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Andakten

For en del år siden hadde jeg en gan-
ske lang kirkepause. I løpet av en gan-
ske kort periode kom jeg i kontakt med
flere personer som bar på vonde opp-
levelser fra kirkelige sammenhenger
og jeg hadde også selv opplevd slikt
som gjorde at jeg ikke klarte å være til
stede i det kirkelige fellesskapet. Jeg
hadde derimot ett sterkt behov for
Guds nærhet, men helst uten ord og
mennesker. 

Jeg fant min ”hellige” plass, som jeg
fremdeles ofte lengter etter og savner,
og det var regnskogen. Jeg bodde i
Panama på den tiden og skogen var
ikke langt unna. Og takket være en
venn som eide et sted midt i regnsko-
gen fikk jeg ofte mulighet til være et
par dager og jeg fikk en guide på van-
dringen. Det er nemlig ikke helt ufarlig
å gi seg ut alene i disse omgivelsene.

Å være inne i en regnskog er en mek-
tig opplevelse. Det kjennes litt som å
gå inn på hellig mark. En sterk opple-
velse av stillhet samtidig som det er full
av lyder.  Insekter, fugler og dyr, trær,
vekster og rennende vann. Det er
varmt og fuktig og ganske mørkt. 20-
30-40, ja kanskje opp til 70 meter høye
trær. En skog som sies å være millio-
ner av år gammel med trær som er
flere hundre år gamle. Helt instinktivt
begynner man å bevege seg sakte,
varsomt og stille så man forstyrrer livet
som pågår så lite som mulig. 

Hva er det som er så spesielt med alt
dette? For meg er det følelsen av å
komme inn i en helhet der alle deler er
avhengige av hverandre og alt henger
sammen. En opplevelse av kraft og
styrke og samtidig er livet der så skjørt.
I regnskogen er jordsmonnet tynt, ofte
bare 20-25 cm. Det gjør at storm og
uvær enkelt feller noen trær. Det leder i
sin tur til at det kommer inn lys og der
lyset slipper inn vokser det opp helt nye
slags vekster. Frø som kanskje har lig-
get i jorden i årevis blir til busker og
trær på nulltid.

For meg har dette blitt et godt bilde på
hvordan det er å leve. VI har vel alle er-
faringer med både storm og uvær i

våre liv og det kjennes som om vi ryk-
kes opp med roten. Men i den sprek-
ken som oppstår kan lyset finne veien
inn og det vokser fram noe nytt. There
is a crack in everything, that’s where
the light gets in, som Leonard Cohen
synger. Det tar ikke bort det som har
hendt, det som er ødelagt er ødelagt,
men lyset leter seg fram til sprekken.
Men det nye som vokser fram er av-
hengig av at de store trærne er på
plass. Familie, venner, fellesskapet, kir-
ken, tradisjonen… det kan se ulikt ut
for oss. Om regnskogen hugges ned
skylles jorden bort veldig fort og det
kan bli ørken. Til og med i Panama, der
regntiden varer 8-9 måneder, finnes
det et lite område som er ørken. Alt
regn gjør ingen forskjell. Jorden i regn-
skogen er veldig næringsfattig og den
egner seg ikke til å plante ny skog eller
til jordbruksland. De gamle trærne er
forutsetningen for liv og visst høres det
kjent ut, vi trenger historien, vi trenger
sammenhengen, vi trenger fellesska-
pet. Om alt dette rykkes opp med
roten, så dør vi.

Regnskogen dekker bare 6 % av jor-
dens overflate men man regner med
at 50-70 % av jordens vekster og dyr
holder til der. Av alle jordens plante-
og dyrearter er bare 10-15 % kartlagt.
Vi kan bare tenke oss hvor variert livet

er på denne relativt lille overflaten som
er regnskog. Det meste av aktiviteten
og livet skjer i trekronene og det kan vi
stort sett ikke se. Dette kan være en
påminnelse om hvor lite vi vet og hvor
mye vi har igjen å oppdage. En maur
er ikke bare en maur, en palme er ikke
bare en palme og et menneske er ikke
bare et menneske. Tenk om vi kunne
nærme oss hverandre med den inn-
sikten. 

”Kom ikke nærmere! Ta skoene av føt-
tene! For stedet du står på er hellig
grunn.” Slik sa Gud til Moses. Mennes-
ket er skapt i Guds bilde. Kanskje er
det slik vi må tenke om hverandre: Ta
av deg skoene, du står på hellig
grunn. Kanskje er det slik vi må tenke
om alt Gud har skapt.

Jeg tror at Gud møtte meg der på mine
vandringer i regnskogen. Kanskje ble
jeg sittende med mange flere spørs-
mål enn svar og en påminnelse om at
det kanskje ikke bare er i regnskogen
at 90 % av livet er uoppdaget, kanskje
er det slik med oss mennesker også. VI
vil så gjerne definere og plassere hver-
andre men det meste har vi faktisk ikke
oppdaget ennå. Tenk hvor mye godt vi
kan ha i vente!

Liv Kastberg, soknediakon



4

18. september 
– 18. søndag i treenigheten
REIN KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Offer til Kirkens Bymisjon Trondheim.

25. september 
– 19. søndag i treenigheten
RAMSVIK KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg. 
50- og 60-årskonfirmanter. 
Offer til menighetens diakoniarbeid.
STADSBYGD KIRKE kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ole Kristian Skadberg.
4-årsbok og høsttakkefest.
Offer til Trosopplæringsarbeidet.

2. oktober 
– 20. søndag i treenigheten
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Offer til Den norske israelmisjon.
REIN KIRKE kl. 19.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Offer til Den norske israelmisjon.

9. oktober
– 21. søndag i treenigheten
HASSELVIKA KIRKE Kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ole Kristian Skadberg.

Lys Våken-barna deltar.
Offer til Rådet for psykisk helse.

16. oktober 
- 22. søndag i treenigheten
RISSA KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.         
NRK sender radiogudstjeneste fra
Rissa kirke.
Offer til Normisjon Trøndelag.

23. oktober 
- 23. søndag i treenigheten
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ole Kristian Skadberg.
Lys Våken-barna deltar.
Offer til Norsk Søndagsskoleforbund

30. oktober- Bots- og bønnedag
RISSA KIRKE kl. 18.00
Ungdomsgudstjeneste ved sokne-
prest Ole Kristian Skadberg
og sokneprest Ingunn Aarseth Høi-
vik.
Konfirmantene deltar.
Offer til Stefanusalliansen.

6. november - Allehelgensdag
REIN KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik. 
Offer til Kirkens SOS i vår region.        

STADSBYGD KIRKE Kl. 16.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik. 
Offer til Kirkens SOS i vår region.        

13. november 
- 26. søndag i treenigheten
RAMSVIK KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Offer til menighetens misjonsprosjekt
Vest-Etiopia.

REIN KIRKE kl. 18.00
Taizé-gudstjeneste.
Internasjonal gudstjeneste.
Ingen offer.

20. november
– siste søndag i kirkeåret/doms-
søndag
RISSA KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Lys Våken-barna deltar.
Offer til menighetens misjonsprosjekt
Vest-Etiopia.

27. november –1. søndag i advent
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ole Kristian Skadberg.
Juleavslutning for småbarnssang.
Offer til menighetsarbeidet.

Gudstjenesteliste
1188..  sseepptteemmbbeerr  ––  2277..  nnoovveemmbbeerr  22001166
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Stadsbygd Normisjonsforening
Stor takk til alle som har gitt bidrag slik at vi nå endelig har
fått på plass 15 nye bord!!!
Formiddagstreff med  sang - trim og kaffe fortsetter utover
høsten. Følg med på plakatene.
Søndag 16. oktober blir det stor FAMILIEMISJONSFEST kl.
16.00          
Lørdag  5. november blir det BIBELDAG med Inger Britt Rød-
berg fra kl. 11.00 - Matpause mellom bibeløktene.
Adventsfesten  blir  fredag  2. desember  kl. 19.00
Hver 1. tirsdag i måneden er det BØNN OG BIBELSAMLING
(se oppslag)

ALLE ER HJERTLIG VELKOMMEN TIL TRIVELIGE SAMVÆR!!! 
Hilsen fra Stadsbygd Normisjonsforening

Husbasar
Skaugdal bedehus 23. september 2016, kl. 19. Andakt, 
kakelotteri, mat og salg av riskrem. Velkommen 
Arr. Styret

Sangstund på Stadsbygd Bedehus
Lørdag 24. september arrangeres det en sangstund på
Stadsbygd Bedehus kl 1600.
Per Otto Lilleberg, Stadsbygd songlag og Ellen Finserås del-
tar med sang og musikk.
James Kyeyune fra Uganda forteller om sitt arbeid på sko-
len/barnehjemmet han driver. kollekt til driften av barne-
hjemmet/skolen i Kampala, UGANDA.
Velkommen til en trivelig ettermiddag!

Seniordansen i Rissa møtes hver mandag fra kl 17.30-1930
på Fissa Misjonshus. Leder er Jan Larsen. 
Nye medlemmer er hjertelig velkomne til livgivende og hel-
sebringende aktivitet i trivelig miljø.  
Foto: Erna Onsøien Tangvik

Konsert i Stadsbygd kirke, 
søndag 13. november kl. 17.00. Skaugdal songlag bidrar.
Inngang kr. 200,- som går uavkortet til skoleprosjektet i
Uganda. Velkommen!
Arr. Ugandas venner

Musikk og misjon i Stranda kirke
Fredag 23. september blir det misjonsmøte i Stranda kirke i
Vanvikan, kl. 18.00.
Det er områdestyret for Det Norske Misjonsselskap (NMS) på
Fosen som står bak arrangementet. Til møtet kommer Me-
rete Hallen som er brasilmisjonær og Misjonskorpset i Eger-
sund. Misjonskorpset i Egersund er landets eneste
musikkorps for voksne som er tilsluttet NMS, og har røtter til-
bake til 1953. Korpset har brassbesetning og  har 25-30
medlemmer.Dei spiller på ulike møter, arrangementer og
gudstjenester. Det blir også en enkel servering.
Velkommen. Dette blir gøy!

Møteplan for 
Øvre Rissa Misjonssambandsforening
9. september Misjonsforening på hytta til Anne C og 
Odd-Arne Sakseid kl. 19.00
2. oktober Misjonsfest i Sunde Misjonshus kl. 17.00 
v/ Eva og John Anders Elvrum
13. oktober Misjonsforening hos Kjersti og 
Knut Inge Furuseth kl. 19.30
26. og 27. oktober møter Sunde Misjonshus kl. 19.30 
ved Knut Ole Østertun
8. november Misjonsforening hos Magnhild Rønning 
kl. 19.30
6. desember Misjonsforening 
hos Astrid R og Dagfinn Albertsen kl. 19.30
3. juledag Julefest i Sunde Misjonshus 

Møteplan for Rissa Normisjon 
høsten 2016 – på Fissa misjonshus
Møter med Gunnar Kinn:
Torsdag 15. sept. Kl. 19:00 – Sangkveld med Gunnar Kinn
Fredag 16. sept. Kl. 19:00 – Kveldsmøte – Gunnar Kinn taler
og synger
Bibelhelg med Jostein Solberg
Lørdag 8. okt. kl. 11 og 13 – Bibeltimer. Astrid Bull Solberg
deltar med sang og musikk. Lunch mellom bibeltimene.
Søndag 9. okt. kl. 16 – Misjonsfest. Jostein Solberg taler. Be-
stefedrene fra Leksvik synger.
Torsdag 3. nov. kl. 19 – Kveldsmøte med Inger Britt Røberg
Søndag 11. des. kl. 16 – Adventsfest
Velkommen til Fissa misjonshus
Rissa Normisjon

KIRKEKONSERT I STADSBYGD KIRKE
søndag 13. nov. kl. 17.00. Mange flotte artister deltar.
Arr. Venner av Uganda
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1. juli i år begynte en ny fase i livet til ekteparet Ole Kristian Skad-
berg og Liv Kastberg. Da begynte de i sine nye jobber. Han som
sogneprest i Stadsbygd prestegjeld. Hun som diakon. 

Ole Kristian 
Ole Kristian vokste opp i Moss og har bodd i Bergen i nærmere 30 år.
Tilbake på 1970- og tidlig på 80 – tallet arbeidet han som kateket og me-
nighetssekretær. Han har også jobbet innen oppsøkende virksomhet og
barnevern, og de siste 17 årene som familieterapeut. I tillegg til teologi er
Ole Kristian også utdannet barnevernspedagog, familieterapeut og filo-
sof. Han har også undervist ved videreutdanningen i familieterapi. I
2015 tok han praktikum ved Menighetsfakultetet. 
I januar 2016 ble Ole Kristian ordinert til prest. Biskop Per Arne Dahl stod
for den høytidelige ordinasjonen i Haug kirke i Hokksund.

Liv
Liv trådte sine barnesko i Tysse i Samnanger kommune. Derfra flyttet hun
ut i den store verden. Hun har bodd i forskjellige land på ulike kontinen-
ter og har hatt varierte arbeidsoppgaver. Mange har vært relatert til so-
sialt arbeid. En anelse svensk i Livs dialekt vitner om at hun også har
bodd i Sverige. 
- De siste årene har jeg hatt tilhold i broderlandet, ja, smiler Liv, nær-
mere bestemt Nykøping. Der ble jeg i 2009 vigslet til diakon. 

Ole Kristian og Liv
Ole Kristian og Liv giftet seg i 2015. Deres veier krysset ikke hverandre før
de var kommet opp i godt voksen alder. 
De har begge to barn fra tidligere ekteskap. I 2012 rammet sorgen Ole
Kristians familie.
- Vi mistet en datter i altfor ung alder. Hun døde av en meget sjelden ar-
velig sykdom, forteller Ole Kristian. 

Sorgen og gleden
Sorg er noe begge vil møte i sitt arbeid. Og glede. Diakoniarbeidet inne-
bærer å treffe mennesker i ulike livssituasjoner. Prestegjerningen likeså. 
- En prests viktigste oppgave er å be, sier Ole Kristian. Bønn er både fun-
damentet og forutsetningen for alle andre oppgaver en prest har. Det er
fint å få møte folk i alle livets faser, sier han videre. 
– «Presten er på mange måter en kjentmann i landskapet mellom fødsel
og død».

Møter vennlighet og generøsitet
Ekteparet gleder seg til dagene de går i møte. De føler seg velkommen i
Rissa.
- Vi er blitt godt mottatt og trives både med folk og natur, sier de to sek-
stiåringene. Bare en dag skiller dem i alder. 

Sognepresten og diakonen
Den nye soknepresten i menigheten er glad i gudstjenesten og i folkekir-
ken. Han er stolt over å kunne være bærer av en lang og livskraftig tra-
disjon med dype røtter. Han ønsker alle velkommen i kirka.
Den nye diakonen har så vidt begynt å tråkke opp stien og veien i sitt ar-
beid. Hun må lage sine rutiner, finne sin måte å utføre arbeidet på. 

- Vi gleder oss. Sier Ole Kristian og Liv. Presten og diakonen. Med et smil
om munnen. Høstsola smiler tilbake.

Tekst: Vigdis Schei
Foto av Liv: Vigdis Schei
Foto av Ole Kristian: Privat

Velkommen til Rissa
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Konfirmantjubilanter

60-årskonfirmanter Stadsbygd

Bakre rekke fra venstre: Per Johan Fikkan, Kris-
toffer Myhr, Harald Johan Bjørgan, Arne Herm-
stad, Foran: Bjørg Fenstad, Solfrid Vemundstad
Hofstad, Bjørg Skaret Kosberg, Svanhild Pau-
line Hermstad, Olga Bliksås Frantsvåg

70-års konfirmanter Stadsbygd

Fra venstre: Dorthea Finserås Fenstad, Jakob Sann, Per Buan, Mette
Olise Vårum Selli
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50-års konfirmanter Stadsbygd
Bakerst fra venstre: Arild Hammer, Steinar Kråkmo, Ola Oldren.
Rekke 2: Sverre Anders Kjeldsli, Audun Jarle Haugerø, Kjetil Fen-
stad, Eldar Grønning. Rekke 3: Nelly Johanne Lund Næss, Paula
Olise Belling Trøen, Ruth Audhild Angen, Gudrun Grønflaten Aks-
dal, Audhild Johanne Schei, Audhild Nyheim Fossan, Mildrid Olise
Foss Overegseth.
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50-årskonfirmanter Rissa
Bakre rekke fra venstre: Jan Audun Bakøy, Bernt Arvid Stoum, Andreas Berg, Sokneprest Ole Kristian Skadberg, Rolf Arnljot Dyrendahl,
Audun Joar Berget, Per Olav Halsli.
Rekke 2: Petter Trøen, Ellen Marie Kimo Jørgensen, Else Randi Skånøy Stokkaune, Tove Rokseth Hermstad, Martha Kimo Rødsjø, Bodil
Berg, Oddrun Margrethe Trøen, Mari Sagdahl Unhammer.
Rekke 3: Marit Annbjørg Skaug Larsen, Aud Fallrø Hagen, Kjellrun Oddny Olsøybakk Lervik, Maj Lisbeth Flytør Wisth, Eli Segtnan Brovold,
Marna Irene Skånøy  Holten, Gretha Marie Krognes Berg, Anne Brit Dahle Sørås

60-årskonfirmanter Rissa
Bakre rekke fra venstre: Daniel Normann Dyrendahl, Inge Hill, Jan Hele Dybdahl, Sokneprest Ole Kristian Skadberg, Melvin Jostein
Bue, Torstein Berg.
Rekke 2: John Olav Dyrendahl, Håvard Halten, Walter Aaslund, Leif Ersøybakk, Torstein Berg, Olav Isak Brovold, Audun Bjørnerås.
Rekke 3: Magnhild Johanne Skånøy, Jenny Johanne Aune Kjeldsli, Sigrun Pauline Melhus Sæther, Edel Denstad Fremo,  Brita Nes-
seth Murvold ,Kari Størseth Volden, Margot Skånøy Lian, Marie Olsøybakk Skånøy.
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50-årskonfirmanter Hasselvika

Øverst fra venstre: Johan Arnt Larsen, John Tormod Selven og Harry
Rabben.
Midterste rad: Karin Myhr Solun, Brit Brevik Oldren
Fremste rekke: Tove Mosleth Kristiansen, Bjørg Hårberg Stoum og
Solfrid Stranden Østerås.

70-årskonfirmanter Rissa
Bakre rekke fra venstre: Ole Nesli, Ottar Johnsen, Petter Kojen, Sokneprest Ole Kristian Skadberg, Odd Rensli, Bjarne Hafeld.
Rekke 2: Olaug Garmo Foss, Magnhild Furuseth Flytør, Anna Kristine Darell Berg, Åshild Aune Sund, Marie Furuseth Dypdahl.
Ikke tilstede da bilde ble tatt: Arne Naust
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60-årskonfirmant i Hasselvika:

Sonja Odinsen 
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Friluftskonfirmanter på tur
Siste helga i august var en gruppe
konfirmanter på vandring fra Fessda-
len i Stjørna til Rissa kirke.  Det er en
lang tur, med to overnattinger i telt og
gapahuk.
Det var meldt ekstreme mengder ned-
bør denne helga, og da det plaskreg-
net allerede fredag ettermiddag, var
det nok noen som lurte på om ikke
turen ville bli avlyst.  Heldigvis letta
været litt utover fredagen, så vi startet
med godt mot.

På Myra Gård hadde vi den første ras-
ten, og der ble vi mottatt med vafler og
spekemat.  En utrolig fin start på helga!
Første natta ble tilbragt i telt ved Nor-
dre Fessdalsvatn, og med mye regn og
sterk vind var det nok mange som
hadde en urolig natt.  Verst ble det for
dem som opplevde at teltstanga
knakk, så de fikk hele teltet over seg.
Heldigvis fikk de krype inn i teltet til
noen andre.

Lørdagen var regnfull, med vandring
over store, blaute myrer og langs
vannrike elver som det var utfordrende
å krysse.  I gapahuken ved Roksetkrok-
vatnet så vi første glimt av sola, og der-
med steg humøret betraktelig.  Også
de siste kilometrene av vandringa på
lørdagen gikk i skiftende vær.  Men om
ettermiddagen kom vi fram til speider-
nes gapahuk på Solem, og der ble vi
møtt av to omsorgsfulle mødre som
hadde med varm kaffe, saft og pølser
som vi grillet på bålet.  Støvler og sove-
poser ble lagt ut til tørk, og søndagens
gudstjeneste ble planlagt.

Det var godt å komme fram til kirka
søndag formiddag, gudstjenesten ble
gjennomført med flere innslag fra fri-
luftskonfirmantene.  Kirkekaffen etter
gudstjenesten smakte ekstra godt
denne søndagen!

Tekst: Ingunn Aarseth Høivik
Foto: Finn Yngvar Benestad
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Aktiviteter for barn og unge
Skaugdal unge røster:

Øvelser på onsdager i oddetallsuker.
Skaugdal bedehus fra kl. 17.00-19.00.
Leder: Kjersti N. Furuseth tlf. 73 85 40 48

Den minste kvist: Barneforening i Modalen.
Ramsøy misjonshus på mandag etter skoletid til 
ca. kl. 16.30.
Dagene står i FosnaFolket fredagen før.
Leder: Dagrunn Rokseth tlf. 73 850 131

Noas Hobbyklubb: for 1.-7. trinn
Stadsbygd bedehus fra kl. 17.30-1945. 
Datoer høst: 20.sept, 25. okt, 22. nov, og 13. des.
Leder: Jorunn Bårli Berg. Tlf. 948 10 867

Rissa Soul Children: for 1.-7. trinn
Stadsbygd bedehus kl. 18.00
Datoer høst: 1. nov, 18. okt, 15.nov, 29 nov.
Leder: Jorunn Bårli Berg. Tlf. 948 10 867

SuperTirsdag: Alder: Fra 4. – 7. klasse.
Rissa kirke kl. 17.30. 
Datoer høst: 6. sept, 20. sept, 4.okt, 18. okt, 1. nov
15. nov og 29. nov. 
Leder: Sven Olav Høivik. Tlf. 412 58 089
Ragnhild og Jan Inge Rønning: 971 62 476

Hasselvika Barnelag: Fra 0-11 år
Fevåg/Hasselvika skole fra kl. 17.30-19.00
Datoer i høst: 5. sept, 19. sept, 2 ok., 17 okt,
31.okt, 14.nov, 28 nov, og 5 des.
Leder: Helena Sørensen. Tlf. 478 03 643

Skolelaget 
Kontakt Marianne B Langmo. Tlf. 971 90 041

Stjørna Fritidsklubb Fredager.
Juniorklubb: 1800-20.00
Hovedklubb: 20.00-23.00
Dato høst: 16. sept, 30. sept, 14. okt,
28. okt, 11. nov, 25. nov, 9.des.
Ledere: Gunn Heidi Husby Lian. Tlf. 911 39 510
Margareth Askjemshalten. Tlf. 936 44 923

BABYSANG I RISSA
Høst 2016

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 matpakke, vi lager kaffe og te.

Velkommen til Rissa kirke kl. 1030

Tor. 29. september
Tor. 13. oktober
Tor. 27. oktober
Tor. 3. november
Tor. 17. november

Siste babysang før jul blir på Rissa sykehjem 
Tor. 1 desember

Ledere: Ingunn Aarseth Høivik og 
Margareth Askjemshalten

Tlf. Margareth. 93644923                                                                                                    
Arr. Menighetene i Rissa kommune

SMÅBARNSANG

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

Velkommen til Rissa kirke kl. 1730
Tor. 29. september
Tor. 13. oktober
Tor. 27. oktober
Tor. 3. november
Tor. 17. november

Siste småbarnsang før jul blir med familiegudstjeneste i
Stadsbygd kirke 1. søndag i advent 

27. november kl.1100.

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

Leder Ingunn Aarseth Høivik og Margareth Askjemshalten
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Velkommen til høstens mest spennende natt. Vi overnatter
i kirka! Lys Våken er for deg som er 11 år. Vi møtes på lør-
dag ettermiddag. I løpet av kvelden blir du bedre kjent
med kirka og kirkegården. Vi synger, leser i Bibelen og
øver oss til gudstjeneste neste dag. I løpet av kvelden skal
vi også spise god mat (Pizza) og se film.
Etter en natt med litt søvn spiser vi frokost sammen. Vi del-
tar så i gudstjenesten som vi har vært med på å planlegge
kvelden før.
Navnet Lys våken handler ikke om at vi skal være våkne
hele natta, men at vi skal være våkne overfor det som skjer
i oss og rundt oss. Vi skal være våkne overfor Gud, hveran-
dre og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve at Gud er Lys
våken for oss.

Vi er litt avhengig av voksnes hjelp til dette arrangementet.
Både til mat, nattevakter og som ekstra voksne i kirka. Spør
gjerne besteforeldre, tanter og onkler eller andre kjente om
de kan bidra med noe.

Du vil få et brev i posten med invitasjon til «din» Lys Våken.
Men har du ikke mulighet til å komme når det arrangeres i
din kirke, kan du ta kontakt slik at du kan være med i en av
de andre kirkene.

I år blir 10 og 11 åringer fra Hasselvika og Sør-Stjørna invi-
tert til Hasselvika. Neste år blir dette arrangementet lagt til
Ramsvik kirke. Da vil alle få en mulighet for overnatting i kir-
kene som de tilhører.

Lys Våken dato
Hasselvika kirke: Lørdag 8 til søndag 9 oktober.
Stadsbygd kirke: Lørdag 22 til søndag 23 oktober
Rissa kirke: Lørdag 19 til søndag 20 november

Leder Margareth Askjemshalten. Tlf. 936 44 923

24. september kl 11.00

I Fosen Prosti samarbeider vi om et nytt
opplegg, spesielt med tanke på ungdom
første året etter ungdomsskolen, som
heter På sporet.

På sporet er en vandring i troen og i livet
på vei til å bli myndig. I På sporet vil unge få en erfaring av
å være på vandring i naturen og i de store spørsmålene i
livet. Gjennom refleksjon og samtale om verdier, valg, tros-
og livshistorie, er man sammen på sporet av en tro for livet.

Tanken er at dette skal gå på omgang mellom de forskjel-
lige kommunene på Fosen, og første menighet ut er Rissa.
Den foreløpige planen er at vi møtes til en samling i Rissa
kirke før vi går videre til Englegalleriet, fortsetter til Strøm-

mensbrua og videre til Reinskogen. Underveis blir det
både mat og drikke, og forskjellige opplegg. Dagens av-
sluttes med en ungdomsgudstjeneste i Rein kirke.

Ungdom født i år 2000 vil bli spesielt invitert i år, men vi har
også åpnet opp for at alle som ønsker det kan være med,
foreldre, søsken, besteforeldre, og andre fra menigheten,
til en felles opplevelse.

Trenger du spesiell tilretteleggelse, så ordner vi selvsagt
det. Her er alle velkommen!

Om det er noe du lurer på kan du ta kontakt med kirkekon-
toret der du bor!

Vi håper å se deg i Rissa kirke 24. september kl 11.00!

Hilsen alle trosopplærere på Fosen
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Sammenslåing av kommuner innebæ-
rer også sammenslåing av kirkelig fel-
lesråd (jf. Kirkeloven §5). Kirkelovens §
14 viser til at det innenfor kommunens
grenser skal være ett kirkelig fellesråd.
Fellesrådet har på dette grunnlaget
definert ansvar på vegne av soknene.
Endringer i kommunestrukturen betyr
derfor også endringer i fellesrådsstruk-
turen. 

Arbeidet med gjennomføringen av
sammenslåing av de kirkelige fellesråd
er besluttet iverksatt for Rissa kirkelige
fellesråd og Leksvik kirkelige fellesråd. I
hovedsak vil fellesrådene i Leksvik og
Rissa organisere sammenslåingspro-
sessen etter anbefalinger i KAs vei-
leder (2016) med etablering av en
Kirkelig fellesnemnd.  

I forhold til de som er ansatt ansees en
fellesrådssammenslåing som en virk-
somhets-overdragelse, og reglene om
virksomhetsoverdragelse beskrives  i
arbeidsmiljøloven §15 og §16. 

Kirkelig fellesnemd
Sammensetning av Kirkelig felles-
nemd, samt mandat og fullmakt for
Kirkelig fellesnemd, er vedtatt med li-
kelydende vedtak i Rissa kirkelige fel-
lesråd 29.03.2016 og i Leksvik kirkelige
fellesråd 01.04.2016. Kirkelig felles-
nemnd er ansvarlig for å forberede og
gjennomføre prosjektet. Å gjennom-
føre sammenslåing av virksomhets- og
forvaltningsfunksjoner, etablere nød-
vendige administrative funksjoner og
legger til rette for folkevalgt styrings-
struktur innen 01.01.2018.
Kirkelig fellesnemnd fungerer fram til
dato for sammenslåing av kommu-
ner/sammenslåing av fellesråd,
01.01.2018. Det nye fellesrådet trer da i
kraft. 

Kirkelig fellesnemd består av: Tre re-
presentanter fra Leksvik fellesråd. Det
er Tore Kruken, Randi Etnan og Line M.

Rosvold Abel. Fem  representanter fra
Rissa fellesråd. Det er Randi Sollie 
Denstad, Katharina Moe Dahle, Per
Anton Mælan, Inger Langen og Tor-
bjørg Gunn Hubakk. I tillegg sitter en
kommunal representant fra hver kom-
mune i Kirkelig fellesnemd, pr tiden
Knut Ola Vang og Per Kristian Skjærvik,
samt prost Brita Hardeberg. Det er
også oppnevnt varamedlemmer for
disse. 
Fellesnemnda har konstituert seg og
valgt følgende leder og nestleder. Line
M. Rosvold Abel, leder og Randi  Sollie
Denstad, nestleder. Kirkeverger fra
begge fellesråd og prosjektleder, har
møte- og talerett. 

Prosjektleder ansatt
- Etter en runde med intern utlysning
blant kirkelige ansatte, ble Anita 
Nesset Kristiansen ansatt som 
prosjektleder i 30% stilling. 

Kostnader: 
Det er søkt midler fra den kommunale
fellesnemda til dekning av kostnader i
forbindelse med sammenslåingen på

bakgrunn av et utarbeidet budsjett. Det
er så langt bevilget 1 million kroner til
arbeidet.

Prosjektbeskrivelse, prosjektbudsjett
og referat fra møter vil bli lagt ut på
kirkens nettside og informasjon vil bli
gitt gjennom menighetsbladene. 

Som leder vil jeg påpeke at det er et
spennende arbeid vi nå går i gang
med. En sammenslåing betyr at det
oppstår muligheter for nytenkning,
men vil også gi oss noen utfordringer
når to kirkelige fellesråd skal bli til ett i
den nye kommunen. Så langt virker det
som om både fellesrådene, og den ny-
valgte Kirkelige fellesnemda, er innstilt
på at dette skal vi få til, til det beste for
våre menigheter og de ansatte.

Hvis noen har spørsmål eller innspill til
den pågående prosessen, er det bare
å ta kontakt med kirkevergene, pro-
sjektleder eller undertegnede.

Line Marie Rosvold Abel, 
Leder Kirkelig fellesnemd. 

Sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner får 
konsekvenser for kirkelig fellesråd

Foto: Knut Inge Blix Furuseth



Fra kirkeboka
Dåp
12.06.16 Jonas Wean Haugen, Rissa kirke
03.07.16 Maren Flytør, Rissa kirke
03.07.16 Sienna Rødsjø, Rissa kirke
10.07.16 Anna Lernes, Stadsbygd kirke
10.07.16 Isak Blomlie Bjørnerås, Stadsbygd kirke
10.07.16 Ask Langsæter Vestbø, Stadsbygd kirke
17.07.16 Magnus Falch-Braa, utenfor kirkerommet
24.07.16 William Størseth Kirkemyr, Rein kirke
24.07.16 Leo Elias Whiteway, Rein kirke
24.07.16 Lieben Karlsen, Rein kirke
31.07.16 Lukas Kvalvik, Amfiet Råkvåg
07.08.16 Olav Langmo Amundsen, Rissa kirke
07.08.16 Haakon Johnsen, Rissa kirke
07.08.16 Celina Jonassen Lorentsen, Rissa kirke
07.08.16 Nichlas Matheo Harbakk, Rissa kirke
21.08.16 Valeria Pettersen Skånøy, Stadsbygd kirke
21.08.16 William Weigner Schjølberg, Stadsbygd kirke
04.09.16 Alf-Ola Lein, Skyråsen
04.09.16 Håkon Frøseth Schei, Skyråsen

Vielser
25.06.16 Anette Valstad og Arild Blakstad, Stadsbygd kirke
02.07.16 Tonje Stegavik og Kristian Brevik, Hasselvika kirke

23.07.16 Marianne Gustad Kvam og Jarl Berg, Rein kirke
06.08.16 Nina Skalmeraas og Ragnar Attestog, Rissa kirke
06.08.16 Tove Flataune og Odd Ragnar Foss, Rissa kirke
13.08.16 Monica Dahle og Stig Rune Sollie, Rissa kirke
13.08.16 Anne-Karin Ulfstein og Arne Nikolai Melan, 

utenfor kirkerommet
20.08.16 Kristin Sterten og Espen Dalen, Rein kirke
03.09.16 Laila Lindstrøm og Roger Håve, Rein kirke

Begravelser 
17.06.16 Torger Schei (1933) Stadsbygd kirkegård
29.06.16 Mary Beversmark (1924) Husby gravplass
06.07.16 Bjørn Egil Johansen (1938) Stadsbygd kirke
13.07.16 Aksel Daniel Alseth (1927) Rissa kirkegård
15.07.16 Tove Vegmo Buhaug (1958) Rein kirkegård
29.07.16 Arne Vorvik (1930) Rissa kirkegård
29.07.16 Sverre Nikolai Haugerø (1928) Rein kirkegård
03.08.16 Torgrim Bruno Størseth-Borgen (1968), Stadsbygd kirkegård
12.08.16 Fredrik Adolf Horneman (1932) Rein kirkegård
19.08.16 Johannes Husby (1934) Husby gravplass
26.08.16 John Berg (1937) Rein kirkegård

Bisettelser:
15.07.16  Lilli Charlotte Wiger (1929) Ramsvik kirke

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning Martines 
konfirmasjon.
Gunn Heidi og Kjell Rune Lian

Takk for hyggelig blomsterhilsen fra Stadsbygd menighet på
dagen min.
Margit Børsting

Tusen takk til alle som husket meg på min 90-årsdag med
gaver, blomster og trivelig besøk.
Hildur Rian

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomster og pengegaver
til Rissa Sanitetsforening ved vår kjære Sigbjørn Moens døds-
fall og begravelse. Spesiell takk til Kine Larsen Kimo for vakker
sang i kirka. 
Aase
Heidi m/familie

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomster og pengegaver
kr 19.900,00 til Fosen Kreftklinikk, ved vår kjære Aksel 
Daniel Alseths bortgang og begravelse.
Jorun
Audun, Jostein, Trond, Astrid og Brit m/ familier.

Takk for minnegavene og deltagelsen i Tove Vegmo 
Buhagens begravelse.                                              
Hilsen Tormod Buhagen m/familie

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved vår kjære Arne
Vorvik bortgang og begravelse. Takk for gaven til Stadsbygd
eldresenter og Rissa blomsterfond. Spesiell takk til Asbjørn for
fin sang i kirka.                     
For familien, Bjørn, Jomar, Gunn Irene

Hjertelig takk for all deltagelse, blomsterhilsener og minne-
gaver ved Sverre Haugerøs bortgang.       
Inger
Åge m/fam.

Hjertelig takk for minnegaven 10 650 kr, til Rissa lag av LHL i
forbindelse med Sverre Nikolai Haugerø sin bortgang og be-
gravelse.
Berit Askjem, styreleder LHL Rissa

Hjertelig takk for all varme og omsorg dere har vist oss
under vår kjære John Bergs sykdom og død. Takk til alle som
gjorde begravelsen og minnestund til et verdig farvel. Takk for
blomster, gaven til Rissa sanitetsforening og Rein kirkes blom-
sterfond. En spesiell takk til prest Ole Kristian, organist Ole
Andreas og solist Ann Kristin. Takk også til Aasa for vakre
minneord.
Olga Johanne, 
Leif Johan, Øyvind, Jon Anders med familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære 
Johannes Husbys bortgang og begravelse. Takk for blomster
og pengegaver til Indre Stjørna blomsterfond. En spesiell takk
til Asbjørn Mosleth for fin sang i kirka.
Gunhild, Anne Mari, Liv Nancy, Gerd Janne, Gunn Heidi og
Britt Lovise m/familier

Takkeannonser
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Min salme av Maja Strøm Moe

Det enda som bär
Det enda som bär, när allting annat vacklar,
det är Guds nåd och Guds barmhärtighet.
All jordisk berömmelse og glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet, det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.
Det enda jag har att lita till en gång,
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

Det enda som står igenom alla tider,
är Kristi kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå, det faller,
det varar blott en kort og flyktig stund.

Det enda jag har inför den vita tronen
det är en frälsad själ, Halleluja!
Och detta är nog, ty all min synd blev sonad
när Jesus dog för mig på Golgata

Lydia Lithell.

Denne sangen har betydd mye for meg. Gjennom et langt liv opplever man både glede
og sorg. Det viktigste for meg er Guds nåde.

I dag når det meste vakler, er det viktig at barna får høre om Jesus. Tryggere kan det ikke
bli.

Menighetsbladet
For å kunne gi ut menighetsbladet for Rissa er vi avhengig av frivillige pengegaver. I denne utgaven av bladet er det lagt
ved en giro. Vi håper du bruker den.
Vi vet at menighetsbladet blir lest. Og tilbakemeldingene er udelt positive.
Kostnadene ved produksjonen av bladet baseres på gaver og annonseinntekter. 

Vi håper at du fortsatt vil støtte menighetsbladet med en pengegave. 

«Det skjer et under»
Høsten er her med sine farger, sine dufter, sine kjølig netter, sin grøde og
sitt vemod. Sommeren har takket for seg. Den hvisket «på gjensyn». Lovet å
komme tilbake om ikke så altfor lenge. 
Vi er så heldige som får lov til å bo i et land med fire årstider. Alle byr de
på noe verdifullt og vakkert, noe som gir livet vekst og mening. Det skjer
undere hver vår, sommer, høst og vinter. 
Årets trøndersommer rommet både solfylte og regntunge dager. Vi fikk
kjenne på fløyelsmyke kveldsstunder hvor dag gikk over i natt uten at vi
merket det. Vi fikk oppleve dager hvor vinden rusket oss i håret og jaget
oss inn i stuevarmen. Vi fikk være vitne til fantastiske soloppganger og
også nyte synet av sola som gikk ned i vest.   Sommeren har gitt oss
mange minner. Noen går kanskje i glemmeboka. Enkelte skulle vi gjerne
vært foruten. Andre tar vi med oss og gjemmer som dyrebare skatter. 
Å få et nytt barnebarn er en slik dyrebar skatt. Knapt noe kan sammenlig-
nes med det å møte et nyfødt barn i blikket. «Det er mer enn et møte med
vår», sier Andrè Bjerke i sitt dikt. Våren vet vi er betagende. Den er starten
på noe gryende og nytt. Naturens mange undere åpenbarer seg. Men li-
kevel er møtet med barnet mye større enn dette. Mye større.  

«Det skjer et under i verden
Hver gang et barn blir til, 
Over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn».

Utdraget fra denne vakre dåpsalmen forteller om et under over alle under.
Et lite menneskebarn er født. «Ingen på jorden er himlen så nær». Det gir
håp. Det gir trøst. Til tross for at høsten og den lange kvilen nærmer seg.
Når årshjulet så har rullet videre på sin ferd, vil vi igjen gå lysere tider i
møte.
Tekst og foto: Vigdis Schei



Returadresse: 
Kirkekontoret
Rådhusveien 13 
7100 Rissa

Informasjon

B

Sokneprestenes 
fiskesuppe
23. august hadde vi et møte i kirkeutvalg og Rissa kirke-
lige råd. Der fikk vi servert denne nydelige fiskesuppa
som Ingunn og Ole Kristian hadde laget. Oppskrift på
rundstykkene som Ingunn hadde bakt, er hentet fra
kommunens kokebok «Jordnær matlykke».

Sokneprestenes fiskesuppe
Til 4 personer:

8 dl vann
2 fiskebuljongterninger
jevning av 2 ss smør og 3 ss hvetemel
2 dl melk

1 purre 
2 gulrøtter
1-2 ss eddik 7%
Pepper, salt og rosmarin.

½ broccolibukett i små buketter
500 g filet av laks og torsk, skåret i terninger
10 hele småtomater
1,5 dl fløte

Vann og buljong kokes opp, meljevning tilsettes, og melk.
La dette koke mens grønnsaker og fisk kuttes i biter.
Tilsett purre og gulrot, smak til med eddik, pepper, salt og
rosmarin.
Til slutt tilsettes broccoli, fisk, tomater og fløte.
Suppen bør ikke koke etter at fløten er tilsatt.

Serveres med godt brød og smør.

God apetitt!


