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Vi er et folk på vandring!

Det sier bibelen om oss, det kristne folket. 

Kan du kjenne deg igjen i det? Hvordan 
oppleves livet akkurat nå? Som om alt står 
stille, og du sitter og venter i en stor vente-
sal, alene, uten å vite hva du venter på? Eller 
som en reise, hvor alt forandrer seg hele 

tiden og det som kommer er utrygt? Eller som en spasertur hvor vi 
kan se fine blomster på veien og glede oss? Eller ville du brukt et 
annet bilde på ditt liv?
 Ett av bildene bibelen bruker for livet, det er en ørkenvandring. 
Folket Israel skulle vandre i ørkenen i 40 år, viste det seg, da de brøt 
ut fra Egypt, ledet av Moses. Det hadde de ikke ventet seg. De ville 
komme til Kanaan, det gode landet med frihet og rikdom. Så blir 
det altså en lang, tung vandring i ørkenen. Men da gir Gud dem en 
hjelpende hånd. Slik står det i 2. Mosebok kp. 13, 21-22
 21 Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skysøyle for 
å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik 
kunne de gå videre både dag og natt. 22 Skysøylen vek ikke fra 
folket om dagen og ildsøylen ikke om natten.
 Foran dem er Gud om dagen, og bak dem om natten! Gud er 
der hvor de går. De er ikke forlatt på denne vandringen!
 Disiplene får et lignende løfte av engelen, når de kommer til 
den tomme graven og kjenner at de er blitt forlatt av Gud: engelen 
sier til dem: �Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for 
dere til Galilea; der skal dere få se ham. ( Matt 22, 16-20)
 Han går i forveien! Jesus går i forveien!
 Jeg var i Trondheim i helgen og fikk tid til å tenke over denne 
teksten. Da ble det så tydelig for meg: Jesus er på andre siden av 
fjorden når jeg kommer dit. Han har liksom gått i forveien, over 
vannet, slik som han har gjort før. Han er der, når jeg kommer til 
hytta. Han er der når jeg kommer hjem.
 Han går i forveien for oss! Han har vært her, i stua, før du kom 
hit i dag. Han er på rommet ditt, når du kommer tilbake. Han går i 
forveien, han er der, om du skulle bli syk. Han er der, før deg, og 
tar deg imot, når du skal gå gjennom dødens mørke tunell. Han er 
der, han speider etter deg, han tar deg imot, han gleder seg over at 
du kommer! For han elsker deg, han elsker deg som du er. Han har 
dødd for oss for å kunne gi oss sin nåde, sin kjærlighet, sin tilgi-
velse. 
 Vi kan stole på ham i alle situasjoner. Vi kan stole på at han er 
sammen med oss uansett hvordan vi ser vår livssituasjon han har 
gitt et løfte: 
  «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå 
derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens 
og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt 
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.»

God påske til alle dere!  
Soknepresten i Leksvik Verena Grønning

Ansvarlig utgiver: Leksvik og Stranda menighetsråd Telefon og E-post:
Kasserer: Sparebank1, Leksvik 4241 07 01116 Verena Grønning mob. 924 04 393 sokneprest@leksvik.kirken.no
Adresseforandringer sendes: Leksvik kirkekontor, Lundaveien 4, Gjertrud Bjørnebo mob. 900 26 084 kirkeverge@leksvik.kirken.no
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Prestens hjørne I år vil det være fasteaksjon 
3. april i Leksvik og 8. april i 
Stranda.
Da vil det komme bøssebærere for å samle inn 
penger til Kirkens Nødhjelp. 
Vi håper dere tar vel imot alle bøssebærerne.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle 
inn penger til de som trenger det mest, og å foran-
dre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. 
Aksjonen har vært arrangert siden 1967. Pengene 
som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid 
over hele verden. Mange mennesker i verden kjen-
ner nøden på kroppen. Men heldigvis er vi mange 
som står sammen for å skape forandring både i 
våre prosjekter ute og her hjemme i Norge.

I april 2014 kommer igjen over 40 000 bøssebæ-
rere fra alle landets menigheter til å gå dør til dør 
for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. 
Dette formidable engasjementet over hele landet 
gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-dør-
aksjon.

Eksempler på hva din støtte er verdt:

For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til 
katastroferammede. Det er like mye som en Norve-
giaost.
For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker 
tilgang til rent vann. Det er like mye som en 
t-skjorte.
For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får 
en vannpumpe, som er omtrent én bilvask og full 
bensintank.

Andre muligheter for å gi penger til fasteaksjonen 
er å sende kodeord GAVE på sms til 2468 (200 kr), 
ringe tlfnr 820 44 088 (200 kr) eller å benytt konto-
nummer 1594 22 87493.

En flott lysvandring ble avsluttet i 
Stranda kirke, 8. desember.

Se flere bilder side 7 og 8.
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Så var jula over og hjulene i gang igjen.

Diakoniutvalget inviterte til årets første hyggetreff på Stranda menighetshus. Det ble ord 
for dagen og sang. Men årets første treff har en tradisjonell bit – nemlig underholdning 
av 4. klasse ved Vanvikan skole. De vartet opp med et innholdsrikt og flott sangprogram.

I den forbindelse ble to av elevene stilt noen spørsmål.
Hva svarte dere når dere ble spurt om å synge på ett 
slikt treff? 
Da var svaret samstemt: ”Ja, det er gøy.”
Hva tror dere de eldre synes om å få høre på dere? 
Julian: ” Det er fint å få høre ungene synge.” 
Laura: ” Så koselig å få noe å glede seg over og noe nytt og 
annet å tenke på.”
Julian: ” Det er jo morsomt å synge og se at andre blir glad.”
Laura: ”Det er koselig å gjøre andre glad – og æ bli glad å.”
Dere hadde jo en fin presentasjon av dere selv. Hvorfor?
Julian: ” Det er høflig og fint å se hvem du er.”
Laura skyter inn: ” og kanskje er det noen som vet hvor vi kommer fra når de hører etter-
navnet eller kjenner noen i familien vår.”

En stor takk til 4. klasse og en sporty lærervikar.

Etter denne hyggelige seansen ble det god bevertning. 

Rett ovenfor meg satt to litt eldre damer som 
lovpriste den yngre garde som bryr seg om de 
eldre. Alfhild var mektig imponert over sanggle-
den og av ”fastspikra lærdom.” Den vil vel sitte 
der for livet. Det er positivt og vil gi dem glede i 
mange runder. Det er så bra at de unge får være 
litt sammen med de eldre – de blir jo gamle en 
gang sjøl også.

Ole Andreas vartet opp med et pianostykke som 
han selv har laget – ”sol over Fosshaugan” Vi 
kunne levende se for oss solas runddans over himmelen. 
En trivelig dag for alle parter.       Anne Marie Sæthertrø

Minneord etter
Gro Lingjærde,

tidligere sokneprest

Menighetene i Leksvik og Stranda fikk 
gleden av å ha Gro som sokneprest 
gjennom 7 år, og ser tilbake på disse 
årene med stor takknemlighet. Hun var 
en avholdt prest.
Like før jul fikk vi den triste meldinga 
om at Gro var gått bort. Hun døde 19. 
desember, 57 år gammel, etter å ha 
kjempet mot kreftsykdommen i vel 6 år.
 Gro og Tor reiste fra Leksvik til 
Efteløt sommeren 2007. De hadde for-
håpninger og planer for sin nye gjerning. 
Sånn ble det ikke. Sykdom rammet, og 
tok mer og mer overhånd over livene 
deres. Livet kan synes urettferdig, og 
som en av soknebarna i Leksvik sa da 
vi fikk vite om Gros sykdom: Nå synes 
jeg Gud har god råd... når Gro kan bli 
syk og ikke lenger virke som prest.... da 
må Gud ha god råd, slik en god prest 
hun er. 
Nå er vi vel alle like verdifull for Gud 
uansett hvilken gjerning vi er satt til, 
men at det var noe helt spesielt med Gro 
kan vi vel si oss enig i.
 Gro var et varmt menneske som 
viste stor omsorg for alle rundt seg. Med 
sitt behagelige vesen følte vi oss alle 
vel i hennes nærhet. Gro ga oss alltid 
følelse av å være tilstede og ”alltid ha 
tid”, travle arbeidsdager til tross. Alle 
likte Gro... ung som gammel... liten og 
stor. Hun evnet å kommunisere med 
alle - om det så var i sorg, glede eller 
hverdagslige ting.
 Vi i Leksvik og Stranda menigheter 
vil minnes Gro for hennes gode smil og 
sin vennlighet.
Vi er svært takknemlig for å ha blitt 
kjent med henne, og vi takker for den 
tiden hun var prest hos oss. Vi lyser fred 
over hennes minne.

For Leksvik og Stranda menigheter
Gjertrud Bjørnebo, kirkeverge og Line 
M.R Abel, tidligere arbeidskollega

Hyggelig hyggetreff

Nye og «gamle» medlemmer i 
Stranda Diakoniutvalg ble pre-
sentert av diakoniarbeider Ann-
Kristin. Disse frivillige gjør en 
utmerket jobb i forbindelse med 
hyggetreffene! Fra venstre:
Bjørn Ronnie Lyng
Torunn Svee
Bjørg Sunde
Kari Moe
Inger Gravås
Agnes Sagen Bremnes
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På Bedehusets talerstol ved Kopreitan stod 
Andreas Graven (1896-1970) og kåserte om 
Betlehemstjerna. Vi barna forsøkte å følge 
med så godt vi kunne, men vanskelige navn 
på De vise menn og kompliserte himmelle-
gemer fikk blikket til å flakke, og festet seg 
til slutt ved et maleri på nordveggen. Først 
i de senere år har jeg fått vite at kunstver-
ket var signert leksværingen Ole Bernhard 
Liahagen (1906-1948) - en person vi her 
ønsker å dvele litt ved.
 Uten etterkommere og nære slektnin-
ger, nå 65 år etter hans bortgang, var det 
vanskelig å finne noen som kunne fortelle 
om livet til Bernhard. Vi kjente et fåtall av 
hans oljemalerier og kunne studere motiv-
valg og penselstrøk, men mennesket bak 
bildene var for det meste gjemt og glemt. 
Da var det vi fikk kontakt med Terje Oxaas, 
en mann med utmerket hukommelse, og 
som hadde vokst opp som nærmeste nabo 
til kunstmaleren.
 Vår historie begynner i 1903, da det 
nygifte paret, Ole Olaussen (1876-1948) 
og Berthine Johannesdatter (1867-1932), 
flyttet til husmannsplassen Liahagen nedre 
under gården Lian i Leksvik. Allerede 12. 
september samme år kom deres eneste 
datter, Johanna Ovedia, til verden. Hun fikk 
en ublid skjebne og døde 15 år gammel av 

lungebetennelse i 1918, bare en uke etter sin 
egen konfirmasjon. Tre år etter søstera, nær-
mere bestemt 11. september 1906, meldte 
Ole Bernhard sin ankomst. Heller ikke han 
var født med sølvskje i munnen. Det hadde 
gått 60 år siden tildragelsen med oldefaren, 
Ole Olsen Olderlien (1803-1872) og hans 
ulykksalige farskapssak med stedattera, 
Berit Martha Pedersdatter. Og fortsatt var 
dette en stor belastning for familien. Rik-
tignok ble han benådet, men dødsdommen 
ble hengende ved han, ikke minst på grunn 
av det sarkastiske utnavnet «Haulaus-Ola». 
Dessuten led familien da de måtte ta til 
takke med og flytte til tre avsidesliggende 
buplasser på Leksvikskogen. I likhet med 
Bibelens mest omtalte fødselsdagsbarn, 
kom Bernhards farfar, Olaus Olsen (1846-
1912), også til verden på juleaften – riktig-
nok ikke i en stall, men i en ussel, liten stue 
på Storøya i Grønsjøen. Ole, far til Berhard, 
fikk også et omflakkende liv før foreldrene 
fikk seg en heim i Kilkleiva, et plassrom 
under Hønnås. Moren, Berthine, var datter 
til en innerst i Ytter-Hetlan. Sjelden har vel 
bibelordet om fedrenes misgjerninger hatt 
større gjennomslagskraft enn hos denne 
familien. 
 Bernhard var en kraftig, atletisk kar, 
som en gang imponerte nærmiljøet ved 
å løfte en stor stein på Oxaasjordet. Alt 
lå vel til rette for at han skulle få utnytte 

sine krefter og bli en dugende arbeidskar. 
Men livet tok en annen retning da han ble 
hardt rammet av sukkersyke. Helseplagene 
hindret ham i å fortsette med tungt kropps-
arbeid. Derfor forsøkte han seg en tid som 
jordbær- og bringebærdyrker. En dag han 
kom trekkende på et vedlass over Almå-
smyra, fikk han «føling» eller et alvorlig 
sukkersykeanfall. Da sprang han rett inn 
til Alma Brandaas (1907-1969) og ropte: 
sukker, sukker! Hun reagerte straks og 
satte fram en djuptallerken med farin som 
han hekset i seg. Senere gav han følgende 
kommentar: «Æ ska sei dæ, da drog æ heim 
lasset, ja!» Berhard satte selv insulinsprøy-
ter. Men det kunne vel bli så som så med 
hygienen og doseringen. Folk som husket 
Berhard, beskrev han som en vennlig, stille 
og beskjeden mann. Ulik de fleste voksne 
på den tiden, så han alltid barna og hadde 
et godt ord til dem. Dessuten var resten av 
familien smittet av tæring, og det handlet 
rett og slett om å overleve. En gang de var 
i dypeste nød, tok de mot til seg og skrev 
til Kongen og bad om hjelp mot fattigdom-
men. Dette gav resultater og Kong Haakon 
7 sendte en pengesum sammen med en 
ekstra gave fra Dronning Maud. Dette 
kjærkomne bidraget avhjalp situasjonen 
på kort sikt, men kurerte ikke livstruende 
sykdommer og vedvarende armod. En gang 
han skulle på sykehuset stod det så dårlig 

Ole Bernhard Liahagen – med farger mot fattigdommen
Av Per J. Tømmeraas & Jan A. Sand

Bernhard lot seg inspirere av den danske kunst-
neren Carl Heinrich Bloch (1834-1890) da han 
i 1932 malte dette bildet «Jesus i Getsemane»: 
Og han sled sig fra dem saa langt som et Sten-
kast og faldt paa Knæ, bad og sagde: Fader om 
du vil, da lad denne Kalk gaa mig forbi! Dog ske 
ikke min Vilje, men din! Og en Engel fra Him-
melen aabenbarede sig for ham og styrkede 
ham. Og han kom i Dødsangst og bad endda 
heftigere, og hans Sved blev som Blodsdraaber, 
der faldt ned paa Jorden (Lukas 22:41). 
Foto: Per J. Tømmeraas.

Det var lite som minnet om kongelig pomp og 
prakt i Liahagen. Like fullt kom de nært Kon-
gehuset da de tilskrev Kong Haakon 7 og bad 
om nødhjelp. På bildet: Kong Haakon 7 (1872-
1957), dronning Maud (1869-1938) og kron-
prins Olav (1903-1991). Foto: Ernest Rude, 
Kristiania.

Takket være dette utsnittet fra fotograf Ludvig 
Napoleon Granhus sitt konfirmantbilde fra 
1921 vet vi hvordan Ole Bernhard Liahagen 
(1906-1948) så ut.
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Vår primærkilde til denne 
artikkelen, 78-åringen 
Terje Oxaas, kjente 
Berhard som nabo fra 
sin egen oppvekst i 
Leksvik. Han har selv en 
kunstnerisk bakgrunn 
som musiker og dirigent i 
Trondheim. 

Foto: Per J. Tømmeraas.

til med klær at fattigstyret ble varslet og en ny dress ble 
kjøpt inn.
 En ny sorg rammet familien i 1932 da moren Ber-
thine måtte gi tapt for kreftsykdommen. Kanskje ville 
Bernhard hedre hennes minne da han samme året malte 
det vakre bildet «Jesus i Getsemane», som fikk sin faste 
plass over Bedehusets talestol. Det gikk stadig tilbake 
med helsa, og trolig var det dette som tvang han til å 
tenke nytt for å forsøke å tjene til livets opphold. Ber-
hard og Ole hadde et spesielt nært og hjertelig forhold. 
Selv om de budde sammen hele tiden, måtte det til en 
lang samtale før de klarte å skille lag når de hadde egne 
ærend på bygda. Ettersommeren 1948 ble det oppbrudd 
for begge to i Liahagen. Først døde Berhard 25. august, 
41 år gammel. Sorgen ble uutholdelig for faren, og han 
sovnet inn 23 dager senere, den 17. september.
 Vi må berømme Bernhard for hans pågangsmot 
og evne til ikke å gi opp. Omgitt av sykdom og død 
og en håpløs livssituasjon klarte han likevel å mobili-
sere og utnytte sine evner. Hva er vel bedre enn å bruke 
sin skaperkraft i de årene man har fått tildelt her på 
jorda? Vi skylder å ta vare på hans minne og la han bli 
et eksempel for oss i dag med vår kravfulle livsførsel, 
der velferdssamfunnet forventes å løse de fleste av våre 
problemer.
 Hvem som inspirerte Bernhard og når han ble klar 
over sitt talent som kunstmaler, vet vi ikke. Ifølge hans 
signerte malerier var han mest aktiv omkring 1930 da 
han var i 20-årsalderen. Disse bildene solgte han på 
gårdene rundt omkring i bygda. I tillegg tok han på seg 
oppdrag og dekorerte dører og ulike gjenstander. Bare 
så synd at det er så få av hans arbeider som er blitt verd-
satt og tatt vare på. Men kanskje kan denne artikkelen 
stimulere nysgjerrigheten og få folk til å undersøke og 
rapportere eventuelle funn?

Fra orgelkrakken

Man kan jo si hva man vil om været, 
men for meg var det i hvert fall 
supert å slippe snøfresing i tillegg til 
spilling før og i jula. Samtidig fikk 
jeg være frisk. Derfor ble denne jula 
god for meg som organist. Takk til 
kor og enkeltpersoner som bidro på 
forskjellig vis med sang og musikk 
i gudstjenestene og på konserten.  
Takk til John Dahl og Arne Meese 
som i en årrekke har hatt ansvaret 
for julegudstjenestene kl.14.00 i 
Leksvik kirke.  For meg ble guds-
tjenesten på julaften i Stranda kirke 
spesiell. Med to kor og forventnings-
fulle kirkegjengere i alle aldre, ble 
det en opplevelse som gikk til hjertet 
og en takk til Gud. Den opplevelsen 
var det visst mange som hadde.
 Kirkekonserten 5. juledag i Lek-
svik ble en publikumsmessig glede-
lig overraskelse. Det var en økning 
på 45 % fra året før. 188 oppmøtte og 
6300 kroner i kollekt! Som tidligere 
nevnt, går pengene til musikkformål 
i begge kirkene. Nå har vi kjøpt inn 
en ekstra lader til mikrofonene i kir-
kene. Dessuten skal vi få til bedre 
lys for kor og musikere på galleriet 
i Stranda. Vi ser også at det blir bruk 
for stadig flere mikrofoner i kirkene, 
så det skal kjøpes inn.

Ettersom jeg blir pensjonist til som-
meren, er det naturlig å slutte da. 
Stillingen er lyst ledig og det har 
kommet søknader. Dette betyr ikke 
at jeg har sagt farvel til å spille, så 
selv om sommerkonserten den 15. 
juni blir min siste konsert som ansatt, 
regner  jeg den bare som en marke-
ringskonsert. (Jeg har visst sluttet 3 
ganger som organist i Leksvik tidli-
gere) Den blir likevel litt spesiell, for 
etter forslag fra andre, blir dette min 
første konsert med bare egenkompo-
nert musikk.

Velkommen til kirkens arrangemen-
ter!
Ole Andreas

Flotte sangglade barn i julaftengudstje-
nesten i Stranda kirke.

Gud elsker alle de store, 
Gud elsker alle de små.

Vafler, kaffe og hyggelig prat.

Vi trives på 
baby-sang! 
Foto, Bestemor 
Sigrun Lutdal.



6 Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 1/2014

200-årsjubileum for begynnelsen til det 
norske demokratiet, februar 1814-2014
Det begynte med en bededag i kirkene, siste 
fredag i februar 
Den 17. mai 2014 feirer vi 200-årsjubileum 
for Grunnloven, men begynnelsen til det 
norske demokratiet er det grunn til å feire litt 
tidligere. Overgangen fra enevelde til demo-
krati begynte i februar 1814 med et brev fra 
kronprins Christian Fredrik til samtlige av 
landets biskoper. Her instrueres de i hvordan 
valgene skal organiseres i soknekirkene, og 
de får detaljerte instrukser om hvordan bede-
dagsgudstjenesten skal bygges opp. Dette 
er et meget interessant dokument som gir et 
levende innblikk i forholdene og tenkemåten 
fra den gangen. For å gjøre det mer tilgjenge-
lig for dagens lesere har jeg laget en overset-
telse av dette brevet til moderne norsk som er 
gjengitt nedenfor:
 Den beste begynnelse til allting er at 
begynne med Gud. Fra ham kommer velsig-
nelse når vi gjør det som rett er.
 Norges folk bør samles i Guds templer, 
og der, gjennom religionslærerens (prestens) 
munn få høre at Hans Majestet kong Fredrik 
den sjette har løst folket fra dets troskapsed, 
ved å overdra sine rettigheter til Sveriges 
konge. Men at det norske folk, nå når det 
har fått tilbake folkenes opprinnelige rett, til 
selv å bestemme sin regjeringsform, ved å stå 
sammen, kan hevde sin selvstendighet. Og 
at jeg, som er odelsbåren til Norges trone og 
som er kalt ved nasjonens tillitsfulle ønske, 
har lovet å forbli blant dette trofaste folk. Jeg 
vil, som dets regent, verne om statens sikker-
het, ro og orden.
 Etter en kort, men kraftfull innlednings-
tale, skal kong Fredrik den sjettes åpne brev 
av 18. januar 1814 og mitt åpne brev av 19. 
februar oppleses. Deretter skal folket opp-
fordres til å avlegge følgende høytidelige ed: 
«Sverger dere å hevde Norges selvstendighet 
og våge liv og blod for det elskede fedre-
land?» Denne oppfordringen besvares med 
oppløftede fingre: «Det sverger vi, så sant 
hjelpe oss Gud og hans hellige ord.»
 Deretter skal presten lese den bønnen 
som biskopen har sendt ut og anbefalt og be 
om himmelen velsignelse over det norske 
folk. Denne høytidelige handling skal fore-
tas til Guds ære og dagen da den foregår skal 
regnes som en bededag i hele riket, derfor skal 
også en passende preken holdes over Davids 
salme 62,8-9 (Hos Gud er min frelse og min 
ære. Min mektige klippe, min tilflukt er hos 
Gud. Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres 
hjerte for ham! Gud er vår tilflukt.) 
De tilstedeværende øvrighetspersoner og 
embetsmenn, samt 12 av menighetens aktver-
dige menn, skal, sammen med presten, under-
skrive et vitnesbyrd om at NN menighets inn-
byggere med fedrelandskjærlighet har avlagt 
denne eden. Dette innsendes gjennom bisko-
pen, for å bli bevart i rikets arkiv. De skal også 
skrive et brev til meg, Norges regent om utfal-

let av det valget som skal holdes i kirken rett 
etter gudstjenesten. Her skal det velges to per-
soner, som er bosatt i menigheten. Valgbare er 
alle sivile, geistlige og militære embetsmenn, 
brukseiere, jordeiere og gårdbrukere som er 
fylt 25 år. Disse to, hvorav den ene skal være 
av bondestanden, skal på folkets vegne ha 
fullmakt til å møte og stemme ved den plan-
lagte forsamling av nasjonens utvalgte menn. 
De skal dra til det sted midt i amtet (fylket), 
som amtmannen (fylkesmannen) bestemmer. 
Her skal de møtes med utsendingene fra de 
øvrige menighetene for å velge tre av amtets 
mest opplyste menn til å møte på Eidsvoll, slik 
som mitt åpne brev av 19. februar fastsetter, 
for å bestemme, og på nasjonens vegne gjøre 
vedtak om kongeriket Norges regjeringsform. 
Disse tre utvalgte skal ha med seg brevet fra 
deres egen menighet og brevene fra samtlige 
andre menigheter i amtet og overlevere dem i 
regentens hånd, som fullmakt for deres eget 
valg og til oppbevaring i rikets arkiv.
 I byene skal på samme måte hver menig-
het velge to som bor i menigheten blant de 
sivile, geistlige eller militære embetsmenn 
og borgere over 25 år. Disse valgte menn fra 
byens forskjellige menigheter velger igjen 
én utvalgt mann til forsamlingen som skal 
bestemme forfatningen. Fra stiftsstedene 
Christiania, Christiansand og Trondhjem 
velges to, og fra Bergen fire. I de byer der det 
bare er én menighet kan valget, ved simpelt 
flertall, straks foretas på den ene borger som 
blir byens utsending. På samme måte som det 
er bestemt for menighetene på landet, skal 
også de som er valgt fra byene overbringe det 
brevet til regenten som inneholder de valgtes 
fullmakt.
 De nødvendige eksemplarer av mitt åpne 
brev av 19. februar og av kunngjøringen til 
folket, blir tilsendt Deres høyærverdighet 
(biskopen) slik at De kan sende dem ut til 
samtlige prester. Prestene skal samtidig få 
befaling om at de så snart som mulig etter å ha 
mottatt dette, skal bekjentgjøre fra prekesto-
len, på en søn- eller hverdag, at alle stemme-
berettigede er innkalt til en høytidelig bede-
dag i Guds hus på førstkommende fredag.
 Jeg stoler ved denne, som ved alle anled-
ninger, på presteskapets gode innflytelse på 
allmuen til å oppflamme dens varme følelser 
for fedrelandets gode sak.

Regentskapet i Norge, Christiania den 19. 
februar 1814.
Christian Fredrik

I brevet omtales de fullmaktsbrevene som de 
valgte utsendingene skulle ha med seg og gi til 
regenten som bevis for at de var valgt. Disse 
brevene skulle så oppbevares i Riksarkivet. 
Menigheter som ønsker å markere demo-
kratijubileet på en eller annen måte, ved en 
gudstjeneste, foredrag eller en utstilling kan 

merke seg at Riksantikvaren har gitt tilbud om 
at menigheter, som representerer de historiske 
kirkene der det første norske valget foregikk, 
kan få tilsendt kopi av de originale fullmak-
tene som fortsatt finnes i Riksarkivet. Det kan 
være interessant å se hvem som den gangen 
var menighetens/bygdas 12 aktverdige menn 
og hvem som var de to valgte representantene.

Øystein Flø
Prost i Gauldal prosti

Prostipresten slutter
Jeg har hatt den 
glede å arbeide 
som prostiprest 
på Fosen siden 
mai 1999. En 
prostiprest er en 
fast ansatt vikar 
som drar rundt og 
tar oppdrag der 
det trengs. En av 

mine første oppgaver var faktisk å ha to 
begravelser her i Leksvik.

Jeg har trivdes i min tjeneste her på 
Fosen. Spesielt har jeg likt å ha gudstje-
nester og begravelser og å forkynne Guds 
Ord, men jeg har også hatt konfirmantun-
dervisning, menighetsrådsmøter og annet 
som en prest må ta seg av.

Samtidig som jeg har trivdes med arbei-
det mitt, har jeg også kjent på vanskelige 
følelser inni meg. Jeg har i mange år vært 
plaget med angst. Etter mye terapi og 
sjelesorg har jeg blitt mye bedre på dette 
området, men fortsatt kan angsten gi meg 
dårlige dager og perioder.

For å ta vare på meg selv og de menighe-
tene jeg betjener, har jeg derfor bestemt 
meg for å slutte som prest.  Familien min 
og arbeidsgiveren min støtter meg også 
i dette. Jeg vil derfor nå prøve å finne 
meg et annet arbeid som passer bedre 
for meg.

Jeg vil takke alle de flotte menneskene jeg 
har møtt gjennom min tjeneste som prest 
her i Leksvik. Og jeg vil takke alle som har 
bedt og ber for meg og familien min.

Prostiprest Jørund Nikolai Grønning.
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FRA 
KIRKEBØKENE

TAKKE-
ANNONSER

Takkeannonser i bladet koster minimum 
kr 100,-  Annonseteksten leveres/sendes
til Leksvik Menighets kirkekontor, 
Kommunehuset, 7120 Leksvik, eller pr mail: 
menighet@leksvik.kirken.no.
For betaling benytt giro i bladet eller betal 
direkte i Sparebank 1, Midt- Norge, konto 
4241 07 01116.

Leksvik Minnefond
Minnekort til blomsterfondet er å få kjøpt hos

Coop Prix Leksvik.
Prisen på minnekort er kr 50.-

Pris på takkeannonser går opp til minimum 
kr 100 for menighetsblad utgitt fra 2014.

Hjertelig takk for den fine planten som jeg fikk 
i fra Stranda menighetsråd og diakoniutvalget. 
Den skal bli tatt godt vare på. 

Hilsen Torbjørn Rønning

Tusen takk for gaver, blomster og hilsninger på 
min 80 årsdag.

Nelly Tetlimo

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anledning 
min 80-årsdag!

Astrid Fossan

Takk til alle som husket min 90-års dag.
Ruth Berge

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger 
på min 90 årsdag.

Snefrid Rian

Stranda blomsterfond takker for alle bidrag i 
form av innbetalte kondolansehilsninger på til 
sammen kr 5200,- og en offergave på kr 1005,-
Disse ble hedret med minnegaver i 2013: 
Isak Wanvik, Berit Marie Roten, Johanna Lyng, 
Mary Andresen, Anna Rian, Olve Vikin og Kristine 
Svee.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, opp-
merksomhet, blomster og pengegaven til Lek-
svik Helsetun avd A Gr 2 ved Ole Jørgen Lians 
begravelse.

Ingeborg, Bjørn, Odd og Viggo med familier.

Hjertelig takk for oppmerksomheten i forbin-
delse med vår kjære Johan Krukens bortgang 
og begravelse.

Kjellfrid, Jostein og Patcharamon

Takk!
En hjertelig takk til alle i Leksvik og Stranda for 
varme hilsener, samtaler, brev og gaver i forbin-
delse med min kjære Gro Lingjærdes sykdom 
og bortgang. Takk til alle som samlet dere i bønn 
for Gro –og meg. Gro sa mange ganger at tiden i 
Leksvik var den fineste i hennes prestetjeneste. 
Vi hadde det godt hos dere. Gud velsigne dere 
alle!

Tor

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster 
og minnegaver til Leksvik helsetun avd. langtid 
ved Asbjørn Josef Vahls bortgang og begravelse.

Heidi Å, og Jan Kopreitan m/ fam

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blom-
sterhilsninger og pengegaven på kr.16300,-  til 
Leksvik IL, skiavdelingen, ved vår pappa Sven 
Killingbergs bortgang og begravelse.

Even, Håkon og Ellen Maria med familier.

Diakonalt fond av 
2013 – utdeling av 
midler til diakonale 
tiltak
Hindrums, Korsgatens og Wormdals 
legat er nå omdannet til et diakonalt 
fond som forvaltes av Leksvik kirkelige 
fellesråd. Fondets vedtekter ser slik ut:
1) Fondet opprettes til fordel for dia-

konalt arbeid i Leksvik og Stranda 
sokn.

2) Leksvik kirkelige fellesråd er fon-
dets styre.

3) Kirkevergen i Leksvik er ansvarlig 
for regnskapet.

4) Revisjon av regnskapet utføres av 
Fosen kommunerevisjon IKS. org.
nr. 988 978 191.

5) Kapitalen skal ikke angripes. Hvert 
år legges halvparten av rentene til 
kapitalen. Den andre halvparten 
fordeles mellom Leksvik og Stranda 
sokn etter søknad.

6) Utdeling av midler skjer en gang pr. 
år, innen utgangen av juni måned. 
Informasjon om tilbudet annonse-
res i menighetsbladet og fås ved 
henvendelse til kirkevergens kontor. 
Søknad adresseres til Kirkevergen i 
Leksvik.

7) Kapitalen pr.05.11.2013 er kr. 112 
643,79.

8) Vedtektene kan endres av Leksvik 
kirkelige fellesråd.

Søknad om midler fra fondet sendes 
til kirkevergen på e-post kirkeverge@
leksvik.kirken.no eller i brev til Kirke-
vergen, Lundavegen 4, 7120 Leksvik 
innen 1. april 2014. Disponibelt beløp 
til utdeling i 2014 er 1387 kroner. Gladsang

Leksvik Forsamlingshus
16. mars kl. 19.00

Påskemarked 
Leksvik Forsamlingshus

29. mars kl 10-15

Påskesang
Leksvik Forsamlingshus

13. april kl 19.00

Tekstlesing ved klosteret.

Tur til Åre

Døpte i Leksvik

2014:

12.01.
Leah Cathrine Lerstad
Frida Siennicka-Lutdal

26.01. Halvard Leonid Aas

16.02.
Maria Ramberg Killingberg
Kim Andre Dretvik Nilsen

Døde i Leksvik

2013:
07.12. Alfhild Nikoline Horsberg f. 1929
24.12. Johan Kruken f 1925
2014:
22.01. Marit Tronstad  f 1963
02.02. Haldis Johanna Loktu f 1918
03.02. Asbjørn Josef Vahl f 1926
18.02. Arnold Melvin Hansen f 1938

Døpte i Stranda

2014:
19.01. Minda Kristine Saghaug Hølås 

Døde i Stranda

2013:
27.11. Christian Lydersen f 2012
2014:

15.02.
Arne Marius Wold f 1918  
-gravlagt Hindrem 

23.02. Mikal Bjarne Rian f 1925

I år som i fjor arrangerte TRÆKK, 
Bomba og Kåken tur til Åre i Sverige. 
Vi dro tidlig på morgenen klar for uten-
landstur. I år måtte vi dra  med to busser. 
Vi var 70 ungdommer og 12 voksne. I 
Åre var det shopping, bading og mulig-
het til å stå på ski. Bakkene så veldig 
store ut for oss som så de på avstand. 
Etter 5 timer i Åre gikk bussen tilbake 
og jeg tror alle hadde en fin dag.
Vi håper å kunne gjenta dette til neste 
år også! Vi som var med var veldig hel-
dige som fikk tilbringe dagen med slike 
kjekke ungdommer.
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Søndag er kirkedag

Forandringer i gudstjenesteoppsettet 
kan forekomme. Følg derfor med på 

kunngjøringer og oppslag!

Herodes og de hellige 3 konger.Julekoret sang på Hellige 3 Kongers fest.

... faklene også.

Lyktene er tent

Tekstlesing ved gapahuken.

Godt med varm saft i kirka vår etter lysvandringa.

Søndag, 2.03
Helsetunet kl. 11.00: Sangandakt

Søndag 9.03
Leksvik kirke kl. 11.00: Lys-våken-gudstje-
neste, utdeling av bibler til 5. klassinger.

Søndag 16.03
Stranda kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
utdeling av bok til 6 åringene

Etter gudstjenesten:
Årsmøte for menigheten med informasjon om 
den nye salmeboken og avstemning om å ta 
den i bruk.

Lundeng kl. 11.00: Sangandakt

Søndag 23.03
Leksvik kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
utdeling av bok til 6 åringene
Barnekoret YES deltar

Søndag 30.03
Leksvik kirke kl. 18.00: Gudstjeneste med 
mange lokale deltagende
Tema: ei hand å holde i

Søndag 6.04 
Helsetunet kl. 11.00: Sangandakt

Palmesøndag 13.04
Leksvik kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Rissa kirke kl. 19.30: Avskjedsgudstjeneste for 
prostiprest Jørund Grønning

Skjærtorsdag 17.04 
Aunbua kl. 12.00: Andakt, offer til Aunbua

Stranda kirke kl. 18.00: Nattverdgudstjeneste, 
Fosen Barokk deltar
Felles kveldsmat: ta med pålegg!

Langfredag 18.04 
Leksvik kirke kl. 19.00: Gudstjeneste med 
koraler fra Johannespasjonen av  J.S. Bach 
framført av koralkoret og musikere 

1. påskedag 20.04 
Leksvik kl. 11.00: Høymesse, koralkoret og 
musikere deltar

Stranda kl. 14.00: Høymesse, barnekor og 
musikere deltar

Torsdag 01.05
Leksvik kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 04.05
Stranda kirke kl. 18.00: Temagudstjeneste med 
deltagelse av konfirmantene

Søndag 11.05
Leksvik kirke kl. 19.00: Temagudstjeneste med 
deltagelse av konfirmantene.

Lørdag 17. 05
Leksvik kirke 10.00: Festgudstjeneste

Stranda kirke 11.45: Festgudstjeneste med 
markering av jubileumsåret for grunnloven. 
Stranda mannskor og speiderne deltar

Søndag 25.05 
Stranda kirke kl. 11.00: Konfirmasjon

Torsdag 29.05 
Våttån kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste

Lørdag 31.05
Leksvik kirke kl. 11.00: Konfirmasjon

Søndag 01.06
Leksvik kirke kl. 11.00: Konfirmasjon

1. pinsedag  08.06
Hindrem Stavkirke kl. 11.00: Konfirmasjon

Leksvik kirke kl. 19.00: Høytidsgudstjeneste 

Søndag 15.06
Leksvik sentrum kl. 10.00: Martnasandakt
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KIRKESKYSS:
Trenger du skyss til gudstjenestene i Leksvik eller Stranda kirke? Det kan vi ordne for deg! Du kan ringe til en av dem som står på lista nedenfor. 
De har sagt seg villige til å organisere kjøring.
Stranda: Idar Hansen tlf. 74 85 71 05  -  Torbjørn Rønning tlf. 74 85 96 85 
Leksvik: Knut Hønnåshagen tlf. 74 85 73 25  -  Randi Bliksås tlf. 993 74 055  -  Åsmund Rosvold tlf. 416 09 024


