
MENIGHETSBLAD
FFOORR  SSTTAADDSSBBYYGGDD  PPRREESSTTEEGGJJEELLDD

NNrr  11    ••    22001133    ••    6633..  åårrggaanngg

BBookk  ttiill  44--åårriinnggeennee..    SSee  mmeerr  ssiiddee  1122  

• Avskjed med prosten side 7   • Ett menighetsråd? side 8



Utgiver: Rissa kirkelige fellesråd.

Redaksjon:
Knut Inge Blix Furuseth - redaktør, Terje Breivold, Nils
Richard Hassel, Solfrid Lien Langmo, Rose Ramsø, Tone 
Alseth Larsen

Menighetsbladets kontoer:
Bankgiro: 4213.30.13681

Produksjon: Orkla Grafiske AS
Grønøra, 7300 Orkanger

Innlevering av stoff:
menighetsbladet@rissa.kommune.no 
Rissa kirkekontor, 7100 Rissa
Frist: 4. april for vår/konfirmasjonsnummer som 
kommer ut 20. april.

Kirkekontoret i Rissa
Rådhuset, Rissa
Tlf. 73 85 28 97, fax. 73 85 14 90
E-post: kirkekontoret@rissa.kommune.no

Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 09.00-14.00
Torsdag: kl. 10.00 –14.00

Ansatte:
Sokneprest for Rissa og Hasselvika:
Ledig 
Sokneprest for Stadsbygd og Sør-Stjørna:
David Vogel 
Kontor: tlf 73 85 26 26  Privat: tlf 98 84 28 82
Kirkeverge Anita Grø Rein
Kontor: tlf 73 85 28 48
Rådgiver  Svanhild Sveaas Skrødal
Kontor:  tlf 73 85 26 25

Soknediakon Terje Breivold
Kontor: Tlf 73 85 27 64 Privat: tlf 73 85 18 83
Menighetssekretær Aage Stoen
Kontor: tlf 73 85 28 96 Privat: tlf 73 01 66 86
Ekspedisjonen tlf 73 85 28 97 
Organist Jovna Zakarias Dunfjell
Kontor tlf: 73 85 28 96

Kirketjenere/gravere:
Rissa og Hasselvika: Margareth Solli
Askjemshalten: tlf 93 64 49 23
Frengen og Ramsvik: Ann-Britt Dyrendahl,
Tlf 93 82 59 54 
Stadsbygd og Rein: Torbjørn Hermstad, tlf 93 25 00 21
Husby kirkegård: Leif Tørstad, tlf 90 50 90 58

Prosten i Fosen:
Brita Hardeberg
Kontor: tlf 73 85 27 62

Kontorsekretær for prosten Birgit Høston:
Tlf 73 85 27 65, tlf 93 86 56 43

Frivillige verv:
Menighetsrådsledere:
Stadsbygd: Elin Kvidal, tlf 984 66 977
Rissa: Margot Thomassen, tlf. 909 29 240
Hasselvika: Nils Richard Hassel, tlf 917 01 151
Sør-Stjørna: Oddny Bliksås Frengen, tlf 73 85 38 77

Rissa kirkelig fellesråd: Sverre Skalmerås, 
tlf 73 85 18 04

Kontakter for blomsterfondene:
Rein: Astrid Kojen, tlf 73 85 12 36 

Konto: 4202.15.74907
Rissa: Midt-Norge Regnskap, tlf 73 85 48 50

Konto: 4213.30.47640
Stadsbygd: Stadsbygd Sparebank, tlf 73 85 50 00

Konto: 4336.20.04900
Hasselvika: Jorid Nebb: tlf 94 83 45 68

Astrid Elvebakken, tlf 414 31 011
Konto: 4213.30.33844

Frengen: COOP Fevåg, tlf. 73 85 38 20
Konto: 0530.05.77395

Selnes: Elin Dahlen, tlf. 73 85 39 75
Konto: 0530.05.77395

Råkvåg: FOSAM Råkvåg, tlf 73 85 31 37
Konto: 4212.57.11272

Sørfjorden: Mary Fiksdal, tlf 73 85 31 68
Konto: 0530.50.06531

Barnearbeid
Skaugdal, Unge røster

Kjersti N. Furuseth, tlf 73 85 40 84
Barnelaget i Hasselvika,

Hasselvika skole 
v/ Helena Sørensen tlf 478 03 643

Pre-Soul Children, Soul Children og Kefas, 
Fissa misjonshus.
Aage Stoen,tlf 992 59 762 
Jorunn Bårli Berg, tlf 984 10 867

Den minste kvist, Modalen
Dagrun Rokseth, tlf 73 85 01 31

Håpet barneforening, Sunde
Kristin Sve Bratseth, tlf 905 29 513

Noas Ark, Stadsbygd og
Noaklubben, Stadsbygd

Jorunn B. Berg, tlf 73 85 50 54

Ungdomsarbeid
Rissa Kr. Skolelag (NKSS),

Solveig Brørs (u.skolen), tlf 73 85 35 02
Stjørna Fritidsklubb, Mælan

Aage Stoen, tlf 992 59 762
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Ord til ettertanke av Kjersti Ngozi Furuseth

Ny bladbunad
Som dere ser, har det skjedd forandringer i menighetsbladet, og flere vil komme. Bladet skal også få nytt navn. Beteg-
nelsen prestegjeld brukes ikke lenger, og da må bladet få et nytt navn. Derfor ønsker redaksjonen forslag på hva menig-
hetsbladet skal hete. Det er fellesrådet som skal ta den endelige avgjørelsen i navnesaken.
I dette nummeret av bladet har vi lagt ved en giro, og vi håper så mange som mulig vil støtte menighetsbladet økono-
misk.

Tror du at Gud bryr seg om deg? Tror du at han har tid til å engasjere seg i nettopp deg? Eller er du en av disse som syns at
du selv er så ubetydelig at det er klart ikke Gud har tid til å bry seg med livet ditt?
Tenker du at siden han kan godta så mye elendighet i verden, ja så gidder han i alle fall ikke å bry seg med enkle meg…?
Gud bryr seg. Han bryr seg så mye at han til og med har gitt hver og en av oss mulighet til selv å velge hva vi vil med livet
vårt. Han dikterer ingenting, men har gitt oss en Bibel der vi kan finne ut hva som er hans ønske for livet vårt. Men vi må
velge selv.
Det vi velger, kan få følger for folk rundt oss, men det er våre frie valg. Vi kan ikke skylde på Gud for krig og ufred. Vi velger
selv.
Det er snart påske. Nettopp påsken er feiringen av hvordan Gud bryr seg om den enkelte av oss som lever på jorden.
Jødene feiret det at de kom seg ut av Egypt der de hadde levd som slaver lenge.
Vet dere hvordan de i første omgang kom til Egypt? De ble ikke tatt til fange og gjort til slaver. Nei, de kom til Egypt som
ærede gjester. Josefs brødre hadde solgt han som slave til noen som dro til Egypt. Via mange merkverdige veier, ble Josef
en mektig mann i Egypt. Josef ville gi Gud æren for de valg han tok, og han ble i stand til å redde en mengde mennesker
fra sultdøden etter uår. I tillegg reddet han familien sin. 
Historien om jødefolket, som vi leser i Bibelen, viser hvordan
Gud bryr seg om den ene og at det som skjer med en, kan 
gjøres til det beste for folk rundt.
Vår påskefeiring viser også at Gud virkelig bryr seg om hver og
en av oss. Jesus døde på korset nettopp for meg. Det er mine
synder som ble straffet der på korset. Gud har en plan for livet
til den enkelte, men det er vi som hver for oss må velge hva vi
vil gjøre med livet vårt. Det er faktisk mulig å bli ledet i hverda-
gen av Guds hånd. Vi kan ikke kjenne en som holder oss i
handa og drar oss med seg. Nei, den eneste måten å skjønne
hvordan vi skal bli ledet, er ved å lese mye i Bibelen for å bli
kjent med Gud. Derfor vil dette også for alltid bli et mysterium
for de som ikke er kristne. De som ikke selv tar disse valgene
og blir kjent med Jesus, vil ikke kjenne at de er i Guds hånd.

Velkommen til påskemåltid 22. mars
- en fin måte for hele familien å gå inn i påsken på!
Fredag 22. mars, fredag før palmesøndag, inviterer Rissa menighet i samarbeid med Den Norske Israelsmisjon til påske-
måltid i Fissa misjonshus, kl 19.00.

I år tar vi opp igjen tradisjonen med å feire kristent påskemåltid med
røtter i jødisk tradisjon. Når Jesus-troende jøder i Israel feirer påske,
er det med dobbel klangbunn i deres eget folks tradisjon og historie.
Påskemåltidet feirer de for å minnes Israelfolkets utfrielse fra Egypt,
men også Guds frelse i Jesus Messias. Slik står både jødisk og kris-
ten tradisjon som en frihetens fest. I de tidligste kristne menighetene
kombinerte de det jødiske påskemåltidet med nattverdfeiringen.
Måltidet passer for både voksne og barn. Vi smaker på bitre urter,
persille dyppet i saltvann, usyret brød og deig, farget som leiren i
Egypt. Underveis spiser vi også en enkel middag. Det er høytidelig
og uformelt på samme tid. 
Påmelding til kirkekontoret innen mandag 11. mars. Pris: kr 100,- pr
kuvert. Familie: maks kr 250,- 
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Gudstjenesteliste
1177..  ffeebbrruuaarr  --  55..  mmaaii  22001133
17. februar 1. søndag i fastetiden 
REIN KIRKE  kl.19.30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Brita Har-
deberg.  Offer til Diakoniarbeidet i menigheten.

24. februar 2. søndag i fastetiden
STADSBYGD KIRKE  kl 11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel.  Offer til me-
nighetsarbeidet.

SELA FJELLKIRKE, VERRAN  kl. 11.00
Gudstjeneste.  Kirkekaffe.

FRENGEN  KIRKE  kl. 16.00 
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest David
Vogel.  Offer til menighetsarbeidet.

3. mars 3. søndag i fastetiden
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Offer
til menighetens dåpsopplæring.

10. mars 4. søndag i fastetiden
HASSELVIKA KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved prost Brita Hardeberg.  Offer til menig-
hetsarbeidet. Årsmøte for Hasselvika sokn.

RISSA KIRKE  kl. 16.00
Gudstjeneste med nattverd ved prost Brita Hardeberg.
Offer til menighetens misjonsprosjekt i Etiopia.  Års-
møte for Rissa sokn.

17. mars  Maria budskapsdag
RAMSVIK KIRKE kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel.  Offer til me-
nighetsarbeidet.  Årsmøte for Sør-Stjørna sokn.

STADSBYGD KIRKE kl. 16.00
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest David
Vogel. Offer til Misjonsselskapet.  Årsmøte for Stads-
bygd sokn.

24. mars  Palmesøndag
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved prostiprest Jørund Grønning.  Offer til
Kirkens Nødhjelp.

FRENGEN KIRKE  kl. 16.00
Gudstjeneste med nattverd ved prostiprest Jørund
Grønning.

28. mars  Skjærtorsdag
RISSA  SYKEHJEM  kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved prostiprest Jørund
Grønning.

REIN  KIRKE  kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved prostiprest Jørund
Grønning.  Offer til Israelsmisjonen.

29. mars  Langfredag
STADSBYGD KIRKE  kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest David Vogel med lesning
av lidelseshistorien.

31. mars  Påskedag
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved prostiprest Jørund Grønning.
Offer til menighetens dåpsopplæring.

STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Offer
til menighetsarbeidet.

1. april 2. Påskedag
RÅKVÅG  SYKEHJEM  kl.11.00
Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest Petter Skan-
sen.

7. april  2. søndag i påsketiden
RISSA   KIRKE  kl. 16.00
Høymesse med innsettelse av prost Brita Hardeberg
og presentasjon av organist Jovna Dunfjell.   Biskop Tor
Singsaas deltar. Offer til Kirkens SOS, Trøndelag.

14. april  3. søndag i påsketiden
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Høymesse ved vikarprest Jørund Grønning. Offer til
Kirkens Bymisjon.

21. april  4. søndag i påsketiden
RISSA  KIRKE  kl. 19.30
Ungdomsgudstjeneste ved prost Brita Hardeberg og
sokneprest David Vogel.  Offer til menighetens barne-
og ungdomsarbeid.

28. april  5. søndag i påsketiden
RAMSVIK KIRKE  kl. 16.00
Gudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Konf.
gruppe deltar.

Lørdag 4. mai
RISSA KIRKE  kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prost Brita Hardeberg.

5. mai  6. søndag i påsketiden
RISSA KIRKE  kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prost Brita Hardeberg.

Konfirmantjubileum i Rissa kirke 
er bestemt til 4. august 2013.  
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STADSBYGD BEDEHUS
BYGDADAG  LØRDAG 16. MARS
Kl. 10.00  Dørene åpnes
Kl. 12.00  Formiddagstreff
John Dahl og Arne Meese holder kåseri. Tittel: ”Skråblikk på
bedehuset”
Vakker sang av Stadsbygd Mannssangerforening
Kl. 13.00 Påskeverksted for barn
Kl. 16.00  Noahbasar og familiefest
Prest Bella Svanholm holder talen.
Pre Soul Children og Soul Children deltar med sang.
Gratis servering
Kl. 18.00 Kveldssamling
Martha Stormo og Åse Dagsvik er kveldens gjester med
tale,  sang og musikk.
Ellers blir det rikelig anledning til å kjøpe seg god brødmat,
kaffe og kaker hele dagen. Lapskaus selges kl. 13- 15 og
etter familiefesten.
Mange flotte gevinster venter på nye eiere.  
Du er hjertelig velkommen!  

LØRDAG  30. MARS
Påskemøte kl. 15.00
Petter Skansen taler
Arr.: Den indre sjømannsmisjon.

Lørdag 6. april kl. 16.00
Påskespill med Soul Children korene.
Arr.: Menighetsrådet og Acta

NOAS ARK
Noas Ark er et barnetreff for barn i
alderen 0-9 år i følge med forel-
dre eller annen voksen.
Ledere er Jorunn Bårli Berg og Jo-
hanne Karlsaune Tung.  Noas Ark
møtes annenhver onsdag på
Stadsbygd bedehus kl. 10.30 –

13.00.  Ta med matpakke.  Kontingent: 50 kr pr barn pr år.
Møtedager: 6. mars, 20. mars, 3. april, 17. april, 15. mai.

NOAS HOBBYKLUBB 
Noas hobbyklubb er for 3.-7. klas-
singer.  Vi samles på Stadsbygd be-
dehus tirsdager, kl. 17.30 – 19.45.
Programmet består av formingsakti-
viteter, mat og andakt.  Leder: Jorunn
Bårli Berg.
Kontingent: kr. 50,- pr barn pr. år.
Møtedager: 5. mars, 9. april, 14. mai.

FISSA  MISJONSHUS
Misjonsmøte 3. mars kl. 19.00
Vi får besøk av Caleb Sherpa fra Nepal og Inger Britt Rød-
berg.
Arr.: Normisjon.

8. mars kl. 17.00.
Sosial samlingmed kveldsmat.
Ta med mat, drikke og kopp.

SKJÆRTORSDAG 28. MARS
Påskemøte kl. 19.00
Harald Helmersen taler.
Arr.: Den indre sjømannsmisjon

14. april kl. 16.00
Familiemøte 
Andakt ved Janne Gunnes Kambestad fra Acta
Arr.: Normisjon

Fredag 22. mars kl. 19.00
Påskemåltidmed røtter i jødisk tradisjon.
Passer for barn og voksne.
100,- kr pr person.  Maks 250,- for familien.
Påmelding: Kirkekontoret
Arr.: Rissa menighet og Israelsmisjonen.

26. april kl. 17.00.
Sosial samling med kveldsmat.
Ta med mat, drikke og kopp.

20. mai kl. 16.00
Pinsestevne.
Tale ved misjonsekr. Astrid Breivold
Arr: Normisjon

Bønnemøter:  
7. mars, 4. april, 2. mai  kl. 20.00.

RAMSØY MISJONSHUS
Påskedag 31. mars
Påskefest kl. 19.30med tale av Petter Skansen.
Arr.: Den indre Sjømannsmisjon

MYRAN MISJONSHUS
Sangkveld 15. mars kl. 19.00.
Kollekt til misjonshuset.
Velkommen!

Basar 10. mai kl. 19.00
Velkommen!
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Fra kirkeboka Takkeannonser
Dåp:
06.01.13  Johan Fissum Dalen, Rein kirke
06.01.13  Jonia Hassel, Rein kirke
13.01.13 Elise Hansen, Vega Kirke
20.01.13  Elena Jensen Brovold, Stadsbygd kirke
20.01.13  Malinn Kilen, Stadsbygd kirke
20.01.13  Sander Melhus, Stadsbygd kirke
20.01.13 Marcus Holten, Stadsbygd kirke
27.01.13 Hedvig Johnsdatter Kaald, Hasselvika kirke
10.02.13  Hedda Kristine Brødreskift, Stadsbygd kirke

Vielser:
15.12.12 Renathe Overland og Lage Denstad, Rissa kirke
29.12.12  Siv Anne Refsnes og Ståle Husby, Kirkekontoret
31.12.12 Jannicke Bakke og 

Trond Magne Askjem, Stadsbygd kirke

Døde:
12.12.12 Gudlaug Johanna Sandøy, f. 1929, 

Ramsvik kirke (bisatt)
20.12.12 Karen Sveaas, f. 1916, Rissa kirkegård
20.12.12 Jan Lintrup Paus, f. 1920, 

Rissa seremonirom (bisatt)
21.12.12 Bjørg Vik Dypvik, f. 1932, Husby kirkegård
03.01.13 John Bliksås, f. 1928, Stadsbygd kirkegård
04.01.13 Marie Haugen,f. 1925, Rissa kirkegård
11.01.13 Astrid Aasarød, f. 1934, Rissa kirkegård
30.01.13 Ingeborg Anna Nebb, f. 1913, Hasselvika kg
01.02.13 Johannes Grønningen, f. 1930, Stadsbygd kg
08.02.13 Ingeborg Sagdahl f. 1927, Rein kirkegård

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved Karl Henrik
Moes bortgang og begravelse.
Takk også for pengegaver til Norsk Luftambulanse på kr
17.150,- og gaver til Blomsterfondet.
Familien

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og minne-
gaver ved vår kjære mamma, Karen Sveaas, bortgang og
begravelse. En stor takk for en fin seremoni i kirka med flott
korsang, fiolin- og orgelmusikk. Vi vil også få takke Rissa
sykeheim avd. Svanen for god pleie og omsorg.
Bjørg og Svanhild med familier.

Hjertelig takk for minnegave i forbindelse med Klara So-
lems begravelse.
Rissa Bygdekvinnelag v/ Mari Trøen.

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomster og minnega-
ver ved Klara Johanne Solem sin bortgang og begravelse. 
Paul 
Lars Ingar og Hans Petter med familier 

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomster og minnega-
ver ved Ingeborg Anna Nebb sin bortgang og begravelse.
Takk til Asbjørn Mosleth for vakker sang i kirken.
Ingemar og Harald med familier.

Ny mann på orgelkrakken
Jovna Zakarias Dunfjell (29) ansatt som ny organist i Rissa

Den nye organisten kommer fra Snåsa og har en solid musikalsk bakgrunn.

– Jeg har utdannelse innen piano, klassisk sang og orgel, forteller Jovna Z.
Dunfjell som allerede har startet i stillingen som organist i Rissa. I første om-
gang vil han være her en dag i uka, men etter hvert blir det på heltid.

– Jeg studerer fortsatt litt, og så er jeg organist i Ranheim og Charlotten-
lund. Nå bor jeg i Trondheim, men vil flytte hit etter hvert, forteller han.
Bakgrunnen for at han søkte stillingen i Rissa, er at det er en 100-prosent-
stilling. Det er mange kirker å betjene i Rissa, og ligger nær Trondheim.  
Nå forsøker han å gjøre seg kjent med forholdene i kommunen.

– Etter hvert håper jeg å få kontakt med det lokale musikklivet slik at jeg kan
dra det inn i kirka. Ellers så er jeg en kormann, forteller den nye organisten.
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Avskjed med Sven Tysdal som prost
Søndag 9. desember var en stor merkedag i vårt prosti. Prost Sven Tysdal ble takket av for sin
tjeneste både på gudstjenesten i Stadsbygd kirke og i påfølgende festsamvær på bedehuset.

Biskop Tor Singsaas ledet an sammen med
de aller fleste av prestene i prostiet og an-
satte fra flere kirkekontor og andre ansatte. 
Det ble en meget innholdsrik og verdig

gudstjeneste. Gammelorganisten vår, Ole Andreas Fossan, hadde regien
på det musikalske.  Mange flinke sangere og musikanter hadde villig stilt
opp på denne dagen.
Biskop Tor Singsaas  gav gode avskjedsord så vel i kirka som på festsam-
været.
Mange ville delta på festsamværet i bedehuset, og her var det hilsninger
og gaveoverrekkelser fra bispedømme, fellesråd, menighetsråd og andre.
At det er en avholdt prost som nå trer tilbake, kom klart fram i alle hilsning-
stalene.  

Foran:  biskop Tor Singsaas og prost Sven Tysdal.
2. rekke:  kapellan Franziska Förster, Ørland/Bjugn, sokneprest Verena
Grønning, Leksvik, sokneprest Brita Hardeberg, Rissa, sokneprest Kristian
Kjenes, Åfjord, flystasjonsprest Sverre Stai, Ørland, menighetssekretær
Aage Stoen, Rissa, soknediakon Terje Breivold, Rissa, sokneprest Åslaug
Elvebakk, Bjugn, sokneprest David Vogel, Stadsbygd, prostiprest Jørund
Grønning, Leksvik. 
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Blir det ett menighetsråd?
Tanken om at fire menighetsråd kan bli til ett er sådd i Rissa.

Denne tanken er riktig nok sådd for en stund siden, men
har hatt dårlige vekstvilkår. Vansker med å få folk til å stille
til valg til menighetsrådene, kan være med på å frem-
skynde prosessen. På et fellesmøte for  menighetsrådene i
Rissa var dette ett av temaene på dagsordenen. Bjugn har
hatt en forsøksordning med ett menighetsråd i stedet for tre
råd. Bjugn har fire kirker og fem kirkegårder.

For å fortelle om erfaringene fra Bjugn, var Vidar Schanke
og Karen Lervik Stai invitert. De hadde mye positivt å for-
telle. En viktig suksessfaktor for at en sammenslåing av me-
nighetsråden skal fungere, er at det blir opprettet såkalte
kirkeutvalg i stedet for de menighetsrådene som forsvinner. 

- I kirkeutvalgene sitter folk som brenner for sine lokale kir-
ker. De tar seg av mye av det praktiske arbeidet  i kirkene,
slik som kirkekaffeordningen, de er kirkeverter, ordner med
konfirmantkapper og er parkeringsvakter ved større arran-
gementer i kirkene. Dersom dere i Rissa velger å slå sam-
men menighetsrådene til ett råd, er det viktig at dere

oppretter kirkeutvalg, poengterte kirkeverge Karen Lervik
Stai.

Hittil har alle de gamle menighetsrådene vært representert
i det nye felles menighetsrådet i Bjugn. Hvordan det blir når
det er slutt på forsøksordningen, var Stai usikker på.

En annen utfordring kan bli skillet mellom fellesråd og me-
nighetsråd når det i praksis stort sett er de samme perso-
nene som sitter i begge rådene. I Bjugn har man valgt å
kjøre møter med to forskjellige sakslister i samme møte.

I Rissa er det menighetsrådlederne som driver saksbe-
handling. Med ett menighetsråd for hele kommunen, kan
det bli en svær oppgave.

- Jeg mener dere må ha en administrativ ressurs for å drive
saksbehandling for menighetsrådet, var rådet fra Stai.
Nå skal de fire menighetsrådene diskutere om de finner det
formålstjenlig å slå seg sammen til ett.

Storvask......
Rissa kirke er fremdeles under oppussing.  Etter kalkingen var det nødvendig med
storvask, og Fjellørnen Idrettslag lånte ei kran som vaskerne brukte til takvask.
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Min salme
Salmen jeg har valgt meg, er både ny og gammel. ”Takk, gode Gud, for alle ting.” er skrevet av Olov Hartman i 1974,
men han laget den etter ”Solsangen” som Frans av Assisi skrev i 1225. Den ble oversatt av Eyvind Skeie i 1985, og
Egil Hovland komponerte melodien i 1976. 

”Takk, Gode Gud, for alle ting,” står både i Salmeboka og i Barnesalmeboka som ble utgitt i 1999. På nettet fant jeg ut at
det i 2008 ble utgitt en CD med samme navn som salmen min sammen med 20 andre sanger fra Barnesalmeboka.

Jeg liker at salmen har så enkelt språk at den passer for folk i alle aldre. Jeg har ikke lest så mye om Frans av Assisi, men
husker at han snakket med småfuglene, og at de kom og satte seg i nærheten av han. Jeg synes salmen uttrykker rolig
glede og trygghet i møte både med livet og døden. Men fremfor alt er salmen en takkebønn til Gud.

Den starter med å takke Gud for bror Sol. Vi folk er gjerne litt selvsentrert. Vi tror kanskje at jorda og vi er midtpunktene i
universet, mens det i virkeligheten er sola som alt dreier seg rundt. I kristentroen lærer vi at det er rett å starte med å takke
Gud. I Salme 147,1 i Bibelen står det: ”Det er godt å spille for vår Gud, det er rett å synge lovsang.” Både de 10 bud og
Fader Vår starter med vårt forhold til Gud og Guds rike.  

Det ligger en hemmelighet i det å takke.  ”Takk Gud under alle forhold!” står det i 1.Tess.5,18. ”For dette er Guds vilje med
dere i Kristus Jesus.” 
I tenåra var jeg med i Trondheim kristelige skolelagskor. Vi startet alltid øvelsene med en halvtimes samtale og bønn i
grupper. En i koret leste først noe fra Bibelen, før vi delte oss i grupper og fikk med oss en lapp der det sto noen spørsmål
om temaet og noen flere bibelord. Da det var min tur, ba jeg Gud om å gi meg en ide, og bladde rundt i nytestamentet
mitt. ”Takk,” ble temaet. Jeg kom til øvelsen, leste mitt bibelord og delte ut lapper. Etter som samtalen og bønnene summet
fra 5 -6 steder i Tempe og Valene småkirke, kom det etter hvert glade utrop og latter. Alle i koret var glade! Jeg var forun-
dret.

Johanne K. Tung

Takk, gode Gud, for alle ting.
Først for bror Sol, så lys og fin.
Han vekker oss hvert morgengry 
og er ditt tegn for oss i sky.

Omkved: Halleluja, halleluja, 
Takk for alle dine under.

Du tenner lys hver stjernenatt,
gir søster Måne hennes prakt.
Du sender ut bror Vind, så yr,
han drar omkring til tåken flyr.

Syng søster Vann, fra kildens dyp.
Bred ut ditt store hav i fryd.
Nå kaster regnet sølv på alt,
og jorden jubler der det falt.

Strål opp, bror Ild, og takk den Gud
som skapte lyset på sitt bud.
Gi kullet glød og lampen skinn.
Varm oss, bror Ild, ved flammen din.

Takk, gode Gud, for moder Jord.
Hun gjør oss ett med alt som gror.
Hun bærer trær og blomster frem
og smykker by og land med dem.

Takk, Gud, for dem som elsker deg.
For dem som går på fredens vei.
For dem som gav oss kjærlighet,
for dem som ser din herlighet.

Takk, gode Gud, for søster Død.
Den siste hjelper i vår nød.
Hun kjører vognen stille frem
når det er kveld og vi skal hjem.

Syng dag og natt!  Syng hav og jord!
Vi priser Gud i samstemt kor:
Du er så rik!  Du ser oss nå,
du bøyer deg mot alle små.

Olov Hartman, 1974
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Penger til tros-
opplæring i Rissa 
Hva slags trosopplæring ønsker 
vi hos oss?

Statsbudsjettet for 2013 gir Fosen prosti over 1,5 millioner
kroner til trosopplæring på Fosen.
Stadsbygd prestegjeld rekner dermed med å få statstil-
skudd til å dekke lønn for omtrent 0,5 stilling som tros-
opplærer, og denne personen rekner vi med vil bli tilsatt i
løpet av året.

For en del år siden ble skolene fratatt plikten til å under-
vise elevene til ”oppdragelse til den evangelisk-lutherske
tro”.  Dette ble da norske menigheters ansvar.  I praksis
har ansvaret begrenset seg til konfirmasjonsundervis-
ningen og frivillig kristent barne- og ungdomsarbeid. De
kirkelige myndighetene har i årevis påpekt denne mang-
elen på systematisk trosopplæring og bedt om statsstøtte
til det. Ørland og Bjugn har fått statstilskott til det en del
år, men fra i år blir det altså gitt statstilskott til alle menig-
hetene på Fosen.

De kirkelige myndigheter har vedtatt plan for trosopplæ-
ring for alle døpte i alderen 0 – 18 år.
Målet er at alle døpte skal få tilbud om 315 timers opplæ-
ring.  
Innholdet skal 
- vekke og styrke kristen tro
- gi kjennskap til den treenige Gud
- bidra til kristen livstolking og livsmestring

- utfordre til engasjement og 
deltakelse i kirke- og 
samfunnsliv.

Konfirmasjonsundervisningen
er i dag delvis prestenes an-
svar og delvis menighetenes
ansvar.  Prestenes ansvar blir
ikke endret, men en trosopp-
lærer kan få ansvar for organi-
sering og ledelse av fellestiltak
og gruppevirksomhet som
prestene ikke er pålagt å gjennomføre.   

Frivillig kristelig barne- og ungdomsarbeid er ønskelig
også i framtida, men dette er  avhengig av ildsjeler og av
barnas foresatte som for den aktuelle perioden setter av
tid. En lønnet  trosopplærer  kan sette av tid til å organi-
sere.

En trosopplærer kan også sjøl drive undervisning av
grupper av barn og unge.  Det mest vanlig har vært
undervisning i forbindelse med utdeling av kirkebøker og
bibler til barn. Mulighetene er imidlertid mange, og utfor-
dringene enda større.  Skolens tilbud var i sin tid pliktig
for alle.  Nå blir tilbudene frivillige.  Da blir det avgjørende
at trosopplæringen blir så god at foreldrene og barna
sjøl ser det viktig å  møte opp.  For tiden drøftes det derfor
hvilke kvalifikasjoner menighetene skal spørre etter for en
trosopplærer.  Menighetsrådene er interessert i flest
mulig innspill om det.

Terje B.

HAR DU LYST TIL Å BLI MED 
Rissa Soul Children å øve inn påskespill ?
De siste øvelsene før påske øver
Pre Soul Children (1.-4. kl) og Soul Children (5.-10 kl.)
sammen i et felles prosjekt 
TID: kl 17.45-19.00  (Soul Children fortsetter til 19.30)
DATOER OG STED:
12. og 26. februar i Fissa misjonshus
19. mars og 2. april i Stadsbygd bedehus 
Alle som har lyst til å bli med – er velkommen, selv om de ikke tenker å fortsette i koret etterpå.

Påskespillet blir fremført i Stadsbygd kirke lørdag 6. april kl 16.00
Soul Children er en stor korbevegelse med 80 lokale kor i Norge, tilknyttet «Acta – barn og unge i Normisjon»
Har du lyst til å hjelpe til?
Vi trenger:
• Praktisk hjelp med påskespill
• Ny musikalsk leder for Soul Children 5.-10. (du må dele visjonen om å vinne og bevare unge for Jesus) 
• Noen som har lyst til å lære seg å bruke, og hjelpe til med lydanlegg (kanskje noe for deg som har lyst til å være 
med koret , men ikke er så glad i synge?) 

• Ta kontakt eller send oss en sms med navn, og hva du vil hjelpe til med.

Kontaktpersoner: Jounn B. Berg 98 41 08 67  og Aage Stoen 99 25 97 62
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Fasteaksjon med fokus på 
forbilder
Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma og lærer for andre tidligere
sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid.

Vi har sett det før, i de nattemørke gatene hjemme i Oslo og i byer over hele verden: En kvinne som forhandler med en
fremmed mann om prisen på det mest sårbare hun eier. En jente som gir bort en liten bit av seg selv i bytte mot en bunke
skitne sedler, natt etter natt, til det ikke er mer igjen å gi. Eller til hun møter en engel som ikke vil ha noe fra henne, men som
tilbyr henne håp. Et nytt liv.

Gir håp
–En natt kom det noen mennesker bort til meg på gaten, og en av dem ga meg
en liten papirlapp. Det var en invitasjon til lunsj på et senter som het Nytt liv. Det
hadde aldri falt meg inn at det kunne finnes noe nytt liv for meg. De fortalte meg
at Gud fremdeles elsket meg, men jeg trodde ikke det kunne finnes en slik kjær-
lighet, forteller Martha Gezahegn.
Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom senteret som drives av Mekane Yesus, den
evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diakonale organisasjon er en av Kirkens
Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye jenter inn i et toårig program som
gir dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi. 

Takker norske menigheter
Buro Durje er aktiv i den lokale menigheten i Kazanchis-bydelen i Addis Ababa og som frivillig på Nytt liv-senteret. Han ser
på menighetene i Norge og Etiopia som jevnbyrdige partnere i arbeidet:
–Gjennom den diakonale tjenesten utfordres vi til å synliggjøre Guds kjærlighet der den virker mest fraværende. Det er en
stor inspirasjon å vite at menigheter i Norge er med oss i dette arbeidet på
sin måte. Gjennom Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk forbindelse med
våre brødre og søstre i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle som deltar i pro-
sjektet vårt gjennom å arrangere Kirkens Nødhjelps fasteaksjon!

Sammen forandre
Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp sette fokus på mennesker
som forandrer verden. Vi vil fortelle historiene om noen av dem som i våre
prosjekter er med på å gjennomføre norske menigheters internasjonale di-
akonale arbeid i praksis. Gjennom film, historier og bilder vil vi se hvordan
både nødhjelpsoperasjoner, langsiktige utviklingsprosjekter og det beslut-
ningspåvirkende arbeidet er forankret i lokale behov og løsninger, og i den
verdensvide kirkes diakonale oppdrag.

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 17.–19. mars
Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nød-
hjelps prosjekter over hele verden. Dette
er mennesker som er født på feil side av
urettferdigheten. Men de vil forandre ver-
den, og de vet hvordan. De er forbilder.
Med årets fasteaksjon vil Kirkens Nød-
hjelp fortelle historiene til noen av disse
forbildene. Vårt arbeid bygger på deres
kunnskap og engasjement. De sikrer bæ-
rekraftige løsninger som er forankret i lo-
kalsamfunnet. De får det til! Støtten fra
norske menigheter gir forbildene mulig-
het til å skape virkelig og varig foran-
dring. For seg selv, for andre og for
hverandre.

Det er menigheter landet rundt som står
for gjennomføringen av Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon.  Menighetene i Rissa
arrangerer aksjon tirsdag 19. mars og
trenger bøssebærere. Ta kontakt med
soknediakon Terje Breivold  dersom du
vil være med.
Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden. 
Støtt aksjonen direkte ved å:
• benytte kontonummer 1594 22 87493
• sende GAVE på sms til 2468 

(200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44 088 

(200 kroner)

Samse tak  for bedehuset på 
Stadsbygda 
Samse tak er et uttrykk som ble mye brukt i tidligere tider. Når lofotbå-
tene skulle på sjøen eller opp på land, var det ”båtsøngar’n” som oppfor-
dret alle de frammøtte til å ta samse tak for å få gjort jobben. Når mange
var enige om å bruke energien sin mot et felles mål, kunne de store og
tunge båtene flyttes. 
For to år siden hadde vi et slikt felles løft for bedehuset. Skifertaket på
sørsida ble rettet opp og restaurert. Nå står nordsida av det over hundre
år gamle huset for tur. I tilegg er det behov for å skifte bordkledning på
sørsida og østsida.  Vi har litt penger på tak-kontoen, men de strekker
ikke til. Derfor legger vi opp til en stor Bygdadag på Bedehuset lørdag
16. mars.
I tillegg til å ha en åpen dag med mye godt innhold, ønsker vi også å
samle inn midler til sommerens store felles løft.
Programmet er laget etter samme mal som for tilsvarende basardag i
2011.  Se kunngjøringen på side 5.
Du er hjertelig velkommen til å ta et samse tak for bedehuset på Stads-
bygda!  



Returadresse: 
Kirkekontoret 
7100 Rissa

Informasjon

B

UTDELING AV 4-ÅRSBOKA
Såmannssøndagen
ble 4-årsboka delt
ut i Rissa kirke.
Skaugdal Unge
Røster bidro med
sang. Her er noen
bilder fra gudstje-
nesten.


