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Mens frost og vintermørke rår,Mens frost og vintermørke rår,
begynner kirkens nye år.begynner kirkens nye år.

Og våre sinn skal være vendtOg våre sinn skal være vendt
mot lyset som på jord er tentmot lyset som på jord er tent

I mørket ved vår side stårI mørket ved vår side står
han som steg inn i våre kår.han som steg inn i våre kår.

Hvert adventslys skal minne omHvert adventslys skal minne om
at Jesus, lysets Herre, kom.at Jesus, lysets Herre, kom.

Han kommer stadig til oss innHan kommer stadig til oss inn
og lar oss se Guds milde sinn.og lar oss se Guds milde sinn.
Vårt ønske ved den tente kransVårt ønske ved den tente krans
er at vårt liv må være hans.er at vårt liv må være hans.

Når verden og dens tid forgårNår verden og dens tid forgår
gryr evighetens kirkeår.gryr evighetens kirkeår.
O Herre, la oss finne veiO Herre, la oss finne vei
til lys og evig liv hos deg.til lys og evig liv hos deg.
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Åpningstider:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl. 09.00-14.00
Tirsdag: kl. 10.00 –14.00
Ekspedisjonen tlf 73 85 28 97 

Ansatte:
Sokneprest for Rissa og Hasselvika:
Ingunn Aarseth Høivik
kontor: tlf. 73 85 26 26  privat: 911 19 529
Sokneprest for Stadsbygd og Sør-Stjørna:
David Vogel 
Kontor: : tlf 73 85 27 60   Privat: tlf 988 42 882
Kirkeverge: Svanhild Sveaas Skrødal
Kontor: tlf 73 85 28 48  - 480 67 406
Kontorsekretær: Birgit Høston
Kontor: tlf 73 85 28 97   eller  73 85 27 65
Kontorsekretær:  Anita Nesset Kristiansen
Kontor: tlf 73 85 28 97
Soknediakon Terje Breivold
Kontor: Tlf 73 85 27 64 Privat: tlf 73 85 18 83
Menighetssekretær Aage Stoen
Kontor: tlf 73 85 26 49  Privat: tlf 73 01 66 86
Organist Jovna Zakarias Dunfjell
Kontor tlf: 73 85 28 96
Trosopplærer Margareth Solli Askjemshalten 
tlf 93 64 49 23

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

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

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

Rissa kirkelig fellesråd:
Terje  Jønvik, Stadsbygd

Kontakter for blomsterfondene:
Rein: Astrid Kojen, tlf 73 85 12 36 

Konto: 4202.15.74907
Rissa: Midt-Norge Regnskap, tlf 73 85 48 50

Konto: 4213.30.47640
Stadsbygd: Stadsbygd Sparebank, tlf 73 85 50 00

Konto: 4336.20.04900
Hasselvika: Jorid Nebb: tlf 94 83 45 68

Astrid Elvebakken, tlf 414 31 011
Konto: 4213.30.33844

Frengen: COOP Fevåg, tlf 73 85 38 20
Konto:  4336.15.55695

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

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

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

Barnearbeid
Skaugdal Unge røster

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

Hasselvika skole 
v/ Helena Sørensen tlf 478 03 643

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

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

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

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

Ungdomsarbeid
Rissa Kr. Skolelag (NKSS)

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

Stjørna Fritidsklubb, Mælan
Aage Stoen, tlf 992 59 762

Forsidebilde:
Langfjurru. Foto v/ Lars Normann Berg: Is i Tinnarosen 
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Andakten

«Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre
tok på, det forkynner vi: livets ord. 2 Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det
evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for
at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og dette
skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.» 
1. Joh 1, 1-4

Det var julekveld for et par år siden. 190 trøtte passasjerer
ventet på bagasjen sin på en flyplass i Spania. I tusen hjem
hadde julefeiringa startet for lengst, med latter, sang og
glede, mens ansiktene langs bagasjebåndet bar den
samme stille, distanserte livstrøttheten som man ser i slike
haller. Så kommer signalet, og båndet begynner å gå. Men
ut gjennom plastremsene kommer ikke bager og kofferter. I
stedet kommer gaver. Sølv, gull og rødt, silkebånd og sløy-
fer. Med navnelapper. Først nøles det; ”Hva er dette for noe
tull?”. Så kommer smilene. Latter og rop. Noen klemmer et
menneske de aldri har møtt før. Flyselskapet har gjort et
stunt. De har gitt de reisende gaver. Og det blir selvsagt fil-
met, i hemmelighet, for å bruke det til markedsføring. Det
dokumenterer samtidig hvor mye sannhet det er i det
gamle utsagnet: ”Den største glede man kan ha, det er å
gjøre andre glad”.

Lure selgere har funnet ut at det å gi bort noe gir godt omdømme. Markedsførerne vet hva som vekker følelser
og hvilken kraft gaven har. For gavens glede er delt: Både den som gir og den som tar i mot kan ta del i gle-
den.

Vi går inn i feiringen av den største gaven: Gud sender sin sønn til jorden slik at hver den som tror på ham, blir
invitert inn til evig liv hos ham. Det evige livet var hos vår Far i begynnelsen, og ble åpenbart for disiplene. De
fikk denne innsikten som gave. Og Johannes beskriver hvordan denne gaven fyller ham: ”Det vi har sett og
hørt, forkynner vi også for dere”. Og det som virkelig gir gaven uslitelig kraft gjennom 2000 år, er den enkle inn-
sikten Johannes og disiplene hadde om gavens virkelige kraft: Den må deles! ”Vi skriver dette”, fortsetter Jo-
hannes, ”for at vår glede skal være fullkommen”.
”Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket”, sa engelen på  Betlehemsmarken. For gleden er
ikke begrenset til å gjelde den første mottakeren. Gleden må deles for å bli fullkommen, slik vi deler julens
glede med hverandre i små og store gaver. 

Så vet vi også at vi lever på en jord der gavene ikke er fordelt rett. 2014 har vært et år der ufred og urett har fått
stort rom i verden. Vi kan ikke dele den store gleden som ble forkynt på marken, uten å gi den videre. Derfor er
julens budskap også en sterk og viktig påminnelse om å dele. Budskapet om han som kom for å skape rettferd
og fred. Det er det vi skal få gleden av å dele. I ord og i handling. 

Del gaven!

Velsignet julehøytid.

Helga H. Byfuglien
Preses i Bispemøtet

Den beste gaven man kan ha...
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30. november – 
1. søndag i adventstiden
STADSBYGD  KIRKE kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
David Vogel.  
Utdeling av 4-årsbok.  Offer til menig-
hetsarbeidet. 

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

14. desember – 
3. søndag i adventstiden
REIN KIRKE kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest David
Vogel.  
Offer til trosopplæringsarbeidet.

15. desember – mandag
RAMSVIK KIRKE kl. 18.00
Skolegudstjeneste  for Mælan skole

16. desember – tirsdag
RISSA KIRKE  kl. 18.00
Skolegudstjeneste for Åsly skole
(småtrinnet)

17. desember – onsdag
STADSBYGD KIRKE kl. 18.00
Skolegudstjeneste for Stadsbygd
skole

18. desember  - torsdag
REIN  KIRKE  kl. 10.00
Barnehagegudstjeneste for Skogly
barnehage

18. desember – torsdag
FRENGEN KIRKE  kl. 17.00
Barnehagegudstjeneste for Fevåg
barnehage. 
Utdeling av 2-årsbok.

19. desember – fredag
HASSELVIKA KIRKE  kl. 08.00
Skolegudstjeneste for Fevåg/Hassel-
vika skole

19. desember – fredag
RISSA KIRKE  kl. 09.30 
Skolegudstjeneste for Åsly skole 

21. desember – 
4. søndag i adventstiden
RISSA SYKEHJEM  kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved sok-
neprest Ingunn Aarseth Høivik.

24. desember – Julaften
HASSELVIKA KIRKE kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik

RAMSVIK KIRKE kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved prost Brita
Hardeberg

REIN KIRKE kl. 14.30
Familiegudstjeneste ved sokneprest
David Vogel. 
Offer til Kirkens Nødhjelp.

STADSBYGD  KIRKE kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik.  Offer til Kir-
kens Nødhjelp.

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

FRENGEN KIRKE  kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved prost Brita
Hardeberg. 

25. desember – Juledag
STADSBYGD  KIRKE  kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik.  Offer til Sa-
niteten.

RISSA KIRKE kl, 11.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
David Vogel. 
Offer til trosopplæringsarbeidet.

26. desember – 2. Juledag
RÅKVÅG SYKEHJEM  kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved sok-
neprest Ingunn Aarseth Høivik

28. desember – Romjulssøndag
Ingen gudstjenester.

31. desember – Nyttårsaften
REIN KIRKE kl. 23.00
Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest David Vogel.

1. januar – Nyttårsdag
Ingen gudstjenester.

4. januar – Kristi åpenbaringsdag
STADSBYGD ELDRESENTER  
kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest David Vogel

11. januar – 
2. søndag i åpenbaringstiden
FRENGEN KIRKE kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik

REIN KIRKE  kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik 

18. januar 
– 3. søndag i åpenbaringstiden
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest David
Vogel

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

25. januar – 
4. søndag i åpenbaringstiden
RISSA KIRKE kl. 11.00
Ungdomsgudstjeneste ved begge
prestene.  
Skolelaget og konfirmantene deltar.

1. februar – 
Såmannssøndagen
RISSA KIRKE kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik.  Utdeling av 
6-årsbok.

8. februar – Kristi forklarelsesdag
STADSBYGD KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest David
Vogel.

RAMSVIK  KIRKE kl. 16.00
Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest David Vogel.

15. februar – Fastelavnssøndag
HASSELVIKA KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik

RISSA KIRKE  kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik.

22. februar  - 1. søndag i fastetiden
REIN  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest David
Vogel.

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

Gudstjenesteliste
3300..  nnoovveemmbbeerr    --    2222..  ffeebbrruuaarr  22001155
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Noas hobbyklubb
For barn i skolealder på Stadsbygd
bedehus en tirsdag hver måned.  
Program: Hobbyaktivitet, bibelsam-
ling, kveldsmat.
Tidsrom: kl. 17.30 – 19.45
Møtedager: 16. desember, 20. januar

Rissa Soul Children
For 1. – 7. trinn  på Stadsbygd 
bedehus  annenhver tirsdag.
Felles øvelse med egen kor-
gruppe for mellomtrinnet.
Tidsrom: 18.00 – 19.15
Øvingsdager: 2. des., 13. jan., 27.
jan

Adventskonsert i Ramsvik kirke
Søndag 30. november kl. 18.00
Mælan skolekorps og elever fra kulturskolen spiller. 
Gratis inngang, enkel servering i pausen.  
Kollekt ved utgangen. 

Arr: Mælan skolekorps og Sør-Stjørna menighetsråd.

Adventsfest i Stadsbygd Bedehus
Fredag 5. desember kl. 19.00.
Besøk av Ingunn og Anders Mikal Holen og Stadsbygd
Songlag.   Bevertning og utlodning.  Alle velkommen!

Normisjon

ENGLEKVELD i Fevåg bedehus
Adventsstund lørdag 6. desember kl.16.00.
Bevertning, lynutlodning, sanger og tekster for advent. 
Velkommen!

Arr: Bedehusforeninga.

Familiesamling i Fissa misjonshus
Søndag 7. desember kl. 16.00

Arr.: Normisjon

Adventsmøter
ved misjonssekretær Gudmund Eikrem:
Onsdag  10. des.  kl. 16.00 – Dagsenteret, Rissa
Torsdag 11. des.  kl. 15.00 – Hermstad bedehus
Fredag  12. des.   kl. 18.00 – Ramsøy misjonshus
Lørdag  13. des.   kl. 15.00 – Stadsbygd bedehus

Arr:  Den indre sjømannsmisjon

Julekonsert i Stadsbygd kirke  
Søndag  21. desember  kl 16.00
Tradisjonell julemusikk og sang av lokale kor og korps.

Arr.: Rissa musikk- og teaterråd.

Julekonsert i Rissa kirke  
Søndag  21. desember  kl 19.00
Tradisjonell julemusikk og sang av lokale kor og korps. 

Arr.: Rissa musikk- og teaterråd.

Juletrefest
Stadsbygd bedehus 
6. juledag (30. desember) kl 15.00
Sang av Rissa Soul Children. Andakt ved Inger Synnøve
Gjære fra Acta.  Juletregang.  Bevertning. Loddsalg/kollekt.
Julespill.  

Arr.: Noahs hobbyklubb

Juletrefest
Fjerde juledag, 28. desember,
klokka 19.00 blir det tradisjonell juletrefest på Skaugdal be-
dehus.
Det blir juletregang og musikalsk underholdning. Petter
Skansen skal holde andakt, og selvsagt blir det god serve-
ring.

Arr.: Skaugdal bedehus

Nyttårsfest 
Dagsenteret, Rissa sykehjem.  
Søndag 11. januar kl. 17.00
Sang av Bestefedrene fra Leksvik.  Andakt.  Bevertning

Arr.: Normisjon

Konsert i Rein kirke
lørdag 13. desember  kl 1900. 
«Sæle jolekveld» med Gunnhild Sundli og Aasmund 
Nordstoga (oldebarn av Johan Bojer).
Billetter kjøpes på www.billetservice.no
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Hvilken salme kan jeg kalle min? Det er mange jeg kan
velge, og jeg er glad i både gamle salmer, gospel, bede-
hussanger og nyere lovsang. Jeg er takknemlig for å ha fått
vokse opp med denne sangskatten, og for tryggheten det er
å ha troen på Gud som fundament i livet.
En av salmene som betyr mye for meg er Deg å få skode.

Salmen kommer fra irsk tradisjon og er fra 700-tallet.  Den
ble oversatt til norsk i 1978 av Arve Brunvoll, og vi synger
den til en irsk folketone.  Salmen formidler både en bønn
om at Gud må gå med meg gjennom livet, og håpet på et
evig liv i Guds rike.   

Min salme

Deg å få skode er sæla å nå,
Gud ver det det syn som mitt hjarta vil sjå.
Ver du for tanken min dyraste skatt,
Ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
Tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg Herre, ja, bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
Ver du det merket som syner mitt verd,
Livd for mi sjel, den tryggjaste vakt;
Lyft meg mot himlen, du makt i mi makt

Rikdom og ære som menneske gjev,
Er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varar til sist,
Himmelske konge, det veit eg for visst.

Konge i æva, å lat du meg då
Sigrande inn i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, den vona eg ber
Til eg får skode din herlegdom der.
Amen

Med vennlig hilsen 
Astrid Rønning Albertsen

Jeg utfordrer Svein Maalø til å skrive Min salme neste gang.

Et barn er født på kirkebakken
Awe Andrea er født på flukt, lykkelig uvitende om konfliktene i Sør-Sudan og om faren som ut-
kjemper noens krig et eller annet sted. Mamma Cecilies fang er hennes egen trygge, lille verden.

Da borgerkrigen i Sør-Sudan blusset opp, lot soknepresten i Don
Bosco flyktningene slå seg ned utenfor kirken. I dag er de ni hundre
mennesker som bor på kirkebakken, de aller fleste kvinner og barn.
Kirkens Nødhjelp sikrer dem rent vann, hygieniske sanitærforhold
og annen nødhjelp. Men stadig kommer flere til, nye flyktninger og
barn født på flukt. Lille Awe Andrea er ett av dem.

–Det er ikke mye mat, og teltet er ikke tett. Men vi er vi er glade for å
være i trygghet, og vi har rent vann. Når krigen er over, kan vi starte
på nytt.

Rent vann til 108 000
Siden jul i fjor har borgerkrigen i Sør-Sudan fordrevet 1,7 millioner mennesker. De fleste flyktningene bor ved FN-baser, i 
kirker eller under trær. Kirkens Nødhjelp har det siste året drevet en omfattende nødhjelpsinnsats i tillegg til det langsiktige
arbeidet i Sør-Sudan. 

Gi trygghet til jul!
Kirkens Nødhjelp er norske menigheters forlengede arm ut i verden. Gjennom dem kan vi gi husrom, rent vann og nødhjelp
til barn som fødes inn i krig og kaos, enten det er i Sør-Sudan, Syria, Gaza eller Nord-Irak.   Julaften gir vi penger til dette i
kirkene i  Rissa og Stadsbygd.   

(Foto: Erik Thallaug/Kirkens Nødhjelp)



Fra kirkeboka
Dåp
31.08.14 Maya Bjørnerås Isaksen, Rissa kirke
31.08.14 Leah Christine Finli, Rissa kirke
07.09.14 Martin Elias Askjemshalten Belling, Skyråsen
07.09.14 Alexander Schildman Skogen, Skyråsen
14.09.14 Jonathan Viken Rikardsen, Rissa kirke
14.09.14 Håkon Overland Sundland, Rissa kirke
28.09.14 Alida Sofie Blakstad, Stadsbygd kirke
28.09.14 Jonas Dahle Høe, Stadsbygd kirke
28.09.14 Mali Aleksandra Solum, Ramsvik kirke
28.09.14 Elias Skoglund, Ramsvik kirke
28.09.14 Brage Hegstad Aabel, Ramsvik kirke
05.10.14 Sebastian Stordahl, Stadsbygd kirke
05.10.14 Isak Skalmeraas Sæther, Rissa kirke
12.10.14 Storm Viking Berdahl Dragsten, Rein kirke
12.10.14 Madelen Berdahl, Rein kirke
12.10.14 Gustav Berg, Rein kirke
19.10.14 Johannes Xander Sørensen Ingulfsen, Hasselvika kirke
25.10.14 Luca-Matteo Solem-Solstad, Rissa kirke
26.10.14 Håkon Skjønhaug Overskaug, Rissa kirke
16.11.14 Syver Vemundstad Andresen, Stadsbygd kirke
16.11.14 Elise Hårsaker, Stadsbygd kirke
16.11.14 Victoria Thao Aursand, Stadsbygd kirke

Vigde
30.08.14 Monica Jensen og Ole Jonny Brovold, Stadsbygd kirke
20.09.14 Rita Oline Bjørnerås og Morten Saurstrø, Rein kirke
25.10.14 Camilla Solem og Stein Arve Solstad, Rissa kirke

Døde
28.08.14 Astrid Amalie Berget, Fines kirkegård
29.08.14 Kjellaug Grenne, Rissa kirkegård
29.08.14 Klara Marie Fenstad, Husby gravplass
03.09.14 Siw Haugan Lillemo, Husby gravplass
02.10.14 Eldbjørg Høvik, Lademoen kirkegård
03.10.14 Martin Aasan, Rein kirkegård
10.10.14 Per Øyen, Rissa seremonirom (bisatt)
10.10.14 Leif Ole Langsæter, Rein kirkegård
14.10.14 Vanja Moholt Sørgård, Nidarosdomen
15.10.14 Paul Ward, Rein kirkegård
17.10.14 Jarle Margido Tetli, Frengen kirkegård
17.10.14 Anne Rein, Stadsbygd kirkegård
22.10.14 Anders Halten, Stadsbygd kirkegård
24.10.14 Ingeborg Emelie Sve, Rissa kirkegård
24.10.14 Helga Føll, Rein kirkegård
29.10.14 Bjørg Ingfryd Steen, Husby gravplass
31.10.14 Siri Evjen, Rein kirkegård
31.10.14 Odd Hermann Sørvik, Bremsnes kirkegård
05.11.14 Øyvind Eilertsen, Hasselvika kirkegård
07.11.14 Ivar Aasan, Rein kirkegård
07.11.14 Lotte Irene Strømmen, Rissa kirkegård
12.11.14 Viggo Wemundstad, Rein kirkegård
14.11.14 Harald Audun Dyrendahl, Rissa kirkegård
14.11.14 Ingegjerd Ingdal, Stadsbygd kirke (bisatt)
19.11.14 Anna Bergitte Haugen, Rissa kirkegård
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Takkeannonser
Takk for vennlig deltagelse ved vår mor, Jenny Godejords
bortgang. Takk for blomster, hilsninger og for pengegaver
til IL Fjellørnen og Rissa sanitetsforening. 
En stor takk til IL Fjellørnen for all hjelp i forbindelse med
minnesamværet. 
Marit, Oddrun, Jofrid, Arnstein og Eva med familier. 

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved vår kjære Ås-
mund J Bergets bortgang. Takk for minnegaver og blom-
ster.  Takk til Stadsbygd Mandssangerforening for nydelig
sang i kirka.
Laila 
Jan Roger,  Åshild og Lillian med familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved Klara Marie
Fenstads bortgang og begravelse.
Takk for gaven til blomsterfondet.
Gunn, Anne Lise, Helene, Heidi og Jan Ketil med familier

Hjertelig takk for all deltakelse, pengegave til Frengen
blomsterfond og blomster ved Per Øyens bortgang og bi-
settelse.  Takk til Asbjørn Mosleth for fin sang.  En stor takk
til betjeningen på Solsiden for god pleie av min mann de
tre månedene han var der.
Laila med familie.

Takk for all omtanke og oppmerksomhet i forbindelse
med vår mor, Kjellaug Grennes bortgang og begravelse.
Elsa, Henry, Anne Mildrid, Anita Pauline og Ketil med familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære An-
ders Haltens bortgang og begravelse.  Takk for blomster
og minnegaver til Kreftklinikk Fosen.
Brit, Sissel, Hildegunn og Marianne med familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved Ivar Aasans
bortgang og begravelse. Takk for minnegaver, blomster og
rørende sang og musikk i kirka. Takk også til David og
Jovna.
Jenny, Olbert, Laila og Ingunn med familier. 

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomsterhilsener,
telefoner, besøk og minnegaver i forbindelse med Siw
Haugan Lillemo sin bortgang og begravelse.
Kjell Endre, 
Sindre og Malin,  Anny

Takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære mor, Ingeborg
Sves bortgang og begravelse.  Takk for minnegaven til
Rissa sykehjem.
Kari, Åse, Elin, Inger og Turid med familier
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50-årskonfirmantene: 
Elsa  Rødsjø  Sørensen, Torill Aune, Kirsten Johansen Søtvik.  
2. rekke: Roar Eidsaune, Steinar Husby, Håvard Hårstadstrand, Erling Aune, Ole Brandhaug, Ditlev
Arntzen, Wiggo Rødsjø

Konfirmantjubilanter
Konfirmant-
jubileet i 
Ramsvik kirke
2014

Stjørnakonfirman-
ter fra 1954 og
1964 var samla til
gudstjeneste i
Ramsvik kirke 
24. august.

Vikarprest Narve
Braut ledet 
gudstjenesten,
og etterpå var
det jubileum-
smiddag på 
Marthabrygga i
Råkvåg.

I 1964 ble alle fra
Fevåg konfirmert i
Hasselvika og 
feiret derfor sitt
jubileum i 
Hasselvika.  
Jubilantene fra
Nord Stjørna
feiret 17. august 
i Hegvik kirke.

60-årskonfirmantene: 
Henny Fiksdal Pevik,  Brit Kristiansen, Astri Aune Bukten, Unni Myhr Åsmul.    
2. rekke:  Charles Monsen, Leif Karlsen, Loyd Pevik, Magnus Småvik, Terje Stallvik  
Bakerst:  Kåre Fagervoll, Villy Brandmo,       Prest:  Narve Braut.
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Takknemlighetskonsert
Tirsdag den 21. oktober ble det avholdt en minnerik festaften i Ramsvik kirke.
Sopranen Bodil Victoria Arnesen og forfatteren Paal-Andre Grinderud underholdt med sang og opplesning.   Her var det
ord å reflektere over og vakker sang.  Det ble en varm kveld i kirka, imens høstvinden ulte utendørs.  
Organist Jovna Z. Dunfjell akkompagnerte på en fin måte.  Sør-Stjørna menighetsråd sto bak konserten og leder Oddny
B. Frengen takket for arrangementet.

Lars og Tone

50-årskonfirmanter i Hasselvika kirke
Foran fra venstre: Toril Haarberg (Bergum), Toril Hassel (Berget), Anne Kristin Haugen (Haugen), Anne Grete Kaald (Næss),
Liv Jorid Næbb (Smørholm)
Midten fra venstre: Otto Rabben, Magnar Rabben, Oddlaug Synnøve Størseth (Refsnæs),
Bak fra venstre: Per Arne Hasselvold, Geir Jostein Larsen, Martin Larsen, Øyvind Eilertsen, Brynjar Lyshaug, Cato Haarberg
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Minnegaven fra Amerika
I 2001  fikk kirkeverge Anita Grø Rein
en forespørsel fra amerikaneren Jim
Moses om kirkevergen ønsket en
gave til Rein kirke.   Jim Moses var
fullstendig ukjent for kirkevergen, og
forespørselen kom så uventet at hun
måtte tenke seg litt om og svare se-
nere.  
Etter kontakt med organist Ole An-
dreas Fossan,  ble de enige om at
deres største ønske var et nytt orgel i
Rein kirke.  Et kirkeorgel er dyrt.
Mellom en og to millioner kroner an-
tydet Fossan.  På den tiden hadde
ingen håp om kommunal bevilgning
til dette.  Beløpet var alt for høyt til å
dekke det med en lokal orgelinnsam-
ling, og Bojerfondets avkasting var
så liten at det ville monne lite. En
gave fra Amerika kunne derimot
sette noe i gang.

Jim Moses ble så oppringt, og forhol-
det ble drøftet med han. Han kunne
ikke love noen stor gave, men han
ville drøfte det med sine amerikanske
venner.  

Bakgrunnen for gaven var nemlig
helt spesiell.  På gården Skårvang,

400 meter fra Rein kirke, ble det i
1934 født ei jente som het Borghild.
19 år gammel reiste Borghild til Ame-
rika.  Der giftet hun seg med Jim
Moses og fikk 3 sønner.  Hele fami-
lien har vært flere ganger i Rissa og
trives godt her.  Borghild var sterkt
knyttet til familien sin som bodde her,
og som de aller fleste fra Reins-
grenda, var hun stolt og glad over
Reinskirka.

Gjennom mange år var Borghild og
Jim Moses gode venner av ekteparet
Ronald og Sherrie Auen.  Ronald
Auen var president for Legatet Berger
Foundation i California.  Dette legatet
forvalter en stor formue og gir årlig
mange millioner kroner til humani-
tære formål.  Legatets formål er å
”hjelpe folk til å hjelpe seg selv.”
Auens stilling krever stor innsikt og
dyktighet i finansielle forhold.  Sam-
tidlig gir det han mulighet til å yte
større gaver enn de fleste av oss kan
gjøre.   Da Borghild døde i 2001, øn-
sket han å gi en gave til Borghilds
minne, og han spurte familien
Moses hva de ønsket seg.  En gave til
Reinskirka i Rissa ble familien Moses
sitt forslag.  

Berger Foudation hadde aldri tidli-
gere gitt gaver til formål utenfor USAs
grenser. De krevde derfor god doku-
mentasjon på Rein kirkes formelle
status.  Anita Rein Grø måtte f.eks
skaffe kopi av kong Haakons under-
skrift av godkjenningen av Rein kirke.
Etter drøftinger med Ronald Auen og
vedtak i Berger Foundation,  fikk Jim
Moses en gavesjekk på 115.000
amerikanske dollar.  11. september
2001 forlot Moses USA med fly til
Norge for å gi pengene til Rein kirke.
Samme dag sprengte terroristene
World Trade Center, og verdien av
amerikanske dollar begynte å falle. 

Et par dager senere ble sjekken høy-
tidelig overlevert prosten og kirkever-
gen ved en tilstelning i Rein kirke.
Natta etterpå lå sjekken i bankvelvet.
Den natta falt valutakursen slik at ver-
dien  ble 10.000 kroner mindre på
noen timer.  Etter råd fra banksjefen
ble sjekken vekslet til norske kroner
dagen etter og pengene satt på høy-
rentekonto.  Beløpet var vel 1 million
kroner. 

Bygging og innkjøp av orgel er ingen
hastesak, så dette måtte ta noe tid.
24. juni 2003 vedtok Rissa kirkelige
fellesråd at Andersen og Bruhn Or-
gelbyggeri fra Danmark skulle få job-

Eventyrene om nyorgelet i Rein kirke
Rein kirke er en av våre seks kirker der vi i mange år har hatt gudstjeneste på julaften.  For en del av oss starter jula
nettopp med gudstjenesten i Rein, og da gler vi oss over de vakre tonene som kommer fra orgelet.  En del år var det
nokså sterk diskusjon om kvaliteten på orgelet i kirka, og det endte opp med at vi 4. september 2005  kunne ta i
bruk et flunkende nytt kirkeorgel. Det er summen av to helt ulike hendelser som gjorde at Rissa menighet kunne
kjøpe kirkeorgelet uten lokal pengeinnsamling og helt uten offentlig bidrag.  For alle som har strevd for å få penger
til å kjøpe musikkinstrumenter, er det helt eventyrlig. Ettersom disse eventyrene utviklet seg over mange år, forsøker
menighetsbladet her å gi en helhetlig framstilling av hvordan dette skjedde.
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ben med å bygge kirkeorgel med 18
stemmer.  Prisen ble tilslutt
2.521.000,-  kroner.  Da orgelet ble
betalt i 2005, hadde minnegaven fra
Amerika vokst til 1.125.000 kroner på
grunn av renteinntektene. På orgelet
er festet en liten messingplate med
denne innskriften: Rememberance
Borghild Berg Moses.  I takknemlig-
het fra venner i USA.  År 2001.

Avkastningen av Bojerfondet
Resten av beløpet, 1.4 millioner kro-
ner, ble dekket av Bojerfondet, og det
var en eventyrlig stor fortjeneste av
fondsmidlene som gjorde dette
mulig.

Som kjent er Rein kirke en gave fra
forfatteren Johan Bojer til heimbygda
hans. Kirka ble tatt i bruk i 1932.  Nor-
ske statskirkemenigheter er avheng-
ige av bevilgninger fra kommunene
for å drive kirkene sine.  I 1932 hadde
ikke Rissa kommune økonomi til å
påta seg driftansvaret for en ny kirke
i tillegg til Rissa kirke på Føll. Spesielt
ikke til vedlikehold.

For å sikre driften av kirka, opprettet
Johan Bojer derfor et fond der av-
kastningen skal gå til vedlikeholdet
av kirka.  Fondets grunnkapital var
aksjer i Gyldendal Norsk Forlag, og
fondets statutter sier at den årlige av-
kastningen skal brukes til å dekke
ekstraordinære utgifter ved kirka.
Aksjestyret har hele tiden vært Rissa

menighetsråd, og kommunekassere-
ren har ført regnskapet.

Antallet aksjer var opprinnelig omlag
14.000.   Aksjekursene har selvfølge-
lig variert, og avkastningene til aksje-
eieren Rissa menighet var i mange
år så beskjedne at de langt fra dek-
ket faktiske utgifter.  I 1956 fattet der-
for Rissa kommunestyre et vedtak
om at de skulle dekke løpende utgif-
ter også til Rein kirke. Oppvarming
og snøbrøyting er eksempler på slike
utgifter.  Vedlikehold og utbedringer
måtte menighetsrådet dekke selv.

Rissa menighetsråd ble etter hvert
klar over at aksjeutbyttet var svært
lite sammenligna med rentene på
bankinnskudd for samme beløp som
verdien av aksjene.   I  1995 ble der-
for omtrent halvparten av aksjene
solgt, og  1.2 millioner kroner ble satt
inn på konto i Rissa Sparebank.  Ak-
sjeutbyttet var  omtrent 12.000 kro-
ner,  og renteinntektene var omtrent
78.000 kroner dette året. 

Harald Sommerseth ble medlem i
menighetsrådet i 2001.  Da hadde
bankrentene gått ned samtidlig som
avkastningen av aksjene fremdeles
var liten. Året etter ble det kjent at 
redaktøren og forretningsmannen
Trygve Hegnar var interessert i å ta
over kontrollen av Gyldendal forlag
og tilbød god pris på aksjene i forla-
get.  Menighetsrådet grep sjansen.

Resten av aksjene i Gyldendal forlag
ble solgt, og menighetsrådet fikk nye
1, 8 millioner kroner å forvalte.  Fon-
dets kapital i banken var da om lag
3.5 millioner kroner.  Dette beløpet, 
3.5 millioner kroner, ble  Bojerfondets
nye grunnkapital som det ikke kan
brukes noe av. Avkastningen av kapi-
talen skal brukes til vedlikehold av
kirka.  

Å håndtere så store beløp, hadde
menighetsrådet lite erfaring med, og
de søkte derfor konsulentbistand i
banken.   Her fikk de råd om å dele
opp kapitalen i bankinnskudd og
grunnfondsbevis (en form for aksjer).
Med sin revisorbakgrunn fra trygde-
kontoret, fulgte Harald Sommerseth
godt med på disse pengeplassering-
ene.  Da han ble leder av rådet, fikk
han enda mer ansvar. Dette  kunne
være nervepirrende, for det kunne li-
kesåvel bli tap som vinning, sier Ha-
rald.  Jeg kunne våkne om natta og
tenke på det.  

Lykken var at verdien av grunnfon-
dene  stadig gikk oppover.  På et år
steg verdien med omtrent 1 million
kroner.  Dette  måtte vi sikre oss, for-
teller Harald. Vi hadde hastemøte i
menighetsrådet en morgen kl. 8.00.
Der vedtok menighetsrådet å selge
grunnfonkaksjer og kjøpe aksjer for
knapt 2 millioner kroner i Trøndelag
Eiendom I. Harald satt samtidlig i 

Eventyrene om nyorgelet i Rein kirke

Forts. neste side
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Høsten 2015, på samme dag som det
er kommunevalg, skal det velges nye
medlemmer til menighetsråd, bispe-
dømmeråd og kirkemøte.  Kirkemøtet
for Den Norske Kirke består av alle bi-
spedømmerådene, så kandidatene til
bispedømmerådet er derfor automa-
tisk kandidater til kirkemøtet.
Kirkemøtet har ansvar for mange vik-
tige forhold i Den Norske Kirke, og kan-
didatenes personlige standpunkter er
av avgjørende betydning.  I nomina-
sjonsprosessen er det derfor viktig at vi

finner personene  som vil lede kirken
på best mulig måte.

En nominasjonskomite vil bli valgt av
menighetsrådene til å komme med
forslag på 18 kandidater fra Nidaros
bispedømme (Trøndelag) til bispedøm-
merådet.  Denne lista skal legges fram
1. mars.   De sju første vil bli medlem-
mer av bispedømmerådet dersom
ikke alternative lister blir brukt.

Det er nemlig anledning for andre å
fremme alternative  valglister.   Valg
reglene, herunder kravene som gjelder
for kandidatlister, er tilgjengelig på
www.kirken.no   Forslag til kandidatlis-
ter fra andre grupper må være kom-
met til valgrådet innen 1. mai 2015.
Ytterligere opplysninger kan fås hos 
Nidaros bispedømmeråd, Valgrådets 
sekretariat, Erkebispegården, 
7013 Trondheim, tlf. 73539100. 

Valget av de tre siste representantene
til bispedømmerådet,  foregår etter
andre regler.  Det gjelder valget av de
ansattes representanter og en sørsa-
misk representant.  Oppsettet av valg-
lister til menighetsrådet  har  senere
frister.  Her blir det også høve til å sette
opp alternative lister.

LysVåken-helgene høsten 2014
hadde meget god deltakelse av barna fra Stadsbygd, Hasselvika og
Fevåg.  Frivillige hjelpere og bistand fra foreldre var avgjørende viktig for
å få arrangementene i havn, og sangen fra Lys-Våken barna gledet alle
på gudstjenestene søndag formid-
dag.  Jorunn Bårli Berg ledet sangen
på Stadsbygd,  og organist Jovna
Dunfjell øvde inn sangene i Hassel-
vika.  

Takk for samarbeidet, og takk for at
dere kom alle sammen! 

orgelkomiteen, og nå var det lett å få menighetsrådet til å avsette  midler til å garantere for restfinasieringen av orge-
let.  

For Bojerfondets lykke fortsatte. I 2006 ble Trøndelag Eiendom I solgt, og Bojerfondet fikk  utbetalt om lag 4 millioner
kroner for aksjeene som de betalte 2 millioner for.   På få år hadde Bojerfondet  tjent om lag 4 millioner kroner.  Et helt
eventyrlig høyt beløp for alle vanlige mennesker. Finansieringen av orgelet var sikret for lengst.  Taket kunne repare-
res.  Kirka ble malt.  Et nytt  anlegg for automatisk ringing med kirkeklokkene ble kjøpt inn

Dessverre ble det slik at Bojerfondet også tapte kapital på investeringene sine.  Slik er det med aksjer. Men når fortje-
nesten over tid ble vesentlig høyrere enn tapene, er det til å leve med.  1. januar 2014 hadde Bojerfondet en kapital på
om lag 5,8  millioner.  Vi har penger til å bygge et helt nytt servicebygg.   Og orgelet i Rein kirke ble kjøpt uten noen
form for pengemas.  Borghild Berg Moses og Johan Bojer sørget for det.   

Terje Breivold

Fortsettelse Nyorgelet i Rein kirke
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Bibelvandringen 2014
De siste årene har konfirmantenes bibelvandring i  Skyråsen på
Stadsbygd blitt gjennomført på en av de første søndagene i septem-
ber.   I år var det også dåp i gudstjenesten, og bygdefolk og mange
av konfirmantenes pårørende deltok der.  Det var sokneprest Ingunn
Aarseth  Høivik som ledet gudstjenesten, og fint sommervær gjorde
hele arrangementet vellykket. 

Gi et bord til Stadsbygd bedehus.
Det er behov for ti sammenleggbare bord på Stadsbygd Bedehus.  Et bord koster 2.800 kroner.  Styret for bedehuset har
opprettet en «bordkonto» i Stadsbygd Sparebank – 4336 15 65577.  Vi takker for små og store beløp som kommer inn på
denne kontoen!

Stadsbygd Normisjon

Fosengaven 2014 
Fosengaven startet før jul for fire år siden som et samar-
beid mellom Fosna Folket og Geir Yngve Hovde. Det første
året gikk gaven til Dina-stiftelsen,  og senere har organisa-
sjonen Streetlight, som ble stiftet av den unge trønderen 
Erlend Johannesen, mottatt Fosengaven.

Det er  Frantz Johansens arbeid med å hjelpe de fattige
som bor på Søppelberget utenfor Sofia i Bulgaria som er
valgt ut til å motta Fosengaven 2014. Frantz Johansen har
drevet med denne typen hjelpearbeid i over 30 år. Geir
Yngve Hovde har selv vært i Romania, og sett hvordan han
bokstavlig talt har reddet tusenvis av barn opp fra kloak-
ken. På 90 tallet fikk Johansen navnet "Kloakkbarnas far",
for sitt engasjement. Han er også kjent fra TV-program
som "Noen bedre?" med Tore Strømøy.

Onsdag 12. november skulle Frantz Johansen komme til
Ørland for å delta på et stort arrangement  for å gjøre hjel-
pearbeidet kjent og starte innsamlingen.  Dessverre døde
Johansen kort tid før dette, men innsamlinga blir likevel
gjennomført som planlagt.   Lokalavisa Fosna-Folket vil of-
fentliggjøre bidragene som kommer inn, og regnskapet for
Fosengaven er åpent for alle. 

Foto: Tone Alseth Larsen
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Stadsbygd blomsterfond 2014
I  mai ble rake/rydde- og plantedager gjennomført.  Spesielt plantedagen hadde stort oppmøte i finværet.  I anledning
konfirmasjonsdagene kjøpte vi inn røde roser og pyntet for konfirmantene.
Statuttene for blomsterfondet sier at fondet skal brukes til forskjønnelse av kirken og kirkegården.  I år har vi derfor vedtatt
å gi penger til nye løpere i kirka.  Ute er det plantet og stelt i urnene ved hovedinngangen, ved bakdøra, ved barnegra-
vene og i tillegg rosebedet ved minnesmerket over de falne i krigen.  Dessuten steller vi gravene til de falne engelskmen-
nene, orgeldrager Ludviksen og fellesgrava til de evakuerte fra Finnmark.

Blomsterfondet vil takke alle som gjennom året har stilt opp.  Stor takk til alle som har gitt minnegaver ved begravelser slik
at blomsterfondet kan fortsette med sine oppgaver både inne og ute rundt kirka vår.  Takk også til Stadsbygd Sparebank
for godt samarbeid i 2014.  

Stadsbygd blomsterfond, 
Laila, Sigrid og Astrid

Regnskap Blomsterfond 2013

Stadsbygd Blomsterfond
Inntekt Utgift 

Blomsterhilsener kr 61 720,00 
Renter kr 3 201,00 
Inventar, utstyr til kirka kr 2 122,00 
Planter til kirkegård kr 23 394,00 
Rekvisita, regnskap, diverse kr 1 961,00 
Sum kr 64 921,00 kr 27 477,00 
Driftsoverskudd kr 37 444,00 
Gjeld kr 6 449,00 
Egenkapital 31.12. 2013 kr 145 369,00 

Stadsbygd Regnskapskontor

Takk for minnegavene ved begravelsene etter:
Agnes Solem, Johannes Grønningen, Åsta Kvidal, Thor Kårli, Harald Rønning, Magnar Byberg, Karen Sjøli Askim.

Rissa kirkes Blomsterfond
Inntekt Utgift 

Blomsterhilsener kr 94 495,00 
Renteinntekter kr 1 419,57 
Vannpost kr 20 770,00 
Gardiner kr 6 204,00 
Oppslagstavle m.m. kr 2 910,00 
Regnskapshonorar kr 2 634,00 
Blomster til kirka kr 1 956,00 
Planter kirkegård kr 1 594,00 
Kirkegårddugnad kr 812,65 
Annonser og bankgebyr kr 586,00 
Sum kr 95 914,57 kr 37 466,65 
Driftsoverskudd kr 58 447,92 
Gjeld kr 20 770,00 
Egenkapital 31.12.2013 kr 191 473,02 

11.04.2014      SpareBank 1 Regnskapshuset AS
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Å møte nye og ukjente kulturer i Israel
Vi må tilbake til året 1963. Et ektepar tidlig i 20-årsalderen
med sitt første barn møter oss. De har sagt ja til et kall fra
Gud om å reise til Israel for å utføre diakonalt arbeid.
Etter forberedende språkstudier i Tyskland og England,
settes kursen mot Tel-Aviv. Litt av en overgang for oss
voksne, men enda større for den lille på 1 ½ år. Boforhol-
dene og omgivelsene der i strøket, som i en midlertidig
periode skal bli vårt hjem, krever stor innsats både men-
talt og fysisk. Møtet med en ny kultur krever også sitt.

Det lokale språket er hebraisk, så for å kunne komme i
kontakt med de unge, må nok engang skolebenken tas i
bruk.  Etter noen måneder er såpass mye kunnskap blitt
tilegnet at vi våger å bruke språket. 
Det er da bare 15 år siden landet ble akseptert av FN
som hjemland for det jødiske folket (1948). Mange har i
løpet av disse årene kommet hit fra diverse land. De
fleste sliter med vonde minner etter alt de har måttet
gjennomgå. Nå skal livet gå videre i dette nye fedrelan-
det.

Flere oppgaver venter oss i menigheten omkring Im-
manuelkirken i Tel-Aviv/Jaffo. Mange av ungdommene vi
møter, er kommet fra det kommunistiske Romania, sam-
men med foreldre og besteforeldre. Disse skal være med
å bygge opp sin nasjon, et demokratisk styrt land; det
eneste i Midtøsten.  Den kommunistiske holdningen sitter
dypt hos den eldre generasjonen. Mistenksomhet og
frykt preger fortsatt deres holdninger. Skepsis og redsel
har sterk innvirkning på deres livsførsel.  De omkringlig-
gende arabiske landene truer stadig med angrep på
landet for å jage jødene «på havet». Dermed forlater
noen Israel i et forsøk på å få fred for seg selv og sine
barn. Stadige mindre angrep nær grensene til Libanon,
Syria, Jordan og Egypt blir besvart og slått tilbake for en
tid. Men det er utrygghet i landet.

Etter tre år i Tel-Aviv, måtte vi hjem til Norge. Da er vi kom-
met til året 1966, og planen var å dra tilbake året etter. I
1967, mens vi var hjemme, brøt 6-dagerskrigen ut. Dette
var en krig som alle arabiske naboland deltok i, med en
strategi om at Israel skulle tape. Stridshandlingene ble
kortvarige og Israel kunne fortsette som en fri nasjon.
For vår del ble det vanskeligheter med nytt visum til Is-
rael. Myndighetene hadde mer enn nok å gjøre med
interne problemer etter krigshandlingene.

Årene gikk, ja hele 28 år. Da er vi kommet til 1995, og det
ble mulig for oss å komme tilbake til Israel. Da var det
andre oppgaver som ventet. I 1976 hadde et nytt alders-
og -sykehjem blitt tatt i bruk i Haifa, nord i Israel ved Kar-
melfjellets fot like ved Middelhavet. Huset skulle være

bosted for jø-
diske Jesus-
troende jøder
og kristne
arabere, i alt
30 plasser.
Mange av de
med jødisk
bakgrunn var
overlevende
etter holo-
caust. 

Med stor
spenning og
forventning
sa Eva og jeg
ja til utfor-
dringen. Men
forvissningen
om at Gud
ville ta vare
på oss, ga oss frimodighet til å være villige til å ta en pe-
riode på tre år. Store politiske, økonomiske og kulturelle
endringer hadde skjedd siden vi forrige gang var i lan-
det. Mange nye innvandrere hadde kommet. Spesielt fra
det tidligere Sovjet, som i 1991 hadde åpnet grensene slik
at jøder fikk lov til emigrere. Disse var også preget av å
ha levet under diktatur og kommunisme hele sitt liv. Nå
skulle disse få opplæring i språk, få boliger og finne ar-
beid i det nye fedrelandet, Israel.

Vi fikk mye kontakt med mange av disse, både gjennom
arbeidet på Ebenezer-hjemmet og i de messianske me-
nigheter. Her var det et gjensidig godt forhold mellom
jøder og arabere; et forsonende fellesskap i Jesus Kris-
tus.  Alders-og sykehjemmet hadde også ansatte fra
flere nasjoner. De fleste var jesustroende, enten de
hadde arabisk eller jødisk bakgrunn. Mange ungdom-
mer fra diverse land og verdensdeler tok utfordringer og
jobbet som frivillige ved hjemmet i noen måneder. Foru-
ten at en slik ordning ga rimelig arbeidskraft, ble det til-
ført kunnskap som ga verdifull forståelse av andre
menneskers livsvilkår.  

Det ble 8 år for oss der i Haifa. Arbeidet med Ebenezer-
hjemmet fortsetter som før. De eldre jødene og araberne
får kjærlig omsorg inntil Herren henter de hjem til målet,
himmelen.

Eva og Jostein Aune
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Kirkeuka 2014
Fra 2. til 9. november gikk Rissa menighets kulturuke av stabelen. I alt 10 ulike arrangement
kunne menighetens kulturutvalg by på. Spennet var stor fra konsert med Nidarosdomens 
guttekor i  Rissa kirke og Taizé-gudstjeneste i Rein kirke til allsang på Rissa helsetun og kultur-
skolekonsert i Rissa kirke. Til sammen deltok
flere hundre personer på de ulike arrangemen-
tene.
Det økonomiske overskuddet fra kirkeuka  skal
gå til menighetens kulturutvalg som satser på
ei ny kulturuke til neste år.
Foto: Elise Maalø Reksen
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