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

Åpningstider:
Mandag – fredag: kl. 10.00 – 14.00
Ekspedisjonen tlf 73 85 28 97 

Ansatte:
Sokneprest for Rissa og Hasselvika:
Ingunn Aarseth Høivik
Kontor: tlf. 73 85 27 60  Mobil: 911 19 529
Sokneprest for Stadsbygd og Sør – Stjørna: 
Ole Kristian Skadberg
Kontor: tlf. 73 85 26 26
Mobil: 415 66 809
Soknediakon: Liv Kastberg
Liv Kastberg slutter i jobben som diakon i Rissa kirke-
lige fellesråd 25. september i år og begynner som syke-
husdiakon i Eskilstuna i Sverige. Inger Falch Løwø star-
ter som diakon og er ansatt fra 1. desember.
Organist: Oleg Alohins
Kontor: 73 85 28 96
Mobil: 466 47 851
Kirkeverge: Svanhild Sveaas Skrødal
Kontor: tlf 73 85 28 48  - 480 67 406
Kontorsekretær: Birgit Høston
Kontor: tlf 73 85 28 97   eller  73 85 27 65
Kontorsekretær:  Anita Nesset Kristiansen
Kontor: tlf 73 85 28 97
Trosopplærer Margareth Solli Askjemshalten 
tlf 936 44 923

Kirketjenere/kirkegårdsarbeidere:
Jan Inge Rønning tlf. 917 66 668
Ann-Britt Dyrendahl
Leif Tørstad
Asgaut Herje Løwø

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

Frivillige verv:
Leder av Rissa kirkelige råd:

Randi Sollie Denstad tlf. 911 70 122 

Kontakter for blomsterfondene:
Rein: Olga Johanne Berg, tlf. 948 81 134

Konto: 4202.15.74907
Rissa: SpareBank1 Regnskapshuset, 

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 918 42 528
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

Øvelser på onsdager i oddetallsuker.
Skaugdal bedehus fra kl. 17.00-19.00.
Kjersti N. Furuseth, tlf 73 85 40 84

Barnelaget i Hasselvika,
Hasselvika skole fra kl. 17.30-19.00
Datoer høst: 18/9, 2/10, 23/10, 6/11, 20/11, 
4/12, 11/12
v/ Helena Sørensen, tlf 478 03 643

Den minste kvist, Modalen
Ramsøy misjonshus på mandag etter 
skoletid til ca. kl. 16.30.
Dagene står i FosnaFolket fredagen før.
Leder: Dagrunn Rokseth tlf. 73 85 01 31

Noaklubben, Stadsbygd
for 1.-7. trinn
Stadsbygd bedehus fra kl. 17.30-1945.
Datoer høst: 26/9, 10/10, 24/10, 14/11, 5/12 
Leder: Jorunn Bårli Berg. Tlf. 948 10 867

SuperTirsdag, Rissa kirke. 
For 1.-7. trinn.
Sven Olav Høivik, tlf 41 25 80 89
Ragnhild og Jan Inge Rønning: 971 62 476

Ungdomsarbeid
Rissa Kr. Skolelag (NKSS)

Marianne Bondø Langmo, tlf 971 90 041
Stjørna Fritidsklubb, Mælan

Fredager. Juniorklubb fra 1800-20.00
Hovedklubb: 20.00-23.00
Dato høst: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 
24/11, 8/12
Ledere: Gunn Heidi Husby Lian. Tlf. 911 39 510
Margareth Askjemshalten. Tlf. 936 44 923

Forsidebilde:
Anita Nesset Kristiansen

Menighetsbladets redaksjon ønsker at bladet skal bli
så godt som mulig og ser gjerne at dere lesere sender
inn stoff og innspill til tema.
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Vår vakre sårbare jord
Jorda er merket med korsets tegn.
Av biskop Tor Singsaas 

Denne våren har jeg opplevd noen
ubeskrivelige vakre morgener når jeg
har gått gjennom Domkirkegården, -
en symfoni av vidunderlig fuglesang
fra de høye majestetiske trærne hvor
også kråka har deltatt i orkesteret med
sin «hæse bass». 

Kirkegården kalles både «gudshagen»
og «gudshånda». I den blir vi lagt når
livet er til ende. Gud vet hvor alle er,
både i liv og død. Å gå gjennom
«gudshagen» og vite at du er i «guds-
hånda», gir en helt spesiell fred. Dom-
kirkegården har om våren et mykt
teppe av blå blomster tett i tett.

På vei opp til Storhornet i Oppdal har
jeg kjent på lukta av jord, - møtt kvitvei-
sen, - som har en egen evne til å
melde inn det nye livet om våren. 

Når vi er ute i naturen utvikles en ære-
frykt og opplevelse av fellesskap med
alt det Gud skapte. Vi merker vår felles
sårbarhet.  

Gud skaper med sårbarhet. Alt liv har
det i seg. Sårbarheten skal vi verne om
og vedkjenne oss. I den erfarer vi at vi
er gitt til hverandre. I sårbarheten hol-
des vi fast i at vi trenger medmennes-
ker og en jord som ikke er såret til
ødeleggelse.

I begynnelsen slo Gud korsets tegn
over alt han hadde skapt. For Kristus,
Guds Sønn var alt med ved skapelsens
morgen. 

Gud gjorde seg selv sårbar da han ga
sin egen Sønn til jorda og verden. Han
kom som en av de minste på jord.
Guds Sønn veves inn i hele skaperver-
ket ved at han blir til kropp i Jesus Kris-
tus, og slik lar seg bygges opp av
jordas materialer. Dette er Guds soli-
daritet, ikke bare med mennesker,

men med alt han har skapt. 

Gud viser seg i Jesus Kristus sårbar til
døden, - på korset. Jesu Kristi tårer er
fortsatt inne i det evige kretsløp av
vann på jorda. Vi er med Kristus «kors-
festet til jorda». Når jorda lider, gjør
også vi. 

Vi skal beskytte hverandre og jorda
mot å bli såret. 

Men vi sårer oss selv, hverandre og
jorda. Ødeleggelse, ondskap og død
følger i menneskenes spor. 

Slik står vi Gud imot.

Men Gud tåler ikke at det skjer. Han vil
ha sin skapning tilbake. 

Slik blir Guds Sønn et medmenneske
for hver en og av oss. Han går inn i
ødeleggelsen, ondskapen og døden
for vår skyld. Vi er ikke alene lenger. 

Guds sårbarhet er uløselig knyttet til
Guds kjærlighet. Ikke noe kan stå det
imot. Til sist tar dette all makt fra ond-
skap og død. 

Jesus Kristus lot seg korsfeste i kjærlig-
het til oss. 

Han forsoner mennesker og skaper-
verk med Gud.  

Korset er håpets tegn for alt sårbart liv
på jorda.

TAKK
Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og
prest i Nidaros bispedømme i nær-
mere 40 år. 
Nå går jeg av med pensjon 1. septem-
ber 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke
alle jeg har møtt som biskop i disse
årene. Takk for mange store og gode
opplevelser under visitaser og besøk i
menighetene, - i bygder og byer i
begge trøndelagsfylkene. Takk til me-
nighetsråd og fellesråd, proster, pres-
ter, kateketer, diakoner, kantorer og
andre tilsatte, - de mange, mange fri-
villige og dugnadsfolk, ordførere og
kommunestyrerepresentanter, råd-
menn, barnehage- og skolefolk, de
som bor og arbeider i våre helse- og
omsorgssentra, kulturarbeidere og alle
som arbeider innen vårt mangfoldige
næringsliv i trøndelagsfylkene. Jeg har
møtt så mange mennesker i forskjel-
lige yrkes- og virksomhetssammen-
henger, at det er vanskelig å nevne
alle ved sitt rette navn. 

Derfor en varm takk til alle!

I Trøndelag har jeg erfart at «kristen-
dom er lettere gjort enn sagt». Budska-
pet fra «Mannen fra Nasaret», og
fortellingene om Jesus Kristus lever i
kroppene våre. 

Når vi viser hverandre barmhjertighet
og nåde i livet, - når vi er medmennes-
ker for hverandre, - når den minste av
oss først blitt tatt vare på, - da vet vi
hvem vi har det fra;

Vi har det fra Jesus Kristus, Guds Sønn,
korsfestet, men oppstått til nytt liv. 
Han vandrer levende, men usynlig
imellom oss.

Vi ber Den hellige ånd om å få se og
fornemme Ham i møte med hveran-
dre.

Må Gud velsigne alle som bor og virker
i vidstrakte Trøndelag. 

Andakt
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17. september - 
15. søndag i treenigheten 
REFSNESHAGEN kl.11.00
Friluftsgudstjeneste ved sokneprest
Ole Kristian Skadberg og trosopplæ-
rer Margareth Askjemshalten.
Vandregudstjeneste Selnes.
Ikke offer.

REIN KIRKE kl. 19.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Offer til menighetens arbeid.

24. september - 
16. søndag i treenigheten 
RAMSVIK KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
50-  og 60-årskonfirmanter deltar.
Offer til menighetens diakoniarbeid.

STADSBYGD KIRKE kl. 16.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Offer til menighetens arbeid.

01. oktober – 
17. søndag i treenigheten
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Offer til venner av Uganda.

REIN KIRKE kl.19.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Offer til menighetens misjonspro-
sjekt.

8. oktober – 
18. søndag i treenigheten
HASSELVIKA KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Offer til menighetens misjonspro-
sjekt.

15. oktober – 
19. søndag i treenigheten
RISSA KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
NB! NRK-gudstjeneste. 
Møt gjerne opp kl. 10.30 
Offer til menighetsarbeidet.

22. oktober – 
20. søndag i treenigheten
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ole Kristian Skadberg og trosopplæ-
rer Margareth Askjemshalten.
LysVåken deltar.
Offer til menighetens trosopplærings-
arbeid.

29. oktober – 
Bots- og bønnedag
RISSA KIRKE kl. 11.00
Reformasjonsjubileum.
Gudstjeneste ved prost Brita 
Hardeberg og sokneprest 
Ole Kristian Skadberg. 
Offer til Stefanusalliansen.

5. november – 
Allehelgensdag
RISSA KIRKE kl. 11.00.
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik. 
Offer til kirkens SOS.

STADSBYGD KIRKE kl.16.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Offer til kirkens SOS.

12. november –
23. søndag i treenigheten
RAMSVIK KIRKE kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ole Kristian Skadberg og trosopplæ-
rer Margareth Askjemshalten
LysVåken.

Offer til menighetens trosopplærings-
arbeid.

19. november – 
24. søndag i treenigheten
RISSA KIRKE kl. 18.00
Ungdomsgudstjeneste ved sokne-
prest Ingunn Aarseth Høivik og Ole
Kristian Skadberg.
Offer til menighetsarbeidet.

26. november – 
siste søndag i kirkeåret
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ole Kristian Skadberg og trosopplæ-
rer Margareth Askjemshalten.
4-årsbok.
Offer til menighetens trosopplærings-
arbeid

3. desember – 
1. søndag i advent
RISSA KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.og trosopplærer Mar-
gareth Askjemshalten. 
LysVåken.
Offer til menighetens trosopplærings-
arbeid.

Gudstjenesteliste
17. september – 1. desember 2017

10-års dåpsfest!
I år er det 10-år siden du ble døpt!
Dette feirer vi ved å samle alle 10-åringer til fest i Has-
selvika kirke søndag 8. oktober kl. 10.00. Der vil vi ha
en samling før vi deltar på gudstjenesten som starter
kl. 11.00
Og selvsagt skal vi feire med ballonger og is.
Ta gjerne med deg din familie og faddere til gudstjenesten, slik at de kan bli
med og feire sammen med deg.

Andakter høsten 2017
Rissa sykehjem
Tirsdager kl. 11.00
19. september
3. oktober
17. oktober
7. november
21. november
5. desember

Råkvåg aldersheim
Tirsdager kl. 11.30
26. september
24. oktober
28. november
26. desember (gudstj.)

Stadsbygd eldresenter
Onsdager kl. 10.30            
20. september
4. oktober
18. oktober
8. november
22. november
6. desember
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SuperTirsdag 
starter opp igjen 5. september�
Kor, kreativ gruppe og tekniker gruppe.

Og akkurat DU er hjertelig velkommen!
Datoer for SuperTirsdag høsten 2017:

5. september
19. september 
3. oktober
17. oktober
31. oktober
14. november
28. november
12. desember

Kl. 17.30  - 19.30

Husbasar
Husbasar i Skaugdal bedehus 22. sep-
tember kl. 19.00. Merk dato!
Andakt, loddsalg, kakelotteri, mat og
salg av riskrem.
Velkommen!
Arr: Styret

FISSA MISJONSHUS 
RISSA NORMISJONSFORENING

BIBELHELG v/ Jostein Solberg
7. oktober kl. 11.00 og 13.00
8. oktober kl. 16.00

LUTHERKVELD v/ Egil Sjaastad
13. oktober kl. 19.00.

Rissa Misjonssambandsforening

26.-28. sept.  
Møter med Kristian Fagerli på Sunde
misjonshus kl.19.00.
3. okt.           
Forening hos Oddny og Didrik Frengen
kl.19.00.
13. okt.         
Lutherkveld med Egil Sjåstad på Fissa
kl.19.00.
22. okt.         
Sangkveld på Sunde misj.hus kl. 17.00.
Sangkrefter deltar.
31. okt          
Foreningsmøte hos Kjersti og Knut Inge
Furuseth kl.19.00.
7.-9. nov.      
Møter med Øyvind Rott på Sunde mi-
sjonshus kl.19.00.
7. des.

Foreningsmøte hos Liv Jensen kl.19.00

Englekveld i Fevåg bedehus 8. desem-
ber kl.18.00.

Stadsbygd Normisjon

Alle samvær er på Stadsbygd Bede-
hus.
"TRIM -SANG og KAFFI "  - HYGGESAM-
VÆR FOR SENIORER  med litt av hvert for
kropp, sjel og ånd �  
Følgende tirsdager: 10/10, 14/11 og
12/12. ALLE SAMVÆR STARTER kl. 12.00
FAMILIEMISJONSFEST  søn 29.okt
kl.17.00   - Kjersti Ngozi Furuseth har
andakten.
TEMAMØTER  med Inger Britt Rødberg
tors.  9. nov, tirs 14. nov og tors. 16.nov
kl. 19.00 I samarbeid med  misjonsfor-
eningene i Rissa.
ADVENTSFEST  søn 10. des. kl.17.00 -
Sogneprest Ingunn Aarseth Høivik
taler.
JULETREFEST lør 30. des. kl.15.00  -
Besøk av Inger Synøve Gjære fra ACTA
normisjon

Agent for skaperverket.
Alle 9-åringer er velkommen til å bli
agent for skaperverket.
På den dagen skal vi gå natursti, male
på vesker og lære oss å være agenter.
Vi deltar så på vandregudstjenesten som starter kl. 11.00.
Etterpå blir det grilling for de som ønsker det. (Ta med egen grillmat).
Oppmøte på Refsnes søndag 17. september kl. 10.00.

LysVåken
Har du lyst til å lære noe mer om kirka
og kirkegården? 
Har du lyst til å se film, kose deg med
god mat og sove over i kirka? 
Da er du velkommen til Lys Våken-
helg i kirka. Invitasjon kommer snart
som brev til deg, men sett av helga
allerede nå.

Lys-Våken helger i 2017:
21. -22. oktober i Stadsbygd kirke for alle som er 11 år.
11. -12. november i Ramsvik kirke for alle som er 11 og 12 år fra Hasselvika og
Sør-Stjørna sokn.
2. -3. desember i Rissa kirke for alle som er 11 år.

BABYSANG I RISSA
Høst 2017

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 mat-
pakke, vi lager kaffe og te.
Velkommen til Rissa kirke kl. 10.30

Tor. 28. september
Tor. 5. oktober
Tor. 19. oktober
Tor. 2. november
Tor. 16. november
Tor. 30. november
Ledere: Ingunn Aarseth Høivik og
Margareth Askjemshalten
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Gravferd
Når et dødsfall inntreffer er det en del
praktiske ting som må ordnes, og en
har ikke lang tid på seg. Etter norsk lov
skal avdøde begraves eller kremeres
inne 10 virkedager. Gravplassen/kirke-
gården er for alle uansett tros- og livs-
syn og kirkegårdsmyndighetene skal,
så langt det er mulig, legge til rette for
de forskjellige trossamfunns tradisjo-
ner.  

Som oftest tar pårørende kontakt med
et begravelsesbyrå for at det
kan å bistå med nedleggelse i
kiste og stell av avdøde. Det er
også behjelpelig med å arran-
gere selve bisettelsen eller be-
gravelsesseremonien, men det
er ikke noe i veien for at pårø-
rende kan gjøre alt selv. 

De fleste begravelsene/ biset-
telsene i Rissa har en kristen
seremoni i kirka før selve grav-
leggingen på gravplassen eller
kremasjonen. For innbygger i
Rissa kommune som er med-
lem i Den norske kirke er det
gratis å leie kirke med prest og
organist inkludert.  For uten-
bygdsboende og ikkemedlem-
mer vil det bli en kostnad. 

Rissa kommune har også et
nøytralt seremonirom som kan
brukes ved begravelse/biset-
telse, men en kan også velge
å ikke ha noe seremoni før
selve gravleggingen.

IRissa har vi 6 kirker og 6 grav-
plasser/ kirkegårder og en kan
fritt velge hvilken kirke og gravplass en
vil benytte. Fredningstiden for en grav
er som hovedregel 20 år, men enkelte
felt på Stadsbygd og Hasselvika har en
fredningstid på 50 år. Det kan ikke set-
tes en kiste i graven i fredningstiden,
men det vil være anledning til å sette
ned urner. 

For personer som har bostedsadresse
i Rissa kommune ved dødstidspunktet
er det gratis å gravlegges på våre
gravplasser. For utenbygdsboende be-
tales avgift for gravsetting og festeav-
gift må betales i fredningstiden. 
Begravelsesbyrået tar kontakt med kir-
kekontoret for å avtale tid og sted for
gravleggingen.   Byrået har fylt ut skje-

maet begjæring om gravlegging ved
sitt møte med de pårørende. Her er det
opplysninger om hvem som skal stå
for gravleggingen og hvem som skal
være fester for graven. Som fester blir
en registrert i Rissa kirkelige fellesråds
gravregister. Som fester blir en regis-
trert med navn, personnummer,
adresse og telefonnummer. Registeret
er hjemlet i gravferdslovens forskrift.
Registerets formål er å ha oversikt over
hvem som er fester for en grav, grav-

nummer, hvilke graver som er festet
sammen og når feste utgår. Det er fes-
ter som har alle rettigheter og ansvar
innenfor loven for gravstedet. Som fes-
ter av en grav/gravsted vil en motta et
festebrev. Festebrevet er gyldig sam-
men med kvittering for ev. betalt feste-
avgift der slik avgift skal betales.
Ved dødsfall og kistegravsetting i Rissa
kommune gis det anledning til å feste
inntil 2 framtidige kistegraver ved siden
av den som skal benyttes. Ved for ek-
sempel et barns død, kan foreldre
feste to graver til seg selv ved siden av.
Disse gravene utgjør da et gravsted.
Festeavgift for 20 år må da betales for
disse fra festetidspunkt. Den graven
som tas først i bruk er fri for festeavgift i

fredningstiden, dvs. i 20 år. 

En grav som ønskes bevart utover fred-
ningstiden, må gjenfestes. Det gis an-
ledning til å gjenfeste for 10 år av
gangen inntil det har gått 90 år.

Ved kremasjon vil kirkegårdsmyndig-
hetene be om utlevering av urnen fra
krematoriet. Det vil bli tatt kontakt med
pårørende om når de ønsker at urnen
skal settes i jorda, dette må skje innen

6 måneder.  For krema-
sjon må en betale en av-
gift til krematoriet. Urnen
blir satt ned i en kiste-
grav og har samme
fredningstid som for
kiste, men i en kistegrav
er det plass til 8 urner.

Hvis en ønsker at asken
skal spres for vinden, må
en søke fylkesmannen i
forkant av dødsfall.

Det arbeides for tiden
med å anlegge navnet
minnelund ved Frengen
og Stadsbygd kirkegård.
En navnet minnelund er
en urnelund der en har
et felles gravminne for
de urnene som settes
ned der. Fordelen med
dette er at en, mot en
avgift, slipper stell av
gravstedet. Vi har planer
om å anlegge navna
minnelunder ved alle
våre gravplasser.

Er en fester for mange graver, kan en
søke fellesrådet om symbolsk flytting
av gravstedet, dvs at en samler flere
navn på et gravminne og sletter de
gravene som disse navnene har stått
på. En får da kun en grav å feste. En
kan også søke om symbolsk flytting fra
en gravplass til en annen der en fra før
har festet grav.    

Rissa kirkelige fellesråd ønsker å legge
til rette for at alle får en verdig begra-
velse og at gravplassen blir stelt og
vedlikeholdt slik at det blir en god plass
å besøke og minnes sine kjære som er
gått bort.

Svanhild Sveaas Skrødal
Foto: Anita Nesset Kristiansen
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I fem år før Jan Åge ble daglig leder, ar-
beidet han hos Jenssen og fikk opplæ-
ring og innblikk i hva jobben innebærer.
Yrkesbakgrunn som ambulansesjåfør
var også en god ballast å ha med seg.
Han var forberedt på hva han måtte for-
sake hvis han bestemte seg for å si ja til
å overta byrået.  Han forstod også at
jobben ville medføre vanskelige situa-
sjoner. Ensomheten i yrket var han også
klar over.  Men mest av alt visste han at
hans framtidige jobb ville bety møter
med mennesker.

Og det er disse møtene Jan Åge synes
er givende og meningsfylte. Det er vik-
tig for han å skape et tillitsforhold slik at
de pårørende føler at de blir tatt godt
vare på fram mot begravelsesdagen.
Når så dagen for det endelige farvel
kommer, har han sammen med de
etterlatte lagt til rette for at avskjeden
skal bli verdig og god.   

Jan Åge møter mennesker i sorg. De
sørgende har mistet et kjært familie-
medlem. Noen ganger er sorgen mild
fordi døden var en naturlig slutt på et
langt liv. Andre ganger er sorgen og
smerten ikke til å bære fordi de etter-
latte ser ingen mening i at deres kjære
ble brått revet bort. Når noen selv vel-
ger å forlate dette livet, er virkeligheten
ekstra tung for de sørgende. Men uan-
sett omstendigheter rundt et dødsfall

må representanten for begravelsesby-
rået være både profesjonell og med-
menneskelig.

- Respekt, ydmykhet og verdighet er
grunnleggende holdninger i møte med
mennesker som nettopp har mistet
noen de var nært knyttet til.  Ingen situ-
asjon er lik. Vi mennesker er så for-
skjellige. Noen er ikke redd for å vise
følelser. Andre er mer reserverte. Jeg
må bruke intuisjon og prøve å finne de
riktige ordene. Det viktigste er nok å
være ekte. Være naturlig. Være seg
selv.

- Og det klarer du?
-Det får andre bedømme, men jeg leg-
ger vekt på å få til en god relasjon til
de menneskene jeg møter i jobben
min. En ufravikelig regel er at alle skal
behandles likt. Men ingen er ufeilbar,
og jeg lærer noe nytt hver dag.
Forteller Jan Åge. I fjor hadde han nær-
mere 70 begravelser. Enkelte ganger
skjer det flere dødsfall bare i løpet av ei
uke. Da er det travle dager. Så kan han
ha rolige stunder i en lengre periode.
Men det spesielle med jobben er at
han aldri vet når han må rykke ut.
Døden kommer alltid uanmeldt.  Jan
Åge må være tilgjengelig alle dager
året rundt. I sommer har han hatt fire
feriedager. 

-Det får holde, smiler han og legger til
at det er en del av jobben å måtte
avstå fra lange ferier.

Som eneste ansatt må han stole på
seg selv. Heldigvis hjelper samboer
Anne Lise til med en del praktiske gjø-
remål før begravelsesdagen.  

Det kan føles ensomt å drive et begra-
velsesbyrå alene. Mange inntrykk skal
bearbeides. Og taushetsplikten tillater
ikke at han deler opplevelsene med
noen.  Når Jan Åge har sterke opple-
velser, kan det være vanskelig å
glemme. Hendelser fester seg i min-
net.  Men han finner avkobling
gjennom trening. Er interessert i fotball
og idrett. Hverdagens daglige små og
store gjøremål normaliserer livet.

-Du kommer nært inn på døden
gjennom jobben din. Tenker du mye
på døden selv?
- Man gjør seg jo en del tanker, og
dess eldre man blir, dess mer naturlig
er det vel å tenke på døden. Man for-
undres over livet, hvor tilfeldig mye
synes å være. Noen dør som barn,
noen som ung, andre blir mette av
dage og ønsker å dø. 

-Men for å stå i denne jobben kan
man kanskje ikke filosofere altfor mye.
Jeg tror på livet her og nå. Det som
kommer etterpå vet ingen svaret på.
Sier Jan Åge. Blikket er fast. Vennlig og
imøtekommende. Med respekt og ver-
dighet møter han daglig livets realite-
ter.  

Tekst/foto: Vigdis Schei

Møter livet og døden med respekt og verdighet
Jan Åge Rennan og Anne Lise Svendsen eier og driver Rissa Begravelsesbyrå AS. Det har de gjort siden
2016 da de overtok etter Steinar Jenssen.
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Priser og avgifter for Rissa Kirkelig fellesråd i 2017

Seremonier og gravsetting
Leie av kirke Kr 2 370
Leie av organist til begravelse, bisettelse, vielse* Kr  2 310
Gravsettingsavgift kiste utenbygdsboende Kr 5 968
Gravsettingsavgift urne utenbygdsboende Kr 1 780
Seremoni ved urnenedsettelse utenbygdsboende Kr 1 665
Festeavgift pr grav pr år (fastsettes av kommunen)

1 år 10 år
Festeavgift Kr 136,90 Kr 1 369
Stell av grav
Stell av grav Kr 680
Adm. avgift «hvilende gravlegat» Kr 145
Adm. Avgift gravlegat som stelles av fellesråd

Kr 288
*Leie av organist 
Ved vielser inngår spilling av inngangsmarsj, 3 salmer og utgangsmarsj.
Ved begravelse/bisettelse inngår spilling av meditasjonsmusikk, preludium, 3 salmer og utgangsmusikk.
Ved fremførelse sammen med solist, inngår øvelser og forberedelser med inntil 1 time. Ved behov for mer tid, prises dette i
henhold til medgått tid. Tidsbruk avtales på forhånd.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplas-
ser, kremasjon og gravferd (gravferdslo-
ven), § 21.

Vedtatt av Rissa Kirkelige Fellesråd 26.
november 2013, fellesrådssak 26/2013.
Godkjent av Nidaros Bispedømmeråd
18.12.2013.  

§ 1 ADMINISTRASJON
Rissa Kirkelige Fellesråd fører tilsyn med
gravplassene etter gjeldende regler.

§ 2 GRAVPLASSTILHØRIGHET
Alle som er bosatt i kommunen ved
dødstidspunktet, kan gravlegges på hvilken
som helst av gravplassene i kommunen.

Kirkelig fellesråd kan, på bakgrunn av
begrunnet søknad fra etterlatte, god-
kjenne at utenbygdsboende gravlegges
på en av kommunens gravplasser, ordi-
nært mot at kostnadene ved gravferden
og avgift som ved feste av grav betales.

§ 3 FREDNINGSTID OG FESTETID
Fredningstid for urnegrav: 20 år
Fredningstid for kistegrav Stadsbygd, felt
V-XIV: 50 år
Fredningstid for kistegrav Hasselvika, 
felt III: 50 år
Fredningstid for kistegrav øvrige grav-
plassfelt: 20 år

Første festeperiode er 20 år. Ønskes en
grav gjenfestet, er festetiden 10 år. 

§4 FESTE AV GRAV
Når kistegrav tas i bruk er det anledning

til å feste en grav ved siden av, og etter
søknad til kirkelig fellesråd for en ekstra
grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse
gravene utgjør da et gravsted. Første fes-
teperiode blir da på 20 år for hele grav-
stedet. 

Når festeperioden er ute, kan en grav
festes for nye 10 år i gangen. Når det er
gått 90 år siden gravlegging, kan festet
ikke fornyes uten etter spesielt samtykke
fra kirkelig fellesråd.

I god tid før festetiden er ute skal festeren
varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6
måneder etter forfall, faller graven til-
bake til gravplassen.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted
uten festerens samtykke. Dersom den
ansvarliges eller festerens samtykke til
bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirke-
lig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforan-
dring. 

§ 5 GRAV OG GRAVMINNE
Ved åpning av grav kan jord legges på
omkringliggende graver. For å hindre
fare eller mulig ulykke har gravplassbe-
tjeningen anledning til midlertidig å flytte
eller legge ned gravminne i nærheten av
sted der det skal graves. Gravplassbetje-
ningen vil besørge istandsetting igjen, og
vil dertil besørge graven planert og til-
sådd med gress etter gravlegging. 

Montering av gravminne kan først skje
etter at graven er ferdig planert og kirke-

lig fellesråd har godkjent gravminnet og
anvist plass for gravminnet. I påvente av
gravminne, vil gravplassbetjeningen
ordne med et merke hvor avdødes navn
settes på. 

På nytt, festet gravsted plasseres grav-
minnet i bakkant av den graven som er
tatt i bruk og blir stående der. 

§ 6 PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å
opparbeide et plantefelt i høyde med
bakken omkring. Det må ikke være bre-
dere enn gravminnets bredde, men kan i
alle tilfeller være opp til 60 cm bredt.
Plantefeltet kan ikke stikke lengre fram
enn 60 cm, målt fra gravminnets bak-
kant. Det kan ikke plantes vekster som
overstiger gravminnets høyde eller går ut
over plantefeltet. Dersom det ikke er ak-
tuelt å ha plantefelt, skal det være gress-
bakke på alle sider av gravminnet. 

Det er ikke anledning til å bruke faste de-
korgjenstander som liggende plater,
blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet.
Løse dekorgjenstander skal fjernes etter
bruk. 

Innramming av graven eller deler av den
med hekk, steiner eller på annet vis er
ikke tillatt.

§ 7 PLANTEMATERIALE
Planter, kranser og liknende materiale
som brukes ved gravferd eller ved pyn-
ting av grav, og som ender som avfall,
skal i sin helhet være komposterbart. 

Vedtekter for gravplassene i Rissa kommune
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Presten og begravelsene
For meg er noe av det mest meningsfulle jeg gjør som prest, å bistå pårørende i
forbindelse med bisettelser og begravelser. Det er ofte krevende arbeid, ofte en
følelsesmessig påkjenning, men det er dypt meningsfullt. 

Hvorfor er det slik? 
En grunn er at når jeg sitter med de nærmeste pårørende og skal forberede be-
gravelsen, får jeg møte et helt levd liv gjennom fortellingene om den som er
død. Fortellingene inneholder tidsbilder, familiehistorier, følelser av alle slag, be-
tydningsfulle hendelser, fortellinger om gode og onde dager. Fortellingene
handler menn og kvinner fra alle samfunnslag og gir et rikt bilde av samfunn og
historie. Det er et privilegium å få del i disse fortellingene.  Det gir et møte med
livet, det sårbare, krevende livet. 

Per Fugelli, lege, professor og samfunnsdebattant, har de siste årene delt sine
tanker om det å leve med en alvorlig kreftsykdom. Han sa i et intervju med Dag-
bladet i 2010, kort tid etter at han fikk diagnosen, at sykdommen gav ham mu-
ligheten til å gå på «oppdagelsesreise nær døden». «Hvis døden ikke var, ville
livet ditt, følelsene, forholdene, forelskelsene, alt ville vært uutholdelig. At livet er
avgrenset, gir det potens.» (Motstandsmannen, 21.10.2010)

Fugelli har fortsatt å dele sine erfaringer og gitt døende og alvorlig syke en
stemme i offentligheten. I februar i år fikk han Livsvernprisen 2017 for denne inn-
satsen. Livsvernprisen deles ut av organisasjonen Menneskeverd. I begrun-
nelsen for tildelingen fremhevet organisasjonen at Fugelli midt i egen
sykdomsprosess og nærstående død har maktet å sette fokus på livsglede.
Han har løftet frem verdien av de nære ting i livet. 

Det er også min erfaring at møte med døden kan styrke livsgleden og gi livet
kraft og verdighet. Døden kan styrke gleden over livet slik som det er og slik det
ble. Det kan hjelpe oss å sortere bort det uvesentlige, og holde fast på det som
virkelig betyr noe. «Livet er ikke perfekt, uten feil og fandenskap. Vi må godta oss
selv og hverandre som medfødt feilvare.» (Fugelli, Professor Godt Nok, 2014)

Som prest er det også mitt privilegium å få lede en seremoni der vi overgir den
som er død i Guds hender.  På symbolsk vis løses den døde fra det som har
vært, og får gå videre. Slik at også de som har stått ham eller henne nær, kan
gå videre med sine liv.  I tillit til Gud, som vet hvordan det er å være mennesker.
I tro på Gud som tar imot både oss og våre kjære. 

Brita Hardeberg

Prostens spalte
Prost Brita Hardeberg leder prestetjenesten i Fosen prosti.
Fosen prosti består av kommunene Leksvik, Rissa, Bjugn,
Ørland, Åfjord, Roan og Osen. Det er 8 prestestillinger i
prostiet. Fosen er et av de områdene i landet som har høy-
est oppslutning om folkekirka, hele 88 % av innbyggerne er
medlemmer.

§ 8 STELL AV GRAV
Enhver ansvarlig for frigrav eller grav-
fester har rett og plikt til å stelle den
grav vedkommende har ansvaret for.
Plantefelt som ikke beplantes eller stel-
les, skal tilsåes av den ansvarlige eller
blir tilsådd av gravplassbetjeningen. 

Kirkelig fellesråd kan besørge årlig
planting og stell av grav mot for-
skuddsvis betaling.

§ 9 GRAVSTELLSAVTALE
Ved innbetaling av et bestemt beløp
fra ansvarlig for frigrav eller fester til en
grav, vil kirkelig fellesråd overta ansvar
for planting og stell av gravstedet. Det
skal i hvert enkelt tilfelle signeres en
gravstellsavtale. 

Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd.
Det innbetalte beløp med tillegg av
renter skal dekke utgiftene til stell av
gravstedet etter den inngåtte avtalen
og til administrasjon og revisjon for et
fastsatt tidsrom.

Avtale kan ikke inngås for lengre varig-
het enn den foranliggende festetid
eller en tilsvarende periode. Det er ikke
anledning til å inngå gravstellsavtale
for et kortere tidsrom enn 5 år. 

Fester gis anledning til å belaste feste-
avgift av avtalemidlene. 

Dersom det i avtaleperioden oppstår
slike økonomiske forhold at midlene
ikke strekker til, skal kirkelig fellesråd gi
melding om dette til den ansvarlige
eller festeren. Det er da anledning til å
øke kapitalen slik at den varer tiden ut.
I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre
når midlene er oppbrukt. 

Skulle det være midler igjen når avtale-
tiden er ute, blir disse å anvende av
kirkelig fellesråd til alminnelig forskjøn-
nelse av gravplassen. 

Kapital fra de ulike avtalene forvaltes
felles. Kirkelig fellesråd fører eget regn-
skap for hver avtale som revideres årlig. 

§ 10 NÆRINGSVIRKSOMHET
Næringsdrivende som ønsker å drive
virksomhet på gravplassene skal inn-
hente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Til-
latelsen kan tilbakekalles dersom
vedkommende ikke retter seg etter de
regler som gjelder. Slik virksomhet kan
bare omfatte montering og vedlikehold
av gravminner og planting og stell av
graver. 

Gravplassbetjeningen kan ikke mot
godtgjørelse utføre tjenester for private
eller næringsdrivende. De kan heller
ikke engasjere seg i salg av varer eller 
tjenester som har med gravplassen å
gjøre. F
ot
o:
 A
ni
ta
 N
es
se
t K
ris
tia
ns
en



10

Trives som kirketjener og kirkegårdsarbeider
I fire år har Jan Inge Rønning (61) fra
Rissa hatt jobb som kirketjener og kir-
kegårdsarbeider i Rissa kommune. Det
er en jobb han trives godt med. 
Med seg på laget har han tre kolle-
gaer. Leif Tørstad, Asgaut Løwø og
Ann-Britt Dyrendahl. De fire ansatte ut-
gjør til sammen 2,8 årsverk, og de for-
deler kommunes seks
kirkegårder/kirker mellom seg. 
Arbeidsoppgavene er mange og vari-
erte. Kirketjenerjobben innebærer an-
svar for kirkebygget og kirkerommet
slik at det til enhver tid er i orden og
klar for de forskjellige kirkelige hand-
lingene som gudstjenester, barnedåp,
konfirmasjon, bryllup og begravelser.
Jobben krever at man også kan jobbe i
helger og ved høytider.
-Men vi er et fleksibelt kollegium som
stiller opp for hverandre ved behov. 
En kirkegård trenger pleie og stell, og
det er kirkegårdsarbeiderens oppgave
å trimme gresset og se til at kirkegår-
dene ser velstelte ut. 
-Mange besøker gravstedene til sine
kjære i løpet av året, spesielt sommers
tid. De planter og vanner og setter sin

ære i å ordne det fint rundt gravste-
dene. Ofte kommer noen bort til oss
som jobber der for en liten prat. Mens
andre ønsker å ha stunden for seg
selv. Men alle setter pris på jobben vi
gjør.
Forteller Jan Inge. Han liker å møte
folk, enten det er i glede eller i sorg.
Det gir livet mening og en ekstra di-
mensjon. Gledelige anledninger er det
mange av. Men han møter også sor-
gens ansikt. Han er til stede ved be-
gravelser og urnenedsettelser. Et par
dager før begravelsesdagen klargjør
han og en kollega gravplassen. Ei grav
skal ha en dybde på 1,30m. Etter sere-
monien skal graven fylles med jord og
kranser og blomster legges oppå jord-
haugen. 
Hva er viktig for deg i jobben?
-Å utføre alle arbeidsoppgaver med
verdighet er noe av det viktigste for
meg. 
Jan Inge synes han er privilegert i job-
ben som kirketjener og kirkegårdsar-
beider. Han får være mye ute i frisk luft
og jobben er ikke stillesittende. Og
både kirkerommet og omgivelsene

rundt innbyr til ro og ettertanke. 
-Jeg har min barnetro som gir meg
håp om at livet ikke slutter med døden.
Men til daglig er mitt motto å gjøre
dagen så bra som mulig både for meg
selv, for mine nærmeste og alle jeg
møter. 

Tekst/foto: Vigdis Schei

Salmer og musikk ved begravelser i kirken
Blant alle forberedelser til en begra-
velse i kirken er også valg av salmer
og musikk.
Salmevalget sier noe om vår tro på
Gud, våre tanker om livet, og våre fø-
lelser i møte med døden og sorgen
over den vi har mistet.
Når begravelsesbyrå, prest og organist
forbereder begravelsen sammen med
pårørende, er målet alltid at det skal bli
en fin dag, midt i sorgen og savnet.
Salmer og musikk kan bidra til dette.

Meditasjonsmusikk er musikken som
spilles i kirken de siste 15 minuttene før
gravferden starter.
Her velger som regel organisten pas-
sende musikk, men det er fullt mulig å
komme med egne ønsker.
En kan velge salmer fra hele salme-
boka, men mange velger de kjente
salmene for at det skal være lett å
synge med.
Særlig gjelder dette salmen som
synges ute ved graven, der vi ikke har
noe instrument å støtte oss til.

Begravelser handler ikke bare om
sorg, men også takknemlighet over
livet som er avsluttet. Valg av salmer

og musikk kan gjenspeile dette. 

Ved valg av solosanger står en friere til
å velge sanger som avdøde hadde et
forhold til, eller som betyr noe spesielt
for de pårørende.
Men alle sanger må godkjennes av
prest og organist, og også her må en
være bevisst på at det er en kirkelig
handling.

Noen ønsker avspilling av CD eller lydfil
i kirken.
Erfaringen viser at det ikke alltid er like
vellykket.  En levende musiker tolker
stemningen i kirkerommet og utrykker
følelser på en helt annen måte enn fer-
diginnspilt musikk. 

Tekst: 
Ingunn Aarseth Høivik/ Olegs Alohins
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Har møtt sorgens ansikt

I stua til Olga Berg (76) i Rissa er det
lunt og trivelig. Sjøl sitter hun for tiden
godt plassert i godstolen på grunn av
en ankelskade. Men så lenge hun har
strikketøyet, ei god bok, kaffekoppen
og mobiltelefonen innen rekkevidde,
går dagene greit, synes hun.

-Ankelen blir bra igjen, sier hun opti-
mistisk.

Hun har så smått begynt å venne seg
til å være alene i det store huset. Ekte-
mannen John døde for ett år siden
etter noen års sykdom. Hun savner
han hver dag.

-Spesielt kjennes savnet tungt om mor-
genen. Vi hadde våre morgenrutiner.
Først kaffe. Så quizen i Adressa. Den
elska John. Han var en stille person
som hegnet om heimen, men han
hadde en smittende og litt underfundig
humor. Vi lo mye. Han likte å erte meg.
«Vet du ikke det, da?», sa han spøke-
fullt når jeg stod fast i et spørsmål. 

Olga stelte ektemannen helt til det
siste. Til tross for sykdom, mye smerte
og angst, hadde de fine dager sam-
men den siste tiden John levde. De fikk
55 gode år i lag.

-Sorgen blir lettere å bære etter hvert
som tiden går. Den endrer karakter. Til
å begynne med kjentes den lam-
mende. 

For å komme seg videre i livet, er Olga
aktivt med i både sangkor og Sanitets-
foreningen. Hun har venner som er der
for henne i den tunge tiden. Barn og
barnebarn stiller også opp. Hun er flink
til å finne gleder i de små ting i hverda-
gen. 

-Det nytter ikke å sette seg ned og
vente på hjelp, man må gjøre noe selv
for at livet skal bli bra.

Olga tar ofte fram de gode minnene.
De er det mange av. Et arbeidsomt liv
har hun hatt helt siden barnsben, men
gener med godt humør, varme og po-
sitiv innstilling hjelper på livskvaliteten.
Men en periode i livet tappet henne for

livsmot og krefter.
For fire år opplevde Olga og ekteman-
nen å miste sin eneste datter. Sterke
og flotte Jorun ble 50 år. Hun tapte
kampen mot kreftsykdommen. 

-Å se sin egen datter lide sånn og sitte
ved hennes dødsleie var en opplevelse
så sterk og så vond at det er vanskelig
å beskrive. Jeg måtte stålsette meg for
å komme igjennom dagene. 

Jorun bodde med sin familie i Oslo da
tragedien rammet dem. Uke etter uke
pendlet Olga til hovedstaden for å
bistå med hjelp og trøst. Jorun var
sterk under hele sykdomsperioden og
oppmuntret familien til å leve som før
etter hennes død. Selv hadde hun ett
siste ønske. Å få komme hjem «og se
Botn». 

Side om side ligger Jorun og John be-
gravd på Rein kirkegård. Olga synes
det er fredfullt og godt å stelle på gra-

ven til sine kjære. Men uendelig vemodig.

-Da Jorun døde, kunne jeg gå til John
med mine tanker og sorg. Hvorfor
måtte hun dø? Vi snakket mye om livet
og døden, om håp og tro.

Nå er jeg alene. Men livet må gå vi-
dere. Jeg finner trøst i ordene til Frans
av Assissi.

«GGuudd,,  ggii  mmeegg  sslliikk  ssiinnnnssrroo  
aatt  jjeegg  ffoorrmmåårr  åå  ggooddttaa  

ddee  ttiinngg  jjeegg  iikkkkee
kkaann  ffoorraannddrree

mmoott  ttiill  åå  ffoorraannddrree  
ddee  ttiinngg  jjeegg  kkaann,,

oogg  ffoorrssttaanndd  ttiill  åå  ssee
ffoorrsskkjjeelllleenn»»..

Tekst/foto: Vigdis Schei

Til tross for sorgen finner Olga glede i små ting i hverdagen.
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Fra mitt stuevindu har jeg panorama-ut-
sikt til Hiorthfjell. Et majestetisk fjell på
andre siden av Adventfjorden. Jeg tror
ikke jeg noensinne blir lei av det synet. 

Jeg reiste fra Rissa en sen sommerdag i
2015. Jeg hadde ingen plan. Jeg hadde
bedt om et år permisjon fra jobben min
som organist for å søke lykken på Sval-
bard. Jeg trivdes godt på Fosen, og blant
menighetene. Likevel var det noe som
lokket. 

Jeg skjønte ganske fort at et år permisjon
er ikke nok for å oppleve Svalbard. 26
timer etter landing så jeg min første is-
bjørn. Det finnes visstnok folk som har
bodd her i 10 år og aldri sett bamsen. 

Arbeidet som kirkemusiker og trosopp-
lærer i Svalbard kirke er veldig variert. Fra
å spille rundt 80 begravelser i året i
Rissa, har jeg hittil på mine to år i isødet
spilt to. Vi kaller det dog ikke begravelse,
men minnestund. Det er en myte at det
ikke er lov å dø på Svalbard. Dør man, så
dør man. De færreste dør en naturlig
død her på øya, derfor blir de fleste
sendt ned til fastlandet for obduksjon.
Om pårørende ønsker det holdes en
minnestund i kirken før avreise. 

Svalbard kirke kan minne mye om en
sjømannskirke. Krogenæs-møblene i kir-
kens peisestue minner oss om gamle
dager, mens de lyse veggene og den
moderne belysningen vitner om en kirke
som følger med i tiden. Da jeg begynte
mitt virke som organist var jeg tydelig på

at det gamle elektroniske orgelet som
stod i kirken hadde gjort sin tjeneste. Jeg
fikk klarsignal på å skaffe til veie et nytt
og mer moderne orgel. Som organister
flest foretrekker jeg et levende instru-
ment. Altså et pipeorgel. Dessverre er
det ikke klimatiske forhold for pipeorgel
på Svalbard. Det hadde blitt mer bann-
skap, blod og tårer enn glede. Vi gikk
derfor til anskaffelse av et digitalt orgel
fra produsenten Johannus i Nederland.
Tre manualer og pedal. Vel stort for lille
Svalbard kirke, men desto flere mulighe-
ter for organisten å utfolde seg. 

Som medarbeider i kirken her på øya
føler jeg at jeg er privilegert. På mine to
år her har jeg allerede besøkt øygrup-
pens bosettinger. Longyearbyen, hvor jeg
selv bor, forskersamfunnet i Ny-Ålesund,
Svea-gruva, den polske forskningsstasjo-
nen i Horn-
sund, og de to
meteorologiske
stasjonene på
Hopen og
Bjørnøya. 
Svalbard kirke
reiser hvert år
sammen med
Sysselmannen
på  juleturer til
de forskjellige
bosettingene. I
tillegg besøkes
de forskjellige
fangststasjo-
nene.

Jeg har ingen sluttdato. Livet her oppe er
magisk. Longyearbyen er som en storby
med alle fasiliteter. I tillegg har man den
fantastiske naturen bare et steinkast
unna. Jeg kjøpte meg snøskuter ganske
raskt. Det er en utrolig godt å komme ut
av byen – dra på isbjørnsafari på østkys-
ten, ta en overnattingstur til Barentsburg,
eller dra på hyttetur til en av de mange
medlemshyttene til jeger- og fiskefor-
eningen.  Livet er Svalbard. 

Med ordene fra Hebreerbrevet 10,25 
ønsker jeg alle i Rissa en god høst:

Og la oss ikke holde oss borte når me-
nigheten vår samles, som noen har for
vane. La oss heller oppmuntre hveran-
dre, og det så mye mer som dere ser at
dagen nærmer seg. 

Hilsen til menighetene i Rissa
Jovna Zakharias 



50-årskonfirmanter Rissa kirke
Bak fra venstre: Anna Oline Kimo, Eva Wenche Rønning, Olav Oddgeir Dahle, Ingrid Rokseth Haltli, Halvard Gomo, Tove
Aasan, Erling Dyrendahl
Foran fra venstre: Jorid Ingeborg Hassel Haarberg, Ingrid Aasarød, Gunn Toril Beate Berg Roten, Paula Sissel Stoum Sollie,
Grethe Karin Dyrendahl, Bjørg Denstad Iversen, Inger Aasen.

Foto: Elise Maalø Reksen
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60-årskonfirmanter Rissa kirke
Bak fra venstre: Anton Kvithyll, Per Kimo, Oddvar Flataune, Johan Helge Lindgaard, Gudmund Johansen,  Olav Lindgaard,
Arne Wilhelm Våbenø, Hans Edvardsen, Jon Magnar Aune, Jan Magne Pallin, Harald Ansgar Ålmo, Einar Rokseth.
Foran fra venstre: Gunhild Sigrun Finli Husby, Olaug Eline Kjelsli Berg, Gretha Skalmerås Rønning, Dordi Bakøy Stokkaune, 
Birgit Halvorsen Hauglien, Solfrid Ersøybakk Overvik, 
Ragnhild Halsli Øverland.

Foto: Elise Maalø Reksen
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70-årskonfirmanter Rissa kirke
Fra venstre: Bjørg Alseth Berg, Marie Handine Hagen Frisland, Ingrid Dyrendahl Strømmen, Haldis Kjellaug Vangen Pallin,
Kari Vera Kjelstad Kirkenes

Foto: Elise Maalø Reksen

50-årskonfirmanter Stadsbygd kirke
Bak fra venstre: Svein Kaare Dyrvik, Jan Ingar Halvei, Bjørn Vårum, Olav Foss, Oddgeir Engdal, Svein Arne Grønning,
Anne Mari Halten Askjem, Kari Kirkemyr Åsan, Sigrid Grønning Fenstad, Aud Sigrid Trang Tanem, Evy Oline Vemundstad
Grønning, Guri Vemundstad Hovde

Foto: Kari-Anne Toth
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70-årskonfirmanter 
Stadsbygd kirke
Johan E. Tung, 
Knut L. Vårum
Magnhild Johanne 
Bakken Amundsen

Foto: Kari-Anne Koth

60-årskonfirmanter 
Stadsbygd kirke
Bak fra venstre:
Olav Kåre Reinkind, 
Gunnar Bekken, 
Helge Per Lavoll
Midterste rekke:
Liv Foss Melby, 
Gudrun Ersland Rønning,
Dagrun Fikkan Slørdal, 
Marie Fenstad Grønning
Foran:
Paula Edel Aune Andersson,
Ragnhild Hermstad Olsen,
Nelly Enid Overskott Bremnes,
Jorid Kilen Bakken, 
Marie Rein Bore.

Foto: Kari-Anne Toth



16

50-årskonfirmanter Hasselvika kirke
Bak fra venstre: Kurt Selven, Tormod Torvik, Johan Eilertsen
Foran fra venstre: Isak Haarberg, Dagny Lykken, Grethe Berg, Lillian Forseth Eilertsen, John Larsen

Foto: Ingunn Aarseth Høivik

60-års konfirmanter Hasselvika kirke
Bak fra venstre: Per Rønning Bue, Tor Inge Lund, Johan Haarberg
Midterste rekke: Lars Kristian Brevik, Lars Arnt Nordseth, Gunnar Dyrendahl, Bjarne Hasselvold
Foran fra venstre: Irene Pettersen Kletvang, Tordis Aune Hustad, Elsa Hassel Skjærvik.

Foto: Lillian Forseth Eilertsen
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Den siste viking som kirkeskip i Rein kirke

Kirka
Rein kirke ble innviet i 1932, og er en
kopi av den gamle korskirka i tre fra
1649 som sto på samme sted. Da den
nye steinkirka på Føll sto ferdig i 1888,
ble trekirka på Rein revet. Gamle Rein
kirke ble sterkt savnet av bygdefolket.
Forfatteren Johan Bojer har skrevet: «En
slik gammel kirke var ikke bare midt-
punkt i bygda, den var som en mor å
kalle […] Når en slik kirke blir revet, blir
folk i bygda som husville en tid. Øynene
søker dit som vanlig, men den er borte.
Det nytter ikke å lytte, for den ringer ikke
mer». Bojer, som vokste opp på Fætten
i Reinsgrenda, rakk akkurat å bli konfor-
mert i gamle Rein kirke før den ble jev-
net med jorda. Kirka hadde stått der i
hele oppveksten, og inntrykkene en
smågutt fikk både av det som skjedde
inne i kirka og ute på kirkebakken satt
friskt i minnet som voksen. Han fikk tid-
lig en drøm om å gjenreise kirka, og
det sies at han som ung gutt skal ha
lovet «Mor Randi» at når han ble vok-
sen, rik og berømt, skulle han sørge for
å bygge kirka opp igjen.

Johan Bojer ble etter hvert en anerkjent
forfatter, og i 1921 opplevde han stor
suksess både nasjonalt og internasjo-
nalt med romanen Den siste viking.
Boka forteller om trøndernes ferd til Lo-
foten i åpne seglbåter vinterstid for å
drive skreifiske, og handlingen ble lagt
til de små husmannsplassene i Reins-
grenda hvor Bojer vokste opp. Allerede
tidlig i forfatterskapet skal han ha lagt
penger i et eget kirkefond, men det var

særlig inntektene fra Den siste viking,
Vår egen stamme, Folk ved sjøen og
Dyrendal som etter hvert skulle gjøre
det mulig å donere et nytt kirkebygg, en
kopi av den gamle, til heimbygda. 

Den siste viking
I forbindelse med planleggingen av
Trøndelagsutstillinga i Trondheim i 1930,
kom idéen om å segle inn til Trondheim
i en ekte lofotbåt. Det siste året det ble
segla til Lofoten i åpne båter var i 1906,
og det viste seg snart at det ikke lengre
fantes store, åpne båter som fembø-
ringer og storbåter som var i god nok
forfatning til at dette var forsvarlig. Der-
med oppsto tanken om å bygge en ny
båt – en kopi av de gamle lofotbåtene.
Valget falt på den største av dem, en
storbåt, eller storfembøring. Den lokale
forfatteren Johan Bojer hadde nylig
gjort stor suksess med romanen Den
siste viking, som omhandlet kystfolkets
stolte fiskehistorie. Ungdomslagene i
Rissa og Stadsbygd, som sto bak
idéen, henvendte seg til forfatteren og
spurte om et bidrag til byggingen, mot
at båten ble oppkalt etter boka. Dette
fikk de, og båtbyggeren Johannes Sæt-
her tok på seg oppdraget med byg-
gingen. Gabriel Foss sydde seglet, og
båten segla inn til Trondheim og deltok
som en attraksjon under utstillinga.
Den siste viking ble brukt i ulike
sammenhenger fram til midten på
1980-tallet, men har siden 1989 vært
hovedattraksjon i utstillinga Lofotdrifta
på Museet Kystens Arv.

Modellbåtbyggeren 
Oddbjørn Rokseth
Oddbjørn Rokseth (f. 1945) er fra Rissa,
og har arbeidet store deler av livet på
Servi AS på Kvithyll. Allerede som ung
fattet han interesse for modellbåtbyg-
ging, og i voksen alder ble dette en li-
denskap som har tatt adskillige timer
og gitt fantastiske resultater. Han startet
med avanserte byggesett som var å få
kjøpt i velassorterte hobbybutikker, men
disse bød snart på for få utfordringer. 

Oddbjørn har alltid vært sterkt fascinert
av den lokale båthistorien, av de ulike
trebåttypene og av gamle byggemeto-
der. Han fikk tegninger av storbåten
Den siste viking, og ut fra disse laget
han sine egne maler og sine egne byg-
gesett. Alt ble håndlaget, til og med
tauene til riggen slo han selv i sin egen-
komponerte «reperbahn». Han har
laget alle størrelsene av åfjordsbåter,
men det er Den siste viking som har
vært hans varemerke. En egen utstil-
ling, Fra gagnsved til brennved, ble
laget til Trøndelagsutstillingen i 1997, og
viste gjennom ulike tablåer en storbåts
liv fra bygging, bruk og til den ble brent
på St. Hansbålet hundre år senere.
Rokseth har også bygget båter på opp-
drag, blant annet for Bergens sjøfarts-
museum.

På grunn av sykdom vil det ikke bli pro-
dusert flere modellbåter fra Oddbjørns
hånd. De båtene som finnes i dag, vil
derfor være unike for ettertiden. Odd-
bjørn ønsker nå å gi en av sine siste

Søndag 17. september vil de som deltar på kveldsgudstjenesten i Rein kirke få oppleve noe som hører til sjeldenhe-
tene. Denne dagen vil kirka få overrakt et nytt kirkeskip som har en helt spesiell tilknytning til både kirka og de som
sogner til. 
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produksjoner, Den siste viking i måle-
stokk 1:10, som kirkeskip til Rein kirke. 

Rein kirke har fra før et annet kirkeskip,
«Inga Carina», som henger i nordre
tverrskip. Oddbjørn ønsker ikke at hans
gave skal gå på bekostning av denne.
Han mener imidlertid at kirka og båten
hører sammen – at deres historier er
vevd sammen og utgjør deler av et
hele. Begge er kopier som har skapt sitt
eget liv og fått sin egen historie, og
begge ble realisert ved hjelp av
samme person. Den ene kunne ikke ha
eksistert uten den andre.

En komité bestående av Elise Maalø
Reksen, Finn Yngvar Benestad og Aud-
hild Brødreskift har hatt oppgaven med
å søke til de rette instanser, og å sørge
for at plassering og opphenging blir
sikker og i samsvar med kirkeinteriøret
for øvrig. 

Rissa kirkelige fellesråd ser på gaven
som en berikelse både for kirka og sok-
net, og søknaden er fremsendt med
prostens anbefaling og håp om at
gaven vil styrke menighetens tilhørighet
til kirkerommet. Nidaros Biskop har
som siste instans godkjent at Den siste

viking blir kirkeskip i Rein kirke, og skri-
ver i godkjenningen at «Nidaros biskop
anser tiltaket som godt og tjenlig. Det vil
berike kirkerommet, bekrefte lokalsam-
funnets kultur og historie og slik styrke
båndene mellom lokalsamfunn og
kirke». 

Modellen av båten henges opp fra
taket i kirkens søndre tverrskip. Det ek-
sisterende kirkeskipet «Inga Carina» blir

hengende der det henger, i nordre
tverrskip.   

Det er i 2017 85-årsjubileum for Rein
kirke, og overleveringen av kirkeskipet
vil være et ledd i markeringen av jubi-
léet.

Audhild Brødreskift

En hustavle
Der er en lykke i livet,
som ikke vendes til lede:
Det at du gleder en annen,
det er den eneste glede.

Der er en sorg i verden
som ingen tårer kan lette:
Den at det var forsent,
da du skjønte dette.

Ingen kan resten av tiden
stå ved en grav og klage.
Døgnet har mange timer.
Året har mange dage.

Arnulf Øverland

Foto: Vigdis Schei
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Gudstjeneste i det fri
Dette må vel være landets fineste kirke, sa sokneprest Ingunn Aarseth Høivik da hun ønsket velkommen til friluftsgudstjeneste
ved Skyråsen på Stadsbygd søndag 3. september. Hun kunne også fortelle at tradisjonen med å ha gudstjeneste under
åpen himmel  startet i 1998 med Sven Tysdal som initiativtaker. 
Kirkelyden lot seg varme av høstsola, trekkspillmusikk, salmesang og dagens preken. Ruth Rein ble intervjuet av Ingunn om
det som var temaet i dagens prekentekst; «Hvordan forvalter vi våre talenter». Kommende års konfirmanter deltok på bibel-
vandring i forkant av gudstjenesten, og ved leirbålet putret storkjelen til kaffekoker Asbjørn Berg, og Turid Finserås besørget
servering av pølser og pinnebrød. 

Tekst/foto: Vigdis Schei

Foto: Ingunn Aarseth Høivik
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Kirkekonsert
Kirkekonserten, som ble arrangert den
11. juni med korene Te Deum og Stads-
bygd Mandssangerforening i Stads-
bygd kirke, ble vellykket på alle måter.
Vakker sang, og hele 22 000,- kr kom
inn til skolen/barnehjemmet Mbaballe
Mamorial School of Orphans. Herved
overbringes en ektefølt takk fra rektor
James! 

Tekst/foto: Vigdis Schei

Sommeråpent i Rein kirke
I juli måned var Rein kirke åpen tre ettermiddager i uken. I løpet av måneden var nesten to hundre personer innom kirken.
For oss som jobbet der var denne tiden en veldig fin opplevelse. Vi møtte mennesker fra hele landet og også noen utenland-
ske turister. Mange av besøkerne hadde en tilknytning til kommunen eller Fosen og en del også til kirka.
Flere hadde lest eller hørt at kirka var åpen og syntes det var fint å få komme når den var «tom». Noen ganger kom flere ge-
nerasjoner sammen for å vise barn og barnebarn at her var den og den døpt, her hadde både mamma og mormor giftet
seg og her var noen i slekta begravd. Det ble mange fine samtaler og vi fikk lære oss nye ting om kirka gjennom folks fortel-
linger.
Skiltet Åpen kirke gjorde at det også ble en del spontane besøk.
Vi fikk bare positive reaksjoner på at kirka var åpen og flere uttrykte at de syntes det var fint å kunne komme inn og sitte i
kirka en stund og tenne et lys. Også middagsbønnene og hverdagsmessene hadde noen besøkere.

Liv Kastberg (diakon)
Ole Kristian Skadberg (sokneprest)

Gudstjeneste i
Amfiet, Stadsbygd
Årets St.Hanshelg går over i historien
som både solrik og minneverdig. Det
nye formidlingsbygget ved Museet Kys-
tens Arv på Stadsbygd ble offisielt
åpnet, og søndagens gudstjeneste ute
i det fri satte punktum for et innholdsrikt
program. Amfiet var rammet inn av blå
himmelhvelving og glitrende Prestelv. 
Stadsbygd Mandssangerforening del-
tok, Linn Kristin Hassel spilte på eupho-
nium og organist Oleg på el-orgel.
Sokneprest Ole Kristian Skadberg forret-
tet.

Tekst/foto: Vigdis Schei

Publikum fikk høre stemningsfulle
toner under utegudstjenesten ved 
amfiet, Kystens Arv.

Mandssangerne deltok med vakker
sang. Ole Kristian Skadberg forrettet,
Linn Kristin Hassel spilte på euphonium
og Oleg trakterte el-orgelet. 
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Plantedag på kirkegården i Hasselvika 1. juni 2017

Rydde-, rakedag på 
kirkegården i Hasselvika 
9. mai 2017
Foto: Astrid Elvebakken

Småbarnsang
Velkommen til småbarnsang for deg som er 1 til 3 år. Vi bru-
ker hele kroppen og deltar i nye og gamle sanger. Her knyt-
ter vi en bibelfortelling opp mot rim, regler, sang og musikk.
Samlingen varer ca. 30 min. Vi avslutter med felles kvelds-
mat. Hver familie tar med en påleggssort. Vi stiller med brød
og drikke.

Velkommen til Rissa kirke kl. 17.30
Tor. 28. september
Tor. 5. oktober
Tor. 19. oktober
Tor. 2. november
Tor. 16. november
Tor.30. november

Da vi ordner med litt mat, ønsker vi at dere sier ifra om dere
kommer. Påmelding på Rissakirken sin side på Facebook
eller send SMS til Margareth tlf. 93644923 innen kl. 12
samme dag.

Leder Ingunn Aarseth Høivik og Margareth Askjemshalten

Vi inviterer til frivillighetsfest
Vi ønsker å invitere deg som har bidratt til menighetsarbeidet
på ulike måter til en fest i Fissa misjonshus. Uten de frivilliges
arbeid har vi ikke kunne hatt en levende kirke med så høy akti-
vitet og fine kirkegårder. Som en liten takk for det arbeidet du
gjør håper vi du kommer til en kveld der vi samles, spiser god
mat og får inspirasjon til videre arbeid.

Tid: Onsdag 27. september 2017 kl. 18.00 – 21.30
Sted: Fissa misjonshus

Program:
-Velkommen v/ Randi Sollie Denstad
-Middag
-Tale for dagen ved Nidaros nye biskop 
Herborg Oline Finnset
-Kaffe og kaker og åpen mikrofon
-Det blir sang og musikkinnslag utover hele kvelden.              

Vi prøver å nå ut til alle som har vært frivillige i kirka, på kirke-
gården og annet menighetsarbeid i løpet av året. Men vi vet at
vi ikke har full oversikt over alle som har hjulpet til. Vet du om
noen skulle ha hatt en invitasjon, så inviter de med.
Fordi vi skal server mat ønsker vi å vite hvor mange som kommer.
Frist for påmelding er onsdag 20.september. Gi beskjed om
evt. allergier.

Meld deg på med sms til 936 44 923 eller ring kirkekontoret
på 738 52 897

Hilsen Rissa kirkelige råd



Fra kirkeboka
Dåp
11.06.17 Everita Maria Haarberg, Rissa kirke
18.06.17 Lucas Emilian Trøen, Rein kirke
18.06.17 Ludvik Skånøy, Rein kirke
18.06.17 Oliver Krokdal Sund, Rein kirke
02.07.17 Ola Skjønhaug Overskaug, Rissa kirke 
09.07.17 Ingrid Marie Solem, Stadsbygd kirke
23.07.17 Oda Helene Bakken Skudalsnes, Rein kirke
06.08.17 Celina Mariell Aune, Rissa kirke
13.08.17 Gunbjørg Haugen, Stadsbygd kirke

Vielser
10.06.17 Eli Kristin Eggen og Roger Andresen, 

Stadsbygd kirke
17.06.17 Lena Sandvik og Sten Anders Lian, Rissa kirke
17.06.17 Jeanette Adeleide Solem og Sindre Lillemo, 

Rissa kirke
24.06.17 Ingeborg Rønning og Eigil Obrestad, Rissa kirke
24.06.17 Ann-Kristin Eidsvåg og Inge Arild Kjølsø, Rein kirke
26.08.17 Anita Dyrendahl Sjøbakk og Roar Sjøbakk, 

Frengen kirke
26.08.17 Wenche Frandsen og Henning Fillingsnes 

Heggvik, Ramsvik kirke

Begravelser 
16.06.17 Daniel Normann Dyrendahl (1941) Rissa kirkegård

21.06.17 Gudrun Kristiansen (1924) Rissa kirkegård
21.06.17 Johan Vaarheim (1926) Stadsbygd kirkegård
23.06.17 Håvard Bjørkvik (1947) Husby gravplass
23.06.17 Arnold Andreas Sæther (1935) Rissa kirkegård
29.06.17 Arvid Edvind Aune (1941) Hegvik kirkegård
30.06.17 Dagfinn Gjølgali (1940) Husby gravplass
06.07.17 Kjell Arne Nicolaisen (1965) Rissa kirkegård
07.07.17 Inger Gunn Kjeldsli (1952) Stadsbygd kirkegård
12.07.17 Melvin Tormod Kristiansen (1925) Rissa kirkegård
02.08.17 Klara Fredrikke Rønning (1921) Rein kirkegård
04.08.17 Brit Eli Myran (1942) Rein kirkegård
04.08.17 Unni Vaarheim (1936) Stadsbygd kirkegård
09.08.17 Elida Antonnette Tøndervik (1923) Husby gravplass
11.08.17 Solveig Alseth (1928) Rissa kirkegård
16.08.17 Solveig Tokstad (1920) Husby gravplass
16.08.17 Magnhild Vemundstad (1924) Stadsbygd kirke
18.08.17 Kåre Klette (1927) Rissa kirke
18.08.17 Ragna Sand (1923) Rein kirke
24.08.17 Anna Flytør (1928) Rissa kirke
25.08.17 Jarle Rø (1927) Hasselvika kirke

Urnenedsettelse:
03.08.17 Paul Sigurd Stoum (1935) Rissa kirkegård
11.08.17 Olaug Johanne Johnsen(1925) Frengen kirkegård

Hjertelig takk for deltagelse, blomster og minnegaver ved 
Erna Margit Hårsaker's begravelse. Det kom inn kr 2800,- til
Fevåg blomsterfond og  kr  2400,-  til Råkvåg aldershjem.

For familien Hansine og Willy Husby

Vi takker for all vennlig deltakelse ved vår kjære mor Frida
Pedersens bortgang. Takk til alle som kom i Rein kirke, alle
blomstene og pengegaver til Rissa Sanitetsforening og
Blomsterfondet.

Ragna og Astrid m familier.

En varm takk for all vennlig deltakelse, blomster og penge-
gaver til Tirsdagsklubben, Psykisk helse Rissa, ved Inger
Gunn Kjeldsli sin bortgang og begravelse.

Sverre Andreas
Heidi Irene og Kristin med familier

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster, hilsninger
og omtanke ved vår kjære Sverre Sveans bortgang. Takk for
gaver til Rissa Sanitetsforening på kr 28 350,-.

Grete, Rune og Randi

Hjertelig takk for all vennlig oppmerksomhet og deltakelse
ved min kjære kone og vår gode og snille mor Brit Eli 
Myrans bortgang og begravelse. Takk for blomsterhilsener til
hjemmet og pengegaven til Rein kirkes blomsterfond.

Reidar
Bjørnhild, Janne, Øyvind, Sissel

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltakelse i anled-
ning vår kjære Klara Rønning sin bortgang og begravelse.
Takk for pengegaven til Rissa sykehjem avd. Tunet.  

Hans Håve og Eva Buhaug m. fam.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære 
Håvard Bjørkviks bortgang og begravelse. Takk for penge-
gaver til Norges Parkinsonsforbund, kr 12 850,- og til Indre
Stjørna Blomsterfond, kr 2950,-. Takk til alle som gjorde
dagen til en fin og minnerik avskjed.

Familien

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet
ved vår kjære Dagfinn Gjølgali sin bortgang.

Henny, Kristin, Ruth, Geir Ole m/ familier.

En varm takk til alle dere som viste oss omsorg og opp-
merksomhet ved Elida Antonnette Tønderviks bortgang og
begravelse.

Familien

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og omtanker ved
Geir Arne Lein sin bortgang og begravelse. Takk for blomster
og fin sang i kirka og  for pengegaver til Norsk Luftambu-
lanse.

Marit, Ola, Eli Anita og Arne

Takkeannonser
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Returadresse: 
Kirkekontoret
Rådhusveien 13 
7100 Rissa

Informasjon

B

Jeg velger 
"Voggesang" av Bjarne Brøndbo.

Denne sangen er veldig enkel, men utrolig fin, både tek-
sten og melodien. Jeg sang denne sangen i begravelsen
til både farmor og farfar, og flere i familien har blitt glad i
den etter det.

Jeg oppdaget den en gang for flere år siden, da jeg hørte
på Bjarne Brøndbos album "Salmer på ville veier". 
Jeg synes stemmen til Bjarne bærer sangen veldig fint.
Dette er også en sang som like gjerne kan leses som et
fint dikt.

Voggesang
Tekst: Bjarne Brøndbo
Melodi: Bjarne Brøndbo

Du veit det fins en hage
et sted på vårres jord
Med planta som voks' fritt
man nesten høre' at det gror

Knoppa som spring ut i blomst
trær som står på tå

Alt strekke' sæ mot lyset

Du veit det fins en hage
et sted på vårres jord
Med veksta som bli stelt
med rot i god og velpleid jord
Velfrisert og stivpynta
skull' tru at dæm va kledd te fest

Dæm strekke' sæ mot lyset

Du veit det fins en hage
et sted på vårres jord
Der himmel'n e lenger unna
enn her kor vi bor
Der finn's også håpet, motet,
viljen og forstand

Og dæm strekke' sæ mot lyset.

Min sang
av Siri Kristine Størseth
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