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Jan Inge Rønning tlf. 917 66 668
Ann-Britt Dyrendahl
Leif Tørstad
Asgaut Herje Løwø

Prosten i Fosen:
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Rein: Olga Johanne Berg, tlf. 948 81 134

Konto: 4202.15.74907
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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
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Konto:  4336.15.55695
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Stadsbygd bedehus
Jorunn Bårli Berg,  tlf 984 10 867

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

Noaklubben, Stadsbygd
Jorunn Bårli Berg, tlf 73 85 50 54

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

Ungdomsarbeid
Rissa Kr. Skolelag (NKSS)

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

Stjørna Fritidsklubb, Mælan
Margareth Askjemshalten, tlf. 936 44 923

Forsidebilde:
Anita Nesset Kristiansen
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Han lever! 
--- Jesus og Maria Magdalena
Biskop Tor Singsaas

Fortellingen om Maria Magdalena
som fortvilt leter etter Jesus og
møter ham levende igjen, er den
vakreste fortellingen i Bibelen. 

Maria trosset alle farer i de kaotiske
dagene i påskehøytiden i Jerusa-
lem. Evangeliene beskriver situa-
sjonen omkring Jesu død på korset
som kritisk for alle hans venner
som fulgte ham. Disiplene låste
seg inne på et loft nede i Jerusa-
lem, livende redd for å bli fanget og
dermed lide samme skjebne som
Jesus. Evangeliene forskjønner ikke
deres innsats med en eneste bok-
stav. Hadde det vært opp til dem,
hadde hele fortellingen om Jesus
Kristus blitt glemt. 

De eneste som handler og trosser
alle farer er kvinnene. 

Evangelisten Johannes forteller le-
vende og dramatisk; Maria Mag-
dalena kommer alene til graven og
finner steinen rullet bort. Hun løper
det hun kan ned i byen for å alar-
mere disiplene. Banker desperat
på døra til skjulestedet deres. And-
pusten får hun fortalt Peter og Jo-

hannes hva hun har sett. De styrter
på dør og løper det raskeste de
kan til graven. De går inn og finner
den tom. Bare linklærne er der etter
Jesus. De så og trodde, fortelles
det. Det Jesus hadde sagt om opp-
standelsen før han døde, gikk nå
opp for dem. 

Maria kom opp til graven etter de
andre. Hun er forvirret og fortvilt.
Vimser omkring. De to andre går
derfra. Mens Maria blir igjen. Hun
blir stående utenfor graven. Skjøn-
ner overhode ikke noe av dette. For
hennes eneste tanke var å få
komme opp til graven for å være
alene der. Gråtende bøyer hun seg
og ser inn i graven, og får se to
hvitkledde engler sitte der Jesu
kropp hadde ligget. De spør; «hvor-
for gråter du?» Fortvilt spør hun til-
bake om det er de som har tatt
Jesus bort, for hun leter etter ham.
Hun snur seg, og der står Jesus.
Men hun skjønner ikke at det er
han, - tror det er gartneren. Jesus
spør også; «hvorfor gråter du?»
Hun sier heftig; «Hvis du har tatt
ham, så vis meg hvor du har lagt
ham, så jeg kan ta ham med

meg.» «Maria» sier Jesus. Med ett
går det opp for Maria hvem han er.
«Rabbuni», bryter hun ut, - det betyr
«mester»; «Er det virkelig du, Jesus!»
For bare han kan si navnet hennes
på denne måten. Hun kjenner igjen
klangen i stemmen. Hvor ofte
hadde han ikke ropt navnet hennes
da de gikk sammen, hvisket det da
de alle satt rundt bålet om kvelden
og samtalte. Det var en egen
varme i stemmen hans. 

Mens de andre bare får se en tom
grav, er det Maria Magdalena som
får selve møtet med den opp-
standne. Hun får komme «bak den
tomme grav».

Glad og opprømt løper hun ned til
byen igjen og forteller det til disi-
plene; - hun har møtt ham! Han
lever!!

Dette er fortellingen som har foran-
dret verden. Jesus Kristus lever!!
Døden har gått på sitt første tap.
Og det skal bli mange, mange
flere!

Velsignet påskehøytid

Andakt
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NB! På grunn av mangel på orga-
nist blir vi nødt til å flytte gudstje-
nesten i Rissa kirke 1. påskedag
til kl. 13.00.

2. april – 4. søndag i fastetiden
RISSA KIRKE kl.18.00
Ungdomsgudstjeneste ved sokne-
prestene Ole Kristian Skadberg og
Ingunn Aarseth Høivik.
Konfirmantdag.
Offer til Kirkens Nødhjelp.

9. april - Palmesøndag
FRENGEN KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Offer til Kirkens Nødhjelp.

13. april - Skjærtorsdag
RISSA SYKEHJEM kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik. 
Ikke offer. 

REIN KIRKE kl. 19.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Ikke offer.

14. april - Langfredag
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Ikke offer.

16. april – 1. påskedag
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Offer til Det Norske Misjonsselskap.

RISSA KIRKE kl.13.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Offer til Det Norske Misjonsselskap.

17. april – 2. påskedag
RÅKVÅG ALDERSHJEM kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Ikke offer.

23. april – 2. søndag i påsketiden
RISSA KIRKE kl.11.00
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik.

Lys levende/Barnas påskefest.
Offer til Norges Kristelige Student-
og Skoleungdomslag.

30. april – 3. søndag i påsketiden
RAMSVIK KIRKE kl.16.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Holy Kick-konfirmantene deltar.
Offer til Stjørna Fritidsklubb.

6. mai - Lørdag
RISSA KIRKE kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til trosopplæringsarbeidet.

7. mai – 4. søndag i påsketiden
RISSA KIRKE kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til trosopplæringsarbeidet.

14. mai - 5. søndag i påsketiden 
RAMSVIK KIRKE kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ole Kristian Skadberg.
Offer til trosopplæringsarbeidet.

17. mai – Norges nasjonaldag
STADSBYGD KIRKE kl.10.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Offer til Stadsbygd Sanitetsforening.

RISSA KIRKE kl.10.30
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Offer til Rissa Sanitetsforening.

MÆLAN SKOLE kl. 13.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik. 
Ikke offer.

21. mai – 6. søndag i påsketiden
HASSELVIKA KIRKE kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingunn Aarseth Høivik.
Offer til trosopplæringsarbeidet.

25. mai – Kristi himmelfartsdag
STADSBYGD ELDRESENTER
kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Ikke offer.

27. mai - Lørdag
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ole Kristian Skadberg.
Offer til menighetens arbeid.

28. mai – Søndag før pinse
STADSBYGD KIRKE kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ole Kristian Skadberg.
Offer til menighetens arbeid.

4. juni - Pinsedag
RISSA KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik. 
Offer til Normisjon.

STADSBYGD KIRKE kl. 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Presentasjon av konfirmantene 2018.
Offer til KRIK – Kristen Idrettskontakt.

RAMSVIK KIRKE kl.18.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ole
Kristian Skadberg.
Presentasjon av konfirmantene 2018.
Offer til menighetsarbeidet.

11. juni - Treenighetssøndag
RISSA KIRKE kl.11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Presentasjon av konfirmantene 2018.
Offer til KRIK– Kristen Idrettskontakt.

HASSELVIKA KIRKE kl. 16.00.
Gudstjeneste ved sokneprest Ingunn
Aarseth Høivik.
Presentasjon av konfirmantene 2018.
Offer til KRIK– Kristen Idrettskontakt.

18. juni – 2. søndag i treenigheten
REINS KLOSTER kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste ved sokneprest
Ingunn Aarseth Høivik.
Ikke offer.

Gudstjenesteliste
22..  aapprriill  --  1188..  jjuunnii  22001177
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Rissakirken har fått ny hjemmeside som vi aktivt kommer til å
legge ut informasjon på fremover. Adressen til den nye hjemmesi-
den er: 
http://kirken.no/rissa
Følg oss gjerne på facebook også: https://www.facebook.com/
rissakirken/

Andakter april-juni:
Råkvåg: 23. mai, 20. juni
Rissa: 25. april, 9. mai, 30. mai, 13. juni, 27. juni
Stadsbygd: 5. april, 26. april, 10. mai, 7. juni, 21. juni

PÅSKEMØTER 2017
Onsdag 12.april  kl. 16.00
Dagsentret på Rissa helsetun. Oddmund Sørli og Arne Meese, 
duettsang/tale
Påskelørdag 15. april  kl. 15.00 Stadsbygd bedehus
Harald Helmersen taler og synger
1. Påskedag  16. april kl. 19.30
Fest på Ramsøy misjonshus. Gudmund Eikrem taler.
Alle er hjertelig velkommen!

Den indre Sjømannsmisjon

Rissa misjonssambandsforenings møter våren 2017:
Sangmøte palmesøndag går ut.
19. april -  
forening hos May Elin og Andrew  Larsen , Fevåg kl.19.30.
2.-4. mai -  møter med Wenche Lunde, Sunde misjonshus kl. 19.30.
12. mai -  tur til Anne Cecilie og Odd Arne Sakseids hytte på Hin-
drem kl 18.30.
13. juni -  forening hos Astrid og Dagfinn Albertsen, Rissa kl. 19.30

Møter i Rissa Normisjon våren 2017 på Fissa misjonshus
23. mars kl. 19.00 Torsdagsmøte/bibeltime Inger Brit Rødberg
taler over emnet «Disippelliv og nådegaver»
20. april kl. 19.00 
Torsdagsmøte/bibeltime
Inger Brit Rødberg taler over emnet «Disippelliv og nådegaver».
28. mai kl. 16.00
Misjonsfest. Astrid og Jostein Solberg taler og synger. Velkommen!

BEDEHUSBASAR
Basar i Fevåg bedehus fredag 28. april kl.18.00.
Åretrekning, loddsalg og bevertning.  Sang og andakt ved Arne
Meese.
Hjertelig velkommen!

Konsert i Stadsbygd kirke 
11. juni kl 1800. 
Kom og hør koret Te Deum med dirigent Roald Sagdahl og Stads-
bygd Mandssangerforening.

Arrangør: Venner av Uganda

17. MAI-FEST  Kl. 18.00 på Stadsbygd Bedehus
Dagens taler:  Sogneprest Ole Kristian Skadberg.
Sanginnslag, Bevertning.
Alle er hjertelig velkommen!

Arrangør: Stadsbygd Normisjon

Prostens spalte

Prost Brita Hardeberg leder pres-
tetjenesten i Fosen prosti. Fosen
prosti består av kommunene Leksvik, Rissa, Bjugn,
Ørland, Åfjord, Roan og Osen. Det er 8 prestestil-
linger i prostiet. Fosen er et av de områdene i landet
som har høyest oppslutning om folkekirka, hele 88 %
av innbyggerne er medlemmer.

2017 er et spennende år i kirka: 
Fra 1. januar er har Den norske kirke og staten skilt
enda litt mere lag. Det er stor politisk enighet om å
skille stat og kirke, og endringen er en følge av flere
Stortingsvedtak, blant annet grunnlovsendringer i
2012. I praksis merker kirkemedlemmene lite eller
ingenting til endringen.  Men prester, prost og biskop
har fått ny arbeidsgiver, og får ikke lenger sin lønn fra
staten. Vi er nå tilsatt av «kirken selv» ved Kirkerådet. 
2017 er jubileumsår for reformasjonen. Startpunktet
regnes fra Martin Luther slo opp sine 95 teser den 31.
oktober 1517. Luther mente kirka misbrukte Guds
nåde ved sin omfattende og innbringende avlats-
handel. Reformasjonen førte til omfattende endringer
i både kirke og samfunnsliv over hele Europa også i
Norge.

I Fosen prosti ligger Austråttborgen. Her holdt en av
Norges mektigste familier til, og fru Ingjerd trakk i
mange tråder knyttet til innføringen av luthersk tro i
Norge. Ørland kommune og Ørland menighet har
allerede i nesten 10 år markert jubileet på en fremra-
gende måte og på mange arenaer. Også i 2017 skjer
mye spennende på Ørland knyttet til reformasjonsju-
bileet. I resten av Fosen blir det ganske sikkert ulike
lokale markeringer, og til høsten blir det temaguds-
tjenester i alle menigheter, også her i Rissa. En av
dem blir også overført på radio. Her er mye å glede
seg til. 

Når bladet kommer ut er vi også midt inne i proses-
sen med å utpeke ny biskop i Nidaros, ettersom bis-
kop Tor Singsaas går av med pensjon og har sin
avskjed med gudstjeneste i Nidarosdomen 11. juni kl.
11.00. Gudstjenesten er åpen for alle. Hjemmesiden
til Nidaros bispedømme bringer mye stoff om begi-
venhetene i bispedømmet, se www.kirken.no/nida-
ros.

2017 er også det året Den norske kirke har åpnet for
vigsel av likekjønnede på like vilkår som «ulik-kjøn-
nede». Kirkemøtet vedtok i slutten av januar ny vigsel-
sliturgi. Det betyr at alle kirkens medlemmer, uansett
kjønnsidentitet, kan feire sitt bryllup i sin lokale kirke.
Det er prostens ansvar å sørge for at alle får prest. I
Fosen går det helt greit. 
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Dåp
Når et barn blir båret til dåp, blir vi
minnet om at ingen kan bære seg selv.
Gjennom dåpen blir vi en del av et fel-
lesskap som strekker seg over hele
verden – og gjennom alle tider. Det er
en markering der barnet har alle sine
viktigste støttespillere rundt seg, og der
Gud lover å følge barnet alle dager.

I Den norske kirke blir de fleste døpt
som spedbarn, men det er ingen al-
dersgrense for dåp. Konfirmasjonsti-
den fører hvert år til at mange unge
ønsker dåp.
Ønsker du dåp, ta kontakt med menig-
heten der du bor. Hvis du vil vite mer
om dåp, kan du be om en samtale
med presten eller en annen ansatt i
kirken.

Voksne som ønsker dåp, inviteres til
samtale og eventuelt undervisning om
den kristne troen. Hvis du er utmeldt av
kirken og vil melde deg inn igjen, blir
du ikke døpt på nytt. Dersom du er
døpt i et annet kirkesamfunn, blir du
heller ikke døpt på nytt.

Ved dåpen blir en medlem i Den nor-
ske kirke. Dåpen er det eneste kriteriet
for medlemskap i kirken.

En fadder er et vitne som har et 
ansvar.
Fadderne skal være vitner om at bar-
net er døpt med en kristen dåp. De
lover også å be for barnet og lære bar-
net å be. Dessuten skal fadderne
hjelpe barnet til å bli kjent med bibel-
fortellingene og oppmuntre til å gå til
nattverd.

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst
to faddere. Fadderne må ha fylt 15 år
og være medlemmer av Den norske
kirke, eller et annet kirkesamfunn som
ikke forkaster barnedåp. Foreldrene
kan ikke være faddere. 

Minst to av fadderne må være til stede
ved dåpshandlingen.  

Det innebærer ingen sivilrettslig forplik-
telse å være fadder, som for eksempel
å skulle overta omsorgsansvar for bar-

net hvis foreldrene dør. Fadderansvaret
dreier seg om å vise omsorg for barnet
og bidra i barnets trosopplæring.

Etter at det er avtalt dåp i kirken tar
presten eller en annen ansatt kontakt
for å avtale dåpssamtale. Dette kan
enten skje sammen med den enkelte
familie eller ved en fellessamling med
andre som skal ha dåp. Her samtales
det om hva dåp er og praktiske forbe-
redelser knyttet til gudstjenesten og
dåpshandlingen.

Dåpsliturgien
Dåp finner vanligvis sted i hovedguds-
tjenesten, eller i en egen gudstjeneste.
Før gudstjenesten begynner, tar bar-
nets følge plass i kirken - bortsett fra
den som skal bære barnet, og eventu-
elt en ledsager.
Dåpsfølget vil som regel være en del
av inngangsprosesjonen. Den blir
gjerne ledet av en korsbærer. Før
dåpsfølget kan også dåpskannen
bæres inn og settes den i døpefonten.
Dåpsfølget tar plass etter stedets skikk.

Dåpen - en gave
Dåpsliturgien beskriver dåpen som en
gave og som inngang til fellesskapet i
menigheten og i den verdensvide kirke.

Bibelens mest kjente vers blir lest ved
døpefonten: "For så høyt har Gud el-
sket verden at han ga sin Sønn, den
enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv." (Johannesevangeliet kapittel 3,
vers 16).

I dåpen blir vi en del av det kristne tros-
fellesskapet og medlem av kirken. I
dåpen får vi del i Jesu død og opp-
standelse. Jesu seier over døden gir
oss håp og tilgivelse Vi får Den hellige
ånd når vi blir døpt. At vi døper små
barn, framhever at det er Gud som
gjør noe med oss i dåpen. Det er Gud
som tar imot oss, før vi har gjort noe for
ham. På samme måte som nattverden
har Gud gitt oss dåpen som en konkret
handling, som gjør det enkelt for oss å
ta imot det han vil gi.

Selv om små barn ikke kan utrykke
noen tro, henger tro og dåp sammen.
Det vi får i dåpen, lever videre gjennom
troen.

Tekst er hentet fra kirken.no

Foto: Anita Nesset Kristiansen
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Siljan Vemundstad Andresen kom til
verden 12. november 2016, og søndag
5. februar 2017 ble han båret til dåpen
i Stadsbygd kirke. Sokneprest Ole Kris-
tian Skadberg forrettet. Foreldrene til
lille Siljan er Bente Vemundstad og
Tommy Andresen. Sammen har de
også toåringen Syver. Stolt storesøster
er Selma Skjønhaug Andresen på snart
åtte år.  

Hvorfor valgte dere å døpe Siljan?
-Det var et naturlig valg for oss. Vi er
begge døpt i Stadsbygd kirke, og Syver
og Selma er også døpt her. En fin tradi-
sjon og viktig markering, som vi ønsket
å videreføre. Å ikke døpe var aldri et
alternativ. Dåpsdagen har vi sett fram
til. Både den høytidelige seremonien i
kirka og sammenkomsten etterpå er
gode minner vi tar med oss videre.
Tekst: Vigdis Schei

Storm Olander Duun ble født 5. sep-
tember 2016. Stolte foreldre er Line
Bratseth og Fredrik Dahlen Duun. Fa-
milien er bosatt på Stadsbygd. Sokne-
prest Ole Kristian Skadberg døpte
Storm Olander søndag 27. november i
Stadsbygd kirke.

Hvorfor valgte dere å døpe Storm
Olander?
-Vi er begge døpt, jeg i Rissa kirke og
Fredrik i Klæbu kirke, forteller Line. -Tra-
disjonen med kirkelig dåp og familie-
sammenkomst etterpå ville vi gjerne
bringe videre. I dåpssamtalen snakket
Ole Kristian om en inkluderende kirke.
En kirke der alle skal føle seg vel-
komne. Han sammenlignet kirka med
et innrammet bilde der noen befinner
seg midt i bildet, andre mere i perife-
rien. Vi tilhører kanskje den siste
gruppa. Dagen ble fin med lillegutt
som det store midtpunktet.
Tekst: Vigdis Schei

Julie Berg Meyer ble født 12. oktober
2016. Hun er så heldig å ha ei store-
søster på fire år. Foreldrene til jentene
er Ida Berg og Esben Meyer. Familien
bor i Rissa. 
20.  mai blir en merkedag for Julie. Da
er det en humanistisk feststund i Bojer-
salen i Rissa. Navnedagen blir høytide-
lig markert med taler, sang og
diktlesing. Etterpå skal familien samles
til hyggelig lag der Julie er midtpunktet.

Hvorfor valgte dere humanistisk navnedag?
-Vi er begge døpt, men vi har ikke noe
spesielt forhold til kirka. For oss blir det
feil å love noe vi ikke kan stå for. Barna
våre skal få kjennskap til kristendom-
men, og det blir opp til dem om de vil
døpe seg senere og ha kirkelig konfir-
masjon når den tid kommer. Å velge
humanistisk navnedag framfor kirkelig
dåp kjennes riktig ut for oss to.
Tekst: Vigdis Schei

Bente Vemundstad og Tommy Andre-
sen med Siljan i Stadsbygd kirke. 
Foto: Vigdis Schei

Storm Olander sammen med forel-
drene Line Bratseth og Fredrik Dahlen
Duun i Stadsbygd kirke. Foto: Privat

Anny og Jørgen Rønning på dåpsdagen sammen dåpsbarnet
Astrid og storsøster Oline i Rein kirke. Her sammen med sok-
neprest Ingunn Aarseth Høivik. Foto: Privat 
Tekst: Vigdis Schei

Ida Berg og Esben Meyer velger hu-
manistisk navnefest for sin datter Julie.
Festen blir i Bojersalen i Rissa 20. mai.
Foto: Privat

Astrid Rønning så dagens lys 13. august 2016. Storesøster
heter Oline og er tre år. Tobarnsforeldrene er Anny og Jørgen
Rønning fra Rissa. Sokneprest Ingunn Aarseth Høivik døpte lille
Astrid den 6. november i Rein kirke. 

Hvorfor valgte dere å døpe Astrid?
-For oss var det et helt naturlig valg å døpe Astrid i kirka. Både
vi foreldre og vår eldste datter, Oline, er døpt. Mor og store-
søster er døpt i Hov kirke i Sunndal, mens far Jørgen ble døpt i
Rein kirke. Dåp er en er en fin tradisjon og en viktig handling vi
ønsker for våre barn.
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I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen
om «å lære å kjenne» troen. Dette
ønsker menigheten å bidra til, sam-
men med de som har ansvar for
oppdragelsen for barnet. Derfor har
kirken tilbud om trosopplæring for
barn og unge fra 0 til 18 år 
Helt siden den kristne kirke ble
grunnlagt, har det vært undervist i
hva den kristne tro handler om. Tro-
ens innhold har blitt overlevert fra ge-
nerasjon til generasjon. Metodene
for læring har variert, men innholdet i
troen er viktig å formidle. 

Gjennom opplevelser, aktiviteter og
erfaringer inviterer menighetene til
ulike arrangementer. Babysang, ut-

deling av 4-årsbok, overnatting i kir-
ken (Lys våken) og konfirmasjon er
eksempler på tiltak hvor trosuttrykk
læres og leves i et fellesskap. Mange
menigheter har faste aktiviteter for
ulike aldre, slik som kor, søndags-
skole, speider og andre interesse-
grupper. Til sammen er dette med og
gir trosopplæringen både dybde og
bredde.

Helt siden den kristne kirke ble
grunnlagt, har det vært undervist i
hva den kristne tro handler om. Tro-
ens innhold har blitt overlevert fra ge-
nerasjon til generasjon. Metodene
for læring har variert, men innholdet i
troen er viktig å formidle. 

For alle
Trosopplæringen som skjer i menig-
heten skal være lagt til rette slik at
alle kan delta. Dette gjelder uav-
hengig av funksjonsevne, livssitua-
sjon, kjønn og etnisk bakgrunn.

Samisk 
I områder med samisk befolkning vil
samisk kultur, språk og identitet
prege innholdet i trosopplæringen.
Også andre steder hvor det bor sa-
miske barn og unge, skal det legges
til rette for samisk trosopplæring.

(hentet fra kirken.no)

Trosopplæring i kirka

Babysang
For barn 0-1 år. Kjente
kjære sanger, nye
sanger, rim, regler,
dans og kos. Vi avslut-
ter med felles måltid. 
Hvor: Rissa kirke. 

Når: Torsdager kl. 10.30 -11.30
5 samlinger høst og 5 samlinger vår.

Småbarnsang
For barn 1-3 år. Vi
bruker hele kroppen
og deltar i nye og
gamle sanger. 
Her knytter vi en bi-
belfortelling opp mot

rim, regler, sanger og musikk. 
Vi avslutter med felles kveldsmat. 
Hvor: Rissa kirke
Når:   Torsdager kl. 17.30
5 samlinger høst og 5 samlinger vår.

2-årsbok
Alle 2-åringer blir invi-
tert i kirka for å få sin
egen bok. Boka hand-
ler om sauen Krølle
som har gått seg bort. 
Hasselvika/Fevåg:

Barnehagegudstjeneste i Fevåg
Ramsvik: Adventsgudstjeneste
Rissa og Stadsbygd: Først på januar det
året de fyller 3 år.

4-års bok
Min kirkebok 4 har farger og humor for
liten og stor. Her vil du få bibelfortellinger,

sanger og bilder. Vi invite-
rer 4-åringene til en sam-
ling og en gudstjeneste
der boka blir delt ut.
Hvor: Hasselvika eller
Frengen kirke.   Når: Høst. 

Hvor: Ramsvik kirke Når: Høst. 
Hvor: Rissa kirke:   Når: Høst. 
Hvor: Stadsbygd: Når: Høst. 

6-års bok
Min kirkebok 6 har fortel-
linger som bygger videre
på 4-årsboka.
Vi ønsker 6-åringene vel-
kommen til en samling
og en gudstjeneste som

de får deltar aktivt i. 
Hvor: Hasselvika/Frengen kirke  Når: Ja-
nuar/Februar
Hvor: Rissa kirke, Ramsvik og Stadsbygd
Når: Januar/Februar

Tårnagenter for 8-åringer
Bli med og løs spen-
nende oppdrag i kirka.
Agenter løser mysterier
både i kirka og i bibelen.
Vi utforsker kirketårnet og
kanskje finner vi en skatt? 

Hvor: Rissa kirke
Tid: Januar/februar

Agent for rettferd
Gud har skapt en
vakker verden, hvor-
dan tar vi vare på
den? Hvordan kan vi

gjøre en forskjell både lokalt og globalt? 
I denne samlingen lærer vi litt om sørsa-
misk kultur og bruker  ”Mijjen gærhkoe-
gærja” (Vår kirkebok)
Alle 9-åringer er velkommen til samling
og gudstjeneste.
Hvor: Selnes Når: Søndag i september

10-års dåpsdag
Vi feirer at det er ca.
10 år siden du ble
døpt og ble Guds
barn. Vi lærer hva
som skjedde da du

ble døpt. Både i samling og gudstjeneste
vil vi kjenne på at vi er en viktig del av det
felleskapet vi ble døpt inn i.
Hvor: Rissa kirke 
Når: Lørdag og søndag i september

Lys Våken
Overnatting i kirka,
høres det spen-
nende ut? Vi møtes
på lørdag, blir kjent
med kirke og kirke-

gård, ser film og legger oss sent. Søndag
er vi aktivt med på gudstjenesten som vi
har forberedt dagen før.
Hvor: Rissa og Stadsbygd kirke for 11
åringer. 
Hvor: Hasselvika og Ramsvik kirke for 11
og 12-åringer. Vi bytter kirke hvert år slik
at du får en LysVåken i Hasselvika og en i
Ramsvik.
Når: Høsten

I våre menigheter har vi disse tiltakene:



9

LysLevende
Vi blir kjent med påske-
evangeliet. Vi går en
påskevandring i kirka
for å lære det bedre.
Gjennom påskevan-
dring, samtaler og

sanger prøver vi å finne ut hva påska
betyr for oss i dag. Sammen med menig-
heten feirer vi oppstandelses-gudstje-
neste.
Hvor: Rissa kirke
Når: Første helg etter påske

Pilegrimsvandring
Vi blir kjent med
Jesus gjennom en
vandring i Bibelen. På
vandregudstjenesten
møter vi folk som har

levd sammen med Jesus og kan fortelle
om deres møte. 
Hvor: Rein kirke/Reins kloster og en ute-
gudstjeneste på Reins kloster.
Når: Siste lørdag før skoleslutt for 13-
åringer.  Vandregudstjeneste søndag kl. 11.

Konfirmasjon
Velkommen til et fint
år der du kommer til
å lære mer om Guds
ord og deg selv. I
dåpen ble du Guds

barn, i konfirmasjonen bekrefter du at du
fortsatt vil høre Gud til. Dette året innehol-
der både undervisning, gudstjenester,
turer og valgfrie gruppealternativ. Vi av-
slutter med en stor konfirmasjonsguds-
tjeneste for å feire deg. Undervisning på
Mælan, Rissa og Stadsbygd i løpet av
året. Felles bibelvandring på Skyråsen og
2 felles samlinger på helg. Konfirmasjon
i løpet av mai måned.

Lederkurs
3-års lederkurs i samar-
beid med de andre kom-
munene i Fosen. Her
lærer du om hvordan du
skal lede deg selv og

andre. Du kan delta som leder i trosopp-
læringstiltak og som leder på konfir-
mantleir. Vi har felles helgesamling for
hele Fosen på Tarva og vi har og en plan
om å få reist en tur til inn- eller utland
som avslutning.
Hvor: Rissa og Fosen
Når: Hele skoleåret.

Myndighetsmarkering
Da du var konfirmant skrev
du et brev til deg selv. Dette
brevet vil du få tilbake i en
egen gudstjeneste i juleti-
der det året du fyller 18 år.

Vi markerer samtidig at du er myndig.
Hvor: Rissa kirke
Når: Desember

– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før,
sier Richard Wilson, før han tar en ny slurk av vannet fra landsby-
ens nye brønn. Nå er livet enklere, friskere og morsommere for
Wilson.

Før kunne Wilson bruke
mange timer på å hente vann
til familien. Køen ved brønnen
kunne være lang, og for hvert
minutt med venting, ble det
ett minutt mindre med fotball-
spilling sammen med ven-
nene. For en 13 år gammel
gutt er det hardt å akseptere.

Men vann må familien til Wil-
son ha, og å skaffe vann er hans ansvar. Og det er et tungt ansvar, bokstavelig
talt. Fire kanner med vann skal fraktes fra brønnen og hjem, og når kannene
er fulle er vekten på 80 kilo. Det er god trim for en 13-åring, kanskje litt for mye
av det gode, tenker mange. Men vann må familien ha.

Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd endringer i landsbyen
Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har flere brønnbyggere fått opplæring, og
en ny brønn er på plass. Den har gjort køen ved brønnen kortere og vannet re-
nere. Sykdommer som diaré og urinveisinfeksjon er det også mye mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde mye vondt i magen. Men nå
er det mye bedre. I framtiden håper jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre, og
at folk sin helse også blir bedre, sier Wilson, som nå også har bedre tid og
helse til å spille fotball – slik 13 år gamle gutter skal gjøre.

Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år har
altså menigheter over hele landet bidratt til at millioner av mennesker har fått
den hjelpen de har rett på. Rent vann og tilgang på mat er en rett alle men-
nesker har, og Kirkens Nødhjelp kan aldri få gitt nok takk til de som har støttet
aksjonen trofast gjennom 50 år.

2017 er også året der lutherske kirker verden over markerer at det er 500 år
siden Martin Luther hang opp tesene i Wittenberg. Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon står sentralt i den norske 500 års-markeringen, og målet er å vise diakoni
i praksis ved å gå med bøsser den 2-4. april. 

50-års-jubilanten Fasteaksjonen er den stødige pålen i Kirkens Nødhjelps
daglige arbeid. For å klare å hjelpe flest mulig også de neste 50 årene trenger
Kirkens Nødhjelp drahjelp fra våre trofaste bidragsytere.

Du kan bidra til at Fasteaksjonen blir en suksess i Rissa ved å ta godt imot
våre konfirmanter den 4. april mellom kl. 17 og 19 og ved å gi penger i bøssa. 

Det har aldri vært enklere å bli en brønnbygger.
Takk for ditt bidrag!

Kontaktperson i Rissa: 
Liv Kastberg, soknediakon

Ja, vi elsker dette vannet
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Konfirmanter i 
Rissa kirke 
lørdag 6. mai kl. 11.00
Amanda Engvik
Bendik Martinius Larsen
Caroline Stoum
Christopher August Dyrendahl
Elida Lovise Ersøybakk
Hege Sæther
Ine Kristiansen
Ingrid Fissum  Solli
Joakim Berget
John Haugen Overland
Lars Trøen
Maiken Sunde
Maria Nirisrud Solli
Marte Solli Stokkaune
Oliver Hassel-Hermstad
Ruth Elise Falch Kjøde
Sigurd Solli
Sigurd  Sve
Sofie Sæther

Konfirmanter i 
Rissa kirke 
søndag 7. mai kl. 11.00
Daniel Maalø Reksen
Emil Dyrendahl 
Eirik Bromstad
Erlend Haugen Borstad
Erlend Larsen
Frida Vaarum 
Hallvard Bratseth

Henrik Langsæter Rønning
John Morgan Dyrendahl Aune 
Julie Stoum
Julia Iris Norøy
Linnea Anne Margareta Karlsson
Sunne
Mats Dyrendahl
Thobias Meyer

Konfirmanter i 
Ramsvik kirke 
søndag 14. mai kl. 11.00
Atle Enebakk
Emma Refsnes Prytz
Hanne Fiksdal
Jarle Christian Lagaard Dahlberg
Jonas Aleksander Hanssen
Mali Bedin Larsen
Ragnhild Genc Hagen
Ruben Engan Myhre
Simen Aune
Stian Mælan Fenstad
Stine Dahlen
Thomas Johannessen

Konfirmanter i 
Hasselvika kirke 
søndag 21. mai kl. 11.00
Johan Stranden 
Malin Hellesvik 
Oda Torvik

Konfirmanter i 
Stadsbygd kirke 
lørdag 27. mai kl. 11.00
Adèle Roli Lindgjerdet
Cathrine Dahle
Erlend Hatlen Foss
Fredrik Tung
Jon Emil Kvidal
Karoline Tung 
Mathias Dahle Schei
Richard Neeraas Hermstad
Sandra Morken Berg
Sara Svarholt

Konfirmanter i 
Stadsbygd kirke 
søndag 28. mai kl. 11.00
Annbjørg Småvik
Daniel Raudberget
Johan Kristian Tung
Lasse Størdal
Maria Roten Westby
Marina Måntrøen Marstrander
Oliver Vårum Næss

Konsert i Rissa kirke

Lørdag 25. februar holdt Sven Høivik "Prøvespill-" konsert i
Rissa kirke. Han spilte verker av Bach, Mozart, Chopin og
Debussy. I tillegg framførte Familien Høivik gospellåter 

som Sven Høivik hadde skrevet. Han brukte både flygel-
hornet og ekkopedalen flittig. Det var ingen inngangs-
penger  til konserten, men mulighet for å gi kollekt til lys-
og lydanlegg i Rissa kirke.

Årets konfirmanter
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Minneord
Søndag 5. mars mottok vi den
triste beskjeden om at Ole 
Andreas Fossan var funnet 
omkommet i skogen dagen før.

Ole Andreas var ansatt som or-
ganist i Rissa kirkelige fellesråd i
12 år. 

Ole Andreas beriket gudstjenes-
telivet med sitt engasjement for
sang og musikk. 

Han fikk med seg kor, korps og
ikke minst unge utøvere fra kul-
turskolen til å bidra inn i kirka.

Han ga dem en arena der de
kunne få utøve sin kunst. Han
rettledet og ga dem trua på at
det de gjorde var bra.

I årsmeldinga for 2009 skriver
han at han kun har hatt 63
øvinger med kor, korps og solis-
ter rettet inn mot gudstjenester
og konserter, kulturkvelder i regi
av menighetsråd, mot 96 året
før! 

Han har hjulpet mange brude-
par til å finne musikk og salmer
til vielsen, og det samme til de
som var i sorg og skulle begrave
sine.

For Ole Andreas var det ikke nok
å spille det som var påkrevd i
handlingen. Han ville alltid gi litt
ekstra. 
Han komponerte også en god
del musikk sjøl. 

Alle i Rissa kjente Ole Andreas
og satte pris på hans bidrag til
gudstjenestelivet og kulturlivet for
øvrig. Hans engasjement for mu-
sikkmiljøet i Rissa ble belønnet
med kommunens Kulturpris i
2005.

Han stilte alltid forberedt til opp-
gaven som organist og når han
skulle ha fri eller gikk ut i ferie var
alt på plass med vikarer mm. 

Ole Andreas kunne brukes til alt
og han deltok der det trengtes; I
tillegg til å være organist, fun-
gerte han også som lydtekniker,
kirketjener og graver. 

Da vi skulle skaffe nytt orgel i
Rein kirke, leide vi ikke inn eks-
tern ekspertise, - Ole Andreas
klarte den oppgaven godt. Han
var og primus motor for å få
oppgradert orgelet i Rissa kirke.

Som kollega bidro han til ar-
beidsmiljøet med sin omsorg, sin
sans for humor og sine kjappe
replikker. 
I sin siste årsmelding som orga-
nist i Rissa skrev Ole Andreas:

Avskjedskonserten den 31.januar
i år ble en opplevelse jeg håper

jeg aldri glemmer.  Det ble mye
arbeid på forhånd, men mange
villige musikalske hjelpere sto på
sammen med meg til siste tone.
Takken og gavene, sammen
med applausen jeg fikk, var langt
over det en vanlig person kan
drømme om å få ved slutten av
et arbeidsforhold.

Etter at Ole Andreas avsluttet sitt
arbeidsforhold hos oss stilte han
allikevel villig opp som vikar. Og
den siste tiden var han vikar for
hele Fosen, noe som gjorde at
han sjøl titulerte seg som Prosti-
organist. 

Ole Andreas satte dype spor
etter seg i Rissa; - ikke minst hos
de unge utøverne han lærte opp
på sin gode måte. 

Fred over Ole Andreas’ minne.

Foto: Elise Maalø Reksen 
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Nytt fra kirkevergen

Inngangspartiet på Hasselvika kirke er
nå ferdig. 
Høsten 2016 ble det satt i gang arbeide
med å få til en ny tilkomst til Hasselvika
kirke. Trappa ble revet og det ble anlagt
en inngang som tilfredsstiller kravene til
universell utforming. Pallin as utførte job-
ben.
Dette har vært et spleiselag mellom Has-
selvika blomsterfond og fellesrådet.
En stor takk til Hasselvika blomsterfond
for et godt samarbeid i denne proses-
sen, uten dere hadde ikke resultatet blitt
så bra som det ble.

Servicebygget på Rein ble overtatt like
før jul 2016.
Etter mye om og men ble endelig ser-
vicebygget på Rein ferdigstilt. Dette byg-
get inneholder et lite møterom med
kjøkken som har plass til ca. 20 perso-
ner, toalett og lager i hovedetasjen. I sok-
keletasjen er det garderobe og
oppholdsrom for kirkelige ansatte i tillegg
til en garasje og verksted for småvedlike-

hold av kirkegårdsutstyr.
Bygget er finansiert ved tilskudd fra kom-
munen og Bojerfondet. Det var Sand-
bygg AS. som sto for jobben.
Det gamle toalett- og redskapshuset vil
bli revet etter hvert.

Utvidelse av Stadsbygd kirkegård.
Vi er nå inne i en prosess med utvidelse
av Stadsbygd kirkegård. Vi er kommet i
gang med planarbeidet og det er tatt ar-
keologiske forundersøkelser av området.
Det viser seg at det er funnet spor av ko-
kegroper mm.  så det blir nødvendig
med full arkeologisk utgraving før en kan
ta området i bruk.  
Det området vi i første omgang vil bygge
ut, er øst for nåværende kirkegård. På
grunn av vanskelige jordforhold, må vi
skifte ut masse og kjøre på ny. Det er
Norconsult som har fått i oppgave å
planlegge kirkegården.
Inne i dette prosjektet er det også plan-
legging av navna minnelund på eksiste-
rende kirkegård.
Det er Prosjektstyring AS som har og har
hatt ansvaret for gjennomføring av de
overnevnte prosjektene.

Navna minnelund på 
Frengen kirkegård.
Planarbeidet er kommet i gang og vi
håper at vi får tatt i bruk minnelunden i
løpet av forsommeren.

Vi ønsker forøvrig å få opparbeid navna
minnelunder på alle kirkegårdene etter
hvert. 

Navna minnelund er en gravplass med
flere urnegraver som deler gravminne.
Selve graven er anonym, men det festes
en navneplate på det felles gravminnet
for den enkelte gravlagte. De ansatte ved
kirkegården sørger for beplantning på
den navna minnelunden, men besø-
kende kan sette avskårne blomster og
lys ved gravminnet.

Belysning og gangvei på 
Husby gravplass
Indre Stjørna blomsterfond ønsker å
bidra med utvidelse av gangveien helt
opp til øverste platå på Husby gravplass
og også få belyst veien. Dette er positivt
behandlet i Rissa kirkelige fellesråd og
Nidaros bispedømmeråd.

Rake- og ryddedug-
nad og plantedager

Blomsterfondene inviterer også i år til
vårdugnad på kirkegårdene rundt om-
kring i kommunen.
Dette er en flott måte for alle å møtes
for å gi kirkegårdene en skikkelig vår-
puss.
Blomsterfondene serverer kaffe og
mat.

Velkommen til dugnad for en fin og
velstelt kirkegård!

Stadsbygd:
Rake- og ryddedugnad: 
Tirsdag 2. mai fra kl. 16.00.
Plantedag: Tirsdag 23. mai fra kl. 16.00
3 planter til hvert gravsted. Anledning
til å kjøpe planter og jord.

Arr: Stadsbygd blomsterfond
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Frengen: 
Rake- og ryddedugnad: Torsdag 20.
april kl. 11.00.
Plantedag: 
Lørdag 27. mai kl. 11.00 – 13.00
3 planter og jord til hvert gravsted

Arr: Frengen blomsterfond

Husby:
Rake- og ryddedugnad: Lørdag 6. mai
kl. 13.00 – 16.00
Plantedag: 
Lørdag 3. juni kl. 13.00 – 17.00.
3 planter og jord til hvert gravsted. An-
ledning til å kjøpe planter.

Arr: Indre Stjørna blomsterfond

Rissa: 
Rake- og ryddedugnad: 
Torsdag 27. april fra kl. 09.00. 
Ta med rake.

Arr: Rissa kirkes blomsterfond

Rein: 
Rake- og ryddedugnad: 
Onsdag 26. april kl. 16.00.
Plantedag: 
Onsdag 31. mai kl. 16.00 – 18.00.
Ta med redskaper. 3 planter til hvert
gravsted.

Arr: Rein blomsterfond

Hasselvika: 
Rake- og ryddedugnad: 
Tirsdag 9. mai kl. 17.00.
Plantedag:
Torsdag 1. juni kl. 17.00 – 19.00
3 planter og jord til hvert gravsted. An-
ledning til å kjøpe planter.

Arr: Hasselvika blomsterfond

Sang, trim og kaffe på Bedehuset
«Jeg snører min sekk, jeg spenner mine
ski, nå lyser det så fagert i heien.»
Synger pensjonistene som har møtt opp
på Stadsbygd Bedehus for å synge,
trimme og hygge seg sammen midt på
dagen en vanlig tirsdag.
Gode gamle sanger fra Mads Bergs
«Skolens Sangbok» sitter som spikret i
minnet til de som gikk på skolen for mer
enn femti år siden. Den gang da det var
obligatorisk å synge så vel ved skoleda-
gens begynnelse som ved slutten, og
alle måtte pugge både salmevers og
sanger. 

Det er tirsdag 17. januar. Noen dager
med kald nysnø og gnistrende skiføre,
da man kunne snøre sin sekk  og
spenne sine ski, er definitivt over for
denne gang. Deltakerne på «Sang, trim
og kaffe» ankommer Bedehuset i slaps
og regn. En grå dag. Men med sangen
kommer varmen og gleden. Og lukker
man øynene, er det ingen sak å se for
seg at det kan lyse fagert i heien. 

Berit Berg på Stadsbygd kom på ideen.
Hun kjente på at det kunne være fint å
møtes en gang i blant for å ha det trive-

lig i lag. Det var flere enn henne som
kunne ha behov for litt trim? Hun tok
kontakt med Sissel Godal. Entusiastisk
dame med mange års erfaring som
fysioterapeut. Hun tok på seg oppgaven
å lede trimmen en gang i måneden.

- I vår alder har man ekstra behov for å
bevege ledd og styrke musklene. Så
dette synes jeg er et flott initiativ. Både
kvinner og menn bør daglig bruke litt tid
på fysisk aktivitet, hevder Sissel.  
Damene er imidlertid i flertall i denne
gruppen. Et fåtalls herrer møter opp. En
av disse er Johan Rein. 
-Sissel har så rett i at med alderen for-
sterker nødvendigheten av trim seg.
Utrolig viktig for å bevare ei god helse.
Understreker Johan og leder an i
øvelsene denne tirdagen da Sissel er
forhindret fra å komme. 

Før økta med fysisk trim, trimmes stem-
mebåndene. Alle er de glade i å synge,
og det kan synes som om forsamlingen

lengter mot vår. De vil gjerne synge vår-
sanger. Arne Garborg sin tekst «Små-
sporven gjeng i tunet og tippar korn og
ribbar strå» synges med innlevelse.
Mon tro om det er noen av dagens
ungdom som kan den på rams? Men
pensjonistene trenger ikke skotte på
teksten.  Den sitter. «Og vesle lerka, ho
hev de so», vekker også vårlige følelser.

Ved hvert møte har en person med seg
et ord for dagen. Johan Rein leser fra
Solomons ordspråk. I tillegg har han
med seg et gammelt Menighetsblad fra
1982 der Kristian Hermstad har skrevet
om datidens fattigvesen og hvordan det
fortonet seg å komme i befatning med
dette «vesenet». Kontrastene til dagens
levestander er stor. 

Etter at både stemme og kropp har fått
trim, er det tid for punkt tre på program-
met. Trivsel rundt kaffebordet. 
-Det er kanskje det viktigste av alt, kon-
kluderer Berit Berg i det hun noterer ned
dato for neste møte i «Sang, trim og
kaffe» gruppa. Da starter de kanskje
møtet med å synge «Kom mai, du
skjønne milde»? Våren er tross alt i an-
marsj.

Tekst og foto: Vigdis Schei

Sissel Godal er med og leder trimmen

Her trimmes det med iver og lyst.
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Salmekveld i Frengen kirke
Fredag 3. mars arrangerte Sør-Stjørna kirkeutvalg salme-
kveld i Frengen kirke. De som bidro i programmet var orga-
nist Oleg Alohins, Vegard Nebb på elgitar, Asbjørn Moslett
som solist og Oddny Frengen, Solfrid Lien Langmo og Gunn
Ytterås som forsangere. Katja Alohins bidro med rytmein-
strumenter til noen av sangene.

Salmekvelden ble en fin kombinasjon av soloinnslag,
kjente og mindre kjente salmer. På programmet stod bl.a
«Ingen er for liten til å se Guds under», «Tårnhøye bølger
går», «Jeg tror på jordens forvandling», «Gud skapte lyset
og livet og meg», «Det skjer et under i verden» og «Hvilken
venn vi har i Jesus».

Vegard og Oleg hadde et soloinnslag med «Morning has
Broken», fint akkompagnert av elgitar og orgel.

Asbjørn Moslett sang «O store Gud», «Amazing Grace» og
Vamp sin fine sang «Liten fuggel». Han avsluttet sitt innslag
med «Lys og varme» fra Åge Aleksandersen.

Forsanger Solfrid Lien Langmo hadde også et soloinnslag
med den flotte salmen «Jeg synger meg en blå salme»,
med tekst av Erik Bye.

Salmekvelden ble avsluttet med flott rungende allsang til «Deg være ære».
Etter sangen ble det servert kirkekaffe med både smørbrød og kaker.
Dette ble en flott kveld der folk fra bygda fikk en fin konsertopplevelse, og vi håper å kunne arrangere dette ved en senere
anledning også. Det var 32 fremmøtte til salmekvelden og inngang var gratis, men de som ønsket kunne gi kollekt som gikk
til Frengen kirke.

Tekst: Torill Anita Iversen

Hei alle sammen
Jeg heter Oleg Alohins og som de fleste
vet så er jeg ansatt som organist i Rissa. 
Jeg kommer opprinnelig fra Latvia og en
by som heter Daugavpils. Jeg kom til
Norge for 6 år siden og har utdannelse
som organist. Mine foreldre som bor i
Daugavpils er gamle og dårlig til beins.
De bor i ei blokk, i 3. etasje, uten heis, og
er avhengig av hjemmehjelp for stell i lei-
ligheten og gjøre div innkjøp. Min familie

har sett at foreldrene skulle hatt hver sin
justerbare seng (heve/senke) og en eller
annen type gå-stol(prekestol).Dette ville
ha gjort hverdagen enklere for dem men
de har ikke økonomi til dette. 
På Facebook fant jeg fram til en side
med navn Baltikums Venner, en humani-
tær organisasjon som driver hjelpear-
beid i Latvia. Jeg ringte til dem og traff en
herre med navn Børre Melum som bor
på Oksvoll og dit ble jeg invitert på
besøk.

På deres FB-side så jeg at de skaffet til
veie div hjelpemidler til skoler og alders-
hjem i Latvia. Jeg spurte derfor om de
hadde noen senger og annet utstyr som
kunne være til hjelp for mine foreldre.
Melum svarte at det ikke er umulig, bare
han fikk litt tid på seg. Noen uker gikk og
en dag ringte Melum og kunne fortelle at
senger og gåstol var ordnet og klar for
biltur til Daugvapils. De hadde tur til et al-
dershjem i Preili med senger og senge-
utstyr og kunne samtidig ta med utstyr til
mine foreldre. 

Min familie ble kjempeglade for at
dette kunne ordnes såpass fort og vi
bøyer oss og takker Baltikums Venner for
gaven til mine foreldre. På deres FB-side
ligger bilde av min mor i den nye sengen
hun har fått og hun er strålende fornøyd.

Jeg kan anbefale alle sammen å ta en
titt på FB-siden til Baltikums Venner og se
hvor en viktig humanitær jobb de gjør for
trengende i Latvia.

Hilsen og stor takk fra Oleg



Fra kirkeboka
Dåp
20.11.16 Mathias Skimmeli Solem, Rissa kirke
20.11.16 Kai Leon Enerio Skånøy, Rissa kirke
27.11.16 Storm Olander Duun, Stadsbygd kirke
27.11.16 Aksel Overskott Vemundstad, Stadsbygd kirke
27.11.16 Mia Sandbakk, Stadsbygd kirke
25.12.16 Martin Danielevich Grønning, Stadsbygd kirke
15.01.17 Ragnhild Rokseth Refsnes, Frengen kirke
29.01.17 Petter Dyrendahl Hopstad, Rissa kirke
29.01.17 Ellen Oline Føll, Rissa kirke
29.01.17 Aurora Sundseth
05.02.17 Siljan Vemundstad Andresen, Stadsbygd kirke
12.02.17 Magnus Garmo Dyrendahl, Rissa kirke
12.02.17 Nora Kvitland Utstrand, Rissa kirke
05.03.17 Nora Askim Andersen, Rein kirke
12.03.17 Ada Sørli Høgseth, Rissa kirke
12.03.17 Ludvik Dyrendahl, Rissa kirke
12.03.17 Marcus Haarberg, Hasselvika kirke

Begravelser 
17.11.16 Paula Elisabeth Askim (1933) Stadsbygd kirkegård
17.11.16 Aksel Buseth Finli (2016) Rissa kirkegård
23.11.16 Johan Askim (1935) Frengen kirkegård

25.11.16 Anni Pauline Myklebust (1940) Husby gravplass
30.11.16 Målfrid Høgli (1919) Rissa kirkegård
02.12.16 Aud Denstad Lein (1944) Stadsbygd kirkegård
16.12.16 Briony Dyrendahl (1944) Rissa kirkegård
28.12.16 Eli Rækkebo (1940) Rein kirkegård
30.12.16 Kåre Helge Fossbakk (1939) Stadsbygd kirkegård
04.01.17 Johannes Selnes (1927) Frengen kirkegård
06.01.17 Oddny Alseth Rødsjø (1959) Husby gravplass
11.01.17 Harry Andresen (1920) Stadsbygd kirkegård
13.01.17 Unni Mercedes Haugen (1936) Frengen kirkegård
18.01.17 Ann Kristin Aastrøm (1952) Rein kirkegård
18.01.17 Randi Størseth (1933) Stadsbygd kirkegård
27.01.17 Ellen Marie Aune (1935) Rissa kirkegård
01.02.17 Janne Vikan Ness (1962) Stadsbygd kirkegård
08.02.17 Olav Arvid Rødsjø (1928) Husby gravplass
24.02.17 Jenny Lovise Aasan (1930) Rein kirkegård
28.02.17 Sonja Toril Reiersen Nataas (1946) Rein kirkegård
03.03.17 Svein Edgar Sørensen (1932) Hasselvika kirkegård
08.03.17 Ingebjørg Vårheim (1939) Stadsbygd kirkegård
10.03.17 Magne Børmark (1945) Rein kirkegård

Urnenedsettelse:
10.02.17 Stein Egil Gimnes Johnsen (1957) Husby gravplass

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved Aud Denstad
Leins bortgang og begravelse. Tusen takk for alle blomster-
hilsninger til hjemmet og i kirka. Takk for gaven til kreftforsk-
ning ved St.Olavs hospital på kr 19155,-.
Spesiell takk til prest Lars Sperre for god hjelp og solist Astrid
Gangstad for nydelig sang.
Oddvar
Bjørn og Janne Marit m/familier

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved min kjære bror
Jarle Birger Aunes bortgang og begravelse. Takk for blom-
ster, blomsterhilsener og gave til sjømannskirken i Berlin, til-
sammen 12700 kr.
John m familie

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved vår kjære Johan
Askims bortgang og begravelse.
En spesiell takk til hjemmesykepleien og Rissa sykehjem
avd. Svanen
Ingrid Askim m/ fam.

Takk for gode ord, vakre blomster og bidrag til Frelsesar-
meen i forbindelse med vår kjære Målfrid Høglis begra-
velse. En spesiell takk til Rissa sykehjem, avd. Svanen, for
den varme og respekt de ansatte viste Målfrid i hennes siste
dager.
Familien

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og medfølelse ved vår
far, Harry Andresens sykdom, bortgang og begravelse.

Takk til heimesykepleien, og seinere til betjeningen ved
Stadsbygd Eldresenter for god pleie og omsorg.  Takk ellers
til slekt og venner som gjorde sitt til å gjøre far sine siste
dager så gode som mulig.  Og til alle som var med og tok
siste farvel i kirka.  En spesiell takk til Ingunn prest for gode
og trøstende ord, og til Nina Merethe for fin solosang.  Takk
alle sammen.
Harald, Øystein og Lillian med familier. 

Hjertelig takk for minnegaven, kr 15700,00, til Rissa lag av
LHL i forbindelse med Svend Aasen sin bortgang og begra-
velse. 
Berit Askjem, styreleder LHL Rissa                                            

Omsorgstjenesten i Rissa, Stjørna og Stadsbygd vil rette en
hjertelig takk for alle minnegaver gitt i løpet av året 2016.
videre vil vi sende en varm takk til lag, foreninger og enkelt-
personer som gjennom året har bidratt med å spre hygge
og trivsel for beboerne.
Enhetsleder omsorg, Lillian Nøst

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster og omtanke
ved vår kjære Helge Fossbakks bortgang og begravelse.
Takk til alle som var med oss og gjorde dagen til en minne-
verdig avskjed. Takk for gaven til kreftsaken på kr 23955,-.
Jorun Agnes med familie.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved Jenny Aasan sin
bortgang og begravelse.
Takk for minnegaver, blomster og rørende sang og musikk i
kirka.
Takk også til Ole Kristian og Oleg.
Olbert, Laila og Ingunn m/ familier

Takkeannonser
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Returadresse: 
Kirkekontoret
Rådhusveien 13 
7100 Rissa

Informasjon

B

Jeg velger dåpssalmen «Det skjer et under i verden». Dette
er en salme folk flest kjenner til, og den er flittig brukt i dåp.
Salmen starter innledningsvis med det som er hoved-
poenget, nettopp at det skjer et under hver gang et barn blir
til. Når du holder det lille nøstet i hendene for første gang,
innser man hvilken stor oppgave en har fått som foreldre.
De som er så heldige å få oppleve dette, kjenner fort hvilken
berikelse det lille barnet har blitt i livene deres. Den første
blikkontakten, det første smilet og den første latteren er 
eksempler på små hendelser som blir til stor glede i hver-
dagen.

Min salme 
av Kjersti Garmo Dyrendahl

Det skjer et under i verden 

Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.
Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn.

Det skjer et under når barnet
møter oss hud mot hud, 
øynene speiler Guds himmel, 
gir oss et glimt av Gud. 
Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn. 

Det skjer et under i kirken, 
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.

Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn.

Det skjer et under i dåpen,
her skapes liv av ord.
Barnet er størst i Guds rike, 
skjønt det er minst på jord. 
Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn. 

Så la oss synge i glede, 
nå er Guds Ånd oss sendt, 
vannet blir kilden til livet, 
her har et under hendt. 
Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn.

Salme nr. 591


