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Juleandakt – advent 2016
preses Helga Haugland Byfuglien

Veien til den store gleden

Hvordan skal vi møte frykten? Jesus
møter oss i adventstiden med disse
ordene: «La ikke hjertet bli grepet
av angst. Tro på Gud og tro på
meg.»

Ordene leder tanken til julenatten.
Vi har sett dem for oss mange
ganger: Gjeterne i den stille natten
blir forskrekket av en engel som var
omkranset av lyset fra Herrens her-
lighet. De ble overveldet av redsel,
står det, og det kan neppe ha vært
lett å følge engelens ord til trøst:
«Frykt ikke». 

I følge psykologer reagerer de aller
fleste mennesker på frykt med for-
virring. Planlegging og rasjonelle
tanker kobles bort; det tar for mye
tid og energi. Dessverre overtar et
litt mer primitivt område av hjernen,
som har lite erfaring med nødsitua-
sjoner, og derfor sender de fleste
mennesker ut i helt irrasjonelle
handlinger.

La ikke hjertet bli grepet av angst,
sier Jesus til disiplene like før han
feiret siste påskemåltid med dem.
Rådet han gir, kan vi ha god bruk
for. Men lett er det ikke. Bare noen

dager senere ser Jesus ned på
menneskeheten fra korset og sier:
«Tilgi dem, for de vet ikke hva de
gjør». Og det er sant. Vi er forvir-
rede. Vi ødelegger skaperverket, vi
er grådige og egoistiske. Kanskje
er det frykten som driver oss. 

Men Gud vil ikke at vi skal være for-
virret. Han sier: «Stol på meg!» Gje-
terne på Betlehemsmarken fikk en
konkret oppgave til hjelp mot forvir-
ringen: «Jeg forkynner en stor
glede», sa engelen. De ble oppfor-
dret til å gå til stallen for å finne
Frelseren i krybben.  

Så går også vi med langsomme
skritt mot julefeiringen. Gjennom
advent er vi invitert til å dele for-
ventningen om han som stadig
kommer i julens evangelium, i ord
og sakrament. Guds Sønn deler
menneskelivet med oss, og han
viser oss veien til Gud. Guds Sønn
kom til oss for å være sant men-
neske sammen med oss. Han
leder oss til ham som skapte oss. 

«La ikke hjertet bli grepet av angst,
men tro på Gud og tro på meg».
Det er slik han viser oss veien vi
skal gå. Han forkynner at frykten
skal vike for glede. Det er ikke et

lettvint livsmestringsråd. Jesus sier
at vi vet veien dit han går. Og det er
sant: I tro vet vi det. Det er adven-
tens vei. Vi går den i tillit til Guds
nåde som viser oss kjærlighetens
vei. Den går til vår neste. Den går til
flyktningen og til den utstøtte. Den
går til et såret skaperverk. Den er
bygget av kjærlighet og tjeneste.

Velsignet jul.

«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og
tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var
det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og
vil gjøre i stand et sted for dere?  Og når jeg har
gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme
tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der
jeg er.  Og dit jeg går, vet dere veien.»

Joh 14,1-4
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27. november – 1. søndag i advent
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg.
Juleavslutning for småbarnssang.
Offer til menighetsarbeidet.

4. desember – 2. søndag i advent
REIN KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste m/nattverd ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik
Offer til menighetens diakoniarbeid

11. desember - 3. søndag i advent
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste m/nattverd ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik
Offer til Misjon uten grenser

12. desember – mandag
RAMSVIK KIRKE kl. 18.00
Lysmesse ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Utdeling av 2-årsbok

13. desember – tirsdag
RISSA KIRKE kl.18.00
Skolegudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik

15. desember – torsdag
STADSBYGD KIRKE kl.18.00
Lysmesse ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg

18. desember - 4. søndag i advent
RISSA SYKEHJEM kl.11.00
Gudstjeneste m/nattverd ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik
Ingen offer

19. desember – mandag
HASSELVIKA KIRKE kl. 08.45
Skolegudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik

20. desember – tirsdag
RISSA KIRKE kl.09.30
Skolegudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth 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

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

HASSELVIKA KIRKE kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved prost 
Brita Hardeberg
Offer til Kirkens Nødhjelp

RAMSVIK KIRKE kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til Kirkens Nødhjelp

FRENGEN KIRKE kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til Kirkens Nødhjelp

25. desember – 1. 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 sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til Stadsbygd sanitetsforening

26. desember – 2. juledag
RÅKVÅG SYKEHJEM kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved 
Ingunn Aarseth Høivik
Ingen offer

31. desember – Nyttårsaften
REIN KIRKE kl. 23.00
Gudstjeneste m/nattverd
Ingen offer

8. januar – Kristi åpenbaringsdag
STADSBYGD ELDRESENTER kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Ingen offer

15. januar – 2. s. i åpenbaringstiden
FRENGEN KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til Menighetens diakoniarbeid

RISSA KIRKE kl.19.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til Menighetens diakoniarbeid

22. januar – 3. s. i åpenbaringstiden
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik
Offer til Kirkens Bymisjon

HASSELVIKA KIRKE kl. 16.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik
Offer til Kirkens Bymisjon

29. januar – 4. s. i åpenbaringstiden
RISSA KIRKE kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik
Offer til Lys til verden

5. februar – 5. s. i åpenbaringstiden
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Utdeling av 6-årsbok
Offer til Menighetens trosopplæring

RAMSVIK KIRKE kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Utdeling av 4- og 6-årsbok
Offer til Menighetens trosopplæring
Menighetsmøte

12. februar – såmannssøndag
RISSA KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik
Offer til Det Norske Bibelselskap
Menighetsmøte

19. februar – Kristi forklarelsesdag
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til Menighetens arbeid
Menighetsmøte

REIN KIRKE kl. 19.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til Den Norske Israelsmisjon
Menighetsmøte

26. februar – Fastelavnssøndag
RISSA KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik
Offer til Menighetens trosopplæring

1. mars – Askeonsdag
REIN KIRKE kl. 19.00.
Fastegudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg.

5. mars – 1. søndag i faste
REIN KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til Kirkens Nødhjelp

Gudstjenesteliste
2277..  nnoovveemmbbeerr  22001166  --  2299..  mmaarrss  22001177
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Adventskonserter
Adventstiden er en tid for tradisjoner. Som vanlig arrangeres det adventkonserter
i våre kirker der lokale krefter opptrer. Velkommen til en trivelig adventstund med
sang og musikk i:
Ramsvik kirke søndag 27. november kl. 1800.
Arr. Mælan skolekorps og Ramsvik kirkeutvalg
Stadsbygd kirke søndag 18. desember kl. 1530
Arr. Rissa musikk- og teaterråd
Rissa kirke søndag 18. desember kl. 1930
Arr. Rissa musikk- og teaterråd

Juletrefest i Skaugdal bedehus 4. juledag (28. des) kl. 19.00
• Juletregang
• Underholdning
• Andakt v/soknediakon Liv Kastberg
• Bevertning
• Åresalg
Velkommen!
Arr. Husstyret

Familiejuletrefest 
kl. 15.00 på Stadsbygd bedehus fredag 30. desember. Tale av Inger Synøve
Gjære. Sang av Rissa Soulchildren.

Møteplan for Øvre Rissa Misjonssambandsforening 
vinter/vår 2017:

Julefest 3. juledag i Sunde misjonshus (2016) kl. 18.00
11. januar Misjonsforening/årsmøte hos Liv Jenssen kl. 19.30
07. februar Misjonsforening hos Oddny og Didrik Frengen kl. 19.30
01. mars Misjonsforening hos Hildur Dahle kl. 19.30
19. april Misjonsforening hos May Elin og Andrew Larsen kl. 19.30
26. mai Misjonsforening på hytta til Sakseid kl.18.30

Møter Sunde misjonshus:
14.-19. mars, møter ved Stein Raunehaug
09. april - palmesøndag, sangkveld/Gaitherkveld
02.-04. mai, møter ved Wenche Lunde

Gudstjenesteliste
forts.
STADSBYGD KIRKE kl.16.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til NorMisjon Trondheim

12. mars – 2. søndag i faste
RISSA KIRKE kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik
Utdeling av 6-årsbok
Offer til Kirkens Nødhjelp

HASSELVIKA KIRKE kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingunn Aarseth Høivik
Utdeling av 4- og 6-årsbok
Offer til Kirkens Nødhjelp

15. mars – onsdag. 
REIN KIRKE KL. 19.00
Fastegudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg.

19. mars – 3. søndag i faste
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til Blå Kors Trondheim

REIN KIRKE kl. 18.00
Taizègudstjeneste

26. mars – Maria budskapsdag
RISSA KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg
Offer til Kirkelig ressurssenter for vold og
overgrep

29. mars – onsdag.
REIN KIRKE kl.19.00.
Fastegudstjeneste ved sokneprest 
Ole Kristian Skadberg. 

Klokkere/
medliturger søkes!!
Kirkeutvalget i Stadsbygda vil
gjerne ha flere frivillige 
medhjelpere.
Er du interessert og vil vite mer
så ta kontakt med
Diakon Liv Kastberg, 
tel. 920 68 515.
Ingen forkunnskaper kreves. 
Kirkeutvalget i Stadsbygda
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Andakter våren 2017

Rissa sykehjem
Tirsdager kl 11.00
17. januar
31. januar
14. februar
28. februar
14. mars
28. mars

Råkvåg aldersheim
Tirsdager kl 11.30 
24. januar
21. februar
21. mars

Stadsbygd eldresenter
Onsdager kl 10.             
25. januar
8. februar
22. februar
8. mars
22. mars

Velkommen!
Med forbehold om endringer

Rissa kirkelige råd

Invitasjon til alle  2- 4- og 6-åringer
4-åringer Hasselvika menighet, Hassel-
vika kirke, søndag 12. mars kl. 16.00
ELIAS BENEDICT TEIGEN
SILJE RASCH NILSEN
LUCAS TONNING-NÆSS

6-åringer Hasselvika menighet, Hassel-
vika kirke, søndag 12. mars kl. 16.00
MARTIN SANNAN
MAGNUS GUSTAV MAUSETH

2-åringer Sør-Stjørna menighet, Ramsvik
kirke mandag 12. desember kl. 18.00
ROBIN SCHANKE
LUKAS REFSNES
EMILIE RØDSJØ
MAILIN LAMØY SJØBAKK

4-åringer Sør-Stjørna menighet, Ramsvik
kirke, søndag 5. februar kl. 16.00
MATHILDA SMÅVIK-LANGTINN
LILLY-THERESE ENEBAKK SALBUVIK
FREDRIK BJØRGUM LANGSETH
SOPHIA HAGEN

6-åringer Sør-Stjørna menighet, Ramsvik
kirke, søndag 5. februar kl. 16.00
JONATHAN SMÅVIK-LANGTINN
MILLY ANDREA MARCHELIE LAGAARD RØDSJØ
EMIL RIAN BJERKEN
JAKOB REFSNES

2-åringer Stadsbygd menighet, Stads-
bygd kirke, tirsdag 10. januar kl. 17.30
VICTORIA ELISE LYSHEIM
ALVA AURORA NÆSS
MARTIN ELIAS ASKJEMSHALTEN BELLING
NORA SANDBAKK
KRISTOFFER FENSTAD
STORM VIKING BERDAHL DRAGSTEN
COLIN NATANIEL RØNNING
LEONA KVITHYLL RISVIK
ALIDA SOFIE BLAKSTAD
JONAS DAHLE HØE
SEBASTIAN STORDAHL
SYVER VEMUNDSTAD ANDRESEN
HÅKON SKJØNHAUG OVERSKAUG
LILLY GARMO VÅRUM
MAIKEN MELHUS
HILDE BERG-LANGMO
INE LARSEN
VILDE MONSEN
MILENA HILSTAD
HELMINE KRISTIANSEN
KRISTIAN MAGPANTAY STOLPNES

6-åringer Stadsbygd menighet, Stads-
bygd kirke, søndag 5. februar kl. 11.00
ELISE ASKIM
SIRI BRØDRESKIFT
EMILIAN MONSEN FARBU
IDA KRISTINE DAHLE
ANDREA DAHLE HUSBY
SIVERT MURVOLD BORGFJORD
ELENA GARMO VÅRUM
SOPHIE EMELIN  BREVIK
EMIL ANDREAS BUAN BERG
MAREN THUNG-HANSEN
MARIELL ANDERSSEN KNUTSEN

PÅL ADRIAN MYHRE STØRSETH
KIM ANDRE AASEN
SHAUN KENNETH AASEN
TOMMY KANE AASEN

2-åringer Rissa menighet, Rissa kirke,
torsdag 12. januar kl. 17.30
OLIVER KVITLAND
KEN ADRIAN SUNDSETH
OLA FISSUM DALEN
OLINE RØNNING
PERNILLE FLYTØR-EGEBERG
OLE MARTIN ENEBAKK
ANE MARIE KIMO
JOHN WILLIAM HAGEN STRAND
OLE FISSUM RIAN
ALIDA SKAGSTAD HANSEN
BENJAMIN RISVIK
STORM RISVIK
GUSTAV BERG
MAYA BJØRNERÅS ISAKSEN
HÅKON OVERLAND SUNDLAND
LEAH CHRISTINE FINLI
ISABELLA DRAGSETH
JONATHAN VIKEN RIKARDSEN
ALEXANDER SCHILDMAN SKOGEN
MADELEN BERDAHL
NIKOLAI JONASSEN LORENTSEN
LUCA MATTEO SOLEM-SOLSTAD
LEILA ALEXANDRA WIGGEN
VETLE JOHAN DYRENDALSLI
NORA MEYER DALE
TUVA MEYER DALE
ARIA STOKKAN MØLLEGÅRD
JULIAN KVITLAND UTSTRAND
SOLVEIG AUNE
MARTIN OVERLAND

6-åringer Rissa menighet, Rissa kirke,
søndag 12. mars kl. 11.00
ANDERS HAAKON ATANGAN NEDREGÅRD
KAJSA RINGSETH
VILDE EINAN
MATHILDE ENEBAKK
STINE OVERLAND
NICOLAI RØDSJØ
WILLIAM KARIJORD KRUKSVE
ESKIL FLYTØR
MARTHE KRISTINE KVITLAND
LOTTE DYRENDAHL
MARCUS FØLL
VANESSA JOHANNE HARBAKK
KRISTINA KOBBERRØD BERG
CAMILLA BERGE NEVERDAL
NIKOLAI STERTEN DALEN
JOHN AKSEL HAUGAN
LIAM EMIL SOLEM-SOLSTAD
NATHALYE ALETTE JOHANSEN BROSVEET
HANNA KRISTINE SANDVOLD OVERLAND
HÅKON OLSØY
OLA OLSØY
NOA NYGÅRD SKARSVÅG
EVELYN SOFIE NILSEN HAUGEN
ANDRÈAS ROKSETH
EMMELI SKAGSTAD HANSEN
ALFRED-OLAI OVESEN FJELLÅS
JOHAN ANDRE KVITLAND
HEDDA OVERLAND SUNDLAND

Foto: Eli Kristin Hårberg, Design: Slawek Banach
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6-årsbok
Alle som fyller 6 år i 2017 er velkommen til å få 6-års bok. Du vil få en invitasjon i posten for å
komme til kirka og motta boka. 6-årsboka handler om Bo og Nora som du har blitt kjent
med i 4-årsboka. I boka blir du også bedre kjent med høytidene påske og pinse.
Boka blir delt ut i: Stadsbygd kirke søndag 5. februar kl. 11.00

Ramsvik kirke søndag 5. februar kl. 16.00
Rissa kirke søndag 12. mars kl. 11.00
Hasselvika kirke søndag 12. mars kl. 16.00

4-årsbok
I løpet av året vil alle 4-åringer få sin 4-års bok. I Hasselvika og Ramsvik blir du inviterer til
felles bokutdeling sammen med 6-åringene. I Rissa og Stadsbygd vil du få boka di til høs-
ten. 4-årsboka har mange fine sanger og fortellinger. Du møter her Bo og Nora og blir kjent
med dem.
Boka blir delt ut i: Ramsvik kirke søndag 5. februar kl. 16.00

Hasselvika kirke søndag 12. mars kl. 16.00

2-årsbok
2-åringene får sin egen bok som handler om sauen Krølle som har gått seg bort. For de
som bor i Hasselvika/Fevåg blir boka delt ut på barnehagegudstjenesten i Frengen kirke. For
de som tilhører Ramsvik kirke vil de få boka på adventsgudstjeneste i Ramsvik kirke. Rissa
og Stadsbygd har bokutdeling rett etter jul for de som er 2 år i 2016.
Boka blir delt ut i:  Frengen kirke torsdag 8. desember kl.17.00

Ramsvik kirke mandag 12. desember kl. 18.00
Stadsbygd kirke tirsdag 10. januar kl. 17.30
Rissa kirke torsdag 12. januar kl. 17.30

Har du ikke anledning til å møte i «din» kirke er du velkommen til å få boka i en av de andre
kirkene.
Du vil få invitasjon i posten til å komme å motta boka di.

VELKOMMEN TIL SuperTirsdag! Rissa menighets sitt aktivitetetstilbud
for unger fra 2. til 7. klasse.  Foregår i Rissa kirke annenhver tirsdag,
fra kl. 17.30 til 19.30. Vi avslutter kvelden med felles kveldsmat for
ungene og andre familiemedlemmer, fra kl. 19.00. Kveldsmaten
koster 20,-. Aktivitetene som barna kan være med på er: 

Rissa barnegospel.
Her vil du lære sanger og stemmebruk
og ha det gøy. Koret       kommer til å
opptre på gudstjenester, og du vil få an-
ledning til å prøve deg som solist med or-
dentlig utstyr. Vi har sunget på radioen
flere ganger. Rissa barnegospel ledes i år
av Elena Bogilis, Line Rønning og Julie
Rønning.

Teknikergruppe Dette er for deg som har
lyst til å lære å kjøre lyd eller tekst, og
bruke  det under gudstjenestene i kirka.
Vi har et flott lys- og lydsystem i kirka, og

vi kan kjøre tekst, film og bilder på veggen. Teknikkere setter opp-
og klargjør utstyr før, og etter øvelsene, og på gudstjenestene. 
Først kommer, sist går. Det er ikke plass til flere enn 2-3 stykker i
gruppa, så vi rullerer. Sven Olav Høivik er leder for gruppa.

Kreativ gruppe. Vi er Kirkas Kuleste Kre-
ativ Klubb = 4K.  
Vi maler i stort format,- og da mener vi
STORT, 
går på inspirasjonsjakt inne i kirka og ser
på kirkekunsten vi har som inspirasjon til
å lage ny kunst. Første året resulterte i 4 

alterbilder som henger i de ulike kirkene våre ved våre nye 
barnealter. Vi lager ny kunst som kan brukes i gudstjenesten,
som kulisser, avbildet via videokanonene og noe til eget bruk. 
I år jobber vi med tegneserier og kanskje vil du finne en stripe i Me-
nighetsbladet neste gang? Det er Ragnhild og Jan Inge Rønning
som leder denne gruppa.

Påmelding Helst på vår hjemmeside: http://superonsdag.net Her
velger du hvilken aktivitet du har lyst til å være med på! Du kan
også ringe direkte til Sven Olav Høivik, på tlf.: 41 25 80 89 Du kan
melde deg på når som helst.Tilbudet er gratis, men en voksen må
hjelpe til med kveldsmaten, på en samling i året. BLI MED DU
OGSÅ!
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Aktiviteter for barn og unge
Skaugdal unge røster:
Øvelser på onsdager i oddetallsuker.
Skaugdal bedehus fra kl. 17.00-19.00.
Leder: Kjersti N. Furuseth tlf. 73 85 40 48

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

Noas Hobbyklubb: for 1.-7. trinn
Stadsbygd bedehus fra kl. 17.30-19.45. 
Leder: Jorunn Bårli Berg Tlf. 948 10 867

Rissa Soul Children: for 1.-7. trinn
Stadsbygd bedehus kl. 18.00
Leder: Jorunn Bårli Berg Tlf. 948 10 867

SuperTirsdag: Alder: Fra 4. – 7. klasse.
Rissa kirke kl. 17.30. 
Leder: Sven Olav Høivik. Tlf. 412 58 089
Ragnhild og Jan Inge Rønning: 971 62 476

Hasselvika Barnelag: Fra 0-11 år
Fevåg/Hasselvika skole fra kl. 17.30-19.00
Datoer i vår: 16. jan, 30. jan, 13. feb, 27. feb
24. april og 8. mai
Leder: Helena Sørensen. Tlf. 478 03 643

Skolelaget 
Kontakt Marianne B Langmo. Tlf. 971 90 041

Stjørna Fritidsklubb Fredager.
Juniorklubb: 1800-20.00
Hovedklubb: 20.00-23.00
Dato vår: 20. jan, 3. feb, 17. feb, 3. mars, 17. mars
31. mars, 28. april, 12. mai og 26. mai 
Ledere: Gunn Heidi Husby Lian. Tlf. 911 39 510
Margareth Askjemshalten. Tlf. 936 44 923

BABYSANG I RISSA
Vår 2017

Dette er et tilbud for baby fra 0-1 år sammen med 
mor, far eller en annen voksen.

Det blir et variert repertoar av kjente, kjære sanger,
nye sanger, rim, regler, dans og kos! 

Etterpå blir det tid til skravling og spising.
Ta med matpakke, vi lager kaffe og te.
Velkommen til Rissa kirke kl. 1030

Tor. 26. januar
Tor. 2. februar
Tor. 16. februar
Tor. 9. mars
Tor. 16. mars

Ledere: Ingunn Aarseth Høivik og  
Margareth Askjemshalten

Tlf. Margareth. 93644923                                                                                                    
Arr. Menighetene i Rissa kommune

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

Velkommen til Rissa kirke kl. 1730
Tor. 26. januar
Tor. 2. februar
Tor. 16. februar
Tor. 9. mars
Tor. 16. mars

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

TÅRNAGENTHELG i RISSA KIRKE

Kirketårn, symboljakt, skattejakt, oppdrag og mysterier
Har du lyst å gå på symboljakt i kirken? Eller kanskje en skattejakt? Lurer du på
hva slags mysterier du finner i bibelen? Vet du at det står noe på alle landets kirkeklokker?

Vi vil invitere alle dere som er 8 år i 2017 til å være Tårnagenter i Rissa kirke.
Vi har en samling på lørdag 28. januar og deltar i gudstjenesten på søndag 29. januar.
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Jeg vokste opp i storfamilie med mor, far,
søster, tanter og onkler på Føl, like ved
Rissa kirke. Der ble det drevet bakeri og
butikk og onkel Ole hadde drosje.

Hele førjulstida var kanskje litt mer hek-
tisk hos oss enn hos andre. Jeg var 18 år
med sertifikat før jeg skjønte at de fleste
heimene rundt omkring i bygda var vas-
ket og pyntet allerede sjursmessda’n ,
eller lillejulaften som det heter i dag.
Denne sjursmessda’n, da jeg var atten,
fikk jeg i oppgave å kjøre rundt brødvarer
som var bestilt til den store høgtida og
alle steder var det helg.  Og hos Ingrid
og Kjell Stoum fikk jeg sågar oppleve
ungene som kastet en spade inn i
gangen. Det var «Sjur med spaden» som
forventet at det skulle legges julekaker
og annet gotteri på spaden. Håper
skaugdalingene fortsatt har denne tradi-
sjonen eller har Halloween tatt over?

Heime hos oss var det fullt kaos. I bake-
riet i kjelleren, sto onkel Sigurd og Eilert
Myran og bakte så mjølskya sto rundt de
og steikosen trengte seg opp i stue og
kjøkken. De siste 2 – 3 dagene før jul
kunne de stå både natt og dag i strekk.
Det var bakerivarer over alt, på stuebor-
det, i kammerset og på kjøkkenet. Folk
bestilte store sirupskaker, hvetekaker, ju-
lebrød og sekkevis med Lofotkak, og folk
kom og gikk. 

Tante hadde butikken og der var det
også hektisk før jul. Folk skulle kjøpe mat
og julegaver.  For meg som barn, var det
stort da reolen med julegaver ble satt inn

1. søndag i advendt, - på
denne reolen med 3 – 4
hyller var alt en kunne
ønske seg til jul.

Heime var det som sagt
kaos, men Olina hadde
vært der tidligere på høs-
ten og vasket rundt i alle
rom og julegrisen var
slakta. Julekakene stekte
mamma og tante om
natta. Det var goro, serin-
akaker, fattigmann (av 36
eggeplommer), ringer,
potetmelstopper, bordsta-
bler, sprutbakelse, kavring … ja, sikkert
mye mer.

På julaften ble det vasket, rydda og pynta
hos oss også. Klokka 17.00 begynte kir-
keklokkene å ringe jula inn og onkel og
jeg henta tante på butikken, mens jule-
snøen lavet ned. Tante Signy og onkel
Otto hadde kommet tidligere fra Ran-
heim for å feire jula sammen med oss. 
Endelig kom julemiddagen på bordet.
Det var risengrynsgraut og medisterka-
ker. Ribba måtte vente til 1. juledag. Da
maten var spist reiste onkel Otto seg
høgtidelig og begynte: « I Jesu navn, - og
så leste han juleevangeliet for oss.
Etterpå sang vi flere julesanger.

Jeg husker spesielt en julekveld vi satt
ved bordet, da banket det på døra og
inn kom en ukjent mann. Han lurte på
om onkel Ole kunne kjøre han til Malm
om kvelden. Han var sjømann og ville

heim til jul.  Han ble bedt til bords sam-
men med oss, men han ville heim til
mamma. Onkel Ole kjørte han til tross for
at snøen lavet ned og veien mellom
Rissa og Malm hadde ikke den standar-
den den har i dag. 

Når julematen var fortært, juleevangeliet
lest og julesangene sunget var det å
skynde seg å vaske opp før en endelig
kunne få åpne julegavene. Fra mamma
og pappa var det alltid fornuftige gaver,
blant annet ski som pappa hadde laget.
Kan ikke si at jeg satte pris på det; - alle
de andre hadde jo «kjøpaski», men
mamma sa at vi kan da bare klistre på
noen merker så er det ingen som ser at
de er heimlaga. – Men det var jeg ikke
helt sikker på. De beste julegavene var
bøker og det fikk jeg alltid fra mitt søs-
kenbarn på Ranheim. Etter julegaveutde-
linga sovna de fleste av de voksne; - de
var helt utslitte etter de hektiske førjulsda-
gene i bakeriet og butikken. Min søster
og jeg fant i julekakene og kokte kaffe før
vi vekte de. Kaffe og kaker ble servert før
vi alle gikk til sengs.

1. juledag ble det servert frokost i stua
med sylte, leverpostei og kjøttruller av
alle slag før vi gikk til høgtidsgudstje-
neste. Denne dagen var det strengt for-
budt å gå på besøk til venner eller leke
ute, men vi møttes i kirka og kunne for-
telle om julegavene vi hadde fått. Midda-
gen denne dagen besto av ribbe og
medisterkaker med surkål, og ingen
kunne lage ribba som mamma gjorde.

Resten av jula var det juletrefester og ju-
leselskaper hos naboer, slekt og venner,
- en herlig tid. Og jula varte til 20. dag jul,
da kom «Knut og kasta jula ut». 

Tekst og foto: Svanhild Sveaas Skrødal

Min barndoms jul
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En helhjertet gave
Et flunkende nytt digitalt flygel er nå på
plass i Rissa kirke. Oppsparte midler
samt pengegave fra Finn Yngvar Bene-
stad har gjort dette mulig. 

Han feiret nemlig sin 60-årsdag ved å
invitere slekt og venner og ellers de
som måtte ønske det til en storstilt kon-
sert i Rissa kirke. Lørdag 8. oktober ble
en minnerik dag for de som kom og
feiret sammen med bursdagsbarnet.
Og gaveønsket var helhjertet og intet
mindre enn penger til nytt flygel. Kon-
serten innbrakte nærmere 40 tusen. 

En passende gave
– Å runde seksti er en miliepæl i livet.
For et par år siden begynte tanken på
å arrangere en konsert i anledning
åremålsdagen og ta form. Takket være
god hjelp fra familie og venner har
dette blitt en realitet i dag, kunne jubi-
lanten meddele.
- Musikk er en stor del av livet mitt, og
jeg fikk lyst til å dele et utvalg av
sanger og musikkstykker som jeg har
et personlig forhold til med familie,
venner og kjente. Og en passende
gave til en 60-åring fant jeg ut kunne
være et bidrag til innkjøp av nytt flygel.  

Ekte rissværing
Finn Yngvar er født i Oslo, rakk så vidt å
starte på barneskolen i Trondheim før
familien igjen flyttet sørover og til
Bærum kommune. I dag er han som
ekte rissværing å regne. I 1982 flyttet
han sammen med sin kone Anne til
Rissa for å begynne som lærer ved
Fosen Folkehøgskole. Der ble han i fem

år, og de to siste årene var han rektor
ved skolen. Så gikk ferden til den
«bløde kyststripe» og Kristiansand,
hvor Finn Yngvar fikk jobb hos Fylkes-
mannen. Livet var bra, men savnet

etter Rissa meldte seg, og da var det
bare ett å gjøre. Vende tilbake! Siden
1991 har familien bodd i Rissa. I huset
ved Strømmensbrua trives de. Der har
de fire barna vokst opp, og her kan de
åtte barnebarna fritt boltre seg når de
er på besøk hos besteforeldrene. 

Jobb og fritid 
60-åringen har en spennende cv å
vise til. Lærer ved Rissa vgs, miljøvern-
konsulent, rektor ved Åsly skole, rådgi-
ver oppvekst og nå til slutt oppvekstsjef
i kommunen. Tid til fritidsaktiviteter har
det også blitt. Friluftsliv, hagearbeid,
speiderleder i 15 år. Glad i menighets-
arbeid. Og musikk.

Den viktige musikken
– Musikken har alltid stått ditt hjerte
nært, påpekte Anne i det hun introdu-
serte ettermiddagens hovedgjest.  
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– Derfor passet det så godt med en
konsert i anledning din 60-årsdag. 
Finn Yngvar vokste opp i et musikalsk
hjem med foreldre som begge var utø-
vende musikere. Fra fem års alderen
trakterte han pianotangentene, han
ble ungdommens pianomester, fikk sti-
pend og studerte musikk i USA og var
et lovende talent. Sangtalent var han
også. Det fikk bursdagsgjestene bevis
for. Et av innslagene på konserten var
et opptak fra da Finn Yngvar var 12 år
og bodde sammen med familien i
USA. En klokkeklar guttestemme sang
«Danse mi vise» til stor applaus fra alle
de 150 i kirka. 

Variert program
Ettermiddagens konsertprogram var
variert. Og familiært. Yngvild, Tora,
Bjørnulf og Ingeborg sang med i god-
nattsangen «Sov sødt, du barnlille», en
sang som har blitt sunget i familien Be-
nestad  i mange generasjoner. Fami-
lien Høivik, Ellen Lindquist, Fosen

Barokk, Ole Andreas Fossan, Linn Kris-
tin Hassel og Kristin Kårli Hjelmen må
også nevnes for sin musikalske delta-
kelse. Konsertlederens egne bidrag på
piano og blokkfløyte samt sangframfø-
relse vitnet om at musikk- og sangfer-
dighetene fortsatt står ved lag.

En stor takk
– Hjertelig takk, sa leder for Rissa kirke-
lige fellesråd, Randi Solli Denstad.  
– Takk for en stor musikalsk opple-
velse, og for din generøse gave som
veldig mange i Rissa vil få glede av. 
Takknemlig var den nybakte 60-
åringen også, som egentlig fylte år
den 29. september, over at så mange
møtte opp, over givergleden og over
det bugnende kakebordet.

– En fantastisk opplevelse for meg å
dele denne dagen med så mange
kjente og kjære mennesker. Den ble
enda finere enn jeg hadde våget å
håpe på! 
En solrik dag både inne og ute som vil
bli husket lenge av jubilanten 
Finn Yngvar Benestad og alle gjestene.

Tekst og foto: Vigdis Schei

Takk
På vegne av Rissa kirkelige råd og Rissa kirkelige fellesråd vil jeg få takke Finn
Yngvar Benestad for initiativet til å få på plass flygel i Rissa kirke.
Flygelet ble finansiert ved bruk av tidligere innsparte midler som gamle Rissa
menighetsråd hadde stående på fond + pengegaver som ble gitt i forbindelse
med Finn Yngvars konsert i anledning hans 60-årsdag.
Flygelet vil bli en berikelse for musikklivet i Rissa kirke.

Mvh
Svanhild Sveaas Skrødal, kirkeverge

Foto: Margareth Askjemshalten
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Alle kjenner vi på savn i løpet av livet. Savn etter noen.
Savn etter noe. 
Følelsen er lett å identifisere, men ikke alltid så lett å forstå.
Den kan sette seg fast i kroppen og kjennes som en fysisk
smerte, eller den kan være litt mer vag. 

Når man begynner å dra på årene, kan man kjenne på en
lengsel og et savn etter det som en gang var. Man tenker
tilbake på barndommen og husker best de lyse gode min-
nene. Å bla i fotoalbum er hyggelig, men det minner oss
også om tiden som har gått, om det som ugjenkallelig er
forbi og om mennesker som stod oss nær som ikke lenger
er blant oss. 

Mange er ensomme i velstandsnorge. Ikke bare eldre,
men og unge mennesker kan kjenne seg alene og føle på
et savn etter noe. Dette noe er kanskje mer menneskelig
varme og nærhet, et fellesskap. Vi har gått fra å være et
vi-samfunn til å bli et jeg- samfunn der det gjelder å være
sterk og perfekt på alle måter. Ikke så lett å fylle alle kra-
vene til vellykkethet som lyser mot oss fra media og rekla-
meannonser.  

Savn er ofte knyttet til tap av noen man er glad i. Å miste
en av sine nærmeste er et stort tap. Sorgen er sterk og
voldsom den første tiden. Det sies at «tiden leger alle sår».
Det er muligens sant. Sorgen avtar med årene, men sav-
net vil for alltid være der. Ved spesielle anledninger og
høytider forsterkes følelsen av savn og lengsel etter de vi
har mistet. Er det ikke slik at vi mange ganger tenker at vi
skulle ha delt en opplevelse med dem? Slik vi pleide da de
fortsatt var sammen med oss.  

Som forelder kan man forstå at det å miste et barn er det
aller største tapet, den aller vondeste sorgen og det aller
dypeste savnet.

For alle våre nye medborgere er savnet etter hjemlandet
og alt det kjente og kjære noe de må bære med seg
resten av livet. Alt det som vi tar for gitt og som er en inte-
grert del av livene våre, må de legge bak seg den dagen
de forlater fedrelandet sitt. Savnet vil de for alltid ha med
seg.
Ofte blir savnet etter noen eller noe man har mistet aktivert
og forsterket i  julemåneden. Adventstiden og julefeiringen
bærer med seg så mange minner. Så mange toner i for-
skjellige fargenyanser. Det kan kjennes tungt, likevel er det
så lite som skal til før blåtonene går over i andre fargeny-
anser. Et smil, en bekreftelse, en klem.   

Julen er ei varm tid. Kaldt ute, varmt inne. For enkelte opp-
leves det ikke slik. Men vi kan alle utgjøre en forskjell. Det

sier diktet til Haldis Moren Vesaas noe om.

Tung tids tale
Det heiter ikkje: EG no lenger.
Heretter heiter det: VI.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger berre di.
Alt det som bror din kan ta imot av lykka di,
må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne,
at DU er varm!

Halldis Moren Vesaas

Tekst og foto: Vigdis Schei

Å kjenne på savn
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1.rekke 
Sogneprest Ole Kristian 
Skadberg, Grete Helmersen
Tjønneland, Irene Dueskar 
Stavnes, Gunnvor Johanne
Brandvik Olafsen, Inger Stallvik
Aune, Hanna Marie Fosseng
Dahle, Irene Wavik Knudsen, 
Liv Fiksdal Enebakk.

2.rekke 
Snorre Skilleås, Knut Nesset,
Jan Magnar Kjelsli, Sverre 
Hafell, Karl Johan Karlsen, 
Eiliert Bjørkvik, Arvid Edvin
Aune.

1.rekke 
Sogneprest Ole Kristian 
Skadberg, Marte Lillemo 
Sandvik, Linda Nordseter
Midtbø, Marit Johanne Dahlen
Solli, Minda Karin Mannvik, 

2.rekke 
Erik Arntsen, Kåre Lorås, 
Inge Jarl Nesset, Jarle Hjelen,
Bjørn Erling Worpvik, 
Helge Ove Aune.

50- og 60-årskonfirmanter Ramsvik kirke
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Lørdag 24. september ble det arrangert
sangstund på Stadsbygd bedehus. Mel-
husbyggen Per Otto Lilleberg kom og
bidro med sang og akkompagnement
på piano. Ellen Finserås, Shiella Tokstad
og Julia Seifert stilte opp med vakker
sang og musikk, og Ruth Rein leste noen
av sine egne dikt. Rungende allsang ble
det også og hygge rundt kaffebordet.
Ekstra hyggelige var det å få hilse på
James Kyeyune fra Uganda. Han var på

en kort visitt til sin gode venn Denis Nta-
ganda, som bor på Frøya.  James driver
en kombinert skole/barnehjem i  Kam-
pala. Han har dedikert sitt liv til dette ar-
beidet, og han er som en far for alle de
260 barna som får sitt daglige brød, sin
skolegang og all sin omsorg ved denne
institusjonen. Han har også sin egen tall-
rike familie å forsørge. 
James er avhengig av støtte for å kunne
opprettholde driften av skolen og barne-

hjemmet. Han har fått og får fortsatt  mye
støtte fra Trønderenergi. De var for noen
år tilbake med på å bygge ut skolen slik
at den i dag fremstår i god stand sett i
forhold til ugandernes krav.

Lørdagens sangstund innbrakte ti tusen
kroner. James overbringer en varm takk
for bidraget.

Tekst og foto: Vigdis Schei

Et kjærkomment bidrag

Hva har motorsyklister og konfirmanter til felles?
Det spørsmålet undret sikkert konfirmantene
også seg på da de i høst dro for å besøke Holy
Riders MC i Trondheim. Holy Riders er en mo-
torsykkelklubb som kjører, mekker, og snakker
om sykler slik andre motorsyklister gjør. Men i
tillegg har de en andakt på hver samling, og
på motorsykkeltreff rundt om i Norge prøver de
å være synlig med Bibelens budskap.

I mange år har Holy-kick gruppa av konfir-
manter dratt på besøk i Trondheim på høsten
og Holy Riders har kommet på besøk til Rams-
vik kirke på våren. Som Holy Riders medlem
Leif Lia sier: «Vi gleder oss hver vår til at vi kan
ta den første turen på sykkelen og kjøre i de
vakre omgivelsene ut til Ramsvik kirke». Videre
kunne Lia fortelle at Holy Kick er den eneste
konfirmantgruppa de har samarbeid med. Det fikk nok oss til å føle oss ganske så unike.

Kvelden startet med et motorkurs, der vi lært hvordan en sykkel var bygd opp og fungerte. Så var det framvisning av ulike
motorsykkeltyper, før vi alle fikk prøvesitte på motorsyklene. Kvelden fortsatte med mat og samling med andakt. Samtalene
fløt fint på tvers av aldersgruppene, og vi ser frem til at Holy Riders kommer 30. april 2017.

Å ja, hva har de felles? Mye skulle det vise seg. Begge gruppene bruker av sin tid på det som interesserer dem, og på
Bibelens budskap.
Tekst og foto: Margareth Askjemshalten



Fra kirkeboka
Dåp
25.09.16 Othelie Hegstad Aabel, Ramsvik kirke
25.09.16 Cecilya Louise Tokstad, Ramsvik kirke
25.09.16 Adrian Svarholt Bue, Stadsbygd kirke
02.10.16 Myrtel Stavnesli Haugen, Stadsbygd kirke
02.10.16 Agnes Ellingsen, Rein kirke
09.10.16 John Eilif Rathe Bliksås, Hasselvika kirke
16.10.16 Sebastian Berget, Rissa kirke
23.10.16 Emrik Monsen Farbu, Stadsbygd kirke
23.10.16 Thor Askjem, Stadsbygd kirke
06.11.16 Ariel Vevang Bredesen, Rein kirke
06.11.16 Eidá Olea Overland, Rein kirke
06.11.16 Astrid Rønning, Rein kirke
06.11.16 Herman Thowsen, Rein kirke
13.11.16 Sienna Oline Sand, Ramsvik kirke
13.11.16 Sebastian Småvik-Langtinn, Ramsvik kirke
13.11.16 Birk Bernhard Solheim-Aune, Ramsvik kirke

Vielser
24.09.16 Mariann Dybdahl og Øystein Olstad Langseth, 

Rein kirke

Begravelser 
07.09.16 Ivar Magne Lervik (1924) Rissa kirkegård
07.09.16 Emil Bernhard Skjærvø (1917) Rein kirkegård
09.09.16 Jenny Odbjørg Skraastad (1923) 

Stadsbygd kirkegård
23.09.16 Elias Aune (1924) Stadsbygd kirkegård
07.10.16 Ester Pauline Haugen (1934) Rein kirkegård
07.10.16 Joar Rønning (1948) Stadsbygd kirkegård
12.10.16 Gunnar Johansen (1950) Husby gravplass
14.10.16 Arne Olav Dybdahl (1963) Rein Kirkegård
14.10.16 Svend Aasen (1931) Rissa kirkegård
19.10.16 Jakob Bjørgan (1947) Stadsbygd kirkegård
28.10.16 Harald Krisoffer Foss (1929) Stadsbygd kirkegård
04.11.16 Jarle Birger Aune (1944) Rissa kirkegård

Urnenedsettelse:
16.09.16 John Askim (1925) Stadsbygd kirkegård

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomsterhilsener og
minnegaver ved vår kjære Esther Pauline Haugens bort-
gang.
Eli, May, Liv og Arve m/familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved vår kjære mor
Jenny Odbjørg Skraastads bortgang og begravelse. Takk
for gavene til Stadsbygd eldresenter og Stadsbygd blom-
sterfond. Spesiell takk til Kjersti for fin sang i kirka.
Birgit og Torodd m/fam.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære Joar
Gravås’ bortgang og begravelse. Takk for gaven til kreftsa-
ken på 21500,-. Spesiell takk til Asbjørn Mosleth for fin
sang i kirka.
Inger m/familie

Hjertelig takk for vennlig deltakelse ved vår kjære Joar
Rønnings dødsfall og begravelse. Takk for alle vakre blom-
sterhilsener og pengegaver til kreftforskning på kr 26 700,-.
Tusen takk til Kjersti A. Garmo Dyrendahl for vakker sang i
kirka. Stor takk til kreftlege Terje Engan, hjemmesykepleien i
Stadsbygd og Rissa sykehjem for god omsorg og pleie. 
Anne Marie
Torgrim, Gunn-Heidi, Anita, Ove m/familier.

Vi ønsker å takke for all god hjelp, støtte og omtanke i
forbindelse med Arne Olavs bortgang og begravelse. Øn-
sker også å takke for all god mat levert på døra, blom-
sterhilsener, parkeringshjelp ved kirka, kjøkkenhjelp ved
minnesamværet, gave til Rein Blomsterfond og penge-
summen til Kreftforeningen på 63 500 kroner. 
Therese, Mariann, Anders og Jonas m/fam.
Marie og Rolf.

Tusen takk for alle bidrag til nytt flygel i Rissa kirke. I forbin-
delse med konserten i kirka lørdag 8. oktober kom det inn
39.750 kr. Fantastisk! Håper flygelet vil bli til stor glede for
mange.
Finn Yngvar Benestad

Takkeannonser
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Returadresse: 
Kirkekontoret
Rådhusveien 13 
7100 Rissa

Informasjon

B

Min salme av Odd Sørloth

O, Jesus åpne du mitt øye,
Så jeg kan se hvor rik jeg er.
Jeg har en Fader i det høye
//:som faderomhu for meg bær ://

Jeg har en bror som ved Guds side,
vet om min sak og ber for meg.
Jeg har en nådestrøm så vide
//:som himlens hvelving strekker seg ://

Jeg har en talsmann fro i nøden,
en trøster og en hjelper god.
Jeg har et evig liv i døden,
//:en evig fred i Jesu blod ://

Jeg har et evighetens rike,
Et nåderike, det er sant.
Jeg har en krone uten like,
//:en arv som Jesus til meg vant://

Ei burde jeg da gå og sørge,
jeg er en mektig konges brud.
Skjønt tvil og vantro vil meg spørge:
//:Hvor er din høytid og din skrud? ://

O, Jesus Krist, forøk meg troen,
at jeg kan se min herlighet.
Og aldri, aldri glemme kronen
//:du har beredt fra evighet!://

For meg handler Lina Sandells enkle, sterke verselinjer i denne salmen om tro, håp og kjærlighet, men også
om det største under for menneskenes barn: «en nådestrøm så vide som himlens hvelving strekker seg».


