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

Åpningstider:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl. 09.00-14.00
Tirsdag: kl. 10.00 –14.00
Ekspedisjonen tlf 73 85 28 97 

Ansatte:
Sokneprest for Rissa og Hasselvika:
Ingunn Aarseth Høivik
kontor: tlf. 73 85 26 26  privat: 911 19 529
Sokneprest for Stadsbygd og Sør-Stjørna:
David Vogel 
Kontor: : tlf 73 85 27 60   Privat: tlf 988 42 882
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
Soknediakon Terje Breivold
Kontor: Tlf 73 85 27 64 Privat: tlf 73 85 18 83
Menighetssekretær Aage Stoen
Kontor: tlf 73 85 26 49  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: Jan Inge Rønning, tlf 917 66 668
Frengen og Ramsvik: Ann-Britt Dyrendahl, tlf 938 25 954 
Stadsbygd og Rein: Kirsten Skarsaune, tlf 482 87 096
Husby kirkegård: Leif Tørstad, tlf 905 09 058

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

Frivillige verv:
Menighetsrådsledere:
Stadsbygd: Solfrid Helene Lien Langmo, tlf. 915 27 072
Rissa: Solveig Brørs, tlf. 958 41 937
Hasselvika: Nils Richard Hassel, tlf 917 01 151
Sør-Stjørna: Oddny Bliksås Frengen, tlf 73 85 38 77

Rissa kirkelig fellesråd:
Terje  Jønvik, Stadsbygd

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:  4336.15.55695

Selnes: Elin Dahlen, tlf 73 85 38 20
Konto:  4336.15.55695

Råkvåg: Coop Råkvåg:  tlf  975 75 634
Konto: 4212.57.11272

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

Barnearbeid
Skaugdal Unge røster

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

Hasselvika skole 
v/ Helena Sørensen tlf 478 03 643

Rissa Soul Children
Stadsbygd bedehus
Jorunn Bårli  Berg,  tlf 984 10 867

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

Noaklubben, Stadsbygd
Jorunn B. Berg, tlf 73 85 50 54

Noas Ark småbarnsang, Stadsbygd
Johanne K Tung, tlf 995 63 467

Ungdomsarbeid
Rissa Kr. Skolelag (NKSS)

Marianne Bondø Langmo, tlf 971 90 041
Inger Marie Falck Løwø, tlf 958 09 964

Stjørna Fritidsklubb, Mælan
Aage Stoen, tlf 992 59 762

Forsidebilde:

MENIGHETSBLAD
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Andakten

Vi har flyttet! Fra den romslige, litt tilårskomne eneboligen,
fra den prektige, men ganske krevende hagen, og fra det
vide utsynet mot sør som nådde fra nærmeste nabolag til
åsene i det fjerne.  Vi har flyttet til en moderne leilighet der
alt er nytt. Vi har redusert boflaten til det halve, med de ut-
fordringene det gir. («Ingen vet hva man har før man skal
flytte.») Hagen er erstattet med en liten balkong på den ene
siden av leiligheten og en bra stor veranda med blomster-
krukker på den andre siden.

Og vi trives! Vi har fått det lettvint. Vi har til og med utsikt,
særlig fra den lille balkongen der vi kan nyte morgensolen
og formiddagen. Derfra ser vi nesten til Tautra. Men de nær-
meste omgivelsene er kirkegårder! Mot sør den etter hvert
gamle kirkegården på Havstein der det er få plasser igjen.
Og mot nordøst en stor og prektig ny kirkegård. Den er som
den vakreste park. Ta gjerne turen opp og se dersom du er i
byen!

«Er det ikke trist å ha så mye kirkegård omkring seg?» var
det en som spurte. Jeg måtte tenke over det.  I mitt liv som
prest har jeg jo fulgt mange til det siste hvilested på kirke-
gården. For oss som lever kan det knytte seg mange savn til
dem som nå hviler i graven. Kanskje noe er vanskelig å tenke på. Men vi kjenner gjerne også takknemlighet
mot dem som er gått foran. Kirkegården knytter en sammenheng mellom dem og oss.

Vi har flyttet nærmere kirkegården, Vi er fortsatt glad i det mangfoldige livet. Vi lengter ikke etter å dø. Men
samtidig hviler det et hemmelig lys av håp og forventning over kirkegården. «Gravplass» skal visst nå være det
offisielle navnet. Jeg kaller den heller «Guds åkerland».  Det som blir sådd i vanære, står opp i herlig glans. Det
som blir sådd i svakhet, står opp i kraft, skriver apostelen Paulus i sitt første brev til korinterne. Og vi kan svare
med Peter: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. I sin rike miskunn har han født oss på ny til et levende
håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.»
Anders Mikal Holen

Om å flytte

OKF
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14. september – Vingårdssøndag/
14. søndag i treenighetstiden 
RISSA KIRKE kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingunn 
Aarseth Høivik.  Høsttakkefest og utdeling av 
4-årsbok. Offer til trosopplæringsarbeidet.

FRENGEN KIRKE kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingunn 
Aarseth Høivik.  Høsttakkefest og utdeling av 
4-årsbok.  Offer til menighetsarbeidet.

21. september – 15. søndag i treenighetstiden
RISSA KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Preken ved Øivind Benestad.  Offer til Åpne Dører.

28. september – 16. søndag i treenighetstiden
STADSBYGD KIRKE  kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel.
Høsttakkefest.  Lys-Våken og utdeling av nytesta-
menter til 5. klasse.  

RAMSVIK  KIRKE  kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel.
Høsttakkefest og utdeling 4-årsbok.
Offer til menighetsarbeidet.

REIN KIRKE kl. 18.00
Internasjonal gudstjeneste med Taizépreg.

5. oktober – 17. søndag i treenighetstiden
STADSBYGD KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel. Offer til
menighetsarbeidet.

RISSA  KIRKE  kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest 
David Vogel.  Offer til KRIK.

12. oktober – 18. søndag i treenighetstiden
REIN KIRKE kl. 11.00
Høymesse ved prost Brita Hardeberg.  Offer til Lys
til verden – menighetenes misjonsaksjon.

19. oktober – 19. søndag i treenighetstiden
HASSELVIKA KIRKE  kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingunn 
Aarseth Høivik.  Lys-Våken og utdeling av nytesta-
menter til 5. klassinger. Offer til menighetsarbei-
det.

26. oktober – Bots- og bønnedag
RISSA KIRKE  kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest David Vogel.  
Offer til nytt lysanlegg i Rissa kirke.

2. november – Allehelgensdag
RISSA KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til Diakoniarbeidet.

FRENGEN KIRKE kl. 16.00
Allehelgenssang.

STADSBYGD  KIRKE  kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik.  
Offer til menighetsarbeidet.

9. november – 22. søndag i treenighetstiden
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Konfirmantgruppe deltar.  Offer til misjonsprosjek-
tet Grønt livsgrunnlag i Vest- Etiopia.

REIN  KIRKE  kl. 18.00
Internasjonal gudstjeneste med Taizépreg.

16. november – 23. søndag i treenighetstiden
STADSBYGD  KIRKE kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel.  
Offer til menighetsarbeidet.

23. november – Domssøndag/Kristi kongedag
REIN  KIRKE kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til Søndagsskoleforbundet.

30. november – 1. søndag i adventstiden
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel.
Utdeling av 4-årsbok.  Offer til menighetsarbeidet. 

7. desember – 2. søndag i adventstiden
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til kulturarbeidet i menigheten.

Gudstjenesteliste
1144..  sseepptteemmbbeerr    --  77..  ddeesseemmbbeerr  22001144
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Noas hobbyklubb 
1.-7.trinn (med mulighet for de i ung-
domstrinnet også)
Samles på Stadsbygd bedehus en tirs-
dag i måneden  kl. 17.30-19.45. 
Hobbyaktivitet, bibelsamling og kvelds-
mat.
Møtedager: 26.august, 23. september, 21. oktober, 18. november,
16. desember.

Noas  Ark  
Småbarnssangen  tar en pause inn-
til videre p.g.a. mangel på ledere

Rissa Soul Children 
på Stadsbygd bedehus:
Kor for 1.-7.trinn. Tirsdager kl.  
18-19.15
Hvis det blir mange nok i alders-
gruppen 5.-7.trinn, satser vi på litt
eget opplegg for dem i tillegg til felles.
Øvingsdager: 2. september, 16.september, 30. september, 
14. oktober, 28. oktober, 4. november.

BABYSANG I RISSA
Høsten 2014
Dette er et tilbud for baby fra 0-1 år
sammen med mor, far eller en
annen voksen.  Det blir et variert re-
pertoar av kjente, kjære sanger, nye
sanger, rim, regler, dans og kos!
Etterpå blir det tid til skravling og 
spising. Ta med matpakke, og vi
lager kaffe og te.  Velkommen til
Rissa kirke kl 10.30
Torsdag 6. november
Torsdag 13.november
Torsdag 20. november
Torsdag 27. november
Torsdag 4. desember
Vi avslutter med en gudstjeneste med babysang 
søndag 7. desember kl 11.00
Ledere: Ingunn Aarseth Høivik og Margareth Askjemshalten
Arr. Menighetene i Rissa kommune

Søndagstur til Sliperosen ved Storvatnet 
søndag 14. september
Avreise fra Rissa Kirke etter gudstjeneste og kirkekaffe. Turen pas-
ser for alle, det er bilvei helt frem. Det er sikkert plass i bil til noen
som ikke kjører selv. Prøver å få til samkjøring. Ta gjerne med niste
og noe å drikke. Det går også fint an å grille en pølse eller to. Det
er ikke lagt opp noe program, men vi improviserer leker for barna.
Hvis noen har med et instrument og/eller sanghefte blir stem-
ningen garantert enda bedre! 

Møte i Fevåg bedehus.
Fredag 19. september kl. 19.00
Øyvind Benestad fra Åpne Dører taler.

SEMINAR på Sunde Misjonshus 
med Øyvind Benestad fra Åpne Dører. 
Lørdag 20. september kl. 15.30
Åpne Dører er en internasjonal kristen organisasjon som styrker og
utruster forfulgte kristne over hele verden.  Øyvind Benestad fra
Kristiansand vil informere om situasjonen for forfulgte kristne og 
inspirere oss til å hjelpe disse.   Arr.: Misjonssambandet. 

Søndag 21. september gjentas suksessen 
“Allsang før elgjakta” i
Hasselvika kirka, med
forestillinger kl 16.30 og
kl. 20.00.
Denne konserten er en blanding
av allsang og solistnumre. De fire
siste årene har alle forestillinger
vært utsolgt.
Hele 11 solister, kor og husband
skal gi publikum en uforglemme-
lig kveld. Det kommer solister fra
Trondheim, Levanger, Åsen, Van-
vikan, Stadsbygd, Rissa og Has-
selvika.

Tur til Arnoldhuken ved Laugåsvatnet
Søndag 21. september. 
Vi gjør det på samme måte som helgen før og starter fra Rissa
Kirke etter gudstjenesten. Turen starter fra Hasselvikaområdet. Vi
kjører fram til en bom og parkerer der. Derfra er det ca en halv
time å gå. Ta med mat og drikke.
Velkommen alle sammen! (Hvis været blir dårlig tar vi avgjørelse
om en eventuell avlysning i fellesskap.)
Spørsmål: kontakt Inger Løwø på telefon 94848323

MØTEUKE i Sunde Misjonshus
med Else Marie Ledal
Tirsdag  23.09 kl.19.30 
Onsdag   24.09 kl.19.30 
Torsdag  25.09 kl.19.30   Merk: I Skaugdal bedehus
Fredag    26.09 kl.19.30 
Lørdag    27.09 kl.17.00  med Skaugdal Unge Røster.  

Bevertning og utlodning
Søndag   28.09 kl 11.00 i Sunde Misjonshus 

Arr.: Øvre Rissa Misjonssambandsforening

LysVåkenmed overnatting i kirka blir arrangert i:
Stadsbygd kirke helga 27.-
28. september for 6.klasse.
Hasselvika kirke lørdag 
18.-19 oktober for 5.-7.
klasse. Invitasjon og nær-
mere informasjon kommer
i posten.
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Bibelhelg på Fissa Misjonshus
10. – 12. oktober
Presten Svein Granerud har i mange år hatt en stilling i Normisjo-
nens sentrale ledelse i Oslo og er mye brukt som forkynner.  I Rissa
vil han holde bibeltimer under temaet: «Kristent fellesskap i helg og
kvardag».
Fredag 10. kl. 19.30 – Bibeltime
Lørdag 11. kl. 12.00 og kl. 13.30 – Bibeltimer
Søndag 12. kl. 17.00 – Misjonsfest.  Sang av koret Te Deum.
Arr.: Rissa Normisjon

Takknemlighetskonsert i Ramsvik kirke
Tirsdag 21. oktober kl. 19.00 

Sopranen Bodil Victoria
Arnesen og forfatter
Paal-André Grinderud
har hatt flere turnéer
med konserter rundt
omkring i landet vårt.
Ved sang og tale ønsker
de å berøre deg som
kommer.
Paal-André Grinderud

er en av dem som ofte kalles for «løvetannbarn». Han har i over 20
år reist rundt og holdt foredrag i Norge og har vært en aktiv for-
kjemper for barn som vokser opp i rusutsatte hjem. Denne gangen
er temaet: Takknemlighet.
Sopranen Bodil Victoria Arnesen er en av Norges store sangere
som har opptrådt over hele verden.  Hun har mottatt mange priser
og har mange CD-utgivelser bak seg.
Tirsdag 21. oktober kl. 19.00 holder de  konsert i Ramsvik kirke. Det
er fri entré, men de som ønsker, har anledning til å gi en gave ved
utgangen.
Sør-Stjørna menighet ØNSKER DEG VARMT VELKOMMEN

JULEMESSE på FISSA MISJ0NSHUS
LØRDAG 8. NOVEMBER KLOKKA 11.30
Dagens hovedtaler: Ingeborg Meslo Ulvin.
Sang av Rissa Soul Children.
Utlodning, Misjonskafé og salg av håndarbeider, bakst, sild og lys
fra Knausen lysestøperi.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!
Arr.: Det Norske Misjonsselskap, Rissa

Bønnemøter på Fissa Misjonshus
Torsdag 4. sept., torsdag 2. okt., torsdag 6. nov., torsdag 4. des.
Alle møter kl. 20.00.

Torsdagsmøte på Fissa Misjonshus
Torsdag 13. november kl. 19.30
Tale av regionleder Inger Brit Rødberg.
Arr.: Rissa Normisjon

Familiemøte i Fissa Misjonshus
Søndag 7. desember kl. 16.00
Arr.: Rissa Normisjon

Salmeaften
Organist Jovna Z. Dunfjell vil i løpet av høsten
arrangere flere salmeaftener rundt omkring i
menighetene. Det er, som kjent, innført ny sal-
mebok i våre kirker og med hjelp fra både
amatører og profesjonelle vil vi få et nærmere
innblikk i den. Følg med på
www.rissa.kirken.no og på 

facebook.com/rissakirken for nærmere informasjon.

Møteplan for 
Øvre Rissa Misjonssambandsforening
høsten 2014             
8. september: Misjonsforening hos Kjersti og 

Knut Inge Furuseth
23.-28. september: Møteuke med Else Marie Ledal
12. oktober: Misjonsforening hos Liv Jenssen
11. november: Misjonsforening hos Aage Stoen
2. desember: Misjonsforening hos Astrid og 

Dagfinn Albertsen

Kirkeuka i Rissa
Kirkeuka 2014 blir arrangert i uke 45 (2/11 – 9/11). Arrangementet er
fortsatt under planleggelse, og vi håper å få til et spennende pro-
gram. Informasjon vil bli lagt ut på vår hjemmeside
www.rissa.kirken.no og facebook.com/rissakirken.

Friluftsgudstjeneste i amfiet i Råkvåg 

Sokneprest David Vogel, organist Per Buøy og leder i Sør-Stjørna
menighetsråd Oddny Frengen deltok i gudstjenesten. Etterpå  var
det kirkekaffe i kulissene  til skuespillet «Livet på Felgen».



Fra kirkeboka
Dåp:
20.06.14 Ole Martin Enebakk, Rein kirke
22.06.14 Alva Aurora Næss, Skyråsen
22.06.14 Isak Leander Røsvik, Byåsen kirke
29.06.14 Ane Marie Kimo, Reins kloster
06.07.14 Ole Fissum Rian, Stadsbygd kirke
20.07.14 Kristian Brattgjerd, Rein kirke
20.07.14 Isabella Dragseth, Rein kirke
10.08.14 Erwin Kornelius Hovde, Stadsbygd kirke
17.08.14 Emma Nordtømme, Hasselvika kirke

Vigde:
20.06.14 Lisa Trøen og Hans Petter Enebakk, Rein kirke
21.06.14 Solveig Buan og Stian Osen, Stadsbygd kirke
21.06.14 Inga Karkauskiene og Trond Skjemstad, Stadsbygd kirke
28.06.14 Ramona Jeanette Sand og Kevin Sand, Rissa kirke
28.06.14 Reidun Næss Moe og Johan Dahle, Rein kirke
05.07.14 Maria Dalemo Vestvik og Erik Sunde, Rein kirke
26.07.14 Elin Tegnander og Bjørnar Bjørseth Rønning, 

Stadsbygd kirke
26.07.14 Marie Renathe Stoltz Lagaard Rødsjø og 

Michael André Rødsjø, Ramsvik kirke
02.08.14 Eva Turid Skånøy og Bjørnar Melhus, Rissa kirke
02.08.14 Vivi Hellesvik og Per Johan Fenstad, Stadsbygd kirke
16.08.14 Ingrid Elisabeth Holten og Jørgen Denstadli, 

Stadsbygd kirke

23.08.14 Vibeke Grøtli Fossen og Børge Rømma, Rissa kirke
23.08.14 Aleksandra Libshtok og Ole Magnus Breivold, Rein kirke

Døde:
18.06.14 Alf Sigurd Fissum, Rissa kirke (bisatt)
18.06.14 Gerd Janne Brevik, Husby gravplass
20.06.14 Torstein Tokstad, Husby gravplass
20.06.14 Kristian Blakstad, Frengen kirkegård
25.06.14 Agnes Dalemo, Frengen kirkegård
02.07.14 Eli Oddrun Snildal, Rein kirke (bisatt)
02.07.14 Edvin Bellingsli, Stadsbygd kirkegård
04.07.14 Helge Kvitland, Rissa kirkegård
04.07.14 Jenny Godejord, Rissa kirke (bisatt)
11.07.14 Åsmund Berget, Rissa kirkegård
16.07.14 Kjell Wergeland, Rein kirke (bisatt)
18.07.14 Ellen K. Schei, Stadsbygd kirkegård
25.07.14 Guri Andrea Fenstad, Husby gravplass
30.07.14 Jostein Reinsbakk, Rein kirkegård
01.08.14 Ingrid Grønning, Stadsbygd kirkegård
08.08.14 Edith Rødsjø, Husby gravplass
15.08.14 Magnhild Horneman, Rein kirkegård
15.08.14 Elisabeth Refsnes, Frengen kirkegård
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Takkeannonser
Tusen takk for all vennlig oppmerksomhet og støtte i forbin-
delse med Kristian Blakstads bortgang.
Familien

Takk for all støtte i sorgen etter min tvillingbror og vår sønn
Jonas Føll.
Takk for blomster, og pengegaver til Prematurforeningen.
Prematurforeningen har satt stor pris på de over 25000
kroner de har fått inn i Jonas’ navn.   
Stine, Trine og Ragnar

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved Hans Nicholai
Lians bortgang og begravelse.  Takk for minnegaver,
blomster, fin sang og musikk i kirken.  Spesiell takk til plei-
erne, Tunet, grønn sone i Rissa.
Familien.

Hjertelig takk for vennlig deltakelse ved vår kjære mor,
Ellen J. Schei, bortgang og begravelse. Takk for pengegave
til foreningen «Hold ut». Takk til personalet ved Rissa syke-
hjem for god pleie.
Peter Johan, Benjamin og Åshild med familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og omsorg ved vår
kjære sønn og bror Kjell Josteins korte sykeleie, bortgang
og bisettelse.  Takk for fine minnetaler og minnealbumer.
Takk for vakre blomster og kr 27.500,- til Forskning for
Muskelsyke.
For familien:  Alma og Helge Olsøybakk

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved min kjære
mann og vår far Helge Kvitland sin bortgang og begra-
velse. Takk for pengegaven til Rissa Kirkes blomsterfond.
Takk til Asbjørn Mosleth for fin sang i kirken.
Anna Bergljot
Kari, Jostein, Solrun og Tor Eilif m/familier

Takk for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet i forbin-
delse med vår kjære Jostein Reinsbakks bortgang.  
Alin og Pim, mor og øvrig familie.

Hjertelig takk for all deltakelse, pengegave til Kreftfor-
eningen og blomster ved vår kjære mor Lilly Amalie Rian
sin bortgang og begravelse. Takk til Nina M. Rian for fint
spill i kirka og ved minnesamværet.
Bjørn, Laila, Wiggo og Unn med familier
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Blant misjonsvennene i Rissa og Stadsbygd har Etio-
pia vært et kjent land fra 1950.   Da reiste sykepleier
Anne Rein fra Stadsbygd til Sør-Etiopia som misjonær
for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).  Der var
hun i 5 perioder fram til 1977.  Den tida, og helt fram til
i dag, har hun fortalt om sine opplevelser derfra på en
levende og frisk måte.  

Senere har sykepleier Liv Jenssen fra Rissa vært årevis
i det samme området.  Etiopia ble et hjerteanliggende
både for henne og flere misjonsvenner.

Det Norske Misjonsselskap (NMS) startet sitt virke i
Vest- Etiopia mange år senere.  Trøndermisjonærene
Hilde Masvie og Hans Birger Nergaard har besøkt oss
og gitt oss levende inntrykk fra denne delen av landet.
Fra 1996 har Rissa og Sør-Stjørna menigheter hatt av-
taler om å støtte Misjonsselskapets arbeid med
penger.

Fra Rissa har vi kunnet sende store beløp som mi-
sjonsforeningene i bygda har samlet inn på det årlige
julesalget. Men bidragene fra kirkeofringene har også
vært betydelige.

Etiopia er et land med sterk befolkningsøkning og dår-
lig naturvern.  Befolkningen går opp mot 100 millioner
mennesker, og det finnes 80-90 ulike etniske grupper
der.  Landet har uløste konflikter med nabolandene Er-
itrea og Somalia, men de ulike folkeslagene inne i
landet har også påført hverandre mange sår og
trenger å bli forsont med hverandre.  Den etiopiske
ortodokse kirken og muslimene har flest medlemmer.

Men 
Mekane-
Yesus 
kirken har
i dag mer
enn 6 
millioner medlemmer, og den er den lutherske kirken i
verden som vokser raskest.  

En av grunnene til kirkeveksten, er at kristne i ord og
gjerning bryr seg om sine medmennesker og driver et
omfattende hjelpearbeid.   Dette hjelpearbeidet har
kvaliteter som gjør at også norsk utviklingshjelp
(NORAD) støtter dem med store summer.  Støtte til
NMS sine utviklingsprosjekt fører til betydelig større til-
skudd fra Norad enn det NMS samler inn sjøl.

Etiopias største folkeslag, oromofolket, dominerer
store deler av Vest-Etiopia.  Men det er grupper av
andre folkeslag i det samme området som ofte har
verre levekår. Gumuz-,  mao- og komofolkene har
mange flere analfabeter enn oromofolket, og disse
stammefolkene gjør det hardeste og dårligst betalte
arbeidet.  I hjelpeprogrammet inngår det derfor en
særskilt støtte til disse stammefolkene.  Bøndene blir
opplært til bedre dyrkingsmetoder.  Voksne og barn
gis grunnleggende skolegang. Praktisk opplæring
med å plante trær og dyrke grønnsaker til eget bruk
er gir øvelse og læring til å utnytte lokale ressurser
best mulig.  

Terje B.

Misjonsprosjektet: 
Grønt livsgrunnlag i Vest-Etiopia
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Konfirmantjubilanter

50-årskonfirmanter i Rissa:
1. rekke: Inger Helen Rokseth, Anne Karin Dybdahl Haukaas, Gerd Segtnan Sandvik, Aud Overland Moe, Randi Elisabeth 
Dyrendahl Trøen, Unni Aasheim Fætten, Bjørg Fossan Bjerve, Laila Aune Kristiansen, Liv Fissum Nilsen.
2. rekke: Liv Enebakk Røstad, Alma Bratseth Olsøybakk, Liv Jorun Trøen Nastrøm, Brit Myran Skaug, Inger Sve, Oddny 
Kvitland Ytterås, Liv Denstad Langlo, Sølvi Sand.
3. rekke: Sverre Svean, Sigmund Bjørnerås, Karl Arvid Bestvold, Svein Harald Melhus, Svein Edvard Skaug, Steinar Bratseth,
Ottar Rønning

60-årskonfirmanter i Rissa:
1. rekke: Klara Heggli, Kari Sve Larsen , Elsa Mathisen Wean, Dagmar Lovise Rø, Oddlaug Overland Fagervold, Ragnhild
Hassel Sørum, Anne Marie Hasselvold Sollund
2. rekke: Martha Johansen Vangen, Anne Moe Eid, Viggo Nebb, Oddmund Rokseth, Knut Finsmyr, Klara Solli, 
Oddny Bestvold Grønningen.
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50-årskonfirmanter i Stadsbygd:
1. rekke: Karin Adskim Østerli, Berit Bellingsli Brovold, Margrethe Bakken Haaverstad, Brit Bjørnerås Kverndal, 
Annfrid Reinkind Jacobsen, Åse Marie Rønning Olsen, Gunnbjørg Askim Nakken.
2. rekke: Helge Børsting, Torodd Skraastad, Jan Audun Lein

70-årskonfirmanter i
Rissa:
Foran: Jenny Berg Aasan, 
Inga Aasan Johnsen.
Bak: Bjørg Kristoffersen Ovesen,
Ingeborg Hermstad Denstad.
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60-årskonfirmanter i Stadsbygd:
1. rekke: Marit Hermstad Schei,  Sonja Overegseth Askim, Else Bakken Foss. 
2. rekke: Kirsti Tung Finsmyr, Gunvor Astad, Astrid Foss Langmo
3. rekke: Kristoffer Askim, Sturla Roald Sæter, Aid Hansen Lavoll

70-årskonfirmanter i
Stadsbygd:
Trygve Reinkind, 
Johan Askheim, 
Ola Schei
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Edin Frengen og Nigeria
I Fevåg bor en pensjonist med bedre forbindelser med Nigeria i Afrika enn de fleste av oss.   Edin Frengen har vokst
opp på et småbruk ned mot Vestvikan i Fevåg, og som pensjonist har han flytta tilbake til barndomsheimen sin.  Edin
har ingen barn eller barnebarn, men i den sørøstlige delen av Nigeria har han venner og bekjente som han har stor
omsorg for.

Det hele starta i begynnelsen av 1970-
tallet.  Den gangen drev Kirkens Nød-
hjelp et stort prosjekt for utvikling av
jordbruk i Abakaliki i Nigeria.  Mange
nordmenn med faglig utdanning i jord-
bruk deltok i dette.  Edin var der i om-
trent 5 år.  Edin sier selv at en
kursendring i livet ble hans personlige
utgangspunkt. «Jeg ble en kristen noen
år tidligere. Mennesker i en vanskelig
livssituasjon ble en utfordring for meg». 

Jordbruksprosjektet ble noen år senere
avviklet, og alle norske hjelpearbei-
derne reiste heim.  Flere fikk venner for
livet, og noen fortsatte sin hjelpevirk-
somhet i dette området.  Den videre-
gående skolen «Folk Technical College»
fikk for eksempel støtte fra flere hold til
å bygge et anlegg for drikkevann der
de blant annet samler regnvann i
kjempestore betongkummer.   

Edin fikk også mange venner, og han
har reist mange ganger til dette områ-
det av Nigeria. Da har han bodd i gjes-
tehuset til denne videregående skolen
og bidratt med praktisk hjelp til drikke-
vannsanlegget.  Samtidig har han truf-
fet mange som har det svært
vanskelig. «Det er ikke lett», sier Edin,
«å gå forbi mennesker som trenger
hjelp». Slik har det blitt til at Edin på pri-

vat initiativ i mange år har hjulpet fat-
tige mennesker i Nigeria. 

I Nigeria finnes rike mennesker,
middelklasse og fattige mennesker.
Når sykdom og vanskeligheter kom-
mer, er det svært vanskelig å være fat-
tig.  Med unntak av tuberkulose og hiv,
må folk i Nigeria selv betale for helse-
hjelp. Tyfoidfeber, lungebetennelse,
malaria, infeksjoner, øyesykdommer,
magesår og diabetes rammer mange.
Akutte skader kan også oppstå. Syke-
husinnleggelser kan være kostnads-
krevende, men noen sykdommer kan
behandles for noen hundre kroner.
Mange har ikke råd. Som siste utvei
må de selge det mest nødvendige for
å berge liv og helse. 

Fattige folk har heller ikke råd til skole-
gang og studier.  Det er helt nødvendig
for å få betalt jobb.  Edin har mange
eksempler på at målrettet skolegang
har gjort folk selvhjulpne.

Andre trenger hjelp for å produsere
mer mat til sin familie og for salg. Det
er også hjelp til selvhjelp, men det kan
koste noe å kjøpe nødvendig utstyr for

å øke produksjonen.  
Mulighetene er mange. Den økono-
miske delen er vanskelig.

Edin ser mulighetene.  Vi kan ikke
tenke at hjelpen "bare er en dråpe i
havet".  «Det som for oss synes å være
lite, har den største betydning for de
som mottar den»,  sier Edin.  Edin ser at
pengene kommer fram og blir til stor
nytte.  Noen har berget livet sitt på
denne måten.  Når han nå er i
hjemme i Fevåg, har han jevnlig kon-
takt med kontaktpersonene sine i Ni-
geria.  Dette er venner som han stoler
på og overfører penger til.  Pengene
deler så de ut til de som har hjelpebe-
hovene og som Edin har lovet økono-
misk støtte.  Men behovene er større
enn det Edin selv kan dekke.

Derfor er han glad for all pengestøtte
han har fått fra venner og bekjente.
Og Edin får konkrete utfordringer om
hjelp hele tiden.  «Vi er skapte til å ha
omsorg for hverandre», sier Edin.  «Det
vil fylle livene våre med mening og stor
glede.»

Tone Alseth Larsen og Terje Breivold
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Eksempler på folk med hjelpebehov

Chimodi er handikappet og må bruke rullestol.  Han har startet på Videregå-
ende skole og vil gjerne fullføre.  Han trenger penger til å fullføre skolen og re-
parere rullestolen.  Skolepengene er fra 1.500 til 2.700 kroner i året.

Nwambam Chukwudi er foreldreløs og handikappet.
Han er iherdig og full av pågangsmot og ønsker å ut-
danne seg til laborant.  Det er forholdsvis lett å få ar-
beid som laborant, og dette er arbeidsoppgaver som vil
passe godt for han. Laborantstudiet er på universitetet
og koster omtrent 16.000 kroner i året.

Chinyere er ferdig utdannet i datafag.  Nå har hun sin

egen virksomhet og klarer seg godt.

Når troen har sin pris
Forfølgelse av kristne finner sted i over 50 land rundt om i verden. Bare noen få timers flyreise fra Norge kan vi
møte mennesker som blir undertrykt, forfulgt, fengslet og myrdet fordi de har valgt å tro på Jesus Kristus. 
75 prosent av all religiøs forfølgelse i vår tid retter seg faktisk mot kristne – i Nord-Korea og Iran, i India og Laos,
i Indonesia og Egypt, og i mange andre land.

Inspirert av et kurs som holdes for forfulgte kristne i mange land, arrangerer organisasjonen Åpne Dører på 
lørdag 20. september et kurs med temaet ”Stå sterke i stormen”. Kurset finner sted på Sunde misjonshus, ved
Rissa kirke. Det er åpent for alle og består av tre sesjoner fra kl 15.30 til 18.30. Det er mulig å delta på bare én
eller to av sesjonene, om ønskelig.

–  ”Stå sterke i stormen” er et kurs for folk som ønsker å stå faste i troen, også når troen møter motstand, fortel-
ler kursleder Øivind Benestad fra Åpne Dører.  Ved hjelp av kortfilmer, livshistorier og variert undervisning gir
kurset en god innføring i temaet.

– Kurset gir oppdatert informasjon om hva som skjer med kristne rundt om i verden, men fokuserer også på
hva vi kan lære av våre forfulgte trossøsken, forteller Benestad.  Et viktig aspekt ved kurset er å bli inspirert av
forfulgte kristne, og å identifisere oss med dem. Når de får kraft til å stå fast midt i voldsomme stormkast, gir 
det norske kristne motivasjon til å tåle de vindblaffene vi innimellom opplever.

– Mye tyder på at motstanden mot kristen tro og etikk kan bli tøffere også i
Norge i årene framover. Det kan komme til å koste stadig mer å leve åpent
som Jesu etterfølger. Kurset hjelper norske kristne til å bli mindre passive,
tause og forlegne, og det gir motivasjon til å leve tydeligere med sin tro – 
uansett prisen vi må betale, avslutter Øivind Benestad fra Åpne Dører.

I tillegg til seminaret lørdag ettermiddag skal Benestad tale på gudstjenesten i
Rissa kirke søndag 21. september kl 11.00.
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Kjære 4-åringer og foreldre
Å få kirkebok er en viktig begivenhet for alle fireåringene i menighetene våre. vi gir nå bø-
kene til de som ble født i 2010. Alle døpte barn som er registrert hos oss, vil få brev med
innbydelser til kirka si. Flyttinger og dåp i andre kirker kan gjøre at vårt register ikke er helt à
jour. Meld gjerne fra dersom dere ikke finner navnet på lista. Alle som er født i 2010 og ikke
fått boka tidligere, vil uansett få boka si. Kom en halv time før gudstjenestene starter slik at
vi rekker å skrive navnet i boka.  

Rissa kirke 
14. september kl 11.00:
Aksel Nikolai Opland Fissum
Amalie Sandgrind-Rørås
Ane Marie Langmo
Edvart Kornelius Johnsen
Eirin Voctoria Ellingsen Tronstadhagen
Elvira Hassel-Hermstad
Hanne Singstad
Heine Aleksander Veie
Helena Sundseth
Isak Kjetilson Sildnes
Karen Johanne Mathilassi Moe
Katrine Sofie Enerio Skånøy
Mathias André Hagen Hofstad
Njord Olve Tronsaune
Oscar Johan Ramsø
Pia Isdal Pedersen
Pia Madeleine Rabben Frengen
Ronja Dretvik-Buvarp
Sander Denstadli
Sander Fallrø
Thomas Hopstad Dahle
Vetle Haugen Overland
Vilja Vanessa Dahl-Hegdal

Frengen kirke 
14. september kl 16.00:
Ingrid Buaune
Isach Tonning-Næss
Johan Kristian Sjøbakk
Noa Nikolay Moxnes Barslett
Odin Øvergård
Sander Olsen Jakobsen
Vegard Sollie

Ramsvik kirke 
28. september kl 16.00:
Anders Refsnes Husby
Ayla Remso
Liam André Sand
Martin Hveding Angell
Richard-Pareli Lagaard Rødsjø
Åse Karin Mælan

Stadsbygd kirke 
30. november kl 11.00:
Amalie Jensen Brovold
Andreas Kvitland Brødreskift
Anna Mathilde Lysheim
Anna Victoria Langås Buan

Celine Eintrø
Elias Berg
Elise Stordahl
Emil-Andreas Askjem Thorsen
Emma Lovise Helmersen
Filip Hermstad Simonsen
Filip Vårum Næss
Haakon Skjelvan Vikan
Ingeborg Eline Langsæter 
Iver Nikolai Olsen
Maren Sørås
Nora Frøseth Schei
Olaus Normann
Ole Petter Størseth-Renolen
Oliver Langmo
Sondre Vårum
Stian Blakstad
Tiril Fenstad
Tora Overskott
Wilhelm Vemundstad

Salmedikteren
Sølvi Ann Fætten og mannen Johan var i mange år aktive i menighetslivet i
Rissa før de flyttet til Trondheim. Sølvi Ann har i flere år skrevet salmer, og en av
dem er nå blitt med i den nye salmeboka. Det er salme nummer 650  "Når vi 
undrast på om orda våre ber".

- Jeg leverte i alt 20 forsalg til nye salmer, tre ble med i utkastet til nye salmebok,
og en ble med i den endelige salmeboka. "Når vi undrast på om orda våre ber"
ble opprinnelig skrevet til en konkurranse om å lage nye salmer til konfirmasjo-
nen, og de skulle skrives på nynorsk, forteller Sølvi Ann.

Melodien til "Når vi undrast på om orda våre ber" er skrevet av Åshild Watne.

- Jeg traff henne på et salmeverksted en gang. Vi jobbet sammen da tekst og
melodi til "Når vi undrast på om orda våre ber", forteller Sølvi Ann.

Det kan ta tid å innarbeide en ny salme, og hva som gjør at den blir brukt kan ha
ulike årsaker.

- Jeg har ikke noe oversikt over bruken av salmen min. Det er jo en konfirmasjonssalme, så da vil den kanskje
ikke bli brukt så ofte, sier Sølvi Ann Fætten.
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Jeg er en seiler på livets hav

Min salme lærte jeg som tiåring.  Jeg fikk bli med tante på sætra og var der
hele sommeren. Tante sang nesten bestandig.  Enten ho satt og melka
kyrne eller ho var i full sving med å lage ost og smør.  Ho sang mange for-
skjellige sanger, men en av disse har fulgt meg i alle år: «Jeg er en seiler på
livets hav.»  Den inneholder så mye som hører livet og himmelveien til.

Henry Albert Tandberg skrev salmen i 1909.  Han var født i Amerika i 1871.
Da hans far døde, reiste mor og Henry tilbake til gamlelandet.  17 år gam-
mel slutta han seg til Frelsesarmeen, og han var tro mot den hele livet.

En spesiell opplevelse gjorde at han skrev «Seilersangen». Sangstrofen «Jeg ser i solglans et annet hav»  bygger på en sol-
stråle som flere så da den skinte på båren til en ung frelsesoffiser som døde av tuberkulose.  En annen frelsesoffiser, Klaus
Østby, måtte ha 12-15 forsøk før han fikk til den svært fine melodien som vi bruker. 

For tante tror jeg sangen ble ekstra levende når vi var nede ved det store fjellvannet for å vaske klær. Der var det ei fin sand-
strand omgitt av sommerblomster og fjellbjørk.  Da kom tankene om Gud som vil lose oss over livets hav. 

For meg er dette minner som gir meg et håp som jeg får leve i.  Som kristne er vi ikke fullkomne men feiler på mange vis.
Det håper jeg at vi alle er klar over.  Derfor må vi se på Jesus og ikke bare på oss sjøl og andre kristne menneskers livsfør-
sel. Se på Jesus og det han sier i sitt ord.  Han kan hjelpe oss.  Da han ga sitt liv, betalte han for vår synd!

Så kan vi møtes der «hvor ingen bølger slår».  Da er vi hjemme for alltid.  Du er også velkommen med til himmelen!

Hilsen Dagrun Rokseth. 

Jeg utfordrer Astrid Rønning Albertsen til å skrive neste gang.

Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge.
Den Herre Jesus meg kursen gav, og denne kurs vil jeg følge. 
Jeg stevner frem mot de lyse lande med livsens trær på de skjønne strande,
hvor evig sol og sommer er.

Iblant jeg seiler for medvinds bør i andres kjølvann og følge,
som just lik meg denne reise gjør hen over jordlivets bølge.
Og havet smiler, og solen skinner, min dag så stille og blid henrinner,
mens vinden fyller alle seil.

Men ofte ensom i brott og brann i uværsnetter jeg seiler,
da ingen kjenning jeg har av land, og intet fyrtårn jeg peiler.
Men når jeg nær tror mitt skip begravet, da kommer Jesus på bølgehavet,
om først i siste nattevakt.

Mitt skip er lite og havet stort, det rommer tusene farer.
Men storm og bølge ei skyller bort det skip som Herren bevarer.
For ennå skjer det som før det gjorde, når Jesus selv kommer innen borde; 
da legger havet seg igjen.

Når siste storm er engang ridd av, og hjemmets kyster jeg skimter,
jeg ser i solglans et annet hav, krystall som funkler og glimter.
Jeg skuer portenes perlerader og hører englenes myriader
som hilser meg velkommen hjem.

La ankret falle! Jeg er i havn i ly for brenningens vover!
Jeg kaster meg i min Frelsers favn, han som har hjulpet meg over.
Og kjente, elskede stemmer kaller, mens ankret sakte og stille faller
i evighetens lyse land.

Min salme



Returadresse: 
Kirkekontoret 
7100 Rissa

Informasjon

B

Kjerka på martnan

Helga Marit Myran var ivrig loddselger.

Viktig å være der folk er

Det er viktig å være der folk samles. Derfor deltok Rissa menighet på årets Rissamartna. Der
serverte ansatte og frivillige gratis vafler til martnaspublikummet. Mange kjøpte også lodd i et
populært lotteri hvor to av gevinstene var huskonsert med organist Jovna Z. Dunfjell og gratis
plenklipping eller snømåking utført av kirketjener Jan Inge Rønning.

Anne Hovstein Furunes var en
av som sørget for at vaffelpressa
ble holdt varm under martnan.


