsvik kirke 
  For folk i alle aldre.  
  Med en liten samlingsstund for barn 
10. mars Kl. 18.00-23.00 Stjørna Fritidsklubb Stjørna Fritidsklubb 
  Kl. 18-20 5.-7. klasse 
  Kl. 20-23 8.klasse til 18 år 
10. mars Kl. 20.00-23.30 TRÆKK ungdomsklubb for 8. klasse og oppover. Leksvik forsamlingshus 
  Facebook: TRÆKK ungdomsklubb 
12. mars Kl. 11.00 Myran Søndagsskole Myran Misjonshus
13. mars Kl. 17.30-19.00 Hasselvika Barnelag Fevåg/Hasselvika skole 
  For barn opp til 11 år 
14. mars Kl. 10.00-12.00 Babysang  - For barn 0-1 år Leksvik forsamlingshus
14. mars Kl. 11.00 Andakt Rissa sykehjem
14. mars Kl. 19.30-21.00 Te på Tirsdag Rissa kirke
15. mars Kl. 16.00 Hygge/lesestund Lindegård
16. mars Kl. 11.00 Babysang - For barn 0-1 år Rissa kirke
16. mars Kl. 17.30-19.00 Barnesang - For barn 1-6 år Rissa kirke
17-18. mars  Møtehelg med Einar Svela.  Leksvik forsamlingshus 
  Se plakater/facebook 
21. mars Kl. 17.30-19.00 Leksvik barneklubb Leksvik forsamlingshus 
  For barn i alle aldre 
  Facebook: Leksvik barneklubb 
21. mars Kl. 19.00-21.00 Kveldsmat i Rissa Rissa kirke 
  For folk i alle aldre 
23. mars Kl. 17.30-19.30 Kirketorsdag med Tacokveld Stadsbygd kirke 
  Åpen for alle 
24. mars Kl. 18.00-23.00 Stjørna Fritidsklubb Stjørna fritidsklubb 
  Kl. 18-20 5.-7. klasse 
  Kl. 20-23 8.klasse til 18 år 
26. mars Kl. 11.00 Sangandakt Lundeng 
26.-28. mars  Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon.  Hele kommunen 
  Ta godt imot bøssebærerne. 
27. mars Kl. 17.30-18.30 Barnelaget deltar på gudstjeneste Frengen kirke
28. mars Kl. 10.00-12.00 Babysang - For barn 0-1 år Leksvik forsamlingshus
28. mars Kl. 13.00 Diakon/prest til stede Rissa sykehjem
28. mars Kl. 19.30-21.00 KulturTirsdag Rissa kirke
30. mars Kl. 11.00 Babysang - For barn 0-1 år Rissa kirke
30. mars Kl. 17.30-19.00 Barnesang - For barn 1-6 år Rissa kirke
31. mars  Kl. 20.00-23.30 TRÆKK ungdomsklubb for 8. klasse og oppover. Leksvik forsamlingshus 
  Facebook: TRÆKK ungdomsklubb 

Kirken i  
Indre Fosen

Kirken i  
Indre Fosen

kirken.no/ 
indrefosen

kirken_i_ 
indre_fosen

Hva skjer i menighetene

Vil du gi en gave til menighetsbladet? 

Skann denne QR-koden eller bruk 
vippsnummer 596670. 
På forhånd takk!
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50-årskonfirmanter i Ramsvik kirke søndag 4. september
Bak fra venstre: Anton Josef Nordvik, Dagfinn Audun Rødsjø, Herdis Brevik, Inga Ellinor Stormo, Gerd Unni Thorseth Rabben,
Per Einar Frengen
Foran fra venstre: Ragnhild Kjøsen Gjetø, Tove Anita Waclawczyk Norvik, Marwell Småvik, Turid Haugen 

50-årskonfirmanter i Rissa kirke søndag 25. september 
1. rad f. v: Ole Steinar Solem, Bjørg Ytterås, Anita Skånøy, Inger Lien Overland, Jorun Skånøy Bratseth, Grete Kristin Kvithyll
2. rad f. v: Elin Randi Berget Halvorsen, Brit Inger Denstad Vongraven, Leif Skogen, Edmar Bakøy, May Perly Wigdal, Bodil Aasheim, 
Ragnhild Ward Bugten
3. rad f. v: Torbjørn Dahle, Terje Tømmerås, Olav Karstein Garmo Dahle, Olav Haugen, Harald Jakobsen, Asle Lydersen, Åge Røyset

50 -ÅRSKO NFIRMANTER 2022
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50-årskonfirmanter i Leksvik kirke søndag 2. oktober
1. rad f. v: Ellen Brita Berg Aune, Tove Helene (Lindgjerdet) Bjørnebo, Lillian Ramdahl Hølaas, Inger Anita Lund, Grethe Sand
2. rad f. v: Roald Petter Hølaas, Janne Elisabeth Brandåstrø, Erling Fossan, Rolf Tørring, Odd Lian, Åse Killingberg
3. rad f. v: Svein Aalberg, Halgeir Roald Kruksve, Frank Bjørnar Krabseth, Åge Bjørvik, Jan Birger Gangstad, sokneprest Cato Halvorsen

50-årskonfirmanter i Stranda kirke søndag 16. oktober 
1. rad f. v: Anne Schjølberg, Åse Flytør, Audun Storsve, Odd Ivar Korpan, sokneprest Cato Halvorsen
2. rad f. v: Dagrun Lyng, Viggo Rian, Olav Storsve, Kjell Håvard Ness
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       Fra kirkebøkene

Fines kirke

Frengen kirke
Begravelser/bisettelser:
02.09.22 Torbjørg Frengen f.1937
Hasselvika kirke

Leksvik kirke
Dåp:
02.10.22  Emilie Landsem Johansen
23.10.22 Sigurd Tangstad Ramdahl
23.10.22 Ulrik Aleksander Hovstein
Vielse:
22.10.22  Hege Ersland og Johan Langås
Begravelser/bisettelser:
02.09.22 Birger Grande, f.1933
09.09.22 Anna Kristine Røstadsand, f.1929
21.09.22 Kirsten Sollie, f.1937
05.10.22 Odd Arild Brandås, f.1953
07.10.22 Terje Aunan, f.1970
14.10.22 Jarle Rikard Rotabakk, f.1944
04.11.22 Roald Ramdal, f.1949
Ramsvik kirke
Begravelser/bisettelser:
23.09.22 Bjørn Audun Småvik f.1957
Rein kirke
Dåp:
16.10.22 Marie Strøm
Vielse (forbønn)
08.10.22 Malin Berdal Halten og 

Arne Christian Dragsten

Rissa kirke
Dåp:
25.09.22  Viktor Johansen Sørensen
01.10.22 
01.10.22

Lina Elise Askjemshalten
Kirsti Henrikke Grenne-Ingebrigtsen

Begravelser/bisettelser:
09.09.22  Gjertrud Dalemo f.1937
06.10.22  Borghild Sonja Grenne f.1950
Stadsbygd kirke
Dåp: 
18.09.22 Johanne Brødreskift
18.09.22 Kristian Farbu Buan
18.09.22 Hailie Rennan Eckel
18.09.22  Julie Husby
09.10.22 Petter Størseth
09.10.22 Nellie Dalum Barø
23.10.22 Lilly Finserås
Vielse:
17.09.22  Marita Småvik og Stein Erik Kråkmo
Begravelser/bisettelser:
09.09.22  Eli Marie Grønning f.1944
21.09.22 Borghild Elfrida Finseråd f.1922
28.10.22  Magnhild Åsebø f.1930
02.11.22  Karoline Tung f.2002
Stranda kirke
Begravelser/bisettelser:
06.06.22 Janne Pauline Aksnes, f.1947, 

urnenedsettelse Hindrem kirkegård
31.08.22 Karsten Olav Trang, f.1967
07.09.22 Agnar Molden, f.1949
12.10.22 Roar Rian, f.1959
02.11.22 Amund Storsve, f.1952
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Takkeannonser

Hjertelig takk for all oppmerksomhet på min 90-årsdag, 
den 16. august-22.
Asbjørg J. Krabseth

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og minnegaver til 
Hindrem Stavkirke ved vår kjære Janne Pauline Aksnes sin 
bortgang og bisettelse.

Ivar m/familie

Takk for all ufortjent, men gledelig oppmerksomhet i 
forbindelse med min 80-årsdag.
Ydmykt kårkall Martin Hegerberg

Hjertelig takk for vennlig omtanke, blomsterhilsninger og 
deltakelse ved Kirsten Sollie sin bortgang og begravelse. 
Stor takk for pengegaver til Leksvik sykehjem. Takk til 
Leksvik sykehjem og Leksvik hjemmesykepleie for særdeles 
god omsorg og pleie. Takk til Børge, Kjell Magne og Knut 
Ola for fin sang og musikk i kirken. 

Arild og Hilde

Takk for oppmerksomheten på min 90-års dag.
Hilsen fra Asbjørn Dahl

Hjertelig takk for blomsterhilsninger og all omtanke og 
deltagelse ved vår kjære Birger Grande sin bortgang og 
begravelse. Tusen takk for minnegaver til Kreftforeningen. 
Takk til Kjell Magne og Børge for flott sang og musikk i 
kirken, og til Roger Arntsen hos Leksvik Gravferd for all 
hjelp. Takk også til Eirik, Gunnar og Knut for bidragene 
til minnestunden. Mange takk til personalet ved Leksvik 
Helsetun, avdeling A, for god pleie og omsorg. En stor takk 
til Trond Hovstein for all hjelp og støtte i denne tiden.

Kari, Bjørnar m/familie

Takk for all vennlig omsorg og blomsterhilsener ved vår 
kjære Harald Lutdal sin bortgang. Takk til alle som var med 
i bisettelsen, og for gavene til Hjerte og Lunge ved St.Olavs 
hospital. En stor takk til Leksvik begravelsesbyrå ved Roger 
Arntsen for god hjelp og støtte.

Astrid Lutdal m/familie

Takk til alle som bidro på basaren 21.10 på menighetshuset 
i Vanvikan. Alle som har tatt lodd, alle som møtte opp 
på basaren, og alle frivillige som gjorde det mulig å 
gjennomføre basaren. TAKK
Det kom inn over 25 000 ☺

Hilsen basarkomiteen v/ Agnes Sagen Bremnes

Hjertelig takk for omtanke, deltakelse og blomster ved 
vår kjære Jarle Rikard Rotabakk sin begravelse. Takk også 
for pengegaven til Kreftfondet v/St Olavs Hospital. Takk til 
hjemmesykepleien og Helsetunet i Leksvik for god hjelp og 
støtte. Vi vil også takke Leksvik gravferd for god hjelp og 
Nina Merethe Rian for fin sang.

Malfrid, Jan Olav m/familie og Hilde m/familie  

Hjertelig takk for all vennlig omtanke, blomsterhilsninger, 
pengegaver til Kreftforeningen og deltakelse ved vår kjære 
Odd Arild Brandås sin bortgang og begravelse. Tusen takk 
til Vanja for fin og rørende sang i kirka. En stor takk også til 
hjemmesykepleien for god hjelp og støtte.

Eva, Arnt Jørund, May Astrid og Linn Tove m/familier.

Hjertelig takk for all omtanke, blomster, hilsninger og 
deltakelse ved vår kjære Roald Ramdal sin bortgang og 
begravelse. Takk for minnegave til L.I.L. skiavd. En stor takk 
til Leksvik begravelsesbyrå for all hjelp. Vil også rette en 
stor takk til alle som bidro på hver sitt vis i letinga etter 
Roald.

Anne Brit
Rune og Aud m/familie

Nina og Andreas m/familie

Hjertelig takk for alle minnegaver laget har mottatt i året 
som har gått.

Leksvik Helselag

Tusen takk for pengegaver gitt i forbindelse med Roald 
Ramdal sin bortgang og begravelse. Gavene på hele 
kr 20.450,- vil bli brukt til aktivitetsskapende tiltak i 
avdelingen.

Leksvik idrettslag, ski- og friidrettsavdelingen.

Indre Fosen Menighetsblad nr. 4/2022       27



Returadresse: 
Leksvik kirkekontor,  
Lundaveien 4,  
7120 Leksvik.

Gudstjenesteliste
Søndag 27. november  
1. søndag i advent
Kl. 11.00 

Kl. 11.00

Stadsbygd kirke
Familiegudstjeneste med 
4-årsbok
Stranda kirke
"Jubileumsgudstjeneste  
Stranda kirke 125 år"

Søndag 4. desember     
2. søndag i advent
Kl. 11.00 
Kl. 17.00

Kl. 19.00

Rissa kirke
Leksvik kirke 
Dåpsgudstjeneste
Leksvik kirke
Lysmesse m/ YES-koret

Onsdag 7. desember 
Onsdag etter 2. søndag i advent
Kl. 18.00 Leksvik kirke

Barnehagens julespill
Torsdag 8. desember 
Torsdag etter 2. søndag i advent
Kl. 17.30 Rissa kirke

Gudstjeneste med 5-årssamling
Søndag 11. desember 
3. søndag i advent
Kl. 11.00 

Kl. 16.00

Kl. 18.00

Stadsbygd kirke
Lysmesse med konfirmanter og 
5-årssamling
Ramsvik kirke
Lysmesse med konfirmanter, 
5-årssamling og 2-årsbok
Stranda kirke 
Lysmesse med speiderne, 
vandring fra menighetshuset til 
kirken

Mandag 12. desember 
Mandag etter 3. søndag i advent
Kl. 18.00 Rissa kirke

Adventsgudstjeneste. Åsly skole 
1.-4. klasse

Torsdag 15. desember 
Torsdag etter 3. søndag i advent
Kl. 10.00 Rein kirke

Barnehagegudstjeneste Skogly 
barnehage

Søndag 18. desember 
4. søndag i advent
Kl. 11.00
Kl. 16.00

Rissa sykehjem
Råkvåg aldershjem

Mandag 19. desember 
Mandag etter 4. søndag i advent
Kl. 09:15

Kl. 12.00

Leksvik kirke
Skolegudstjeneste. 1.-4. klasse 
ved Testmann Minne skole
Skolegudstjeneste. 5.-10. klasse 
ved Testmann Minne skole

Tirsdag 20. desember 
Tirsdag etter 4. søndag i advent
Kl. 09.30 Stranda kirke

Barnehagegudstjeneste
Kl. 11.00 Stranda kirke

Skolegudstjeneste.  
Vanvikan skole

Kl. 18.00 Rissa kirke. 
Lysmesse. Konfirmantene deltar.

Onsdag 21. desember 
Onsdag etter 4. søndag i advent
Kl. 08.45

Kl. 17.00

Hasselvika kirke. 
Adventsgudstjeneste. Fevåg-
Hasselvika skole deltar.
Frengen kirke
Barnehagegudstjeneste og 
2-årsbok

Lørdag 24. desember
Julaften
Kl. 11.00

Kl. 13.30
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.
Ramsvik kirke
Hasselvika kirke
Rein kirke
Stranda kirke
Med Stranda mannskor
Leksvik kirke
Lekmannsgudstjeneste
Stadsbygd kirke
Rissa kirke
Leksvik kirke
Med YES-koret
Frengen kirke 
Lekmannsgudstjeneste

Søndag 25. desember
1. juledag
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Rissa kirke
Stadsbygd kirke
Leksvik kirke

Mandag 26. desember
Stefanusdag/ 2. juledag
Kl. 12.00 Fines kirke
Lørdag 31. desember
Nyttårsaften
Kl. 16.00
Kl. 18.00

Leksvik kirke
Rein kirke

Søndag 8. januar
Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Stadsbygd eldresenter
Stranda kirke
Høytidsgudstjeneste

Tirsdag 10. januar
Tirsdag etter Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 17.30 Rissa kirke

Gudstjeneste med 2-årsbok
Onsdag 11. januar
Onsdag etter Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 17.30 Stadsbygd kirke

Gudstjeneste med 2-årsbok
Søndag 15. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00

Kl. 17.00

Rein kirke
Dåpsgudstjeneste
Rissa kirke
Avskjedsgudstjeneste for Brita 
Hardeberg, prost i Fosen. 

Søndag 22. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00 Fines kirke

Kl. 11.00

Kl. 14.00

Leksvik kirke
Familiegudstjeneste med 2-og 
6-årsbok
Stranda kirke
Familiegudstjeneste med 2-og 
6-årsbok

Søndag 29. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Kl. 11.00
Kl. 14.00

Rissa kirke
Hasselvika kirke
Dåpsgudstjeneste

Søndag 5. februar
Såmannssøndag
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 19.00

Frengen kirke
Leksvik kirke
Rissa kirke

Søndag 12. februar
Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00

Kl. 11.00
Kl. 16.00

Stadsbygd kirke
Familiegudstjeneste med  
6-årsbok
Leksvik kirke
Ramsvik kirke
Familiegudstjeneste med 
4- og 6-årsbok

Søndag 19. februar
Fastelavenssøndag
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Rissa kirke
Stranda kirke

Søndag 26. februar
1. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Stadsbygd kirke
Søndag 5. mars
2. søndag i fastetiden
Kl. 11.00

Kl. 11.00

Kl. 16.00

Rissa kirke
Familiegudstjeneste med 
6-årsbok
Leksvik kirke
Lys våken-barn deltar
Hasselvika kirke
Familiegudstjeneste med 
4- og 6 årsbok

Søndag 12. mars
3. søndag i fastetiden
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 16.00

Rein kirke
Leksvik kirke
Stadsbygd kirke

Søndag 19. mars
4. søndag i fastetiden
Kl. 11.00
Kl. 18.00

Stranda kirke
Rissa kirke
Ungdomsgudstjeneste    

Søndag 26. mars
Maria budskapsdag
Kl. 11.00 Stadsbygd kirke
Mandag 27. mars
Mandag etter Maria budskapsdag
Kl. 17.30 Frengen kirke

Familiegudstjeneste. Hasselvika 
barnelag deltar


