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Gud skapte lyset, livet og
meg og himlen med stjerner
og jorden med fjell. Han vil
meg det beste, han kjenner
min vei hver natt og hver
morgen, hver dag og hver
kveld.

Gosodmmer!

Norsk Salmebok nr. 243

Foto: Kine Kilen
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Kontaktinfo

Redaksjonskomitéen

Her kommer blad nr. 2 i 2018, sommernummeret!

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
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
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
Facebook: Kirken i Indre Fosen
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)

I dette nummeret er tema; uteseksjonen. Vi har derfor
noen artikler med bilder fra kirkegårder, plantedager
og kirketjenere m.m. Men vi har også mye annet å by
på! Vi har fått en ny prest i Rissa, det har vært konfirmasjoner og en dobbeltvigsling. I tillegg har vi Nytt fra
trosopplæringen, info om åpen kirke, kystpilgrimsleden, navn på jubileumskonfirmanter, bilde av konfirmanter, 5 på gata, resultat fra fasteaksjonen, tilbakeblikk og mye mer.
Diakoniens spalte og Andakt fra prest vil rullere mellom ansatte fra blad til blad framover. I dette bladet
har Verena skrevet andakt og Inger skrevet diakoniens
spalte. En fin måte for menighetene å bli kjent med de
ansatte i kirken.
Det er nå bestemt at jeg, Elise er redaktør for Indre
Fosen menighetsblad. Det vil si at jeg har hovedansvar
for å samle inn tekst og bilder fra ansatte og andre i
menighetene innen tidsfrist.
Vi synes fortsatt at det er litt uvant å være så mange
som skal samarbeide om et blad, men vi samarbeider
godt og vi begynner å få på plass hvem som har ansvar
for hva. Og det har mye å si i et godt samarbeid.
God sommer og god lesing ønskes fra oss i redaksjonskomiteen!
Elise Tetlimo, redaktør

Hasselvika: Jorid Nebb: tlf. 918 42 528
Astrid Elvebakken, tlf. 414 31 011
Konto: 4213.30.33844
Frengen: COOP Fevåg, tlf. 73 85 38 20
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:
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.

Frist på innsending av stoff til neste blad er 1. august.
Foto: Emma Marie Talmoaune
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Andakt

Min salme

Nasjonalfølelse – en velsignelse
eller en utfordring?
Når dette bladet kommer ut
er det blitt juni.
17. mai 2018 er blitt et minne. Allikevel våger jeg å skrive noen tanker
rundt min opplevelse av 17. mai.
Nasjonaldagen blir feiret med mye
glede, med Hurrarop for Norge og
mye is. En fantastisk dag for mange. For kan ikke vi glede oss over
dette landet som gir oss så mye?
Om vi er norsk eller med en annen
nasjonalitet kan vi sette pris på et
land som er trygt, hvor politiet helst
prater kameratslig med feirende
russ og skolegangen er en rett alle
har. Nasjonalfølelsen er noe godt,
det er en blanding av glede over
det gode i denne vår nasjon, en tro
på at de statlige funksjoner stort
sett fungerer til beste for alle og en
kjærlighet til naturen som gir oss
alle livsgrunnlaget og rekreasjon.
Flagget, nasjonalsangen, kongehuset er da for mange symboler for
alt det gode som vi forbinder med
landet vi lever i.
Så utfordrer den gode nasjonalfølelsen også til å ta ansvar! Landet
vi lever i forblir et trygt bosted
om noen går inn i politikken for å
arbeide for alles beste og hver av
oss bruker stemmeretten til å velge
ansvarlige politikere, også om de
ikke lover gull og grønne skoger. I
år ble utallige tonn søppel samlet
sammen og strender er blitt fri for
plast. Mange har tatt ansvar, barn
og voksne. Ansvar og forpliktelse
går hand i hand. Skal den gode nasjonalfølelsen kunne blomstre også
i årene som kommer trengs oss alle!
Eksempler for de gode bidragene
er mange, blant annet dugnad og
basar, velforeninger og natteravner,
stiryddere og naboer som slår av en
prat.
Men finnes det også skygge over
nasjonalfølelsen? Noen opplever
forandringer i tiden som en trussel

mot nasjonalfølelsen. Alt det trygge
kan jo forsvinne, det finnes ingen
garanti for at det gode med dette
landet også er der om 10 eller 50 år.
Livet er i bevegelse, og bevegelse
kan føre i forskjellige retninger. Teknologien forandrer Norge kraftig, et
flerkulturelt samfunn utfordrer oss
og mange barn og voksne får ikke
det gode livet de gjerne skulle ha
hatt.
Noen som søker tilbake til det gamle, trygge tror at veien går gjennom
en avvisning av forandringen. Jeg
ser at den gode nasjonalfølelsen må
det kjempes for. Kampmiddelet henter jeg fra den gamle, trygge troen
vår. «Elsk din neste som deg selv»
– et ord fra bibelen – passer godt
som kampmiddel, for kjærligheten
til landet og dens innbyggere får oss
til å bidra til en god utvikling.
Men å elske vår neste – også naboen som lever annerledes – er ikke
enkelt. Jeg tror at kjærlighet, den
uselviske, har sitt opphav i et annet
land, den kommer til oss fra Gud
sitt rike. Gjennom Jesus Kristus kan
vi være borgere i dette riket og få
kraft til å leve i kjærlighet. Da er vår
trygghet ikke bare avhengig av at
det går bra med Norge. For Gud sitt
rike består også om tider og nasjonalstater skifter. Gud, kongen holder
det oppe og styrer det med kjærlighet. Det omfatter mennesker fra alle
folkeslag, for Gud sitt rike er universell. Vi kan ta imot borgerskapet i
dette hans rike, glede oss, kjenne på
«den himmelske nasjonalfølelsen»
og rope: «halleluja». Så kan vi samtidig glede oss over Norge og rope:
«Hurra».
Jeg ønsker alle en god sommer!
Prestene og de kirkelig ansatte er
også i sommerferien tilgjengelig for
samtaler og informasjon.
Verena Grønning, sokneprest i
Leksvik og Stranda menigheter.

O store Gud

O store Gud, når jeg i undring aner
hva du har skapt i verden ved ditt ord,
ser universet med de mange baner
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord,
da bryter lovsang i fra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud!
Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud!
Når jeg i Skriften ser de mange under
som Gud har gjort fra første Adams tid,
og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livets strid;
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud! :/
Når jeg så vet at Kristus lot seg føde,
ja, at han gikk omkring og gjorde vel,
inntil han sonet verdens synd og døde
og oppsto for å frelse hver en sjel;
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud! :/
Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se,
vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne.
/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
Takk, store Gud, takk, store Gud! :/
Norsk salmebok nr. 284

O

Store Gud ble skrevet av svenske Carl
Boberg i 1885 og musikken er en svensk
folkemelodi.
Denne salmen er jeg oppvokst med fra barneårene i Sollia og er fortsatt min favoritt.
Dette er en lovsang til vår Skaper og gir meg
frysninger på ryggen når jeg hører den.
Etter at jeg var alvorlig syk for 5 år siden og
sjelen svevde ute av kroppen min i noen minutter, for øvrig en vidunderlig opplevelse,
så har jeg veldig tro på et liv etter dette.
Denne sangen er en hyllest til Han som gjør
dette mulig.
Arnstein Gunnar Tømmerås
Foto: Elise Tetlimo
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Danske
Thala er
den nye
soknepresten

som det også er spennende og eksotisk,
sier Thala. Ikke på kav dansk, men på godt
forståelig norsk.

Viktig med godt samspill
Vi møtes like etter pinse. Soknepresten har
hatt travle og fine dager med feiring av nasjonaldagen, konfirmasjoner og tilstelninger
rundt omkring på sykehjemmene. Hun liker
å bli kjent med folk og mener at relasjonen
og samspillet med menigheten er avgjørende
i hennes rolle som prest og forkynner. Thala
bestreber seg på å forkynne Bibelens ord på
en forståelig og kraftfull måte, og gjentar nok
en gang betydningen av samspillet og kommunikasjonen mellom menighet og prest.
-I Danmark har vi et ordspråk som sier «hvor
godtfolk er, kommer godtfolk til». Det tror jeg
er sanne ord. Og jeg tenker at når vi som går i
kirken og til gudstjeneste, gjør det med lyst og
glede, har det en smitteeffekt slik at flere kanskje får lyst til å delta.

A

llerede som femåring hadde danske Thala Juul Holm (58) planene
klare for fremtiden. Hun skulle bli
prest. Eller gullsmed. Men ønsket om
å bli prest var sterkest.

nitiv terapi og fikk dermed en slags
avslutning på det faget hun hadde
startet på etter gymnaset.

Måtte følge hjertet sitt

Den nylig tilsatte soknepresten i
Fosen prosti kom sammen med ektemann og tre barn til Rissa i februar
for å ta fatt på sin gjerning i Den
norske kirke. En gjerning hun gleder
seg til. Eldste datter ble ikke med
på flyttelasset fordi hun arbeider
som advokatfullmektig i København.
Ektemannen har også teologisk bakgrunn og arbeider som konsulent for
danske menigheter og prester. Blir
det behov for vikar på Fosen, stiller
Kristen Skriver Frandsen opp.

Veien til målet gikk imidlertid via en
liten omvei.
-Jeg begynte å studere psykologi etter endt artium og var på god vei mot
en embedseksamen i faget. Men
etter fem år hoppet jeg av. Tanken
på å studere teologi slapp aldri taket,
og da det ble klart at det ikke var
tillatt å avlegge to embetseksamener,
innså jeg at jeg måtte følge hjertet
mitt. Det var prest jeg ville bli. Et kall
jeg måtte følge. Forteller Thala Juul
Holm.

Lang yrkeskarriere
Hun var ferdig utdannet prest i en
alder av tretti år, like etter at hennes
egen mor ble presteviet, og kan så
langt se tilbake på mange års virke
der hun har vært både prest og
prost. I tillegg var hun i 2014 bispekandidat i Ribe, men nådde ikke opp
i kampen om embete. Siste år gjorde
hun ferdig en etterutdanning i kog-
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Familien kom i februar

Norge var eksotisk nok
Tanken på noen års opphold i utlendighet har modnet over tid. Både
ektemannen og de tre yngste barna
var klare for å prøve noe nytt.
-Avgjørelsen om å flytte til Norge
var ganske enkel å ta. Vi har familie
sørpå, og gode venner av oss
anbefalte Rissa på det varmeste.
De bodde her en periode for en del
år tilbake. Å flytte til nabolandet
kjennes både trygt og godt, samtidig

2/2018

-Å møte folk der de er i livet, er viktig, og jeg
ønsker at min forkynnelse skal gi håp, styrke,
trøst og tro.
Hva tenker du er Bibelens viktigste budskap?
-Hovedbudskapet i Bibelen er at Guds vesen er
ren kjærlighet. Alt er skapt av og i Guds kjærlighet.
Er det ett eller flere bibelvers du liker spesielt
godt?
-Hvis jeg skulle fremheve noen, måtte det bli
Saligprisningene i Matteusevangeliet. De gir
trøst til de som trenger trøst, og utfordrer de
som har krefter til å ha følsomhet for andres
lidelser.
Hva er kirkens viktigste rolle i dagens samfunn?
-Kirken bør alltid være på de svakes side. På
skaperverkets side. Kirken må være med og
åpne folks øyne for skaperverkets storhet og
kjærlighetens kraft.
Thala Juul Holm er klar i sin tale. Med sitt sterke blikk, sitt engasjerte vesen og inkluderende
holdning ønsker hun alle velkommen til kirka.
Hun ekskluderer ingen. Sammen med familien
vil hun de kommende årene sette sitt preg på
menighetene hun skal betjene. Hun er glad
for den varme velkomsten familien har fått, og
gleder seg til å bli bedre kjent med folket, med
kulturen, med naturen og livet i vår vidstrakte
kommune.
Tekst og bilde: Vigdis Schei

Uteområdene
i Indre Fosen
kommune
Vi har syv ansatte som jobber i uteseksjonen i Indre fosen kirker og kirkegårder. Fem av disse har en kombinert
stilling der de er både kirketjener og
kirkegårdsarbeider, og to er ansatt som
kirkegårdsarbeidere. To av disse syv har
heltidsstillinger mens resten har deltid,
med til sammen omtrent fem hele
stillinger. Blant disse har vi flere forskjellige erfaringer og kompetanser på
områder innen både snekkering/tømrer,
forskaling, betongarbeid, verksted mm.

Kirkegården på Hindrem med flott utsikt over Trondheimsfjorden.

Oppgavene til de ansatte i uteseksjonen
er ganske varierte. Kirketjenerne har ansvar for det praktiske i forbindelse med
kirkelige handlinger som gudstjenester,
vielser, begravelser samt klargjøring til
dette for å nevne noe.
Ellers er det noe forefallende vaktmesterarbeide og renhold i kirken og
tilhørende bygninger. Når vi kommer til
kirken og ser alt som er gjort klart til de
enkelte handlinger forstår vi at her det
lagt ned en del arbeid og planlegging.
Kirkegårdsarbeidet er et noe mer synlig
arbeid for de som besøker kirkegården,
spesielt på denne årstiden når gresset
vokser og det forventes at dette er i
en rimelig passe lengde. Dette kan det
være noe vanskelig å rekke å holde i
orden enkelte ganger da det av og til
kommer begravelser som må prioriteres, og da sier det seg selv at det er fort
gjort å komme noe på etterskudd da det
er noe over 90 dekar som skal klippes
og holdes i orden. Busker, trær og annen

beplantning skal også holdes i orden i
tillegg til planering av graver og fylling
der jorden har sunket. Ved begravelser
og graving tas det ut graver etter kart
og målemerker som er plassert nede i
bakken, og betjeningen skal merke hver
ny grav med et merke i bakkant monument der dette skal settes opp. Veier
og gangstier inne på gravplassene skal i
tillegg holdes rene og fri for gress. Ellers

er det viktig at utstyr og maskiner holdes i orden og vedlikeholdes for å gjøre
jobben til en hver tid. Det er selvfølgelig
mye mer enn det som er beskrevet her
som gravplassbetjeningen har som oppgaver gjennom året, men dette får holde
i denne omgang.
Tekst: Leif Tørstad
Foto: Elise Tetlimo og Jan inge Rønning

Ann-Britt Dyrendahl, Arnfinn Berget, Roger Arntsen, Jan Inge Rønning, Leif Tørstad og Asgaut Herje Løwø sørger for at uteområdene våre ser bra ut året rundt. Ikke tilstede Asle Wåde.
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Kirkegården
Vi har et ønske om at alt glass, syltetøyglass, vaser
og lignende ikke oppbevares på kirkegården. Disse
oppbevares ofte bak gravmonumentene til senere
bruk og kommer ofte inn i klippere. Løse steiner for
innramming rundt plantebed er også en ting en bør
ta bort fra gravstedet. Disse gror ofte ned av gress
og er vanskelig å få øye på. Når slike ting kommer
inn i utstyret som brukes for å slå gresset kan de bli
slengt av gårde med ganske stor kraft. Det er sjelden
noen blir skadet av dette, men det har forekommet.
Mvh. Gravplassbetjeningen
Har du noen spørsmål ang. kirkegårdene i Indre
Fosen? Send oss gjerne på epost:
menighetsbladet.if@kirken.no
Kirkegårdsarbeidere i arbeid på kirkegården i Rissa.

Bilder fra plantedager

6

Indre Fosen Menighetsblad nr.

2/2018

Foto: Elise Tetlimo og Vigdis Schei.

5 på gata
Jeg har tatt turen innom plantedag ved Leksvik kirke den
15. mai. Det var nydelig vær og masse folk. Her ble det solgt
blomster samt servert kaffe, lapper og gomme. På kirkegården fant jeg 5 personer som jeg stilte følgende spørsmål:
1. Hva er grunnen til at du kommer på plantedag?
2. Hva betyr kirkegården for deg?
Åse Belling

1. Jeg skal kjøpe planter til dattera
mi og svigerforeldrene mine som
er begravd her.

Anna Oline hjelper bestemor på plantedag.

2. Det er en fin plass å gå.

Roger Arntsen

1. Det er fordi jeg er kirketjener, så
jeg er her som det og skal ivareta
dens oppgaver på denne dagen.
2. Det er arbeidsplassen min så den
betyr veldig mye. Jeg er her hver
dag hele året. I tillegg så har jeg
familie som er begravd her og det
betyr mye.

Marit Bergfjord

1. Jeg er med en dame som jeg kjenner. Hun er her for å plante på
gravene til slektningene sine.
2. Det er et sted med mange minner.
Jeg er heldig som ikke har noen på
kirkegården i Leksvik, men jeg har
foreldrene mine, besteforeldre og
en søster på kirkegården i Verdal.
Så der bruker jeg å gå av og til.

Sandra Berget

1. Fordi det blir servert mat her.
2. Den betyr mye. Døde folk får bli
gravlagt her. Jeg bruker å se på
gravstøtter og tenker på de som er
gravlagt her.

Sissel Tømmerdal

1. Jeg må pynte opp gravene til slektninger til 17. mai.
2. Oi, det var vanskelig … Det betyr
fred og ro, enkelt og greit.

Tekst og bilder: Elise Tetlimo
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Oppgradering av gjerde på Breilia kirkegård
Seinhøsten 2017 ble det i samråd med
Leksvik kirkelige fellesråd bestemt at
gjerdet på Breilia kirkegård skulle pusses
opp. Kirketjener og to karer fra bygda
kvalitetssjekket stolper og plank uten å
finne råte. Gjerdet ble satt opp i 1981.
Våren var kort og sein her i bygda, og
skrapingen av gjerdet startet like etter
påske. Først i mai var marka fri for snø
slik at kraftvasking av gjerdet kunne
begynne. Nødvendige reparasjoner ble
utført. Noen ryddet kratt, trær og buskas i området rundt og under gjerdet, og
stein og greiner ble kjørt bort. Det ble
klargjort for maling.

I dugnadsgjengen er også Inger Gravås og
Lars Finsmyr. Ole Arne Gravås hjalp oss
pensjonistene å fjerne storstein.

Mange hadde anledning til å stille opp
for å gjøre en innsats. En arbeidsglad
dugnadsgjeng malte, og på få dager ble
gjerdet hvitt og som nytt. To karer satte
ned stolpene, og de to grindene kunne
monteres og deretter males.
Tusen takk til de som frivillig tok et tak
for å få dette gjort, og takk også for god
støtte og velvilje fra dere på kirkekontoret i Leksvika. Vi er mange som føler
et felles ansvar for hvordan kirkegården
ser ut.
Breilia kirkegård er et fredfylt og vakkert
sted.
Tekst og foto: Gunn Roten

En velfortjent pause i god skygge.
Fra venstre Kjell Knarbakk, Rolf Roten, Sverre Kobberrød.
På benken langs kapellet sitter fra høyre Gunnar Fjellvikås,
Aase Dyrendahl og Britt Dahl.

Kirkegården på Breilia ble flott.
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Endelig i mål
I fire år har ei trøndergruppe underlagt organisasjonen Venner av
Uganda, jobba med å samle inn penger til bygging av en barneskole i
landsbyen Naluwande øst i Uganda. I påska 2018 ble skolen offisielt
åpna, og vi var så heldige å kunne være til stede sammen med datter og
to barnebarn.

Takk til alle
Vi er så takknemlige for all drahjelpa vi har fått. Flere barneskoler i
kommunen har støtta prosjektet. I tillegg har mange privatpersoner stilt
opp på konserter og foredrag, både som publikum og utøvere. Ei støttegruppe har stått for servering, og en god del har bidratt ved å kjøpe
«mursteinsbevis». Èn søndag i oktober gikk ofringa under gudstjenesten
til arbeidet vårt. En ekstra takk til rundhåndete bedrifter. Vi er veldig
takknemlige for all hjelp og støtte som har resultert i at 400 jenter og
gutter får gå på skole i et trygt nærmiljø.

Maria Schei Alsgaard og Jenny Mathea Schei Nilsen
fikk æren av å klippe båndet.

Jentene fikk klippe snora
St. Joseph Nursery and Primary School of Naluwande ble åpna 27. mars.
Med sine sju klasserom, lærerrom, kjøkken, spiserom og toalettfasiliteter, er den distriktets flotteste skole. Jenny Mathea Schei Nilsen (13) og
Maria Schei Alsgaard (10) fikk æren av å klippe båndet. Begge har vært
engasjerte i arbeidet med å samle inn penger. Skolen til Maria, Eltonåsen
skole, har arrangert solidaritetsuker tre år på rad og skaffet til veie vel ett
hundre tusen kroner. Det synes vi er beundringsverdig. Til sammen har
skolen kostet i overkant av en million kroner. Fortsatt gjenstår å fullføre
bygget som skal romme kjøkken og spisesal, men vi håper at dette skal
være klart til sommeren.

Skolen er offisielt åpna!

En drøm har gått i oppfyllelse
Vi ble tatt imot med åpne armer og alle viste tydelig glede og stolthet
over den nye skolen. Mange tok ordet og takket Venner av Uganda for
at landsbyen nå har sin egen skole. For oss var det en stor opplevelse å
kunne ta skolen i øyesyn og være til stede under festlighetene. En drøm
var gått i oppfyllelse. Det langsiktige målet var nådd.

Utdanning er viktig
Uganda er et fattig land. 44 millioner mennesker fordelt på et adskillig mindre areal enn Norge gjør at befolkningstettheten er stor. Ett av
landets største utfordringer er den raske befolkningsveksten. Vårt håp er
at vi med å bygge skole og gi ungene utdanning, kan bidra bitte litt til et
bedre liv for noen og en større bevissthet rundt landets utvikling.

Gave til glede
Foruten vår familie, var også Sylvi Jektvik med til Uganda for å delta
på åpninga. Sylvi hadde med seg masse sportsklær og fotballer gitt av
Rosenborg, noe som ble veldig populært blant barna. Dagen etter at
festen var over, var både gutter og jenter i gang med å leike med ballen,
og innsatsen var det ikke noe å si på.

Ikke noe å si på kontakten.

Kvinnene bærer byrdene
Vi hadde et uforglemmelig opphold i et land som er rikt på ressurser,
men ressursene kommer ikke majoriteten til gode. Livet til de fleste
består av å skaffe nok mat til å overleve fra dag til dag. Kvinnene bærer
en stor del av byrdene på sine skuldre. De er stolte og sterke. Ugandas
framtid vil bero på om befolkningsveksten stabiliseres/reduseres, og at
flere barn, og spesielt jenter, får utdanning.
Igjen hjertelig takk til alle i vår vidstrakte kommune som har hjulpet oss
å hjelpe! Uten deres hjelp hadde vi aldri kommet i mål.
Med hilsen, Vigdis og Benjamin Schei

Ungene i sportsklærne de fikk.
Indre Fosen Menighetsblad nr.
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Nytt fra trosopplæringen

Tekst og bilder: Ann-Kristin Eidsvåg

I våre menigheter i Indre Fosen driver vi med babysang både i Leksvik og i Rissa. Dette er et tilbud for foreldre
med barn fra 0-12 mndr. Kanskje er du en av dem som lurer på hva dette går ut på? Da er du hjertelig velkommen til å prøve! Vi starter opp igjen til høsten, datoer kommer i neste menighetsblad. I mellomtiden vil vi ønske
deg en riktig God Sommer med et bilde fra babysangen i Leksvik!

6-årsbok
Kirkene fylles med herlige barn,
liv og røre, og mange morsomme
kommentarer når vi inviterer
til utdeling av 6-årsbøker. I
Leksvik og Stranda viser vi filmen
kirkerottene en kveld i samme
uke som guds-tjenestene med
utdeling av bøker skjer. Da blir
vi bedre kjent med kirka vår og
med hverandre. Vi spiser boller,
hører bibelhistorie, ser film og
spiller orgel.
Forventningsfulle 6-åringer
i Leksvik kirke.

Ivrige orgelspillere
i Stranda kirke.

Konsentrerte barn speiles i pianoet under filmen
«Kirkerottene». May-Elin Kvakland Tviberg, medlem i
Stranda Trosopplæringsutvalg, sitter bak barna.
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Vinner av konkurranse i forrige menighetsblad!
Først vil vi takke alle som sendte inn svar på konkurransen. Kjempegøy at dere deltar!
Rett svar på konkurransen var hjerte på sidetall: 2, 4, 6, 13 og 16 i tillegg til 10 fuglenavn.Vinneren av konkurransen
ble søskenparet Mia og Elias Richter Hovde. Gratulerer så mye! Dere er heldige vinneren av boken Skatter fra
Bibelen. Håper dere får mye glede av den.
I dette bladet vil vi ha løsningsordet i kryssordet! Har du svaret?
Send til menighetsbladet.if@kirken.no så kanskje du vinner denne gangen.
Indre Fosen Menighetsblad nr.
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Dobbelvigsling i
Rissa kirke
Menighetene i Indre Fosen fikk oppleve
at to medarbeidere ble vigslet av biskop
Herborg Oline Finnset, til kirkelige
stillinger søndag 29. april: Kantor Olegs
Alohins og diakon Inger Marie Falch
Løwø.
Den ene har mastergrad fra Latvia
Universitet i Riga, og var musikklærer
før han utdannet seg til kirkemusiker.
Den andre har arbeidet som sosionom i
25 år før hun tok master i diakoni og ble
diakon i Rissa rett før jul.

Biskop Herborg sammen med nyvigslet diakon Inger Marie Falch Løwø og nyvigslet
kantor Olegs Alohins. (Foto: Katja Alohina)

Siste søndag i april kunne de sammen
knele ved alteret i Rissa kirke. Omsluttet
av forbønn fra biskop, kolleger, venner
og menighet ble de vigslet til sin tjeneste i kirken.
- Dette er en milepæl som er viktig for
dere og viktig for kirka. Nå kan dere
bruke deres klokskap og engasjement,
kjennskapen til lokalsamfunnene her,
den faglige bakgrunnen, initiativrikdom
og varme og erfaring, til å gi folket i
Rissa mat for sjela og mat for troen.
Gjennom musikken, lovprisningen og
salmene, gjennom omsorg og forkynnelse, sa biskop Herborg i sin hilsen til de to
nyvigslede.

Musikalsk innpakning
Høytideligheten i Rissa kirke ble
innhyllet av flere musikalske innslag.
Stadsbygd Mannsangerforening sang,
akkompagnert av kantor Olegs Alohins.
Nina Merethe Rian spilte og akkompagnerte på trompet, Knut Ola Vang på
orgel mens Ann-Kristin Eidsvåg deltok
med solosang.

Inger Marie Falch Løwø og Oleg Alohins fikk sin røde skråstola under selve vigslingen.
Her mottar de velfortjent applaus fra menigheten. (Foto: Aud Keysan Rosvoldsve)

I prosesjonen deltok flere av prostiets
prester, tidligere diakon i Rissa, rådsleder og andre forbedere.
Det ble framført flere hilsninger til begge to under kirkekaffen etterpå, Inger
Marie fikk også sitt «diakonkors», et
smykke som Det norske diakoniforbund
deler ut i forbindelse med vigslingsdagen.
Kilde: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/indre-fosen-kf/oppslagstavle/
etter-vigsling2/
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Medvirkende under vigslingsgudstjenesten i Rissa kirke.
(Foto: Katja Alohina).

Diakoniens spalte
traff midt i hjertet og ga mening midt i
sirkuset.

Mercy
Så er Grand Prix festen over for denne
gang, eller Eurovision Song Contest,
som det heter i dag. Som vanlig feiret
vi stort, med stua full av feststemte
venner og familie. Og som vanlig var en
del av gleden å kunne gremme seg over
til dels intetsigende musikk, artistenes
påkledning og sceneopptreden. Her
vistes ingen nåde. Uenigheten var stor i
det hjemlige dommerpanelet, både på
grunn av alder, musikkpreferanser og
ulike kriterier for stemmegivning.
For meg og flere i stua, var årets vinner Frankrike. Jeg hadde ikke hørt det
franske bidraget Mercy på forhånd,
så melodien var ukjent for meg.
Skolefransken strakk heller ikke helt
til, men med språkmektige venner fikk
jeg innholdet klart, et budskap som

Sangen handler om ei jente som ble
født i Middelhavet, og overlevde flukten. Hun fikk navnet Mercy. Mercy
betyr nåde på engelsk. Indirekte handler sangen om flyktningkrisen og vår
håndtering av den. Den avsluttes med
takksigelser; «merci, merci…» Det franske ordet merci kan bety både takk og
nåde.
Jeg ble født i dag
Mitt navn er Nåde
De tilbød meg en hånd
og jeg er i live
Jeg er alle de barna
som forsvant i havet
Jeg vil leve i hundre tusen år
Mitt navn er Nåde
(fritt oversatt)
Tanken på alle som er på flukt, på redslene og usikkerheten de opplever, tanken på alle som forsvant og forsvinner i
havet, på alle som er skilt fra dem de er
glad i, og på alle som har livene på vent
i flyktningleirer, gjør meg både trist og
opprørt. Men hva gjør jeg med det, hva
gjør vi med det?
Nåde var hovedtema for reformasjons-

markeringen i Den norske kirke i fjor.
Temaet var illustrert med et bilde av en
gummibåt fullastet med flyktninger. De
er avhengige av vår nåde. Valget er vårt.
Skal vi strekke ut en hånd, eller ikke?
Guds nåde er en gave som er gitt oss
uten vilkår, ved troen alene. Gud krever
ingenting tilbake, men setter oss fri til
å tjene andre mennesker, til å gi av den
overfloden av kjærlighet og barmhjertighet vi selv har mottatt.
Biskopen i Sør-Hålogoland bispedømme, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, sa det
på denne måten: «Nåden trengs i et
velferdssamfunn som vårt med så stor
vekt på økonomi, vekst og vellykkethet.
Når dette blir det viktigste i samfunnet,
får vi ikke plass til den flyktningen som
kommer redd og på jakt etter fred og
vern til vårt land. Derfor må kirken aldri
slutte å snakke om nåde i møte med
samfunnsutfordringene» (kirken.no/
reformasjon2017/nåde).
Takk Gud, takk for den nåden vi har fått
del i helt ufortjent. Lær oss å vise hverandre nåde. Amen
Inger Marie Falch Løwø
Diakon i Hasselvika, Rissa, Stadsbygd og
Sør-Stjørna menigheter

Indre Fosen Menighetsblad nr.
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Årets sommertur
Årets sommertur med Stranda Diakoniutvalg var også i år i samarbeid med
LHL i Leksvik. Turen gikk til Jøa og Olav
Duuns rike. Det ble en fantastisk flott
dag i nydelige vær, med full buss. Jon
Normann fraktet oss trygt frem og tilbake i turbussen sin, og vi fikk guiding og
informasjon om «nyttig og unyttig» av
hans kone May-Elin Kvakland Tviberg.
På Jøa hadde vi lokal guide som var
med oss rundt på øya, blant annet til
nydelig hjemmelaget lunsj av lokal mat,
i ei gammel trønderlån ved Dalheimen
Gjestehus, og til barndomshjemmet til
forfatteren Olav Duun (1876-1976). Vi
fikk en spennende reise i forfatterens liv
og virke. På hjemreisen spiste vi deilig
middag på Lensmannsgården på Namdalseid, og desserten var intet ringere
enn» verdens beste softis» med rabarbrasyltetøy.

Olav Duuns barndomshjem

Når vi arrangerer sommertur er det
tradisjonen tro at flere medlemmer fra
diakoniutvalget er med. Dette for å bistå
om noen skulle trenge litt hjelp underveis. Det kan være godt å finne et medmenneske, ei hand å holde i, om beina
og balansen ikke er som den engang var.
May-Elin gav oss et sitat på turen, fra
«Medmenneske» av Olav Duun, og det
skal dere få med dere inn i sommeren:
«Av voner og draum er livet vevd».
God Sommer!
Diakoniarbeider Ann-Kristin Eidsvåg
Foto: Ann-Kristin Eidsvåg

God service og lunsj i trivelig lag på en solfylt dag ved Dalheimen Gjestehus på Jøa.
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En musikalsk
reise
Mange hadde funnet veien til Stranda
kirke torsdagskvelden 26. april 2018, for
å se og høre artisten Didrik Solli-Tangen.
Han tok de fremmøtte med på en
historie i ord og toner fra sitt liv. - Fra
den spede starten som trommeslager
i et skoleband. Men som han sa, så var
det jo ikke der bak han ville sitte, han
ville fram på scenen. Så ble det sangtimer hos en kjent operasanger med
innfallsvinkel - ikke opera! Det var mer
boy-band som fenget interessen på den
tiden. Senere ble det musikkstudier v /
Barrat Due i klassisk sang.
Solli-Tangen ga flere musikalske eksempler på denne utviklingen. Fra bl.a.
MGP og Stjernekamp fikk tilhørerne det

KIRKENS NØDHJELP
Fasteaksjonen 2018
Før Fasteaksjonen hadde Kirkens
Nødhjelp 15. februar en inspirasjonssamling i Erkebispegården i
Trondheim.
Samlinga starta
med at Domprost i
Nidaros, Ragnhild
Jepsen, holdt
morgensamling
hvor hun snakka
om kirkens rolle i en verden der
flyktningestrømmen bare tiltar
og forskjellene på fattig og rik
øker. Ikke siden 2. verdenskrig
har så mange vært på flukt.
Menneskemengder tilsvarende 12
ganger Norges befolkning er på
fordrevet fra hus og hjem på grunn
av krig og tørke.
Gudrun Bertinussen,
som er seksjonsleder
i humanitær seksjon
i Kirkens Nødhjelp,
snakket om Kirkens
Nødhjelps arbeid
når en katastrofe inntreffer. Når de
ankommer et katastrofeområde

Bilde fra konserten, tatt fra Didrik Solli-Tangen’s facebookside.

ene høydepunkt etter det andre med
stor variasjon: - fra norske folketonersalmer-joik -og Tårnarien fra operaen
Tosca, for å nevne noen.

En innholdsrik og flott opplevelse med
en jordnær artist som hilste alle tilhørerne fra kordøra etter konserten.
Tilhører

setter de i gang med å bore etter
vann, lager latriner i god avstand
fra vannposten og bygger teltleire.
Hun fortalte også om ei jente som
var glad for å komme til en slik leir
hvor hun kunne hente vann på
stedet. Før dette hadde hun vært
nødt til å bruke en hel dag på å gå til
nærmeste kulp med vann.
Vi kan selv tenke på hvordan vi hadde reagert om vi en dag våknet og
det ikke var en dråpe vann i springet.

vært ekstremvær med flom i bl.a.
Karibia, Bangladesh og Kongo.
Avlinger ødelegges og tilgangen til
rent vann forsvinner. Mye av årsaken til dette er utslipp av klimagasser.
Det er de rike landene, også Norge,
som har sluppet ut størsteparten av
klimagassene, men det er de fattigste
delene av verden som kjenner effekten
av dette på kroppen. Derfor må vi også
ta størsteparten av ansvaret for å kutte
i våre utslipp.

Siv Bonde, nettverksleder i Kirkens
Nødhjelp, jobber med
opplæring av mennesker som kommer
til leirene. De har
ingenting når de kommer, så Kirkens
Nødhjelp kjøper bl.a. inn trillebårer så man kan komme i gang med
opprydding og holde orden i leirene.
Hun viste film fra velfungerende leire. Men dessverre er det alt for mange som blir boende i flyktningeleire i
mange år. Det er mange i Norge som
mener at vi gir alt for mye penger til
utlandet, men bare på nyttårsaften
sender vi opp fyrverkeri for mer penger enn Norge bruker på bistand.
Etter dette ble vi informert om årets
underskriftsaksjon som handler om
internasjonalt klima. De siste årene
har det vært store tørkekatastrofer
i deler av Øst-Afrika, mens det har

Målet med fasteaksjonen er både å
samle inn penger for å sikre tilgang
til rent vann og å samle underskrifter
for at regjeringen skal ta grep og vise
klimarettferdighet. Det har vært nok
prat. Nå må regjeringen handle og
kutte i utslippene.
Konfirmanter over hele landet deltok
også i år som bøssebærere i årets
fasteaksjon og samlet inn mye penger
til dette gode formålet.
Elin Gangstad
Resultat fra fasteaksjon i Indre Fosen:
Leksvik:
28 421,Stranda:
11 171,Stadsbygd:
19 607,Rissa:
28 130,Hasselvika:
7 792,Sør- Stjørna:
6 534,Sum:
101 655,-
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Kirkevergens lille hjørne
ungdommene som er blitt konfirmert i
kirkene våre denne våren og ønsker nye
kull velkommen.

Jeg vil starte med å få takke alle dere
som stiller på dugnad for at kirkegårdene våre skal se vakre ut. Det være seg
rakedugnader, reparasjoner, maling av
gjerder og bygg. Mye av dette i blomsterfondenes regi. Til sammen er det
mange arbeidstimer frivillige bidrar
med.
En stor takk til alle solister og dere i kor
og korps som år etter år deltar i gudstjenestene på 17. mai. Uten dere hadde
feiringa av nasjonaldagen blitt stusslig.

Jeg har hatt gleden av å få være tilstede på de tre konsertene som hittil er
arrangert under vignetten «8 kirker X 8
konserter.» Det har vært tre forskjellige
konserter som hver for seg har gitt oss
som har vært til stede, gode musikalske
opplevelser. Jeg gleder meg til de fem
neste konsertene. Jeg vil anbefale alle
dere andre til å møte opp også, - flott
musikk og en fin anledning til å bli kjent
med kirkene i kommunen vår.
Foruten de fem konsertene vil jeg også
nevne pilgrimsgudstjeneste i amfiet ved
Kystens Arv 24. juni med preses Helga
Haugland Byfuglien og pilgrimsprest
Einar Vegge, - se omtale et annet sted
i bladet. Videre vil jeg også framsnakke åpen kirke i Rein i sommer og flere
utegudstjenester, se gudstjenestelista.

Jeg vil også gratulere alle de 125 flotte

Indre Fosen Menighetsblad nr.

Det er en stor oppgave å holde kirkegårdene våre presentable, det er mange
dekar med plen som skal klippes. Vi har
dessverre ikke sett oss råd til å leie inn
sommerhjelp i år, men jeg vet at våre
kirketjenere/ kirkegårdsarbeidere står
på kontinuerlig for å gjøre en best mulig
jobb ut i fra de ressurser vi rår over.
Fra september vil jeg ha kontordag i
Leksvik første tirsdag i måneden, kom
gjerne innom om du har noe du vi ta
opp med meg.
Til slutt vil jeg ønske alle en god sommer!
Svanhild Sveaas Skrødal

4.mai hadde Yes sin sommerkonsert i gymsalen
ved Testmann Minne skole. Godt og vel 150
stykker fylte gymsalen denne fredagskvelden, og
publikum fikk høre og se et engasjert barnekor
sammen med sine musikere.
Tema for konserten var Melodi Grand Prix, og alt
fra ”Voi, voi” til årets norske bidrag ”That`s how
you write a song” ble framført.
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I månedsskiftet november/ desember
vil det bli bispevisitas i kommunen.
Programmet for dette er ikke lagt enda,
men det vil bli lagt opp til arrangement
i flere av kirkene våre, bedriftsbesøk,
besøk i skoler og barnehager og møter
med rådmann og politisk ledelse.

2/2018

Det ble en lang pause der det var mulighet for
kjøp av kaffe og kaker og åresalg, og dette ga
gode inntekter til videre drift av koret.
Mandag 7.mai var det sesongavslutning for
Yes-koret i Pirbadet. Der var det stor stas både i
bassengene og med pizza og brus.
Tekst og bilde: Beathe Hovstein

Tilbakeblikk
Leksvik Forsamlingshus 125 år
På 1800-tallet ble det dannet mange
lag og foreninger i Norge. Indremisjonsselskapet ble stiftet i 1868 som
en nasjonal organisasjon med lokale
foreninger. «Leksvikens Indremissionsforening» ble stiftet i 1887. De første
årene ble møtene holdt i forskjellige
skolehus og i private heimer. Utenom
skolehusa var det ingen forsamlingshus
i bygda. Styret for Leksvik Indremisjon
ville at bygda skulle ha et møtehus.
Bygging av eget hus ble vedtatt på styremøte 19.april 1892. Karl Kopreitan
gav tomt til huset, på visse vilkår.
Bygginga gikk forholdsvis raskt. I løpet
av sommeren og høsten ble huset
reist. Det besto av dagens storsal med
tre meter tillegg østover der det var
kjøkken i sør, et lite rom i nord og
galleri over. Vedbod og utedo var i et
påbygg på nordsida.
I november 1892 var huset i såpass
stand at «Søndags Aften den 20de
holdtes den første Opbyggelse i
Forsamlingshuset, der var fyldt til
trængsel». Arbeidet på huset fortsatte
i 1893. Det betyr at Forsamlingshuset
var 125 år i vinter! Leksvik Indremisjon
har vært eier av huset hele tida. I 2001
ble Indremisjon og to andre organisasjoner slått sammen til Normisjon.
Huset eies i dag av Normisjon Leksvik.
Huset har hele tida vært åpent for alle
lag og foreninger i tillegg til private
sammenkomster innenfor husets
regler. Derfor fikk det navnet Forsamlingshuset allerede da det var under
bygging.
125-årsjubileet ble markert på Husbasaren fredag 16.mars 2018. Knut Kruken holdt et lite foredrag om bakgrunn
for huset, beskrivelsen av hvorfor,
hvordan og hvor huset skulle bygges
og gjennomføringa av prosjektet. Han
orienterte også om husets historie
fram til jubileet. Det er gjort mye vedlikehold og forskjellige forbedringer. Her
nevnes innlagt vann, overgang fra utedo til WC inne, elektrisk lys, elektrisk
oppvarming og et moderne kjøkken
med kjølerom. Storsalen har beholdt
sin opprinnelige størrelse. Ellers er huset påbygd østover flere ganger. Siste
nybygg var nytt kjøkken i 2001.

Dette er et utsnitt av et større bilde. Bilde er tatt ca. 1910 og viser Forsamlingshusets
opprinnelige størrelse og utforming.
Fotograf: O. I. Berg

Ordfører Steinar Saghaug (th) overrekker gave til Leksvik Forsamlingshus v/Knut
Kruken (tv).
Foto: Marit Røstad Dahl

Ordfører Steinar Saghaug var også med
på jubileumsmarkeringa. Han kom med
en hilsen og en gavesjekk på 3000,- kr
fra Indre Fosen kommune. Forsamlingshuset takker kommunen for støtten!
Husbasaren er en basar som arrangeres på Leksvik Forsamlingshus hvert år.
Inntektene av basaren går til drift og
vedlikehold av huset. Årets basar ga et
resultat på 43236,- kr.
Leksvik Forsamlingshus et er fellespro-

sjekt for alle misjonsorganisasjonene i
bygda. Leksvik menighet bruker huset
mye. I tillegg er det mange enkeltpersoner som støtter opp om huset. Noen
deltar på basar eller dugnad, andre leier
huset til private sammenkomster. Mange har bruk for huset. Det er et ønske
og mål at huset fortsatt skal stå midt i
Blankbygda til glede og nytte for mange.
Knut Kruken.
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2 018
K O N F IR MAN T ER

Hasselvika

1. rad fra venstre: Maria Buaune, Ingunn Aarseth Høivik, Iselin Røsjø Almaas.
2. rad fra venstre: Daniel Aleksander Tangstad Askim, Meier Vaarheim Kjelsli, Steffen Bottengård
Hasselvold, Jonas Nebb Johansen.

Fotograf: Elise Tetlimo, Tetlimo foto

Leksvik

1. rad f. v. : Julie Lein, Mia Suzann Podmore, Sokneprest
Verena Grønning, Elisa Guldahl Berget, Ane Rosvold,
Emma Iglum Fagerli.
2. rad f. v.: Kirstina Landsem Hønnås, Emma Talmo
Veiby, Bettina Francesca Dahl, Maren Talmo
Hindberg, Amalie Røstad, Helene Winge, Tuva Tiller
Bjørnå, Signe Marie Sollien Drætvik, Kjersti Anita
Rosvold Sundset, Kristin Dretvik.
3. rad f. v.: Daniel Bikash Ånonli, Emma Marie
Talmoaune, Cecilie Sæther Alseth, Anette Sæther
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Alseth, Dina Brekken Nygjelten, Robin Aleksander
Heimdal, Magnus Johansen, Konfirmantlærer Daniela
Štrbková.
4. rad f. v.: Jo Andreas Buaas Gangstad, Marcus Trones,
Stig Gabriel Hannasvik, Emil Ruud, Hans Ola Tveiten,
Phattharayothin Semonkhon.
5. rad f. v.: Johannes Ramberg Killingberg, Mikael
Øverland, Elias Nærø, Robin Sandvik Grande, Kevin
Stenkjær, Thomas Bjørkvik.
Fotograf: Elise Tetlimo, Tetlimo foto

Ramsvik

1. rad fra venstre: Maila Jane Fedelino Alforte, Linda Lillemo, Helene Hagen Kiran, sokneprest Thala Juul Holm, Helene
Gjølgali, Rachel Marie Fiksdal Brandvik, Emily Ann Monsen.
2. rad fra venstre: Menighetspedagog Margareth Askjemshalten, Julie Hagen Kiran, Kristin Malene Knarbakk Bjørkvik,
Rune Bromstad, Ola Refsnes Løvseth, Amalie Husby, Tina Langeland, Håvard Refsnes Prytz.
Fotograf: Elise Tetlimo, Tetlimo foto

Rissa

1. rad fra venstre: Kaja Sæther, Emma Carin
Tronstadhagen, Frida Villmo Mortensen, Ingunn
Aarseth Høivik, Ane Utseth, Janne Thronsen, Ida
Kristine Trøen Halvorsen.
2. rad fra venstre: Steffen Sæther, Ina Kvithyll, Leah
Helene Lian, Malin Sunde, Ingvild Lorentzen Solli, Julie
Martine Skalmerås Trøen, Mia Geilosjordet.
3. rad fra venstre: Johannes Føll, Morten Borstad,

Erik Bauge, Peder Kimo, John Victor Røed Rathe,
Aleksander Schanke Hansen, Adrian Tennås, Henrik
Grinnen Berntzen.
4. rad fra venstre: Christopher John Braun, Nicolai Dahle
Grana, Magnus Bakøy Sunde, Fredrik-André Risvik
Waade, Robert Nathaniel Leistad Meyer, Jo Vetle
Tronsaune, Mads Nikolai Berget.
Fotograf: Elise Tetlimo, Tetlimo foto
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Stadsbygd

1. rad fra venstre: Siri-Lill Monsen, Emilie Valstad, sokneprest
Thala Juul Holm, Rebekka Viola Abelsen, Emma Vangen.
2. rad fra venstre: Ingrid Andresen Nilsen, Ronja Børsting
Solberg, Agnete Johanne Kjeldsli Ersøybakk, Frida
Vaarheim Brovold, Natchaorn Aasen, Vilde Merethe
Rønning, Lene Grue Hjellupvik.
3. rad fra venstre: Heidi Brovold Grønflaten, Ida Emelie
Larsen, Thea Natalie Rødde, Silje Askjem Hvalryg, Kaja

Moen, Elena Cecilie Brødreskift, Milla Kristine Kilen.
4. rad fra venstre: Martin Roten, Arne Kristoffer Grønning,
Trond Jakob Grø Rein, Ørjan Aksnes, Mathias Grønning.
5. rad fra venstre: Daniel Kristoffer Eriksson, Jonas Foss,
Håvard Børmark Grønning, Tobias Vårum Dahle, Sigvart
Grønning, Isak Berg Zuniga, Martin Fenstad Flatvoll.
Ikke til stede på bildet: Tom Sebastian Tønnessen.
Fotograf: Elise Tetlimo, Tetlimo foto

Stranda

Bak f. v:
Erik Alfred Rokseth Dyrendahl, Robin Varan Dahl, Lasse Saus
Bredesen, Kaya Myran Coucheron, Nora Kjervågsund Balstad,
Amalie Hansen Ness, Håkon Viken Neergård, Odin Halsli
Hagen, Emil Engelsås Rønning.

20

Indre Fosen Menighetsblad nr.

2/2018

Foran f. v:
Marta Alida Balstad, Natalie Grove, Konfirmantlærer Daniela
Štrbková, Sokneprest Verena Grønning, Vilde Knappe
Stegavik, Anna Skjerve Sæther.
Fotograf: Elise Tetlimo, Tetlimo foto

J U B I L EU M S K O N F I R M A N T E R
Konfirmanter i Rissa kirke,
22. august 1948
Arne Fallin
Arnfinn Sæter
Arvid Bernold Myran
Birger Kvithyll
John Karsten Flytør
John Gomo
Johannes Kojen
Jorolf Daniel Skånøy
Jørund Pallin
Kristoffer Flytør
Petter Kolbjørn Aune
Ragnar Arnljot Bertelsen
Terje Karstein Aune Hamnes
Terje Hassel
Anna Hafeld
Anny Sørensen
Aslaug Pauline Aune
Astrid Bedin
Audhild Sund
Jørg Rønning
Else Marta Finnli
Eva Johanna Sivertsvik
Gudrun Grenne
Helga Kvitland
Ingebjørg Fallin
Jorunn Halten
Kaspara Stoum
Marit Myran
Marit Borghild Dahle
Margit Anette Bergsdahl
Mary Gunvor Husby
Mette Hermstad
Nansy Marie Alseth
Olga Kristmar Terese Solem
Synnøve Solli
Konfirmanter i Stadsbygd
kirke, 15. august 1948
Henning Langmo
Isak Foss
Isak Helseth
Karl Kristian Hagemo
Knut Borgen
Lars Fenstad
Olav Bjørgan
Petter Selbekk
Reidar Hansen ??
Sigurd Aune
Inge Schei

Trygve Andreas Sætra
Agnes Lovise Hjelmen
Anna Olise Bjørgan
Anne Oddbjørg Eintrø
Brynhild Buan
Dortea Askim
Elle Kaspara Bugten
Hanna Buan
Henny Johanne Finserås
Kjellaug Johanna Askheim
Kristine Åsly
Lilly Olise Fenstad
Marie Sylvia Vemundstad
Margit Kråkmo
Margrete Nikoline Askim
Petra Marie Byberg
Åse Kråkmo
Konfirmanter i Hasselvika
kapell, 17. august 1958
Eilif Hassel
Olav Edgar Mathisen
Knut Ove Odinsen
Helga Ingeborg Brevik
Hanna Oddrun Enge
Aud Oddbjørg Hassel
Kirsten Marie Hassel
Randi Hellesvik
Jorun Otelie Holthe
Anne Lise Hårberg
Laila Synnøve Hårberg
Vigdis Nebb
Solveig Dortea Olsen
Konfirmanter i Hegvik
kirke, 6. juli 1958
Gudny Berget
Randi Berit Bugge
Anne Marie Dueskar
Signe Kristine Eidsaune
Helene Enebakk
Hanna Johanne Frengen
Turid Hellesvik
Oddrun Johanne Hulsund
Eva Oddlaug Jansen
Solveig Marie Jenssen
Jorunn Kiran
Eldbjørg Lillian Lian
Inghild Marie Moen
Randi Moen

Aud Laila Nornberg
Gunny Perly Pedersen
Randi Selnes
Astrid Skjæret
Vera Slette
Mary Strand
Monica Øvergård
Einar Eidsaune
Arvid Ragnvald Engan
Harald Fagervold
Sverre Hårberg
Tor Jakobsen
Arild Johansen
Bjørn Roar Johansen
Jon Kvithyll
Kåre Noralf Lian
Martin Ludvik Moen
Terje Nesset
Odd Nordsæther
Ketil Normann
Jon Ole Rabben
Harald Johan Tronvik
Rødsjø
Harry Sagmyr
Sverre Birger Sagmyr
Harald Olaf Stormo
Sverre Stormo
Johan Alfred Strand
Thor Størseth
Gudmund Sæther
Rolf Vorpvik
Valther Våbenø
Konfirmanter i Rissa kirke,
10. august 1958
Per Ernst Berg
Asbjørn Denstad
Erling Magnar Dyrendahl
Arne Jørgen Fallmyr
Hilmar Foss
Amund Hafeld
Ole Høvik
Ola Leira
Ulrik Lyngvær
Grim Kåre Nilsen
Gustav Nøst
Jostein Erling Overland
Oddvar Jarle Rathe
Steinar Arnfinn Rathe
Asbjørn Rokseth
Ole Erik Sagdahl
Aasmund Skalmerås

Oddmund Stoum
Terje Sunde
Jan Sørås
Lars Tangvik
Henrik Trøen
John Wiggen
Elsa Johanna Berg
Anne Mari Bratseth
Joran Malene Bredesen
Randi Judith Brødreskift
Brit Inger Dahle
Solveig Dahle
Kjellrun Denstad
Alfild Flataune
Kari Furuseth
Brit Fætten
Gerd Synnøve Grande
Erna Kristine Harøy
Unni Hasselvold
Astrid Haugen
Rigmor Hill
Gerd Henny Karlsen
Solveig Kimo
Edith Karin Müller
Reidun Norøy
Magnhild Helen Olsøybakk
Asbjørg Overland
Oline Solem
Ruth Ingrid Solem
Solfrid Stoum
Anny Elisabeth Sve
Sigrun Alvilde Sørli
Anny Julie Ålmo
Konfirmanter i Stadsbygd
kirke, 24. august 1958
Øystein Foss
Harald Grønning
Ivar Johannes Hjelmen
Olav Kjøl
John Torleif Kjønnås
Ragnar Larsen
Jan Bernt Øveregseth
Helge Jostein Rønning
John Magne Rønning
Rolf Kristoffer Kungmann
Rønning
Leif Oddvar Rørvik
John Norman Solem
Sverre Vaarly
Knut Vårum
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Kirsti Anbjørg Askim
Edith Aune
Inger Buan
Jorunn Butli
Solveig Egseth
Sigrid Foss
Else Johanne Fenstad
Gerd Johanne Grønning
Mette Grønning
Ingegjerd Halten
Elen Helseth
Margit Hermstad
Bergjot Raudberget
Oddveig Sandvold
Ingvill Størseth
Gerd Vikan
Konfirmanter i Hasselvika
kapell, 14. juli 1968
Annar Ulrik Engvik
Arnt Halvard Hassel
Ivar Helseth
Stig Johansen
Einar Lyshaug
Harald Nebb
Jan Ole Nebb
Vigdis Belsvik
Ellen Brevik
Marit Brevik
Eli Frengen
Berit Elise Grønli
Aase Synnøve Helmersen
Lillian Johansen
Liv Larsen
Edith Lund
Randi Pauline Næbb
Randi Sand
Rigmor Synnøve Sørensen
Heidi Øvergård
Laila Øvergård
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Konfirmanter i Ramsvik
kapell, 7. juli 1968

Konfirmanter i Rissa kirke,
3o. juni 1968

Svein Jarle Indergård
Harald Salseggen Jensen
Kjell Oddvar Karlsen
Arild Kvitland
Jan Roger Langsæther
Birger Inge Lervik
Bård Agnar Møllegård
Åsmund Nøst
Ola Rokseth
Robin Rokseth
Svein Rokseth
Odd Rygg
Olav Sand
Sverre Skalmerås
Jomar Skånøy
Leif Inge Solem
Jostein Stoen
Gunnar Solberg
Kjetil Sund
Jorodd Vingsand
Olbert Johan Aasan
Bjørn Aasen
John Henrik Aaslund
Robert Johnsen
Hartvig Solheim

Audun Alseth
Fredrik Arne Berg
Gudmund Berg
Torstein Bue
Kjell Dahle
Otto Denstad
Isak Dybdahl
Kenneth Asmund
Dyrendahl
Knut Arvid Dyrendahl
Jan Fallrø
Ingmund Fladaas
Geir Vidar Føll
John Føll
Ola Garli
Haftor Grenne
Knut Hermstad

Frøydis Aksnes
Aase Oline Alseth
Brynhild Aune
Anne Sofie Berget
Magnhild Bjørnerås
Jorunn Dahle
Ester Oddfrid Dalsaunet
Bodil Marie Denstad
Siri Dyrendahl
Solvår Oline Ersøbakk
Anny Synnøve Fissum
Anne Mari Føll
Rigmor Klette
Gerd Eline Langsæther
Ranja Rokseth
Mette Kristine Sand
Elin Synnøve Simonsen

Ragnar Angell
Roald Dypvik
Gustav Bernhard Eidsaune
Roar Fiksdal
Armand Margido Hovd
Oskar Atle Johansen
Idar Marvin Rødsjø
Nils Olav Røstvold
Finn Sagmyr
Torbjørn Vik
Irene Ersøybakk
Anne Mari Fiksdal
May Elin Monsvold
Karin Otterstad
Johanna Rødsjø
Solveig Rødsjø
Wenche Rødsjø
Klara Småvik
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Helen Solem
Liv Sunde
Svanhild Sveås
Asgred Andrea Sæther
Åse Aasheim
Konfirmanter i Stadsbygd
kirke, 7. juli 1968
Kjell Martin Askjem
Oddleiv Brovold
Knut Brødreskift
Harry Langmo
Olav Åge Lein
Arne Oldren
Arne Jørgen Reinkind
Jon Magne Storaunet
Kristoffer L. Trang
Grete Karin Askim
Liv Askjem
Liv Aase Aursand
Edel Karin Bjørgan
Ester Birgitte Bliksås
Karin Gudrun Brødreskift
Kristin Foss
Anne Britt Grønning
Erna Pauline Hagemo
Audhild Else Halvei
Ingrid Elisabeth Kvidal
Aud Helen Lein
Kari Lein
Unni Rørvik
Åshild Schei
Anne Grete Været
Jorunn Ballgren

Det er ikke lagt inn navn
på jubileumskonfirmanter
i Leksvik og Stranda, men
dere vil få info/brev i
posten.

Hva skjer i menighetene
Søndag 10. juni kl. 17.00 Fissa Misjonshus

Sommeråpen
kirke på Rein

Gladsang v/ Betel Brass, Øyvind Berg og «The lovely ladies» fra Levanger.
Arr. Normisjon

Torsdag 30. august kl. 19.30 Fissa Misjonshus

Foreningsmøte på hytta hos Anne Cecilie og Odd Arne Sakseid (Værforbehold)
Arr. Misjonssambandet

Torsdag 6. september kl. 19.00 Fissa Misjonshus
Torsdagsmøte
Arr. Normisjon

Søndag 16. september kl. 18.00 Stadsbygd bedehus
Sangmøte v/ Oddbjørn Saltbones
Arr. Normisjon

20. – 24. september Sunde Misjonshus

Møter v/Tarjej Løvik
Torsdag, fredag og lørdag kl. 19.00. Søndag kl. .17.00
Arr. Misjonssambandet

Torsdag 27. september kl. 19.00

Foreningsmøte hos Kjersti og Knut Inge Furuseth
Arr. Misjonssambandet

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

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

Det var gode erfaringer med åpen kirke
på Rein i fjor sommer. Vi ønsker derfor å
fortsette denne praksisen. Fra i sommer
er Rissa i tillegg blitt en del av Kystpilgrimsleia fra Rogaland til Nidaros, hvor
Rein og Reinsklosteret blir et sentralt
stoppested.
Kirken vil være åpen tirsdag og torsdag
fra kl. 12.00 – 16.00 i perioden fra og
med 3. juli til og med 2. august. Hver
tirsdag blir det holdt en enkel middagsbønn fra kl. 12.30. Kirken er ellers åpen
for lystenning og bønn, eller bare et
stille avbrekk i hverdagen. Det vil også
være mulighet for samtale med diakon
hver tirsdag etter middagsbønnen.
Åpningstiden er tilpasset busser fra
Trondheim, også med tanke på de som
vil kombinere med et besøk på Museet
Kystens Arv. Vi satser på å få til et samarbeid med Rissa Bygdemuseum om
omvisning på museet på Rein. Det vil
bli mulig å kjøpe kaffe, te, saft og vafler
i servicebygget på Rein når kirken er
åpen. Vi anbefaler også å ta med mat og
drikke for en hyggelig tur i Reinskogen.
Ta turen til Rein i sommer!

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

Inger

Husbasar

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

Foto: Emma Marie Talmoaune
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Åpning Kystpilegrimsleden – siste stoppested
Museet Kystens Arv søndag 24. juni
I Juni åpner den nasjonale kystpilegrimsleden. En gammel tradisjon våkner
til live når pilegrimer igjen kan reise
sjøvegen til Nidarosdomen. De to siste
stoppestedene på leden er Rein Kloster
og Museet Kystens arv. Søndag 24. juni
markerer vi siste stoppested på Museet
Kystens Arv samt en reise med båt inn til
pilegrimsgudstjeneste i Nidarosdomen.

• Sofasamtale. Preses Helga Haugland
Byfuglien samtaler om hva et «Hellig
mål» betyr i 2018. Kystpilegrimsreisen er en «reise på havet mot et
hellig mål» og kan i vår tid romme
alt fra religionskonflikter i Midtøsten
og forsøk på dialog, til enkeltmenneskets behovet for stillhet i en
travel hverdag.

Programmet søndag 24. juni:
• Barnas pilegrimsvandring fra Stadsbygd kirke til Museet Kystens arv.

• Avreise museet/Røberg med båter
fra Kystlaget i Trondheim – den siste
sjøreisen på Kystpilegrimleden. (NB:
Her vil det bli mulighet for påmelding med retur på buss).

• Pilegrimsgudstjeneste i utendørsamfiet på museet med blant andre preses Preses Helga Haugland Byfuglien
og Pilegrimsprest Einar Vegge.
• Kirkekaffe

• Pilegrimsgudstjeneste i Nidarosdomen på kvelden med blant andre
Preses Helga Byfuglien og biskop i
Nidaros Herborg Oline Finnset.

Et detaljert program, samt påmelding til
båtreisen vil bli annonsert.

Hva er kystpilegrimsleden?
Det gikk flere veier mot Nidaros. En
av de viktigste og kanskje mest brukte
ferdselsvegen til Olav den hellige sitt
skrin i Nidarosdomen var langs kysten –
Kystpilegrimsleden.
Pilegrimsreisene til Olav den hellige sin
grav begynte kort etter 1030, og Olavskulten sin raske utbredelse i Nord-Europa førte til mange pilegrimer fra inn og
utland til Nidaros.
Valfarten til Nidaros er omtalt i historiske kilder allerede i 1075 – i Adam av
Bremen sitt «Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum». Her er
også de ulike pilegrimsrutene til Nidaros
nevnt, deriblant Kystpilegrimsleden:
«Viss ein seglar frå Ålborg eller Vendsyssel i Danmark, kjem ein i løpet av ein
dag over til Viken, som er ein by i Noreg
(truleg Oslo). Derfrå held ein til venstre og seglar langs Noregs kyst, og på
den femte dagen når ein fram til byen
Trondheim.Ein kan også reise ein anna
veg, som fører frå danskane sitt Skåne
over land til Trondheim. Men denne
vegen over fjella tek lengre tid, og ettersom han er farefull, blir han unngåttav
reisande.»
Adam av Bremen
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Pilegrimsreisen i vår tid
Motiva for pilegrimsferd har endra seg
fra middelalderen og frem til i dag. Å bli
frisk fra sjukdom eller å gjøre botshandlinger er ikke lenger sentrale motiv slik
de var frem til reformasjonen.
Dagens pilegrimsreiser er mer et utrykk
for en åndelig søken, der målet ofte er
selvutvikling. Dagens pilegrimer reiser
gjerne for å kunne søke andre verdier og
øke livskvalitet enn det folk flest finner
i en travel hverdag. Pilegrimsreiser kan
slik gi den reisende nye impulser og
opplevelser.
Indre Fosen kommune skriver om åpningshelga på museet:
Mål: Arrangementet skal skape oppmerksomhet, engasjement og eierskap
knyttet til Kystpilegrimsleden lokalt i
Indre Fosen Kommune.
Rammen for arrangement: St. Hans
festival på museet fra 21. – 24. juni
2018. Her inngår utendørskonsert med
Luftforsvarets Musikkorps, intimversjon
av Den siste viking i samarbeid med Turneteateret, barneforstillinger, foredrag
m.m.
Tekst/foto: Museet Kystens Arv

Helga Haugland Byfuglien
Preses er biskop i Nidaros bispedømme, med
Nidaros domprosti som sitt særlige tilsynsområde. Preses er medlem av Kirkerådet,
og den øverst rangerte representant for Den
norske kirke.
(Foto Bispemøtet)

Einar Vegge
Einar Vegge er fra høsten 2012 fast tilsatt
som pilegrimsprest i Nidaros. I tillegg til langvarig interesse for pilegrimsvirksomhet har
Einar med seg bred erfaring fra preste- og
teologstillinger i Den norske kirke.

Barnas pilegrimsvandring
Søndag 24. juni er det Stadsbygd sin
tur til å markere åpningen av den nye
kystpilegrimsleia. Vi ønsker derfor å
invitere familier med barn (og andre
som ønsker det) til å bli med på en liten
pilegrimsvandring.
Vi starter i Stadsbygd kirke kl. 11.00.
Her får du et pilegrimspass som du får
et stempel i når du kommer frem til
målet.

I løpet av vandringen skal vi gå forbi den
gamle kirkegården, se på prestegården
og hagen der.
Framme ved museet blir vi tatt imot av
preses i Den Norske Kirke Helga Haugland Byfuglien, før vi spiser boller og
drikker saft.
Etter vandringen kan dere som ønsker
det delta på gudstjenesten i Amfiet, eller benytte dere av tilbudene som finnes
på museets område. Se kystensarv.no
for nærmere informasjon.

Program: søndag 24. juni 2018
11.00 – 12.00: Barnas pilegrimsvandring.
12.00 – 13.00: Pilegrimsgudstjeneste i utendørsamfiet. Tema Kystpilegrim.
Preses Helga Byfuglien, Pilegrimsprest Einar Vegge, lokale prester,
lokale korps/kor m.fl.
13.00 – 13.30: Kirkekaffe
13.30 – 14.30: Sofasamtale. Preses Helga Byfuglien og Tomm Kristiansen (ikke
endelig bekreftet) samtaler om hva et «Hellig mål» betyr i 2018.
Kystpilegrimsreisen som er en «reise på havet mot et hellig mål»
rommer alt fra religionskonflikter i Midt-Østen og forsøk på dialog, til enkeltmenneskets behovet for stillhet i en travel hverdag.
15.30 Avreise museet med båter/buss – siste etappe Kystpilegrimleden
Vi jobber også med å gjennomføre vandring fra Reins kloster på søndag morgen
som skal komme fram til Museet Kystens Arv til gudstjenesten starter kl. 12. Det
vil da være avgang fra Reins Kloster kl. 08:00.

(Foto: Magne Vik Bjørkøy)
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Fra kirkebøkene
Frengen kirke

Rein kirke

Dåp:
25.03.18 Ingrid Rokseth Refsnes

Dåp:
22.04.18 Ida Louise Hagen Strand
22.04.18 Selma Myran Sylthe

Hindrem stavkirke
Urnenedsettelser
Olaug Irene Oldervik, f. 1926
Trond Vidar Moksnes, f. 1949

Leksvik kirke
Dåp
04.03.18
01.04.18
15.04.18
15.04.18
10.05.18
20.05.18
20.05.18
20.05.18
20.05.18

Begravelser/Bisettelser
23.03.18 Konrad Haugen (1951)
27.03.18 Isak Sand (1947)
13.04.18 Gunn Annie Skjærvø Johansen (1948)
11.05.18 Jane Kristin Aune Myran (1960)

Rissa kirke

Isak Alexander Kobberrød
Ingeborg Marie Penna
Mathilde Lysvand Østnes
Aksel Thorsen
Elias Nærø
Sander Johansen Waterloo
Oskar Severin Hovstein
Frøya Brekken Myrabakk
Theo Brustad Whiteway

Begravelser
09.03.18 Inger Johanne Aunli Nilsen, f. 1950
14.03.18 Jon Audun Aune, f. 1935
16.03.18 Benny Hansine Aasholm, f. 1920
06.04.18 Helga Kristine Hetland, f. 1927
25.04.18 John Martin Winge, f. 1933
25.05.18 Torbjørg Konstanse Grøntvedt, f. 1931

Ramsvik kirke

Dåp:
01.04.18 Hermine Viken Rikardsen
08.04.18 Johannes Rathe-Sandsdalen
Vielse:
24.03.18 Ingunn Grønning og Anders Dybdahl
Begravelser:
21.03.18 Gjertrud Rønning (1925)
27.03.18 Svein Moe (1944)
04.04.18 Margit Dahl (1924)
18.04.18 Einar Bakøy (1926)
26.04.18 Joahn Hermstad (1927)
04.05.18 Einar Jostein Vangen (1939)
11.05.18 Gunvor Ragnhild Kimo (1925)

Stadsbygd kirke
Dåp:
15.04.18 Sofie Weigner Schjølberg
15.04.18 Nora Thao Aursand

Dåp:
29.04.18 Linnea Refsnes
Begravelse:
11.04.18 Roger Rødsjø (1952)
02.05.18 Ragnhild Worpvik Husby (1945)
18.05.18 Asbjørg Otterstad Innseth (1926)

Begravelser:
28.03.18 Annar Berg (1932)
04.05.18 Andreas Brødreskift (1930)

Stranda kirke
Dåp
15.04.18 Nils Thomassen
15.04.18 Mats Ranheim
06.05.18 Kasper Roten
Begravelser/bisettelse
05.04.18 Julie Oldervik Strand, f. 1925
18.04.18 Magne Rønning, f. 1948
04.05.18 Audhild Anita Karlsen, f. 1940
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Takkeannonser

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomsterhilsener og
minnegave til Rissa Sykehjem, Svanen Aktiv ved vår mor
Gjertrud Rønnings bortgang.
Ola, Mari, Gerd, Inger og Erlend.
Hjertelig takk for all omtanke, blomster og minnegaver
ved Annar Bergs bortgang og begravelse.
Minnegaver, kr 11750 er gitt til Rissa sykehjem avd Himmelblå. En varm takk til betjeningen på sykehjemmet for
god pleie.
En stor takk for vakker musikk og dekorasjoner i kirken.
Sigrid, Sverre, Eli Anita og Oddgeir med familier.
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet ved vår kjære Odlaug Johansen sin bortgang.
Henny m/ familie.
En varm takk til alle dere som viste omsorg og oppmerksomhet ved min mor Helga K Hetlands bortgang og
begravelse.
Takk for pengegave som ble gitt til aktiviteter ved Leksvik
Helsetun.
Vennlig hilsen Anni K Hetland m/fam.
En stor takk for all vennlig deltagelse, omtanke, blomsterhilsener og minnegaver ved vår kjære Svein Moe sin
bortgang. Takk til Diakon Inger Marie Falch Løwø, Asbjørn
Mosleth, Jan Åge Rennan og Tove Moe. En stor takk til
Rissa sykehjem, avd. Svanen aktiv for god pleie og omsorg.
Arvid og Aud Moe m/fam.
Hjertelig takk for all omtanke og oppmerksomhet i anledning vår mor Margit Dahles bortgang og begravelse. Takk
også for pengegavene til Rissa Sykehjem, avd. Tunet.
Anne-Brit, Oddgeir og Nora Maria
Tusen takk for all deltakelse i Inger Johanne Aunli Nilsens
begravelse. Minnegave på kr 7.600,- går til Kreftforeningen.
Familien.
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved Esther Oline
Talmo sin bortgang. Takk for pengegaven til Leksvik Helselag.
Ruth, Bodil, Arve og Kjell Egil m/familier
Hjertelig takk for all deltakelse, blomsterhilsener og
pengegaver til Norsk Luftambulanse ved vår kjære Einar
Bakøys bortgang og begravelse.
Stor takk til Rissa sykeheim, avd. Tunet, for godt stell.
Birgit
Edmar, Ivar og Oddbjørn m familie.

Hjertelig takk for all omtanke, deltakelse og blomsterhilsener ved Gunn Skjærvø Johansens bortgang og begravelse.
Takk også for pengegavene som ble gitt til blomsterfondet.
Jan
Sidsel og Stig Emil med familier
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet
ved min kjære mann og vår far Johan Hermstads bortgang
og begravelse.
Takk for blomster og gaven til Ebenezer-hjemmet i Haifa.
Johanne
Knut, Marit og Ragnar m/familier
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomsterhilsener
og minnegaver ved mor Julie Olderviks bortgang.
En stor takk til de ansatte ved Leksvik Helsetun for god
pleie og omsorg.
Berit m/familie
Hjertelig takk for all deltagelse, blomsterhilsener og
pengegave til Rissa Sykehjem, avd. Svanen/Aktiv, ved vår
kjære mamma Gunvor Kimo’s bortgang og begravelse.
Takk til Kine Larsen Kimo for fin solosang i kirken.
Ellen-Marie, Per Morten og Gunnar m/familier
Hjertelig takk for all deltagelse og vakre blomster og
pengegaven (kr. 29.700,-) til Stadsbygd nye omsorgssenter
ved Andreas A. Brødresskift sin bortgang og begravelse.
Også en stor takk til Stadsbygd mandssangerforening for
fin sang i kirka og på minnesamværet etter begravelsen.
Brynhild Brødreskift
Stranda blomsterfond takker for offergaven på allehelgensdagen i 2017, gaven ved Hildur Rian sin begravelse
og ellers alle bidrag i form av mindre gaver og kjøp av
blomsterfondets kort.
Hjertelig takk for minnegaven på kr 14 000 i anledning
Esther Talmo sin begravelse.
Nasjonalforeningen Leksvik Helselag
Hjertelig takk for all deltagelse, vakre blomster og pengegaven (10.300) til Stranda Blomsterfond ved vår kjære mor
Hildur Karola Rian sin bortgang og begravelse. Stor takk
til Nina Merethe Rian for fin sang og fløyte spill i kirken
og ved graven. Vil også takke hjemmesykepleien og Rissa
sykehjem avd. Tunet for god pleie og omsorg.
Barna m/ fam.
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Returadresse:
Kirkekontoret
Rådhusveien 13
7100 Rissa

Gudstjenester juni – september 2018
Søndag 24. juni. Sankthansdagen.

Søndag 2. september. 15. søndag i Treenigheten

Kl. 11.00
Kl. 12.00

Kl. 11.00

Stranda Kirke
Amfiet Kystens Arv på Stadsbygd.
Pilegrimsgudstjeneste.
V/ Preses Helga Byfuglien og Pilegrimsprest
Einar Vegge.

Søndag 1. juli. Aposteldagen
Kl. 11.00

Rissa Kirke

Kl. 11.00
Kl. 19.00

Stranda kirke. Konfirmantpresentasjon.
50 års konfirmanter
Ramsvik kirke. 50 og 60 års konfirmanter
Rissa kirke

Onsdag 5. september
Kl. 11.00

Leksvik Helsetun.
Gudstjeneste med nattverd

Søndag 8. juli. 7. søndag i Treenigheten

Søndag 9. september. 16. søndag i Treenigheten

Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 17.00

Kråkmo bedehus
Stadsbygd kirke
Leksvik kirke

Kl. 11.00

Søndag 15. juli. 8. søndag i Treenigheten

Kl. 14.30

Kl. 11.00

Rein kirke

Søndag 29. juli. Olsok
Kl. 11.00

Amfiet i Råkvåg. Friluftsgudstjeneste

Søndag 5. august. 11. søndag i Treenigheten
Kl. 11.00
Kl. 12.00
Kl. 16.00

Stadsbygd kirke. 50, 60 og 70 års konfirmanter
Aunbua. Sportsgudstjeneste
Frengen kirke

Søndag 12. august. 12. søndag i Treenigheten
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Stranda kirke
Rissa kirke. 50, 60 og 70 års konfirmanter

Søndag 19. august. 13. søndag i Treenigheten
Kl. 11.00

Søndag 16. september. 17. søndag i Treenigheten
Kl. 11.00
Kl. 19.00

Selnes. Vandregudstjeneste
Rein kirke

Søndag 23. september. 18. søndag i Treenigheten
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Stranda kirke. Høsttakkefest.
Tårnagentene deltar.
Stadsbygd kirke

Søndag 30. september. 19. søndag i Treenigheten
Kl. 11.00
Kl. 11.00

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

Stadsbygd kirke

Søndag 26. august. Vingårdssøndag
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Kl. 12.00

Leksvik kirke
50 års konfirmanter
Skyråsen. Friluftsgudstjeneste
m/Bibelvandring for konfirmanter
Hindrem stavkirke
Gudstjeneste ved kyrkmarsjen

Leksvik kirke. Konfirmantpresentasjon
Hasselvika kirke. Friluftskonfirmantene deltar.
50 og 60 års konfirmanter.

KIRKESKYSS:

Endringer kan forekomme.
Se nyeste informasjon på vår hjemmeside:
https://kirken.no/indrefosen
eller på plakatene.

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

