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Rissa og Hasselvika: Margareth Solli
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Frengen og Ramsvik: Ann-Britt Dyrendahl,
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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: Solfrid Helene Lien Langmo, tlf. 91527072
Rissa: Solveig Brørs, tlf. 95841937
Hasselvika: Nils Richard Hassel, tlf 917 01 151
Sør-Stjørna: Oddny Bliksås Frengen, tlf 73 85 38 77

Rissa kirkelig fellesråd:
Terje  Jønvik, Stadsbygd

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
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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

Rissa Soul Children
Stadsbygd bedehus
Jorunn Bårli  Berg,  tlf 984 10 867

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

Noaklubben, Stadsbygd
Jorunn B. Berg, tlf 73 85 50 54

Noas Ark småbarnsang, Stadsbygd
Johanne K Tung, tlf 995 63 467

Ungdomsarbeid
Rissa Kr. Skolelag (NKSS)

Stjørna Fritidsklubb, Mælan
Aage Stoen, tlf 992 59 762

Forsidebilde:
Foto av prospekttegning i Rissa Bibliotek.  2 bilder henger der.
Tegner skal være Johan Friedrich Leonard Dreier (1775-1833).
Johan Dreier er født i Trondheim og bodde som voksen i Ber-
gen.  Han levde av tegningene sine, og det finnes mange teg-
ninger av mennesker og landskaper med bygninger av han.

MENIGHETSBLAD
FOR STADSBYGD, RISSA, HASSELVIKA OG SØR-STJØRNA MENIGHETER
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Andakten

Da vi kom tilbake til Rissa etter fire år i Rogaland, ble vi ønsket velkommen tilbake av mange.  Det var godt med
alle de varme klemmene og de gode ordene!  Velkommen tilbake!  Godt å se dere!
Det gjorde sterkt inntrykk.

Noe av det aller sterkeste var de gangene jeg fikk høre noen si:  Velkommen hjem!
Det opplevdes helt rett.  Vi var kommet hjem.  

Jesus forteller en lignelse om en mann som blir ønsket velkommen hjem av sin far.
Det er ingen selvfølge at han skal bli godt mottatt, for han har levd et vilt liv og sløst bort hele farsarven.  
Han har ikke lenger noen rettigheter på hjemgården.
Han har ikke utrettet noe som han kan være stolt over.
Og han kommer hjem med tomme hender.
Men han blir mottatt med åpne armer, med stor fest og mye kjærlighet.
Faren gir ham fine klær, ring på fingeren og sko på føttene – og alt dette er tegn på at han blir regnet som
sønn i huset.

Tenk om han ikke hadde våget hjemturen?
Tenk om hans stolthet hadde gjort at han ble sittende som en sulten grisepasser for alltid? 

Bibelen forteller oss at vi har en Far i himmelen som alltid ønsker oss velkommen hjem.  Selv om vi ikke har noe
å være stolt av.  Selv om vi ikke har med oss noe annet enn våre tomme hender.
Hver gang vi samles til gudstjeneste, blir vi møtt med de samme ordene om nåde og fred.  Det er en hilsen til
oss hver enkelt – fra vår himmelske Far, og en påminnelse om hva som vil møte oss når vi en gang skal møte
ham ansikt til ansikt.

Da Rissa kirke feiret 125 års-jubileum i fjor høst, leste jeg noen ord til innledning (skrevet av Kristin Solli Schøien)
som handler om dette – å komme hjem.

I dette hus
er tusen toner sunget.
I dette rom
er hundre bønner bedt.
Til dette sted
har mange føtter vandret
og noen har gått tungt -
og andre lett.

I dette hus
har gledens toner jublet.
I dette rom
har sorgen hatt sitt sted.
Ved alteret
er ja blitt sagt og mumlet
I dåpens font
har vannet rislet ned.

I dette hus
er himmelen tilstede
og paradisets dører står på klem.
For dette er et hellig sted på jorden
og den som kommer hit
er kommet hjem.

Ingunn Aarseth Høivik

Velkommen hjem!
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23. februar Kristi forklarelsesdag
REIN KIRKE  kl 11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel. Markering av
grunnlovsjubileet. Offer til trosopplæring i Rissa.
STADSBYGD KIRKE kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest David Vogel.
Offer til Misjonsselskapet.
2. mars  Fastelavnssøndag
STADSBYGD KIRKE  kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth 
Høivik. Utdeling av 6-årsbok. Offer til menighetsarbeidet.
HASSELVIKA  KIRKE  kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth 
Høivik. Utdeling av 6-årsbok. Offer til menighetsarbeidet.
Årsmøte.

9. mars  1. søndag i fastetiden
REIN KIRKE kl.11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.  
Årsmøte for Rissa sokn.  Offer til Diakoniarbeidet i soknet.
16. mars  2. søndag i fastetiden
RAMSVIK KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved prost Brita Hardeberg. Årsmøte for 
Sør-Stjørna sokn.
STADSBYGD  KIRKE  kl. 16.00
Gudstjeneste med nattverd ved prost Brita Hardeberg.
Offer til Menighetsarbeidet. 
23. mars  Maria Budskapsdag
RISSA  KIRKE  kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth 
Høivik.  11-åringer deltar med «Lys levende».
Offer til trosopplæringa.
30. mars  3. søndag i fastetiden
RISSA  KIRKE  kl. 19.30
Ungdomsgudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth
Høivik. Offer til Kirkens Nødhjelp
6. april  4. søndag i fastetiden
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel.  Offer til
Søndagsskoleforbundet.  
Årsmøte for Stadsbygd sokn. 

13. april  Palmesøndag
FRENGEN  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel
RISSA  KIRKE kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest David Vogel.
Offer til trosopplæringsarbeidet.
17. april  Skjærtorsdag
RISSA  SYKEHJEM  kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik.
REIN  KIRKE kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik. Offer til Israelsmisjonen.

18. april  Langfredag
STADSBYGD KIRKE  kl. 11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik
20. april  Påskedag
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest David Vogel. 
Offer til menighetsarbeidet.
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth 
Høivik.  Offer til misjonsprosjektet i Etiopia.
21. april  2. påskedag
RÅKVÅG  SYKEHJEM kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest David Vogel
27. april  2. søndag i påsketiden
RAMSVIK  KIRKE  kl. 16.00
Ungdomsgudstjeneste ved sokneprest David Vogel.  
Holy Kick-gruppa deltar.
1. mai  Arbeiderbevegelsens dag
Ingen gudstjeneste.
3. mai  lørdag
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingunn 
Aarseth Høivik.  Offer til trosopplæringsarbeidet.
4. mai  3. søndag i påsketiden
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ingunn 
Aarseth Høivik.  Offer til trosopplæringsarbeidet

Gudstjenesteliste
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Årsmøtene
Kirkeloven pålegger alle menigheter(sokn) å holde menig-
hetsmøter minst en gang i året.  På de årlige menighets-
møtene blir det orientert om menighetsarbeidet og den
økonomiske situasjonen for menigheten.  Det blir gitt an-
ledning til spørsmål, og det er også mulig å fatte vedtak
om forhold menigheten har ansvar for.  De årlige møtene
skal ikke godkjenne regnskap eller årsrapporter. For lett-
vindthets skyld blir de kalt årsmøter sjøl om det er menig-
hetsrådet som har dette godkjenningsansvaret.  

Menighetsmøtene har derimot svært lenge hatt ansvaret
for å innføre nye salmebøker. I alle kirkene i Rissa er
den nye røde salmeboken, Salmebok 2013, lagt ut.  Alle
har dermed mulighet til å gjøre seg kjent med innholdet.

Den er godkjent til bruk av Kirkemøtet, men det er menig-
hetsmøtene som skal vedta om disse skal tas i bruk. Det
blir egen sak på alle årsmøtene i år.

En annen sak er spørsmålet om sammenslåing av Rissa,
Stadsbygd, Hasselvika og Sør-Stjørna til ett menighets-
råd.  Se egen artikkel.   Kirkeloven sier at menighetsmø-
tet skal uttale seg om deling, sammenslåing og andre
endringer i grensene for sokn. Derfor skal også denne
saken legges fram på årsmøtene i år.   

Hasselvika: 2. mars    kl.17.00 i Hasselvika kirke
Rissa: 9. mars    kl.12.00 i Rein kirke
Sør-Stjørna: 16. mars   kl.12.00 i Ramsvik kirke
Stadsbygd: 6. april      kl.12.00 i Stadsbygd kirke
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Jim Reeves-kveld
RISSA  KIRKE  torsdag 13. mars kl.
19.00
Sang og musikk ved Edgar Paulsen
Bilettpris:  150 kr
Overskudd går til oppussing av
Rissa kirke

Babysang i Rissa  kirke
Våren 2014
Dette er et tilbud for baby fra 0-1 år
sammen med mor, far eller en
annen voksen.
Det blir et variert repertoar av
kjente, kjære sanger, nye sanger,
rim, regler, dans og kos! 
Etterpå blir det tid til skravling og
spising. Ta med matpakke.  Vi lager kaffe og te!
Klokkeslett: kl 10.30
Møtedager: 20. februar,  6. mars, 20 mars
Leder: Ingunn Aarseth Høivik
Arr. Menighetene i Rissa kommune

Noas  Ark  
Småbarnssang på 
Stadsbygd Bedehus   
Annenhver onsdag kl. 10.30 – 13.00 
Møtedager:  5. mars, 19. mars, 2.
april, 16 april, 30. april, 14. mai, 28.
mai, 11. juni.
Lørdag 29. mars kl. 15.00:  BASAR
sammen med Noas hobbyklubb og Stadsbygd Normisjon 

Ta med en forelder eller en annen voksen, mat og drikke.
Sang med barna, leik og forskjellige aktiviteter, bibelfortel-
ling med de eldste barna. Kr. 50,- pr.familie i året.
Leder: Johanne K. Tung mob. 995 63 467, m. fl.
Arr. Stadsbygd menighet

Rissa Soul Children 
Ny oppstart i 
Rissa Soul Children kor
Aldersgruppe: 1. – 7. klassetrinn.

Vi samles på Stadsbygd bedehus kl 18.00 – 19.15:
4. februar, 4. mars, 25. mars, 1. april, 13. mai.

Basar til inntekt for Fevåg bedehus 
Torsdag 27. mars kl. 18.00
Trekning på nummerårer og loddsalg. Servering.  
Velkommen!

Møteplan for Øvre Rissa 
Misjonssambandsforening 
våren 2014
12. mars kl. 19.30: Forening hos Hildur Dahle
18.-23. mars Møteuke med Ivar Moen
8.april kl. 19.30: Forening hos Ragnhild og 

Jan Inge Rønning 
13. april 
(Palmesøndag):  Sang- og musikkveld
14. mai kl. 19.30: Forening hos Andrew og 

May Elin Larsen 
12. juni kl. 18.00: Sommeravslutning hos 

Anne C og O A Sakseid 

Velkommen til møteuke med Ivar Moen
Tirsdag 18. mars kl.19.30 i Sunde Misjonshus
Onsdag 19. mars kl.19.30 i Sunde Misjonshus
Torsdag 20. mars kl.19.30 i Fevåg bedehus
Fredag  21. mars kl.19.30 i Sunde Misjonshus
Lørdag 22. mars kl.19.30 i  Sunde Misjonshus
Søndag 23. mars kl.17.00 i Sunde Misjonshus, Skaugdal
Unge Røster deltar
Arr.: Misjonssambandet

Sangkveld/Gaitherkveld på Sunde misjonshus
Palmesøndag 13. april kl. 18.00 
Det blir allsang under ledelse av Kjetil Reiersen med unge
musikanter og forsangere. Innslag fra Gaither Homecom-
ming og sang av Jørgen Rønning. Bevertning

Program for Stadsbygd Normisjon
Onsdag 12. februar kl. 19.00 
ÅRSMØTE med besøk av Martha Stormo

Lørdag 29. mars kl. 15.00   
BASAR sammen med Noas ark småbarnssang og Noas
hobbyklubb

Lørdag 17. mai kl. 19.00  
17.Maifest på Bedehuset.

Rissa Normisjon arrangerer
Søndag 16. mars kl.16.00
Familiesamling i Fissa Misjonshus.  
Tale ved Bjørn Roger Karlsen.  Barneopplegg. 

Torsdag 24. april kl.19.30 
Møte hos Guri og Torbjørn Dahle.
Tale ved misjonssekretær Astrid Breivold.

Skaugdal bedehus
Skaugdal Unge Røster er 20 år. Det markeres blant annet
med basar på bedehuset lørdag 26. april klokka 14.00



6

Tidlig på 1800- tallet var Europa preget
av Napoleonskrigene. Danmark og
Norge prøvde å holde seg utafor, men
etter at britene ranet Danmarks flåte i
1807, gikk Danmark og Norge inn på
Frankrikes side.  Sverige gikk derimot
over på England og Russlands side.
Etter Frankrikes tap, ble Danmark
tvunget til fredsforhandlinger i Kiel. Ved
fredsavtalen 14. januar 1814 ble konge-
riket Norge avstått til kongeriket Sve-
rige.

Nordmenn flest følte seg krenket over
dette.  De hadde ført mange kriger mot
Sverige og ønsket ikke svensk konge.
Prins Christian Frederik av Danmark
opphold seg i Norge, og han gjorde
krav på å bli ny norsk konge.  Etter et
stormannmøte på Eidsvoll, sendte han
brev til alle biskopene i landet.  Der
gjorde han det klart at hans far, kong
Frederik 6., hadde avstått Norge til Sve-
rige, men at han selv ville overta styret
av landet.  Som landets regent bad
han om at alle landets menigheter
skulle samles i kirkene og avlegge tro-
skapsed til seg som konge. En ekstra-
ordinær bededag (bønnedag) skulle
brukes til dette.  Samtidlig skulle hvert
prestegjeld velge to valgmenn til et fyl-
kesmøte der valgmennene skulle velge
representanter til en Riksforsamling på
Eidsvoll.  Over hele landet ble det der-
for satt opp en egen bønnedag med
gudstjenester i en av prestegjeldets kir-
ker.  For Stadsbygd prestegjeld ble
gudstjenesten holdt i ”Ritzen” kirke på
Rein 11. mars. 

På Rein var fogden i Fosen, Christen
Gram, til stede sammen med ”den tal-
rige Almue”.  Sokneprest Hans Nicolai
Rønne hadde på forhånd skrevet et
brev, eller en Adresse som det ble kalt,
til prins Christian Frederik.  Det mest
påfallende med denne ”Adressen” er
det svulstige språket der soknepres-
tene med underdanighet støtter prin-
sens ønske å bli konge. Sokneprest
Hans Holst Lund på Ørlandet begrun-
net det hele med at ”Det lidende Nor-
ges Lodd syntes allerede at være
trukket, og hvilken Lodd?  Denne
skrækkelige, der truede med et vanæ-
rende Slaverie under en fremmed
Magts Herredømme.”  

Rønne skrev blant annet ”For den Alvi-
dendes dømmende Øje - være det os
tilladt, at tilskrive Deres Kongelige Høi-
hed, og efter Evne gjennom disse Li-
nier, at tolke vore usminkede, ærlige
norske Følelser, saavel for Dem Selv,
ophøiede Fyrste, som for det uendeligt
elskede Fødeland!”. 
Fogd Gram henholder seg ”aldeles
allerunderdanigst til de udi Foer-
staaende Addresse yttrede Følelser og
Bøn til Hans Kongelige Højhed vor el-
skede Prinds-Regent Christian Frede-
rich om at overtage sig Værdighed
som Norges Konge.”

Den ”talrige Almue” sluttet seg dette.
”Adressen” fra Stadsbygd prestegjeld
ble dermed en fullmakt underskrevet
av 16 menn.  Foruten sokneprest
Rønne var den underskrevet av to
andre embetsmenn, oberstløytnant
Selmer fra Ingdalen og major Linstow.
Lensmann H. Grønning og bøndene
Jsach Wemundstad, Jon Aschiem,
Jsach Olsen Qvidahl og Johan Belling
skrev under fra Stadsbygd.  Lensmann
Bent Olsen Nøst og  bøndene Peder
Flytten, Knud Meelhus, P. Berg og  Ole
Pedersen Rogset fra Rissa. Bøndene
Beniamin Indergaard og Jørgen Ys-
land fra Lensvika og John Hasel fra
Hasselvika. Den gangen var Stads-
bygd eget sokn,  mens Lensvika og
Hasselvika hørte til Rissa sokn.  Hans
Nicolai Rønne og Bent Olsen Nøst ble
valgt til å overbringe ”Adressen” til
”Amtsmøtet paa Melhuus”  28. mars

Stjørna hørte den gangen til Ørland
prestegjeld.  Der ble tilsvarende møte

holdt i Ørland kirke, og assessor Fre-
drik Nannestad på Storfosna og bon-
den Niels Olsen Huusbye ble valgt
som ”Menighedens Valgmænd”.

Valgmennene fra Rissa kommune fikk
med seg fullmaktene til amtsmøtet på
Melhus.  Der valgte de tre represen-
tanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll
som brakte fullmaktene med seg til
prinsen. Dessverre ble det ingen Eids-
vollmann fra Rissa kommune.  Eidsvoll-
mannen med størst tilknytning til Rissa,
er sannsynligvis Christian Hersleb Hor-
neman som ble valgt fra Telemark.  

Søndag 23. februar 2014 vil valget bli
market i Rein kirke.  Staten gir kirka en
kopi av fullmaktsdokumentet som vil bli
satt opp til minne om denne hen-
delsen. 

For Den Norske Kirke er det viktig å vise
hvor sterke bånd det har vært mellom
kirke og folk gjennom historien.  Sam-
lingen i kirken 11. mars 1814 var ikke
bare et valgmøte, men det var en
gudstjeneste der hensikten var ”at
nedbede Hæld og Velsignelse over det
kjere Fædreneland og dets Høie Sty-
rer.”  I kritiske tider for folk og nasjon
har felles bønn for land og styresmak-
ter alltid vært naturlig. I vår tid ønsker
kirken folket inn i kirkene til ny felles
bønn om frihet og menneskerettigheter
både for oss i Norge og resten av ver-
den. Vår egen selvstendighet og frihet
inspirerer til støtte for alle andre folk på
jorden. Kirkens programerklæring for
grunnlovsjubileet er derfor: ”Fri til å
tale, tro og tjene.” 
Velkommen til kirke!

Grunnlovsjubileet: 

Valget av valgmenn fra Rissa i 1814
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Min salme
”Kjærlighet fra Gud” 
er en salme som har fulgt meg hele livet. Som lita jente var jeg ofte på besøk hos Mormor og Morfar på Namdalseid. De
bodde langt fra kirka, og var avhengig av skyss fra andre for å komme seg til gudstjeneste. Det ble derfor ofte til at vi i
stedet fulgte med i gudstjenesten på radioen. Da måtte vi ungene være stille. Morfar hadde en nydelig tenor, og sang
alltid med på salmene. ”Kjærlighet fra Gud” sang han også mye utenom gudstjenestene. Sang gjorde han både inne og
ute, og det lyste kjærlighet av hele han når han sang, ofte med mange ”krøller” som ikke stod i notene.
I ettertid ble det naturlig å velge ”Kjærlighet fra Gud” når noe i familien skulle feires, enten det var i sorg eller glede. Jeg
tenker i dyp takknemlighet på Morfar hver gang jeg hører denne salmen.

Kjærlighet fra Gud
springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten

Hilsen Marna Pukstad

Jeg vil utfordre Judit Hassel til å skrive om sin salme i neste nr.

Rissa menighetsblads 
økonomi
Menighetsbladet har alltid blitt drevet slik at ut-
giftene dekkes av gaver og annonseinntekter.  I
2013 ble det gitt ut 5 nummer.  Fire av disse
hadde 12 sider.  Et blad hadde 16 sider.  Samlet
hadde vi ei utgift på 128. 467, mens den samla
inntekta var 111.168 kroner.  Dermed fikk vi et
driftsunderskudd på vel 17.000 kr.  Underskud-
det gjorde at beholdningen nå har gått ned til
ca. 110.000 kroner.

Utgiftene til menighetsbladet er trykking og por-
toutgifter.  Hvert blad koster omtrent 26.000
kroner. Portoen for å sende et adressert blad,
er nesten 11 kroner pr blad.   For at postverket
skal legge et uadressert blad i postkassene i
Rissa betaler vi omtrent 2,50 kroner.  

Terje Breivold har fortiden samling av stoff til
menighetsbladet som en del av sitt arbeid.  De
andre medarbeiderne til bladet gjør dette uten
godtgjøring.

I dette nummeret legger vi inn giroblankett som
vi ber dere bruke. 

Gaveinntekten i fjor var 75.600 kroner fra
innenbygds og 25.900 kroner fra utenbygds.
Andre inntekter var knapt 10.000 kroner. Det er
selvfølgelig like enkelt å sende gaver til menig-
hetbladet via nettgiro som å betale med blan-
ketten. Nummeret står alltid på side 2 og er
4213.30.13681.  Hjertelig takk for gavene!

Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

Vi er kommet godt i gang med utvendig restaurering av Stads-
bygd bedehus, for taket er blitt fornyet etter alle kunstens regler.
Vi hadde et bedehus med salrygget og mosegrodd skifertak, og
med tilløp til at stein ville falle ned. Men nå har vi et tak som er
retta opp, med reinvaska skifer satt fast med galvanisert spiker
som ikke ruster. Og vi takker hjertelig, alle som har vært med og
bidratt slik at vi fikk fornyet taket på Stadsbygd bedehus! Det var
både gaver, gevinster, mat til basarene, saging av tømmer, kjøp
av lodd og mer til. Og hvis noen spør hvor lenge dette taket vil
holde, så er svaret: hundre år! 

Og så går vi med tanker om å få ny bordkledning på huset.
Snekkerne vet hvordan de vil gripe det an. En del dugnad skal vi
få til. Tømmer til opplekting av taket fikk vi av klæbyggen Hans
Dragsjø og en lokal skogeier. Dragsjø har gitt lovnad om tømmer
til en vegg…. Og vi har fastsatt basar på bedehuset lørdag 29.
mars kl 1500. Hvis noen ønsker å gi en gave til bordkledning, så
har vi en konto som hittil har kaltes Takkonto (men som nå må
omdøpes til Bordkleningskonto) med nummer 4336.14.36629.
Og så spør vi alle gode krefter: Vil dere være med og hjelpe til? 
Stadsbygd Normisjon v/ Johanne K. Tung

Ny leder i Fellesrådet
Terje Jønvik, Stadsbygd er valgt til ny leder for Rissa Kirkelige Fel-
lesråd etter Sverre Skalmerås.  Terje Jønvik har vært en av Stads-
bygd sokns medlemmer i Fellesrådet de siste to årene, og han
har nå påtatt seg ledervervet.  Fra sitt arbeid som revisor,  har
Terje Jønvik særlig god greie på regnskap og økonomi.  Narve
Jostein Langmo og Inga Fætten er valgt som nye medlemmer til
Fellesrådet fra Rissa sokn.

Ny bordkledning til 
Stadsbygd Bedehus



Fra kirkeboka
Dåp:
01.12.13 Amanda Pukstad, Stadsbygd kirke
01.12.13 Ane Langmo Amundsen, Stadsbygd kirke
08.12.13 Noah Xander Sand, Rissa kirke
08.12.13 Maria Emilie Ytteraas, Rissa kirke
08.12.13 Isabella Kvitland, Rissa kirke
05.01.14 Oliver Balstad Dinesen, Rissa kirke
19.01.14 Linea Lovise Olsen Jakobsen, Rissa kirke
19.01.14 Alena Kvithyll Føll, Rissa kirke
09.02.14 Sunni Berge, Stadsbygd kirke
09.02.14 Arne Holten, Stadsbygd kirke

Døde:
29.11.13 Magnar Byberg, f.1938, Stadsbygd kirkegård
04.12.13 Jonny Jeremias Skjevik, f.1992,

St.Olavs Hospitals kapell
06.12.13 Karen Sjøli Askim, f.1921, Stadsbygd kirkegård
03.01.14 Noralf Kojen, f.1936, Rein kirkegård
03.01.14 Jomar Snildal, f.1942, Rein kirkegård
08.01.14 Gudrun Aasen, f. 1925, Rissa kirkegård
10.01.14 Olav Skaug, f.1921, Rissa kirkegård
10.01.14 Jan Oddgeir Godejord, f.1953, Rein kirkegård
21.01.14 Arne Dyrendahl, f.1921, Rissa kirkegård
31.01.14 Nils Kristian Pukstad, f.1921, Stadsbygd kirkegård
31.01.14 Thawan Monteiro dos Santos- Gjermstad, f.2010,

Rissa kirkegård
05.02.14 Gunnvor Elida Overskott, f. 1937, 

Stadsbygd kirkegård
05.02.14 Inger Rokseth, f. 1922 Rein kirke (Bisatt)
12.02.14 Reidun Engvik, f. 1919 Frengen kirkegård

Hjertelig takk for all  vennlig deltakelse, blomster og
pengegave på kr 15.150,00 til Hjemmesykepleien i Vanvi-
kan i anledning vår mor Kristine Svees begravelse. En takk
til Asbjørn Mosleth og Harald Helmersen for fin sang i
kirka. 
Amund og Ola Svee  m/ familie

Hjertelig takk for all omtanke, blomster, gaver til Kreftfor-
eningen og deltagelse ved vår kjære Anne Mari Skånøy
sin sykdom og alt for tidlige bortgang.
Inge og barna.
Bjørg og Ivar

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerksom-
het ved Knut Dahles begravelse.
Agnes Dahle med familie.

Hjertlig takk for all varme og omsorg ved vår mors, Hild
Kålen Indseth, sykdom og død. Takk for blomster og peng-
egaven til Rissa Bygdemuseum.
Takk til alle som gjorde bisettelsen og minnestunden til en
verdig avskjed.
Hege, Siv og Audun med familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære
mamma Klara Lorine Aasarøds bortgang og begravelse,
for gode ord og fin musikk i kirka ved prest David og orga-
nist Jovna og for minnegaven kr. 8.700 til avd. Tunet ved
Rissa Sykehjem hvor mamma fikk god pleie og omsorg.
Hilde og Frode
Dagrun og Odd med barn og barnebarn

Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning Karen Sjøli
Askims bortgang og begravelse. Vi vil få takke betjeningen
ved Stadsbygd  Eldresenter for god omsorg og pleie. En
stor takk til Stadsbygd Mandssangerforening for fin sang i
kirka. Takk også for gaven til blomsterfondet.
For familien: Einar Sjøli

Takk for blomster, omtanke og pengegave til Hjemmesy-
kepleien ved vår kjære Kjell Frøseths bortgang.
Kristin, Knut og Inger-Lise

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og hils-
ninger ved vår kjære Bjarne Reinkinds bortgang og begra-
velse.  En spesiell takk til pleiere på Rissa Sykehjem
”Himmelblå”.  Takk for pengegavene til Kreftklinikken
Fosen, kr 21.900,-.
Agnes,
Arne Jørgen og Asbjørn med familie.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære mor,
Gudrun Aasens bortgang og begravelse.  Takk for penge-
gaver til avd. Tunet og Blomsterfondet.  En spesiell takk til
Asbjørn Mosleth for fin sang i kirka.
Bjørn, Jomar og Gunn Irene med familier

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster og minne-
gaver til Rissa kirke og Rissa kirkes blomsterfond ved vår
kjære far, Olav Skaugs bortgang og begravelse.  Takk
også for en fin seremoni i kirka.
Marit og Karin med familier.

Hjertelig takk for vennlig deltakelse ved vår kjære pappa,
Arne E. Dyrendahls bortgang og begravelse.  Takk for
pengegaven til Rissa Sykehjem og Blomsterfondet.  En
spesiell takk til Snorre for fin sang i kirken.
Herdis, Erling, Elisabeth, Ragnar og Lillian med familier

Rissa Bygdemuseum takker for minnegaven ved Hild
Kålen Indseths begravelse.

Rissa kreftforening takker.
Vi vil rette en stor takk til alle som har støttet laget gjennom
gevinster til arrangementene våre gjennom flere år. Stor
takk også for testamentariske gaver. Takk også til alle som
stiller opp med kaker og hjelper til under de forskjellige ar-
rangementene laget har hatt.
Styret

Rissa kirkelige fellesråd takker for minnegaven til Rissa
kirke ved Olav Skaugs begravelse.
Kirkevergen
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Kirkens Nødhjelp er
der i katastrofen 
og trenger deg!
Weidan Jarran er fra byen Ibrid i Jordan og er utdannet
til psykososialt arbeid.  Nå arbeider hun i flyktningeleiren
Zataari i Jordan med psykososial førstehjelp.  Dit har det
kommet minst 150.000   flyktninger fra  Syria.  ”Her i Za-
taari har alt for mange opplevd å se søsken og foreldre
bli drept på bestialsk vis foran øynene deres. Men hvis
jeg kan bidra til at de i det minste ser håp om en bedre
fremtid, har jeg verdens mest meningsfulle jobb” , sier
32-åringen.   Flytningebarna trenger Weidan.   Kirkens
Nødhjelp trenger deg for lønne Weidan og hjelpe barna.
Sammen får vi gjort noe!

Pengene vi samler inn til årets aksjon, går som vanlig til
hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår et stort
arbeid for syriske flyktninger i samarbeid med kirkelige
partnere som blant annet Det Lutherske Verdensforbund. 

De leverer rent vann og trygger sanitære
forhold, i tillegg til annet nødhjelpsarbeid. Men Kirkens
Nødhjelp arbeider også med gjenoppbygging og klima-
forebyggende tiltak på Filippinene. Pengene som samles
inn i fasteaksjonen, gjør det mulig å handle raskt i kata-
strofer.  Slik som etter tyfonen på Filippinene.

Fasteaksjonen gir oss en mulighet til å gjøre noe konkret
med alt det vonde vi hører om i nyhetene. Vi kan bidra.
Det som akkurat du gjør, fører til at hjelpen når flere.
Denne muligheten har vi hvert år. Varig støtte til Kirkens
Nødhjelp er sunt for alle aldersgrupper.  Det gjør kirken
troverdig i kampen for en mer rettferdig verden.  Vi sier
ikke bare hvor ille det er, men vi handler.

Wejdan Jarrah i arbeid i flyktningleiren Zataari i Jordan

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)

For 200 kroner kan du gi et menneske sikker 
tilgang til rent vann!
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Likkledet i Torino
I domkirka i den italienske byen Torino finner vi en
av de mest spennende relikviene som mange
mener stammer fra Jesu tid.  Et drøyt fire meter
langt og en meter bredt tøystykke av lin har merker
av en mannskropp med merker etter sår og blod på
hender, hode og høyre side av kroppen.  Dette
stemmer med bibelens beskrivelse av Jesu skader
etter korsfestelsen.  

Likkledet har vært i domkirka i Torino siden 1578, og
det ble beskrevet i brev til paven i Roma allerede i
1389.  Tøyet er skadet av flere branner, men er like-
vel godt bevart. Ansiktet med langt hår og skjegg
vises på en måte som har gitt kunstnerne grunn til
å male og tegne Jesus slik at han ligner avtrykket
på likkledet. Det er grunnen til at illustrasjoner av
Jesus så ofte er likt framstilt.

For troende mennesker har kledet i århundrer styr-
ket deres tro på Jesu Kristi død og oppstandelse.
Kledet er vanligvis oppbevart slik at det ikke er ut-
satt for lys, men ved visse mellomrom har det blitt
utstilt slik av millioner av mennesker har kunnet se
det.  Siste framvisning var i 2010.

Opprinnelsen til likkledet har selvfølgelig blitt disku-
tert i alle år.  I 1988 ble det foretatt C-14 datering for
å finne alderen på linstoffet.   I 1973  analyserte pro-
fessor Max Frei-Sultzer blomsterstøvet (pollen) som
fantes i kledet. Mange andre har også forsket på
dette.  Resultatene og diskusjonene er gjengitt i
bøker på en rekke språk, mellom anna på norsk.  Noe sikkert bevis for at tøystykket virkelig har vært Jesu likklede, vil
vel aldri kunne føres.  Likevel er det så mange underlige forhold ved dette at mange tror at Gud har gitt oss likkledet
for at vi lettere skal tro det bibelen forteller. 

Ny kirkeverge i Rissa Anita Grø Rein slutter og Svanhild Sveaas Skrødal overtar
Anita Grø Rein har vært kirkeverge i Rissa
siden 1995.  Hun har fått nytt arbeid ved
Stadsbygd regnskapskontor fra 1. april
2014 og fratrer som kirkeverge samme dato.  
-  Det har vært en interessant arbeids-
plass med utfordringer og noe nytt å lære
hele tiden. Og så har jeg arbeidet sam-
men med greie og trivelige folk, sier den
avtroppende kirkevergen.
Men utfordringer av det ubehagelige sla-
get har det også vært.
- Det mest ubehagelig var da jeg ble be-
skyldt for likplyndring. Det skjedde mens
jeg var fersk i jobben. I dag ville jeg ha ta-
klet denne beskyldningen på en annen
måte, sier hun.
Store og arbeidskrevende saker har hun
også hatt på sitt bord.
- Saken det var mest arbeid med var orgelsaken på Rein, men det at fellesrådet ble en egen juridisk enhet var også en stor
sak, sier Anita Grø Rein.
I tiden som kirkeverge har Anita Grø Rein har hatt flere permisjoner.   I de tre siste permisjonsperiodene har  Svanhild Sve-
aas Skrødal  vært vikar.  Fra 1. april 2014 vil hun tiltre som kirkeverge i Rissa.  



11

Forslag til plan  for opprettelse av ett felles menighetsråd
Utarbeidet av en komite valgt av menighetsrådene i Rissa:
Elin Kvidal og Solfrid Lien Langmo, Stadsbygd menighetsråd, Solveig Brørs og Margot Thomassen, Rissa menighets-
råd, Nils Richard Hassel og Terje Buaunet, Hasselvika menighetsråd, Arve Bredesen og Oddny Frengen, Sør-Stjørna
menighetsråd

Utfordringer og forslag til løsninger

Navn på nytt menighetsråd
Rissa menighetsråd

Antall representanter fra hvert sokn
Det velges inn 2 representanter og 2 vararepresentanter fra hvert sokn i prøveperioden

Valgperioder
Nytt menighetsråd velges 2015 med funksjonstid på 4 år

Menighetsrådsvalg med representanter fra fire sokn til ett menighetsråd
Det gjennomføres valg til et felles menighetsråd med egne valgdistrikter i Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og 
Sør-Stjørna i prøveperioden

Menighetsråd - Fellesråd
De valgte til menighetsråd utgjør også fellesråd, men der en har et klart skille mellom ansvarsområdene.
Begge sokneprestene er medlemmer i menighetsrådet
I fellesrådet blir prost medlem i tillegg til en representant fra formannskapet i Rissa kommune.
Det bør opprettes en 50 % - stilling som daglig leder for menighetsråd. 

Utvalgsstruktur
Det opprettes et kirkeutvalg for hver av kirkene.
Det skal sitte en stedegen  representant fra menighetsrådet i hvert kirkeutvalg.

Utvalg
Det bør opprettes barne- og ungdomsutvalg, diakonutvalg, gudstjenesteutvalg og andre utvalg etter behov.

Prøveperiode og evaluering
Det søkes om en prøveperiode på 4 år, altså den vanlige valgperioden. 
Det foretas en grundig evaluering av erfaringene en gang i året, første gang etter 1 driftsår, altså i januar 2017, og
siste gang i januar 2019. Etter denne siste evalueringen må rådet bestemme om ordningen ønskes gjennomført som
en permanent ordning før valget høsten 2019. 
Menighetsrådet kan bestemme seg for å avslutte prøveordningen først etter to driftsår. Da må det gjennomføres nye
valg til hvert av de gamle menighetsrådene for resten av den ordinære valgperioden (altså ut 2019).

Regnskapsføring og økonomi
Det skal føres et eget regnskap for det nye menighetsrådet. Dette regnskapet føres som en underavdeling i felles-
rådets regnskap, slik at en til en hver tid har oversikt over menighetsrådets midler.
Offerpenger går inn i fellesskapet til det nye menighetsrådet.

Penger som menighetsrådene har øremerket til spesielle formål, må fortsatt brukes som tenkt.
Det opprettholdes egne regnskaper for de fire soknene, men det vil ikke være aktivitet knyttet til disse utover tilskud-
dene til det felles menighetsrådet.
Hvert av sokna legger kr 20.000 i kassen til det felles menighetsrådet fra starten av.
Dersom prøveordningen avvikles, skal avdelingsregnskapene legges til grunn for tilbakeføringene til de ”gamle” 
menighetsrådene.
Dersom ordningen blir permanent, vil de ”gamle” regnskapene bli avsluttet og overført det felles menighetsrådet i sin
helhet.
Men dette må behandles på nytt i 2019.

Protokoller
Det føres en ny felles protokoll for virksomheten i det nye menighetsrådet.

Konklusjon:
Komiteen vil anbefale at menighetsrådene søker om å få prøve ut etablering av felles menighetsråd i Rissa kommune.
Søknaden sendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med kopi til bispedømmerådet og Kirkerådet. 

Søknaden må være sendt inn før utgangen av mai måned.



Returadresse: 
Kirkekontoret 
7100 Rissa

Informasjon

B

Fritidsklubben i Stjørna
Fredag 31. januar 2014 var mange ungdommer samlet i den gamle lærerboligen ved
Mælan skole.  Omtrent 20 unge fra 5. – 7. klasse koste seg der mellom kl.18.00 –
20.00.  Fram til kl.23.00 hadde 25 andre ungdommer under 18 år  klubbkvelden sin
der. 

Stjørna fritidsklubb er røyk- og rusfri og gir mulighet for sosialt samvær på fredags-
kveldene. Ungdommene har sjøl valgt et
styre med ansvar for drifta. På hver klubb-
kveld er det i tillegg minst to voksne ledere.
Ungdommer og foreldre har i mange år bi-
dratt med dugnadsarbeid for å innrede loka-
lene. På klubbkveldene er det kiosksalg og
spillaktiviteter i de fleste rommene i første
etasje og i
kjelleren.  
I kjelleren
er det
også et
flott disko-
tek med
lysutstyr.   


