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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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Takk og pris!
Påskedag var jeg i Rissa kirke og fikk oppleve at det var
mulig å delta i salmesangen. Toneleiet var tilpasset oss
amatører.  Vanligvis ender sangen opp med at en blir sit-
tende å strekke hals i et forsøk på å nå opp. Og så blir det
med det.

Kun en gang tidligere har jeg opplevd at heile kyrkjelyden
sang av full hals, og det var den ene gangen min myndige
niese Gøril sto for arrangementet.  Hun befalte organisten å
legge ned toneleiet en halv kvint. Det gjorde han, og alle
sang med.  

Problemet synes å være at korallboka er tilpasset en øvd
stemme, og øvde stemmer ligger noe høyere enn hva vi
andre greier å være med på.  Marianne Meløy, gjesteskri-
bent i Ukeadressa, kom for en tid tilbake med samme hjer-
tesukk. «Gje mæ ein liten ters» Hun hadde forsøkt å delta i
salmesangen, men endte opp med å sitte og strekke halsen
i et forsøk på å nå de øvre tonene.

Om vi kan få senka det generelle toneleiet med Gørils halve
kvint eller Mariannes lille ters, kan være det samme – bare
vi får den.

Vær så snill

Knut Almås 

Min salme

"Nærmere deg min Gud" er en salme jeg knytter flere
sterke minner til.
Jeg husker spesielt at da jeg var liten gutt, så hadde jeg so-
verom like ved kjøkkenet. Der kunne jeg høre mor synge
denne salmen med sin særegne vibrato etter at jeg hadde
lagt meg om kvelden. Dette ga meg både en indre trygghet
og ro, samtidig som jeg svært subjektivt syntes at hun
hadde en god tolkning av salmen.

Senere har denne salmen fulgt meg både i kirke og bede-
hus med den spesielle godfølelsen som den frambringer i
livet mitt.
Jeg har også stor sans for enkelte artisters tolkninger av
denne salmen hvor rustne stemmer skaper en spesiell
lengsel som det ikke er til å ta feil av. Mange av oss har et
behov for å ha et nært forhold til Gud.

Kjell Brovold

Påskespill i Stadsbygd kirke
Lørdag 06.04 var det duket for påskespillet «Har du hørt det»
av Alf Georg Østerbrøt i Stadsbygd kirke. Barna i Soul Chil-
dren og Pre Soul Children fra 1. til 8. klasse, er fra både
Rissa og Stadsbygda. Til vanlig øver de to korene hver for
seg, men de siste øvelsene har vært felles i anledning på-
skespillet. For anledningen var det også med tre barn fra
Stadsbygda som til vanlig ikke er med i Soul Children! Solo-
sang, korsang, fortellere og dramatisering gikk hånd i hånd,
og tok tilhørerne med på Jesu siste dager, fra inntoget i Je-
rusalem og korsfestelsen, til oppstandelsen!
Jorunn Bårli Berg er dirigent i Soul Children. Hun ledet det
hele, delvis akkompagnert av Marianne Bondø Langmo på
piano. Stolte foreldre og andre tilhørere fikk høre flott sang
og musikk fra engasjerte barn som fortalte påskeevangeliet
med iver og innlevelse. 

Sola tittet inn gjennom kirkevinduene da barna avsluttet
med sangen «Har du hørt det». Sangen sluttet med set-
ningen «Og graven den er tom! Yeah!!!!» 
Stor takk til Jorunn Bårli Berg som sammen flere skapte en
flott ettermiddagsstund i Stadsbygd kirke!

Nærmere deg, min Gud, nærmere deg,
om det et kors enn er som løfter meg.
Synes meg veien trang, er det dog all min sang:
Nærmere deg min Gud, nærmere deg.

Vandrer jeg viden om, solen går ned,
mørkt blir det, kun en sten å hvile ved.
I nattens drøm til meg, finner du Gud din vei
nærmere deg min Gud, nærmere deg.

Derfor med våkent sinn fullt av din pris
bygger et Betel jeg på Jakobs vis.
Alter blir stenen meg pilgrimen takker deg:
Nærmere deg min Gud, nærmere deg.

Stigen jeg skuer reist mot himlen opp.
Englene ferdes der til høyest’ topp.
Nåde er all din vei, oppad den fører meg,
nærmere deg min Gud, nærmere deg.

Evige Gud til deg lengter min sjel.
Herre, du alltid er min lodd og del.
Tung eller lett min gang, alltid det blir min
sang:
Nærmere deg min Gud, nærmere deg.

Som min salme har jeg valgt en gammel salme som er skrevet av Sarah F. Adams så langt tilbake som 1840. 
Inspirasjon hentet hun fra 1. Mos. 28, 10-19.
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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. Konfirmant-
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.

9. mai Kristi Himmelfartsdag
STADSBYGD ELDRESENTER  kl.11.00
Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest Olav 
Vestbøstad

11. mai lørdag
RAMSVIK KIRKE  kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest David Vogel

12. mai  Søndag før pinse
RAMSVIK KIRKE  kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest David
Vogel

17. mai  Grunnlovsdag
STADSBYGD KIRKE KL. 10.00
Gudstjeneste ved sokneprest David Vogel

RISSA  KIRKE  kl.10.30
Gudstjeneste ved prost Brita Hardeberg
Offer til sanitetsforeningen

MÆLAN  SKOLE  kl. 13.00
Gudstjeneste ved sokneprest David Vogel

19. mai  Pinsedag
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest David Vogel

RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved prost Brita Hardeberg.

20. mai   2. pinsedag
REIN  KIRKE  kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest David Vogel

25. mai  lørdag
HASSELVIKA KIRKE  kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prost Brita Hardeberg

26. mai  Treenighetssøndag
Ingen gudstjenester i prestegjeldet

1. juni  lørdag
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest David
Vogel

2. juni  2. søndag i treenighetstiden
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest David
Vogel

REIN  KIRKE  kl. 19.30
Internasjonal gudstjeneste med Taize-preg.

9. juni  3. søndag i treenighetstiden
RISSA  KIRKE  kl 11.00
Gudstjeneste ved prost Brita Hardeberg.  Presentasjon
av nye konfirmater

HASSELVIKA  KIRKE  kl 16.00
Gudstjeneste ved prost Brita Hardeberg.  Presentasjon
av nye konfirmanter.

16. juni  4. søndag i treenighetstiden
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest David Vogel. Presenta-
sjon av nye konfirmanter.

RAMSVIK  KIRKE kl. 16.00
Gudstjeneste ved sokneprest David Vogel.  Presenta-
sjon av nye konfirmanter

23. juni  5. søndag i treenighetstiden
REINS KLOSTER  kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste

30. juni  Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden
SKYRÅSKJERKA, STADSBYGD   kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste

Skyråskjerka i Stadsbygd er et uteområde på toppen
av åsen mellom Stadsbygd kirke og Rørvik ferjeleie.
Det går ikke bilveg fram til gudstjenesteplassen, men
flere skogsveier og stier.  Enklest adkomst er fra gam-
levegen langs sjøen mellom museet og helleristning-
ene på Stykket.  Det tar omtrent ½ time å gå fra parkert
bil til Skyråskjerka.

Gudstjenesteliste
2211..  aapprriill  ––  3300..  jjuunnii    22001133
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HASSELVIKA KIRKEGÅRD
DUGNAD:  Torsdag 13. mai kl. 17.00
PLANTEDAG:  Torsdag 30. mai kl. 17.00

Arr:  Hasselvika blomsterfond

STADSBYGD KIRKEGÅRD
RAKEDUGNAD: Mandag 29. april kl. 17.00. Ta med rive.
PLANTEDAG:  Torsdag 30. mai kl. 16.00.  3 planter til hvert
gravsted.

Arr: Stadsbygd blomsterfond.

STADSBYGD BEDEHUS

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 Johanne
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.  Møtedag: 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.  Møtedag:  14. mai.

17. mai-fest 
på Stadsbygd bedehus kl 19.00
Tale av Astrid Breivold.   Sang av Stadsbygd songlag

Arr.: Normisjon.

FISSA  MISJONSHUS

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

Pinsestevne.
2. pinsedag, 20. mai kl. 16.00
Tale ved misjonsekr. Astrid Breivold. Sang av Koretro.

Arr: Normisjon

Bønnemøter: 2. mai, 6. juni  kl. 20.00.

Storfamiliesamling på Halsen i Åfjord
Søndag 9. juni  fra kl. 12.00
Servering av drikke.  Ta med grillmat og matpakke.
Andakt ved David Vogel.
Muligheter for bruk av robåt og leie av kano.
Arr.: Rissa Normisjon

MYRAN MISJONSHUS

Basar 
10. mai kl. 19.00
Velkommen!

SKAUGDAL  BEDEHUS

Stevne. 
Kristi Himmelfartsdag, 9. mai kl. 16.00 
Tale av sokneprest Oddbjørn Stjern. 
Sang av «Bestefedrene» fra Leksvik. 
God bevertning.  Gave til misjonen. 

Arr.: Rissa og Stadsbygd Israelsmisjonsforening.

Fasteaksjonen 2013
Fasteaksjonen 2013 ”Sammen for andre”  gikk av stabelen
19. mars med mange konfirmanter og foreldre som samlet
inn penger i bøsser.  Bøsseaksjonen innbrakte 63.363 kro-
ner som nå er oversendt Kirkens Nødhjelp.  Årets innsam-
ling ga betydelig mindre inntekt enn fjorårets
rekordinnsamling på 78.726 kr.  Vi takker alle konfirmanter,
foreldre og andre som bidro i årets aksjon og ikke minst alle
dere givere som gav penger!  Pengene blir nå brukt av Kir-
kens Nødhjelp til all slags nødhjelp og utviklingshjelp i en
rekke land over hele verden.   Hjertelig takk!
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Fra kirkeboka Takkeannonser
Dåp:
17.02.13 Alina Stjern Rokseth- Reinsbakk, Rein kirke
24.02.13 Ingrid Marie Askjemshalten Belling, Stadsbygd kirke
24.02.13 Nahla Bianca Stenstvedt, Stadsbygd kirke
24.02.13 Nathaniel Fagerdal-Leinsvang, Alstadhaug kirke
03.03.13 Lars Kristian Stoum, Rissa kirke
03.03.13 Mathias Berge Olsen, Rissa kirke
03.03.13 Mikael Jonassen Lorentsen, Rissa kirke
03.03.13 Joakim Dretvik Isaksen, Stranda kirke
10.03.13 Helene Konstanse Rathe, Hasselvika kirke
17.03.13 Mie Helen Lium Bjørkvik, Ramsvik kirke
17.03.13 Ida Aakvik Strand, Ramsvik kirke
17.03.13 Kasper Solem, Stadsbygd kirke
31.03.13 Leah Vogel, Stadsbygd kirke

Døde: 
20.02.13 Effy Lyngvær f. 1952, Rein kirke (bisatt)
20.02.13 Bård Henriksen, f. 1945, Rein kirkegård
22.02.13 Kjellaug Foss, f. 1932, Rissa kirkegård
22.02.13 Emma Karoline Rødsjø, f. 1922, Husby kirkegård
27.02.13 Hallgerd Romundset, f. 1913, Stadsbygd kirkegård
01.03.13 Gudrun Hermstad, f. 1916, Stadsbygd kirkegård
01.03.13 Harald Petter Sivertsvik, f. 1932, Hasselvika kirkegård
06.03.13 Nora Olava Hassel, f.1920, Hasselvika kirke (bisatt)
13.03.13 Johan Tung, f. 1929, Stadsbygd kirkegård
15.03.13 Ruth Charlotte Dyrendal, f. 1929, Rissa kirkegård
20.03.13 Erna Hasselvold, f. 1923, Hasselvika kirkegård
22.03.13 Aasta Kvidal, f. 1914, Stadsbygd kirkegård
22.03.13 Ketil Normann, f.1943, Ramsvik kirke (bisatt)
26.03.13 Gunnar Bakke, f.1929, Stadsbygd kirkegård
26.03.13 Arnfinn Hammer, f.1928, Rein kirkegård
27.03.13 Bjørg Sandvik Vårum, f. 1929, Stadsbygd  kirkegård
27.03.13 Alf Berg, f.1926, Hasselvika kirke (bisatt)
04.04.13 Turid Kvitland, f.1955, Rissa kirke (bisatt)
04.04.13 Anny Sivertsvik, f.1933, Hasselvika kirkegård
05.04.13 Kari Asbjørg Næbb Bue, f.1921, Rissa kirkegård

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomster og minnega-
ver ved vår kjære Bård Henriksen sin bortgang og begra-
velse.  Takk til fam. Killingberg, Eva Renaa og Asbjørn
Mosleth for vakker musikk og sang i kirken.
Sylvi,
Arve med familie og Elisabet med familie

Takk for all vennlig deltakelse ved min kjære Harald Petters
hastige bortgang og begravelse.
Takk for blomster og gaven til Sivertsvik båtforening og
blomsterfondet.  Takk til Asbjørn for fin sang i kirken.
Ingeborg Sivertsvik.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster, hilsninger
og pengegaver på tilsammen kr. 14.700,- til LHL ved Gun-
nar Bakkens bortgang.
Sverre og Aslaug, Andreas og Magnhild.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster, og peng-
egaver til Rissa sykehjem, i anledning vår mor Ruth Dyren-
dals bortgang.  Takk til Asbjørn Moslett for fin sang i kirka.
Kenneth, Eli og Heidi m/familier

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og min-
negaver ved vår kjære Kjellaug Foss sin bortgang.
Norolv,
Johan og Gerd m/familier

Takk for vennlig deltakelse, blomster og pengegave til
Stadsbygd Blomsterfond ved min mamma, Aasta Kvidals
bortgang og begravelse.
Anne-Kristin

Omsorgstjenesten i Rissa, Stjørna og Stadsbygd vil rette
en hjertelig takk for alle minnegaver gitt i løpet av 2012.  Vi-
dere vil vi takke lag, foreninger og enkeltpersoner som
gjennom året har bidratt til å spre hygge og trivsel for be-
boerne.
Men vennlig hilsen Bjørn Ståle Aalberg, enhetsleder.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og minne-
gaver ved min kjære kone og vår mor, Gudrun Hermstads
bortgang og begravelse.  Takk også til Rissa sykehjem, av-
deling Tunet for god pleie og omsorg.
Reidar, Svanhild, Margit og Magnar med familier.

Takk  for store gaver!
Lørdag 16. mars ble en trivelig dag i Stadsbygd Bedehus “Betel” fra kl. 10:00 – 20:00. 
Diverse innslag av og for for barn og voksne, stor aktivitet med loddsalg og matservering, ga som resultat brutto kr. 86.300,-.
Av dette kom det inn kr. 19.900,- ved salg av aksjebrev til takstein, der den heldige vinneren Gunvor Høvik kan se frem til 14
dagers opphold i Spania.
Om et par måneder skal arbeidet med å fullføre resten av takarbeidet på bedehuset komme i gang.   Også to av ytterveg-
gene vil få ny kledning.
Vi ønsker å takke alle hjertelig som med stor iver og glede gjorde en innsats eller besøkte arrangementene.  Ikke minst er vi
takknemlige for alle store og små gevinster som i løpet av dagen fikk nye eiere.  At bank og næringsliv i kommunen viser en
positiv holdning til arbeidet vårt og bedehuset, er et varmt håndslag til fortsatt “å stå på”!
Hilsen styret for Stadsbygd Normisjon og bedehuset
ved  Jostein Aune.
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Årets konfirmanter
Rissa kirke lørdag 4. mai:
Guro Alseth
Miriam Alsvik
Kjetil Askjemshalten
Stine Berge
Tina Amalie Schei Brovold
Tore Byberg
Tora Cornelia Dalemo
Jonas Riiber Denstad
Magnus Riiber Denstad
Kamilla Dyrendahl
Malin Fallmyr
Hege Elisabeth Flataunet
Kine Foss
Andrea Lindgaard
Conrad Waldemar Næss
Elisabeth Gravås Rennan
Erlend Rennan
Ingrid Rostad
Jonas Eidsvåg Rostad
Alexander Wikdahl Sand
John-Marius Farstad Sjøli
Kristina Fissum Solli
Carina Viktoria Strand
Silje Anette Sæther
Karoline Teigen
Frida Vollan
Sander Berg Vårum
Jørgen Waterloo
Espen Wemundstad
Elisabeth Aaslund

Rissa kirke søndag 5. mai:
Irene Alseth
Sonja Alseth
Maren Berg
Linn Anette Berget
Martin By Dyrendahl 
Maurice Eckel
Maiken Eriksen
Henrik Grønflaten
Sander Børmark Grønning
Bjørn-Victor Johansen
Kine Andresen Lervik
Ørjan Kvitland Lyngseth
Ole Einar Moe
Mia Malene Reinsbakk
Odin Solli
Emma Berget Stoum
Annette Størseth
Silje Sæther

Lade kirke 11. mai:
Natalie Kristiansen Walstad

Ramsvik kirke lørdag 11. mai:
Solveig Sønderengen Bjørkvik
Victoria Hagen Kiran
Henrik Lillemo
Ole Gunnar Moholt
Ådne Bach Moholt
Anniken Engan Myhre
Sivert Rødsjø
Aleksander Haugen Utstrand

Ramsvik kirke søndag 12. mai:
Kjersti Jacobsen Aune
Håkon Bjørkvik
Kristin Hubakk
Jan Even Johansen
Silje Nesset Kristiansen
Ronja Enebakk Mælan
Sander Svenning

Hasselvika kirke lørdag 25. mai:
Sivert Askim
Magnar Dromnes
Mina Fahimi
Kenneth Karlsen
Ruben André Selven
Anna Sjøbakk
Magnus Øvergård

Stadsbygd kirke lørdag 1. juni:
Christian Eriksen
Tonje Grue Hjellupvik
Frida Kårli
Marthe Sofie Lilleengen
Hanne Melhus
Mads Andresen Nilsen
Jon Vegard Saus Pallin
Karen Kristine Rostad 
Frida Emelie Setra
Martin Langen Tung

Stadsbygd kirke søndag 2. juni:
Eirik-Andreas Berg
Morten Dalbakk
Håkon Fjærli
Magnus Grønflaten
Johanne Raudberget Langsæter
Siri Anette Overskaug
Ida Marie Persen
Marcus Solberg

Lensvik kirke 4. mai:
Stine Svorkmo Aursand
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Fosen har fått ny prost

Biskop Tor Singsaas foresto den høytidelige seremonien, og
leke og lærde representanter fra de ulike menighetene i
prostiet bidro med tekstlesing. Stadsbygd Mandsangerfor-
ening bidro med korsang.

- Du Brita har helt spesielle forutsetninger til å gjøre tjeneste
i Fosen prosti. Det ene er dine personlige egenskaper, og
det andre er din store erfaring når det gjelder å veilede
andre.  Din viktigste jobb nå blir å legge forholdene til rette
for prester og menighetsråd i prostiet slik at de kan gjøre
en god jobb. Det som har gjort sterkest inntrykk på meg ,
Brita, er evnen du har til å se de små, sa biskop Tor Sing-
saas i sin innsettelsestale. Han anmodet alle om å ta godt i
mot den nye prosten i Fosen.

I sin preken talte Brita Hardeberg om tvil og tro.

- Tvilen kan hjelpe oss til å ha en åpen holdning til samtida
vi lever i, sa hun blant annet.

- Jeg ser på kirka som et tre med mange greiner hvor det
er plass til alle. Jesus Kristus er stammen, sa hun.
Brita Hardeberg har vært sogneprest i Rissa siden 1. okto-
ber i 2010 og skulle dermed være godt kjent for de fleste. 

Hun er født og oppvokst i Øvre Landvik ved Grimstad, men
har vært trønder siden 1988. Før hun kom til Rissa i 2010,
var hun prest i Ilen menighet i Trondheim i 22 år. Sin utdan-
nelse har hun fra Menighetsfakultetet. Hun har sterk fami-
liær tilknytning til Rissa i og med at ektemannen Knut
Hermstad kommer her i fra.

Hun er den første prosten som er ansatt av Nidaros Bispe-
dømmeråd. Tidligere ble alle proster utnevnt av Kongen i
statsråd. Hun blir også Fosen prostis første kvinnelige prost.

Den nye organisten i Rissa, Jovna Z. Dunfjell, ble også offi-
sielt innsatt i gudstjenesten 7. april.

Etter innsettelsesgudstjenesten ble alle
invitert til kirkekaffe i Sunde Misjonshus.
Harald Sommerseth ledet dette arrange-
mentet på en ledig måte. 

Representanter fra hele Fosen var til stede i Rissa kirke da Brita Hardeberg ble innsatt som prost i Fosen
prosti 7. april.



9

Regnskaper blomsterfond 2012

Rissa kirkes blomsterfond Frengen blomsterfond
Inntekt Utgift Inntekt Utgift

Minnegaver kr 24.710,00 Minnegaver kr 29.350,00 
Renter kr   1.324,00 Renter kr 407,00 
Hororar kr   2.516,00 Frengen kirkegård kr 73.258,00 
Annonser kr      452,00 Sum kr 29.757,00 kr 73.258,00 
Kirkegårdsdugnad kr      741,00 Driftsunderskudd kr 43.501,00 
Planter, kirkegård kr   4.405,00 Beholdning 31.12.12 kr 55.617,00 
Blomster, kirka kr      916,00 
Sum kr 26.034,00 kr   9.030,00 Utgiftene omfatter steinlegging av kirkegårdsvei, ny kirke-
Driftsoverskudd kr 17.004,00 trapp, rekkverk og rullestoltilpasning.
Beholdning 31.12.12 kr 135.840,90 

4. mars 2013  SpareBank 1 SMN Regnskap AS 9. mars 2013  A. L. Strand, kasserer

Hasselvika Blomsterfond Rein kirkes blomsterfond

Inntekt Utgift Inntekt Utgift 
Minnegaver kr 3.450,00 Minnegaver kr 16.525,00 
Gave kr    500,00 Renter kr   2.948,00 
Tilbakebetaling kr    278,00 Rake- og plantedag kr      936,50 
Renter kr      74,00 Rissa kirkelige fellesråd kr   1.825,60 
Jord og planter kirkegården kr   3.459,00 Kantklipp kr   2.000,00 
Videofremviser kr 10.000,00 Blomster til kirka kr   7.426,00 
Gebyr kr      44,00 Provisjon kr   3.131,00 
Sum kr 4.302,00 kr 13.503,00 Porto kr        18,00 
Driftsunderskudd kr 9.201,00 Sum kr 19.473,00 kr 15.337,10 
Beholdning 31.12.12 kr 205.956,05 Driftsoverskudd kr   4.135,90 

Beholdning 31.12.12 kr 122.554,66 

31.januar 2013  Jorid  Nebb,  kasserer 13. mars 2013 Astrid Kojen, kasserer

Indre Stjørna Blomsterfond Stadsbygd blomsterfond

Inntekt Utgift Inntekt Utgift 
Minnegaver kr  96.820,00 Minnegaver kr 33.813,00 
Renter kr       182,00 Renter kr   3.297,00 
Provisjon kr     3.138,50 Blomster til kirka kr         981,00 
Ramsvik kirke kr     2.043,50 Utstyr til kirkegården kr         546,00 
Husby kirkegård kr     5.916,80 Planter til kirkegården kr    29.588,00 
Sum kr 97.002,00 kr   11.098,80 Rekvisita, regnskap, div kr      1.850,00 
Driftsoverskudd kr   85.903,20 Sum kr 37.110,00 kr    32.965,00 
Beholdning 31.12.12 kr 181.541,12 Driftsoverskudd kr      4.145,00 

Beholdning 31.12.12 kr  130.769,00 

27. februar 2013  Gunhild Husby, kasserer 3. april 2013   Stadsbygd Regnskapskontor
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Nytt servicebygg for Rein kirke
Sakristiet i Rein kirke og det gamle uthuset ved Rein kirke har
for lite rom og areal til gi ansatte gode arbeidsforhold og
besøkende fullgod service.  Ansatte mangler oppholdsrom,
og toalettene er vanskelig tilgjengelig for uføre. Det blir
trangt om plassen i sakristiet når mange må bruke det
samtidlig.   Dessuten er det lite med lagerrom, og det er øn-
skelig å tilby søndagsskole under gudstjenestene.

Høsten 2012 valgte Rissa menighetsråd en komite for å
undersøke om noe kan gjøres med dette.  Komiteen har be-
stått av Sverre Skalmerås, Ragnar Hermstad, Olga Berg og
Kåre Trøen.  I tillegg har kirkeverge Anita Grø Rein og arkitekt
Lars Fasting vært involvert i utredningsarbeidet.   

Komiteen foreslår at det gamle uthuset ved Rein
kirke rives og erstattes med et nytt servicebygg med
en grunnflate på 59 kvm.  Servicebygget foreslås
bygget  høyere opp i bakken i forhold til det gamle
uthuset med  fasaden vendt mot kirka/gangveien
sør for kirka.  I første etasje skal det være redskaps-
rom, møterom og WC for besøkende.  I sokkeleta-
sjen skal det være enda mer lagerrom samt
oppholdsrom og sanitære rom for kirkegårdsarbei-
dere.

Arkitekt Lars Fasting har tegnet et servicebygg med
fasedematerialer og fargevalg som skiller seg ve-
sentlig fra materialene og rødfargen på kirka.  Sok-
kelen skal være av støpt mur, mens hovedetasjen vil
få stående lektpanel med spileverk foran vinduene.
Bygget vil bli mørkbeiset med dører og vinduer i

samme farger som kirkens dører og vinduer. Taket vil få
samme type stein som kirken.

Rissa menighetsråd har i møte 11. februar 2013 sluttet seg til
hovedlinjene av forslaget.  De har vedtatt å bruke betydelige
midler fra Bojerfondet. Fellesrådet for kirkene i Rissa går nå
videre med saken.  Ingeniør Jan Olav Holten er engasjert
som byggeleder, og  Rissa kommune og Nidaros bispe-
dømmeråd har fått saken oversendt for godkjennelse.
Riksantikvaren har så langt ingen innvendinger. Ingen ting
er altså endelig bestemt, men det ser ut som at Rein kirke
innen rimelig tid kan få et nytt, spennende og høvelige ser-
vicebygg.  

Olav Skaug forteller
Olav Skaug ble 92 år i januar 2013 og minnes innvielsen av
Rein kirke 24. august 1932.  Den gangen var Olav 11 år
gammel.  Foreldrene Martin O. og Martha var gårdbrukere
på Skaug i Skaugdalen.  Martin O. Skaug var fast kirke-
gjenger, og han var en av prestens to medhjelpere i Rissa
kirke. Martin O. Skaug gikk ofte de sju kilometrene til kirka. 

Olav har hele livet vært glad i sang og musikk, og han lærte
tidlig å spille på  trøorgel etter noter.  Slik kunne han spille
ukjente salmemelodier for sin far så far kunne melodiene
før han kom til kirka.  Kanskje var kirketuren innvielsesda-
gen en liten belønning for den hjelpa. Det kan også hende
Olav fikk være med  fordi han var yngstemann i barneflok-
ken.  Søsknene Ole og Aasta måtte være igjen heime. Til
Rein var det for langt å gå.  Derfor spente de hesten for kar-
jolen denne søndagen.  Mor satt foran. Far og Olav satt på
kuskesetet.

På Rein var det mye folk, og Olav husker de stilte seg opp
slik at de fikk se prosesjonen av prester som gikk fra Reins-
gården over veien til kirka.  Fremst i prosesjonen ble den
gamle, store bibelen båret som siden har ligget på alteret.  

Folket fra Skaug fikk plass inne i kirka, men oppmøtet var
så stort at noen måtte stå utafor kirka denne dagen.  Det
Olav husker best fra gudstjenesten, var at mange prester

kom med hilsninger fra kordøra.
Prestene brukte ulike dialekter, og
det syntes Olav både var interes-
sent og moro å høre.  

Ellers har Olav Skaug mange
minner om prost Christen Dahler
som var prost ved innvielsen i 1932.  Dahler var heime hos
Olavs foreldre på Skaug flere ganger når han hadde tje-
nester i Skaugdalen.  Det hørte med til medhjelper Martin
Skaugs oppgaver å gi husrom og skaffe skyss til presten
når det var behov for det.  Prost Dahler hadde en ruvende
skikkelse med langt skjegg og kraftig hårmanke. Han
røykte snadde og gikk att og fram over golvet.  Tobakken
hadde han laus i lomma si, og han stappa pipa si og ripa i
fyrstikker mens han gikk slik.

Av natur måtte prosten være av det optimistiske slaget.  En
gang talte prosten på et møte i det gamle forsamlingshuset
på Skaug.  Til tross for mange kuldegrader, var det ti-tolv
mennesker på møtet.  Etter møtet var han innom heimen
på Skaug.  ”Det var mange tilhørere der oppe”, fortalte pro-
sten. ”Over tredve, men neppe hundre.”

Terje B.
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Sammenslåing av menighetsråd
Utvalget som skal jobbe med denne saken er kommet i gang med arbeidet.
Utvalget hadde sitt første møte 27. februar og består av 2 fra hvert menighetsråd:
Solfrid Lien Langmo og Kirsti Hermstad fra Stadsbygd menighetsråd
Nils Richard Hassel og Terje Buaune fra Hasselvika menighetsråd
Oddny B Frengen og Arve Bredesen fa Sør- Stjørna menighetsråd
Solveig Brørs og Margot P Thomassen fra Rissa menighetsråd
Arve Bredesen er valgt til leder i utvalget.
Svanhild Sveaas Skrødal er sekretær for utvalget.
Utvalget vil være et utredningsorgan for menighetsrådene i saken om sammenslåing til et menighetsråd. En vil i første
omgang arbeide for et forsøksprosjekt med sammenslåtte menighetsråd. Utvalget vil arbeide fram et grunnlag som hjel-
per menighetsrådene og menighetsmøtene til å ta avgjørelse i saken. Utvalget tar sikte på å legge fram sitt grunnlag for
menighetsmøtene neste vår.  Dersom noen har spørsmål eller innspill til denne prosessen, er det  bare å kontakte 
Svanhild Sveaas Skrødal.

Maling av 
sakristiene i 
Stadsbygd kirke

I vinter har Stadsbygd menighetsråd
med støtte fra Rissa Kirkelige Fellesråd
og Stadsbygd blomsterfond malt veg-
gene i de to sakristiene i Stadsbygd
kirke. Veggene var før i rosa farger,
men har nå fått en lys gråfarge. Det er
også kjøpt inn nye duker, gardiner og
en kommode til oppbevaring av tørr-
varer. Det er tatt vare på maleriene på
dørbladene samt i taket. Resultatet ble
presentert for de fremmøtte på me-
nighetens årsmøte, med positive
tilbakemeldinger. 

Nye matter til sakristiet i Rein kirke
Furuseth vevstue har vevd nye golvmatter til sakristiet i Rein kirke.  En matte på ca
to  meter, og to på drøyt fire meter hver.

Her står veverne med det ferdige produktet. Fra venstre, Anita Setter, Brit Heger-
berg, Kjersti Furuseth og Sissel Furuseth.

Menighetsrådsmøte i nymalt rom; fra venstre Terje Jønvik, sogneprest David
Vogel, Elin Vemundstad fra Stadsbygd Blomsterfond, Signe Lise Tung Nilsen,
Møyfrid Tungtrø, Siv Erdal og Elin Kvidal. 

Menighetsrådsleder Elin Kvidal svinger
malerkosten. 



Returadresse: 
Kirkekontoret 
7100 Rissa

Informasjon

B

Utdeling av 
Min kirkebok 
i Ramsvik kirke, 
20. januar 2013.  

Foto: Kine Bugten 

Påskesamling for barnehagebarn
For 4. året på rad, fikk fireåringene og femåringene i barnehagene på Stadsbygda komme på 
påskesamling på Stadsbygd bedehus. Dette begynner å bli en tradisjon. Det startet med at barne-
hagen fikk invitasjon, men nå er det barnehagen som ringer og spør om de kan få komme….
Barna får presentert hele påskehistorien gjennom tegneserielysbilder/film/muntlig fortelling og
sanger. Barnehagen laget det ene året palmeblad som vi nå bruker hvert år sammen med en 
palmesøndagssang. Selve samlinga varte en liten time – og barna var fokusert og lydhøre.  Noen
barn var ivrige på å fortelle og spørre, og ville gjerne fortelle slutten på påskehistorien  - at Jesus ble
levende igjen, allerede mens vi holdt på med palmesøndag.
Etterpå ble det lang kø ved rutsjebanen og flittig bruk av de andre lekene vi har på bedehuset.
På bordet på scenen hadde jeg satt fram miniatyr av blant annet graven med stein foran og kor-
sene, som ungene kunne se på. 

Jorunn Bårli Berg.


