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Årsmelding for Leksvik Menighetsråd 2017 
 

 
Hovedsaker i 2017 
 
Vi fikk endelig Vipps opp og gå. Det er skrevet om det i menighetsbladet og i tillegg har vi ordnet plakat 
og visittkort med info i kirken. Vi håper dette kan gjøre det enklere å støtte menighetens arbeid framover. 
 
Menighetens årsmøte ble gjennomført som en presentasjon i etterkant av gudstjeneste søndag 9. april. 
Årsmeldingen ble gjennomgått av Elise og regnskap for 2016 av Line. 
 
Det har i 2017 vært valg av ny biskop i Nidaros bispedømme. Vår nye biskop heter Herborg Oline 
Finnset. 
 
Vi jobber fortsatt med å få ordnet en ny leiekontrakt på forsamlingshuset. Dette er ikke i orden enda da 
menighetsrådet og Normisjon har ulike meninger ang. internett.  
 
Endelig har vi funnet noen som vil videreføre Reodor på loftet på forsamlingshuset. Ulrik Næss og 
Øystein Gangstad starter opp i 2018. 
 
Leksvik og Rissa slår sammen til en kommune ved årsskiftet 2017/2018. De blir nå Indre Fosen 
kommune og kirkelige fellesråd. Det vil fortsatt være kontorsted i Leksvik for de ansatte, men det er kun 
en kirkeverge i kommunen, Svanhild Sveaas Skrødal. 
 

Gudstjenesteliv 
 
Gudstjenesten er den sentrale møteplassen for det kristne liv og for trosopplæringen. I 2017 ble det feiret 
totalt 32 gudstjenester i Leksvik kirke, derav 6 familiegudstjenester,1 ungdomsgudstjeneste, 2 
skolegudstjenester. Gudstjenester ble også gjennomført på institusjoner og andre steder i soknet 7 stk. 
Tabellen under viser utviklingen for deltakelse og kirkelige handlinger de 6 siste år. 
 

Beskrivelse 
Målinger 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gjennomsnittlig deltakelse på søn- og  
helligdager 

78 92,5 93 81 82 88 

Gudstjenester utenom søn- og helligdager 9 9 8 23 * 8 7 

Gjennomsnittlig deltakelse på gudstjenester  
utenom søn- og helligdager 

141 122 121 67* 103 97 

Antall nattverdsfeiringer 14 12 15 11 12 12 

Gjennomsnittlig deltakelse på nattverd 20 30 25 26 23 20 

Antall døpte 22 30 25 22 20 23 

Antall konfirmerte 26 29 27 34 23 26 

Antall vielser 6 4 6 10 2 5 

Antall begravelser 29 18 28 20 23 23 

 
* I tallmaterialet Gudstjenester utenom Søn-og helligdager er andakter på Helsetunet/eldreinstitusjonene 
tatt med. Dette er et viktig tilbud til menighetens eldre. Dette ga et betydelig økt antall samlinger og 
resulterte i at gjennomsnittlig deltakelse gikk betydelig ned. 
 
 

Menighetens tilbud 
 
Trosopplæringsplanen er sentral for menighetens planlegging og gjennomføring av tilbud for 
aldersgruppen 0-18 år. En stor del av aktivitetene foregår på Leksvik forsamlingshus, som menigheten 
leier av Normisjon. Dette gjelder for eksempel et av de mest etablerte tilbudene: TRÆKK, - hvor det i 
2017 ble registrert ca. 60 deltakere.  
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Arbeidet i Leksvik menighet bæres også av en mengde frivillige arbeidere (106 registrert i 2017). Her er 
noen av tilbudene hvor frivillige spiller en avgjørende rolle: 
 
 
YES 
Koret drives av frivillige i regi av menigheten, for barn fra fjerde klasse og oppover. De har et stort 
aktivitetsnivå og sprer mye glede. Menighetsrådet setter stor pris på dette tilbudet og er takknemlig for at 
vi har frivillige som år etter år står i dette arbeidet. 
 
2 barneforeninger 
Gnisten og Nyskudd drives i regi av NLM og Rønningen barneforening drives i regi av Søndagsskolen 
Norge. Aktivitetene foregår heime hos lederne. 
 
Babysang 
Sangen drives av diakoniarbeider og 3 frivillige. Møtene foregår på forsamlingshuset. Foreldre og barn fra 
Stranda deltar også. Det ble registrert 15 deltakere i 2017. 
 
For voksne 
Bibelgrupper i heimene og misjonsforeninger i heimene eller på forsamlingshuset. 
 
For eldre 
Eldretreff har byttet navn til Lørdagstreff hvor yngre også er velkommen. Dette er på forsamlingshuset og 
andakter på institusjonene. 
 

Menighetsrådets underutvalg 
Underutvalgene består hovedsakelig av frivillige medarbeidere. 
 
Trosopplæringsutvalg  
Trosopplærer er fast medlem. Utvalget har ansvar for, sammen med de ansatte å gjennomføre tiltak som 
er vedtatt i menighetens trosopplæringsplan. Malin Hollum, Kristina Kruken, Sarah Lerstad, Elise Tetlimo 
og Ann-Kristin Eidsvåg. 
 
Gudstjenesteutvalg  
Organist og sokneprest er faste medlemmer i gudstjenesteutvalget. Etter at arbeidet med 
gudstjenestereformen ble avsluttet ble det satt opp et nytt utvalg, med revidert mandat. Som 
utgangspunkt for sitt arbeid skal gudstjenesteutvalget drøfte gudstjenesten i sin helhet med tanke på 
involvering, fleksibilitet og stedegengjøring, hvordan dette fungerer i dag og hvordan det eventuelt kan 
gjøres bedre. Ragnar Bliksås, Knut Landsem, Knut Ola Vang, Verena Grønning og Arnfinn Berget. 
 
Diakoniutvalg 
Diakonarbeider er fast medlem. Arbeidet i diakoniutvalget er knyttet opp til vedtatt plan for det diakonale 
arbeidet i menigheten. Utvalget har blant annet ansvar for kirkekaffe på Allehelgens søndag, bollebaking 
sammen med konfirmanter, utsending av julebrev til eldre. Ann-Kristin Eidsvåg, Ronald Hamstad, Elin 
Gangstad 
 
Festkomité  

Komiteen har ansvar for bevertning på menighetsrådets ulike arrangement som for eksempel: juletrefest, 
17-mai fest og konfirmantfest. Marit Hovstein, Kristin Jansen, Birgit Rosvold, Kari Johansen og Arve 
Hovstein. 
 
Redaksjonskomité for menighetsbladet 
Komiteen har ansvar for å planlegge tema og skaffe stoff til menighetsbladet, som utgis 4 ganger per år. 
Kjersti Lerstad, Siri Sundgot Grande og Elise Tetlimo. 
 

Økonomi 
Arnfinn Berget ble i starten av 2016 valgt til menighetsrådets kasserer. Åsmund Rosvold er trofast 
medhjelper ved telling av offer og innsetting av dette i bank.  
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Regnskapet viser et overskudd på kr.1085,57 før finansposter. Ellers henvises det til ”Resultatregnskap 
for Leksvik menighetsråd 2017”. 
 
Det er svært hyggelig å se at det er flere som gir fast til menighetsarbeidet gjennom fast givertjeneste. 
 

Menighetsrådets sammensetning i 2017 

 

Elise Tetlimo (leder) 
Line Marie Rosvold Fjeldahl (nestleder/sekretær) 
Arnfinn Berget (medlem) 
Marit Helene Evjen Hovstein (medlem) 
Kjersti Lerstad (medlem) 

Ronald Hamstad (medlem) 
Elin Gangstad (1. vara) 
Cecilie Kristin Balvold (2. vara) 
Ole Even Kruksve (3. vara) 

 

Menighetsrådet har hatt 7 møter og behandlet 53 saker i 2017. I tillegg ble det avholdt møter i 
valgnemnda. 
 

Staben på kirkekontoret 
 
I 2017 har staben vært som følger: Knut Ola Vang er kantor i 60% stilling, Ann-Kristin Eidsvåg er 
diakoniarbeider i 60% stilling, og fikk i tillegg fast trosopplærerstilling i 40% fra 01.01.2017. Den 
resterende 30% trosopplærerstillingen var dekket av Elise Tetlimo, som hadde vikariat fra 01.01.2017. 
Hun fikk stillingen fast fra 01.12. Kirketjenerne Roger Arntsen og Arnfinn Berget har begge 80% stilling. 
Asle Wåde jobbet også i år 80% stilling som kirketjener fra mai og ut august, han har nå fått dette som en 
fast stilling på 26,6% fra 01.11. Kirkeverge Kari Berg har 60% stilling. Sokneprest Verena Grønning har 
90% stilling her, og 10% i Trondheim. Inger Løwø hadde 10% konfirmantundervisning på våren, på 
høsten var det Verena Grønning som dekket denne. Sokneprest og konfirmantlærer lønnes av Nidaros 
Bispedømme. 
 
Alle stillingene forvaltes av Fellesrådet for Leksvik og Stranda Menighet. Dette gjelder: kirkeverge, 
organist, kirketjenere, diakoniarbeider og trosopplærer. Se for øvrig årsmelding fra Leksvik fellesråd.  
 
Sokneprest Verena Grønning deler kontorfellesskap med de ansatte. Soknepresten er ansatt av staten. 
 
Leksvik Menighet har en klokkertjeneste som går på omgang blant frivillige menighets-medlemmer. I 
tillegg ønsker frivillige verter velkommen til gudstjeneste med utdeling av salmebøker og program.  
 

 
 
For Leksvik Menighetsråd, 21.01.2018 
 
Elise Tetlimo 
(leder) 

tel:+4701012017

