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

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

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

Kirketjenere/gravere:
Rissa og Hasselvika: Jan Inge Rønning
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:
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  (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 B. Berg, tlf 73 85 50 54

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: Anita Nesset Kristiansen:  
Ramsvik kirke – hovedinngangen.
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Andakten

Prestelivet er innholdsrikt, variert og meningsfullt.  
Ingen arbeidsdager er like, og de byr stadig på møter med mennesker i svært ulike situasjoner.
I løpet av en uke i mai kan jeg være innom både dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd, og møte mennesker i dyp sorg
eller stor glede. Og i løpet av en slik uke lyser jeg velsignelsen mange ganger. 
For alle gudstjenester og kirkelige handlinger avsluttes med at presten sier:  ”Ta imot velsignelsen!” 

Som regel bruker vi de gamle ordene fra 4. Mosebok:
Herren velsigne deg og bevare deg!

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred!

Det var Moses som fikk disse ordene fra Gud, som en velsignelse prestene skulle gi til israelsfolket.
Å lyse velsignelsen er noe av det flotteste jeg gjør som prest, enten det er over et brudepar på deres store dag, over en
gjeng med konfirmanter eller over en sørgende familie i en begravelse.
De gamle ordene har stor slitestyrke, og gir oss det vi trenger, i møte med livets utfordringer og gleder: Guds ansikts lys –
han som alltid ser på oss med nåde og kjærlighet.

For noen år siden fikk jeg en keltisk velsignelse.  Den kom på sms da jeg var på konfirmantleir, og jeg har brukt den siden
ved ulike anledninger. Den sier det samme – med litt flere ord:

Må Gud vera framføre deg og visa deg den rette veien.  
Må Gud vera deg nær og leggja armane sine rundt deg.  

Må Gud vera bak deg og verna deg mot alle mørke makter.  
Må Gud vera under deg og ta imot deg om du fell.  
Må Gud vera i deg og trøysta deg når du blir lei deg.  
Må han vera rundt deg og verna deg når du er redd.  

Må han vera over deg som sola på himmelen – 
og signa deg med all sin kraft.  

Amen

Sokneprest Ingunn Aarseth Høivik

Ta imot velsignelsen!

Ny kirketjener 
Bjørn Solberg er ansatt som ny kirketjener i 75 % stilling i Rissa kommune. Bjørn er fem-
barnsfar på 58 år og oppvokst i Rissa. Han er en allsidig person med variert bakgrunn fra
blant annet parken på Ås landbrukshøyskole, hvor han drev med gartnerarbeid og jobbet
tre år som kirkegårdsarbeider/kirketjener i Ås kirkelige fellesråd. Han har også jobbet i 
Fretex og vært 3 år i Afrika som bistandsarbeider. 

Vi ønsker Bjørn velkommen!   
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22. februar  - 
1. søndag i fastetiden
REIN  KIRKE  kl. 11.00
Høymesse ved 
sokneprest David Vogel. 
Offer til Misjonssambandet.

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

1. mars – 2. søndag i fastetiden
RISSA KIRKE  kl. 11.00
Oppmøte kl. 10.30 p.g.a.  
radiooverføring.
Høymesse ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik 
Ofring til diakoniarbeidet.

8. mars – 3. søndag i fastetiden
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved 
sokneprest David Vogel.
Utdeling av 6-årsbok.  Ofring til
barne- og ungdomsarbeidet i
Stadsbygd.
Årsmøtet for Stadsbygd menighet
holdes etter gudstjenesten.

10. mars – tirsdag
FRENGEN  KIRKE  kl.19.00
Årsmøte for Sør-Stjørna menig-
hetsråd.   Orientering om planene
for nytt menighetsråd og kirke-
utvalg.

15. mars – 
4. søndag i fastetiden
REIN KIRKE kl. 11.00
Høymesse ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik
Ofring til Kirkens Nødhjelp.

HASSELVIKA KIRKE kl. 16.00
Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivi.  
Utdeling av 4-årsbok og 6-årsbok.
Ofring til menighetsarbeidet.
Årsmøte for Hasselvika menig-
hetsråd holdes etter gudstjenes-
ten.

22. mars – Maria budskapsdag
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Høymesse ved 
sokneprest David Vogel.  
Ofring til menighetsarbeidet.

RISSA KIRKE kl. 19.30
Gudstjeneste med nattverd ved
sokneprest David Vogel.  
Offer til Israelsmisjonen.
Årsmøte for Rissa menighet 
holdes etter gudstjenesten.

29. mars – Palmesøndag
FRENGEN KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik

2. april – Skjærtorsdag
RISSA SYKEHJEM kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved
sokneprest David Vogel

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

3. april – Langfredag
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved 
sokneprest David Vogel.

5. april – Påskedag
STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved 
sokneprest David Vogel.
Ofring til menighetsarbeidet

RISSA KIRKE kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik
Offer til Det norske misjonssel-
skap.

6. april -  2. Påskedag
RÅKVÅG SYKEHJEM  kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd ved
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik

12. april – 
2. søndag i påsketiden
RISSA KIRKE kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik
Offer til nytt lys- og lydanlegg i
kirka.

19. april – 
3. søndag i påsketiden
RISSA KIRKE kl. 19.30 
Ungdomsgudstjeneste ved begge
sokneprestene.  Konfirmant-
gruppe deltar.  Ofring til trosopp-
læring i menigheten.

26. april – 
4. søndag i påsketiden
RAMSVIK KIRKE kl. 16.00
Ungdomsgudstjeneste ved 
sokneprest David Vogel.  
Konfirmantgruppe deltar.

2. mai – lørdag
RISSA KIRKE kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik
Ofring til trosopplæringsarbeidet.

3. mai – 5. søndag i påsketiden
RISSA KIRKE  kl. 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
sokneprest Ingunn Aarseth Høivik
Ofring til trosopplæringsarbeidet.  

Gudstjenesteliste
2222..  ffeebbrruuaarr  --  33..  mmaaii  22001155    

Årsmøter i menighetene
Kirkeloven pålegger alle menig-
heter å ha årsmøte der det blir
lest rapporter om menighetens
arbeid det siste året. Der får alle
menighetens medlemmer  anled-
ning til å stille spørsmål og
fremme forslag om menighetens
videre drift.  I år blir det gitt orien-
tering om prøveprosjektet om 
felles menighetsråd for hele
Rissa kommune og opprettelse
av kirkeutvalg for de enkelte 
kirkene. Menighetsrådene har
fastlagt følgende tidspunkter:

Stadsbygd menighet:
Stadsbygd kirke søndag 8. mars
kl. 12.30 (etter gudstjenesten).
Rissa menighet:
Rissa kirke søndag 22. mars 
kl. 20.30 (etter gudstjenesten).
Hasselvika menighet:
Hasselvika kirke søndag 15. mars
kl. 17.00 (etter gudstjenesten).
Sør-Stjørna menighet: 
Frengen kirke tirsdag 10. mars 
kl. 19.00.
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HØR HØR 
Råkvåg, Husbysjøen, Selnes og Fevåg- se her!!
Det blir menighetens årsmøte tirsdag 10. mars 
kl. 19.00 i Frengen kirke.
Da får du sjanse til å høre om ny ordning for me-
nighetsråd som settes i gang til høsten.
Det gjelder kirkene våre og arbeidet i menighe-
tene.  Velkommen!
Sør-Stjørna menighetsråd ved Oddny B Frengen

Åpne Dører på Fissa Misjonshus
Søndag 1. mars kl. 19.00
Ole Lilleheim har i mange år deltatt aktivt i arbei-
det med å distribuere bibler til land der bibler er
uønsket.  Han vil fortelle om dette.
Arr.: Åpne Dører

Møteuke på Sunde Misjonshus 
4. - 8. mars.   
Onsdag - lørdag kl. 19.30.  Søndag kl. 17.00
Sang og tale av Hilde og Morten Øystese  
Arr.: Misjonssambandsforeninga

Basar i Ramsøy Misjonshus
Fredag 6. mars kl. 18.00
Familien Kvendset synger og spiller.
Arr.: Barneforeningen Den minste kvist.

Familiemøte i Fissa Misjonshus
Søndag 8. mars kl. 16.00.
Andakt ved Janne G. Kambestad.
Arr.: Rissa Normisjon

Noreamøte på Sunde Misjonshus 
20. mars kl. 19.00
Asbjørn Kvalbein taler.
Arr.: Misjonssambandsforeninga

Sangkveld/Gaitherkveld på 
Sunde Misjonshus
Palmesøndag 29. mars kl. 18.00
Arr.: Misjonssambandsforening

Den Indre Sjømannsmisjons påskemøter
Onsdag 1. april kl. 16.00
Dagsentret på Rissa Helsetun.
John Dahl taler og synger

Påskelørdag  4. april kl. 15.00
Stadsbygd bedehus.
Harald Helmersen taler og synger.
Påskedag 5. april kl. 19.30
Ramsøy misjonshus.
John Dahl taler og synger
Alle hjertelig velkommen!

Basar i Fevåg bedehus 
Fredag 10.  april kl. 18.00. 
Hjertelig velkommen!
Arr.: Bedehusstyret

Sangmøte hos Guri og Torbjørn Dahle,
Rissa
Søndag 12. april kl. 18.30
Alle velkommen!
Arr.: Rissa Normisjon.

Øvre Rissa Misjonssambandsforening
Vårsemesteret 2015
3. mars:  Misjonsforening hos Hildur Dahle
8. april :  Misjonsforening hos 

Ragnhild og Jan Inge Rønning
5. mai:    Misjonsforening hos 

May Elin og Andrew Larsen
12. juni: Misjonsforening/sommeravslutning på 

hytta til Anne C og Odd-Arne Sakseid

Stadsbygd Sparebanks rutiner ved-
rørende minnegaver ved begravelser
Minnegaver kan gis ved henvendelse i en av bankens av-
delinger eller via tlf 73855000. Minnegaver må gis senest
dagen før begravelsen. Det blir utarbeidet en gaveliste
med navn og totalt innkommet beløp (ikke beløpet den
enkelte har gitt). Lista blir hentet av begravelsesbyrået ved
bankens stengetid dagen før begravelsen. Vi minner om
at bankens avdeling i Stadsbygd kun er åpen mandag og
torsdag, og at henvendelser på andre dager må skje pr
telefon eller ved besøk i bankens lokale i Rissa.
Stadsbygd Sparebank
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Kjærlighet fra Gud
springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,
kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

Tekst: 
J. N. L. Schjørring 1854 

Min salme av Svein Maalø

Denne salmen har i mange år talt sterkt til meg gjennom sitt enkle, klare budskap om Guds kjærlighet, et budskap
som like naturlig passer i livets lykkelige stunder som i sorgens tider. 

Å oppleve kjærlighet - det å bli elsket av noen - er noe av det mest grunnleggende i et menneskes liv, noe som blir
spedbarn til del, og dette er trolig det som setter oss selv i stand til å elske.

Bibelen omtaler på flere steder foreldres kjærlighet til barna som et bilde på Guds kjærlighet til menneskene. 
”Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn”  (1. Joh.3) 
Visst kan alle kjenne seg uverdige og usle overfor Gud, og tanker om universets skaper kan oppleves som svim-
lende for oss, men: ”Dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til
soning for våre synder” (1.Joh.4)

Vi lever i en dobbelthet: I denne verden vil vi være ansvarlige voksne, som verner om livet, lindrer smerte og nød,
rettleder, og hjelper mot overgrep og farer. I den åndelige verden kan vi som Guds barn samtidig stå i et trygt og 
levende forhold til ham, og oppleve å bli elsket for akkurat den vi er. 

Denne dobbelheten uttrykkes veldig fint i et dikt av Gabriela Mistral, - her forsøkt gjengitt på norsk:

Jeg utfordrer Inger Singstad til å skrive ”Min salme” neste gang.

Kirkeklokka i Ramsvik

På kirkeklokka står inskripsjonen:
«Støbt af Bakklandets Støberi & mek. Værksted Trondhjem 1909»
«Land Land!  Hør Herrens Ord.
Elisabeth Monsen    Mons Monsen»    

Foto: Anita Nesset Kristiansen

Nå vogger mitt hav sine bølger
ved dønningens evige drønn.
Jeg lytter til bølgenes kjærlighet
og vogger min sønn.

I åkeren går vinden
og vogger nattlige strå.
Jeg lytter til vindenes kjærlighet
og vogger min sønn.

Gud vogger de endeløse verdener
Som stillheten kommer ifra.
Jeg kjenner hans hånd i mørket
og vogger min sønn.      



Fra kirkeboka
Dåp
23.10.14 Nikolai Jonassen Lorentsen, Rein kirke
30.11.14 Maiken Melhus, Stadsbygd kirke
30.11.14 Kristoffer Fenstad, Stadsbygd kirke
30.11.14 Lilly Garmo Vårum, Stadsbygd kirke
07.12.14 Edvin Magnus Ytteraas, Rissa kirke
11.01.15 Emilie Rødsjø, Frengen kirke
18.01.15 Leila Alexandra Wiggen, Stadsbygd kirke
18.01.15 Hilde Berg-Langmo, Stadsbygd kirke
18.01.15 Kristian Magpantay Stolpnes, Stadsbygd kirke
18.01.15 Aria Stokkan Møllegård, Rissa kirke
01.02.15 Hanne Jøssund, Rissa kirke
01.02.15 Kristoffer Olav Schärer, Rissa kirke
08.02.15 Vilde Monsen, Stadsbygd kirke
08.02.15 Lukas Refsnes, Ramsvik kirke

Vielser:
31.01.15 Grete Korsnes og Lars Anders Larsen, 

Stadsbygd kirke

Begravelser:
21.11.14 Solveig Pevik, (f.1914) Husby gravplass
21.11.14 Agnes Ringseth, (f.1920) Rissa kirkegård
25.11.14 Rita Marie Bue, (f.1941) Moholt Seremonirom
12.12.14 Aslaug Bratseth, (f.1922) Rissa kirkegård
12.12.14 Kjellrun Amalie Selven, (f.1921) Frengen kirkegård
19.12.14 Kari Berg, (f.1929) Rissa kirkegård
02.01.15 Gerd Marie Sand, (f.1947) Stadsbygd kirke
16.01.15 Karen Kråkenes Aune, (f.1932) Fines kirkegård
27.01.15 Bjørn Dahle, (f.1939) Drangedal kirke/

Rissa Kirkegård
28.01.15 Ellen Vårum, (f.1924) Rissa kirkegård
11.02.15 Lars Trang, (f.1924) Stadsbygd kirkegård
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Takkeannonser
Vi takker 
for all omtanke ved vår kjære Viggo  Wemundstads bort-
gang og begravelse. Takk for vakre blomster, gode ord,
Tunet for omsorg og stell, pengegaver til Blomsterfondet
og Saniteten.
Magnhild, Heidi, Roar, Torgrim og Morten med familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære 
Martin Aasans bortgang og begravelse. 
Takk for blomster og gave til hjemmesykepleien.
Sigrun, Marlow, Knut Olav, Odd Arne og Steinar 
med familier.

Takk for all vennlig deltakelse, blomster og pengegaver til
Rissa Sykehjem avdeling Solsiden og til Rissa Sanitets-
forening i anledning Harald Audun Dyrendahl sin 
bortgang og begravelse. 
Aase, Astrid m/familie og Terje m/familie

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og minnegaver til
Rissa Sanitet og Rissa kirkes blomsterfond ved vår kjære
mamma, Aslaug Bratseths bortgang og begravelse.  
En særlig takk til Rissa Sykehjem, avd. Himmelblå, for god
pleie og omsorg.  Takker også Anna-Karin Sjølund 
Brekkvassmo for fin musikk og sang i kirken og minne-
samværet.
Anne-Mari med familie, Steinar med familie, Roald 
med familie.

Tusen takk for all vennlig deltakelse, vakre blomster og
minnegaver til Rissa blomsterfond ved vår kjære 
Kari Bergs bortgang og begravelse. 
En spesiell takk til Rissa sykehjem avdeling Svanen
og hjemmesykepleien for god omsorg og pleie.
Kristian, Steinar, Liv og Paal Morten med familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og oppmerksom-
het ved vår mor, Kjellrun Amalie Selvens, bortgang og 
begravelse.Takk for minnegaver til Frengen blomsterfond 
(kr. 14.900)  Takk for vakker solosang ved Jarle Selven
Morten, Sølvi Janne, Eli Kristin, John Tormod  med familier. 

Tusen takk for omtanken og deltakelsen ved vår kjære
mamma, Agnes Ringseths bortgang og begravelse.  
Takk for blomster og minnegaver til Rissa sanitetsforening
og Blomsterfondet.
Ivar, Magne, Judith og Kari Dagrun med familier.

Omsorgstjenesten i Rissa, Stjørna og Stadsbygd vil rette
en hjertelig takk for alle minnegaver gitt i løpet av året
2014.  Videre vil vi sende en varm takk til lag, foreninger og
enkeltpersoner som gjennom året har bidratt med å spre
hygge og trivsel for beboerne.
Med vennlig hilsen
Lillian Nøst, fung. enhetsleder.
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Leif Noralf Tokstad (f. 1931) utga i 2013 boka «Mitt liv» der han har skrevet om minner fra opp-
veksten sin i Stjørna.  Menighetsbladet har fått lov til å gjengi et kapittel fra denne boka.

Begravelser i Sørfjorden før i tida

Under begravelser i Sørfjorden var det
sjelden presten som forrettet.  Klaus
Breivold  var klokker og kamerat av
pappa.  Han var fadder for meg.  Det
var han som alltid forrettet ved begra-
velser, og det foregikk i heimen til av-
døde.  Ramsvik kirke ble sjelden brukt
i begravelse.

Når det oppsto sykdom eller uhell i
den tida, var det ikke enkelt å komme
seg hurtig til lege eller sykehus.  Den
som fikk blindtarmbetennelse, kunne
dø hvis tarmen sprakk før de nådde
fram til sykehuset.  Da jeg var liten,
døde tre unge jenter på denne måten.

På den plassen det var dødsfall, ble
det alltid flagget på halv stang døds-
dagen.  Og den dagen det var begra-
velse, flagget nesten hele bygda på
halv stang.  Jeg tror de fleste, både
store og små bruk, hadde flaggstang,
og den ble brukt i alle anledninger for
å markere sorg og glede.

Ved begravelsene ble det brukt mye
granbar.  På den tida betydde det
sorg.  På hver side av inngangsdøra
ble det satt opp et grantre.  Det ble
lagt grankvister for dørhella og skre-
vet farvel over døra med små gran-
kvister.

I begravelse og bryllup ble ofte hele
nabolaget bedt.  Den døde ble som
regel lagt i ei kiste som sto på låven.
Begravelsesdagen ble lokket tatt av

kista så alle som ville
kunne få se den døde.
Kanskje var det godt for
de nærmeste, for alle
pratet om den døde og
fortalte episoder den
døde hadde vært med
på.

De pårørende snakket
med en mann som ble
kalt «beiningsmannen».
Han skulle gå fra hus til hus og be
alle som var ønsket til begravelsen.
Noen ble bedt med beininga, det vil si
at de måtte ta med ei korg med mat.
I den kunne det være smør, gomme,
ost, kaffe, fløte og ei stor hvetekake
eller sirupskake.  Slike beiningskorger
finnes på de fleste gårdsbruk, og de
blir heldigvis tatt vare på.

Først ble det servert frokost av bei-
ningsmaten.  Så ble den døde tatt inn
i stua.   Der ble det holdt en minnetale
før kista ble kjørt til kirkegården.  Da
kunne det være lange rekker med
hesteskyss.  Etterpå var det middag,
som regel kjøttkaker og sviskegrøt.
Siden ble det kaffe og mange kaker.
Det hendte også at begravelsen
kunne vare i to dager hvis det var
mye beiningsmat.

Som liten fikk jeg som regel være
med i begravelser og bryllup.  Jeg
husker en episode som har satt seg
fast hos meg.  Naboen hadde en liten

pike på 4-5 år som døde av blind-
tarmbetennelse.  Hun var det eneste
barnet i familien.  Begravelsesdagen
lå den døde jenta pent pyntet i kista
på låven.  Faren gikk rundt kista.  Han
gråt mye, men enkelte ganger ble
han sint.  Han var ingen troende, men
det var tydelig at han hadde ei kris-
tentru.  Det var Vårherre han ble sint
på som hadde tatt fra dem det
eneste barnet de hadde. Det var
ingen andre som var på låven da
dette hendte.  De andre var inne og
spiste frokost.  Jeg skjønte lite av det
faren sa og gjorde, men det var en
underlig opplevelse som jeg aldri
glemmer.  

Onkel Andreas var ugift og hadde
heimgården Østre Turbekmo.  Da han
døde, var begravelsen heime hos
oss.  Det ble kjørt med hester til grav-
stedet på Husby.  Kista ble kjørt med
en eldre, rolig hest.  Men Nils kjørte
mor og far med en toårs hest.  Han
brukte skyssvogn med to seter på
karmene.  Ved oppkjøringen til grav-
stedet ble hesten skremt og gjorde et
hopp utfor veien.  Vognkarmen løsnet
og sklei fram i baken på hesten.  Hes-
ten ble helt vill og sprang ned mot
sjøen.  Far ramlet av da vogna for
utfor veien, men mor og Nils ble med
på den ville galoppen.  Til sist klarte
Nils å hoppe opp på ryggen til hesten
og fikk tak i hodet på den.  Da måtte
den gi seg.  Mor var noe lemster, og
far hadde slått seg en del i fallet fra
vogna.  Ellers gikk det merkelig bra
med alt.

Leif Noralf Tokstad



9

Fra 4 til 1 menighetsråd
Fra høsten trer forsøksordninga med ett menighetsråd for alle fire sokna i Rissa kommune i kraft. Menighetsrådet i
Sør- Stjørna, Hasselvika, Rissa og Stadsbygd legges midlertidig ned,  og et nytt menighetsråd kalt Rissa kirkelige
råd, vil se dagens lys.
Ved valget i 2015 skal det velges to medlemmer med varamedlemmer fra hvert sokn som skal danne Rissa kirke-
lige råd. Funksjonstiden er 4 år. 
Valget skal skje på samme dag som kommunevalget i september.

Hvert enkelt menighetsråd starter nå sitt arbeid med å finne aktuelle kandidater til å stå på liste for sitt sokn til Rissa kirke-
lige råd. 
Oppgaver/ansvar til Rissa kirkelige råd er blant annet:

• Oppnevne kirkeutvalg og andre utvalg
• Økonomi
• Bestemme offerformål
• Utarbeide instruks for håndtering av offerpenger.
• Pålagte oppgaver i henhold til kirkeloven

Regnskap, saksutredninger, referater og annet administrativt arbeid vil nå bli utført av kirkekontoret.

Rissa kirkelige råd utgjør også Rissa kirkelige fellesråd. Fellesrådet har blant annet ansvar for:
• Økonomiansvar - så som forvaltning av midler fra kommune, stat, bispedømmeråd mv.
• Forvaltning av bygg og eiendom
• Arbeidsgiveransvar
• Forvaltningsansvar for gravferd
• Pålagte oppgaver i henhold til kirkeloven

For hvert enkelt sokn skal menighetsrådet oppnevne kirkeutvalg. Utvalget skal minimum ha 3 medlemmer med person-
lige varamedlemmer i tillegg til en representant fra Rissa kirkelige råd. Funksjonstiden er 2 år. 
Vi nevner her noen av oppgavene som blir kirkeutvalgets ansvar:

• Organisere kirkeverter og kirkekaffe
• Representere Rissa kirke kirkelige råd i forbindelse med utdeling av kirkebøker, konfirmantpresentasjon og 

annet.
• Bistå med praktiske oppgaver 
• Rekruttere frivillige til lokale aktiviteter/ tiltak mm.

Dette er hovedpunktene fra vedtaket som ble gjort i et felles menighetsrådsmøte avholdt den 29. januar 2015, vedrø-
rende den praktiske gjennomføringen av overgangen fra fire til ett menighetsråd. Det vil bli informert om saken på 
menighetsmøtet i hvert sokn. Dette avholdes i mars; - se gudstjenestelista et annet sted i menighetsbladet.
Hele vedtaket finner du ved å gå inn på våre hjemmesider www.rissa.kirken.no 

Kirkevergen
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015
Tradisjonen tro vil årets konfirmanter gå fra dør til dør
for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid 24.
mars.  Kirkens Nødhjelps fasteaksjon samler inn
penger til de som trenger det mest.  Samtidig arbeider
de aktivt med  å påvirke  årsaker til nød ved å be politi-
kere ta større ansvar. 
Fasteaksjonen har vært arrangert siden 1967. Pengene
som samles inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over
hele verden. Vann og klima er tema for aksjonen i år.
Gjennom menighetene i Norge og partnere i sør job-
ber Kirkens Nødhjelp for retten til rent vann i en verden
utsatt  for klimaendringer. 

I kriser er vann kritisk
Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og
truer menneskers tilgang på rent vann. Sist høst over-
levde Muhammed og familien så vidt den dramatiske
flommen i Pakistan.

Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendring-
ene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller
flom i Pakistan.
«Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med fa-
milien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som
ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi
livet,» forteller Muhammed. «Vi har aldri opplevd flom i
landsbyen før, det er noe helt nytt.»

Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele
storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter flommen
måtte Muhammed være sammen med familien.  Han mis-
tet derfor jobben. I tillegg har flommen gjort at drikkevannet
er forurenset. 

Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første orga-
nisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal gi 
Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygie-
neutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første
Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent
vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt.
Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for
å forebygge den neste naturkatastrofen.  Kirkens Nødhjelp
jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslut-
ningstakere til å stanse klimaendringene.  

De nasjonale krisemyndighetene i Pakistan rapporterte at
257 mennesker døde i flommen, og at over 1 million men-
nesker ble rammet. Andre rapporter sier at så mange som
1, 8 millioner mennesker ble rammet.  Mangelen på rent
vann har ført til en stor økning i vannbårne sykdommer som
diare og kolera. I tillegg gjorde flommen stor skade på hus
og eiendom, drepte hundretusener av husdyr og gjorde
enorm skade på avlinger.

Hvorfor er flommene i Pakistan relatert til klimaendringer?
Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede økt
med 0,85 grader celsius siden 1880. 
Forskning publisert i vitenskapsmagasinet Nature, viser at
regntiden i Pakistan og Sør-Asia har blitt kraftigere siden
1980.  Når temperaturen øker både i havet og i luften, vil
mer vann fordampe ut i atmosfæren. Da vil skyene bære
mer nedbør når de treffer de høye fjellene nord i Pakistan,
og regnet vil bli kraftigere. Dette øker faren for nye storflom-
mer.

Hva gjør Kirkens Nødhjelp for å bekjempe 
klimaendringene i Pakistan?
I Pakistan hjelper Kirkens Nødhjelp til med tilgang på rent
vann når kriser som flom inntreffer. De  jobber også med å
spre informasjon om hva man bør gjøre på hygienefronten
for å hindre utbrudd av sykdommer og at smitte sprer seg,
og de gir tilgang på bedre sanitærforhold.

Kirkens Nødhjelp  jobber sammen med  partnere i kirkene i
Norge og andre land over hele verden for å få verdens poli-
tikere til å ta klimaendringene på alvor og kutte kraftig i ver-
dens utslipp av klimagasser.  Statsminister Erna Solberg er
den personen som bestemmer mest i Norge.  Jo flere som
viser henne at vi ønsker en bedre klimapolitikk, jo større er
sjansen for at hun ser og lytter.  Hvis det blir mange nok,
kan vi endre norsk klimapolitikk.

Send et blikk til Erna.
Ta bildet av øyet ditt, tagg det med #stoppklimakrisen og
vær med på å gi statsministeren følgende beskjed: Vi vil ha
en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med mindre ut-
slipp og mer penger. Alle bilder som er tagget #stoppklima-
krisen på Instagram,  blir lastet opp i den store
klimamosaikken hos Kirkens Nødhjelp.

Skriv under og fortell regjeringen.
Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med
mindre utslipp og mer penger.
Send sms med kodeord OPPROP KLIMA og ditt navn til 2468
(vanlig sms-takst)  eller skriv under på opptrykt liste og send
den til Kirkens Nødhjelp.

Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret
da flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig øde-
lagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det for-
urensede vannet. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp.
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GOD BOK!
LIVET – SKAPELSE ELLER TILFELDIGHET
Av Dr. med. Kjell J. Tveter

Jeg synes det var flott å komme over boka ”Livet – skapelse
eller tilfeldighet,” fra 2012 av den norske vitenskapsmannen
dr. med. Kjell J. Tveter. Han er oppdatert på forskning om-
kring livets opprinnelse. 

Den første delen av boka er skrevet med tanke på UNG-
DOMMER. Boka anbefales blant andre til konfirmanter. Den
andre delen passer bedre for aldersgruppen VIDEREGÅ-
ENDE- ELEVER og VOKSNE, for her står det en del om cel-
lenes oppbygging og funksjoner.
Det er både fargebilder og morsomme illustrasjoner av 
Vivian Zahl Olsen i boka.
Tveter viser eksempler på at evolusjonslæren ikke er bevist,
og at naturen byr på mysterier som gjør det minst like sann-
synlig at det står en Gud bak det hele, som at livet har opp-
stått av seg selv.
For eksempel mener han at urtidsalderen Kambrium  for
550 millioner år siden, må være et mysterium for de som
tror på utviklingslæren, for den frembragte en rekke nye dyr
omtrent samtidig, - de fleste av dem eksisterer fortsatt,- og
fossile overgangsformer er ikke funnet. 
Astronomen Sir Fred Hoyle regnet på sannsynligheten for at
liv kan oppstå av seg selv. Han sammenlignet det med at
en Boeing jumbojet kunne ha oppstått fullt ferdig av seg selv
ved at en storm feide over en haug med flydeler. Både han
og hans indiske kollega erkjente at det måtte eksistere en
skapende Intelligens. Begge var ateister da de starta bereg-
ningene, og begge endret livssyn.

Albert Einstein, som er holdt for å være en av tidenes beste
vitenskapsmenn, regnet med Guds eksistens. Han forsket
på naturlovene og universet. Han ble så overrasket da han
oppdaget at de fungerte med en så forbløffende matema-
tisk nøyaktighet og intellektuell oppbygning, at han utbrøt:
”Det eneste som er uforståelig med universet, er at det er
forståelig.”

Anbefalt av Johanne K. Tung

2-årsboka
Sokneprest David Vogel sammen med barn som fikk 2-årsboka i Stadsbygd kirke 22. januar 2015.
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Flyktet fra Eritrea til Norge

Rissa bor det nå 25 eritreiske flyktninger, og nesten
alle av dem tilhører Den koptisk ortodokse kirke.
Mange av dem går i kirka her i Rissa, og de har flere
ganger deltatt som tekstlesere på sitt lokale språk, 
tigrinja.

Mange som kommer som flyktninger fra et annet land,
kan føle at det er vanskelig å komme i kontakt med
nordmenn. Liv Jenssen er en av dem som har fått god
kontakt med det eritreiske miljøet i Rissa.

- Jeg ble spurt om å ta med noen til kirka en dag, og
dermed var det gjort, forteller Liv. Hun har tidligere

vært misjonær i Etiopia, nabolandet til Eritrea, og har
dermed en viss kjennskap til den kulturelle bakgrun-
nen de kommer fra.

Selemun Teweldemedhin er en av dem som Liv har
god kontakt med. Han har bodd i Rissa et drøyt år, og
før det var han en tid på Hitra.

- Nå går jeg på norskkurs fire dager i uka og en dag
er jeg ute i praksis. Jeg har vært hos Snadder & Snas-
kum.  Jeg skal gå på norskkurs i to år, og etter det
håper jeg på å få en jobb. I Eritrea var jeg truckfører,
og jeg var ti år i militæret, forteller Selemun som bare
for noen uker siden ble gjenforent med kona Guosh
og sønnen Sem. Kona, som er frisør, og sønnen opp-
holdt seg i Sudan som flyktninger før de endelig kunne
gjenforenes med ektemann og far i Norge. Guosh skal
også starte på norskkurs så snart Sem får barnehage-
plass.

Daniel Tsigehannes går også på norskkurs og forbere-
der seg på arbeidslivet i Norge.

Teklu Tesfamichel, Daniel Tsigehannes, Guoysh Goytom, Sem Selemun og Selemun Teweldemedhin i sofaen hos
Liv Jenssen

Liv Jenssen og Sem Selemun legger puslespill.
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Menighetsbladets økonomi
UTDRAG AV REGNSKAP FOR MENIGHETSBLADET 2014

Resultatregnskap: 2014 2013
Inntekter:
Annonser 4 500,00 5 500,00
Gaver innenbygds 82 750,00 75 606,00
Gaver utenbygds 29 600,00 25 870,00
Renteinntekter 3 133,00 4 192,00
Sum inntekter 119 983,00 111 168,00

Utgifter:
Trykking 75 897,50 -71 965,70
Porto 58 236,50 -56 421,30
Bankgebyr 4 -80
Sum utgifter: 134 138,00 -128 467,00
Årets resultat (- underskudd): -14 155,00 -17 299,00

Balanse: 31.12.2014 31.12.2013
Eiendeler:
Bank 95 731,16 109 902,16
Sum eiendeler 95 731,16 109 902,16

Randi Jakobsen, 
Kasserer

Som det framgår av regnskapet, er gavene fra våre lesere fullstendig nødvendig for å
utgi bladet.  Det er enkelt å overføre gaver til vårt kontonummer uten å bruke blanketten.
Kontonummer  4213.30.13681 er  alltid skrevet på side 2 i bladet.  Hjertelig takk!

-  Nå er jeg i praksis hos Shakeo Eiendom. Etter at jeg
er ferdig med norskkurset vil jeg få meg jobb slik at jeg
kan tjene penger til familien min i Eritrea. Der har jeg
mor, tre brødre og tre søstre, forteller Daniel.

Daniel trives godt i Rissa.

- Før jeg kom hit bodde jeg åtte måneder i Trondheim.
Der kjente jeg ingen. Her i Rissa kjenner jeg mange,
smiler han mens han sitter i sofaen hjemme hos Liv
Jenssen.

Teklu Tesfamichel har også fått plass i sofaen hos Liv.
Også han går kurs for å lære norsk og for å bli bedre
kjent med hvordan det norske samfunnet fungerer.

Han har hatt arbeidspraksis i Skaugdal barnehage, og
nå er han hos Elpro. Han har lyst til å utdanne seg til
elektriker.

- Jeg synes nordmenn er snille, sier Teklu som i likhet
med sine kamerater har flyktet fra det som er et av ver-
dens hardeste regimer. Einar Rokseth er en av de
snille nordmennene Teklu har møtt. Einar stiller ofte
opp som sjåfør for Teklu og andre når de skal til kirka.

- Jeg synes det er veldig interessant å komme i kontakt
med folk fra andre steder rundt om i verden, forteller
Einar som i likhet Liv kom i kontakt med det eritreiske
miljøet etter å ha blitt spurt om å stille opp som sjåfør.



Konfirmant 2016? 
I juni 2015 begynner det et nytt konfirmantår i menighetene våre i Rissa som avsluttes med
konfirmasjonsgudstjenestene våren 2016. 

Du som nå går i 8. klasse skal i samråd med dine foreldre/foresatte bestemme deg for om du øn-
sker å delta i konfirmantopplegget som menighetene i Rissa tilbyr, eller om du vil velge noe annet. 

I Den norske kirken henger konfirmasjonstiden sammen med dåpen. I dåpen fikk du troen i gave,
og i konfirmasjonstiden får du mulighet til å bli bedre kjent med den kristne troen. Konfirmantopp-
legget er et kurs hvor du lærer mer om deg selv, om Gud, Bibelen, kirken og gudstjenesten. 

Konfirmantkurset i Rissa består av: 
- Bibelvandringen (6. september 2015 i Skyråsen på Stadsbygda)
- Undervisningssamlinger etter skoletid 
- Prosjektgrupper (Hver konfirmant deltar i 1 prosjektgruppe)
- Minst 9 gudstjenesteoppmøter før konfirmasjonsgudstjenesten 

Å velge konfirmasjon i kirken er frivillig. Og dersom du velger kirkelig konfirmasjon, forventes det at
du følger opplegget gjennom året. 

Vi som er prester i Rissa inviterer til et informasjonsmøte om konfirmasjon i løpet av april. Dette
møtet skal hjelpe dere i det valget dere står overfor, og det er derfor viktig at både ungdommer og
foreldre setter av denne timen i kirka. 

Informasjonsmøtene blir i:
Ramsvik kirke tirsdag 14. april kl. 18.00
Stadsbygd kirke tirsdag 21. april kl. 20.00
Rissa kirke onsdag 22. april kl. 19.00

Konfirmasjonsdatoer for 2016
Mange legger planer i god tid, og noen etterspør konfirmasjonsdatoene for 2016 allerede nå.

Rissa kirke:  Lørdag 7. og søndag 8. mai
Hasselvika kirke:    Lørdag 21. mai
Ramsvik kirke:        Søndag 22. mai
Stadsbygd kirke:      Lørdag 28. og søndag 29. mai

Det er kommet forslag om å unngå første helga i mai som konfirmasjonshelg i Rissa, og heller
legge den til første helga etter konfirmasjonshelga på Stadsbygda (altså siste helga i mai eller 
første i juni).  Dette blir i så fall tidligst aktuelt fra 2017!

Prestene tar gjerne imot innspill og synspunkter på dette. Gjerne på e-post!

Ingunn Aarseth Høivik, sokneprest David Vogel, sokneprest
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Bøker, musikk og film – rett hjem
9 000 barn får pakker med bibelfortellinger, kveldsbønner og filmer i postkassen tre ganger i
året. 

Av Turid K. Vevatne

–Den viktigste trosopplæringen, de beste samtalene og den ærligste un-
dringen skjer i hjemmet. Midt mellom middagsrester, legoklosser og so-
faputer. Hver gang pakken fra Tripp Trapp kommer, så er produktene
med på å skape rom for tro, håp og undring hjemme hos oss, sier Karen
Kilane, trosopplærer i Den norske kirke og mamma til to små jenter.

Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud for foreldre, besteforeldre, faddere
og andre voksne som ønsker at barn de er glad i skal få opplæring i kris-
ten tro. Klubben tilbyr tre pakker i året. Disse er varierte og inneholder
bøker, CD-er, DVD-er, tøyprodukter og andre produkter som passer for
barnets alder og utviklingsnivå.

Tro i hverdagen
– Jeg og barna mine er spesielt glad i Kirkerottene og Bo og Nora, som vi
har blitt kjent med gjennom klubben, sier Karen. – Vi har ledd og grått,
pratet om det skumle og det gode sammen med disse gode figurene,
sier hun. 
Daglig leder i klubben, Cecilie Holdø sier at produktene i klubben, sam-
men med samtaler og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende
vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i
barnets hverdag. 

Leve livet
IKO-Forlaget, som drifter klubben, ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode
skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener disse fortellingene kan vise at verden består av mer enn det vi kan
ta og føle på.  – Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det – det er teologi på sitt beste, sier hun.

Dåpsklubben Tripp Trapp er for barn mellom 0 og 12 år. Klubben har ingen krav til minstekjøp, og som i andre bok-
klubber kan man velge å avbestille pakker eller å bestille ekstraprodukter til gode tilbudspriser. 

Se www.tripptrapp-klubben.no for mer informasjon.

OKF

Veinummer i adresser
Over hele landet er vi i ferd med å få veiadresser med nummer. Dette har vært uvanlig i spredt-
bygde områder.  Posten vil sortere post etter disse veinumrene, og allerede nå krever Posten at brev
og blad skal ha påført veiadresse med nummer.   Menighetsbladet må rette seg etter det.   
Ellers risikerer abonnenter at bladet ikke kommer fram.  

Avtalen med Posten i Rissa er at de legger et menighetsblad i hver postkasse uten at vi skriver navn
og adresse.  Men alle som bor utafor Rissa kommune, og folk fra Rissa som ønsker mer enn et blad
i samme postkasse, de må adressere bladet.  Derfor ber vi alle som får menighetsbladet tilsendt og
har påklistra adresselapp om å gi melding om veinummeret.  Lettest er det å gi melding til menig-
hetsbladet@rissa.kommune.no eller på telefon til Kirkekontoret i Rissa.  Samtidig minner vi om at
alle adresseendringer må meldes - slik kravet alltid har vært.



Returadresse: 
Kirkekontoret 
7100 Rissa

Informasjon

B

Ungdomsgudstjeneste
Her er noen bilder fra ungdomsgudstjenesten i  Rissa kirke siste søndagen i januar. Det var en
gudstjeneste som årets konfirmanter og medlemmer i skolelaget var sterkt delaktige i. De var
med i både planleggingen og gjennomføringen av gudstjenesten.


