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Åpningstider:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl. 09.00-14.00
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Ansatte:
Sokneprest for Rissa og Hasselvika:
Ingunn Aarseth Høivik
kontor: tlf. 73 85 27 60  privat: 911 19 529
Prestevikar Kristine Elisabet Berg 
Kontor tlf: 73 85 26 26
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
Trosopplærer Margareth Solli Askjemshalten 
tlf 93 64 49 23

Kirketjenere/gravere:
Rissa og Hasselvika: Jan Inge Rønning
Frengen og Ramsvik: Ann-Britt Dyrendahl
Stadsbygd og Rein: Bjørn Solberg
Husby kirkegård: Leif Tørstad

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

Frivillige verv:
Leder av Rissa kirkelige råd:

Randi Sollie Denstad tlf. 73 85 01 75

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  (Senest dagen før)
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 39 75 og 994 47 219
Konto: 4336.15.55695

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

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

Barnearbeid
Skaugdal Unge røster

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 Bårli Berg, tlf 73 85 50 54

SuperOnsdag, Rissa kirke. 
Sven Olav Høivik, tlf 41 25 80 89

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: Hasselvika kirke
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Biskopens julehilsen

Vi har fått en ny julesalme som synger om barnet med
de mange navn. 
Han ropes på til redning for alle de andre barna på
jorda;
- krigsbarnet, - flyktningen, - det skremte barnet, det
hjemløse og forlatte barnet, - det misbrukte, - det glemte
barnet, - det ensomme barnet, - og det bortskjemte bar-
net.
Hvem er dette barnet de synger om?
Han kom julenatt, - Jesus Kristus.
«Stjernebarnet»
De fulgte «hans stjerne». Og de fant ham,- vismennene. 
«Stjernebarnet» bar med seg evigheten inn på jorda.
Jorda har fått en himmel hvelvet over seg. 
«Barnet fra evighet» 
Han er tegnet på at vi mennesker hører evigheten til. 
Vi går med «evigheten» som lengsel i livet. Døden må
ikke få det siste ord. Vi håper på Gud.
«Jordbarnet»
Guds Sønn ble et jordbarn. Han ble en av oss. Vi og
jorda er hans. 
Jesus Kristus kom og ble som den minste på jord. Han
ga avkall på all storhet. Slik blir det mulig å møte Gud an-
sikt til ansikt. I Jesu ansikt møter vi Guds ansikt.
Gud viser hvor høyt han setter mennesket ved selv å bli
menneske. 
Mennesket er ukrenkelig. 
Mennesket bærer på en «hellighet» fra Gud som han har
sendt med oss som beskyttelse i livet. Alle skal merke
etterpå hvordan en møter et medmenneske. 
Vi har ansvar for hverandre vi som lever på jorda. Vi hol-
der hverandres liv mellom hendene.
Jesus Kristus holdt våre liv mellom sine hender da han
døde på korset for vår skyld. Gud deler liv og død med
oss. Vi er ikke glemt, - heller ikke i døden.
«Håpsbarnet»
Jesus bærer «håpet» med seg inn på jorda, - håp om
rettferdighet, frihet, og likeverd for alle. Håpet om et ver-
dig liv for små og store. 
«Fredsbarnet»
Han utfordrer til forsoning mellom mennesker som lever i
fiendskap og krig, - som har vendt seg bort fra hveran-
dre. 
Han er kjærlighetens kilde, - en kjærlighet som driver
vekk all angst og frykt.
«Solbarnet»
Oppstandelsens Kristus. Han har overvunnet død og
mørke. Han lever! Han kommer igjen i soloppgangen og
lyset , - med gleden som skal vare evig!

Jesus Kristus holder jord og 
himmel sammen. Vi er barn av
jorda , - vi er himmelens barn. 
Vi er barn av evigheten.
Jeg tror salmen med de mange
vakre navn på Jesus Kristus, kan
bli den nye julesalmen for oss. 
En nydelig glad melodi har den
også. 
Den bærer med seg gleden inn 
i jula. 

Velsignet julehøytid.
Tor Singsaas

1  Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud 
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.

Refreng;
Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred.

2  Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt, 
misbrukt, skadet i den dype natt.
Refreng;

3  Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,
ingen merker tåren på dets kinn.
Refreng;

4  Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer, 
trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.
Refreng;

5  Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet, 
vis hvert jordbarn himlens herlighet.
Refreng;

Salme nr 26 i Norsk Salmebok

«Solbarn - Stjernebarn - Jordbarn - Håpsbarn -
Fredsbarn - Barn fra evighet»

OKF
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6. desember – 2. s. i adventstiden
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved prestevikar Kristine
Elisabet Berg
Offer til menighetsarbeidet

10. desember – torsdag
FRENGEN KIRKE kl. 17.00
Barnehagegudstjeneste ved preste-
vikar Kristine Elisabet Berg

13. desember – 3. s. i adventstiden
REIN KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik. Offer til Norsk 
søndagsskoleforbund.

14. desember – mandag
RAMSVIK KIRKE kl.18.00        
Adventsgudstjeneste for barn og 
ungdom ved prestevikar Kristine 
Elisabet Berg

15. desember – tirsdag
RISSA KIRKE kl. 18.00
Adventsgudstjeneste for Åsly skole 
1.-4. trinn ved sokneprest Ingunn 
Aarseth Høivik

16. desember -  onsdag
STADSBYGD KIRKE   kl. 18.00
Skolegudstjeneste ved prestevikar
Kristine Elisabet Berg

18. desember – fredag
RISSA KIRKE  kl. 09.30
Lysmesse for Åsly skole 5.-10.trinn ved
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik

HASSELVIKA KIRKE  kl. 11.50
Adventsgudstjeneste for Fevåg-
Hasselvika skole ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik

20. desember – 4. s. i adventstiden
RISSA SYKEHJEM kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved 
prestevikar  Kristine Elisabet Berg

24. desember – Julaften
REIN KIRKE  KL.14.00 
Familiegudstjeneste ved prost Brita
Hardeberg. Offer til Kirkens Nødhjelp

RISSA KIRKE kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved prost Brita
Hardeberg.  Offer til Kirkens Nødhjelp

HASSELVIKA KIRKE kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved prestevikar
Kristine Elisabet Berg 
Offer til menighetsarbeidet.

STADSBYGD KIRKE kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved prestevikar
Kristine Elisabet Berg  
Offer til Kirkens Nødhjelp

RAMSVIK KIRKE kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik.  
Offer til Kirkens Nødhjelp

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

25. desember -  Juledag
RISSA KIRKE kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik.  Offer til 
belysning og interiør i Rissa kirke.

STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved  prestevikar
Kristine Elisabet Berg    
Offer til Stadsbygd Sanitetsforening.

26. desember – 2. juledag
RÅKVÅG ALDERSHEIM kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved   
prestevikar Kristine Elisabet Berg.

27. desember – Romjulssøndag
Ingen gudstjenester.

31. desember – Nyttårsaften
REIN KIRKE kl. 23.00
Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik

1. januar – Nyttårsdag/Jesu navnedag
Ingen gudstjenester

3. januar – Kristi åpenbaringsdag
STADSBYGD ELDRESENTER
kl.11.00
Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik

10. januar – 2. s. i åpenbaringstiden
FRENGEN KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar 

RISSA KIRKE kl. 19.30
Gudstjeneste ved vikar 

17. januar – 3. s. i åpenbaringstiden
REIN KIRKE  kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik

STADSBYGD KIRKE kl. 16.00
Strikkegudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik

24. januar – Såmannssøndagen
RISSA KIRKE  kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar.    Utdeling av
6-årsbok.  Konfirmantgruppe deltar

HASSELVIKA KIRKE kl. 16.00
Gudstjeneste ved vikar.   Utdeling av 
6-årsbok

31. januar – Kristi forklarelsesdag
RISSA KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik.  
Tårnagenthelg for 8-åringer

7. februar – Fastelavnssøndag
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar.   
Utdeling av 6-årsbok

RAMSVIK KIRKE kl. 16.00
Gudstjeneste  ved vikar.  Utdeling av 
6-årsbok

14. februar – 1. søndag i fastetiden
RISSA KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste  ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik.

21. februar – 2. søndag i fastetiden
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik

REIN KIRKE kl. 19.30
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik

28. februar – 3. søndag i fastetiden
RISSA KIRKE kl. 11.00 
Gudstjeneste ved vikar.

6. mars – 4. søndag i fastetiden
RISSA KIRKE  kl. 19.30
Ungdomsgudstjeneste. Konfirmantene
deltar.

13. mars – Maria budskapsdag
STADSBYGD KIRKE  kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik

HASSELVIKA KIRKE  kl. 16.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik

Gudstjenesteliste
66..  ddeesseemmbbeerr  22001155  --  1133..  mmaarrss  22001166
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Adventsmøter 
v/misjonssekretær Gudmund Eikrem.
Onsdag    9. des.  kl. 16.00
Dagsentret på Rissa helsetun
Torsdag 10. des.  kl. 16.00
Hermstad bedehus
Torsdag 10. des.  kl. 19.00
Ramsøy misjonshus
Lørdag   12. des.  kl. 15.00
Stadsbygd bedehus.
Alle er hjertelig velkommen!
Den indre Sjømannsmisjon.

Adventkveld i Fevåg bedehus 
Lørdag 12. desember kl.16.00. 
Utlodning og servering.
Hjertelig velkommen!

Adventsfest i Fissa misjonshus
Søndag 13. desember kl. 16.00
Barnekonsulent Inger Synnøve Gjære og Rissa Soul Children deltar.
Arr.: Rissa Normisjon

Julekonsert i Rissa kirke
Søndag 20. desember kl. 16.00
Tradisjonell julemusikk og sang av lokale korps og kor.
Arr.: Rissa musikk- og teaterråd

Julekonsert i Stadsbygd kirke
Søndag 20. desember kl. 19.00
Tradisjonell julemusikk og sang av lokale korps og kor.
Arr.: Rissa musikk- og teaterråd

Julefest i Sunde Misjonshus 
3. juledag (27. desember)  kl.18.00
Arr.: Misjonssambandet

Juletrefest på Skaugdal bedehus
4. juledag (28. desember) kl. 19.00
Juletregang.  Musikalsk underholdning
Andakt ved John Dahl.  Bevertning.  Åresalg.
Velkommen!
Arr.: Skaugdal bedehus

Nyttårsfest på Rissa helsetun (Dagsenteret)
Søndag 10. januar kl. 16.00.
Andakt, sang og musikk.
Arr.: Rissa Normisjon

Misjonsmøte i Fissa misjonshus
Torsdag 18. februar kl. 19.00
Tale ved misjonssekretær Astrid Breivold
Arr.: Rissa Normisjon

Syng Rissa på Fissa Misjonshus
6. mars  kl. 18.00
Mannskoret Web ved Atle Rudolfsen og Geir Island Band med so-
lister synger kristne sanger med gode rytmer.
Arr.: Normisjon og Misjonssambandet

Sangkveld/Gaitherkveld i Sunde Misjonshus
Palmesøndag 20. mars  kl. 18.00.
Arr.: Misjonssambandet

Møteplan for 
Øvre Rissa Misjonssambandsforening
5.jan. -  Misjonsforening hos Liv Jenssen 
11.feb.- Misjonsforening hos Oddny og Didrik Frengen
1.mars - Misjonsforening hos Hildur Dahle
5. april - Misjonsforening hos Astrid R og Dagfinn Albertsen
3.mai -  Misjonsforening hos Ragnhild B og Jan Inge Rønning
7.juni -  Misjonsforening hos May Elin og Andrew Larsen

Fronten av Frengen kirke
Sør-Stjørna menighetsråd nedsatte i
møte 24. september 2015 en prosjekt-
gruppe med oppgave om å utarbeide et
forslag til fornyelse av altertavle, prekestol
og orgel i Frengen kirke.  Medlemmer av
prosjektgruppa er:  Oddny Frengen, Kris-
tian Kaald, Anne Lise Gjerde og prost Brita
Hardeberg.

Servicebygget ved Rein kirke
Rissa kommune har kjøpt parkeringsplas-
sene ved Rein kirke av Hans Henrik Horne-
man.  Dermed vil det være mulig å bygge
det planlagte servicebygget utenfor den
gamle fredede kirkegården på Rein.  Kirke-
vergen arbeider med å få til ny plassering
og nytt kostnadsoverslag for dette bygget.  

Navna minnelund
Det har i lang tid vært snakk om å få
navna minnelunder på gravplassene våre.
Sør-Stjørna menighetsråd har kommet
med konkret forslag om navna minnelund

på Frengen kirkegård.
Rissa kirkelige fellesråd har i møte 8.
september 2015 vedtatt: Prosessen settes
i gang. Kirkevergen utarbeider plan med
kostnadsoverslag.  Saken tas opp i felles-
rådet til endelig beslutning.

Asfalt på parkeringsplassene
ved Frengen og Rissa kirke
I forbindelse med asfaltering av veiene til
Frengen og Rissa kirker, har kirkelig felles-
råd fått tilbud om asfaltering av gårdsplas-
sene ved Frengen og Rissa kirker.
Asfaltering ved Frengen kirke koster om
lag 60.000 kroner.  Asfaltering ved Rissa
kirke koster rundt 200.000 kroner.
Rissa kirkelige fellesråd gjorde i møte 8.
september følgende vedtak: Rissa kirke-
lige fellesråd går inn for å asfaltere gårds-
plassen foran Rissa kirke og «båre-
rommet».  Da budsjettet ikke tillater en in-
vestering i størrelsesorden 200.000 kroner,
vil fellesrådet be Rissa kommune dekke
denne utgiften.

Av estetiske grunner ønsker fellesrådet
ikke å asfaltere gårdsplassen ved Frengen
kirke.

Godtgjøring for folkevalgte
Rissa kirkelige fellesråd vedtok i møte
26. oktober 2015 et revidert reglement for
godtgjøring av medlemmene av Rissa kir-
kelige råd.

Organiststillingen
Bjørn Vevang har fått fast stilling i Berg
menighet i Trondheim og har sagt opp
som organistvikar i Rissa.  Der blir forsøkt å
engasjere annen fast organist i Jovna
Dunfjells permisjonstid, men det er uklart
hvem dette blir.

Diakonstillingen
Terje Breivold har sagt opp sin stilling som
soknediakon og fratrer 31. januar.  Det er
uklart hvem som blir hans etterfølger. 
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Rissa kirkelige råd har i møte
3. november 2015 konstituert seg
og valgt medlemmer til de faste utval-
gene.  Rissa kirkelige råd har ansvar
både for det som kirkeloven pålegger
menighetsrådene, og det som kirkelo-
ven og gravferdsloven  pålegger kirke-
lig fellesråd. Menighetsrådsansvaret
innebærer blant annet å utnevne kirke-
utvalg for den enkelte kirke, bestemme
offerformålene, vedta gudstjenestepla-
ner og legge planer og gjennomføre
tiltak for trosopplæring og diakoni.  I
slike saker har sokneprestene stem-
merett i rådene.   Fellesrådsansvaret
innebærer administrasjon av kirkene
og gravplassene i kommunen. Felles-
rådets ansvar er også å tilsette og
være arbeidsgiver for folk  i lønnede
stillinger i kirkesektoren og for grav-
plassene.  I disse sakene er det pro-
sten som har stemmerett i Rissa
kirkelige råd, og Rissa kommune har
en representant valgt av kommunesty-
ret.

Kirkeutvalgene er tilknyttet de en-
kelte kirkene og skal bidra til den lo-
kale virksomheten i den enkelte
kirke. Funksjonstida for det enkelte
medlem av kirkeutvalgene skal være
to år, men det blir nyvalg av medlem-
mer hvert år for å sørge for at det aldri
blir full utskifting.  Oppgavene vil i stor
grad være knyttet til praktisk bistand
ved gudstjenester og til organisering
av frivillige medhjelpere til dette.  Kirke-
utvalgene kan også sette i gang annen
virksomhet i den enkelte kirke eller på
annen måte bidra til annen kristen
virksomhet  i sitt distrikt.  Når det er
tjenlig, kan de utnevne egne utvalg for
å ta seg av ansvaret for dette.    

Rissa kirkelige råd:
Leder: Randi Solli Denstad
Nestleder: Per Anton Mælan
Medlemmer: Elsa Sørensen, Torbjørg
Gunn Hubakk, Vegar Nebb, Katharina
Moe Dahle, Turid Finserås, Inger
Langen

Sokneprest 1: Ingunn Aarseth Høivik
der kirkelig råd er menighetsråd
Sokneprest 2: foreløpig prestevikar
Kristine Elisabet Berg. 
Prost Brita Hardeberg i saker der rådet
er kirkelig fellesråd.
Rissa kommunes representant: Marthe
Helen Småvik  i saker der rådet er kir-
kelig fellesråd
Sekretær: Kontorsekretær Anita Nes-
set Kristiansen
Kasserer: Økonomirådgiver  Roald
Skjærstad 

Stadsbygd kirkeutvalg 
for 2016 og 2017
Inger Langen – valgt av Rissa kirkelige
råd
Kristoffer Trang og Solfrid Langmo valgt
av Stadsbygd menighetsråd

Rissa og Rein kirkeutvalg for
2016 og 2017:
Katharina Alice Moe Dahle – valgt av
Rissa kirkelige råd

Ny kirkeordning i Rissa

Medlemmer av Rissa kirkelige råd for 
perioden 2015 – 2019

Rissa kirkelige råd 2015-2019 var samlet til orienteringsmøte i Rissa Rådhus.
1. rekke:  Elisabeth Tangstad, Hasselvika (vara) - Randi Sollie Denstad, Rissa (leder) - Katharina Moe Dahle, Rissa - Elsa Sørensen, Råkvåg
– prost Brita Hardeberg – prestevikar Kristine Elisabet Berg.
2. rekke: Tor Martin Sunde, Rissa (vara) – Torbjørg Hubakk, Husbysjøen – Per Anton Mælan, Hasselvika (nestleder)
3. rekke: Kristian Kaald, Fevåg (vara) – Inger Langen, Stadsbygd – Turid Finserås, Stadsbygd – sokneprest Ingunn Aarseth Høivik – Ole 
Jørgen Haaverstad, Stadsbygd (vara) – Finn Yngvar Benestad, Rissa (vara) – Olav Hårberg, Hasselvika (vara)
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Fra Sør-Stjørna deltok 235 av 841
med stemmerett.   
De valgte:
Elsa Sørensen f. 1950, Råkvåg (284 stem-
mer) 
Torbjørg Gunn Hubakk f. 1966, Husbysjøen
(282 stemmer).  

Vararepresentanter:
Kristian Kaald f. 1979, Fevåg (275 stemmer)
Paul Aakvik f. 1952, Husbysjøen (268 stem-
mer)

Fra Hasselvika deltok 99 av 260 med
stemmerett
De valgte:
Per Anton Mælan f. 1954 (125 stemmer)
Vegar Nebb f. 1986 (124 stemmer)

Vararepresentanter:
Elisabeth Tangstad f. 1976 (117 stemmer)
Olav Hårberg f. 1979 (115 stemmer)

Fra Rissa deltok 550 av 2393 med
stemmerett
De valgte:
Randi Solli Denstad f. 1952 (716 stemmer)

Katharina Alice Moe Dahle f. 1967 (682
stemmer)

Vararepresentanter:
Tor Martin Sunde f. 1946 (677 stemmer)
Finn Yngvar Benestad f. 1956 (674 stemmer)

Fra Stadsbygd deltok 281 av 1296
med stemmerett
De valgte:
Turid Finserås, 49 år (422 stemmer)
Inger Langen, 62 år (354 stemmer)
Vararepresentanter:
Eirin Nordheim, 27 år (337 stemmer)
Ole Jørgen Haaverstad, 63 år (335 stem-
mer)

Medlemmer av Nidaros
bispedømmeråd og 
Kirkerådet for perioden 
2016-2019.
Biskop Tor Singsaas 
Sokneprest Harald Hauge, Røros 
(valgt av prestene)
Kirkeverge Gunnar Winther, Levanger 
(valgt av andre tilsatte)
Nils Tony Bransfjell, Røros 
(valgt av Sørsamisk menighet)

Valgt fra Åpen folkekirkes liste:
Agnes Sofie Gjeset, Trondheim
Anne Kathrine Slungård, p.t. Oslo
Trude Holm, Verdal
Alex Ramstad Døsvik, Ørland

Valgt fra Nominasjonskomiteens liste:
Ingebrikt Kvam, Rennebu
Per Winsnes, Byneset
Jan Roar Bruholt, Melhus

14,8 prosent av alle med stemmerett i Trøn-
delag deltok i valget til nytt bispedømme-
råd.

Narve Langmo,  Rose Ramsø,  Anita
Setter,  Solveig Brørs,  Sverre Skalme-
rås, 
Vararepresentant: Kirsten Byberg –
alle valgt av Rissa menighetsråd

Lokalt kulturutvalg: 
Organisten, Elise Maalø Reksen,  Jan
Inge Rønning, Monica Hassel Herm-
stad.

Utvalg for Bojerfondet:
Ragnar Hermstad, Kåre Trøen, Sverre
Skalmerås

Hasselvika kirkeutvalg:
Vegar Nebb - valgt av Rissa kirkelige
råd
Per Anton Mælan, Elisabeth Tangstad,
Olav Hårberg, Roald Rosenhaug, 
Vibecke Mælan, May Britt Nygård, Ann
Freidis Volden - valgt av Hasselvika
menighetsråd

Frengen kirkeutvalg 
for 2016 – 2017:
Torbjørg Gunn Hubakk – valgt av Rissa
kirkelige råd
Bente Larsen,  Toril Iversen, Andrew
Larsen,  Kristian Kaald, 
Vararepresentant:  Oddny B. Frengen  -
alle valgt av Sør-Stjørna menighetsråd 

Ramsvik kirkeutvalg 
for 2016 – 2017:
Elsa Sørensen – valgt av Rissa kirkelige
råd
Sverre Adolfsen, Gunn H. Lian – for
kontakt med fritidsklubben,  Paul 
Aakvik – alle valgt av Sør-Stjørna 
menighetsråd 

Gudstjenesteutvalg 
for hele Rissa:
Sokneprestene 
Organisten
Randi Sollie Denstad – valgt av Rissa
kirkelige råd
Solveig Brørs  med Ann Kristin Eidsvåg
som vara valgt av Rissa menighetsråd
Mari Thung med Nina Merete Rian
som vara valgt av Stadsbygd menig-
hetsråd
Oddny B. Frengen – valgt av Sør-
Stjørna menighetsråd
Astrid Fagerdal – valgt av Hasselvika
menighetsråd

Diakoniutvalg for hele Rissa:
Soknediakonen
Elsa Sørensen – valgt av Rissa kirkelige
råd
Helga-Marit Myran med Bodil Berg
som vara valgt av Rissa menighetsråd
Ole Jørgen Haaverstad med Johan

Rein som vara valgt av Stadsbygd 
menighetsråd
Sverre Adolfsen – valgt av Sør-Stjørna
menighetsråd
Vegar Nebb – valgt av Hasselvika 
menighetsråd

Trosopplæringsutvalg 
for hele Rissa:
Trosopplæreren
Torbjørg Gunn Hubakk – valgt av Rissa
kirkelige råd
Finn Yngvar Benestad – valgt av Rissa
menighetsråd
Personlig vararepresentant: 
Kristi Singstad
Toril Iversen – valgt av Sør-Stjørna 
menighetsråd
Vibecke Mælan – valgt av Hasselvika
menighetsråd

Mediautvalg for hele Rissa:
Kontorsekretær Anita Nesset Kristian-
sen
Katharina Alice Moe Dahle – valgt av
Rissa kirkelige råd
Olav Hårberg – valgt av Hasselvika
menighetsråd
Vigdis Schei med Solfrid Langmo som
vara valgt av Stadsbygd menighetsråd

Resultat av Kirkevalget 
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Eritreisk Aften i Rein kirke
Kulturutvalget i Rissa Menighet kan se tilbake på et vellykket
arrangement i Rein kirke tirsdag 10. november. Eritreisk Aften
samlet vel 60 personer til en interessant og hyggelig kveld
med blikk på eritreisk kultur. Kveldens tilstelning var en del av
Kirkeuka 2015.

Ute var det svart november, men inne i kirka skinte lysene.
Eritreerne som var til stede, var pyntet til fest. Damene var et
flott skue i sine vakre nasjonaldrakter. Og mennene stilte i
dress. Publikum fikk høre om eritreisk kultur og tradisjoner, og
at de som flykter fra Eritrea, gjør det på grunn av et diktatorisk
styresett som betraktes som ett av de desidert verste i verden.
Kvelden ble ledet av Nils Kristian Hassel.

Rissa har fått mange nye innbyggere fra Eritrea de siste
par årene. Takket være flere ivrige ildsjeler, er de i ferd med å
bli godt integrert i lokalsamfunnet. 

-Jeg trives veldig godt i Rissa og har fått mange nye ven-
ner, sa blant annet Daniel Tsigehannes. 

Kvelden ble avsluttet med kirkekaffe og hyggelig prat.
Varm stemning som kjentes fin å ta med seg heim.   

Vigdis Schei

Elsa Eman 

Almaz Teklay 
forklarer hvordan

man lager 
eritreisk kaffe.

Barn og
voksne
hadde en
trivelig
kveld 
sammen . 

Damene var et flott
skue i sine vakre
drakter. Fra venstre
Aster Berhe, Almaz
Teklay, Elsa Eman,
Okubamariam 
Maharena og
Yordanos Hagos.





Lørdag 14. november hadde misjonsforeninga for Det
norske misjonsselskap sin tradisjonelle julemesse på
Fissa misjonshus.  Julemesse betyr salg av håndar-
beidsvarer, julebakst, lys fra Knausen lysstøperi,  kaffe,
brødmat og riskrem.  Ellers var det mulig å kjøpe lod-

der både på hovedutlodningen, åresalget, tombolaen
og «katta i sekken».   Seks konfirmanter hadde valgt å
delta i «julemessegruppa». Både disse og foreldrene
deres deltok aktivt i loddsalget og med flere innslag i
gudstjenesten i Rissa kirke på søndag. 

Inntekten fra julesalget går til menighetens misjonspro-
sjekt «Grønt livsgrunnlag i Vest- Etiopia». Misjonspro-
sjektet er en viktig del av Misjonsselskapets støtte til
Den etiopiske Mekane Yesuskirka sitt hjelpearbeid for
folket i landet og omfatter mange ulike tiltak. Et av disse
er tiltakene er bygging av et kultursenter for folkegrup-
pene Mao og Komo.  De er stort sett muslimer, og
mange av dem er fremdeles analfabeter.  Levesettet
kan være preget av det, og språk og kultur blir ikke all-
tid verdsatt av majoritetsbefolkningen.  Mekane Yesus
kirken ønsker derfor å bidra til å styrke deres selvfølelse
som egne folkeslag og på den måten vise kristen nes-
tekjærlighet.  

Rent økonomisk betyr julesalget mye. Overskuddet var
ikke klart da menighetsbladet gikk i trykken, men det
blir iallfall mer enn 40.000 kroner.  Frivillig innsats både
til salg og kjøkkentjeneste er grunnlaget for arrange-
mentet.  Gaver fra butikker og private gjør at det ble
små utgifter til gevinster. Loddsalg og serveringshjelp
fra konfirmanter og andre bidro til at dette ble et flott
arrangement både for menighet, forening og alle som
kom innom.  Orientering om misjonsprosjektet var selv-
følgelig med, men prat og spenning om hvem som ble
heldige vinnere, var nok like viktig for mange av oss.

Terje   

JJuulleessaallgg  oogg  mmiissjjoonn
Margot får god hjelp med salg av strikkevarer.

Marna har i mange år ledet misjonsforeninga og tatt hovedansvar
for julemessa. 
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Julesalg  og  misjon
Anne Kristin, Arn og Aage selger lys.Robin selger tomatsild.

Knut Jarle har ansvar for «Katta i sekken». Sverre hjelper aktivt til på kjøkkenet. 

Marianne og Owe Tobias sørger for tombolasalget.
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JJeessuuss  bblliirr  fføøddtt
Evangeliet etter Lukas 2,  1-20

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser 
Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.
Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var
landshøvding i Syria.  Og alle dro av sted for å la seg inn-
skrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids
by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,   for å la seg
innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og
som ventet barn.  Og mens de var der, kom tiden da hun
skulle føde,  og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun
svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for
dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken
og holdt nattevakt over flokken sin.  Med ett sto en Herrens
engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble
overveldet av redsel.  Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se,
jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag
er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er
svøpt og ligger i en krybbe».  Med ett var engelen omgitt av en
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne
til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og
som Herren har kunngjort for oss.»  Og de skyndte seg av sted og fant
Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham,
fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på,
undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble
sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.  Gjeterne dro tilbake. De lovet og
priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.
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Det er så mange fine salmer og sanger. Det varierer fra tid
til tid hvilken jeg går og nynner på. Noen av dem kommer
jeg tilbake til igjen og igjen. Denne salmen er en av dem.
Den er skrevet av Ole Theodor Moe.

«Jesus, det eneste,
helligste, reneste

navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,

fylde av nåde og sannhet og makt!»

Jeg velger å stole på Jesus når han sier at han er den som
Gud har sendt for å frelse verden. Alt annet han sier og gjør
gir meg tillit til å våge det. Og at han tilbyr frelsen av nåde,
er også forutsetningen for at jeg kan ta i mot den. Hadde
frelsen vært etter fortjeneste, så har jeg selvinnsikt nok til å
vite at da hadde den ikke vært for meg. Jeg velger å tro at
dette er en sannhet som står seg gjennom all teknologisk
og vitenskapelig utvikling og alle politiske svingninger. 

«Motganger møter meg -
aldri du støter meg

bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg

fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.»

Jeg velger å satse på at Jesus alltid vil være den jeg kan
komme til med alt, også med det som jeg ikke er i stand til å
sette ord på.  Og at jeg får lov til å være meg selv hos Jesus,
ærlig både i glede, sinne, skam og sorg.

«Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg

hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg

etter din vilje mens her jeg er gjest!»

Jeg ønsker at Guds vilje skal skje på jorden slik som i him-
melen. Og jeg tror at Jesus kan prege meg og lede meg i
hverdagen, slik at jeg kan få til å leve mer etter Guds vilje
med livet mitt.

Du er den eneste,
helligste, reneste.

Gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,

ta meg til sist i din herlighet inn!

Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon
Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs
ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige». (Matt. 6, 67-69)

Jeg ber herved Per Jarle Singstad om å skrive om en salme eller en sang som betyr noe for ham til neste menighetsblad.

Min salme av Anne Hovstein Furunes
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Konfirmantjubilanter fra Stadsbygd

60- og 70-årskonfirmanter i Stadsbygd kirke
1. rekke: Olise Slettvold f. Fenstad (70), Karen Marta Askim (70), Erna Langmo f. Myhr (70), Kjellaug Irene Foss f. Overegseth
(60), Kristin Brattset f. Engdal (60), Arnhild Skånø f. Nilsen (60), Mildrid Næss f. Bjørnerås (60).
2. rekke: Andreas A. Brødreskift (70), Arvid Hjelmen (60), Andreas Hårsaker (60), Jon Audun Schei (60), Åsmund Vårheim
(60).

50-årskonfirmanter i Stadsbygd kirke 
1. rekke: Dagrun Askim Fenstad, Astrid Kirkemyr Nilsen, Mary Rønning Johansen, Marit Tung Gynnild, Brit Elisabeth Grønning
Ersland, Else Marie Hagemo, Åse Belling, Bodil Grønning Alseth, Bodil Bjørvik Johansen, Karin Merethe Trang Kjervågsund.
2.  rekke: Roald Askheim, Gunnar Askjem, Olav Bjørnerås, Jens Arnvid Kilen, Brynjar Hårsaker, Jostein Hårsaker, John Egil
Bliksås.



Fra kirkeboka
Dåp
13.09.15 Mari Schei-Aune, Stadsbygd kirke
13.09.15 Magnus Schei Rodahl, Stadsbygd kirke
20.09.15 Odin Andreas Refsnes Høgstad, Frengen kirke
20.09.15 Isak Bakøy, Rissa kirke
20.09.15 Nora Bakøy Bragstad, Rissa kirke
20.09.15 Benjamin Risvik, Rissa kirke
20.09.15 Storm Risvik, Rissa kirke
20.09.15 William Grønning Torsvik, Rissa kirke
04.10.15 Liam Sterten Dalen, Stadsbygd kirke
11.10.15 Miranda Hopen Berge, Rein kirke
11.10.15 Alma Dybdahl, Rein kirke
11.10.15 Marco Carmona-Dahl, Rein kirke
18.10.15 Sofie Fagerdal-Leinsvang, Hasselvika kirke
18.10.15 Aron Alexander Witzøe Liabø, Klæbu kirke
01.11.15 Johan Thung-Hansen, Stadsbygd kirke
01.11.15 Eileen Skogen Tung, Stadsbygd kirke
08.11.15 William Frandsen Jensen, Frengen kirke
08.11.15 Agnes Sildnes Jørgensen, Frengen kirke
15.11.15 Emil Olsøy Gomo, Rissa kirke
15.11.15 Ruben Alexander Gilde, Rissa kirke
15.11.15 Theo Storheil-Johansen, Rissa kirke
15.11.15 Luna Kalvik, Steinkjer kirke

Vielser
19.09.15 Veronica Gjævran og Jan Egil Grønning, 

Stadsbygd kirke
10.10.15 Kjersti Anita Garmo og Svein Arne Dyrendahl, 

Rissa kirke

Begravelser 
16.09.15 John Magne Fissum (1944) Rein kirkegård
18.09.15 Margit Elfrida Myran (1919) Husby gravplass
30.09.15 Oddny Alvilde Grønningen (1939) Rissa kirkegård
01.10.15 Eli Trang Olsen (1924) Stadsbygd kirkegård
02.10.15 Johan Olav Grønflaten (1938) Stadsbygd kirkegård
02.10.15 Helge Melland (1925) Rein kirkegård
07.10.15 Pauline Rødsjø (1929) Husby gravplass
14.10.15 Agnes Johanne Andresen (1920) 

Stadsbygd kirkegård
16.10.15 Reidar Lindseth (1944) Rein kirkegård
28.10.15 Sverre Vaarly (1943) 

Warszawa Evangeliske Augsburg kirkegård
04.11.15 Karen Vandbakk (1925) Rissa kirkegård
06.11.15 John Arnt Grønning (1946) Stadsbygd kirkegård
11.11.15 Magda Rørvik (1922) Stadsbygd kirkegård
14.11.15 Egil Wisth (1947) Rein kirkegård (Urnenedsettelse)
18.11.15 Aase Marie Solem (1920) Rissa kirkegård
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Hjertelig takk for vennlig deltakelse i John Einans begra-
velse. Takk for kondolanseblomster og gave på kr 13200 til
Rissa kirkes blomsterfond. En varm takk til Hjemmetjenesten,
Råkvåg og Rissa sykehjem for vennlig hjelpsomhet i forbin-
delse med Johns sykdom og bortgang.
Marit, Anne Mildrid, John Morten

Hjertelig takk for oppmerksomhet, deltakelse og gaver til
Skaugdal Grendahus og Rissa Blomsterfond ved Arne 
Alseths bortgang.  Takk til helsevesenet for omsorgsfull pleie,
spesielt Hjemmetjenesten i Rissa.
Solveig, Aase, Otto, Liv, Anne Sofie med familie

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære John
Magne Fissums bortgang og begravelse. Takk til Erlend for
fin sang i kirka. Takk for alle blomster, telefoner og tekstmel-
dinger. Takk for gaver til blomsterfondet ved Rein kirke og
minnegaver til Kreftklinikk Fosen. 
Ellen, Eva, Dagrun, Grethe, Bjørnhild og Jorun Merethe 
med familier

Hjertelig takk for all deltagelse og omtanke ved vår kjære
Helge Mellands bortgang og begravelse. Takk for blomster
og pengegave til Rein blomsterfond gitt i kirken.
Magnhild, Arve, Harald og Kari med familie 

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og penge-
gaver til Indre Stadsbygd Sanitetsforening i forbindelse ved
vår kjære mor Eli Trang Olsen sin bortgang og begravelse.
Takk til Stadsbygd eldresenter for god stell og pleie. En takk
også  til Asbjørn Moslett og Nina Merethe Rian for fin sang
og musikk i kirka.
Eilert, Karin Merethe og Geir med familier.

En varm takk for deltakelse, blomster og pengegave til LHL
ved vår kjære Johan Grønflatens bortgang. Takk også til 
Asbjørn Moslett for fin solosang i kirka.
Oline
Bjørg, Odd, Helen og Jan m/familier.

Takk for minnegaven i forbindelse med Eli Trang Olsens 
begravelse. kr 14 330,-. 
Indre Stadsbygd sanitetsforening

En varm takk for deltagelse, omsorg og blomster ved vår
kjære Agnes Andresens bortgang.
Takk for pengegaven til Rissa Kreftforening på kr 15 000,-.  En
stor takk til Nina Merethe Rian for den fine sangen i kirka, og
det vakre fløytespillet. Stor takk til hjemmesykepleien for god
hjelp og omsorg.
Harry
Harald og Grazyna, Øystein og Grete, Lillian og Birger

Takkeannonser



Returadresse: 
Kirkekontoret 
7100 Rissa

Informasjon

B

GGaammllee  jjuulleekkoorrtt
Julekort er en tradisjon med mer enn hundre års
historie. Andrea Olsøybakk (1894-1973) tok vare på
julekortene sine, og Eilert Bjørkvik har sendt oss
noen gamle julekort fra samlingen hennes som nå
er i Rissa Bygdemuseum.  Kortene er fra perioden
1911 – 1948, og flere av dem har noen typiske trekk
fra den tida de ble sendt.  Kortet fra 1911 viser et
sterkt samband med Amerika.  Det ble sendt fra
Broder Ebbe Olsøen i Everett, USA.   Kortet fra 1944
har bilde av en gutt med rød lue.  Den røde lua var
symbol på norsk motstand mot okkupasjonsmak-
ten.   
God Jul!


