
Referat fra Menighetsmøtet i Rissa menighet 11.02.18. 

Møteleder: Randi Sollie Denstad- leder i Rissa kirkelige råd  

              20 personer var tilstede. 

1. Leder i Rissa kirkeutvalg leste årsmelding fra sitt utvalg. 

Årsmeldingen er vedlagt 

 

2. Leder i Rissa Blomsterfond, Oddrun Berg. fortalte om deres arbeid i 2017 

- Rake og ryddedugnad ble arrangert i samarbeid med kirketjener 

- De har kjøpt krukker som er plassert ved inngangene på kirka og ved to av inngangene til 

kirkegården 

- De planter i krukkene og på angitte steder to ganger i løpet av vekstsesongen og holder 

dette vedlike 

- De sørger for at det er tilgang på jord på kirkegården til bruk på gravene. 

- De ønsker seg vogner for transport av jordsekker etc inne på kirkegården, og jobber med 

å få ordnet det 

- Det kom innspill om at vanningskannene bør skiftes ut. 

-   

3. Kontaktperson og representant for Rein Blomsterfond. Olga Berg fortalte om deres 

virksomhet. 

- Aktiviteten i 2017 var den samme som tidligere år 

- Blomsterfondet gjør oppmerksom på at gjerdet rundt kirkegården trenger vedlikehold 

- De som vil gi penger til blomsterfondet er opptatt av at det ikke kommer oversikt over 

hvem som gir penger før noen dager i etterkant av minnesamvær dersom de gir via 

bankkonto. Kan vi finne en god rutine som ivaretar dette ønsket? 

 

 

4. Ingunn Aarseth Høivik orienterte om høring om hvordan ny ordning for gudstjenester 

fungerer- samt uttalelser om endringer. Frist er 10.4.18. for endringer i gudstjenesten som det 

nå skal jobbes med i Gudstjenesteutvalg og Rissa kirkelige råd. 

Hun tok fram fire elementer fra høringen som hun ønsket tilbakemelding på: 

 

 Det foreslås at menigheten skal stå mens inngangssalmen  

synges og til etter nådehilsen, og at menigheten står når utgangssalmen synges. 

 Samlingsbønn kuttes ut. Dagens bønn kommer senere i gudstjenesten 

 Halleluja både før og etter evangelielesningen 

 Ved bønnevandring skal det ikke være nattverd 

Synspunkter som kom fram i møtet: 

 I vår menighet kan vi nå bønnevandring og nattverden her er en berikelse av 

gudstjenesten. Flere er nå med og for de som opplever nattverden ved alteret som et 

fryktøyeblikk er dette en god måte å gå til nattverd på. Det er ingen begrunnelse for 

at dette skal endres og vi vil veldig sterkt at vi skal kunne fortsette med nattverd som 

en del av bønnevandringen  

 Sang er en viktig del av gudstjenesten. Det er ønskelig med flere salmer. Det er 

ønskelig med et toneleie som er noe lavere. Vil gjerne ha sangboka i hendene.  



 Det var delte meninger om hvorvidt menigheten skal sitte eller stå under sangen, 

men enighet om at sangen blir bedre når vi står- 

 Samlingsbønna er et ledd som kan bety mye for mange, den huskes. 

Gudstjenesteutvalget skal starte arbeidet med høringen denne uka og saken skal behandles av Rissa 

kirkelige råd før høringsfristen 10.april. 

 

Alle som ønsker det kan gi innspill til Ingunn, Solveig eller Randi. 

Høringen finnes på: https://kirken.no/hoeringer 

 

Adressen legges ut på hjemmesiden. 

5. Det ble informert kort om videre funksjon i de ulike menighetene i den nye kommunen, det 

er nå tre menighetsråd / kirkelig råd. 

 

6. Indre Fosen Fellesråd har startet arbeidet. Det er bekymring knyttet til bevilgningene fra den 

nye kommunen og det vedtatte budsjettet er svært stramt. 

Synspunkter som kom fram: 

- Det må være et referat fra dette møtet. 

- Referatene fra møtene i Rissa kirkelige råd må bli fyldigere, slik at de som ikke er tilstede 

på møtene forstår de bedre. 

- Det må komme en årsmelding fra Rissa kirkelige råd, der det også kommer årsmeldinger 

fra alle underutvalg. 

- Linken til høringen skal legges ut på hjemmesiden 

Møteleder lovet at dette skal ivaretas. 

 

Referent : Randi Sollie Denstad. 

 


