
MENIGHETSBLAD
FFOORR  SSTTAADDSSBBYYGGDD  PPRREESSTTEEGGJJEELLDD

NNrr  55  ••    22001133    ••    6633..  åårrggaanngg

GGoodd  jjuull!!
• Biskopens julehilsen, s 3    • Ny salmebok, s 5



Utgiver: Rissa kirkelige fellesråd.
Hjemmesider for menighetene: 
www.rissa.kirken.no

Redaksjon:
Knut Inge Blix Furuseth - redaktør, Terje Breivold, Nils
Richard Hassel, Solfrid Lien Langmo, Rose Ramsø, Menig-
hetsbladets kontoer:
Bankgiro: 4213.30.13681

Produksjon: Orkla Grafiske AS
Grønøra, 7300 Orkanger

Innlevering av stoff:
menighetsbladet@rissa.kommune.no 
Rissa kirkekontor, 7100 Rissa
Frist 31. januar for bladet som skal komme ut 
12. februar

Kirkekontoret i Rissa
Rådhuset, Rissa
Tlf. 73 85 28 97, fax. 73 85 14 90
E-post: kirkekontoret@rissa.kommune.no

Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 09.00-14.00
Torsdag: kl. 10.00 –14.00

Ekspedisjonen tlf 73 85 28 97 

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: Solfrid Helene Lien Langmo, tlf. 91527072
Rissa: Solveig Brørs, tlf. 95841937
Hasselvika: Nils Richard Hassel, tlf 917 01 151
Sør-Stjørna: Oddny Bliksås Frengen, tlf 73 85 38 77

Rissa kirkelig fellesråd:

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: Solfrid Helene Lien Langmo
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Biskopens juleandakt

De nye «Det hellige» er skjult i det alminnelige. 

Underlig! 

Gud har skjult seg i det alminnelige.   

Julenatt oppdaget vi det. 

Da kom Jesus, det hellige barnet, Guds Sønn til jord.

Han ble menneske for vår skyld. Slik viste han hvor høyt verdsatt mennesket er av Gud. 

Han kom til sine egne, - og til sin egen jord.  

Han kom for å være nær oss, - dele liv med oss. 

Han var helt alminnelig å se til. Han var barn, - ungdom, - voksen, - bror, - venn, - glad, - festlig,  fattig, - 
sulten, - flyktning, - selvstendig, - opprørsk, - frittalende, - modig, - sorgtung, - forfulgt,  - truet,  - torturert , -
drept på et kors, - for din og min skyld. 

Oppstått fra de døde!

Vi er ikke alene i livet og i døden. Han har gitt oss håp om at kjærligheten er det dypeste og sterkeste i tilvæ-
relsen.   
Han var et menneske som oss. 

Guds Sønn vet hva det er å være menneske. Han har kjent det på egen kropp. 

«Det hellige» er skjult i det alminnelige. 

Han var mer enn alminnelig. De merket det når de møtte ham. For han viste alle en dyp respekt og verdighet.
De fornemmet hans «hellighet». Han bar med seg noe annet og mer, en myndighet annensteds fra. 

Alle som møtte ham oppdaget at de og var noe mer enn alminnelig, - de bar på «en hellighet», en ukrenkelig-
het, en verdighet som han bekreftet. 

For alle mennesker er medsendt «en hellighet» av sin Skaper. Det er en Guds beskyttelse han har gitt hver 
enkelt av oss.

Vi merker denne «helligheten» på avstand når vi kommer vårt medmenneske i møte. Vi kan merke etterpå om
vi behandlet hverandre
med verdighet, eller om
den ene ble krenket, «gjort
liten». Spørsmålet er om vi
bekrefter hverandres «hel-
lighet»?  Ordet «hellig» be-
tegner noe som er
ukrenkelig, dyrebart og
umistelig, noe som ikke
må vanæres, men be-
handles med ærefrykt og
dyp respekt. 

Julenatt kom Jesus 
Kristus, Guds Sønn som
viste oss at «det hellige» er
skjult i det alminnelige. 
Velsignet julehøytid!  

Tor Singsås

Det hellige barnet
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8. desember  2. søndag i adventstiden
RISSA  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved prostiprest Jørund Grønning.  Offer til
barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

15. desember 3. søndag i adventstiden
REIN  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved prost Brita Hardeberg.  Offer til Samemi-
sjonen.

16. desember 
RAMSVIK KIRKE kl. 1830. Skolegudstjeneste v
Skolegudstjeneste ved sokneprest David Vogel

18. desember – onsdag
FRENGEN KIRKE  kl. 17.00
Barnehagegudstjeneste ved sokneprest David Vogel

STADSBYGD KIRKE  kl. 19.00
Skolegudstjeneste ved sokneprest David Vogel

19. desember – torsdag
HASSELVIKA KIRKE kl. 17.00
Skolegudstjeneste ved soknediakon Terje Breivold

20. desember - fredag
RISSA KIRKE  kl.09.30
Skolegudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik

22. desember 4.søndag i adventstiden
RISSA SYKEHJEM kl. 11.00.
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Ingunn Aar-
seth Høivik. 

24. desember  Julaften
REIN KIRKE  kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til Kirkens Nødhjelp

RISSA KIRKE  kl. 16.00.
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til Kirkens Nødhjelp

HASSELVIKA KIRKE  kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved prostiprest Jørund Grønning
Offer til menighetens arbeid

RAMSVIK KIRKE  kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel.
Offer til Kirkens Nødhjelp

FRENGEN KIRKE   kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel. 
Offer til Kirkens Nødhjelp

STADSBYGD KIRKE   kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved prostiprest Jørund Grønning. 
Offer til Kirkens Nødhjelp

25. desember  Juledag
STADSBYGD KIRKE  kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest David Vogel. 
Offer til Saniteten
RISSA KIRKE  kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik. 
Offer til menighetens dåpsopplæring.
26. desember   2. juledag/Stefanusdag

RÅKVÅG SYKEHJEM  kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest David Vogel.

29. desember  Romjulssøndag
Ingen gudstjenester i prestegjeldet.

31. desember  Nyttårsaften
REIN KIRKE  kl. 23.00
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Ingunn Aar-
seth Høivik.

1. januar  Nyttårsdag/Jesu navnedag
Ingen gudstjenester

5. januar  Kristi Åpenbaringsdag
RISSA  KIRKE  kl.11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel 

STADSBYGD ELDRESENTER  kl.16.00
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest David Vogel

12. januar  2. søndag i åpenbaringstiden
HASSELVIKA  KIRKE   kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik

REIN  KIRKE  kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Ingunn Aar-
seth Høivik

19. januar  3. søndag i åpenbaringstiden
RISSA KIRKE  kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel 
Utdeling av 6-årsboka.  

RAMSVIK  KIRKE  kl.16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest David Vogel 
Utdeling av 6-årsboka.  

26. januar  4. søndag i åpenbaringstiden
STADSBYGD  KIRKE  kl.11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel 

2. februar  5. søndag i åpenbaringstiden
RISSA  KIRKE  kl. 19.30
Ungdomsgudstjeneste ved sokneprestene David Vogel og
Ingunn Aarseth Høivik.  

9. februar  6. søndag i åpenbaringstiden
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel.   Offer til menig-
hetsarbeidet.

16. februar Såmannssøndag 
FRENGEN KIRKE  kl.11.00
Høymesse ved sokneprest David Vogel.

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

23. februar Kristi forklarelsesdag
REIN KIRKE  kl 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik. Marke-
ring av grunnlovsjubileet.

STADSBYGD KIRKE kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Ingunn Aar-
seth Høivik.

Gudstjenesteliste
88..  ddeesseemmbbeerr  22001133  --  2233..  ffeebbrruuaarr  22001144
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Gamle og nye julesanger
Etter mange års arbeid har det nå kommet ei ny salmebok
som er godkjent til bruk ved vår kirkes gudstjenester.  Norsk
Salmebok 2013 er ei stor bok med 899 salmer.  Den avløser
vår norske salmebok fra 1984 og den lille blå salmeboka
med tittelen salmer 1997.

240 av salmene i den nye boka står ikke i de gamle salme-
bøkene, men en hel del av disse er godt kjent fordi de har
vært mye sunget utenom kirkehusene og på radio og TV.
Det virker som om det har blitt lettere for en sang å bli god-
tatt som salme enn det har vært før.

Hele 45 av salmene er under avsnittet jul.  Avsnittet starter
med vår eldste julesalme fra 1300 tallet, Et barn er født i Bet-
lehem.  Den yngste julesalmen er skrevet av Erik Hillestad i
1999 og Carola Häggkvist har komponert melodien til den:
Vem har tänt den stjärnan.

Norske juletradisjoner står sterkt hos oss, men samtidlig er
endringene betydelige.  Det gjelder også julesangene.  I
min barndoms familie startet vi måltidet juleaften kveld med
at foreldrene mine sang et julevers som jeg ikke fant i noen
sangbok eller salmebok.  Vi sang dette verset bare denne
ene kvelden i året, og derfor lærte jeg ikke verset før jeg sjøl
ble voksen.  Språket var svært gammeldags og første strofe
var slik:  Et lidet Barn saa lystelig er født for oss paa Jorden.
Som voksen fant jeg ut at julesangen stod skrevet i Land-
stads gamle salmebok.  Mine besteforeldre lærte den nok
derfra.  Salmen ble så sløyfen i Landstads reviderte salme-
bok og glømt av de fleste.  Salmer 1997 tok den inn igjen og
gav oss en melodi som er en folketonevariant av den gamle
korallen.  Den nye salmeboka har den med, og det blir
spennende å se om den får nytt liv igjen i norske kirker og

norske hjem. 
Av de andre julesalmene er
Alf Prøysens julekveldsvise ny
i salmeboksammenheng.
Den har vært  populær
lenge, men ble mye disku-
tert.  Diskusjonen gikk på om
sangen er kvalifisert til å kal-
les salme, og resultatet ble
altså positivt. 

Noen av andre julesangene
er også populære og velkjente. Flere sanger kommer fra
andre lands juletradisjoner, og noen er av kjente eller
ukjente norske sangforfattere.  En av disse skrev Bjørn Eids-
våg tekst og melodi til i 1992:  

I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor.
I en krybbe i en stall, fødtes håpet til vår jord
Så umerkelig, - så stille, byens gater helt forlatt.
Ingen opptog for den lille, lyset kom en vinternatt

Gjeterne satt rundt sin grue, skremtes opp av lys og lyd.
Himlen sto i veldig lue, engler sang om fred med fryd:
Ikke frykt, vær ikke redde, Gud har kommet til vår jord.
Nå i natt var det det skjedde. Gå til barnet og hans mor.

I det stille, til de små, bringer Jesus håp om fred. 
Og han kommer da, som nå,  fra sin himmel til oss ned.
Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom.
Evig er han her tilstede. Nå står grav og krybbe tom.

God jul!    
Hilsen Terje Breivold

I vinter vil vi dele ut bøker til dere som er født i 2008.  I fjor
høst fikk de som ble født i 2007 den samme boka.  Den
heter Tre i et tre, og vi kan lese og se bilder av vennene Er-
lend, Stian og Tuva.  De har et klatretre som møtested.  Pap-
paen til Tuva jobber i kirka, og i løpet av året blir de kjent
med flere ulike mennesker og med bibelske fortellinger.
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 gudstjenes-
ten starter slik at vi rekker å skrive navnet i boka.

Rissa kirke 19. januar kl 11.00
Elida Helen Rathe Balstad, Jens-Enrique Ola Monserrate
Bye, Tobias Denstadli, Ingrid Eline Dyrendahl, Jan Kenneth
Dyrendahl, Mia Dyrendahl, Emma Helena Kimo Esselöv,
Eskil Fallin, Petter Fallrø, Dorte Lovise Opland Fissum, 
Kaja Gullbrekken, Adrian Lamøy Hansen, Lukas Engeli 
Johansen, Emma Victoria Johnsen, Gustav Johansen 
Langsæter, Linnea Riiber Nesdal, Remi Sjøbakk, Marcus
Solem Skogmo, Jonas Skånøy, Emma Solli, Elise Stoum,
Mina Olise Sunde, Petter Junior Bakøy Sunde, Patrick 

Søraas, Joakim Taraldhagen, Marius Trøa-Stordahl, Hanne
Trøen

Ramsvik kirke 19. januar kl 16.00
John Richard Hanssen, Amalie Husby, Anna Husby-Berget,
Tiril Johannessen, Adrian Krogh, Emil Lian, Peder Lind-
Holmen, Mia Stokke

Stadsbygd kirke 2. mars kl 11.00
Mette Askheim, Leander Andreas Askim, Linnea Askim, Ida
Marie Bergo, Mia Oline Bergo, Ellen Margrete Brødreskift,
Peder Brødreskift, Knut Olav Engelsåstrø, Angelica Monsen
Farbu, Tage Oliver Fenstad, Emil Aleksander Haugan, Johan
Haugen, Anna Hvitstein, Philip Jakobsen, Alexandra Jensen,
Emil Kasseth, Gustav Fenstad Kvithyll, Lasse Fenstad Larsen,
Marthe Mandal, Camilla Nilsen Rømma, Noha Andrè 
Fingarsen Røvik, Daniel Alexander Skånøy, Marco Haugen
Stavnesli, Mia Bjørnbeth Stein, Emily Roten Westby

Hasselvika kirke 2. mars kl 16.00
Lea Michell Moxnes Barslett, Andreas Buaune, Emil Mosleth
Dypvik, Kristoffer Olsen Jakobsen, Kaisa Haarberg Myhre,
William Rasch Nilsen, Astrid Johanne Stranden

Kjære 6-åringer og foreldre!
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Advenstskonsert i Ramsvik kirke
søndag 1. desember kl 18.00 
Mælan skolekorps, elever fra Rissa kulturskole og Asbjørn
Mosleth deltar.
Bevertning, kollekt.
Arr.: Sør-Stjørna menighetsråd og Mælan skolekorps.

Adventsfest på Fissa Misjonshus
Lørdag 7. desember kl 14.00. (Merk tida)
Andakt ved Janne G. Kambestad
Salg av risgrøt.
Arr.: Normisjon

Adventsfest på Stadsbygd Bedehus
søndag 8. des. kl. 18.00
Tale ved Liv Grønning, sang av Stadsbygd Songlag.
Lysbildekåseri ved Trygve Bremnes.
Alle er hjertelig velkommen!

Adventskonserter
RISSA KIRKE  
Søndag 15. desember kl 15.00
Arr.: Rissa musikk og teaterråd

STADSBYGD KIRKE
Søndag 15. desember kl 19.00
Arr.: Rissa musikk og teaterråd

Juletrefest for Noas Ark 
30. desember  kl 15.00 i 
Stadsbygd bedehus
Arr.: Noas Ark

Nyttårsfest i Kløverstua, Rissa
Søndag 12. januar kl 16.00. 
Andakt ved Martha Stormo
Arr.: Normisjon

Møteplan våren 2013
14. jan    kl. 19.30: Aud og Ottar Rønning
12. febr  kl. 19.30: Oddny og Didrik Frengen
12. mars kl. 19.30: Hildur Dahle
18. - 23. mars: Møteuke med Ivar Moen
8. april  kl.19.30: Ragnhild og Jan Inge Rønning

13. april (Palmesøndag): Sang- og musikkveld
14. mai   kl. 19.30: Andrew og May Elin Larsen
12. juni   kl. 18.00: Anne C og O A Sakseid

Øvre Rissa Misjonssambandsforening

Skaugdal bedehus
Tradisjonell juletrefest i Skaugdal bedehus 28. desember
kl 19.00 med bevertning og gang rundt juletreet.
Arr: Bedehusstyret

Adventstund i Fevåg bedehus
Fredag 29. november kl 18.00
Hyggelig lag med engler i mange utgaver, allsang, gode
ord, bevertning og lynutlodning. Lise Taraldsen deltar med
sang og spill.
Hjertelig velkommen!

Ved høstens valg av menighetsråd for Rissa menighet deltok 11,9% av medlemmene.  Nye med-
lemmer av rådet ble: 
Narve Jostein Langmo, Inger Marie Falch Løwø, Solveig Ann Brørs, Helga Marit Myran og Ingunn Anita Setter.     Varamed-
lemmer ble:  Inga Fætten, Therese J. Thunem Dybdahl, Sissel Godal, Anton Kvithyll og Liv Grønning Trøen.  På grunn av Olga
Bergs permisjon, vil Inga Fætten bli fast medlem i to år.  Fra før sitter Finn Yngvar Benestad, Elise Maalø Reksen, Ragnar
Hermstad og Margrete Rose Ramsø i menighetsrådet.  

Som ny leder i menighetsrådet er Solveig Ann Brørs valgt.  Finn Yngvar Benestad fortsetter som nestleder.

Ny leder for Stadsbygd menighetsråd
Stadsbygd menighetsråd har nå byttet leder.  Solfrid Helene Lien Langmo er nå valgt som leder, mens Elin Kvidal har blitt
nestleder.

Nytt menighetsråd i Rissa
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Min salme
Jeg er så glad hver julekveld, av Marie Wexelsen.

Det nærmer seg jul, så dette blir en julesalme som jeg er glad i og har mange gode
minner knyttet til.  Salmen er: Jeg er så glad hver julekveld, 1. og 2. vers. Barn er de
som gleder seg mest til jul, det husker jeg at jeg også gjorde. Tida gikk seint, spesielt
på julekvelden. Da kunne ikke julefeiringa starte før fjøset var gjort.  Det var ingen
gaver tidlig på dagen i den tida.  Da arbeidet var unnagjort, ble lysene tent på juletreet
og vi sang julesangen.  Slik ble Jeg er så glad hver julekveld den første julesangen jeg
lærte. Senere har jeg lært den til våre barn og i senere tid til barnebarna. Det er så tri-
velig når små barn kan synge den. Da er det jul.

Jeg er så glad hver julekveld, Det lille barn i Betlehem, 
for da ble Jesus født, han var en konge stor
da lyste stjernen som en sol, som kom fra himlens høye slott 
og engler sang så søtt. ned til vår arme jord.

God jul!

Hilsen
Margot Pallin Thomassen.

Jeg vil utfordre Marna Pukstad til å skrive om sin beste salme i neste nummer.

Minnegave til 
Rein blomsterfond
Rein blomsterfond ber om at alle som gir min-
negave i forbindelse med begravelser, ringer
beløp inn til kontaktperson Astrid Kojen –
tlf 73 85 12 36.
Oversikt over minnegave kan da overleveres
pårørende begravelsesdagen. Beløpet kan
overføres pr. nettbank.
Rein blomsterfond

Ett menighetsråd?
På oppdrag fra menighetsrådene i Rissa har
et utvalg bestående av to  fra hvert menig-
hetsråd og sekretær, sett på mulighetene for
å starte opp et forsøk med å slå sammen de
fire menighetsrådene vi har i dag til ett me-
nighetsråd. Forslaget fra utvalget er nå ferdig
og vil bli sendt over til behandling i de for-
skjellige menighetsrådene. Det vil også bli tatt
opp i menighetsmøtene på vårparten der det
blir anledning for medlemmene i menighe-
tene til å komme med synspunkter på for-
slage,t og om en skal søke departementet
om en forsøksordning.
Forslaget vil bli lagt ut på hjemmesida vår,
www.rissa.kirken.no,  og vil i sin helhet bli
presentert i neste utgave av menighetsbladet.



Fra kirkeboka Takkeannonser
Dåp:
01.09.13 Alma Vemundstad Nesdal, Rissa kirke
01.09.13 Karin Sletmoen Sæther, Rissa kirke
01.09.13 Randi Margrethe Dyrendahl, Rissa kirke
01.09.13 June Christiana Berget, Rissa kirke
01.09.13 Peder Olsøy Gomo, Rissa kirke
01.09.13 Ella Louise Rødsjø, Fines kirke
08.09.13 Peder Issing Bjørnerås, Stadsbygd kirke
15.09.13 Jenny Lovise Sandvik Lian, Rissa kirke
15.09.13 Lotta Melhus, Rissa kirke
15.09.13 Leona Sofia Van Asperen, Rissa kirke
22.09.13 Lukas Røvik Trang, Stadsbygd kirke
22.09.13 Hedvig Kristiansen, Stadsbygd kirke
22.09.13 Lina Karin Leinslie Haugen, Stadsbygd kirke
22.09.13 Oda Augusta Gangstøe, Stadsbygd kirke
22.09.13 Leah Kristine Grøtting Helseth, Stadsbygd kirke
29.09.13 Imre Emillian Kojen Kvaal, Rein kirke
06.10.13 Ida Johansen, Stadsbygd kirke
06.10.13 Theodor Normann Dahle, Stadsbygd kirke
06.10.13 Thea Oline Dahle, Stadsbygd kirke
06.10.13 Benjamin Halvei-Blålid, Stadsbygd kirke
06.10.13 Markus Vårum, Stadsbygd kirke
13.10.13 Kasper Amdal Edvardsen, Rein kirke
13.10.13 Oline Bredesen, Rein kirke
13.10.13 Signe Ellingsen, Rein kirke
20.10.13 Frida Mæhlum Jensen, Hasselvika kirke
27.10.13 Nichaphat Watchalathiti, Rissa kirke
17.11.13 Tuva Aastrøm Aamot, Rein kirke
17.11.13 Liam Kojen, Rein kirke
17.11.13 Thor Heine Tronsaune, Rein kirke
17.11.13 Bror Edvald Tronsaune, Rein kirke
17.11.13 Benedicte Størseth, Rein kirke
24.11.13 Hedda Ringseth, Rissa kirke
24.11.13 Iver Suul, Rissa kirke

Vielser:
07.09.13 Janne Marit Lein og Henrik Olavesen, Skyråsen
12.10.13 Nina Merethe Vevang og Tom-Erik Bredesen, 

Rein kirke

Døde:
30.08.13 Else Annie Forfot, f. 1941, Rein kirkegård
04.09.13 Helga Strømmen, f. 1920, Rissa kirkegård
06.09.13 Per Anders Tung, f. 1942, Stadsbygd kirkegård
06.09.13 Jorun Berg, f. 1963, Rein kirkegård
11.09.13 Bjørg Sve, f. 1945, Rissa kirkegård
13.09.13 Ivar Rokseth, f. 1918, Rein kirkegård
04.10.13 Kjell Frøseth, f. 1936, Stadsbygd kirkegård
11.10.13 Reidun Dahle, f. 1929, Rein kirkegård
16.10.13 Helga Marie Furuset, f. 1929, Rissa kirkegård
16.10.13 Petter Antonsen, f. 1932, Frengen kirkegård
25.10.13 Sigrid Kristina Sand, f. 1922, Rein kirkegård
08.11.13 Klara Lorine Aasarød, f. 1916, Rissa kirkegård
08.11.13 Marcus Kleveland Berg, f. 1970, Tilfredshet kapell
15.11.13 Hild Kålen Indseth, f. 1930, Rein kirke (bisatt)
15.11.13 Bjarne Johan Reinkind, f. 1925, Stadsbygd kirkegård
20.11.13 Thorbjørn Sønderengen, f. 1927, Husby gravplass

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og min-
negaver ved vår kjære Helga Strømmen sin bortgang og
begravelse.
Anne-Mari og Øyvind med familier

Hjertelig takk for all varme og omsorg  dere har vist oss
under vår alles kjære Joruns sykdom og død.  Takk til alle
som gjorde begravelsen og minnestund til et verdig farvel.
Takk for blomster, gaven til blærekreftforeningen og Rein
kirkes blomsterfond. En spesiell  takk til Snorre for vakker
sang både i kirka og i minnestunden. Takk også til Gro og
Hege for vakre minneord.
Lars, Ingrid og Kari Berg Malvik
Olga Johanne og John Berg m/familie

Hjertelig takk for vennlig deltakelse ved vår kjære
mamma, Marie Haugens bortgang og begravelse.  Takk
for pengegaven til Skaugdal bedehus.
En spesiell takk til Asbjørn Mosleth for fin sang i kirka.
Annbjørg, Olav, Leif-Ole, Margot og Sylvia med familier.

Takk for hilsninger og blomster ved Petter Antonsens be-
gravelse.
Liv med familie.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og blomster i an-
ledning min sønn Sigbjørn sin bortgang, og takk for all for-
bønn.
En stor takk til Terje Breivold som var hos meg den dagen
begravelsen fant sted på Birkeland. Vi var ti stykker som
hadde minnestund sammen, der Terje på en fin måte
ledet oss gjennom en tung dag.
Oline Rønning

Takk for vennlig deltakelse ved vår kjære mamma, Reidun
Dahles bortgang og begravelse.  Takk for pengegaven til
Kreftklinikk for Fosen.
Jorunn, Oddrun, Johan, Torbjørn, Randi, Simone og Øyvind
med familier.

Rissa kirkes blomsterfond takker!
Rissa kirkes blomsterfond har det siste året fått mange
store gaver som har satt oss i stand til å bekoste flere tiltak
til forskjønnelse av kirka og kirkegården vår.  I tillegg til de
årlige oppgavene med planter og jord til kirkegården, har
vi betalt singel til grusing av gangstien, nye portierer inni
kirka, ny oppslagstavle utafor kirka og ikke minst ny vann-
post ved hovedinngangen.  Vi har flere prosjekter på
gang, og gler oss over både gavene og tingene vi får til.
Hjertelig takk!
Styret for Rissa kirkes blomsterfond.
Karin Solli, Tor Martin Sunde og Dagrun Rokseth.

Hjertelig takk for blomster, omtanke og pengegaven til
hjemmesykepleien ved vår kjære Jorunn Blomlis bortgang.
Oddmund Blomli med familie.

Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved min kjære mann,
og vår pappa Per Anders Tung sin bortgang og begra-
velse. Takk for blomster og pengegaven til Kreftklinikken
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Hva er jul?
Hilsen ved Bjørn Sverre Lie, pensjonert  Madagaskar-misjonær og sokneprest

Rissa. Takk til Mosleth for nydelig sang i kirken. 
Inger Marine. Pål Morten, Per Inge, Jan Arild

Hjertelig  takk for all vennlig deltakelse, blomster og peng-
egaver til Rissa  sanitetsforening i anledning vår kjære
mamma, Bjørg Reinsli Bergs bortgang og begravelse.
En stor takk till Rissa sykehjem for god pleie og omsorg
Margot og Jan Arne

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, oppmerksomhet,

blomster og pengegaven på kr. 39 475 til Rissa kirkes
blomsterfond ved vår kjære Bjørg Sves bortgang. 
En spesiell takk til Ingunn prest, og til sanger Jarle Selven. 
Ola, Kristin, Håvar og Jorodd med familier

Hjertelig takk for vennlig deltakelse ved vår kjære Helga
Furusets begravelse. Takk for gaven til Rissa kirkes blom-
sterfond og til Det Norske Misjonsselskap på 18 000 kroner.
Takk til Rissa sykehjem for god pleie i mange år.
Ivar Furuset med familie

Er jul en nisse med rød topplue og grøtfat i fanget? Eller
er julen kjøpefesten, som vi både skryter av og er opp-
gitte over? Er julen bare mat og innekos eller  represen-
terer den noe mer? For millioner av mennesker verden
over har julefesten veldig mye med Jesus, Guds Sønn å
gjøre. Har vi nordmenn noe å lære?

JULEGLEDEN ER INTERNASJONAL
Både for oss her på vår halvdel av jordkloden og for alle
dem som opplever desember måned med sommer-
varme,  er julehøytiden en feststund i kirkene og i hjem-
mene.
Men jeg tror at gleden over  Jesus-barnet er større hos
våre naboer i sør enn den er for mange her hos oss -.
Gleden over at Jesus ble født for å vise Guds kjærlighet
til oss.  

Når julehøytiden på den sørlige halvkule feires midtsom-
mers, så blir det selvfølgelig ikke med ribbe eller annen
fet mat ! I det hele tatt markeres julen i mange land først
og fremst som en kirkens fest med lovsang og takk for
frelsen, som Gud har gitt oss.  Jeg lengter hver julehelg

tilbake til Madagaskar, hvor vi feiret julekvelden i kirken
med glade barn og voksne.
Samværet starter ved solnedgang (mellom 18.30 og
19.00), og ingen går hjem før etter midtnatt.  Den store
fornøyelsen for barna er nok at de får spille juleteater  -
med hele julens fortelling godt innøvet og framført. Kong
Herodes gjorde seg godt i misjonærens røde pyjamas,
for rødt er myndighetens farge!  Ungjenta som spilte
Maria med Jesus-dokka, var kanskje like sjenert som
den virkelige Maria var for et par tusen år siden !

Jeg skulle videre ha unt dere, kjære lesere av menig-
hetsbladet å se lykken i strålende  barneøyne, når de
ved midtnattstid fikk en neve sukkertøy av menighetsrå-
det før de gikk hjem. Tenk å være glad for noe så lite !
Kanskje vi trenger å oppmuntre hverandre til å gjenopp-
dage de virkelige verdier i livet, - også innfor årets jule-
feiring!

Første juledag er den virkelig store festdagen. Da møter
folk opp minst en time før gudstjenesten starter. Ung-
dommene har dannet lokale sanggrupper, og de slåss
nesten om å få delta med sang. En jul hadde jeg proble-
mer med å finne plass til hele ni kor.  Alle ville synge!
Å bli døpt på høytidsdagen oppleves som  noe veldig
stort.  Mange har gode minner  og takker Gud for Julen.
Personlig synes jeg nok at 20 dåp på en formiddag og
40 grader C i skyggen utafor, ble i  det meste laget!
Men FEST var det utvilsomt!

På fotoet ser vi personer som har andre gener og hud-
farge enn oss.  Men de er like norske som oss som har
lys hud.  Julens glede er internasjonal, - nettopp fordi ju-
lens Jesus er frelser for alle mennesker på denne vakre
planeten vår. La oss gå inn i julehelgen dette året med
ønske om at alle folkegrupper og raser får høre Det
Glade Budskapet, julens egentlige gledesgrunn! 

Gledelig jul!                                                                          
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Stopp for servicebygget ved Rein kirke
I menighetsblad nr 2 for 2013 skrev vi om planene om nytt servicebygg ved Rein kirke.
Etter at dette ble skrevet, kom brev fra Riksantikvaren om at kirkegården på Rein er en middelalderkirkegård og at de ikke
kunne godkjenne planene om å sette dette servicebygget der det var foreslått.  For Rissa menighetsråd var dette overras-
kende, og de ba derfor om en nærmere forklaring og et møte med Riksantikvaren om saken.   I brev av 21. oktober 2013
og i møte 13. november har Riksantikvaren begrunnet synet sitt.  

Stavkirken på Rein er både omtalt i gamle skriftlige kilder og ved at det 1890 ble funnet noen portalplanker i et skur der kir-
ken fra 1649 hadde stått.  Disse portalplankene er datert til 1100-tallet ut fra dekorelementene.

Ved byggingen av den nye Reinskirka i 1932,  ble det i tillegg funnet graver under fundamentene for den gamle Reinskirka.
Dette viser at den lille høyden omkring kirka ble brukt til gravplass før den gamle Reinskirka ble bygget i 1649.   

De muntlige fortellingene som sier at gravplassen har ligget på Naust, har liten eller ingen dokumentasjon som beviser at
det har vært noen fast kirkegård der over lang tid.  Ingen kan selvfølge-
lig utelukke det, men plassering både av kirke og kirkegård høyere
oppe ved Reinsgården, synes å stemme bedre med plasseringer av
middelalderkirker ellers i landet.

Rissa menighetsråd vil nå måtte vurdere saken på nytt og se seg om
etter annen plassering av servicebygget.  I den forbindelse er de også
interessert å se gamle bilder som viser de gamle bygningene som sto
der parkeringsplassene ligger i dag.

Kart av Rein kirke og kirkegård:  Nåværende kirkegård er farget grønn.
Middelalderkirkegården er farget lilla.

Terje

Konfirmantjubilanter 2013

Stjørna 2013.  
Jubilantene var samla til gudstjeneste i Hegvik kirke 18. august. Dessverre kom bildene for sent til å bli med i høstnumme-
ret av menighetsbladet, og de kommer derfor nå.

50-årsjubilantene:
1.rekke: fra venstre: Brit Fiksdal Enebakk, Anne Lise Brandhaug, Inger Johanne Frengen Gissinger, Guri Eide.
2. rekke: Ruth Birgit Småvik Mårvik, Johanne Bakken Utvik, Synnøve Bakken Thoresen, Åslaug Elvebakk
3. rekke: Anne Lise Våbenø Eide, Egil Stormo, Arve Skilleås, Holger Husby, Ove Kristian Monsen.
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I 2013 er det 30 år siden Stadsbygd Mandssangerfor-
ening ble stiftet. Dette ble markert med en konsert i
Stadsbygd kirke 2. november. Johan Rein var konferan-
sier og ledet oss gjennom korets historie, helt fra begyn-
nelsen. Koret har på disse 30 årene hatt ca 650
opptredener, og omtrent to tredjedeler av alle opptrede-
ner har vært i kirkelig sammenheng. De har sunget i 24
forskjellige kirker rundt omkring i Midt-Norge, alt fra Ni-
darosdomen til Skyråskjerka. De har også deltatt under
de to siste oppsetningene på «Den siste viking,» og vært
med å skape en flott ramme rundt dette.

Mange tilhørere hadde tatt veien, og ingen gikk skuffet
hjem igjen! Vi fikk høre mange flotte sanger som koret
har øvd inn i løpet av denne 30-årsperioden, alt fra «Vi
synger titt,» som var den første sangen koret lærte for 30

år siden, til «Fager kveldssol smiler» og «Den hellige sta-
den». Med på tangenter var, på svært kort varsel, Ole
Andreas Fossan. Alf Byberg bidro under flere nummer
med flotte solopartier på baryton, mens Marius Berg var
med som solist. Han har vært en inspirator og en moti-
vator og avsluttet konserten sammen med koret med en
vakker tolkning av sangen «Nærmere deg min Gud.»

Mange av de sangerne som bidro under jubileumskon-
serten, har vært med siden korets begynnelse. Koret har
ingen dirigent, men Oddgeir Buan må takkes for å lede
koret trygt og sikkert.  Folk og menigheter på Stads-
bygda og i Rissa har fått mange flotte sangopplevelser
disse åra, og ikke sjelden har koret sunget på svært kort
varsel.  På vegne av oss alle:  Hjertelig takk!

Solfrid

Stadsbygd Mandssangerforening 30 år

60-årsjubilantene:
1. rekke: Inger Lise Mæhre Blakstad,  Åslaug Elvebakk,  Astri D Ellingsen Hallseth
2. rekke: Mary Berg Fiksdal, Oddveig Dypvik Sønderengen, Marna Hulsund Nilsen.
3. rekke: Tordis Jamtfall Aagesen, Molly Lian Brevik, Bjarne Johan Magnar Selnes, Ingrid Helmersen  Mauseth, 
Oddvar Frengen, Bergljot Johansen Schei.



Returadresse: 
Kirkekontoret 
7100 Rissa

Informasjon

B

Kirkeuka 2013
Tradisjonen tro ble det også denne arrangert kirkeuke. En rekke ulike arrangement gikk av stabelen i løpet av uka.
Babysang, bibelforedrag, kulturskolekonsert, hyggetreff på sykehjemmet, minneutstilling etter Magne Sandøy og
kirkejubileum stod på programmet. 
Kirkeuka ble i sin tid dratt i gang for å skaffe midler til innvendig forskjønnelse av Rissa kirke. Det økonomiske re-
sultatet av årets kirkeuke er ennå ikke helt klart, men det vil trolig bli på om lag 6000 kroner. En viktig del av kirke-
uka er også å engasjere folk i menigheten, og det varierte programmet viser at man har lykkes med det.
Her er noen glimt fra en del av arrangementene.

Ny vannpost ved Rissa kirke
Rissa kirkes blomsterfond har det siste året fått betalt arbeid og materialer til en ny vannpost ved hovedinn-
gangen på kirkegården.  
Fallmyr stein og hage har murt opp en pen mur på høyde med den gamle kirkegårdsmuren slik at vasskranene,
kannene og det
andre utstyret
henger samla og
litt skjult for alle
som går inn og ut
til kirka.  Ellers har
Knut Sollie laget en
ny oppslagstavle
som erstatter den
gamle, råtne opp-
slagstavla.


