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Vikarprest Kristine Elisabet Berg 
Kontor tlf: 73 85 26 26
Kirkeverge: Svanhild Sveaas Skrødal
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Kontorsekretær: Birgit Høston
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Menighetssekretær Aage Stoen
Kontor: tlf 73 85 26 49  
Trosopplærer Margareth Solli Askjemshalten 
tlf 93 64 49 23

Kirketjenere/gravere:
Jan Inge Rønning
Ann-Britt Dyrendahl
Leif Tørstad

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

Frivillige verv:
Leder av Rissa kirkelige råd:

Randi Sollie Denstad tlf. 73 85 01 75

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  (Senest dagen før)
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:  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: 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 Bårli Berg, tlf 73 85 50 54

SuperOnsdag, Rissa kirke. 
Sven Olav Høivik, tlf 41 25 80 89

Ungdomsarbeid
Rissa Kr. Skolelag (NKSS)

Marianne Bondø Langmo, tlf 971 90 041
Inger Marie Falck Løwø, tlf 958 09 964

Stjørna Fritidsklubb, Mælan
Margareth Askjemshalten, tlf. 936 44 923

Forsidebilde:
Rissa kirke, Foto: Vigdis Schei  
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Andakten

Deg være ære 
herre over dødens makt!
Evig skal døden være 
Kristus underlagt!

De to første linjene fra en av våre
mest brukte påskesalmer jubler over
påskas aller viktigste budskap.
Jesus Kristus sto opp av grava, og

dermed ble dødens makt brutt!
Jesus er i himlen hos Gud, men en
dag skal han komme tilbake til jorda.
Da skal alle levende og døde få møte
han.  Da skal alle som tror på Jesus
ikke gå fortapt, men de skal få opp-
leve evig liv sammen med Jesus.  Det
er virkelig noe å juble for!

En gang i året feirer vi påskedag til
minne om Jesu seier over døden.
Hver uke feirer vi søndag til minne
om dette.  I kirkene våre har vi
mange flotte malerier og annen
kunst som viser oss dette.

I Hasselvika kirke har kunstmaleren
Hermann Willoch malt altertavla.
Sentralt i maleriet står en ung, livs-
kraftig Jesusskikkelse omgitt av en
glorie i regnbuens farger.  For meg er
altertavla et bilde av Jesus Kristus
etter oppstandelsen.   Jesus kommer
mot oss og vil gi oss alle del i sin
seier.

Alterbildet i Hasselvika minner om
det enda mer berømte alterbildet fra
domkirka i Linkøping i Sverige.  Det er
et mesterverk av kunstmaleren Hen-
rik Sørensen fra 1934.  Også  der er
Jesus en ung, livskraftig mann uten

skjegg omgitt av en fargerik glorie.
Den livskraftige Jesus Kristus kom-
mer med styrke og kraft og vil hjelpe
hver enkelt av oss i liv og død.   
Derfor hører vi ofte lest på gravkan-
tan etter jordspåkastelsen.

Lovet være Gud 
vår Herre Jesu Kristi Far!
Han som etter sin rike miskunn har
gjenfødt oss til et levende håp
ved Jesu Kristi oppstandelse fra de
døde! (1. Pet.1.3)

Påskehilsen fra Terje Breivold

Deg være ære!

Tårnklokke, Stadsbygd
Med den fine og sterke inngraveringen:
Din Røst forman til fred på jord og ring oss
hjem hvor freden bor.

Terje Breivold var klokker under
avskjedsgudstjenesten I Rein
kirke. Her iført sin stola for siste
gang..
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6. mars  – 4. søndag i fastetiden
RISSA KIRKE kl. 19.30
Ungdomsgudstjeneste ved sokne-
prest Ingunn Aarseth Høivik og vi-
karprest Kristine Elisabet Berg.
Konfirmantene deltar.
Offer til Kirkens Nødhjelp.

13. mars – Maria budskapsdag
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved prestevikar 
Kristin Morken Hogganvik. 
Offer til Menneskeverd.

HASSELVIKA KIRKE kl. 16.00
Gudstjeneste ved prestevikar 
Kristin Morken Hogganvik
Offer til Menneskeverd.

20. mars - Palmesøndag
FRENGEN KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest 
Kristine Elisabet Berg
Offer til menighetsarbeidet.

24. mars – Skjærtorsdag
RISSA SYKEHJEM kl. 11.00
Gudstjeneste ved prestevikar
Kristin Morken Hogganvik. 
Ikke offer.

REIN KIRKE kl. 19.30
Gudstjeneste ved prestevikar 
Kristin Morken Hogganvik. 
Ikke offer.

24. mars – Langfredag
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik.         
Ikke offer.

27. mars – 1. påskedag
RISSA KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved prestevikar 
Kristin Morken Hogganvik.
Offer til NMS.

STADSBYGD KIRKE kl.11.00 
Gudstjeneste ved vikarprest 
Kristine Elisabet Berg.        
Offer til NMS.

28. mars – 2. påskedag
RÅKVÅG ALDERSHJEM kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest 
Kristine Elisabet Berg.

3. april – 2. søndag i påsketiden
RISSA KIRKE  kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokne-
prest Ingunn Aarseth Høivik.
11 – åringer deltar med 
«Lys Levende».
Offer til menighetens misjonspro-
sjekt i Vest-Etiopia.

10. april – 3. søndag i påsketi-
den
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved vikarprest 
Kristine Elisabet Berg.
Offer til Ebenezerhjemmet i Haifa.

FRENGEN KIRKE kl. 16.00
Gudstjeneste ved vikarprest 
Kristine Elisabet Berg.
Offer til Ebenezerhjemmet i Haifa.

17. april – 
4. søndag i påsketiden 
RISSA KIRKE  kl. 11.00
Radiogudstjeneste ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til menighetens diakoniarbeid

24. april – 
5. søndag i påsketiden
REIN KIRKE  kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest 
Kristine Elisabet Berg.
Offer til Misjon uten grenser.

1. mai – 6. søndag i påsketiden
RAMSVIK KIRKE kl. 16.00
Ungdomsgudstjeneste ved vikar-
prest Kristine Elisabet Berg.
Holy Kick – gruppa deltar.
Offer til Stjørna fritidsklubb.

Gudstjenesteliste
66..  mmaarrss    --  11..  mmaaii  22001166

Tung tids tale
Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,
Må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne
at du er varm!

Halldis Moren Vesaas

Radiogudstjenester
I år skal 4 av gudstjenestene fra Rissa kirke overføres direkte til NRK
P1. Den første er på søndag 17. april kl. 11.00. Vi vil gjerne at folk møter
opp allerede kl. 10.30, slik at vi er godt forberedt før sendingen starter.
De 3 neste radiosendte gudstjenestene er 5. juni, 3. juli og 16. oktober.
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RISSA SOUL CHILDREN
våren 2016
tirsdager kl 18-19.15 på STADS-
BYGD BEDEHUS
1.-7.trinn

29. mars
12. april
26. april
10. mai

NOAS HOBBYKUBB
VÅREN 2016
tirsdager 17.30-19.45 på Stads-
bygd bedehus
1.-7.trinn
bibelsamling, hobbyaktivitet og
kveldsmat

15. mars
19. april
31. mai

Israelsmisjonsfest
Torsdag 5. mai. kl.16
i Skaugdal bedehus
Oddbjørn Stjern taler. 
Sang av Stod familiemusikk
Hjertelig velkommen!
Bevertning.
Gave til Den Norske Israelsmisjon

HUSBASAR i Fevåg bedehus fredag 15 april kl. 18.00. 
Åretrekninger og nummersalg, bevertning. 
Hjertelig velkommen!

SuperOnsdag
Annenhver onsdag i Rissa kirke
kl. 17.30 – 19.45 
Se nettside for mer informasjon:
www.superonsdag.net

Babysang
Torsdag 17. mars i Rissa kirke 
kl. 10.30

Møteplan for 
Øvre Rissa Misjonssambandsforening
5. april – Misjonsforening hos Astrid R. og Dagfinn Albertsen
3. mai – Misjonsforening hos Ragnhild B og Jan Inge Røn-
ning
7. juni – Misjonsforening hos May Elin og Andrew Larsen

Sangkveld/ Gaitherkveld 
i Sunde Misjonshus
Palmesøndag 20. mars kl. 18.00
Arr: Misjonssambandet

Stadsbygd bedehus:
Hver 1. tirsdag i måneden har vi BØNN OG BIBELMØTE i 
lillesalen  kl. 20.00
Lørdag 2. april kl. 15.00: STORFAMILIEBASAR MED BJØRN
ROGER KARLSEN 
Tirsdag 26. april: BESØK AV REGIONLEDER INGER BRITT
RØDBERG. Kvinneforeningsmøte kl. 15.00 og kveldsmøte
kl.19.30
Tirsdag 17. mai: 17. MAIFEST KL. 18.00   -    
SANG AV STADSBYGD SONGLAG

TRIM-SANG-KAFFE ER ET HYGGESAMVÆR SOM VI STAR-
TER MED 23.FEBRUAR KL. 12.00 .
SISSEL GODAL BLIR MED SOM TRIMLEDER PÅ DENNE
SAMLINGEN. PENSJONISTER OG ALLE SOM HAR LYST ER
VELKOMMEN!.
DET BLIR ENKEL SERVERING

Hilsen fra Stadsbygd Normisjon 
(Ole J. Haaverstad  95837326)

PÅSKEMØTER
Skjærtorsdag 24. mars kl. 16.00
Dagsentret på Rissa Helsetun, Petter Skansen taler.
Påskelørdag  26. mars kl. 15.00
Stadsbygd bedehus Harald Helmersen taler og synger.
1. Påskedag   27. mars kl. 19.30
Fest på Ramsøy misjonshus.  Petter Skansen taler.
Alle er hjertelig velkommen!
Den indre Sjømannsmisjon.

Menighetsbladet beklager
Inger Langen, Stadsbygd ble i 2015 valgt til medlem av
Rissa kirkelige råd.  Hennes alder ble dessverre helt feil i
presentasjonene.  Inger Langen fylte 52 år i 2015.

Organiststillingen
Olegs Alohins fra Åfjord er tilsatt i 50 % som organist i per-
misjonstiden til Jovna Dunfjell. Olegs jobber i tillegg som
organist i Osen og Roan i hhv 40 %..
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Strikkegudstjeneste ble for første gang i
historien holdt i Stadsbygd kirke den 17.
januar i år. Strikkingen forstyrret ikke
soknepresten i å forrette, og menighe-
ten fulgte med i fortellingen fra Ruts
bok.

I gamle dager hadde de fleste kvinner
alltid et strikketøy for hånden, som de
tok fram i ledige stunder. Men på søn-
dager fikk arbeidet ligge i ro. Man
skulle ikke bruke hviledagen til annet
arbeid enn det som strengt tatt var
nødvendig.

Sokneprest Ingunn Aarseth Høivik inn-
ledet gudstjenesten med å fortelle litt

om egne opplevelser rundt det å holde
hviledagen hellig. Hun tilbrakte mange
somre på Frøya som barn, og på
slektsgården i øysamfunnet var nor-
men at man ikke strikket på søndager.
Men hjemme i Bergen var det andre
regler. Der tolket man begrepet hvile
på en annen måte. Både hagearbeid
og håndarbeid var aktiviteter man
kunne finne ro og hvile i, var oppfat-
ningen der.

Og nettopp ro og hvile er hva dagens
kvinner opplever med å ha et håndar-
beid i fanget. Så også denne sønda-
gen. I kirka. Under gudstjenesten der
fortellingen fra Ruts bok stod i høgse-
tet. Ruts bok består av fire kapitler, og
alle lyttet oppmerksomt til historien om
Kong Davids oldemor. Den vennlige
lyden fra strikkepinnene forstyrret
ingen under lesingen. Ei heller da sok-
neprest Ingunn prekte om Guds ved-
varende kjærlighet til menneskene,
som går som en rød tråd gjennom alle
Bibelens tekster. 

For de vel femti kvinner og et fåtall
menn som tok turen til Stadsbygd kirke
denne snørike vinterdagen, ble dette
en god opplevelse. 

– Strikkegudstjeneste håper vi har livets
rett i framtiden også. Takk til initiativta-
kerne. Sa mange av kvinnene under
kirkekaffen etter gudstjenesten.  

Historisk strikkegudstjeneste
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Annenhver onsdag ettermiddag har det
kriblet av liv i Rissa kirke, helt siden i
høst.  “Super Onsdag” heter Rissa me-
nighetsråds nye satsing på barn fra 4.
til og med 7. klasse.   I spissen for tilta-
ket står 4 tenåringsjenter; Elena Boglis,
Audhild og Ingjerd Høivik samt Bodil
Kvenset – alle utenom Bodil hjemmehø-
rende i Rissa, mens Bodil kommer fra
Vanvikan.  Disse jentene fikk med seg
menighetsrådet og noen voksne på å
sparke i gang Super Onsdag, som er et
aktivitetstilbud som foregår i Rissa kirke.
Ungene fordeler seg på egne aktiviteter
etter ønske, og så samles alle til en an-
dakt og felles kveldsmat bakerst i kirka.
Her er det god stemning.

Jentene leder kor-gruppa som heter
Rissa barnegospel, og de synger med
“singback” og solistmikrofoner.  På gal-
leriet holder tekniker-gruppa som rigger
lydutstyr, jobber med videokanoner, fil-
ming og powerpoint, og snart også
med hjemmesidesnekring på internet.
Ute i det gamle bårehuset samles krea-
tiv gruppe som tegner, limer og klipper
under kreativ ledelse av Ragnhild og
Jan Inge Rønning.  Barna på Super
Onsdag jobber fram mot gudstjenester,
der de bidrar med sang, illustrasjoner,
lyd og tekstkjøring.  Slik virkeliggjør de
visjonen om å gjøre kirka til et sted å
være, og et sted å få bidra, for barn og
unge.

SuperOnsdag venter nå med utålmodig
spenning på at fellesrådets vedtak om
nytt lys- og lydutstyr til kirka skal virkelig-
gjøres, etter en mangeårig prosess.  I
høst ga riksantikvaren sin velsignelse til
planen med noen mindre tilpasninger,
og nå venter vi bare på Nidaros Bispe-
dømme som må gi sin tilslutning.  De
har godkjent lydplanen, men trenger
mer tid på lysplanen.

Velkommen til Super Onsdag!  Alle kan
følge oss på www.superonsdag.net,
og her kan man også melde seg på.
Følg oss gjerne på facebook.

Superonsdag
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Ringen er sluttet

Ble høytidelig takket av
På Kristi forklarelsesdag, den 31. 
januar i år, var det gudstjeneste i
samme ærverdige kirke i Rissa.
Terje Breivold ble høytidelig takket
av for lang og tro tjeneste. Randi
Sollie Denstad holdt en flott avskjed-
stale og overrakte blomster og
gave. 29 års virke som diakon er
slutt. 65-åringen trer nå inn i pen-
sjonistenes rekke.  

Ser lyst på pensjonisttilværelsen
Og det er en tilværelse han ser lyst
på. Han gleder seg til å overlate
roret til nye krefter og til selv å kunne
ha tid til familie, venner, hobbyer og
frivillig arbeid. Fritidsstedet i Åfjord
vil nok bli flittigere besøkt nå som
han får bedre tid. Han vil vie sin
interesse for slektsgransking mer
tid, og både Terje og Inger har en-
gasjert seg i kommunens nye inn-
byggere fra Eritrea. De har knyttet
varige vennskapsbånd med flere av
ungdommene.
– Det gir gjensidig glede, smiler en
opplagt avtroppende diakon. – Det
er interessant og lærerikt å møte
mennesker fra andre himmelstrøk
med annen kulturell bakgrunn. 

Tiden har ikke alltid strukket til
I løpet av årene som diakon, har
møtet med mennesker stått sentralt.

Det være seg i både sorg og glede.
Han har hatt ansvar for begravelser,
besøkt beboere på kommunens al-
ders og sykehjem, holdt andakt og
hyggestunder for de eldre, hatt an-
svar for sorggrupper, ledet den år-
lige fasteaksjonen og støttet
mennesker når kvardagen har for-
tonet vanskelig. Arbeidsoppgavene
som diakon har vært varierte, og
ofte har han følt at tiden ikke har
strukket til.
- Følelsen av å ikke rekke over alle
oppgavene har jeg kjent på mange
ganger. Men sånn vil det vel alltid
være i en jobb der man har med
mennesker å gjøre. Og det beste
med jobben som diakon har vært å
bli kjent med folk og høre deres
interessante livshistorier. Det har jeg
virkelig satt pris på.

Varierte arbeidsoppgaver
Den første tiden i den nye jobben
som diakon bestod arbeidsoppga-
vene blant annet i kontorarbeid på
prestekontoret samt å starte utbyg-
gingen av alarmtjenesten i kommu-
nen.
– Jeg hadde ansvar for å installere
alarm hos de som trengte det, og
også å påse at alarmene ble vedli-
keholdt. Gjennom den jobben traff
jeg mange mennesker. 
En annen oppgave Terje hadde de

første årene som diakon, var å
være hørselshjelper. Mennesker
med høreapparat fikk besøk av
Terje som sjekket apparatene og
renset og fikset de ved behov. 
– Har du likt denne kombinasjonen
av praktiske og mer teoretiske opp-
gaver?
- Så absolutt, det har gjort arbeids-
dagen variert og interessant. 

Inger har vært trofast støttespiller
– Hvordan har forholdet arbeid og
fritid vært? Har du tatt med deg job-
ben hjem?
Terje nikker og bekrefter at det har
skjedd. Møte med mennesker kan
kreve at man også stiller opp
utenom arbeidstiden. Han gir kona
Inger ros for god støtte og oppmun-
tring, og konkluderer med at det
hadde vært vanskelig å fylle rollen
som diakon uten henne ved sin
side.
Terje vil bli savnet av mange. Han
har fylt rollen som diakon på sin
egen unike måte.
– Du har gjennomført oppgavene
uten de store ord. Du har vært vist
omsorg for mennesker i forskjellige
livssituasjoner. Du har måket vei i
diakoniarbeidet. Sa lederen for
Rissa kristelige fellesråd og viste
Terje en stor ære ved å lese Frans
av Assisis bønn. 

Vinteren 1987 ble Terje Breivold vigslet til diakon i Stadsbygd
prestegjeld av biskop Kristen Kyrre Bremer. Den høytidelige se-
remonien ble holdt i Rissa kirke.

Terje i på kontoret sitt. Matpakka ligger
klar til dagnes lunsj. Den har fulgt ham
i 29 år. 

Terje mottar blomster fra Rissa kirkelige fellesråd, ved leder Randi Sollie Denstad
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Tårnagenthelg
Den siste helga i januar hadde vi for første gang tårnagen-
thelg i Rissa kirke. Spente 8-åringer møtte opp og fikk utle-
vert sine agentkort. Vi øvde på å være agenter før vi gikk
på symboljakt i kirka. Agentene løste mysterier i Bibelen og
vi var på en spennende oppdagelsesferd i klokketårnet.
Det ble også tid til agentmåltid, for uten mat og drikke
duger agenter ikke.

Vi fikk god hjelp av foreldre som stilte som englevakter og
ungdomslederne. Ingunn prest kom og lærte oss litt om
nattverdsmåltidets mysterium. Sammen med SuperOns-
dag koret øvde vi inn en sang og deltok i gudstjenesten
med den. 
Vi feiret gudstjeneste på søndag og da dukket tigeren opp
under preken.  Tårnagentene  og den mystiske Munken ga
menigheten et oppdrag  som de måtte løse under bønne-
vandringen. 
Tårnagentene fikk som fortjent et agentbevis på at de
hadde vist stor viljestyrke, mot og god agentvirksomhet i å
løse oppdrag og mysterier. 

Terje med gave fra fellesrådet, figur av Frans av Assisi.



Fra kirkeboka
Dåp
29.11.15 Nicholay Lexander Johansen Brosveet, Rissa kirke
29.11.15 Petter Elisa Rathe Andresen, Rissa kirke
06.12.15 Hannah Kristine Askjem, Stadsbygd kirke
06.12.15 Aksel Eriksen Brødreskift, Stadsbygd kirke
13.12.15 Olav Eliah Sand, Rein kirke
13.12.15 Miliah Andrine Ramsø, Rein kirke
24.01.16 Arnet Svendsen Helmersen, Rissa kirke
24.01.16 Thomas Solem, Rissa kirke
24.01.16 Sienna Adelen Skånøy, Rissa kirke
31.01.16 Marie Berg, Rissa kirke
07.02.16 Natchaorn Pruansungnoen, Stadsbygd kirke
07.02.16 Tommy Kane Aasen, Stadsbygd kirke
07.02.16 Kim Andre Aasen, Stadsbygd kirke
07.02.16 Shaun Kenneth Aasen, Stadsbygd kirke
07.02.16 Ola Oldren Smørdal, Stadsbygd kirke
14.02.16 Amanda Dahle Alseth, Rissa kirke
21.02.16 Hanne Meistad Belling, Stadsbygd kirke
21.02.16 Mikkel Johannes Askjemshalten, Stadsbygd kirke
28.02.16 Kaja Folvik Dahlen, Rissa kirke
28.02.16 Sofie Nordvik, Rissa kirke
28.02.16 Lukas Foss, Rissa kirke
28.02.16 Emilie Levang-Dretvik, Rissa kirke

Begravelser 
25.11.15 Helene Reinsbakk (1924) Rein kirkegård
25.11.15 Ingeborg Skimmeli Berg (1935) Stadsbygd kirkegård
27.11.15 Arvid Magnar Brattgjerd (1938) Rein kirkegård
18.12.15 Hansine Pauline Eidsaune (1939) Husby gravplass
23.12.15 Henrik Trøen (1943) Rein kirkegård
29.12.15 Harald Hulvand (1938) Rissa kirkegård
08.01.16 Dagmar Hårsaker (1920) Stadsbygd kirkegård
13.01.16 Ingemar Olav Nilsen (1922) Husby gravplass
15.01.16 Kjell Nordgård Stellander (1948) Tilfredshet kirkegård
15.01.16 Lars Tangvik (1944) Rein kirkegård
22.01.16 Gerd Odlaug Skrødal ( 1922)  Havstein kirkegård. 
22.01.16 Jan Olav Schanke (1944) Frengen kirkegård
27.01.16 Kristian Ludvik Larsen (1927) Husby gravplass
29.01.16 Birger Johansen Gjerdet (1927) Frengen kirkegård
29.01.16 Jenny Salbubæk (1926) Frengen kirkegård
03.02.16 John Birger Byberg (1925) Stadsbygd kirkegård
05.02.16 Ivar Skånøy (1932) Rissa kirkegård
05.02.16 Birger Melhus (1928) Rissa kirkegård
10.02.16 Arne Ingvald Rødsjø (1917) Husby gravplass
12.02.16 Johanne Nøst (1925) Rein kirkegård
17.02.16 Ivar Furuset (1923) Rissa kirkegård
19.02.16 Jenny Einan (1921) Rein kirkegård
19.02.16 Johanna Askim (1936) Stadsbygd kirkegård
26.02.16 Gunnar Oliver Moholt (1935) Husby gravplass
26.02.16 Torgunn Bodil Dahle (1934) Rissa kirkegård

Hjertelig takk for oppmerksomhet, deltakelse og gaver til avd.
«Svanen aktiv» på Rissa sykehjem i forbindelse med vår kjære
Helene Reinsbakk sin bortgang og begravelse. Takk for gaver til
blomsterfondet ved Rein kirke. Takk også til Asbjørn Moslett for
fin solosang i kirka.
Familien

Omsorgstjenesten i Rissa, Stjørna og Stadsbygd vil rette en
hjertelig takk for alle minnegaver gitt i løpet av året 2015.
Videre vil vi sende en varm takk til lag, foreninger og enkeltper-
soner som gjennom året har bidratt med å spre hygge og triv-
sel for beboerne.

En varm takk for all deltagelse, omsorg og blomster ved vår
kjære Henriks bortgang.  Takk for pengegaver til Norsk Luftam-
bulanse og Rein Blomsterfond.  En spesiell takk til Hilde Marie
for vakker sang i kirken.
Mari, Eirin og Hans Morten m. fam.

Tusen takk for all vennlig deltakelse, blomster, hilsninger, gode
ord og minnegaver til Blindeforbundet kr. 13900,- i forbindelse
med min kjære mann og vår kjære pappa, Arvid Brattgjerds
bortgang og begravelse.
Inger Johanne
Jens Kristian
Marit med familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved vår kjære far, Birger
Bybergs bortgang og begravelse.
Kari, Alf, John Åge, Tove og Johan med fam.

Vi vil takke for all vennlig deltakelse ved vår kjære Ingeborg
Bergs bortgang og begravelse. Takk til de som bidro med fin
sang og musikk, og til Terje som lagde en fin ramme for avskje-

den i kirka. Takk for pengegave på 14 500,- som kom inn til 
Normisjon sitt arbeid i Trøndelag.
Magnar 
Kjell Magnar og Lorentz med familie

En stor takk for all oppmerksomhet i form av gode ord, klem-
mer, blomster og minnegaver i forbindelse med vår kjære Lars
Tangvik sin død og begravelse. En spesiell takk til vikarprest
Kristine Berg for en fin minnestund.
Erna, Hanne og Guro.

Hjertelig takk for deltakelse, blomster og omtanke ved vår
kjære Gerd Skrødals bortgang og begravelse. En spesiell takk til
Rissa sykehjem for god hjelp og omsorg.
Tore og Svanhild
Gunnhild, Kristian og Håkon med familier.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet, deltakelse, blomster og
pengegaver til Frengen Blomsterford ved vår kjære mor, Jenny
Salbubæks bortgang og begravelse.
Jarle, Oddbjørn og Ann Helen

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og pengegave
til Rissa L.H.L ved Ivar Skånøy sin bortgang og begravelse. En
varm takk til Rissa sykehjem og hjemmesykepleien for hjelp og
pleie i mange år.
Bjørg med familier.

Takk til alle som fulgte Johanne Askim til hennes siste hvilested
på Stadsbygd kirkegård. Takk for blomster og minnegaver til
Norsk luftambulanse og Rissa sykehjem, avd. «Tunet», 
kr. 8350,-.
For familien Karen Martha Askim

Takkeannonser
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Troende som tilhører den ortodokse kirke, 
følger et strengt regime når det gjelder faste. 
I løpet av året blir det mange dager der de 
reduserer på hva de spiser.
Elsa Eman og Tekleheimanot Tesfamichael kommer fra Eritrea.
De er nå bosatt i Rissa hvor de går på grunnskole. De ser for
seg videre skolegang som skal føre til fagbrev og jobb. Begge
to tilhører den koptisk ortodokse kirke. Den koptiske kristen-
dommen har sine røtter helt tilbake til midten av det 1. århun-
dre.

To dager i uka, onsdag og fredag året gjennom, faster Elsa og
Tekleheimanot. Bortsett fra 50 dager etter påske. Da er det
ingen faste, og det er tillatt å spise på onsdag og fredag også.
Fasten består i å være kjøtt, fisk, egg, melkeprodukter og all fet
mat foruten. Men ris, frukt, grønnsaker og melmat er kost de
kan spise.

I fastetiden før påske, 40 dager fra askeonsdag og til påskeaf-
ten, kan de ikke ete før klokka 1300, forteller de to sympatiske
unge eritreerne. 

– Vi følger det Bibelen forteller om at Jesus fastet i 40 dager i
ørkenen før korsfestelsen. Og Langfredag er en spesiell dag.
Da smaker vi ikke mat før klokka seks om kvelden.
Tiden før jul er også fastetid for de ortodokse kristne. Da faster
de i 56 dager. Det kan høres strengt ut å følge reglene for faste,
men Elsa og Tekleheimanot synes ikke det er vanskelig. Det gir
dem en indre glede og styrke og kjennes helt riktig for dem. 

– Det er en del av livet vårt. Vi ønsker å praktisere fasteperio-
dene. 

De poengterer imidlertid at kirka ikke krever at de skal faste.
Det er for de som ønsker det. Og er man for eksempel syk, eller
er på reise, trenger man ikke faste. 

I år startet fastetiden før påske den 10. februar. Kristendommen
har ingen regler for faste. Men fra gammelt av, var det blant
folk vanlig å spise feit mat på feittirsdag, for så å gå over til en-
klere kost fra askeonsdag av.

– Og det synes jeg er en tradisjon vi godt kan følge, sier sokne-
prest Ingunn Aarseth Høivik.     

– Kirkeårets farge i fastetiden er lilla, faste- og botsfargen. Et
symbol på at vi skal gi av vår overflod og leve et litt enklere liv
enn det vi til daglig gjør. Og jeg tenker at det er positivt at det er
forskjell på hverdag og fest. 

Ingunn forteller også at kirken holder fast på Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Årets konfirmanter samler inn penger til et godt
formål, og i år er vann og klima tema for aksjonen.
– En fin anledning til å vise solidaritet med verdens fattige, smi-
ler Ingunn prest.

Tid for faste

Fasteaksjonen 15. mars 2016

Tradisjonen tro vil årets konfirmanter gå fra dør til dør for
å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid 15.
mars. Fasteaksjonen har vært arrangert siden 1967.
Pengene fra fasteaksjonen går til ulike deler av Kirkens
Nødhjelp sitt arbeid. I årets aksjon blir det trukket frem
eksempler fra katastrofearbeidet i aksjonen. Fordi vann
er prekært for mennesker i nød, er vann noe av det aller
første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Akkurat
nå er det flere katastrofer i verden enn noen gang. Kir-
kens Nødhjelp er på plass i Syria, Serbia, Nord-Irak, Sør-
Sudan og mange andre land. Klimaendringene fører til
større og verre katastrofer, og det er de fattigste som
rammes hardest.

Rent vann er mer enn bare vann. Rent vann er en nøkkel
til liv, helse, likestilling, fred og katastrofeberedskap. Der-
for er vann ikke bare en hovedprioritet i Kirkens Nød-
hjelps arbeid. Rent vann er en rød tråd gjennom de
fleste av deres prosjekter. Å bekjempe fattigdom er å gi
mennesker muligheter. Rent vann er en slik mulighet. 

Vann forandrer alt.

Eksempler på hva din støtte er verdt:
• 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent 

vann.
• 400 kroner kan du gi 100 trær som plantes for å 

bedre vilkårene for et bærekraftig jordbruk.
• 1000 kroner kan du gi hygienepakker til fem familier. I

katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt 
utsatt!



Returadresse: 
Kirkekontoret 
7100 Rissa

Informasjon

B

Jeg har egentlig mange tanker og meninger om salme-
sangen i kirken, men det får jeg la ligge i denne
sammenhengen…

For noen uker siden ble jeg bestefar for sjette gang. Å bli
bestefar er ingen dagligdags hendelse, noe man venner
seg til. Et nytt barnebarn er et bittelite, kjempestort
under…
Jeg har vært med på å bære mange slike små under til
dåpen. Det er heller ingen dagligdags hendelse, men en
hellig handling som kanskje er det største man kan opp-
leve i kirka. 

Svein Ellingsen har skrevet en flott salme som vi ofte
synger når det er dåp i kirka. Denne salmen rører meg
hver gang den blir sunget. Et hellig møte mellom himmel
og jord….. 

Salmen sier mye om dåpens innhold, om vår undring i
møte med livet og om vårt håp ved livets slutt. Salmen
trenger i grunnen ingen videre forklaring, Svein Ellingsen
uttrykker det best selv:

Fylt av glede over livets under, 
med et nyfødt barn i våre hender, 
kommer vi til deg som gav oss livet,
kommer vi ti deg som gav oss livet.

Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
Det som skjer i dåpen gir oss trygghet.
Det som skjer i dåpen gir oss trygghet.

Fylt av undring er vi i din nærhet!
Du som bærer verdensrommets dybder, 
venter på de små og tar imot oss,
venter på de små og tar imot oss.

Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje, 
er vi født på ny til liv i Kristus, 
til et åpent liv i tro og tillit,
til et åpent liv i tro og tillit.

Og ved tidens grenser lever fortsatt 
dine løftes-ord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner,
dåpens lys forblir når livet slukner.

Større rikdom enn hva ord kan romme, 
har du gitt oss gjennom dåpens gave, 
Herre, la vår tro bli fylt av glede!
Herre, la vårt liv bli fylt av glede!

Ja, Herre, la vår tro bli fylt av din glede…..

Min salme av Per Jarle Singstad


