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Ingunn Aarseth Høivik
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Vikarprest Kristine Elisabet Berg 
Kontor tlf: 73 85 26 26
Kirkeverge: Svanhild Sveaas Skrødal
Kontor: tlf 73 85 28 48  - 480 67 406
Kontorsekretær: Birgit Høston
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Kontorsekretær:  Anita Nesset Kristiansen
Kontor: tlf 73 85 28 97
Trosopplærer Margareth Solli Askjemshalten 
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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:
Vigdis Schei
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Andakten

Husker du øyeblikket rett før noe vik-
tig skal skje? Dette øyeblikket, det er
et forunderlig øyeblikk. Det er som
om tida nesten stopper opp da, som
om lyder og lukter forsvinner. Du ten-
ker bare på en ting: Nå skal det snart
skje. Sekundene tikker saktere og
saktere, lufta er ladet. Kanskje vil du
bare gå og gjemme deg. Men så
skjer det noe rart. Du reiser deg opp,
går i gang. Nå får det briste eller
bære. 

Palmesøndag er et slikt øyeblikk, det
er øyeblikket før alt skal skje. Vi aner
at noen planlegger å drepe Jesus, vi
hører lovsangen ljome mens han rir
inn i Jerusalem.

Jesus rir inn i Jerusalem på et esel.
Eselet bærer han trofast, men Jesus
er tung. Veien er lang, det er så tungt
å gå. Langs veien folk, de står og ser.
Ropene gjaller: Hosianna, hosianna.
Noen dager seinere er det andre

rop. Korsfest, korsfest, roper folke-
mengden nå. Et barn fra Syria fraktes
gjennom et piggtrådgjerde i Europa.
Hans mor bærer ham trofast, men
barnet er tungt. Veien er lang, det er
så tungt å gå. Langs veien blitzregn,
folk står og ser. Så er de i Norge. 
Ropene gjaller. Velkommen, velkom-
men, sier folk. Men så skifter det.
Noen uker seinere er det andre rop.
Snylter, snylter, ropes det nå. Kom
deg vekk herfra, sier folk. Dra tilbake
dit du kom fra, sier de. 

Jesus rir inn i Jerusalem. Han går
over fjell og grenser, klatrer gjennom
piggtrådgjerder. Han sitter på et us-
selt esel. Han sitter på en ussel gum-
mibåt i Middelhavet. Han sitter på et
glemt asylmottak i Norge, lengter
etter de varme hendene, etter de
gode blikkene. 

Stemningen er fortettet. Det er nå det
skal skje. Jesus har lagt i vei. Over
sletter og palmeblader inn til Jerusa-
lem. Gjennom piggtrådgjerder og
grensekontroller i Europa. Jesus
kommer, han kommer hit til oss. De
skriftlærde har fått nok. De legger
planer om å drepe ham. Vi har fått
nok. Vi legger planer om å sende
ham i retur til hjemlandet. Jesus
kommer, øyeblikket er her, det er nå

det skal skje. Alle lyder stilner. Sekun-
dene går langsommere, opphører.
Tida stopper. Langs veikanten tynne
skarpe strå, deres skjønnhet blir plut-
selig synlig. Langs veikanten hosian-
narop og blitzregn, reportasjer og
diskusjoner om oppholdstillatelse og
retur. Men hosianna eller ikke, blitz-
regn eller ikke, det er veien som er
viktig. Det er veien som fører flykt-
ningen fram, fram til oss. Så hvem er
det flyktningen møter, der ved reisens
slutt?

Jeg vil gjerne avslutte med en bønn:
Jesus, du som kommer til oss i kjær-
lighet og ydmykhet, vi takker deg for
at du elsker oss og aldri vil gå fra
oss. Jesus, åpne våre hjerter, så vi
kan ta imot deg med glede, og la
oss se ditt ansikt i de andres ansikt.
Amen.

Dette er en preken jeg skrev til pal-
mesøndag (Joh 12, 1-13) Jeg lar to vir-
keligheter gli over i hverandre, Jesus
som rir inn i Jerusalem - og flykning-
ene som kommer til oss som bor i
Europa. For er det ikke nettopp når vi
ser inn i andre menneskers ansikt at
vi ser Guds ansikt?

Vikarprest Kristine Elisabet Berg

Palmesøndag - Jesus kommer til oss

Menighetsbladet beklager.
I forrige nummer var det tårnklokka i Hassel-
vika som var avbildet, og ikke tårnklokka i
Stadsbygd som det feilaktig ble skrevet. 

Tårnklokke, Hasselvika
Med den fine og sterke inngraveringen:
«Din Røst forman til fred på jord og ring oss
hjem hvor freden bor». 
Foto: Lars Arnt Nordseth
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1. mai – 6. søndag i påsketiden
RAMSVIK KIRKE kl. 16.00.
Ungdomsgudstjeneste ved 
vikarprest Kristine Elisabet Berg. 
Konfirmantgruppe deltar.
Offer til Stjørna Fritidsklubb.

5. mai – Kristi himmelfartsdag
STADSBYGD ELDRESENTER 
kl. 11.00.
Gudstjeneste ved vikarprest 
Kristine Elisabet Berg.
Ikke offer.

7. mai – lørdag
RISSA KIRKE kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.         
Offer til trosopplæringsarbeidet.

8. mai – søndag før pinse
RISSA KIRKE kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.         
Offer til trosopplæringsarbeidet.

15. mai – pinsedag
RISSA KIRKE kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik.         
Offer til Normisjon.

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

17. mai – grunnlovsdag
STADSBYGD KIRKE kl.10.00.
Gudstjeneste ved vikarprest 
Kristine Elisabet Berg.
Offer til Bibelselskapet.

RISSA KIRKE KL. 10.30.
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til Rissa sanitetsforening. 

MÆLAN SKOLE KL. 13.00.
Gudstjeneste ved vikarprest 
Kristine Elisabet Berg.
Ikke offer.

21. mai – lørdag
HASSELVIKA KIRKE kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til trosopplæringsarbeidet.         

22. mai - treenighetssøndag
RAMSVIK KIRKE kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
vikarprest Kristine Elisabet Berg.
Offer til trosopplæringsarbeid.         

28. mai – lørdag
STADSBYGD KIRKE kl.11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
vikarprest Kristine Elisabet Berg.
Offer til trosopplæringsarbeidet.        

29. mai – 
2. søndag i treenigheten
STADSBYGD KIRKE kl.11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
vikarprest Kristine Elisabet Berg.
Offer til trosopplæringsarbeidet.       

5. juni – 3. søndag i treenigheten
RISSA KIRKE kl.11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik.
Gudstjenesten er radiosendt på
NRK P1.
Offer til menighetens diakoniarbeid.

STADSBYGD KIRKE kl.19.00.
Gudstjeneste ved vikarprest 
Kristine Elisabet Berg. Offer til 
Kirkens bymisjon i Trondheim.

12. juni – 
4. søndag i treenigheten
RISSA KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik.
Presentasjon av neste års 
konfirmanter.
Offer til KRIK.

HASSELVIKA KIRKE kl. 16.00.
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik.
Presentasjon av neste års 
konfirmanter.
Offer til KRIK.

19. mai – 
5. søndag i treenigheten
REINS KLOSTER kl. 11.00.
Friluftsgudstjeneste ved prost 
Brita Hardeberg.
Offer til menighetens kulturarbeid.

26. juni – 
6. søndag i treenigheten
SKYRÅSEN kl. 11.00.
Friluftsgudstjeneste ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Ikke offer.

Gudstjenesteliste
11..  mmaaii  --  2266..  jjuunnii  22001166

Rådsopplæring for kirkelige fellesråd
Onsdag 2. mars ble det holdt kurs i Råkvåg for de folkevalgte i kirkelige fel-
lesråd på Fosen i regi av KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon). Her ble fel-
lesrådene godt informert om styrings- og forvaltningsansvar som rådene
ivaretar på vegne av soknene i Den norske kirke. Forvaltningsoppgaver innen
økonomi, personal,
kirkebygg og grav-
plass utgjør kjerne-
oppgavene til
fellesrådene.
Deltakere var alle
folkevalgte, kommu-
nenes representan-
ter, prost/prester,
noen ansatte og
kirkeverger. Foto: Anita Nesset Kristiansen
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RISSA SOUL CHILDREN
våren 2016
tirsdager kl. 18-19.15 på 
STADSBYGD BEDEHUS
1.-7.trinn
26. april
10. mai.

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

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

Møteplan for 
Øvre Rissa Misjonssambandsforening
3. mai – Misjonsforening 
hos Ragnhild B og Jan Inge Rønning.
7. juni – Misjonsforening hos May Elin og Andrew Larsen.

Stadsbygd bedehus:
Hver 1. tirsdag i måneden har vi BØNN OG BIBELMØTE i lille-
salen  kl. 20.00
Tirsdag 17. mai: 17. MAIFEST KL. 18.00
SANG AV STADSBYGD SONGLAG
TRIM-SANG-KAFFE ER ET HYGGESAMVÆR SOM VI STARTET
MED 23.FEBRUAR KL. 12.00.
SISSEL GODAL BLIR MED SOM TRIMLEDER PÅ DENNE SAM-
LINGEN. PENSJONISTER OG ALLE SOM HAR LYST ER VELKOM-
MEN!
DET BLIR ENKEL SERVERING.

Hilsen fra Stadsbygd Normisjon

FISSA MISJONSHUS
SØNDAG 12. JUNI KL. 17.00
Rissa Normisjon får besøk fra Trondheim 
av koret Harmonium. De deltar med 
mye sang og hilsener. 
Bevertning og gave til misjonen.

Rake- og ryddedugnad og plantedager

Blomsterfondene inviterer også i år til vårdugnad på kirke-
gårdene rundt omkring i kommunen.
Dette er en flott måte for alle å møtes for å gi kirkegårdene
en skikkelig vårpuss.
Blomsterfondene serverer kaffe og mat.

Velkommen til dugnad for en fin og velstelt kirkegård!

Stadsbygd:
Rake- og ryddedugnad: Tirsdag 10. mai fra kl. 15.00.
Plantedag: Tirsdag 24. mai fra kl. 16.00.
3 planter til hvert gravsted. Anledning til å kjøpe 
planter og jord.

Arr: Stadsbygd blomsterfond

Frengen: 
Rake- og ryddedugnad: Torsdag 28. april kl. 11.00
Plantedag: Lørdag 28. mai kl. 11.00.
3 planter og jord til hvert gravsted.

Arr: Frengen blomsterfond

Husby:
Rakedag: Fredag 6. mai kl. 17.00 – 19.00.
Plantedag: Lørdag 4. juni kl. 14.00 – 18.00.
3 planter og jord til hvert gravsted. Anledning til å 
kjøpe planter.

Arr: Indre Stjørna blomsterfond

Rissa: 
Rake- og ryddedugnad: tirsdag 3. mai kl. 09.30
Ta med rake.

Arr: Rissa kirkes blomsterfond

Rein: 
Rake- og ryddedugnad: Lørdag 23. april kl. 11.00
Plantedag: Tirsdag 31. mai kl. 16.00.
Ta med redskaper. 3 planter til hvert gravsted.

Arr: Rein blomsterfond

Hasselvika: 
Rake- og ryddedugnad: Tirsdag 10. mai kl. 17.00
Plantedag: Torsdag 2. juni kl. 17.00.
3 planter og jord til hvert gravsted. Anledning til å 
kjøpe planter.

Arr: Hasselvika blomsterfond
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Det er mye som skjer for tiden.
Kommunesammenslåing:
Hvis alt går som Rissa og Leksvik
kommune tenker, vil Indre Fosen
kommune begynne å eksistere fra 1.
januar 2018. For kirken vil det bety at
vi også må slå sammen fellesrådene
til en organisasjon. Vi har nettopp
starta arbeidet med dette. Det er satt
ned en fellesnemnd fra begge felles-
rådene som skal jobbe framover til
1.1. 2018. Vi venter å få en prosjektle-
der på plass ganske snart.

Indre Fosen kirkelige fellesråd vil da
ha 8 kirker og 10 gravplasser innen
sitt område.  

Ny diakon:
Liv Kastberg er ansatt i Rissa kirkelige
fellesråd som diakon etter Terje Brei-
vold. Liv er gift med Ole Kristian Skad-
berg som er ansatt som prest hos

oss. Liv er utdannet diakon i Sverige,
men kommer egentlig fra Sam-
nanger.

Ny kirketjener/ kirkegårdsarbeider:
Asgaut H Løwø er ansatt som kirke-
tjener etter Bjørn Solberg som har
sagt opp sin stilling. Asgaut starter i
jobben 1. mai.

Organist:
I Jovna Dunfjells permisjon er Olegs
Alohins ansatt i 50 % stilling. Olegs
bor i Åfjord og er i tillegg 20 % orga-
nist i Osen og 20 % i Roan.

Servicebygg på Rein:
Sand Bygg har fått anbudet om byg-
ging av servicebygget på Rein. De
starter så fort byggesaksbehand-
lingen er ferdig. Overlevering vil være
i uke 49. Bygget vil i hovedetasjen
inneholde toaletter og rom med te-

kjøkken for dåpsfolk og andre, i til-
legg til et isolert lagerrom. I sokkelen
vil det være rom for kirketjenerne og
redskapsrom. Den gamle redskaps-
bua med toaletter vil bli revet. Det
nye servicebygget vil bli bygget i hel-
linga fra øvre parkeringsplass og ha
inngang derifra. Det er bevilget 2 mil-
lioner fra Bojerfondet og 1 million fra
Rissa kommune til bygget.

Kirkespiret på Ramsvik kirke: 
I fjor sommer ble det oppdaget at
spiret, jernstanga som holdt kula og
flagget med årstall, var rusten helt
igjennom. Vi fikk heldigvis tatt det
ned før det skjedde en ulykke. Vi har
kontaktet Nidarosdomens restaure-
ringsarbeider for å få hjelp til å ordne
dette.  

Svanhild Sveaas Skrødal

Kirkevergen informerer

Rissa kirkelige fellesråd vil takke:
• Randi Jakobsen for å holde styr på regnskapet til menighetsbladet
• Blomsterfondene for deres innsats på kirkegårdene.
• Alle frivillige som står på for å få til flotte gudstjenester og tar del i menighetslivet gjennom diakoniutvalg, 

gudstjenesteutvalg, trosopplæringsutvalg, gudstjenesteutvalg med flere.
• Alle frivillige som står på for våre barn og unge
• Alle frivillige, unge som voksne, som bidrar med musikkinnslag i gudstjenestene.
• Alle frivillige som deltar på dugnad eller på et eller annet vis står på for kirka.
• Alle medlemmene i de «gamle« menighetsrådene
• Alle ansatte ,både prester og alle de andre, som er ansatt i fellesrådet.

Uten alle dere har det vært umulig å drive kirka og menighetslivet.

Husby gravplass, Foto: Anita Nesset Kristiansen



7

Menighetssekretær Aage Stoen døde
brått og uventa fra oss fredag 11. mars
2016.   Han etterlater seg kone, to
voksne barn og 3 barnebarn.  22. mars
tok familien, venner, naboer og arbeids-
kolleger farvel med han fra en fullsatt
Rissa kirke.

Som arbeidskollega og venn går døds-
fallet dypt inn på mange.  Aage sleit
mye med smerter i kroppen.  Han har
derfor trappet gradvis ned i stillingen
som menighetssekretær, og han var
innstilt på å gå av så snart det praktisk
ble mulig.  Rekreasjon og samvær med
familien ble prioritert, og vi er lei for at
Aage ikke kunne fortsette livet med god
tid sammen med familien. Det er godt
at han slipper smerten, men 58 år er alt
for kort tid å leve.  Vi sakner Aage sårt,
men er også glade for alt samarbeid
og inspirasjon som han har gitt oss i
mange, mange år.

Aage ble en veteran i tjenesten sin.
Han er født og vokste opp her i Rissa.
Han startet allerede 1. januar 1979 som
menighetssekretær i Rissa kommune
og Stadsbygd prestegjeld.  

Aage var godt kvalifisert til stillingen.
Sjøl var han glad i sang og musikk og
hadde deltatt aktivt i kristent ungdoms-
arbeid i Rissa.  Som ung ble han utsatt
for ei trafikkulykke i Melhus og ble varig
lammet i ei arm.  Aage tok da ett års ut-
danning ved Menighetsseminaret i
Trondheim og var barne- og ungdoms-
sekretær i Santalmisjonen før han fikk
stillinga i Rissa.

I 1979 var det seks rene guttelag og tret-
ten kristne jentelag i prestegjeldet foru-
ten flere blanda barnelag og
søndagskoler.  Aage så det som en vik-
tig oppgave å støtte dette arbeidet og
inspirere lederne.  Like viktig var korar-
beidet.   I 1980 hadde Rissa et stort bar-
nekor med Aage som leder, og i
ungdomskoret Kefas var Aage leder og
dirigent i mange år.  Det er umulig å
snakke om Kefas uten å tenke på Aage.

Enda mer tid tok arbeidet med ung-
domsklubbene. Ei tid var det ungdoms-
klubber både i Rissa, Stadsbygd,
Hasselvika og Mælan.  Aage bidro i
stor grad alle plasser.  Han arbeidet ak-
tivt for tilbud for alle unge i nærmiljøene
deres.  Etter hvert ble fritidsklubben på
Mælan i Sørfjorden stående igjen.  Etter
mange år med klubbkvelder i Fritun og i
de gamle vaskerilokalene, fikk klubben
nye lokaler i den gamle lærerboligen
ved skolen.  Her sto Aage i spissen for
omfattende restaurering før klubben
åpnet på nytt i august 2010.  Denne
klubben er i virksomhet fremdeles.

Ellers var Aage også aktivt med i konfir-
mantarbeid og likte seg spesielt godt
på konfirmantleirene.  Ungdommer ble
han aldri lei av!

Men eldre fikk også møte Aage i kirka
som klokker og som andaktsholder på
møter og institusjoner.  Aage likte også
dette arbeidet og sa ja så langt han
kunne.  Allerede i 1982 skriver Aage et
sukk om det i menighetsbladet.  Det
kunne bli for mange ting å ta tak i.  

Likevel fortsatte Aage mer eller mindre
som før og tok i mange år ansvar for
menighetsbladet.  Han ble tidlig interes-
sert i datateknologi og ble en rådgiver
for oss andre på kirkekontoret.  Han
hadde en tålmodighet med oss og da-
taproblemene som vi beundret.  Ingen
var dum i hans øyne, det var bare et lite
problem for den enkelte.

Dette var forresten en grunnholdning
for Aage i alt han gjorde.  Dette var en
del av Aages kristne tro. Derfor ble
også mange glade  i Aage og fikk re-
spekt for Aages tro.  

Humor og sport var også viktig for
Aage.  En god vitsetegning og fotball
gledet han seg stort over.  Derfor var
han ivrig med i fotball-leik både sam-
men med ungdommer og venner.

Sjøl om Aage sto i bresjen for mye, var
han en beskjeden person som ikke likte
å stikke seg fram.  I 2013 ble han tildelt
Nidaros bispedømmeråds hederspris
for sitt engasjement og trofasthet i ar-
beidet.  Utdelingen foregikk i Ramsvik
kirke.  Det var rette stedet for dette.  Sjøl
om Aage var og ble rissværing, så har
han lagt ned et enormt antall arbeidsti-
mer i Stjørna.  Mange av disse timene
har vært kvelds- og nattarbeid.  Aage
ble den gangen overrasket over he-
dersprisen og sa til menighetsbladet at
familien også skulle hatt hederspris for
alt de har ofret for han i alle år.  Så takk
Oddrun, Kristin og Ole-Petter for at dere
har delt Aage med så mange!  En he-
dersmann har dødd så alt for tidlig.

Terje Breivold

Minneord om Aage Stoen
Kirkevergen informerer

Aage Stoen får overlevert «Nidarosen» av Audhild Morken.

Husby gravplass, Foto: Anita Nesset Kristiansen
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Konfirmantleir 2016
Helga 8. -10. april var det klart for årets konfirmant-
leir. De av konfirmantene som hadde valgt leir som
gruppe og noen ungdomsledere dro med buss til
Oppdal på IMI Stølen for en god og lærerik helg.

I år hadde vi konfirmanter med fra alle skolene, så
fredag kveld ble brukt til bli-kjent leker før de ble
sendt ut i mørket på bibelsmugling. Ungdomsle-
derne var vakter og prøvde å stoppe konfirmantene i
å komme inn til «landet» der vi voksne satt. I mørket
på et fremmed sted er dette en spennende konkur-
ranse.
Lørdag ble brukt til utekonkurranser og samhand-
lingsløype i flott vårvær. I samhandlingsløypa måtte
vi samarbeide, stole på hverandre og teste noen
grenser for å komme igjennom.
Lørdag kveld var det tid for kos, leker, taco, skuespill
og sang. Det var også da sumo-draktene ble funnet
fram, heiagjengen stilte opp og kampene startet. 
På søndag hadde vi gudstjeneste sammen før vi
pakket og dro hjem.
Takk til konfirmanter og ikke minst til ungdomsledere
som bidro til en morsom og fin helg!

Tekst og foto: 
Margareth Askjemshalten

Lys Levende
12-åringer fra Rissa var med og feiret oppstandelsesguds-
tjeneste i Rissa kirke 1. helga etter påska. På lørdag vandret
vi gjennom påskeevangeliet. Der møtte vi eselet på palme-
søndag. Vi smakte på nattverdsmåltid og gikk så videre til
korset og tornekronen der vi møtte Maria Magdalena.
Maria kunne fortelle fra langfredag før hun tok oss med til
påskemorgen og hennes møte med den oppstandne Jesus. 
Vi koste oss etterpå med felles måltid og barna malte t-
skjorter som de brukte på gudstjenesten søndag. Vi øvde
også inn et rollespill til søndag og noen salmer.

På søndag møtte Lys Levende-barna og deltok aktivt med å
lage en fin gudstjeneste. Under bønnevandringen kunne
menigheten selv gå påskehistorien, delta på nattverd og
pynte korset med blomster.

Tekst og foto: Margareth Askjemshalten
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Rissa kirke
lørdag 7. mai 2016 kl. 11.00
Alida Berget Ringseth 
Ayla Sørlie Tangvik 
Emilie Felica Sæther Rødsjø 
Håkon Simonsen
Ida Vangen Pettersen 
Ian Daniel Alseth 
Julie Marie Schanke Hansen
Knut Jarle Berg 
Malin Thunem 
Niklas Fallrø
Owe Tobias Kimo Esselöv 
Runar Bakke Foss 
Silje Sørloth Børsting 
Simon Digernes Dyrendahl 
Solveig Rennan
Stine Marie Berget 
Stine Sæther
Vegar Hulvand 

Rissa kirke
søndag 8. mai 2016 kl. 11.00
Annette Stoum 
Anniken Gåsbakk Johnsen 
Arn Utseth
Charlotte Pallin Nybø 
David Barseth Bakken 
Jonas Johansen Grande 
Julie Dybdahl Verkland
Line Rønning
Linnea Elise Haugen 
Maiken Amalie Reinsbakk 
Martine Bjørkøy Tande
Ole Anders Hegerberg 
Robin Wikdahl Sand
Siri Kvitland Lyngseth 
Tonje Eidsvåg Rostad 

Hasselvika kirke 
lørdag 21. mai 2016
Aron Sørensen
Ida Sofie Barslett
Nathaniel Tønder
Stine Øvergård

Ramsvik kirke 
søndag 22. mai 2016
Anders Jacobsen Aune 
Bjørn Tore Moholt
Ida Enebakk Mælan 
Ingvild Jansen
Martine Lian
Ola Stjern Husby
Lukas Rønning
Sigve Bach Moholt
Siri Enebakk Mælan
Ylva Småvik Sagøy

Stadsbygd kirke 
lørdag 28. mai 2016
Bernhard Roten 
Daniel Solemsaunet 
Emil Vårum 
Hannah Helmersen
Inger Marie Berg 
Ingrid Hvitstein 
Jenny Konstanse Schei
Kenneth Andreas Berge 
Magnus Solem 
Mats Schei
Oda Konstanse Halten Haugan 
Peder Hellesvik Fenstad
Sunniva Schei
Viktor Monsen 
Vilde Bjørke Schildman 

Stadsbygd kirke 
søndag 29. mai 2016
Edvin Grønning 
Inga Marie Strøm Reinkind 
Jonah Aleksander Kilen 
Jonas Rosvoldaune Skjemstad 
Jørgen Rosvoldaune Skjemstad
Kaja Larsen 
Karina Tung Nilsen
Leon Lund Andreassen 
Marcus Olsen Sneland 
Ole Borstad 
Sindre Myhre Ugedal
Sondre Berntsen-Kosberg 

Årets konfirmanter

Fasteaksjon 2016
Hjertelig takk til alle som har deltatt i årets fasteaksjon
for Kirkens Nødhjelp! 

Som vanlig var konfirmantene og foreldrene deres
grunnlaget for at menighetene kan sende rundt noen til
alle husstandene i Rissa kommune for å be om penge-
gaver. Fasteaksjonen er en uvurderlig hjelp slik at Kir-
kens Nødhjelp kan være raske til å bidra med vann og
annen hjelp når det inntreffer katastrofer over hele ver-
den. 

Her er en oversikt over hva som ble samlet inn i hvert av
soknene. 

Stadsbygd: 22 761,00
Rissa, Hasselvika, Fevåg: 42 689,00
Stjørna:           7 506,00
Totalt: 72 956,00



Fra kirkeboka
Dåp
29.11.15 Petter Elias Rathe Andresen, Rissa kirke
13.03.16 John Håkon Gangstøe, Stadsbygd kirke
03.04.16 Enok Martin Johnsen, Rissa kirke
10.04.16 Isak Junior Vemundstad, Stadsbygd kirke

Begravelser 
02.03.16 Martha Bratseth (1919) Rissa kirkgård
04.03.16 Ottar Rathe (1927) Hasselvika kirkegård
09.03.16 Astrid Simonsen (1934) Rissa kirkegård
11.03.16 Ragnhild Johanne Hassel (1922) Rein kirkegård
16.03.16 Margit Auka (1929) Stadsbygd kirkegård
16.03.16 Åse Skjærvø (1925) Frengen kirkegård
18.03.16 Agnes Grenne (1927) Rissa kirkegård
22.03.16 Aage Stoen (1957) Rissa kirkegård
08.04.16 Harald Larsen (1929) Husby Gravplass

Mange takk for minnegaver som ble gitt til Rissa Sanitets-
forening i 2015, kr. 29 500,-.
Rissa Sanitetsforening

Hjertelig takk for all vennlig omtanke og oppmerksomhet
ved vår kjære mor Torgunn Bodil Dahles bortgang og begra-
velse. Takk for blomster og pengegaven til Rissa sykehjem,
Tunet kr. 21 600,00.
Kjell, Geir Sigmund, Lars Ove m/familier

Takk til alle som fulgte Johanna Askim til hennes siste hvile-
sted på Stadsbygd kirkegård. Takk for blomster og minnega-
ver til Norsk luftambulanse og Rissa sykehjem, avd. «Tunet», 
kr. 8350,-.
For familien Karen Martha Askim

Tusen takk for all vennlig omtanke og deltagelse ved Jan
Olav Schankes bortgang. Takk for blomster, pengegaver til
Frengen blomsterfond og kreftklinikken Fosen.
Svanhild
Roger, Anita, Lisbeth m/familier.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet, deltakelse, blomster
og pengegaver til Rissa sykehjem avd. Svanen ved vår kjære
mor, Martha BratsethS bortgang og begravelse. 
Sonja, Alma, Else og Martin med familier.

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomster og gaver til
Stadsbygd kirkes blomsterfond ved Margit Aukas bortgang
og begravelse. En spesiell takk til Rissa sykehjem og Stads-
bygd eldresenter for god omsorg og pleie.  
Harald

Hjertelig takk for deltakelse, omsorg, blomster og minne-
gaver ved vår kjære Aage Stoens død og begravelse.
Oddrun, Kristin m. fam. og Ole Petter.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltakelse i form av
gode ord i forbindelse med vår kjære Harald Hulvands bort-
gang og begravelse. En spesiell takk for pengegaven til
Kreftklinikken Fosen, 21 400,- kr og pengegaven til Rissa
Blomsterfond. Takk også til Rissa sykehjem for god pleie og
omsorg. Takk til Asbjørn Mosleth for fin sang i kirka.
Elsa med familier

Takk for all vennlig deltakelse og blomster ved vår kjære
Ragnhild Johanne Hassels bortgang og begravelse. Takk for
minnegaven til Det Norske Misjonsselskap på 6.550 kr.
Nils Kristian Hassel med familie

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og vennlig deltakelse
ved vår kjære mor Agnes Grennes bortgang og begravelse.
Takk for alle vakre blomsterhilsener, pengegaver til blomster-
fondet, minnegaver til Norsk Luftambulanse på totalt kr 
15 750,-. En spesiell takk til hjemmesykepleien i Rissa og
Rissa Sykehjem, Tunet for god pleie og omsorg over flere år. 
Med vennlig hilsen familien 
v/Haftor Grenne, Aud Brunes, Morten Grenne, 
Michael Henrik Grenne og Ingjerd Jorun Thurmer

Tusen takk for all vennlig deltakelse, blomster, hilsninger og
minnegave til Rissa kirke blomsterfond kr. 7200,- i forbin-
delse med vår kjære pappa, Birger Melhus, sin bortgang og
begravelse. Tusen takk til Asbjørn Mosleth for fin sang i kirka.
Takk til Rissa sykehjem avd. 2 for god pleie.
Eva, Bjørnar og Oddrun m/fam.

Takk for all vennlig deltakelse ved vår mamma, Astrid 
Simonsens bortgang og begravelse.
Takk for pengegaven til Sunde misjonshus på kr. 25 000,-.
Elin, Snefrid og Trine med familie.

Takkeannonser
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Konfirmanter anno 2016
Ingrid Hvitstein og Inger
Marie Berg er to av årets
konfirmanter på Stads-
bygd. Begge gleder de
seg til lørdag 28. mai og
ser fram til en fin og
minnerik dag både i kirka
og etterpå sammen med
slekta. En smule spente er
de også på denne dagen
hvor de skal være midt-
punktet. 

– Men det blir en festdag,
tror Ingrid. Hennes egen
dag. Hun skal ha bunad
på seg. Mamma Inger
Johanne legger snart siste
hånd på verket. En vakker
trønderbunad. 
Inger Marie skal også ha
bunad.  

– Jeg arvet farmors trøn-
derbunad, forteller hun,
og nå har den blitt sydd
om slik at den passer. Og
mamma har sydd et flott
sjal til bunaden. 

Det var en selvfølge for
disse to jentene å velge
og konfirmere seg kirke-
lig. 

– Vi har begge vokst opp i en kristen heim og har et kristent
livssyn, forteller de to sympatiske ungdommene, - så det var
et naturlig valg for oss. 

De er snart ferdige med 9. klasse ved Stadsbygd skole. Lek-
sene krever sitt, men de får også tid til fritidsinteresser og
hobbyer. Ingrid bruker mye tid på musikk. Både fløyte og fio-
lin er instrumenter hun trakterer.  Inger Marie har mange
interesser. Hun liker å bake, har en liten gartnerspire i
magen og liker å utfolde seg kreativt. Fiolin spiller hun også.
Men ingen har planene helt spikra for framtida.

– Vi vil bruke det siste året på ungdomsskolen til å tenke oss om. 

I løpet av dette skoleåret har de deltatt på konfirmantunder-
visning. Kristine Berg har ledet undervisningen, og konfir-
mantene har bidratt på gudstjenester og  vært med på
forskjellige arrangementer.

– Lærerikt og interessant, oppsummerer Inger Marie. Og artig.

– Vi har blitt en sammensveiset og fin gruppe, vi har snakket
om mange tema og lært mye, sier Ingrid.

To voksne unge jenter på 15 år som snart vil motta mange
lykkeønskninger og gratulasjoner på sin konfirmasjonsdag.

Tekst og foto: Vigdis Schei

Ungdomslederkurs i Fosen, ULiF
Helgen 12. og 13. februar 2016 ble det for andre gang ar-
rangert felles ungdomslederkurs i Fosen. 12 flotte ung-
dommer fra hele Fosen var samlet på Tarva, som er
valgt til fast kurssted andre helg i februar hvert år. Ung-
domslederkurset er delt i fire trinn beregnet for ungdom
fra 15 (etter konfirmasjon) til 18 år. Prosten i Fosen, Brita
Hardeberg, er fagansvarlig for disse samlingene, tros-
opplærer Vidar Schanke er prosjektleder, og noen av
trosopplærerne i Fosen deltar også, men det er de eld-
ste ungdomslederne som tar seg av selve gjennomfø-
ringen. Tanken er at ungdommene som deltar skal
kunne samle kursbevis for hvert år, og som senere kan
bli god å ta med seg når jobb skal søkes. 

Det ble ei flott helg med undervisning i ledelse, leiker,
turer, god mat, latter og sprell. Søndagen ble avsluttet
med gudstjeneste i Tarva Kapell hvor ungdommene
bidro på forskjellig vis. Ved avreise var det ingen tvil om
hva ungdommene mente; de ønsket å utvide helgen, og
at samlingene skulle være to ganger i året. Et vellykket
arrangement med andre ord.

Har du lyst til å bli med? Lyst til å vite mer? Ta kontakt
med kirkekontoret der du bor!

Tekst og foto: Ann-Kristin Eidsvåg

Her ser dere 11 av de 12 flotte ungdommene som var samlet til
lederopplæringshelg på Tarva

Ingrid Hvitsten

Inger Marie Berg



Returadresse: 
Kirkekontoret
Rådhusveien 13 
7100 Rissa

Informasjon

B

I heim, søndagskole, skole, musikklag, bedehus og kirke
har jeg sunget kristne sanger hele livet mitt. Det er
mange fine og gode kristne sanger, og jeg har egenlig
ingen bestemt favorittsalme.  Jeg gleder meg over varia-
sjonen av sanger og finner glede både i nye og gamle
sanger.  

Sangen O store Gud ble skrevet av svensken Carl Gustav
Boberg allerede i 1885, men ble kjent i Norge først etter
Billy Grahams møteaksjon i Oslo på 1950-tallet.  Da var
sangen oversatt til engelsk, og godt kjent mellom evan-
geliske kristne i mange land.  Den synges både i Russ-
land, Amerika, India og Norge.

Jeg lærte sangen som guttunge før den sto i noen norsk
sangbok.  Nå står den som nummer 284 i Norsk Salme-
bok,  og den blir sunget både i møter, gudstjenester, hyg-
gesamvær og begravelser her i bygda.   Den fine
skildringen av naturen kommer av Bobergs egen opple-
velse av den fine svenske naturen som viste seg etter et
kraftig tordenvær.  Når jeg synger, gler jeg meg over na-
turen her på Fosen.  Videre kan vi gle oss over Jesu vik-
tige frelsesgjerning for oss og håpet om det evige liv hos
Gud.  Da har vi all grunn til dyp glede alle sammen.

Jeg utfordrer Ellen Hårberg, Selnes til å skrive om en
salme i neste nummer.

Min salme av Terje Breivold

1. O store Gud, når jeg i undring aner
hva du har skapt i verden ved ditt ord.
Ser universet med de mange baner
og vet alt liv oppholdes ved ditt ord.

Da bryter lovsang i fra sjelen ut:
O store Gud, O store Gud!

2. Når jeg i skriften ser de mange under
som du har gjort fra første Adams tid.
Og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livets strid.

3. Når jeg så vet at Kristus lot seg føde.
Ja, at han gikk omkring og gjorde vel.
Inntil han sonet verdens synd og døde,
og oppsto for å frelse hver en sjel.

4. Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd og jeg får se.
Vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne.

Da bryter lovsang i fra sjelen ut:
Takk store Gud, takk store Gud!

Svanavatnet, Foto: Anita Nesset Kristiansen.


