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Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 09.00-14.00
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Ansatte:
Sokneprest for Rissa og Hasselvika:
Ingunn Aarseth Høivik
Sokneprest for Stadsbygd og Sør-Stjørna:
David Vogel 
Kontor: tlf 73 85 26 26  Privat: tlf 98 84 28 82
Kirkeverge Anita Grø Rein
Kontor: tlf 73 85 28 48
Rådgiver  Svanhild Sveaas Skrødal
Kontor:  tlf 73 85 26 25
Soknediakon Terje Breivold
Kontor: Tlf 73 85 27 64 Privat: tlf 73 85 18 83
Menighetssekretær Aage Stoen
Kontor: tlf 73 85 28 96 Privat: tlf 73 01 66 86
Organist Jovna Zakarias Dunfjell
Kontor tlf: 73 85 28 96
Trosopplærer Margareth Solli Askjemshalten 
tlf 93 64 49 23

Kirketjenere/gravere:
Rissa og Hasselvika: Margareth Solli
Askjemshalten: tlf 93 64 49 23
Frengen og Ramsvik: Ann-Britt Dyrendahl,
Tlf 93 82 59 54 
Stadsbygd og Rein: Torbjørn Hermstad, tlf 93 25 00 21
Husby kirkegård: Leif Tørstad, tlf 90 50 90 58

Prosten i Fosen:
Brita Hardeberg  Kontor: tlf 73 85 27 62
Kontorsekretær for prosten Birgit Høston:
Tlf 73 85 27 65, tlf 93 86 56 43

Frivillige verv:
Menighetsrådsledere:
Stadsbygd: Elin Kvidal, tlf 984 66 977
Rissa: Margot Thomassen, tlf. 909 29 240
Hasselvika: Nils Richard Hassel, tlf 917 01 151
Sør-Stjørna: Oddny Bliksås Frengen, tlf 73 85 38 77

Rissa kirkelig fellesråd: Sverre Skalmerås, 
tlf 73 85 18 04

Kontakter for blomsterfondene:
Rein: Astrid Kojen, tlf 73 85 12 36 

Konto: 4202.15.74907
Rissa: Midt-Norge Regnskap, tlf 73 85 48 50

Konto: 4213.30.47640
Stadsbygd: Stadsbygd Sparebank, tlf 73 85 50 00

Konto: 4336.20.04900
Hasselvika: Jorid Nebb: tlf 94 83 45 68

Astrid Elvebakken, tlf 414 31 011
Konto: 4213.30.33844

Frengen: COOP Fevåg, tlf. 73 85 38 20
Konto: 0530.05.77395

Selnes: Elin Dahlen, tlf. 73 85 39 75
Konto: 0530.05.77395

Råkvåg: FOSAM Råkvåg, tlf 73 85 31 37
Konto: 4212.57.11272

Sørfjorden: Mary Fiksdal, tlf 73 85 31 68
Konto: 0530.50.06531

Barnearbeid
Skaugdal, Unge røster

Kjersti N. Furuseth, tlf 73 85 40 84
Barnelaget i Hasselvika,

Hasselvika skole 
v/ Helena Sørensen tlf 478 03 643

Pre-Soul Children, Soul Children og Kefas, 
Fissa misjonshus.
Aage Stoen,tlf 992 59 762 
Jorunn Bårli Berg, tlf 984 10 867

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

Håpet barneforening, Sunde
Kristin Sve Bratseth, tlf 905 29 513

Noas Ark, Stadsbygd og
Noaklubben, Stadsbygd

Jorunn B. Berg, tlf 73 85 50 54

Ungdomsarbeid
Rissa Kr. Skolelag (NKSS),

Solveig Brørs (u.skolen), tlf 73 85 35 02
Stjørna Fritidsklubb, Mælan

Aage Stoen, tlf 992 59 762

Forsidebilde: Knut Inge Blix Furuseth
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Min salme
En av de flotteste salmene jeg vet må være «Blott en dag»!

Den tar meg tilbake til ungdomsårene, til videregående skole med venner, undervisning, og masse tid til re-
fleksjoner og personlig utvikling. Jeg gikk ikke den linja som var forventet, den skolen som det var forventet at
jeg skulle gå på. Jeg gikk på landbruksskole, på internatskole. Jeg flyttet til et sted i landet der ingen kjente meg
fra før, der ingen kunne mobbe eller true meg med juling. Der jeg for første gang i mitt liv fikk oppleve hva det
ville si å ha et trygt skolemiljø. Der fikk jeg lov å blomstre, vokse og utvikle meg til den jeg er i dag. 

Hver gang jeg fikk skolens gymsal for meg selv, gjerne sent på kvelden, stilte jeg meg opp midt på golvet og
sang Blott en dag. For hver gang jeg sang den, lyttet jeg til ordene, tok dem til meg, og etter hvert ble denne sal-
men veldig viktig for meg. Den minner meg om en tid da jeg var liten og svak, men fikk oppleve den velsig-
nelsen det er å kunne hvile i trygge medmenneskers hender, og å kunne 
hvile i Guds hender!

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en Faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara,”
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

S.

I neste nummer vil jeg utfordre Margot Thommassen til å skrive om sin fineste salme!
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8. september,  16. søndag i treenighetstiden
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til menighetsarbeidet.

15. september,  17. søndag i treenighetstiden
RISSA  KIRKE  kl 11.00
Høsttakkefest ved vikarprest Jørund Grønning.  
Offer til Norsk Søndagsskoleforbund.

FRENGEN KIRKE kl 16.00
Høsttakkefest ved vikarprest Jørund Grønning.  
Offer til menighetens misjonsprosjekt i Etiopia.

22. september,  18. søndag i treenighetstiden
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Høsttakkefest ved sokneprest David Vogel.  
Offer til menighetsarbeidet. LysVåken-barna deltar.

29. september,  Mikkelsmesse
REIN  KIRKE  kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.  
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.

6. oktober,  20. søndag i treenighetstiden
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel.  
Offer til Ebenezerhjemmet, Haifa.

13. oktober,  21. søndag i treenighetstiden
REIN  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved prost Brita Hardeberg.  
Offer til Kirkens bymisjon.

20. oktober,  22. søndag i treenighetstiden
HASSELVIKA KIRKE  kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth
Høivik.  Offer til menighetsarbeidet.  Utdeling av 6-års-
bok.  NT til 5. klasse.  LysVåken-barna deltar.

RISSA  KIRKE  kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth
Høivik.  Offer til trosopplæring i menigheten.  Utdeling
av 6-årsbok.

27. oktober,  Bots- og bønnedag
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Markering av at Rissa kirke er 125 år.
Offer til belysning i Rissa kirke.  Konfirmantgruppe 
deltar.

3. november,  Allehelgensdag
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved prost Brita Hardeberg.  
Offer til menighetsarbeidet.

FRENGEN KIRKE  kl. 16.00
Allehelgenssang.  Offer til menighetsarbeidet.

RISSA  KIRKE  kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved  prost Brita Hardeberg.

10. november,  25. søndag i treenighetstiden
RAMSVIK KIRKE  kl. 11.00.
Familiegudstjeneste  ved sokneprest David Vogel.
Offer til menighetsarbeidet.  Utdeling av 6-årsboka.

STADSBYGD KIRKE  kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel.  Offer
til søndagsskolen.  Utdeling av 6-årsboka.

REIN  KIRKE  kl. 19.30
Internasjonal gudstjeneste med Taizepreg.

17. november,  26. søndag i treenighetstiden
REIN  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til misjonsprosjektet i Etiopia.
Konfirmantgruppe deltar.

24. november,  Domssøndag/Kristi kongedag
RISSA  KIRKE kl. 11.00.
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til Israelsmisjonen.

1. desember,  1. søndag i adventstiden
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest David Vogel.  Offer til me-
nighetsarbeidet.

8. desember,  2. søndag i adventstiden
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

Gudstjenesteliste
88..  sseepptteemmbbeerr  --  88..  ddeesseemmbbeerr  22001133

HILSEN OG TAKK FRA BJØRN SVERRE

Etter fire ukers sommertjeneste her i Fosen prosti,
så går nå ferden hjemover til Fredrikstad. Mair, kona
mi og jeg vil gjerne takke alle dere vi har møtte i
ulike sammenhenger for den positive måten dere har
tatt imot oss på. Takk til kirkelige medarbeidere  for
fellesskap i tjenesten og for alle oppmuntringer fra
dere vanlige kirkegjengere! 
Måtte Gud signe dere alle tilbake!

Beste hilsen Marit og Bjørn Sverre (Lie), 
vikarprest 2013
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Prøveordning for Rissa
Siden 2005 har Rissa menighet deltatt i en prøveordning for valg av menighetsråd. Normalordningen, som gjelder for
Stadsbygd, Hasselvika og Sør-Stjørna, er at medlemmer til menighetsrådene velges for 4 år samtidlig som det holdes kom-
munestyrevalg.  Prøveordningen gjør at halve menighetsrådet byttes ut annethvert år.  For Rissa betyr det at det nå skal vel-
ges 5 medlemmer og 5 varamedlemmer for 4 år.  De som fortsetter i menighetsrådet er: Finn Yngvar Benestad, Margrete
Rose Ramsø, Elise Maalø Reksen og Ragnar Hermstad.  Ettersom Olga Berg har fått permisjon fra sin valgte oppgave
resten av valgperioden, betyr det at det at første varamedlem blir fast medlem av menighetsrådet.

Forbehold om 2-årsperiode
Valgordningen vil bli vurdert av Kirkemøtet for Den Norske Kirke før neste normale valg om to år.  Dersom Kirkemøtet da
vedtar å avslutte ordningen, vil menighetsrådsmedlemmene som velges i år, måtte slutte i 2015.  Det samme vil skje der-
som menighetene i Rissa kommune vedtar å slå seg sammen til et menighetsråd.

Valgbarhet og stemmerett
De som kan velges, må være fylt 18 år i løpet av 2013.  De må være bosatt i Rissa sokn, og de må være medlemmer av Den
Norske Kirke.  Manntallet (medlemsregisteret) for Rissa menighet har vært lagt ut på kirkekontoret etter 12. august.  
Stemmerett har alle kirkemedlemmer som fyller 15 år i løpet av 2013.  

Valgsteder
Valg av menighetsråd blir lagt til de samme tidspunktene og stedene der det er stortingsvalg. 
Torsdag 5. september kan beboere på Rissa Helsetun avgi forhåndsstemme 13.30 – 15.30.
Søndag 8. september blir det holdt valg i Rissa Rådhus 13.00 – 16.00.
Mandag 9. september blir det holdt valg i Rissa Rådhus og Skaugdalen Grendahus 13.00 – 21.00.

Valgregler
Dersom en liste legges i valgurna uten endringer, vil alle som står på lista få en stemme hver.  Det er ellers både lov til å
stryke kandidater, kumulere kandidater og føre på andre kandidater enn de som er trykket på lista.  De fem kandidatene
som får flest stemmer, blir faste representanter til rådet.  De fem neste blir varamedlemmer.

Bruk stemmeretten
Etter vår kirkes ordning har menighetsrådene mange oppgaver og stor innflytelse både på det lokale menighetslivet og på
kirkens ordninger.  Det er derfor viktig å få med folk med interesse og tid til å delta i menighetslivet, og det er viktig å få med
folk som kan fremme den kirkepolitikken som vi ønsker at Den Norske Kirke skal følge.  En folkekirke uavhengig av staten
der medlemmene bruker stemmeretten sin, vil få kirkeledere med tillit fra store deler av medlemmene. Valgdeltakelsen vil
derfor bety noe også for statens tillit til at kirkens valgte ledere fremmer saker som er viktig for flertallet av kirkemedlemmer. 

Valglista

Menighetsrådsvalg for Rissa sokn
8. og 9. september 2013 

1   Solveig Ann Brørs,                 62 år helsesøster
2   Inger Marie Falch Løwø,        51 år jobber på NAV
3   Narve Jostein Langmo, 42 år rektor
4   Ingun Anita Setter,                  53 år heimearbeidende
5   Liv Grønning Trøen,              53 år lønnsansvarlig ITAB
6   Anton Kvithyll,                       70 år pensjonist
7   Therese J. Thunem Dybdahl,  48 år adjunkt
8   Inga Fætten,                             30 år
9   Helga Marit Myran,                 67 år pensjonist
10  Marianne Schick,                     76 år pensjonist
11  Sissel Godal,                            77 år pensjonist
12 Marie Johanne Strøm Moe,    79 år pensjonist



6

Syng Rissa
Søndag 8. sept  kl. 17.00 i Fissa misjonshus,
Vi får besøk av en stor gruppe sangere og musikere fra for-
skjellige menigheter i Trondheim og omegn. Mannskoret
Web fra Melhus som synger gospel og Gaitherinspirerte
sanger.  Det kommer også  et bluegrassband, flere solister
og musikere.   Disse har tidligere arrangert sangkvelder i
Trondheim, Heimdal og Klæbu .
Arr.: Misjonssambandet og Normisjon

Familiesamling
Søndag 15. sept.  kl. 16.00 i Fissa misjonshus.
Andakt ved Bjørn Roger Karlsen.
Normisjonen

Torsdagsmøte
Torsdag 10. oktober kl. 19.30 på Fissa misjonshus.
Tale ved regionleder Inger Brit Rødberg
Normisjonen

Misjonsfest
Søndag 24. nov. kl. 16.00 på Fissa misjonshus.
Med fokus på Aserbajdsjan.
Tale av Alf Henry Rasmussen.
Sang av sangkoret Harmonium.
Normisjonen

Adventsfest
Lørdag 7. des. kl. 16.00 på Fissa misjonshus
Andakt ved Janne G.  Kambestad
Barneprogram.  Salg av risgrøt.
Normisjonen.

Skaugdal bedehus
Husbasar fredag 13. sept. kl. 19.00.
Tradisjonell basar med sang av ”Unge Røster” og basarhis-
torikk ved Martin Hegerberg.
Velkommen!
Arr.: Bedehusstyret.

6. KLASSINGER PÅ
STADSBYGD
inviteres til: ”LYS VÅKEN”-
helga med å sove over i
kirka  allerede 21. – 22.
september.
Vi håper alle som vil, har anledning til å komme og være
med. Barna skal få Det nye testamente (Jesus-delen av
Bibelen) i gave av menigheten. De skal få bli litt kjent i nytes-
tamentene sine, vi skal leke, lage noe, lære noen sanger,
forberede gudstjenesten til søndag og spise sammen, osv.
Foreldre eller andre voksne som vil være med som støtte-
personer eller overnatte sammen med oss, er hjertelig vel-
kommen, bare de ikke bråker, så barna ikke får sove. Alle er
like velkommen!

Hasselvika menighetsråd inviterer til Lysvåken-
helg i Hasselvika kirke 19. - 20. oktober
Alle som går i 5. - 7. klasse ved Fevåg / Hasselvika skole
inviteres til en weekend i kirka i Hasselvika. Vi starter lørdag
kl. 14.00 og avslutter søndag med gudstjeneste kl. 11.00

Det blir et tettpakket program
der vi skal bli kjent med kirka
og kirkegården.
Tårnet og kirkeklokkene kan
være spennende å utforske.
Kanskje får vi prøve orgelet. 
Vi skal bli bedre kjent med
bibelen og øve på sanger til
gudstjenesten. 
På lørdag kveld blir det mid-
dag før vi avslutter med film
på storlerret.
Det blir konkurranser og lek.
En god frokost på søndag og
litt øving, og så er det plutse-
lig tid for gudstjeneste.

ØVRE RISSA MISJONSSAMBANDSFORENING – 
HØSTEN 2013
SEPTEMBER: 8. Syng Rissa, Fissa misjonshus kl.17.00 (sam-
arb. med Normisjon)
12. Misjonsforening hos Kjersti og Knut Inge Furuseth
24.-29.Møteuke med sangevangelist Per Tveten i Sunde
Misjonshus. Onsdag – fredag kl. 19.30. Lørdag kl. 16.00.
Søndag kl. 11.00.
OKTOBER:   15. Misjonsforening hos Liv Jenssen
16. NOREA-møte i Sunde Misjonshus kl. 19.00 med Per Bir-
keli og Martin Birkeland.
27. Sangkveld med Helge Gudmundsen, Sunde Misjonshus
kl.17.00
NOVEMBER: 13. Misjonsforening hos Magnhild Rønning
DESEMBER: 3. Misjonsforening hos Astrid og Dagfinn 
Albertsen
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NOAS ARK – ”SMÅBARNSANG” 
Treff for barn 0-6 år i følge med foreldre eller en
annen voksen. Innhold: Sangsstund, lek/aktivitet
og formiddagsmat. Ta med matpakke. Vi møtes
annenhver onsdag på Stadsbygd bedehus kl
10.30-13.00. Ledere er Katrine Vogel og 
Johanne Karlsaune Tung. Kontingent kr. 50,- pr år.
Møtedager: 4. sept., 18. sept., 2. okt., 16. okt., 
30. okt, 13. nov., 27. nov., og 4. des.

NOAS HOBBYKLUBB 
Noas hobbyklubb er for 1.-7. klassinger.  Vi
samles på Stadsbygd bedehus tirsdager, kl.
17.30 – 19.45.  Programmet består av forming-
saktiviteter, mat og andakt.  
Leder: Jorunn Bårli Berg. Kontingent: kr. 50,- pr
barn pr. år.  
Møtedag:  3. september, 1. oktober, 29. okto-
ber, 26. november.

Rissa kirke fyller 125 år

Historien om Rissa kirke
Historien om Rissa kirke er så lang at den er vanskelig å fortelle i
kortform.  Det har skjedd mye viktig og interessent som da må
utelates.

Oscar Bergsaune starter sitt jubileumshefte med å slå fast at det
gamle kirkestedet i Rissa var området rundt Reins kloster.  Steinru-
inene av kirkemurene oppe på Reinshaugen stammer fra kloster-
kirken som tilhørte Reins kloster.  I tillegg var det en stavkirke på
Rein i flere hundre år.  Dette var kirka for bygdefolket i Rissa og
Lensvika, og vi finner faktisk en del av dørportalen fra denne kirka
på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Stavkirka ble dessverre dårlig vedlikeholdt, og i 1650 ble den er-
stattet av en tømret korskirke.
Rundt 1880 var denne kirken i så dårlig forfatning at bygdefolk og
”kirkestyrelsen” på nytt måtte bygge ny kirke.  Da hadde Lensvika
fått sin egen kirke, og mange rissværinger mente at den nye kirka
måtte få en mer sentral plass enn Rein. Stedsvalget førte til stort
engasjement og mye diskusjon. Alternativene var Baustad, Årnset
eller Føll.  Kirkedepartementet ba om at stedsvalget ble drøftet i
menighetsmøte og at det ble foretatt avstemning der.  De stem-
meføre den gang var husfedrene i hver husstand.  De som gikk ut
på søndre side av alteret, stemte for Føll.  De som gikk ut på nor-
dre side stemte for et av de andre stedene.  Resultatet ble 197
stemmer for Føll og 165 stemmer for et av de andre stedene.

Før avstemninger forelå utkast fra arkitekt Karl Bergstrøm om
steinkirke med plass til 800 personer.  Byggmester Knut Guttorm-
sen vant anbudet om bygginga av kirka, og i 1888 var kirken fer-
dig med stein fra Mællia, et par hundre meter fra byggeplassen.  
Vigslingsdagen var sitteplassene mer enn oppfylt.  Det er antatt

at 3000 mennesker var til stede for å se dette store og vakre byg-
get i sengotisk stil.  I Trøndelag er Melhus og Orkdal kirker bygd i
samme periode og i samme stil til glede og prakt for bygdene de
står i.

Byggteknisk er det ingen tvil om at gråstein er et solid materiale.
Kalking er imidlertid et fagarbeide som vi har liten erfaring med så
langt nord i Europa.  Derfor ble det tidlig påvist mangler ved kal-

king og fuging,
og det har
vært flere re-
parasjoner
opp gjennom
årene.  Råte-
skader har
også gjort det
nødvendig
med flere reparasjoner av treverket, og takplater på tårnet og tak-
stein er skiftet.  For 125 år siden kom det endelige regnskapet på
kirkebygningen på noe over 65.000 kroner.  Det var en svært stor
utgift for kommunen den gang.  Senere har kommunen bevilget
millioner av kroner til utbedringer.  Den siste store utgiften til kal-
king og maling ble på 5,5 millioner kroner.     

Enkelte gjenstander i Rissa kirke er overtatt fra gammelkirka på
Rein, men det aller meste har kommet til etter 1888.  Kirkeorgelet
vi bruker ble installert i 1956 og er senere restaurert flere ganger.
Altertavle og korvindu er fra 1964, og de siste lysekronene fra
1968.   Kirkegården er utvidet flere ganger, og bårehuset var fer-
dig i 1984.  Nå er bårehuset nedlagt som bårehus, men det er
nødvendig til toaletter, redskapshus og oppholdssted for kirke-
gårdsarbeiderne. Mange benker er tatt ut slik at det er mer roms-
lig enn før for de som er tilstede. I dag har kirka 684 godkjent
plasser, men da er den sprengfull.

Etter at vi fikk Rein kirke i 1932, er omtrent en tredel av 
menighetens gudstjenester og kirkelige handlinger lagt dit.
Denne kirken er mindre og mer intim, og gir derfor en litt annet
inntrykk. For Rissa menighet er det en stor rikdom å ha to ulike kir-
ker å velge mellom.
Hovedkirken er likevel Rissa kirke.  Den er et meget godt sted for
sang- og musikk og for de store anledninger i bygda.  Vi tror der-
for at kirka også i årene framover vil bli benyttet av folket i bygda
til vårt gavn og til Guds ære.

Kilde:  Oscar Bergsaune, 1988:  Rissa kirke 100 år.

Terje Breivold 

26. oktober er det 125 år siden Rissa kirke ble vigslet av biskop Nils J. Laache.  Rissa menighetsråd vil markere dette ved
gudstjenesten 27. oktober.  
Til 100-årsjubileet i 1988 skrev Oscar Bergsaune et hefte med historien om Rissa kirke. De siste 25 åra er også kirka blitt

jevnlig brukt til gudstjenester,  begraveleser, dåp, vigsler, konserter og andre tilstelninger.  For mange  er 2000 års feiringen
med mer enn 2000 ulike englefigurer plasserert overalt i kirken, en av de mest minnerike begivenhetene fra disse årene.
Men personlige opplevelser fra kirkeligelige handlinger er det også mange av.  Kirken har fått være en bygning til hjelp i
glede og sorg.

I år kan vi glede oss spesielt over at murveggene på nytt er kalket, golv og
mye av inventaret er malt opp, og ny golvløper har frisket opp fargene i kirka.
Noe malingsarbeid og fornying av belysningen står igjen, men det arbeidet
som er gjort, gjør at kirka er lysere og har mer trivelige farger enn på mange
år.  Det gler vi oss over hver gang vi er i kirka, men markerer det ekstra 27.
oktober.



Fra kirkeboka Takkeannonser
Dåp:
23.06.13 Viola Sørli Grøttan, Reins kloster
07.07.13 Carita Milly Winther Solbakk, Rissa kirke
04.08.13 Sofie Kristine Vesthagen Langmo, Rissa kirke
11.08.13 Ole Jørgen Gravvold Moen, Stadsbygd kirke
11.08.13 Jøran André Lyngvær Trangmyr, Stadsbygd kirke
25.08.13   Odin Kristoffer Balstad-Steinsvik, Stranda kirke.

Vielser:
29.06.12 Berit Ugulen Hansen og Thomas Nilsen Harbak,

Ramsvik kirke
29.06.13 Christina Bolkan Vik og Kenneth Jacobsen, 

Ramsvik kirke
06.07.13 Eirin Eilertsen og Espen Svendsen Friestad, 

Hasselvika kirke
27.07.13 Elisabeth Fætten og Sverre Schei, 

Stadsbygd kirke
03.08.13 Stine Møsth Johansen og Trond Gikling, 

Ramsvik kirke
08.08.13 Elisabeth Lein og Andreas Tinglum Brødreskift, 

Prestegårdshagen
17.08.13 Elisabeth Kathrine Garmo og Trond Vårum, 

Stadsbygd kirke
24.08.13 Madeleine Fenstad Brevik og Kristian Rønning, 

Rissa kirke

Døde:
28.06.13 Ola Dyrendahl, f. 1934, Rissa kirkegård
03.07.13 Johan Klakken, f.1921, Rissa kirkegård
19.07.13 Olaf Sørvik, f. 1926, Hasselvika kirkegård
24.07.13 Edvard Kristiansen, f. 1931, Husby gravplass
26.07.13 Kristmar Furuseth, f. 1920, Rein kirkegård
07.08.13 Kirsten Eline Antonsen, f. 1916, Husby gravplass
16.08.13 Jorunn Blomli, f. 1929, Stadsbygd kirkegård
16.08.13 Harald Rønning, f.1938, Stadsbygd kirkegård

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning Siri Anettes
konfirmasjon.
Ingunn og Ola

Tusen takk for all oppmerksom i anledning Kine Andresen
Lerviks konfirmasjon.
Kine, Lillian Andresen og Birger Lervik

Familien takker for vennlig deltakelse ved vår kjære 
Elisabeth Wemundstads bortgang og begravelse.  Takk for
pengegaven til Stadsbygd Eldresenter.  En spesiell takk til
betjeningen ved senteret for omsorg og godt stell, og til
Stadsbygd Mandssangerforening for vakker sang i kirka.
Ruth, Viggo og Stig med familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og min-
negaver ved vår kjære mor, Kristmar Furuseths bortgang
og begravelse. En spesiell takk til Rissa sykehjem for god
støtte og omsorg.
Kari, Gerd, Kjell og Mildrid med familier

Hjertelig takk for vakre blomster, hilsninger, omtanke og
minnegaver til Rissa kirkes blomsterfond, kr. 21800.-, ved
vår kjære mamma Sigrid Overskaugs bortgang. Stor takk
til David, Ole Andreas, og Tove for fine ord, musikk og
sang i kirka.
Edith og John, Ola med familie.

Eldres dag 2013
1. oktober er Den Internasjonale El-
dredagen.  I år er Stjørna Pensjo-
nistforening arrangør for den
tradisjonelle middagen med taler,
sang og musikk her i vår kom-
mune.  Stedet er Fritun Samfunns-
hus, og arrangementet starter kl.
16.00.  Pris pr. person kr. 250,-.
Alle er hjertelig velkommen!

Påmelding innen 15. september
2013:
Inger-Lisa Lillemotlf: 93838089
Randi Knutsen tlf: 97082342

Med vennlig hilsen
Stjørna Pensjonistforening, Inger-
Lisa Lillemo, leder

Riksantikvaren ber
om annen plasse-
ring av servicebyg-
get på Rein.
Planene om bygging av nytt service-
bygg ved Rein kirke er sendt til Riksanti-
kvaren for uttalelse.  Riksantikvaren sier
der at han helst ser at servicebygget
ikke plasseres på en middelaldersk kir-
kegård.  En plassering der vil gjøre det
nødvendig med en kostbar arkeologisk
utgraving.
Rissa menighetsråd er overrasket over

denne uttalelsen fordi Riksantikvaren
tidligere har vært positiv til å erstatte
det gamle toalettbygget med et nytt
servicebygg. 

Kulturuka
Rissa menighetsråd arrangerer i år
kulturuke fra søndag 27. oktober.
(uke 43)   Kulturuka starter med jubi-
leumsfeiring av Rissa kirke søndag,
og Rissa kulturskole vil ha konsert
senere i uka.  En komité arbeider
med få til flere arrangementer i
kirka.

Grunnlovsjubileet
2014
Nidaros bispedømmeråd er positiv
til at det plasseres en faksimile i Rein
kirke av fullmakten fra velgerne i
Stadsbygd prestegjeld til Eidsvollsre-
presentantene i 1814.  Ridsen kirke
på Rein var den gangen prestegjel-
dets valglokale. 

Olga Berg slutter i 
menighetsrådet
Etter søknad fra Olga Berg, har Rissa menighetsråd vedtatt
å frita Olga Berg fra sitt verv som medlem av menighets-
rådet for resten av valgperioden. Solveig Brørs rykker opp
som fast medlem av menighetsrådet.
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Kjære 6-åringer og foreldre!
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Hasselvika kirke
20. oktober kl. 11.00
Daniel Rabben Frengen
Patrick Tønder Haarberg
Henrik Bernhard Mauseth
Petter Sollie
Amalie Teigen
Marina Aurora Vågsvær
Vangen

Rissa kirke 
20. oktober kl. 16.00.
Mats Bauge
Hildur Amalie Bjørkli
Marie Isabel Bjørnsvik
Maria Zhengxin Braun
Svein Erik Bredesen
Henrik Hopstad Dahle
Ørjan Ohma Dybdahl
Oskar Normann Sørli Dyren-
dahl
Dina Sofie Ersøybakk

Rakel Marie Fissum
Johanne Ahlgren Gilde
John Anders Grønning
Leon Lamøy Hansen
Simon Andreas Knarbakk
Harbakk
Storm Aleksander Knarbakk
Harbakk
Sofie Kvitland
Anders Kristoffer Langmo
Victor Jakobsen Leikvang
Kaja Melhus
Emma Hammer Norøy
Sander Elias Ofstad
Andreas Stjern Rokseth-Reins-
bakk
Eline Sand
Sebastian Sand
Camilla Pujeda Skalmerås
Markus Nygård Skarsvåg
Julian Alexander Bjørnbeth
Stein

Ivar Bengt Karlsson Sunne
Tormod Sve
Daniel Sæther
Isak Sørås
Kristin Trøen
Nora Haukdal Trøen
Ronja Lise Lumasag Våbenø
Liv Eira Tangvik Wemundstad
Johannes Moen Wesche

Stadsbygd kirke 
10. november kl. 16.00
Selma Brovold
Anna Marie Brødreskift
Emilie Jeanette Dahle
Adrian Schei Fenstad
Linnea Bang Finseråsen
Jan Øyvind Foss
Marie Hvitstein
Hanna Oliva Holten
Caitlin Andresen Letnes
Andreas Moen

Malin Monsen
Sofie Lillemark Nergård
Ingrid Mjelde Oldren
Magnus Rathe
Edvin Grø Rein
William Leander Sand
Jens Jakob Schei
Mailen Solberg
Hannah Sofie Vemundstad

Ramsvik kirke 
10. november kl. 11.00
Anders Røsjø Almaas
Ida Rian Bjerken
Pia Marice Brandvik
Ole Kristian Gjølgali
Markus Hellesvik
Luna Kjelsli Kaald
Anne Grete Stoltz Lagaard 
Anne Marit Mælan

Menighetene våre fortsetter tradisjonen med å dele ut bøker til alle seksåringer.  Tre i et tre er navnet på 
6-årsboka.  Vi følger vennene Erlend, Stian og Tuva gjennom et helt år.  De har et klatretre som møtested.  
Pappaen til Tuva jobber i kirka, og i løpet av året blir de kjent med flere ulike mennesker og med bibelske fortellinger.
I høst gir vi ut bøker til de som er født i 2007.  Alle døpte barn som er registrert bosatt i Rissa kommune,  vil få
brev med innbydelser til kirka si.  Flyttinger kan gjøre at registeret ikke er helt à jour.  Meld derfor fra dersom dere
ikke finner navnet på lista.  Barn som ikke er døpt, vil også få boka dersom de ønsker det.  Kom ½ time før guds-
tjenesten starter slik at vi rekker å skrive navnet i boka.
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Konfirmantjubilanter:

70-årskonfirmanter Rissa:
Noralv Foss, Ingebjørg Spakmo, Jorun Alseth, Halvor Bue.

50-årskonfirmanter Rissa:
1. rekke: Anny Dyrendahl, Brit
Denstad Hegerberg, Janne
Karin Solli.
2. rekke: Herdis Johanne Dy-
rendahl Berge, Marna Skaug
Waterloo, Signe Skalmerås
Wister, Kåre Fissum, Helge
Thorheim, Evelyn Dyrendahl
Nyseter, Brit Skjærvø We-
mundstad, Synnøve Høvik.
3. rekke: Anne Mildrid Einan
Overland, Liv Jenssen, Dag-
run Nesdal Moen, Jon-Arvid
Hermstad, Edith Aasheim
Mattson, Ottar Olsøy, Sturla
Denstad, Audun Sæther,
Sonja Aalmo Brødreskift, Aud Fallmyr Sund
4. rekke:  Svein Atle Stoum, Roald Sagdahl, Odd Eiliv Haugen, Sverre Trøen, Rolf Langsæther, Kolbjørn Stoum, Peder Denstad
Bjørnerås, Roald Ramsø, Ola Rønning, Rolf Bårli, Audun Reinsbakk.

60-årskonfirmanter Rissa:
1. rekke: Arnold Skalmerås, Solveig Kruksve, Sigrun Aasan,
Magnhild Skånøy.
2. rekke: Kåre Stoum, Gunnar Berge, Elsa Denstad, Ivar
Haarberg, Ingvar Hasselvold, Solfrid Malvik, Tormod Bryn-
julf Engvik.

51-årsjubilanter i Hasselvika kirke
18. Aug. 2013
Kjell Atle Halvorsen, Inger Anne
Brevik, Nils Kristian Hassel 

50-årsjubilanter  i Hasselvika
kirke 18.aug 2013
Fra v.: Anne Karin Brevik (Hassel-
vold), Marvel Irene Lyshaug (Mau-
seth), Roar Hasselvold, Sissel
Tonning (Sagdahl), Greta Myr-
vang (Trondrud), Bodil Sørensen
(Kobberød).
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50- årskonfirmanter Stadsbygd
1. rekke fra venstre: Elin J. Vemundstad, Berit Myrtel Hårsaaker
Berg og Elsa K. Trangmyr Strand 2. rekke fra venstre: Elin S. Fa-
gerås Saur, Torhild Romundset, vikarprest Bjørn Sverre Lid,
Oddbjørg Nyheim Norun, Mary O. Hermstad Landsem. 3.
rekke fra venstre: Tjodvar Raudberget, Ole Karstein Bakken,
Johannes Hammer Eilert Trang Olsen,
4. rekke fra ventre: Joar Rønning, Gunnar Grønning, Jørgen
Grønning og Johan Jørgen Haugerø.

60- og 70- årskonfirmanter Stadsbygd
1. rekke fra venstre: Ragnhild Raudberget, 70-årskonfir-
mant Ola Bjørgan og Hanna Rise
2. rekke fra venstre: Hildur Dahle, Gudrun Trangmyr, vi-
karprest Bjørn Sverre Lid, Ida Hermstad og Ruth Blomli
3. rekke fra venstre: Ivar Margido Askim, Helge Foss-
bakk, Hans Rønning og Petter Oliver Kjeldsli.

Jeg ville mer enn gjerne vært med på jubileet i dag, men
det er en god reise tur-retur Røros–Stadsbygd, så akku-
rat i år strekker ikke kreftene til.

Jeg ville vært med for å si takk for sist! De fleste har jeg
ikke sett på disse 60 årene. Men jeg ville også vært med
for å fortelle hva skriftordet jeg fikk med meg fra konfir-
masjonen i 1953 har betydd for meg. Det er kanskje ikke
slik i dag at konfirmantene får med seg et skriftord på
veien videre, men vi fikk hvert vårt, skrevet inn i et nytes-
tamente av presten Leif Bull. Når jeg henter det fram i
dag, ser jeg at datoen for konfirmasjonen var 16. august.
Denne datoen går igjen i mitt liv, da reiste jeg til Oslo og
omegn for 50 år siden, og da returnerte jeg til Trøndelag
25 år senere. Skriftstedet jeg fikk på konfirmasjonsdagen
var 1. Tim. 4,12, på nynorsk: ”Lat ingen vanvyrda deg for
din ungdom, men ver eit fyredøme for dei truande i tale,
i ferd, i kjærleik, i tru, i reinleik.” Jeg skrev skriftstedet ned
på visittkortet mitt, som vi også fikk trykket den gangen,
men i bokmålsoversettelse, hvor det i alle bibler står: –”
la ingen forakte deg for din ungdoms skyld”. Etter hvert
som årene gikk og livet ikke var så enkelt, tenkte jeg
mange ganger på hvor dumt det var at jeg ikke hadde
fått et skriftsted som kunne ha sagt noe til meg i voksen
alder, ikke bare da jeg var ung.

Men skriftstedet slapp aldri taket på meg. Etter mange

år, også etter å ha studert he-
braisk, og hørt at et hebraisk ord
kan ha dobbel betydning, slo det
ned i meg: Skriftstedet skulle over-
settes med ”– la ingen forakte deg
for din ungdoms synd og skyld
osv.”

Guds ord er levende og virkekraf-
tig, og det var det han ville si meg,
til trøst og oppmuntring da det røy-
net på.
Jeg kom til en levende tro på Jesus Kristus som min
Herre og Frelser 16. august 1976, for 38 år siden, neste
år. Jeg er født i 1938. Det vil si jeg da har levd halve livet
som søkende, og halve livet i tro. Mye av det skyldes en
god oppvekst, søndagsskole og kirkegang, kristendoms-
undervisningen i skolen, konfirmantundervisningen og et
lite skriftsted på veien videre. Jeg har mange å takke,
mest av alt en tålmodig og trofast Gud, som har sagt:
”Jeg vil ingen lunde slippe deg, og ingen lunde forlate
deg.”, og ”Jeg vil gi deg fremtid og håp.”

Kanskje blir det 70-årsjubileum om 10 år. Jeg håper å
kunne møte dere da. 

De beste ønsker til dere alle fra staværingen Karin Buan.

Hilsen til 60-årsjubilantene i Stadsbygd kirke 11. august 2013



Returadresse: 
Kirkekontoret 
7100 Rissa

Informasjon

B

Ordinasjon i Rissa kirke
Søndag 18. august ble cand.teol. Bjørnulf Tveit Benestad ordinert til prest i Den norske kirke av biskop Tor
Singsaas.  Etter forbønn med håndspåleggelse og det høytidelige ordinasjonsløftet,  har Bjørnulf Tveit
Benestad nå fått rett til å være prest i vår kirke. Den første stillingen hans blir feltpresttjeneste i Kongens
Garde.  

Det var godt med folk i Rissa kirke. Familie, venner og menighet fikk delta i en gudstjeneste med meget
god sang og musikk.  I sin preken fikk Bjørnulf fram at han gledde seg over å være prest i kirken og
bringe kjærlighetens budskap ut til alle mennesker.

De som deltok med lesninger og forbønn ved ordinasjonen:
1. rekke: Sverre Stai (feltprest - forbeder), Bjørnulf Tveit Benestad, biskop Tor Singsaas, 
Lena Tveit Benestad (kone og forbeder).
2. rekke: Randi Nordgaard Hermstad (klokker), Gustav Kristoffer Schmidt (venn og forbeder), 
Brita Hardeberg (prost), Finn Yngvar Benestad (far og forbeder), Sjur Isaksen (prestelærer og forbeder),
Eivind Mollestad Nilsen (venn og forbeder)


