
God     jul!

Hvert adventslys 
skal skinne klart,
skinne klart
og si at Jesus 
kommer snart,
kommer snart.

Norsk salmebok 
nr. 21 vers 3.

Foto: Titt Melhuus
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Kontaktinfo
Åpningstider:
Kirkekontoret i Rissa: Mandag – Fredag: 10 – 14
Tlf. 73 85 28 97
Kirkekontoret i Leksvik: Tirsdag, torsdag og fredag: 09 – 14 
Mandag og onsdag stengt.  
Tlf. 74 85 51 66

Kirkeverge: Svanhild Sveaas Skrødal 
Kontor: tlf. 73 85 28 48 – mob. 480 67 406
Assisterende kirkeverge: Kari Berg
Kontor: tlf. 74 85 51 66 – mob. 932 49 982
Prost Brita Hardeberg, tlf. 73 85 27 62
Sokneprest Verena Grønning, tlf. 924 04 393 
Sokneprest Ingunn Aarseth Høivik, tlf. 73 85 27 60/ 911 19 529 
Sokneprest Thala Juul Holm, tlf. 908 17 798
Prest Kristen Skriver Frandsen, tlf. 466 44 238
Diakon (Rissa): Inger Marie Falch Løwø, tlf. 948 48 323
Diakon (Leksvik og Stranda): Ann-Kristin Eidsvåg
Mob. 958 79 485

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

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

Takkeannonser i bladet koster minimum kr 150,-. 
Annonseteksten sendes til kirkekontoret i Indre Fosen, 
Rådhusveien 13, 7100 Rissa, leveres på kontoret i Leksvik 
eller Rissa, eller pr e-post: menighetsbladet.if@kirken.no. 
Giro blir tilsendt.

Fra Redaksjonskomitéen

Frist på innsending av stoff til neste blad er 1. februar.

Så kommer det siste bladet i 2018 med tema; advent/ven-
tetid. Året har gått veldig fort og mye har skjedd i menig-
hetene. Dette nummeret av menighetsbladet kommer litt 
tidligere enn vanlig. Det er fordi det skal være bispevisitas 
som starter i slutten av november. Program og info om 
bispevisitas finner du i dette bladet. Vi håper at mange har 
anledning og ønsker å være med på visitasen, som er en 
stor begivenhet i Indre Fosen!
 
I bladet kan du kan blant annet lese om den nye presten i 
Leksvik og Stranda, mye nytt fra trosopplæringen, bilde av 
jubileumskonfirmanter, «Den store barnedåpen» med Sven 
Rian i Tilbakeblikk og Oransjeskjerf. Kirkevergen skriver om 
befaring på kirker og gravplasser i kommunen. Prost Brita 
forteller om «Gravferdsskikker». Dette er noe alle bør lese, 
for her er viktig info ang. senkning av kiste ved begravelser. 
Fra nå av vil det bli gjort likt i hele kommunen. Ellers har 
vi også mye info om det som skjer framover, både i jula og 
utover i 2019.
 
God jul fra oss i redaksjonskomiteen!
 
Elise Tetlimo, redaktør
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Biskop Herborg Finnset kommer på 
visitas til menighetene i Indre Fosen 
6 dager i overgangen november – 
desember. Det blir lange dager med fine 
arrangement og viktige møter. Jeg viser 
programmet over alle åpne arrangement 
som er trykket i dette bladet.
 Visitas kommer av latin og betyr 
besøk. En bispevisitas er et rettslig 
ordnet besøk der biskopen kommer for 
å se til at alt er som det skal i soknene. 
Menighetenes arbeid skal vurderes opp 
mot de planer som Den norske kirke 
har vedtatt. Samtidig er visitasen en 
mulighet for biskopen til å oppmuntre og 
inspirere menighetene og de som jobber 
i menighetene, og til å bli kjent med 
kommunen. 
 En visitas blir forberedt i mange 
måneder før biskopen kommer. 
Menighetsråd og prester skriver 
rapporter om menighetslivet som 
biskopen setter seg inn i før besøket. 
Kirkevergen rapporterer om tilstanden 
til kirker, kirkegårder, personale og 
økonomien. Det er befaringer av alle 
kirker, kirkegårder og kontorer, og 
prosten rapporter om dette. Vi har 

også hatt en befaring sammen med 
representanter fra kommunen til Fines 
kirke i Verrabotn. Verrabotn blir etter 
planen en del av Indre Fosen fra 2020. 
 Sammen med menighetsråd, 
kommune og ansatte har prosten 
utarbeidet et forslag til program for 
biskopens besøk, som biskopen har 
godkjent. I programmet inngår møter 
med menighetene og lokalmiljø, 
med samarbeidspartnere, frivillige 
medarbeidere og kirkelige tilsatte, 
menighetenes valgte råd og Indre Fosen 
formannskap. Dessuten skal alle vigslede 
medarbeidere (prester, kantorer, diakon) 
ha personlige samtaler med biskopen. 
Svært mange av arrangementene er 
åpne for alle. 
 Siden Rissa og Leksvik ble slått 
sammen til Indre Fosen fra 1. januar 
i år, er biskopen særlig interessert 
i å se på hvilke erfaringer vi har 
med kommunesammenslåing og 
sammenslåing av fellesråd. Vi er jo først 
ute med kommunesammenslåing i 
Nidaros bispedømme. I den forbindelse 
har jeg hatt et nært samarbeid med 
kommunen i forberedelsene. Det har 

Biskop Herborg visiterer Indre Fosen 22. november – 
2. desember 2018

vært møter med rådmann og ordfører, 
og med ledere fra de fire sektorene 
kirken samarbeider nært med: Helse- og 
omsorg, Oppvekst, Bygg- og eiendom og 
Kultur. 
 Jeg vil berømme kommunen for 
åpenhet og stor vilje til samarbeid. Vi 
har gjensidig nytte av hverandre for å 
skape gode levevilkår for mennesker 
som bor i Indre Fosen. Et eksempel på 
samarbeidet mellom kirke og kommune 
beskrives i «Diakoniens spalte» i dette 
nummeret av menighetsbladet. 
 Visitasen går over to helger. 
Første søndagen deltar biskopen ved 
gudstjeneste i Leksvik og i Stadsbygd. 
Siste søndag den 2. desember avsluttes 
visitasen med visitasgudstjeneste i Rissa 
kirke og påfølgende visitasforedrag der 
biskopen gir tilbakemelding på det hun 
har lært, lest og sett. 

Vi ønsker biskop Herborg velkommen til 
Indre Fosen!

Prost Brita Hardeberg

Foto: Magne Vik Bjørkøy, 
Nidaros bispedømme.
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Torsdag 22. november
Kl 09.00 Morgengudstjeneste i Stranda kirke ved 

sokneprest Thala Juul Holm med flere. Nattverd. 
Hilsen ved biskopen. 

Kl 10.00 Møte med alle kirkelige ansatte. Sted: Stranda 
menighetshus

Kl 13.30 Møte med Indre Fosens ledergruppe for skole 
og barnehage, sammen med menighetens 
trosopplærere, prester og kantorer. Tema 
knyttet til begrepet «Inkludering» som er 
satsningsområde for oppvekstsektoren. Sted: 
Vanvikan skole

Kl 17.30 Utendørs møte med Vanvikan speidergruppe. 
Speidere i Rissa er særlig invitert. Pølser og 
bål. «Vi griller en biskop». Sted: Gapahuken 
nedenfor Stranda menighetshus, Vanvikan

Kl 19.00 Møte med alle menighetsrådene i Indre Fosen. 
Biskopen leder samtale knyttet til tema i rådenes 
rapport. Sted: Stranda menighetshus 

Fredag 23. november
Kl 08.30 Samtaler med vigslede medarbeidere
Kl 11.00 Andakt på Rissa Helsetun ved diakon Inger 

Marie Falch Løwø med flere. Hilsen ved 
biskopen.

Kl 12.00 Arbeidslunsj med lederne for helse- og 
omsorgssektoren i Indre Fosen, sammen med 
menighetens prester, diakon/diakoniarbeider, 
kantorer. Tema knyttet til ivaretagelse av åndelige 
behov hos brukerne. Sted: Rissa helsetun, 
Seremonirommet

Kl 13.45 Samtaler med vigslede medarbeidere
Kl 17.30 Skolegudstjeneste i Ramsvik kirke ved 

sokneprest Thala Juul Holm og Margareth 
Askjemshalten med flere. Program er under 
utarbeiding.

Kl 19.00 Biskopen med følge får omvisning på nye Mælan 
skole

Kl 19.30 Biskopen besøker Stjørna fritidsklubb. Sted: 
Mælan skole

Søndag 25. november
Kl 11.00 Høymesse i Leksvik kirke ved sokneprest Verena 

Grønning og vikarprest Kristen Skriver Frandsen 
med flere. Dåp. Barnekoret YES deltar. Biskopen 
hilser. Kirkekaffe og minikonsert
Kirkekaffe med orientering om Leksvik kirke

Kl 13.00 Minikonsert i Leksvik kirke med ny fremføring 
av verket «Vi er heime no», skrevet i anledning 
kommunesammenslåingen med tekst av Sølvi 
Dahlen Lauvsnes og musikk av Knut Ola Vang. 
Musikere og sangere fra Indre Fosen deltar.

Kl 16.00 Familiegudstjeneste i Stadsbygd kirke med 
utdeling av 4- års bøker, ved sokneprest Ingunn 
Aarseth Høivik med flere. Biskopen hilser.

Bispevisitas i Indre Fosen - Program
Program som er åpent for alle, er uthevet. Forbehold om mindre endringer.

Kl 19.00 Medarbeiderfest for frivillige medarbeidere i 
Stranda og Leksvik sokn. Festtale ved biskop 
Herborg. Sted: Leksvik forsamlingshus.

Torsdag 29. november
Kl 08.45 Samtaler med vigslede medarbeidere
Kl 13.00 Besøk på, møteplass for innvandrerkvinner og 

barn i Rissa. Biskopen blir servert «innvandret 
mat», og hilser. Kvinner og barn velkommen. 
Arrangør: Rissa menighet i samarbeid med Rissa 
Sanitetsforening. Sted: Leikarstua, Rissa sentrum

Kl 16.00 Bedriftsbesøk på Museet «Kystens arv» og 
Stadsbygd prestegård

Kl 17.45 Åpen samtale mellom biskop Herborg og 
direktør Magnus Skoglund i kafeen på Museet 
Kystens arv: Om kystkultur og museet som 
nøkkelsted på kystpilegrimsleia.

Kl 19.00 Korkonsert i Stadsbygd kirke, siste i 
konsertserien «8 kirker – 8 konserter», våre 
kantorers store kultursatsning i forbindelse 
med sammenslåingen. Kor fra hele kommunen 
kommer, vær tidlig ute for å få plass! Fri 
inngang.

Fredag 30. november
Kl 08.30 Møte med Indre Fosen kirkelige fellesråd. 

Biskopen går gjennom rapporter knyttet til kirker, 
kirkegårder, tilsatte og økonomi. Sted: Indre 
Fosen rådhus, Vålheia

Kl 10.00 Møte med Indre Fosens politiske og 
administrative ledelse. Biskopen leder samtale 
knyttet til temaene: Ny kommune og nytt 
fellesrådsområde. Samhandling mellom kirke 
og kommune i ulike sektorer. Sted: Rådhuset, 
kommunestyresalen

Kl 12.00 Lunsj med formannskap og kommunens 
administrative ledelse. Innslag fra kulturskolen. 
Sted: Rådhusets kantine

Kl 15.00 Møte med alle ansatte i grunnskolen i Indre 
Fosen, Sofaprat med biskopen og flere, med 
utgangspunkt i begrepet «Inkludering». Sted: 
Vanvikan samfunnshus

Søndag 2. desember
Kl 09.00 Biskopen spiser frokost med Lys-Våken-barna i 

Rissa kirke 
Kl 11.00 Visitasgudstjeneste i Rissa kirke. Dåp og 

nattverd. Sokneprest Ingunn Aarseth Høivik med 
flere. Biskopen preker. 

Kl 13.00 Kirkekaffe og visitasforedrag. Biskopen leser sin 
visitasberetning på grunnlag av rapporter og 
ulike møtepunkter under visitasuka. Samtale. 
Sted blir kunngjort senere.
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Andakt

- Og dette skal 
dere ha til tegn
Bibelen rommer fortellinger hvor 
vi stadig kan finne noe nytt å glede 
oss over eller fundere på. Den er 
ei levende bok!  

I år tenker jeg på gjeterne i Juleevangeliet. De fulgte 
flokken sin natt og dag på markene. Rovdyr og tyver var 
alltid en trussel. Også denne natten tegnet til å bli en 
vanlig natt, men det som skjedde denne natta overgikk 
alt de hadde opplevd. 

Da nattemørket rundt dem revnet stod han midt i 
lyskretsen. Engelen. Gjeterne ble overveldet av redsel. 
Frykten ble avløst av forundring over det engelen hadde 
å fortelle, før englesangen fylte natten. Disse gjeterne 
er de eneste i Bibelen som får se og høre engler synge 
slik. Fattigfolk. Enkle mennesker. Barske folk som 
bokstavelig talt hadde vært ute ei vinternatt før.

Så fikk de et signalement, et tegn, med tre elementer 
å gå etter. Tegnet bestod av to deler: Noe som var helt 
vanlig, og noe som var helt uvanlig. Et lite nyfødt barn 
stelt slik man brukte – men med et høyst uvanlig sted å 
ligge. Ei krybbe- dyrenes matfat.   

Gjeterne brøt opp og gikk opp bakkene til Betlehem.  
De fant den lille familien akkurat sånn som engelen 
hadde sagt til dem -  i det øyeblikket var de sikre på 
at de var døden nær, så redde var de, i det øyeblikket 
da alt forandra seg. Der lå han. Den førstefødte. 
Gudsbarnet.  I tegnet - krybba. Gjeterne så, fortalte til 
Josef og Maria, og trodde. 

Barnet i krybba var et tegn for dem, og er et tegn for 
oss. Tegnet peker mot noe annet, noe større. Det bærer 
med seg et budskap. Den lille Jesus bærer med seg et 
ydmykt tegn om sin oppgave. Tegnet må tros på om det 
skal ha betydning, og er en veiviser til troen. Da og nå.

Gjeterne gikk tilbake, - ut i natta, - og lovpriste Gud 
for det de hadde opplevd. Deres fortelling følger oss 
fremdeles: I hver gudstjeneste gjentar vi englenes 
lovsang, den som gjeterne fortalte om: «Ære være Gud 
i det høyeste – og fred på jorden, blant mennesker som 
Gud har glede i».

 «Stille natt, heilage natt,
Gud gjev jorda vona att.
Himlen smiler frå barnet sin munn,
Kjem oss nær i ei frelsande stund
Vier Guds framtid til vår»          
(Joseph Mohr / Erik Hillestad)

Velsignet førjulstid! 

Herborg Finnset, Biskop i Nidaros
Foto: Titt Melhuus

Høsten er kommet for alvor. Vi har sluttet 
å synge den vakre salmen om sommer 
i oktober og «Han gyller himlens tak i 
gullsinober». Det er november. November 
er ofte kald, mørk, våt og vindfull. Og 
glatt. Glatte veier er det verste. Jeg pleier 
å rømme sørover i november, til varme og 
sol. Den siste ferien spares til da. Men ikke 
i år. I år er det bispevisitas.

Ordet bispevisitas lyder festlig, og det er det jo også. Det er 
brukt tid på å planlegge et godt og variert program for biskopen 
og hennes følge. Vi vil gjerne vise frem kirkene våre, og det vi 
arbeider med og brenner for. Bare litt av det fikk plass.  

Samtidig er det et stort alvor og spenning med en bispevisitas. 
For en tidligere kommuneansatt er likheten med tilsyn fra 
fylkesmannen tydelig. Mye måtte gjennomgås og beskrives ned 
til hver minste detalj. Feil og mangler vi hadde vært blinde for 
ble synlige, men også styrker og ressurser vi ikke tenkte over til 
daglig. Nå er alt sendt inn og det er bare gjennomføringen som 
gjenstår. Så kommer dommen, biskopens visitasforedrag på 
kirkekaffen etter den avsluttende gudstjenesten. 

Men en bispevisitas er først og fremst inspirerende og gir 
muligheter for vekst og utvikling. Den er med på å gjøre kirken 
synlig i lokalsamfunnet. Er det noe vi virkelig ønsker, så er det å 
være en aktiv og viktig bidragsyter til fellesskapet. 

Samarbeidet mellom kirke og kommune når det gjelder kirkens 
diakonale engasjement og kommunens helhetlige omsorg, er 
et eget punkt i retningslinjene for visitas. Dette har konkret 
resultert i et forprosjekt mellom kirken og helse- og omsorgs-
sektoren som kartlegger hva vi samarbeider om i dag, og om 
hva, og hvordan, vi ønsker å samarbeide videre. Forprosjektet 
er forankret hos prost Brita Hardeberg og leder for kommunens 
helse- og omsorgssektor, Hilde Anhanger. Jeg har positive 
forventninger til resultatet av dette.

Høsten og mørketiden kan oppleves som ekstra vanskelig 
for mange. Ensomheten blir så tydelig når alle holder seg 
innendørs. Behovet for kontakt med andre mennesker blir 
større. Det er mange som ønsker noen å snakke med, at 
noen kommer på besøk hjemme eller på institusjonen de 
bor på. Både Frivillighetssentralen og kirken, ved diakonene, 
koordinerer besøkstjenester og gir veiledning til frivillige som 
finner det meningsfullt å bruke noe av tiden sin til dette. Det er 
også behov for frivillige til andre områder som kjøring til kirke 
og andre tilbud, vaffelsteking  på Rissamartnan, kirkevert 
og kirkekaffe, vertskap for åpen kirke på Rein og mye annet. 
Kanskje har du selv noen forslag? Ta kontakt!

Nå er det snart advent. Advent er ventetid. Advent betyr 
«komme og ankomst». Vi tenner lys i mørket mens vi venter på 
å feire barnet som ble født i en stall. Jesus som kom til oss som 
et lys til verden, et lys som brakte med seg et håp og samtidig 
ga oss et oppdrag. Jeg ønsker dere en god høst og en god 
adventstid.

Inger Marie Falch Løwø

Diakoniens spalte
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I måneds-skiftet 
november/
desember er 
det bispevisitas i 
kommunen vår. 
Det fører til mye 
arbeid på forhånd. 

Rapporter om rikets tilstand skal skrives 
og planleggingsmøter skal avholdes.
 I skrivende stund (9. oktober) har vi 
nettopp gjennomført befaring på alle 
kirker og gravplasser i kommunen vår, - 
i alt 8 kirker og 10 gravplasser.
 Det er prost Brita Hardeberg som 
har visitert på vegne av Biskopen. Det 
har også deltatt ansatte ved Bygg og 
Eiendom på disse befaringene, - det er 
viktig at også kommunen får oversikt 
over alle eiendommene og verdiene 
kirka er i besittelse av og som fellesrådet 
har ansvar for.
 Befaringene har vært interessante 
og lærerike. Vi har vært i tårn og kjellere 
og besiktiget byggenes befatning og vi 
har sett gravplassene og fått innblikk i 
god og dårlig jordsmonn og hvor mange 
graver vi har til disposisjon. Kravet er 
at en til enhver tid skal ha ledige graver 
til 3 % av kommunens befolkning. Det 
har vi, men det er flere gravplasser som 
har kun få plasser til disposisjon. På 
Stadsbygd er det ikke mange kistegraver 
en kan bruke, men her er vi i gang med 

planlegging av utvidelse av kirkegården 
og finansieringen er på plass. For øvrig 
er navna minnelund på plass her og vi 
håper enkelte vil benytte seg av dette 
tilbudet. På Rein er det også få ledige 
graver og vi håper at vi etter hvert får 
på plass navna minne-lund. På Frengen 
kirkegård er den navna minnelunden tatt 
i bruk.
 Kapasiteten på kirkegårdene i 
Stranda og Leksvik er gode. Her er det 
nylig utvidede arealer. Under befaringen 
så vi også på plassering av navna 
minnelund på Leksvik kirkegård.
 Kirkebyggene er store og kapital-
krevende å drifte og å holde i stand. De 
er bygget for en annen tid og kravene til 
oppvarming og komfort var annerledes, 
likeså krav til brannforebygging.
 Under befaringen fant vi selvfølgelig 
ting som må ordnes opp i, noen råtne 
takkonstruksjoner, enkelte murer 
trenger renovering, utilfredsstillende HC- 
innganger med mer. Noe må utbedres 
umiddelbart, andre ting kan vente, men 
i det store og hele kan vi være stolte av 
kirkebyggene våre. De er noen smykker 
i lokalmiljøet med forskjellige arkitektur, 
historikk og kunst. Spennet er stort fra 
Leksvik kirkes 1600 talls utforming til 
Hasselvikas funkis-stil, - alle verdt et 
besøk.
 Siste dagen i befarings-uka besøkte vi 

Fines kirke. Pr. 
dags dato hører 
ikke denne kirka 
til under Indre 
Fosen og slett 
ikke underlagt 

visitas, men vi syntes det var viktig å 
få sett på denne også når vi først var 
i gang. Planen er at Fines kirke blir 
tillagt oss fra 1.1. 2020 og allerede 
under valget i 2019 skal befolkningen 
i Verrabotn og Bergmyran avgi sin 
stemme i Indre Fosen.
 Det har vært en flott og annerledes 
arbeidsuke. Det som slår meg når jeg 
er rundt på kirkene og gravplassene, 
er lokalbefolkningens dugnads-innsats. 
De deltar med rive, vaskefille og 
malerkost,- de bidrar til og med med 
finansiering av større anlegg, jeg tenker 
da spesielt på HC- inngangene på 
Hasselvika og Frengen, stien på Husby 
gravplass og maling av gjerdet på 
Breilia og Hindrem.
 Det er tydelig at den lokale kirka og 
gravplass har stor betydning for folket 
som sokner til og de er glade i «kirka 
si».
 En stor takk til alle blomsterfond og 
andre dugnadsfolk for deres bidrag til å 
holde kirke og gravplass i hevd. 

Tekst og foto: Svanhild Sveaas Skrødal

Kirkevergens lille hjørne

Nå har vi hatt nok en høst hvor oransje-
fargen har fått prege strikketøy over hele 
landet, med ønske om et varmere 
samfunn. For min del preger oransje-
fargen strikketøyet hele året, både i 
garnbutikken min Greitrå’n og på tur 
med busselskapet til mannen min, 
Arctic Buss. Det finnes spesiallaget 
oransjeskjerfgarn som ved innkjøp gir 
noen kroner til Kirkens Bymisjon. Og 
dette garnet har jeg solgt på Greitrå’n 
denne høsten. Hovedsaken er at 
skjerfene blir strikka i fargen oransje 
som en varm symbolfarge og Kirkens 
Bymisjon sin farge, og at garnet gir 
varme. 
 På turer med Arctic Buss utfordrer 
vi gjestene til å strikke en omgang eller 
fler på oransjeskjerfene vi har med 
i bussen, så får alle bidratt litt. Både 
disse skjerfene og mange av de som 
blir strikka av kunder på Greitrå’n og 
ellers i vårt nærområde, blir samla inn, 
får sydd på merkelapper og tatt med 

Oransjeskjerf De oransje skjerfene deles ut - helt 
gratis - over hele landet. Kirkens Bymi-
sjon oppfordrer alle som vil, til å bære 
disse i tiden fremover.
I 2011 ble det strikket 100 oransje-
skjerf som ble delt ut, og i 2017 ble 
det strikka utrolige 15000!!!

til Kirkens Bymisjon i Trondheim. Men 
hvorfor driver vi med dette? I oktober 
ble skjerfene brukt til å sette fokus på 
TV-aksjonen som i år var til inntekt for 
Kirkens Bymisjon og hadde temaet; 
Mindre alene sammen. Både tidligere 
år og nå i november blir skjerfene 
også brukt til å sette fokus på Kirkens 
Bymisjon sin innsamlingsaksjon ”Gled en 
som gruer seg til jul”, og til å synliggjøre 
et ønske om et varmere samfunn. 
Skjerfene blir delt ut, eller hengt opp 
slik at de blir tilgjengelig for de som ser 
de. Jeg liker at dette er et prosjekt hvor 
alle kan delta litt eller mye, noen masker 

eller flere masker, noen kroner eller flere 
kroner. 
 Mange skjerf blir levert inn til Kirkens 
Bymisjon sine kontorer for å bli gitt 
videre. Oransjeskjerfet er til mennesker 
som fryser, til mennesker som vil vise sin 
solidaritet med mennesker som fryser 
og som opplever utenforskap, og til 
mennesker som vil vise sitt ønske om et 
varmt og inkluderende samfunn. Så ta 
gjerne imot et skjerf om du blir tilbudt 
et, eller strikk et selv. Og ved å sende 
SMS: MIDDAG til 2490, gir du kr.40,- til 1 
middag til en i gatemiljøet. Du gleder en 
som gruer seg til jul!

Tekst: May-Elin Kvakland Tviberg.
Foto: Sigrun Overland.
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Den nye vikarpresten i Leksvik og 
Stranda menighet vokste opp sammen 

med sine to søsken på en dansk folkehøy-
skole tuftet på grundtvigske verdier der far 
var rektor og mor lærer.  
 -Det var en flott oppvekst i trygge om-
givelser der det ble lagt vekt på toleranse 
og åpenhet ovenfor verdens forskjellighet, 
forteller Kristen Skriver Frandsen (70). Fra 
1. september fungerer han som vikarprest 
i kommunen fordi sokneprest Verena 
Grønning har bestemt seg for å redusere 
sin stilling.  
 Vi møtes til en prat en litt hustrig 
septemberdag. Smilende og med et fast 
håndtrykk unnskylder han at han er et par 
minutter for seint ute.
 -«Bestefar» på 78 kom med siste ferga i 
natt. Han hadde kjørt hele den lange veien 
fra Jylland for å besøke oss. Og han liker 
fløte i frokostkaffen, så dermed måtte jeg 
innom butikken en tur.

Samles rundt middagsbordet
Presteekteparet Thala Juul Holm og 
Kristen Skriver Frandsen flyttet til Rissa 
på etterjulsvinteren i år. Thala har stilling 
som sokneprest i Indre Fosen kommune, 
og ektemannen har så langt jobbet som 
konsulent for den danske kirke i tillegg 
til å redigere «Kirken update», et online 
magasin. Tre barn ble med på flyttelasset. 
Grethe er elev ved Rissa videregående, 
Jorunn pendler til Trondheim til sine fysio-
terapi-studier og Lavrans har et sabbatsår 
før han etter planen tar fatt på studier 
innen klassisk filologi. Den eldste, Clara, 
jobber som advokat i København. Med 
tre ungdommer i huset blir det ikke stille i 
presteboligen.
 -Vi kan ha travle dager, men samles all-
tid rundt middagsbordet. Det er ei verdifull 
stund der mange tema blir bragt på banen. 
Og nå som «Bestefar», som nylig ble enke-
mann, er på besøk, blir det ekstra hyggelig. 

Sterke familiebånd
Barna til Thala og Kristen var så heldige å 
ha et ekstra sett med besteforeldre under 
oppveksten på Jylland. Båndene som ble 
knyttet, er fortsatt sterke. Derfor kjennes 
det så fint å få besøk fra Danmark. Barnas 
kjødelige besteforeldre har også vært viktig 
støttespillere. I dag lever bare bestemødre-
ne. Mor til Thala har allerede besøkt Rissa 
tre ganger. Kristens mor er 95 og håper på 
å ta fly til Trøndelag neste sommer.
 Både mor til Thala og far til Kristen tok 
presteutdanning i godt voksen alder. Begge 
ble de ferdige med sine studier før ung-

dommene stod med sin embetseksamen i 
hånden. 

En allsidig bakgrunn
Kristen Skriver Frandsen har 27 års erfaring 
som sokneprest både i København og 
Helsingør. Da ektefellen fikk tilbud om jobb 
på Jylland, sa han opp en sikker stilling og 
tenkte at «veien blir til mens man går». 
Han fikk jobb som religionspedagogisk kon-
sulent for Folkekirke og Religionsmøte. En 
tid som ble mye brukt til ungdomsarbeid 
med vekt på å forstå og belyse islam og 
kristendom.
 -Et spennende arbeidsfelt der målet var 
å gi dansk ungdom en bedre forståelse av 
hva det innebærer å være muslim og også 
gi ungdommene en større bevissthet rundt 
kristendommen og sin egen tro. 

Trives sammen med ungdommen
Nå har Kristen igjen mulighet til å jobbe 
med ungdommer. Han er godt i gang 
med å undervise konfirmantene i 
Stranda og Leksvik.
 -Veldig fint å bli kjent med ungdom-
mene. Dog skaper språket noen utfor-
dringer.
Ekte trøndersk er ikke helt lett å forstå, 
medgir presten. Men ved bruk av mo-
derne teknologi og lang erfaring, føler 
han at kommunikasjonen er god.
 -De unge skal ikke være bange for å
spørre om ting de lurer på. De skal kun-
ne snakke fritt om hva de tenker og tror. 

Uten manuskript
Når vikarprest Kristen Skriver Frandsen 
holder preken, gjør han det uten manus-
kript. Det har han alltid gjort. På det viset 
føler han prekenen blir mer levende. I uken 
før søndagens preken tenker han nøye 
gjennom Bibeltekstene han skal tale ut i 
fra. Hva sier skriften? Hvordan kan han på 
best mulig måte knytte den opp mot det 
som rører seg i dagens samfunn? Hvordan 
formidle Guds ord slik at menigheten kan 
kjenne seg igjen og føle seg berørt?  
 -For meg er det viktig å gjøre Skriften 
levende og aktuell. Og står jeg fast i en 
problemstilling, er Thala en god samtale-
partner. Sier presten med det passende 
navnet.  

Trives på Fosen
Ekteparet har funnet seg godt til rette i 
Rissa og Indre Fosen. 
 -Det er ikke så stor forskjell på lynnet 
til folk her i kommunen og det jyllandske 
lynnet. Litt reserverte, men veldig hyg-

gelige. Og naturen her elsker vi. Jeg har 
hatt noen gudstjenester rundt omkring på 
hele Fosen. For en natur! Ofte må jeg bare 
stoppe opp i ren beundring. 

Tett på mennesker
I sitt virke som prest kommer Kristen tett 
inn på mennesker i forskjellige livssituasjo-
ner. Å bli kjent med nybakte foreldre som 
bærer sine barn til dåpen er meningsfylt. 
Å være til stede når to mennesker gir hver-
andre sitt ja, er også fint. Ved livets slutt 
møter han mennesker i sorg og fortvilelse. 
Ensomhet er et voksende problem i vår 
moderne tid. Ikke bare eldre, men også 
unge kan kjenne på ensomhetsfølelsen. 
Vikarprest Kristen tenker det er viktig å 
være en lyttende prest med et budskap om 
en kjærlig og god Gud. Han ønsker å være 
der for de som trenger det mest, og han 
ønsker alle velkommen til kirka.   

Elsker fjellet
Det danske presteekteparet elsker den 
norske fjellheimen. Noe av årets sommer-
ferie ble tilbrakt i Jotunheimen. Stasjonert 
på ei hytte gikk de toppturer. Tidligere år 
har de gått fra hytte til hytte, men synes 
nå det er greit å være i ro på ett sted. Ren 
terapi, mener syttiåringen, både for kropp 
og sjel. 

Hus og hage
Foruten gleden over å gå fjellturer, er han 
også glad i å jobbe med hus og hage. I 
Danmark har familien et hus datert 1829. 
Det ligger flott til på en liten høyde med 
utsikt over et ganske flatt landskap som i 
realiteten er gammel gjenvunnet havbunn. 
Her har far i huset fått brukt sine nevenyt-
tige evner.
 -Et riktigt dejligt hus, smiler han.
Det er tid for å av slutte intervjuet. 
Vikarprest Kristen Skriver Frandsen skal 
hjem til «Bestefar». Han gleder seg til noen 
hyggelige dager der familien vil mimre om 
dager som har vært og samtidig prate om 
tider som skal komme.   

Tekst: Vigdis Schei.  Foto: Elise

Vikarprest Kristen Skriver Frandsen



8       Indre Fosen Menighetsblad nr. 4/2018

Adventstida er en annerledes 
tid for folk flest. For mange av 

oss er den fylt med julegavekjøp, 
julematlaging, vasking og alt det vi 
synes vi bør rekke å gjøre før jula 
ringes inn. For oss som arbeider i 
kirka er det også slik, men den er først 
og fremst en tid der vi møter mange 
barn og unge. Vi gleder oss til denne 
tida og fordeler barnehagebesøk og 
gudstjenester i mellom oss, slik at vi 
rekker å møte flest mulig. Historien 
om Jesu fødsel blir fortalt på ulik vis 
til ulike aldersgrupper. Alt i fra det 
enkle for de minste til konfirmantene 
som leser hva profetene skrev 
om Jesu fødsel lenge før han ble 
født.  I adventstida får vi besøk 
av barnehagebarn som kommer i 
kirka og vi får komme på besøk til 
barnehager.  For de som kommer til 
Rissa kirke er stallen så stor at vi kan 
sitte inne i den og synge og snakke 
sammen. Gull, røkelse og myrra er 
til å ta på og lukte på. Andre steder 
møter vi mindre julekrybber som 
vi kan se på. Og vi kan starte med å 
øve på julesangene. «Et barn er født 
i Betlehem» og «Julekveldsvisa» er 
populære sanger.
1. klasse på skolen blir invitert inn til 
å bli med på rollespill der Jesu fødsel 
blir fortalt, samtidig som vi kler oss i 
kostymer og deltar som engler og vise 
menn, gjetere og Josef og Maria. 
Hvert år før jul er det diskusjoner i 
media om skolegudstjenester. Enkelte 
skoler velger å ha dette i skoletida, 
andre ikke. Her er det skolene selv 
som bestemmer. For de stedene som 
ikke har gudstjenester i skoletida 
har vi lysmesser på kveld der alle er 
invitert. 
Det er mange barnehagebarn og 
skolebarn som vi skal møte på kort 
tid. Men vi vet at først og fremst er 
dette en koselig tid. Tid til å møtes, 
snakke, fortelle, synge og undre oss 
sammen. Tid for å høre den samme 
fortellingen om Jesus fødsel år etter 
år. Høre om Maria og Josef og reisen 
til Betlehem, englenes sang, gjeterne 
og de tre vise menn. Tid for å kjenne 
på forventingen til jula og glede oss 
over at Gud sendte sin sønn til oss 
som et lite nyfødt barn. 

Margareth Askjemshalten,
trosopplærer i Rissa.

29.-30. september 
var det Tårn-
agenthelg i 
Leksvik. Der var 
det til sammen 12 
barn som møtte 
opp. Vi møttes på 
en lørdag kveld 
og startet med en 

labyrint med poster rundt i kirkerommet. 
Videre lærte vi tårnagentsangen, løste 
oppgaver og mysterier, spiste pizza, fikk 
besøk av hemmelig gjest og til slutt fikk 
tårnagentene endelig bli med opp i tårnet. 
På søndagen var agentene med å 
forberede gudstjeneste og deltok med 
ulike oppgaver underveis i gudstjenesten. 
En morsom helg med herlige 3. klassinger! 
Takk til frivillige for god hjelp.

Tekst og foto: Elise

Ivrige agenter i gang med å løse oppgaver.

På søndagen fikk agentene bli 
med organisten opp til orgelet, 

det var spennende.

Hvert år drar konfirmantgruppa Holy-Kick 
til Trondheim for å besøke Holy-Riders 
MC. Dette er en kristen motorsykkelklubb 
som samles hver mandag på klubbhuset 
på Bratsberg. Konfirmantene blir tatt godt 
imot, med mat og kaffebrød. I tillegg får 
de et lite motorkurs og blir vist forskjellige 
motorsykler. Nytt av året var at 
konfirmantene fikk være med ut på tur. 
En gjeng spente ungdommer ble kledd 
opp i MC-klær og hjelmer og satte seg 
spent på syklene. Noen var usikre på om 
de hadde mot nok, andre hadde gledet 
seg i ukevis til dette. Selve turen ble vist 
en god opplevelse. Blide og fornøyde var 
isen brutt mellom konfirmanter og de 
voksne og praten gikk lett. På samlingen 
etterpå fikk vi høre mer om Holy-Riders, 
hva de gjør og hvem de er. Ungdommene 
ble ønsket velkommen til å besøke dem så 
ofte som de ønsker det senere. Og noen 
hvisket noe om mulighet for øvelsekjøring 
med motorsykkel når den tid kommer… 
Med seg på turen hjem fikk vi en bibel 
hver etter at vi hadde deltatt i andakten 
som Holy Riders har på alle sine samlinger. 
Holy-Riders kommer på sin årlige vårtur 
til Ramsvik kirke siste helga i april og har 
du lyst til å møte dem er du velkommen i 
kirka. 

Tekst og foto: Margareth Askjemshalten

Holy-Kick tur

Nytt fra trosopplæringen



Indre Fosen Menighetsblad nr. 4/2018       9

I midten av september var 
konfirmantene fra Leksvik og Stranda på 
leir på Oppdal. Det var en innholdsrik 
helg med fantastiske ungdommer! 
Sang, film, samhandlingsløype, lek og 
gudstjenestejobbing var bare noen av 
tingene konfirmantene fikk oppleve. Vi 
hadde også undervisning med tema: 
Fremmed. En vellykket helg for både 
ungdommer og ledere!

Tekst og foto: Elise

Konfirmantleir på IMI Stølen

Alle konfirmantene samlet og klare for samhandlingsløype.

Konfirmantene skal blant annet prøve seg på «Fallet» i løpa.

Her må alle i gruppa samarbeide godt 
for å klare oppgaven.

Under korssamling kan de som vil komme fram og tenne et lys.
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Siste helga i august var 21 konfirmanter og fire ledere på tur – fra Rissa kirke 
til Hasselvika kirke.
Første natta ble tilbragt ved speidernes gapahuker på Solem, andre natta ved 
Tjærravatnet.
Utfordringene med to netter i telt kan være mange for konfirmantene, og det 
er vanskelig å si hva som er mest krevende:  Å pakke sekken så den ikke blir 
for tung, å sette opp telt i myrterreng, få tørket våte sokker, eller å klare seg 
uten mobil i to døgn … 
Det er godt å samles ved bålet om kvelden, og litt lek og springing ble det 
også tid til.
Underveis forberedte vi gudstjenesten i Hasselvika kirke, der ungdommene 
deltok med alt fra klokkeringing fra tårnet til tekstlesing og intervju av 50-års 
konfirmantene.
Etter en helg med Rett-i-koppen og knekkebrød, smakte det ekstra godt med 
nylaget sjokoladekake da vi kom fram til Hasselvika kirke! 

Tekst: Ingunn, sokneprest i Rissa

Friluftskonfirmanter på tur

Foto: Ingunn Aarseth Høivik

Foto: Finn Yngvar Benestad

Foto: Finn Yngvar Benestad

2-årsbok
Alle som er 2-år i 2018 
vil få en invitasjon til å 
motta en 2-årsbok. 
Boka handler om sauen 
Krølle som har gått seg 
bort. Her kan du komme 
for å motta boka di:

Ramsvik kirke på lysmesse under bispevisitas 
fredag 23.11. kl. 17.30
Frengen kirke på barnehagegudstjeneste 
torsdag 20.12 kl. 17.00
Stadsbygd kirke med 2-års samling 
tirsdag 8.01 kl. 17.30
Rissa kirke med 2-års samling 
torsdag 10.01 kl. 17.30

4-årsbok
I Rissa har 4-åringene 
allerede fått sin bok. 
Men om noen ikke fikk til 
å møte da er de vel-
kommen til 4-årsbok på 
Stadsbygd.
I Stadsbygd kirke blir 

4-årsboka delt ut søndag 25. november 
kl. 16.00. 
For dere som bor i Fevåg/Hasselvika og i 
Stjørna/Råkvåg vil dere bli invitert til å motta 
4-års bok sammen med de som får 6-årsbok. 

6-årsbok
Alle 6-åringer er velkom-
men til å motta sin 6-års 
bok. For dere som bor i 
Rissa og Stadsbygd vil vi 
ha en samling noen dager 
før bokutdelinga for å bli 
bedre kjent. 

Alle gudstjenestene med bøker står i guds-
tjenestelisten i menighetsbladet og dere vil få 
en invitasjon i posten. Passer ikke datoen for 
bokutdeling i «deres» kirke er dere velkommen 
til å få boka i noen av de andre kirkene.

8-åringer 
8-åringer blir invitert til 
Tårnagenthelg i Rissa 
kirke lørdag 26. januar 
og gudstjeneste med bok-
utdeling av boka «Skatter 
fra Bibelen» søndag 27. 
januar.

Velkommen 
til vårens 
bokutdelinger



BABYSANG
Leksvik 
menighetsråd øn-
sker foreldre med 
barn fra 0-12 mnd 
velkommen til Lek-
svik forsamlings-

hus fra kl 10.00 til kl 12.00 følgende 
datoer vår 2019

15. januar 29. januar
12. februar 26. februar
12. mars  NB! På Helsetunet
26. mars
09. april 23. april
07. mai 21. mai

Trenger du skyss?

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

Hvorfor BABYSANG? 

Alle barn har nytte og glede av musi-
kalske opplevelser som tar i bruk flere 
sanser. 

Både kroppsbevissthet, språk og følel-
ser stimuleres gjennom babysang.

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

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

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

BARNESANG for 1-6 år
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 kvelds-
mat. Hver familie tar med en påleggs-
sort. Vi stiller med brød og drikke.

Velkommen til Rissa kirke kl. 17:30
Tor. 17. januar Tor. 31. januar
Tor. 14. februar Tor. 28. februar
Tor. 12. mars Tor. 28 mars

Da vi ordner med litt mat, ønsker vi 
at dere sier ifra om dere kommer. 
Påmelding på Rissakirken sin side på 
Facebook eller send SMS til 
Margareth tlf. 93644923 innen kl. 12 
samme dag.

Leder Ingunn Aarseth Høivik og 
Margareth Askjemshalten.

BARNESANG for 1-6 år
i Stadsbygd kirke

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

Velkommen til Stadsbygd kirke 
kl. 17:30

Tirsdag 15. januar.  Tirsdag 12. februar
Tirsdag 12. mars

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.

Leder: Margareth Askjemshalten

Lys Våken i Rissa kirke 
Lys Våken for 11 -åringer arrangeres i 
mange av landes kirker. 
Vi sover over i kirka, spiser mat og er 
ute på kirkegården i mørket. Vi synger 
sanger, lærer mer om kirka og øver til 
gudstjeneste neste dag som vi deltar 
i. I høst har vi Lys Våken på Stadsbygd 
i oktober og i Hasselvika først på 
november. I Rissa er Lys Våken 1. 
helga i advent samtidig som biskopen 
er på besøk. 
Hun kommer for å treffe Lys 
Våken barna på morgenen før 
gudstjenesten. 
Har du lyst til å sove over i kirka og 
møte biskop Herborg så meld deg på. 
Gikk du glipp av Lys Våken i noen av 
de andre kirkene i Indre Fosen i år, er 
du velkommen til å delta i Rissa kirke.

CMYK  Lilla:  68.75 - 92,97 - 28,91 - 23,44
Gul:   0 - 26,56 - 87,5 - 0

BABYSANG
Rissa
Vår 2018

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

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

Velkommen til Rissa kirke kl. 10:30

Tor. 17. januar Tor. 31. januar
Tor. 14. februar Tor. 28. februar
Tor. 14. mars Tor. 28. mars

Ledere: Ingunn Aarseth Høivik og 
Margareth Askjemshalten.
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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 

vårsemesteret 2019:

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

18. januar 19. februar 
(Åre-tur, se egen 
annonse)

15. mars 05. april
03. mai 24. mai
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Foran fra venstre: Heidi Øvergård, Aase Synnøve Helmersen Dahlen, Lajla Øvergård Arntzen, Edith Lund 
Jenssen, Liv Larsen Alderman, Lillian Johansen Reinseth. 
Andre rekke: Stig Johansen, Annar Ulrik Engvik, Harald Nebb, Einar Lyshaug, Jan Ole Nebb.
Bak: Eilif Hassel (60-årskonfirmant). Foto: Trond Reinseth

Foran fra venstre: Roar Tetlimo, Solveig Østbye Dale, Brit Elisabeth Hølaas By, Kirsten Røstad Myran, 
Knut Kruken.
Bak fra venstre: Kåre Marvin Neverås, Randi Taftø Tømmerdal, Ola Rønning, Eva Myran Brandås, 
Tore Olsen. Foto: Elise Tetlimo

50 og 60-årskonfirmanter, Hasselvika

50-årskonfirmanter, Leksvik
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Foran fra venstre: Klara Småvik Adolfsen, May Elin Monsvoll Larsen, Irene Ersøybakk Rabben, Roald 
Dypvik. Bak fra venstre: Sven Tysdal, Roar Fiksdal, Oskar Atle Johansen, Ragnar Angell.

Foto: Andrea Enebakk

Årets 50-års-
konfirmanter 
i Stranda har 
holdt god kontakt 
med hverandre 
i mange år, og 
møtes en gang i 
året. Disse møtte 
til gudstjeneste i 
Stranda kirke nå i 
høst (f.v):

Dagny Synnøve 
Meyer (Albertsen)

Unni Selven 
(Johansen)
Bodil Reinsbakk 
(Lyshaug)

Agnes Bolsø

Foto: Ann-Kristin

50-årskonfirmanter, Stranda

50-årskonfirmanter, Ramsvik
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60-årskonfirmanter, Ramsvik

Foran fra venstre: Sven Tysdal, Astrid Skjæret Hernes, Gunni Perli Pedersen Skjønhaug, Helene Enebakk 
Balstad, Vera Slette, Lervold, Aud Laila Nornberg Isaksen.
Bak fra venstre: Kåre Noralf Lian, Thor Størseth, Arvid Ragnvald Engan, Harald Fagervold, Harry Sagmyr, 
Johan Alfred Strand, John Ole Rabben. Foto: Andrea Enebakk

Litt før klokken 9 om morgenen 
dukket de første konfirmantene opp 
på parkeringsplassen ved stien opp til 
Skyrås-kirka. Noen hadde også foreldre, 
søsken eller besteforeldre med. Enkelte 
hadde allerede gått langt, helt fra 
museet Kystens Arv. De ble sendt ut 
på videre vandring med en eller flere 
frivillige ledere etter hvert som de ble 
mange nok til å danne en gruppe.
 Vi var heldigvis velsignet med et 
strålende solskinn denne dagen. 74 
konfirmanter fra Hasselvika, Rissa, 
Stadsbygd og Stjørna var med på 
vandringen som tok omtrent to timer. 
De kom med egne pilegrimsstaver og 
ble utstyrt med pilegrimspass som 
skulle signeres underveis i vandringen. 
Pilegrimspasset skal følge konfirmantene 
videre fram til konfirmasjonen. 
 Ferden gikk fra rullesteinsfjæra 
opp til Skyråskirka med 8 stoppesteder 
underveis. Postene var bemannet, og 
hver post hadde sitt tema, sin oppgave 
og sin spesielle måte å signere passene 
på. Pilegrimsstavene ble etter hvert 
pyntet med vakre ting fra naturen og 
hjerter og stjerner med egne bønner på. 

Steinene de hadde båret med seg fra 
fjæra ble lagt i en røys på en av de siste 
postene hvor temaet handlet om å gå 
lett på jorden, om å legge fra seg tunge 
ting man ikke behøver å bære, og om 
ubekymrethet og det å være ivaretatt.
 Den som ikke har vært på Ramn-
flauget har virkelig gått glipp av noe. Det 
er spektakulært. Her står du nærmest 
på en hylle og skuer utover hele verden. 
Dette var bakgrunnsteppet for Johan 
Rein sin levende fortelling og samtale 
om Skaperverket. Han tok oss fra 
Stadsbygd og ut i verden, til universet og 
tilbake til de minste og vakreste detaljer 
i det innerste av nasjonalblomsten vår, 
røsslyngen. 
 Vel fremme ved Skyråsen ble 
konfirmantene tatt imot med brus og 
varme pølser. Asbjørn Berg og sønnen 
Jens Konrad har stått trofast ved bålet i 
nærmere 20 år! Denne gangen var Jens 
Konrad på reise så Asbjørn fikk god hjelp 
fra de driftige damene, Laila Berg og Aud 
Rønning. 
 Det var «fullt hus» i kirka denne 
søndagen. Lille Evi ble døpt under 
åpen himmel. Thala Juul Holm holdt 

Pilegrimsvandring og gudstjeneste 
i Skyråskirka søndag 9. september

gudstjenesten hvor Ingunn Høivik 
også var med. I prekenen snakket 
Thala om dagens pilegrimsvandring, 
om konfirmanttiden som en 
pilegrimsvandring og om hele livet som 
en pilegrimsvandring mot et hellig mål.
Og så var det kirkekaffe!

Hjertelig takk til alle dere som var med 
på å gjøre denne dagen mulig!

Tekst og foto: Inger Marie Falch Løwø



Det er en lørdag i oktober og jeg 
sitter i den koselige stua til Sven 
og Inger Rian i Leksvik og drikker 
kaffe. Jeg hører Sven fortelle om 
noe som skjedde for nøyaktig 73 
år siden, i bygda Kråkmo, der Sven 
er født og oppvokst.

I oktober 1945 ble det holdt en 
stor barnedåp i Kråkmo bedehus. 
Dåpen samlet alle som bodde i 
bygda. Det var mange som bodde 
i Kråkmo på den tida. Bare på 
heimplassen, Kråkmogården, 
bodde det 20 personer, men 
likevel var det sjelden kost at fem 
barn ble døpt samtidig. Det at det 
var kun fem måneder siden krigens 
slutt gjør det også litt spesielt. 
Jeg skriver at dåpen samlet alle i 
bygda, men det stemmer ikke. Ikke 
i det hele tatt. Det skal dere snart 
få høre mer om.

Det er jo en kjent sak at det fødtes 
mange barn i Norge årene etter 
krigen, men Sven tror folket i 
Kråkmo hadde en mistanke, eller 
rettere sagt et håp, om at det 
snart skulle bli fred, da disse barna 
ble unnfanget før freden var et 
faktum.

Barnedåpen
Fem barn ble døpt denne 
oktoberdagen. To av disse lever i 
dag, Sven og hans søskenbarn og 
gode kamerat Bjørn. På spørsmål 
om Sven husker hva presten het, 
svarer han kjapt at presten hadde 

Den store barnedåpen

samme navn som faren, Johan B. Rian. Sven forteller 
videre at det var gudmor Ida Kråkmo som bar han 
til dåpen. Faren var også med på bedehuset. «Men 
mor mi, som i 1945 hadde pikenavnet Dagny Amalie 
Kråkmo, satt på kjøkkenet på bedehusets nærmeste 
gård, Lille-Kråkmoen (Litj-Kråkmon). Hun var ikke 
velkommen i dåpshandlingen på bedehuset fordi 
hun og far ikke var gift. Det hører med til historien 
at hun ikke satt alene. Det var enda ei mor til et 
dåpsbarn som satt der sammen med henne. Det 
som gjør det enda mer spesielt er at det også fantes 
ei tredje mor som ikke var gift. Hun fikk være med på 
selve dåpen fordi hun var alenemor.»

Jeg bryter inn og spør om Sven fikk inntrykk av 
at Dagny Amalie syntes dette var hjerteløst av 
presten, men Sven forteller at han tror det var 
ganske vanlig på den tida, selv om det i dag ville vakt 
oppstandelse. «Presten var vel ansett og godt likt, og 
fulgte vel bare det som var kirkas tidligere praksis.»

Etter dåpshandlingen tror Sven at familien hadde 
en samling med middag og kaffe på heimgården, 
og Dagny Amalie fikk endelig være med å feire sin 
førstefødtes dåpsdag.

Bryllupet
Mor og far giftet seg ikke før dåpen, fordi det var 
en vanskelig tid etter krigen, med mye annet å styre 
med. Det var også vanskelig å skaffe brudekjole til 
bruden.
Året etter dåpen, i 1946, sto Dagny Amalie brud i 

Stranda kirke, iført en nydelig kjole 
sydd av fallskjermsilke. Hun tok da 
navnet Rian. Og presten? Det var 
brudgommens navnebror Johan 
B. Rian. Kjolen ble sydd av Svens 
gode tante Martha Kråkmo, som 
var en utmerket syerske, tross sine 
leddgiktplager.

Bedehus og dansefest
Sven forteller at det, også på den 
tiden, fantes folk som likte å ta seg 
en fest, og det var folk som så på 
dansing og det å nyte alkohol som 
stor synd. Svens bestemor rådet 
unge Sven om å se i bakken og gå 
raskt forbi «Stygghuset» da han 
skulle ut å gå. «Stygghuset» kalte 
hun det lille huset som ble brukt 
som festlokale i bygda. Sven lærte 
mye av bestemor, men han er glad 
han ikke fulgte rådet om å holde 
seg unna dansefestene. Da hadde 
han nok ikke møtt sin kjære Inger 
flere år senere på fest i Sollia.

Sven husker også at de som ikke 
kalte seg selv religiøse satt i lille-
salen da de besøkte bedehuset, for 
eksempel under årets storbasar. 
«Jeg syntes det var spennende 
som liten guttunge å løpe fra 
storsalen inn til litj-salen. Der 
satt det ofte ungkarer, og det var 
spennende å høre hva de snakket 
om. Der trivdes jeg bedre enn i 
storsalen hvor det ofte var helt 
stille. Bedehuset var et viktig 
samlingspunkt for alle i bygda, 
på tross av folkets ulike syn på 
ting og tang. Jeg tror det fortsatt 
arrangeres storbasar der, til glede 
for fastboende og for utflytta 
Kråkmobyggi.»

Dåp
Sven og Inger giftet seg i Leksvik 
kirke i februar 1966. Rune, deres 
førstefødte, ble døpt i Trondheim. 
Også her dukker den samme 
presten opp, nå som Domprost 
i Domkirka. Sven smiler når han 
forteller om dette.

Vi takker Sven for at vi fikk 
høre historien om den store 
barnedåpen. En ekstra tanke går til 
mødrene som satt på kjøkkenet på 
nabogården og ikke fikk være med. 
Heldigvis har døren blitt høyere 
siden den gang.

Tekst og foto: Kjersti Lerstad

Tilbakeblikk

Dagny Amalie Rian og Sven Rian.Sven Rian.
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Endring og omorganisering fører alltid 
til at ting må tenkes gjennom på nytt. 
Nå har vi slått sammen Leksvik og Rissa 
kommuner, og vi oppdager at ulike 
bygder har ulike måter å gjøre ting på. 
I Indre Fosen kommune er det ulike 
tradisjoner på hvordan en begravelse 
gjennomføres. Det gir mulighet til å 
se på hvordan og hvorfor vi gjør det vi 
gjør. Et spørsmål som har dukket opp 
er: Skal vi senke kista ned i grava mens 
gravfølget er tilstede – eller skal det 
gjøres etterpå, av de som jobber på 
kirkegården?

For å finne svar, er det greit å se litt på 
historien, på skikker og tenkemåter før 
oss:

Etter reformasjonen i 1537, ble eldre 
katolske gravskikker gradvis forenklet. 
Familien ordnet selv med ulike ritualer 
i hjemmet, man fraktet den døde til 
kirkegården, grov grava, la ned den 
døde, og grov igjen. Presten fikk vanligvis 
melding om dødsfallet, men deltok 
ikke alltid. Kirkeordinansen, som var 
gjeldende kirkerett i Norge fra slutten 
av 1500-tallet, sier at presten kan om 
ønskelig medvirke ved graven ved å 
holde en kort tale til de levende. 
 Etter hvert ble det behov for å få 
fastere ritualer. Fra 1600 tallet vet vi 
at jordpåkastelse ved prest har vært 
obligatorisk. Presten kastet de første 
tre spader med jord ned i graven før 
de nærmeste kastet graven igjen. Var 
presten forhindret fra å være til stede, 
skulle grava kastes igjen, og presten fikk 
ta jordpåkastelsen ved et senere høve. 
 Frem til 1800 tallet ble ikke selve 
graven markert, men ut over 1800 tallet 
ble vanlig å sette opp gravstøtter med 
navn på avdøde, slik at graven også 
ble et minnested for familien. Men det 
var liten oppmerksomhet rundt den 
sørgende familien før vi kommer opp 
mot vår egen tid. 
 På tidlig 1900-tallet fikk vi fastere 
liturgier for seremonien. Det ble vanlig 
med minnetaler slik vi kjenner det, 
og presten var nesten alltid med som 
seremonimester. Kremasjoner ble tillatt, 
og krematorier bygget i de største 
byene. Det ble etablert begravelsesbyrå 
som skulle lette familiene med 
gjennomføringen av begravelsen. 
Dessuten ble det tilsatt betjening på 

kirkegårdene som tok seg av graving 
og gjenkasting. Det ble bygget bårehus 
der den døde kunne ligge frem til 
begravelsen, slik at kista med den døde 
ikke lengre sto hjemme i stua eller på 
låven. Alt dette førte til at familiene i 
mindre grad ble involvert i det praktiske. 
 Kanskje førte disse praktiske 
«forbedringene» til at de pårørende 
fikk dårligere vilkår for å sørge? I alle 
fall ble døden ut over 1900 tallet 
mere privatisert og mere tabubelagt. 
Svært mange døde på sykehus eller 
i institusjon, borte fra familien. I 
etterkrigstiden ble det vanlig å tenke at 
barn burde skånes fra å være til stede 
i begravelser, selv når foreldre eller 
besteforeldre døde. Det ble mindre 
vanlig å se den døde («syning») eller å 
samle familien rundt åpen kiste for å 
synge den døde ut av hjemmet. Det ble 
vanlig å la kista stå igjen inne i kirken 
eller krematoriet etter gravferden mens 
de sørgende gikk ut. Eller å la kista 
stå igjen på bjelker over grava til de 
sørgende var gått. Begrunnelsen var at 
belastningen med å se kisten bli båret 
ut til grava og senket, var stor for de 
nærmeste. Det ble også vanlig å skrive 
i dødsannonser at man ikke ønsket 
kondolanser ved graven. 
 På slutten av 1970 tallet begynte 
psykologer og psykiatere å interessere 
seg for sorg og sorgprosesser. Her til 
lands ble fagmiljøet ved Modum Bad 
med Hans Jørgen Holm i spissen, viktige 
for å sette sorgen på dagsorden. Holm 
var tydelige på at sorg ikke er sykdom. 
Det er en naturlig og nødvendig reaksjon 
på tap. Det er vondt og smertefullt å 
ta avskjed, men det må til. Dersom 
sorgen av en eller annen grunn ikke får 
komme til uttrykk, kan sorgprosessen 
gå i stå, og bli en psykisk belastning 
som noen ganger utløser sykdom. Eller 
en belastning som virket isolerende i 

forhold til omgivelsene.
Fagmiljøene viste at måten vi tar 
avskjed med den døde på, er viktig. De 
århundrelange tradisjonene har mye 
livsvisdom i seg: Det å se den døde er 
viktig, og barn må gjerne være med 
trygge voksne på syning. Begravelsen er 
viktig, det å bære kista ut og senke den 
ned gjør noe med oss. Helst skulle vi tatt 
opp skikken med å grave igjen grava selv. 
Gjennom disse praktiske handlingene får 
de sørgende hjelp til å forsone seg med 
at døden har skjedd. Det blir tydelig at 
det er den døde som har gått bort, ikke 
vi som har forlatt den døde. Dette får 
et synlig symbol når kisten senkes ned i 
graven. Det blir lettere å leve videre med 
tapet uten å bebreide seg selv.
 Fagmiljøene pekte også på at 
minnetalen i gravferda er viktig for å 
danne bilder av livet sammen med den 
som er borte. Det er godt å dele denne 
oppsummeringen med andre i en åpen 
seremoni. Kondolansene etter dødsfallet 
og i gravferda hjelper oss til å gjenoppta 
kontakten med alle rundt oss. Det blir 
lettere å møtes på butikken uka etterpå, 
det ligger ikke noe mellom oss som er 
usagt og «farlig». 
 Som en konsekvens av forskning 
og innspill fra det psykologiske og 
psykiatriske fagmiljøet, har kirkens 
gravferdsliturgi siden 2002 foreskrevet at 
kisten som hovedregel skal senkes helt 
ned i graven før jordpåkastelsen skjer. 
Dersom det ikke finnes mulighet til å 
senke, f.eks når den døde skal kremeres, 
er det vanlig at man i stedet bærer 
kisten ut til bil som kjører bort mens 
sørgeskaren ser på og kirkeklokkene 
klemter. Dette ivaretar også symbolikken 
om at det er den døde som går fra oss. 
 Normalt senkes altså kisten helt 
ned i graven. Dersom de pårørende har 
grunner for å ønske det annerledes, skal 
dette tas opp med presten i samtalen 
før begravelsen. Det er presten som 
har myndighet til å avgjøre om det skal 
gjøres unntak.
 Det er enighet i kirkestaben i Indre 
Fosen at vi nå innfører samme praksis 
i hele kommunen og forholder oss til 
kirkas liturgi. Det betyr at vi på alle 
gravplasser innfører at kista senkes helt 
ned mens de pårørende er til stede. 

Prost Brita Hardeberg

Gravferd i Indre Fosen: 
Skal kista senkes ned i graven mens gravfølget er tilstede – eller ikke?
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Min salme

I en natt så klar og kald 

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. 
Himlen stod i veldig lue. 
Engler sang om fred med fryd: 
Ikke frykt, vær ikke redde, 
Gud er 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 og fred. 
Og han kommer, da som nå, 
fra sin himmel til oss ned. 
Julenatt med lys og glede 
minner oss om Gud som kom. 
Evig er han her til stede. 
Nå står grav og krybbe tom.

Tekst og melodi: Bjørn Eidsvåg 1992
Norsk salmebok nr. 69

Jeg liker denne salmen fordi den minner meg 
om da jeg var liten. Jeg tenker på julen med 
masse snø og med denne salmen på radioen. 
Gode minner.

Rikke Katrine Lysvand, 
ungdomsleder i Leksvik

Foto: Elise

Andakt

God ventetid!
Nå går vi snart inn i adventstiden. Og jeg tror, 
alle gleder seg til den tiden. En riktig kosetid 
med masse lys og forskudd på julebakst og 
julegodterier og gode ting. Det blir mørkt 
og kaldt ute, men vi finner varme og lys i 
staker og peis og blir litt mildere i hjertet av 
forventningsglede og kos.

I kirken er adventstiden en av de ventetidene vi kaller fiolett 
tid. Vi bruker fiolett farge i liturgiske klær og kanskje i forskjellig 
pynt i kirken. Fiolett er i kirken fargen for ventetid, forberedelse, 
ettertanke – og det som i gamle dager ble kalt botstid. En tid, hvor 
man ser på seg selv og livet sitt, og tenker over om alt er som det 
skal være, eller om det er noe man vil ta opp til revisjon mens 
vi venter på at lyset og festen skal komme. Vi venter på julen. Vi 
venter på Kristus. Vi venter på å feire Ham som barnet i krybben i 
Betlehem. Vi minnes også om, at vi venter Ham hver dag hele året 
som sjelegjesten som kommer til oss med håp og trøst og fred. Og 
at vi venter Ham til sist når Han kommer med Guds Rike og gjør 
allting godt.

Kristen tro er også troen på at det alltid er noe større og bedre i 
vente for oss. Vi ser ikke vår livsbane som den klassiske livsbue, 
hvor mennesket først kravler opp mot sin fulle makt, og deretter 
beveger seg nedover mot skrøpelighet og undergang. Vår livsbane 
er mer som en tindetur i selskap med Kristus frem mot Gudsrikets 
evige glede. Vi lever i advent, i vedvarende forventning om at vi har 
det beste til gode.

Mens vi gleder oss og venter, teller vi uker og dager med 
adventskalender og med adventskransens lys. En kalenderluke 
hver dag. Ett lys i kransen hver søndag, festet i evighetens krans. 
Kanskje et lys for skapelsen og skaperverket, i takknemlighet for 
livet og verden vi fikk, et for Betlehemslyset, at Guds Sønn kom hit 
med Guds fred og delte våre kår, et for påskelyset, oppstandelsens 
lys, som lyser hjertesorgen og angsten opp og gir oss håp og 
trygghet, og et for pinsens ild – for evnen vår til å tenne lys for 
det medmenneske som bare ser mørke. Lysene i adventskransen 
hjelper oss med å forberede oss til julens fest. 

Det er godt å ha ritualer for ventetid. Det er viktig å kunne vente. 
Ventetid, også i menneskelig forstand, er nødvendig, for at vi kan 
modnes som mennesker. Ved de alvorlige tap i vår tilværelse, hvor 
vi må innstille oss på en endret virkelighet, har vi bruk for tid. Vi 
har bruk for tid til å omstille oss, finne nye veier og nye mål for 
våre liv. Det samme gjelder ved gledelige begivenheter. Ting tar tid. 
Både som mennesker og som kristne har vi behov for å trene oss i 
tålmodighet, i å vente og ta oss tid. Når vi retter blikket mot julens 
innhold mens vi venter, og gir oss tid til å bare vente og glede oss, 
blir festen større og får mer dybde.

Vi takker deg, vår Herre og Gud. Du har sendt din Sønn som verdens 
lys. De lys vi tenner skal minne oss om at Jesus Kristus skal lyse i 
våre hjerter. Slik som vi hver søndag i advent vil tenne ett nytt lys 
på adventskransen, la oss også tilta og vokse i Kristi kjærlighets lys. 
Gjør oss rede til å feire Frelserens fødsel, og la oss en gang få se 
Hans herlighet og sannhet uten skygge.

Thala Juul Holm, sokneprest



18       Indre Fosen Menighetsblad nr. 4/2018

Hva skjer i menighetene SuperTirsdag for 
Supre barn og unge i 
Rissa kirke!
Har du lyst til å synge i kor, være 
kreativ eller bruke evnene dine til 
lyd og bilde så er du velkommen til 
SuperTirsdag i Rissa kirke. Her er du 
velkommen fra 1. klasse og oppover 
så lenge du ønsker selv annen hver 
tirsdag, fra kl. 17.30 til 19.25. Vi 
avslutter kvelden med kveldsmat for 
ungene og andre familiemedlemmer, 
fra kl. 19.10. Kveldsmaten koster 20,- 
pr pers. eller maks 50,- pr familie. 
Vil du være med så gå inn på 
SuperTirsdag.net og meld på, eller ta 
kontakt med Katharina på mobil: 915 
39 526. 
Aktiviteten er gratis, men vi vil at 
en av foreldrene må hjelpe til med 
kveldsmaten en gang i løpet av 
semesteret.
Høstens kvelder er: 30. oktober, 13. 
november, 27.november, 2. desember 
(Synge på gudstjeneste) og 11. 
desember med juleavslutning.

Ungdomskvelder i kirka
Ungdomslederne inviterer deg som går i 10.klasse og oppover til ungdomskveld 
i kirka. Vi holder Rissa kirke åpent fra kl. 19-22. Dette blir de unge voksnes kveld. 
Her kan du komme for å spille spill, spise litt og ha det hyggelig med venner og 
kanskje blir du kjent med noen nye? Hva annet som skal foregå på disse kveldene 
kan du være med å bestemme. Det er muligheter for filmkvelder eller kanskje å 
lage seg et band. 
Velkommen til en fin, rusfri kveld i Rissa kirke torsdag 29. nov, 17. jan, 14. feb. 
og 14. mars. 
Tekst: Margareth Askjemshalten

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

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

Torsdag 15. november kl. 
12.00 Stadsbygd bedehus
Hyggesamvær. ”Sang - Trim og 
Kaffi”.
Arr. Normisjon

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

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

Torsdag 6. desember kl. 
19.00 Fissa Misjonshus
Møte v/Bjørn Roger Karlsen
Arr. Normisjon

Søndag 9. desember kl. 18.00 
Stadsbygd bedehus
Adventsfest, Bjørn Roger Karlsen 
taler / Sang og musikk
Arr. Normisjon

Bønn for Fosen!
18. og 19. januar 2019 ønsker vi 
velkommen til en inspirasjonshelg 
med undervisning, bønn og 
fellesskap for alle på Fosen i Å 
misjonshus, Åfjord. Samlingene blir 
kl. 18.00 den 18. januar og kl. 16.00 
den 19. januar. Einar Strøm og Bjørn 
Roger Karlsen vil delta på møtene. 
Mer informasjon kommer senere. 
Det er nå fjerde gang vi samles til 
bønn for Fosen i Åfjord. Visjonen 
vår er at vi skal komme sammen 
på tvers av alle menigheter, lag og 
foreninger. Vi trenger å stå sammen 
for å gjøre Jesus kjent for de som 
bor på Fosen.
Arr. Arbeidsgruppa i Bønn for Fosen



Hjertelig velkommen 
til hyggetreff 

i Stranda 
Menighetshus

 

Stranda Diakoniutvalg inviterer til 
hyggetreff følgende onsdager 

i vårhalvåret 2019, fra kl. 11.00 
til kl. 13.00:

16. januar (se egen annonse)
13. februar

13. mars
10. april
08. mai

På programmet står:

Ord for dagen 
Sang og musikk

Bevertning
Utlodning

           
 

Trenger du skyss?
Ring Ann-Kristin, tlf. 95 87 94 85
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Har du mistet noen?
Savn kan være vanskelig å sette 
ord på. Av og til kan det være godt 
å ha noen å dele det med. Mange 
opplever at sorgen blir enklere å bære 
hvis den deles.

Vi ønsker å starte opp en sorggruppe 
i januar 2019 hvis det viser seg å 
være behov for dette. Målet med en 
sorggruppe er å være sammen med 
andre som har mistet noen og dele 
erfaringer og opplevelser med de 
andre. Du bestemmer selv hvor mye 
du vil dele.

Vi tenker oss at gruppen kan ha en 
størrelse på 5-10 personer og at de 
møtes 5-8 ganger. Gruppen blir ledet 
av to personer som har kunnskap og 
erfaring med sorgarbeid.

Er dette noe for deg?

Rissa frivilligsentral og diakoni-
utvalget inviterer til informasjons-
møte i Kløverstua i Rissa tirsdag 
20. november 2018 kl. 18.00. Enkel 
servering. Velkommen!

Hvis det er noe du lurer på kan du ta 
kontakt med diakon Inger Løwø på 
telefon 94848323, eller Magnar 
Bremeraunet på telefon 95826360.

NÅ ER DET (SNART) JUL IGJEN!

ALLE FRA 4. ÅRSTRINN OG OPPOVER 
ER DERFOR HJERTELIG 

VELKOMMEN TIL Å VÆRE MED i

STRANDA
JULEKOR!

Vi deltar i:
•  Julaftengudstjeneste i Stranda kirke 

kl. 14.00
•  Hellige 3 Kongers Fest i 

menighetshuset 6. jan kl. 16.00

Vi øver i kirka onsdag 12. desember 
og onsdag 19. desember. 

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

Vi serverer noe å spise!
Håper å se akkurat DEG og 

vennene dine!

Sanghilsen fra
Ann- Kristin og Knut Ola

Organisten og 
Leksvik 
menighetsråd 
inviterer til
Julekonsert i Leksvik kirke 
29. desember 
kl. 19:00

Variert juleprogram med 
lokale krefter.

Bidrag til kirkemusikalsk 
fond ved utgangen.

Julekonsert

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

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

teaterråd

- Rissa kirke søndag 
 16. desember kl. 20.00

Arr. Indre Fosen musikk- og
teaterråd

Konsertserien 8 kirker 8 
konserter er i innspurten 
og det gjenstår nå 2 
konserter:

Stranda kirke 
onsdsg 24. oktober kl. 19:00

Denne kvelden er det band fra hele 
kommunen som deltar.

Stadsbygd kirke 
torsdag 29. november kl. 19:00

Korkonsert.  6 kor fra Indre Fosen 
deltar i avslutningskonserten. 
Dette blir en del av programmet i 
bispevisitasen.
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Juletrefest
VELKOMMEN TIL JULETREFEST!

Gnisten, Nyskudd og Rønningen 
Barneforening inviterer

store og små til juletrefest på 
Leksvik Forsamlingshus:

TORSDAG 3. JANUAR 2019
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.

Ta med litt julebakst
og kaffe.

Vi synger julesanger og
hygger oss i lag!

Arrangør
Hindrem stavkirkelag

Jul i stavkirka

Juletrefest
for voksne

Søndag 6. januar kl. 16:00 på 
Leksvik Forsamlingshus arrangeres:

Menighetens juletrefest for voksne.

Musikk, andakt og juletregang.
Det serveres kaffe med noe attåt.

Velkommen til en hyggelig 
etterjulsstund!

Arrangør Leksvik menighetsråd

Tirsdag 19. februar 2019 reiser vi til 
Åre med buss fra Vanvikan og Leksvik 

(Rissa om nødvendig), og vi ønsker 
påmelding innen 12. 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 350 per pers, 
for søsken kr 300 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 14. 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!

Rissa skolelag
Rissa skolelag er åpent for ungdom 
fra de starter i ungdomsskolen og 
oppover. Vi treffes på fredagskvelder 
hver 14. dag og har ulike aktiviteter.

 Aktivitetene på skolelagssamlingene 
er varierte. Alt fra Trondheimstur 
med møter i Salem, filmkveld i Rissa 
kirke, bibelsmugling i Reinskogen til 
spillekvelder på Fissa misjonshus.

 I år har mange konfirmanter valgt 
skolelaget som sin konfirmantgruppe. 
Konfirmantene må delta på 6 
lagsmøter og være med å lage «sin» 
gudstjeneste.  

Har du lyst til å være med sammen 
med en stor og koselig gjeng 
ungdommer, ta kontakt med 
Marianne 971 90 041 eller Karethe 
976 70 689.

Foto: Janne Andrine Buhaug

!
Viktig melding

Andakten på Rissa sykehjem
tirsdag 27.11. flyttes frem til 

fredag 23.11. kl. 11.00

I anledning bispevisitasen får 
vi denne dagen besøk av 

biskop Herborg Oline Finnset 
med følge.

Andakten blir ved 
kantor Olegs Alohins og 

diakonene Inger Løwø og 
Ann Kristin Eidsvåg. 

Velkommen!
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Velkommen til 
Søndagssamlinger!

Det blir sangandakter følgende 
søndager våren 2019:

 13. januar Strandheim

 03. februar Leksvik Helsetun

 03. mars Lundeng

 31. mars Leksvik Helsetun

Samlingene starter kl 11.00.

Arr. Leksvik Menighet

Hjertelig
velkommen til 

hyggetreff!

 

Stranda Diakoniutvalg inviterer til 
et innholdsrikt første

hyggetreff i det nye året 2019. 
Det arrangeres i 

Stranda Menighetshus 

Onsdag 16. januar kl. 11:00!

På programmet står:
Ord for dagen 

Underholdning av 4-klasse
Sang og musikk

Bevertning med karbonadesmørbrød, 
kaker og kaffe

   

Pris: kr 70,- pr. pers. 

Påmeldingsfrist er 
onsdag 9. januar!

Du kan melde deg på ved å ringe 
eller sende sms til: 

Agnes, tlf. 95 84 49 68, eller 
Ann-Kristin, tlf. 95 87 94 85

Vennigst si ifra dersom du 
trenger skyss!

Her kommer en oversikt over da-
toer for andakter våren 2019. Ved 
hver andakt blir det enkel kaffe-
servering.

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

Vær oppmerksom på at 10. april er 
det nattverd.

Onsdag 23. januar
Onsdag 20. februar
Onsdag 20. mars
Onsdag 10. april Nattverds-  
  gudstjeneste  
Onsdag 24. april
Onsdag 15. mai
Onsdag 29. mai
Onsdag 12. 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   
Diakon: 958 79 485

Vi ser frem til et trivelig vårse-
mester!

Alle er hjertelig velkommen 
til andaktene!

ANDAKTER OG GUDS-
TJENESTER 
VÅRHALVÅRET 2019
RISSA SYKEHJEM:

Tirsdag 08.01.19  kl.11.00 Andakt
Tirsdag 22.01.19  kl.11.00 Andakt
Tirsdag 05.02.19  kl.11.00 Andakt
Tirsdag 19.02.19 kl.11.00 Andakt
Tirsdag 05.03.19 kl.11.00 Andakt
Tirsdag 20.03.19 kl.11.00 Andakt
Tirsdag 02.04.19 kl.11.00 Andakt
Torsdag 18.04.19 kl.11.00 Gudstj. 
Tirsdag 07.05.19 kl.11.00 Andakt
Tirsdag 21.05.19 kl.11.00 Andakt
Tirsdag 04.06.19  kl.11.00 Andakt
Tirsdag 18.06.19 kl.11.00 Andakt

RÅKVÅG ALDERSHJEM

Tirsdag 15.01.19 kl.11.30 Andakt
Tirsdag 12.02.19 kl.11.30 Andakt
Tirsdag 12.03.19 kl.11.30 Andakt
Tirsdag 09.04.19 kl.11.30 Andakt
Mandag 22.04.19 kl.11.00 Gudstj.
Tirsdag 14.05.19 kl.11.30 Andakt
Tirsdag 11.06.19 kl.11.30 Andakt

STADSBYGD ELDRESENTER

Søndag 06.01.19 kl.11.00 Gudstj.
Onsdag 22.01.19 kl.10.30 Andakt
Onsdag 06.02.19 kl.10.30 Andakt
Onsdag 20.02.19 kl.10.30 Andakt
Onsdag 06.03.19 kl.10.30 Andakt
Onsdag 20.03.19 kl.10.30 Andakt
Onsdag 03.04.19 kl.10.30 Andakt
Onsdag 24.04.19 kl.10.30 Andakt
Onsdag 08.05.19 kl.10.30 Andakt
Torsdag 30.05.19 kl.11.00 Gudstj.
Onsdag 05.06.19 kl.11.00 Andakt
Onsdag19.06.19 kl.10.30 Andakt

Velkommen!

Bilder i annonser er tatt fra google.

Hellige tre kongers fest - juletrefest!

Stranda menighetshus 
Søndag 6. januar 2019 
kl.16.00.

- 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
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Fra kirkebøkene

Frengen kirke
Bisettelse:
24.08.18 Harald Ragnar Bjørneberg (1934)

Begravelser:
26.09.18 Sigmund Jamtfald (1932)

Hasselvika kirke
Dåp:
26.08.18 Adrian Wean Rødsjø

Begravelser:
22.08.18 Astrid Oline Lykken (1916)

Leksvik kirke
Dåp:
09.09.18 Nathalie Ytterland Rognli
30.09.18 Emelin Thorsen Rønning

Vielser:
18.08.18 Sofie Langnes og Espen Hamstad
25.08.18 Ane Elizabeth Killingberg og 

Cato Hansen

Begravelser/bisettelser:
17.08.18 Nanny Ovedie Rolitrø, f.1925
24.08.18 Dagrun Olise Brandåstrø, f.1961
31.08.18 Arnt Magnus By, f.1940
14.09.18 Asbjørn Margido Steen, f.1947
21.09.18 Linda Mari Lerstadgrind, f.1983
03.10.18 Ågot Marie Almåsbakk, f.1925

Ramsvik kirke 
Begravelser:
05.09.18 Oddbjørg Bergny Askim (1929)
07.09.18 Ingunn Helen Bredesen Grande (1981)

Rein kirke 
Dåp:
07.10.18 Theodor Andre Ramsø
07.10.18 Vilja Kvalvik
07.10.18 Olav Dybdahl

Bisettelse:
05.09.18 Per Morten Hamnes (1953)

Urnenedsettelse:
20.09.18 Elna Sand (1925)

Begravelser:
05.10.18 Petter Kojen (1931)

Rissa kirke 
Dåp:
30.09.18 Isabell Maylise Harbakk
30.09.18 Johan Kornberg
30.09.18 Sara Vikan

Vielser:
08.09.18 Åshild Berget og Kjell Jomar Stoum

Begravelser:
17.08.18 John Sigvart Volden (1936)

Stadsbygd kirke 
Dåp:
05.08.18 Eldin Trang-Liljar
19.08.18 Bastian Kjelsli Grue
19.08.18 Niklas Helseth Dalum
09.09.18 Evi Borstad Steinsvik

Vielser:
18.08.18 Anniken Rathe og 

Geir Johan Johnsen Bliksås

Begravelser:
19.09.18 Anna Pukstad (1920)

Bisettelse:
05.10.18 Alvhild Møyfrid Tungtrø (1935)

Stranda kirke
Vielser:
18.08.18 Marit Storsve og 

Johan Kristian Ottersbo Ness
Begravelser:
05.10.18 Martin Stegavik, f.1930
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Takkeannonser

Hjertelig takk for deltakelse i Nanny Ovedie Rolitrø’s 
begravelse.

John-Oddbjørn m/familier

Hjertelig takk for all omtanke, deltakelse, blomsterhilsener 
og minnegave til Norsk luftambulanse
Ved Petter Kjeldslis bortgang og begravelse.

Brit
Per Kåre, Roar og Anne Helen m/ familier

Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning Harald 
Bjørneberg sin bisettelse.

Ruth

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet 
ved min kjære mann og vår far Ingvald Lund`s bortgang og 
begravelse. En stor takk til de ansatte ved Leksvik Helsetun 
for god pleie og omsorg.

Anny
Anita og Geir m/familier

På vegne av de etterlatte til vår kjære bror Svein Arnljot 
Aune`s bortgang og bisettelse, vil vi takke for bidrag til 
Mellannorrlands Hospice og for blomster i kirken.

Annfrid, Johanne og Astri

Mange takk for hilsener og all oppmerksomhet jeg fikk på 
min 80-årsdag.

Per Tronstad

Takk for all vennlig omtanke, blomsterhilsener og deltakelse 
i anledningen min kjære mann og vår gode far, 
Johan Askjemshaltens bortgang og begravelse. 
Takk for pengegaven til Stadsbygd Eldresenter. Takk til 
hjemmesykepleien, avd. Stadsbygd og Stadsbygd 
Eldresenter for god omsorgsfull pleie. Takk til Asbjørn for 
fin solosang i kirken og Jan Åge for god hjelp og støtte.

Ragnhild  
Johan Hjalmar, Odd Marvin, Laila Anita og Gisle m/familier.

En varm takk til alle som husket oss da vår kjære Dagrun 
Olise Brandåstrø forlot oss. 
Hjertelig takk for pengegaven på kr. 11.100,- som vi fikk 
til trivselstiltak for beboere og betjening i Kalvtrøa/Ytter-
Myran.

Else, Harriet og Janne m/familie.
Beboere og betjening, Kalvtrøa - tiltak for 

funksjonshemmede.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltakelse ved 
Karin Hovstein sin bortgang. 
Takk også for minnegaven til hjemmesykepleien i Leksvik.

Anne Berit, Eli Marie og Trond m/fam.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet 
ved min kjære mann og vår gode pappa, John Sigvart 
Voldens bortgang og begravelse. Takk for vakre blomster 
og minnegaver til Fosen Kreftklinikk. Takk til Stian, 
Randi og Olav Berget for fin sang og musikk i kirka og i 
minnesamværet. Takk også til hjemmesykepleien og Rissa 
Sykehjem, avd. Svanen/Aktiv, for god pleie og omsorg.

Kari,
Vidar, Arild, Bjørn Terje og Sonja med familier. 

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomsterhilsener, og 
minnegave til Rissa sykehjem avd. Svanen aktiv. En varm 
takk til hjemmesykepleien ved Råkvåg aldershjem ved vår 
mor Oddbjørg Askims bortgang.

Ragnhild og Liv m/familie

Hjertelig takk for gaver, blomsterhilsener og gratulasjoner 
på dagen min. 
En ekstra takk til de som bidro med underholdning. 

Anna

Tusen takk til alle som var med og bidro til at 100-års dagen 
til mamma ble en fantastisk festdag.

Eva og Svein

Tusen takk til alle som husket meg på min 90-årsdag. Takk 
for gaver, blomster og varme klemmer.

Marie Krabsethsve

Hjertelig takk for gaver og hilsener på 80- årsdagen min.
Hilsen Arnold

Tusen takk for gaver og blomster i forbindelse med Ågot 
Marie Almåsbakk sin begravelse.

Thor og Brit m/fam.
Jan og Solvår m/ fam.

Hjertelig takk for blomsterhilsener, deltakelse, gaver til 
hjertefondet og Rein kirke blomsterfond ved Petter Kojen’s 
bortgang og begravelse. Takk til avd. Svanen aktiv for god 
pleie ved livets slutt. Takk også til Trond, Bjørn og helge for 
vakker sang i kirka.

Astrid m/fam.

Er du glad i å lese og snakke med andre 
om det du har lest? Kanskje mangler 
du noen å dele leseropplevelsen med? 
Kanskje er synet blitt dårligere, eller kort-
tidshukommelsen ikke så god lenger?
 Kirken i Indre Fosen ønsker å starte 
opp med en lesesirkel i høst, etter en 
metode som kalles Shared reading, eller 
delt leseropplevelse. Metoden bygger på 
litteratur som opplevelse, og at denne 
opplevelsen er med på å gi en større for-
ståelse av oss selv og verden rundt oss. 

Dette er et lavterskeltilbud som ikke 
krever forberedelser fra de som er med.  
Det kreves heller ikke at du skal si noe 
underveis. Lederen av gruppa velger 
ut litterære tekster av høy kvalitet og 
med et tydelig meningsinnhold (det 
er lov å komme med forslag!) og leser 
disse høyt. Tekstene må være korte, så 
fortellinger, noveller og dikt passer fint. 
Vi stopper underveis i lesingen for å 
utforske teksten nærmere og knytte den 
til våre egne liv og erfaringer. Vi leter 
etter gjenkjennelse, eller medfølelse 
med andre.
 I første omgang starter vi opp i 

Rissaområdet, men det er aktuelt å ha 
det flere steder i Indre Fosen hvis 
interessen er stor nok. Lokaler er ikke 
bestemt ennå. En mulighet er å ha det 
hjemme hos hverandre. Gruppeleder 
kan da sørge for å ha med enkel bevert-
ning. Det er tenkt en hyppighet på hver 
14 dag, ca. 1,5 til 2 timer hver gang. Vi 
må prøve oss litt frem. 

Er du interessert?
Ta kontakt med diakon Inger Marie Falch 
Løwø på telefon: 948 48 323, 
mail: il776@kirken.no, eller kom innom 
for en prat på kirkekontoret i Rissa.

Lesesirkel 
for eldre og andre som har lyst



Gudstjenester november 2018 – mars 2019

Returadresse:
Leksvik kirkekontor, 
Lundaveien 4, 
7120 Leksvik.

Endringer kan forekomme. 
Se nyeste informasjon på vår 

hjemmeside: 
https://kirken.no/indrefosen 

eller på plakatene.

Søndag 11. november. 
25. søndag i Treenigheten
Kl. 11.00
 

Kl. 17.00

Hasselvika kirke. 
Familiegudstjeneste
Lys Våken-barna deltar
Leksvik kirke. 
Ungdomsgudstjeneste

Søndag 18. november. 
26. søndag i Treenigheten
Kl. 18.00 Rissa kirke. 

Ungdomsgudstjeneste
Torsdag 22.11
Kl. 09.00
 

Stranda kirke. 
Morgengudstjeneste
Bispevisitas

Fredag 23. november.
Kl. 17.30 Ramsvik kirke. 

Skolegudstjeneste
Bispevisitas og 2-års bok

Søndag 25. november. 
Siste søndag i kirkeåret
Kl. 11.00
 
Kl. 16.00
 

Leksvik kirke. Bispevisitas
Barnekoret YES deltar
Stadsbygd kirke. 
Familiegudstjeneste
Bispevisitas og 4-års bok

Søndag 2. desember. 
1. søndag i advent
Kl. 11.00
 

Rissa kirke. 
Visitasgudstjeneste
Familiegudstjeneste m/Lys 
Våken
Kirkekaffe og visitasforedrag 
etter gudstjenesten.

Søndag 9. desember. 
2. søndag i advent
Kl. 11.00
Kl. 16.00
Kl. 19.00
 

Rein kirke
Stadsbygd kirke
Leksvik kirke. Lysmesse
Med barnekoret YES og 
andre

Onsdag 12. desember.
Kl. 11.00 Leksvik helsetun

Nattverdgudstjeneste
Torsdag 13. desember.
Kl. 10.00

Kl. 18.00
 

Rein kirke. 
Barnehagegudstjeneste
Leksvik kirke. 
Familiegudstjeneste
Barnehagens julespill

Søndag 16. desember. 
3. søndag i advent
Kl. 11.00
Kl. 18.00

Rissa sykehjem
Stranda kirke
Lysmesse med speiderne, 
vandring fra menighetshu-
set til kirken

Mandag 17. desember.
Kl. 18.00 Stadsbygd kirke. 

Skolegudstjeneste

Tirsdag 18. desember.
Kl. 10.00 Stranda kirke. 

Barnehagegudstjeneste
Torsdag 20. desember.
Kl. 09.30

Kl. 12.00

Kl. 17.00

Leksvik kirke. 
Skolegudstjeneste
Leksvik kirke. 
Skolegudstjeneste
Frengen kirke. 
Barnehagegudstjeneste

Fredag 21. desember.
Kl. 08.30

Kl. 09.15

Hasselvika kirke. 
Skolegudstjeneste
Stranda kirke. 
Skolegudstjeneste

Mandag 24. desember.  Julaften
Kl. 11.00 

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. 
Julestund m/ordfører
Hasselvika kirke
Leksvik kirke
Ramsvik kirke 
Rein kirke
Stranda kirke
Frengen kirke
Leksvik kirke. M/YES
Rissa kirke
Stadsbygd kirke

Tirsdag 25. desember. 1. Juledag
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Leksvik kirke 
Rissa kirke 
Stadsbygd kirke 

Onsdag 26. desember.  2. Juledag
Kl. 11.00 Råkvåg sykehjem
Mandag 31. desember. Nyttårsaften
Kl. 18.00

Kl. 23.00

Rein kirke. 
Myndighetsmarkering
Leksvik kirke 

Søndag 6. Januar. 
Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Stadsbygd eldresenter
Stranda kirke 

Tirsdag 8. Januar.
Kl. 17.30
    

Stadsbygd kirke. 
Småbarnsgudstjeneste
Utdeling av 2-års bok

Torsdag 10. Januar.
Kl. 17.30
 

Rissa kirke. 
Småbarnsgudstjeneste
Utdeling av 2-års bok

Søndag 13. Januar.  
2. søndag i Åpenbaringstiden
Kl. 11.00
Kl. 19.00

Frengen kirke
Rissa kirke. 
Lagskonfirmantene deltar

Søndag 20. Januar. 
3. søndag i Åpenbaringstiden
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 16.00

Leksvik kirke
Stadsbygd kirke
Hasselvika kirke
Menighetsmøte 

Søndag 27. Januar. Såmannssøndag
Kl. 11.00

Kl. 11.00
    

Leksvik kirke. 
Småbarnsgudstjeneste
Rissa kirke. 
Familiegudstjeneste
Tårnagentene og matkonfir-
mantene deltar
Menighetsmøte

Søndag 3. Februar. 
Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00

Kl. 11.00

Kl. 16.00

Stadsbygd kirke. 
Familiegudstjeneste
6-års bok
Menighetsmøte
Stranda kirke. 
Småbarnsgudstjeneste
Ramsvik kirke. 
Familiegudstjeneste
4- og 6-års bok
Menighetsmøte

Søndag 10. Februar 
6. søndag i Åpenbaringstiden
Kl. 11.00

Kl. 11.00

Leksvik kirke. 
Karnevalsgudstjeneste
Rissa kirke

Søndag 17. Februar. 1. søndag i faste
Kl. 11.00
Kl. 16.00

Rein kirke
Stadsbygd kirke 

Søndag 24. Februar. 2. søndag i faste
Kl. 11.00 
Kl. 11.00

Leksvik kirke. Årsmøte
Rissa kirke 

Søndag 3.mars. Fastelavnssøndag
Kl. 11.00
 

Kl. 11.00
 

Kl. 16.00
 

Rissa kirke. 
Familiegudstjeneste
6-års bok
Stranda kirke.
Lys-våken-gudstjeneste, 5. 
klassinger får bibel, årsmøte
Hasselvika kirke. 
Familiegudstjeneste
4- og 6-års bok

Søndag 10. mars. 4. søndag i faste
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Leksvik kirke
Stadsbygd kirke 

Søndag 17. mars 5. søndag i faste
Kl. 11.00 Rissa kirke 
Søndag 24. mars
Kl. 11.00 Leksvik kirke

Lys-våken-gudstjeneste, 5. 
klassinger får bibel

Gudstjenestene i kirkene Rissa, Rein, 
Stadsbygd, Hasselvika, Frengen og 
Ramsvik vil ikke lenger bli annonsert i 
Fosna-Folket. Dette er fordi jobben ble 
for ressurskrevende. Avgjørelsen ble 
tatt etter drøfting med Rissa kirkelige 
råd. Annonsering for fremtiden blir i 
Menighetsbladet og på hjemmeside.

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


