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"Jesus i Getsemane" fra Rein kirke.
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Prestens hjørne
Jeg var invitert til å feire
gudstjeneste
sammen
med mine kolleger i
Rein kirke på en formiddag. Rein kirke er en
korskirke. Johan Boyer,
dikteren, har sørget for at
den ble gjenoppbygd og
blir holdt i hevd. Jeg kom ditt, noe nedtrykt
av drapene i Paris og av alle de mange geriljakrigene rundt omkring, i Midtøsten, i Sørsudan, i Afghanistan og i mange flere steder. Jeg
tenkte på all ungdommen som ikke hadde jobb
i Europa, på alle de mennesker som fortvilet
forlot alt de eide i håp om å finne en framtid
et annet sted for seg og sine. Alt det lå på en
måte på mine skuldrer, verden var
dekket av et håpløst mørke i mine
øyne, og mitt håp for jorden var
ikke akkurat stort.
Vi satt i en ring i koret, et sted
hvor jeg ikke hadde vært før.
Etter hvert kjente jeg sola skinne
på meg. Jeg så opp. Sola skinte
gjennom et glassmaleri. Jesus
knelte i midten, og sola gjorde
han helt lys og skinnende. Jeg så
på Jesus og ble dratt inn i bildet.
Jesus ber, hele jordens smerte
ligger på ham, han er nedtrykt,
ja fortvilet. Utenfor hagen Getsemane (som
betyr oljepresse) hører han soldatenes skritt.
Rå makt skal igjen seire, han selv skal lide –
det vet han, det gjennomlever han allerede nå
i sitt indre. Men i all hans personlige lidelse
ligger min smerte gjemt. Det som trykker meg
ned, det trykker også han ned. Mine bekymringer og min smerte for lidelsen i verden er
ingenting mot hans bekymring og smerte. Han
bærer meg og min smerte, han bærer alle soldatene nå og alle som har vært, alle de som har
utøvd vold og ringeaktet menneskers ukrenkelighet. Mens han kneler i hagen Getsemane,
før han skal dø på korset, vet han allerede om
alt som har skjedd og skal skje. Alt tar han
med seg i sin bønn. I Markusevangeliet, kp 14
står det slik:
Han ble grepet av angst og gru, 34 og han
sa til dem: « Min sjel er tynget til døden av
sorg…

Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til
jorden og ba om at timen måtte gå ham forbi,
om det var mulig. 36 Han sa: «Abba, Far! Alt
er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg!
Men ikke som jeg vil, bare som du vil.»
Etter en stund med bønn, forlatt av alle – for
hans venner sover – finner han styrke til å
gå enda et skritt på veien til hans forferdelige død. I bildet ser vi en engel som styrker
Jesus. Jesus sier: «Nå er det avgjort. Timen er
kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender.»
Og fortsatt lyser solen gjennom den malte
Jesus i Rein kirken. Og jeg ser det hele på
en forklaret måte: i hans vilje til å bære med
seg hele verdens smerte i bønn og
egen død – i dette ligger seieren
gjem! Jesus overvant all ondskap
og alt som ondskapen påfører
mennesker og jorden av lidelse.
Jesus vek ikke, han gikk den
veien Gud hadde lagt på ham – og
dermed skapte han lys og håp for
oss alle. Solens lys feide bort all
min fortvilelse, solens lys ble til
tegn for oppstandelsen.
Jesus er fortsatt i bønn for oss. Vi
har muligheten til å bli med ham i
bønn for det vi hører i nyhetene.
Vi har mulighet til å bli med ham inn i livet
for å vise at det onde ikke har det siste ord! La
oss feire denne påsken ved å ha åpne hjerter
og øyne for smerten i verden, men enda mer
åpne hjerter og øyne for å se alt det gode Gud
skaper fortløpende!
I salme 433 står det slik: (vers 3 og 4, av John
Bell og Graham Maule, oversatt av Hans-Olav
Mørk)
«Vår frelser gikk på våre torg.
Der så han byens nød og sorg,
De blikk, den hån en utstøtt får.
Han hvisker: «Følg meg, hvor jeg går»
De minste tok Guds ord imot,
I dem slo ordets såkorn rot.
Han ropte ut et nådens år.
Han hvisker: «Følg meg, hvor jeg går»
God påske til alle! Verena Grønning, sokneprest i Leksvik
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Ny kirketjener
Hei!
Arnfinn Berget heter jeg og er
54 år gammel. Gift med Birgit,
har 4 barn og 3 barnebarn.
Har bodd i Leksvik hele mitt
liv og trives veldig godt med
det. Før jeg startet å jobbe
her 1. august i 2014 har jeg
jobbet ved Lycro A/S. Etter
35 år i jobben der følte jeg
at det kanskje var godt med
en forandring. Jeg var veldig
spent på hvordan det kom til
å være å bytte arbeidsplass
etter så mange år på Lycro,
men det har gått veldig fint
for jeg har blitt godt mottatt
av alle i staben. Det er flinke
og trivelige folk. I forbindelse
med at jobben som kirketjener
er en 75% stilling ,så var jeg
så heldig å få en avtale med
Lycro der jeg fremdeles er en
dag for uken. Forbindelsen
med mine tidligere kolleger er
dermed ikke helt brutt og det
setter jeg stor pris på.
I den nye jobben er det mange
nye ting å sette seg inn i og
mange interessante arbeidsoppgaver. Det er mange finesser og ting som en til vanlig
ikke tenker over. Jeg møter
blant annet folk i både glede
og sorg noe som kan være
utfordrende for en nybegynner, men som jeg håper å takle
fint etterhvert. Noe av det fine
med den nye jobben er at en
får være mye ute i frisk luft og
det er flott. Det finnes selvfølgelig dager da en kunne tenke
seg å være inne også. Jeg har
nå jobbet her i 6 måneder og
trives fortsatt veldig godt.
Til slutt vil jeg ønske folk i
Leksvik og Vanvikan et godt
og fint år.
Hilsen Arnfinn Berget.
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I år vil det være fasteaksjon 19. mars i
Leksvik og 24. mars i Stranda.
Da vil det komme bøssebærere for å samle inn penger til Kirkens
Nødhjelp.
Også i år vil det være konfirmanter som er bøssebærere og vi håper
dere tar vel imot ungdommene.
Temaet i år er: I KRISEN ER VANN KRITISK.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å
samle inn penger til de som trenger det mest, og
å forandre 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 kjenner 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.

Spente og sangglade barn fra YES øver før
lysmessa i Leksvik kirke.
Foto: Ann-Kristin

I mars 2015 kommer igjen over 40 000 bøssebærere 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:

14. januar arrangerte Stranda Diakoniutvalg hyggetreff i Stranda Menighetshus. Da fikk vi besøk
av denne flotte gjengen i 4. klasse ved Vanvikan
Skole. De gledet oss med sang, dans og skuespill. Sammen spiste vi karbonadesmørbrød og
kaker, og hadde ei fin stund.

• For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til katastroferammede. Det er like mye
som en Norvegiaost.
• 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang
til rent vann. Det er like mye som en t-skjorte
• 1000 kroner kan gi hygienepakker til fem
familier. I katastrofer tar epidemier mange
liv. Barn er spesielt utsatt! Beløpet tilsvarer
omtrent én bilvask og full bensintank.

Foto: Ann-Kristin

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 kontonummer 1594 22 87493.

Salmer på kvinnedagen
Corlex og Hånstauran deltar på salmekveld 8. mars 19.30
Hvert år arrangerer menighetsrådet menighetens informasjonsmøte. I fjor ble dette
møtet kombinert med en
salmekveld med Helge Gudmundsen.
Også i år ønsker menighetsrådet å invitere til en salmekveld
i forbindelse med menighetens informasjonsmøte. På
kvinnedagen, søndag 8. mars
19.00 blir det etter et kort
informasjonsmøte arrangert
en salmekveld i Leksvik Kirke
med fokus på salmer og sanger
skrevet av kvinner. Det blir
selvfølgelig mye allsang, men
Hånstauran som var med på
den spesielle gudstjenesten
i fjor, blir også med. I tillegg

stiller Corlex med sin nye dirigent Anne Grete Nyseter
opp, og Line Abel vil holde en appell. En kaffekopp blir
det nok også rå med. Menighetsrådet tror dette blir en
stemningsfull kveld med mye fin musikk og allsang, og
vi håper mange har lyst til å se innom kirka denne kvelden.
Velkommen!
Leksvik menighetsråd
Hånstauran stiller opp på salmekveld. Dette bildet er fra gudstjenesten de spilte på i 2014.

Flittige konfirmanter baker boller til kirkekaffen
som skal være på lysmessa i Stranda kirke.
Foto: Ann-Kristin
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«Diakonalt fond
av 2013» –
utdeling av midler til diakonale tiltak

Før jul i år, som de siste årene på 1. søndag
i advent, holdt barnekoret YES sin juleforestilling «En julekalender» i kultursalen i Leksvik. Rundt 20 spente korister
hadde brukt store deler av høsten til å øve
til forestillingen, og denne dagen skulle de
endelig få vise fram det de hadde øvd på.
Det kriblet nok litt i magen på noen og en
hver etter hvert som kultursalen fyltes opp,
stol for stol. Og så sluktes lysene og det
ble ganske stille i salen. Hele barnekoret
kommer gående inn i den mørklagte salen
med lys i hendene, mens de synger «Tenn
lys!» Dette blir opptakten til en forestilling
som rommer et vidt spekter av julens gode
fortellinger og tradisjoner.
Selve forestillingen er bygd rundt en
julekalender med 24 blad. For hvert blad
dukker det opp et nytt juleord, og for hvert
ord gir barnekoret publikum en liten opplevelse, enten i form av sang, drama, dikt
eller kommentarer. Forestillingen rommer
både humor og latter, alvor og kanskje en
og annen tåre i øyekroken: Dompappen og
julemusa, med de mange finurlige kommentarene underveis, flinke solister som
sang seg inn i hjertene til publikum, snekker Andersen og julenissen, den gamle skomakeren, vesle Jensemann og selvfølgelig
Josef, Marie og Jesusbarnet og enda mye
mer.
Joda, det må sies at også denne julen
gav YES Leksvik en fantastisk juleforestilling. Bygda vår er heldig som har et så flott
barnekor. Stor takk til de flotte sangerne, og
ikke minst til de som står bak og leder koret.
De gjør en fantastisk innsats, og fortjener
all ros og oppmuntring for den jobben de
gjør for barna og bygda vår!
Marit Hjellup
Foto: Marit Hjellup

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 diakonalt
arbeid i Leksvik og Stranda sokn.
2) Leksvik kirkelige fellesråd er fondets
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 annonseres i menighetsbladet og fås ved henvendelse til
kirkevergens kontor. Søknad adresseres
til Kirkevergen i Leksvik.
7) Kapitalen pr.31.12.2014 er kr. 116
256,59.
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 Kirkevergen,
Lundavegen 4, 7120 Leksvik innen 1. april
2015. Disponibelt beløp til utdeling i 2015
er 2679,- kroner.

10 gode grunner til å si ja
til å bli valgt inn i et menighetsråd eller bispedømmeråd.
1. Du bidrar til å holde lokalkirken
levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt
fritidstilbud for barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de
demokratiske prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet
7. Du kan sørge for at din kirke er en
åpen og inkluderende kirke
8. Du kan påvirke aktivitetstilbudet i
nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du
kan bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved
deg selv

Kirkevergens
lille hjørne

Da har vi kommet til et nytt år, og utvidelsen av Vanvikan kirkegård er godt i gang.
Det er jo vinter og derfor er det ikke noe
jobbing der nå. Men entreprenøren følger
framdriftsplanen, og hittil har alt gått som
planlagt. Så får vi håpe på gode arbeidsforhold til våren.
Vi har også fått på plass utvendig
brannsikring av begge kirkene. Våre dyktige kirketjenere gjorde en del av dette
arbeidet, mens NTE ferdigstilte det. Kirken
er et bygg som er veldig viktig for identiteten til ethvert sted, så vi må ta godt vare på
kirkene våre.
Når det gjelder Menighetsbladet, er det
veldig hyggelig å se at så mange bidrar til
drift av dette. Vi setter stor pris på den friheten det gir oss til å fortsette arbeidet. Og
det er jo noe eget med å få litt lokal informasjon i postkassa, enten man bor her eller
er utflytta.
Hilsen fra Kari Berg
Nidaros bispedømmeråd
Valgrådet

Med dette kunngjøres at det i 2015
skal velges medlemmer til Nidaros
bispedømmeråd og til Kirkemøtet i Den
norske kirke. Valget av 7 leke medlemmer gjennomføres som direkte valg i
september, samme dag som valg til
fylkesting og kommunestyrer. En nominasjonskomite valgt av representanter
for bispedømmets menighetsråd vil
innen 1. mars 2015 sette opp en kandidatliste med 18 personer i prioritert
rekkefølge. Denne listen blir kunngjort i
begynnelsen av mars.
Med dette kunngjøres også at det er
anledning for andre grupper av forslagsstillere å stille kandidatlister for valg
av de 7 leke medlemmene. Forslag til
kandidatlister fra andre grupper må
være kommet til valgrådet innen 1. mai
2015.
Valget av de andre medlemmene; en
prest, en lek kirkelig tilsatt og en sørsamisk representant foregår etter egne
bestemmelser.
Valgreglene, herunder kravene som
gjelder for kandidatlister, er tilgjengelig
på www.kirken.no
Ytterligere opplysninger kan fås hos
Nidaros bispedømmeråd, Valgrådets
sekretariat, Erkebispegården, 7013
Trondheim, tlf. 73539100.
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En oppvekst varer livet ut
Mail fra Blå kors

Ett av ti barn lider under at foreldrene drikker, ruser seg eller har
psykiske problemer. For disse barna
er det avgjørende å bli sett av trygge
voksne. Dette er et aktuelt tema, ikke
bare rundt juletider, men året rundt.
Blå Kors har utviklet en enkel veileder som forteller deg hva du kan gjøre
ved bekymring for et barn.
Tallet kommer frem i en rapport fra Folkehelseinstituttet fra 2011. Sannsynligheten for at du kjenner til ett eller flere
av disse barna er stor.
Mange tror det er lett synlig om et
barn har det vanskelig, men det kan være
vanskelig å vite hvordan et barn har det
hjemme basert på adferd eller utseende.
Sårbare barn vokser opp i alle samfunnslag og typer familier. Derfor bør
man ikke la symptomene alene styre om
man gjør noe for et barn. Er du bekymret
for et barn, bør du gjøre noe uansett!
Vi har lett for å dele vår bekymring for et barn med naboen, ektefellen
eller en venn. Det vi må huske er å vise
omsorg direkte til barnet, i barnehøyde.
Det er da vi gjør en forskjell for barnet
selv. Fra forskning vet vi at det er av stor
betydning for et barns framtid å bli sett
av en voksen. Å bli sett er menneskets
mest grunnleggende følelsesmessige
behov. Å bli sett er en viktig beskyttelsesfaktor i et sårbart barns liv.
«Kan du snakke med meg, ikke bare om
meg.»
- Gjennom en enkel femtrinns veileder vil vi gi voksne mulighet til å være
den som bryr seg, når magefølelsen sier
at man bør, sier Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors.
Det er lett å anta at et barn ville
blitt fanget opp av andre dersom det
var grunn til bekymring. Det viser seg
ofte ikke å være tilfelle. Barn som lever
i sårbare hjem er ofte flinke til å gå inn
i roller, tilpasse seg omgivelsene og å
skjule hvordan det står til hjemme.
«Sårbare barn er som andre barn – forskjellige»
Barn trenger at man våger og handler. Det er vi voksne som må øve oss på
å bære ubehaget ved å være den som
stiller spørsmål, blander oss, bryr oss.
Barna bør ikke bære smerten og ubehaget alene. Du ser det ikke før du tror det!
Se veilederen i sin helhet på jegser.no
eller bestill en brosjyre på e-post
jegser@blakors.no / tlf 900 75 732

Hva kan du gjøre?
- Fem gode råd:
- (dette er kortversjon av veilederen.
Fullversjonen finnes på jegser.no
men konkrete tips til hva du kan si
og gjøre).
1.Ta magefølelsen din på alvor
Hvis du er bekymret for et barn, er det
viktig at du gjør noe med det. Det er lett
å tenke at barnet ville vært fanget opp av
andre dersom det var grunn til bekymring. Det er ofte ikke tilfelle. La ikke
frykten for å ta feil stoppe deg.
2. Vis at du ser barnet – gjennom ord
og nærvær
Å bli sett og anerkjent av en voksen
betyr mye for alle barn – og spesielt
for et barn som får lite oppmerksomhet hjemme. Det skal ikke mye til for å
føle seg sett og positivt lagt merke til:
et smil, at du lærer navnet på barnet og
bruker det. Still åpne og interesserte
spørsmål om hverdagslige ting når du
møter barnet.
3. Vis at du ser barnet – gjennom
handling
Tilby barnet å sitte på hjem fra skolen,
til treningen e.l. Spør barnet om det skal
på arrangementer i nærmiljøet, inviter
barnet med hvis det nøler. Tilby leksehjelp, middag eller boller etter skolen.
Inviter han eller henne med på aktiviteter som kino, teater eller søndagstur.
4. Hvis magefølelsen din forsterkes –
søk hjelp
Hvis magefølelsen din forsterkes, bør
du formidle til barnet at det er trygt å
snakke med deg. Vær en god lytter og
vis at du tåler å høre det barnet forteller.
Vis respekt., lytt med medfølelse. Hvis
du er usikker på hva som er riktig å gjøre
og trenger hjelp til å vurdere situasjonen,
kan det være lurt å rådføre deg med en
lærer, helsesøster og/eller barnevernet.
5. Vit at du gjør en forskjell
Det aller beste du kan oppleve er at
barnet du var bekymret for viser seg
å ha det bra. Eller kanskje du aldri får
bekreftet eller avkreftet hvordan det står
til med barnet. Det kan bety at barnet har
det «godt nok». Kanskje måtte du gripe
inn å gå videre med din bekymring.
Uansett er det viktig at barnet selv opplever bekymringen din som en omsorgshandling ved at du forholder deg direkte
til barnet. Sannsynligvis betyr du mer
enn du forstår.
«Selv om jeg skjuler det som er vanskelig, ønsker jeg å bli sett.»
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Fra orgelkrakken
Nytt år, nye muligheter og nytt menighetsblad!
Jula er over, og julefreden senket seg og forsvant
igjen på orgelkrakken. Jeg vil rette en stor takk
til alle som var med og bidro til flott salmesang i
begge kirkene hele jula gjennom, alle de som var
med og spilte på alle julens gudstjenester og til alle
som var med på julekonserten. Det hadde ikke vært
det samme uten dere.
Så er spørsmålet, hva vil det nye året bringe?
Hvem vet? Det jeg vet er at det blir mange spennende gudstjenester, noen med karnevalspreg,
LysVåkentema, utdeling av bok til 6åringene, faddergudstjeneste og mye mer, så det er bare å glede
seg! Samtidig har den nye salmeboka for alvor blitt
tatt i bruk, så vi vil lære en del nye salmer fremover.
I skjønn forening med de gode gamle, så ingen
grunn til panikk.
Mitt tips til dere alle nå i februar og frem mot
lysere tider; Syng, syng, syng og vær glad! Syng
med den stemmen du har!
Så høres vi 

Artig dag på jobben! Karnevalsgudstjeneste
i Leksvik.

ETTERLYSNING!

Vi i Leksvik og Stranda menighetsblad ønsker ett mest
mulig variert blad. Om noen av dere sitter med noe dere
vil dele, det kan være bilder, salmer dere vil si noe om,
folk dere synes fortjener menighetsrosen, eller andre ting,
så send inn ditt bidrag. Møt opp på kontoret, send det i
posten eller bruk mail. Ingenting er for lite. Sitter du med
lyst til å være en journalist, send det til oss!
Vi tar imot alle innlegg med takk.
Neste innsendingsfrist er 7. april

Rettelse

I artikkelen forrige nr ble det beklageligvis feil bildetekst.
Det rette er:

Foto av Jette Sofie
Carlsdatter (1874-1951),
gift Balvold, signert 1897 –
2 år etter tragedien i
Ramslia.

Kjærlighet til dyr og mennesker
ble gjeterjenta og senere
budeia Martha Kristine
Carlsdatter Lian (1882-1950)
sitt ettermæle.
Foto: E. Olsen Trondhjem.
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Nytt fra trosopplæringen
Jul
Alle dere som har vært innom Leksvik
kirke i løpet av jula har sett ett fint pyntet
juletre. Dette var det noen barn fra 2.
klasse i Leksvik som har vært med på å
pynte. Barna ble invitert til å se kirkerottene og Gabrielle på film i kirka og så fikk
de hjelpe til med å lage og pynte juletreet.
Dette resultatet ble veldig fint synes jeg.
Ellers har det som det sto om i forrige
menighetsblad vært tårnagentene i kirka i
høst.
Faste
Vi har i år gjennomført karnevalgudstjeneste for å feire inngangen til fastetida. I
forkant av denne inviterte jeg unger fra 4.
klasse til å være sammen med meg for å
lage masker de kunne bruke på gudstjenesten. Her ble det laget mange fine masker.
Vi hørte også litt om hvorfor vi feirer karneval, at det er en fest for gud.
Dette
bildet
av flotte
babyer,
foreldre og
frivillige ble
tatt i fjor på
høstens siste
baby-sang!
Vi er i gang
igjen nå på
nyåret, og alle
foreldre med
barn opptil ca
1 år er hjertelig
velkommen!

met for godkjenning.
Vi har dermed i år og i fjor prøvd ut
noen nye tiltak for å se om de fungerer her.
Jeg er så heldig at jeg får låne deres barn
noen timer når de er i kirka. Håper dere
fortsetter å sende barna hit slik at det ikke
bare er i planen vi har ett barne og ungdomsarbeid.
Dette fører også til at vi gjør litt forandringer med konfirmantene og prøver å
få helhet med hva som har vært og hvordan vi vil all trosopplæring skal være.
Etter hvert vil planen bli gjort slik at
alle kan se hva som står i den, og vi skal få
laget ett årshjul slik at dere kan se hva dere
kan forvente dere at barna blir invitert til
og når.
Håper dere fortsetter å støtte opp om
tiltakene! Jeg er hvertfall glad for å få låne
barna deres en stund.
Arnhild

Søndag 18. januar var det faddergudstjeneste med innslag av
baby-sang i Leksvik kirke. Dette ble en god opplevelse! Her
ser dere noen av Leksviks flotte innbyggere som var tilstede.

Foto: Ann-Kristin

Vi har fått
tilbakemelding
på at bildene
av 50-årskonfirmantene var
i litt lite format
og derfor
ønsker vi nå å
trykke disse på
nytt med større
bilder.
Kom gjerne
med tilbakemeldinger om det
er noe dere vil
ha forbedret i
bladet, så skal
vi gjøre så godt
vi kan. Det er
jo menighetens
blad.

Lederopplæring
Vi skal få til lederopplæring for ungdommer fra året de er konfirmert. Dette er ett
opplegg for hele Fosen. Det blir noen samlinger lokalt, gjerne sammen med Rissa
og noen som er felles for hele Fosen. De
som blir med på dette kan få spørsmål om
å være med på konfirmantleir som ledere.
Om noen ønsker mer informasjon om
dette ta gjerne kontakt med Arnhild på kirkekontoret.
Trosopplæringsplan
Det skal lages en trosopplæringsplan som
omfavner alle fra 0-18 år. Denne planen
har jeg holdt på å skrive mens vi har gjennomført alle tiltakene. Planen skal inn til
godkjennelse av bispedømmet i løpet av
denne høsten og så vil den bli godkjent for
2-4 år.
Det er menighetsrådet som skal vedta
planen før den blir levert inn til bispedøm-

Foto: Ole Andreas Fossan

50-års konfirmanter i Stranda kirke
1.rekke fra venstre:
Kristine Breili, Sonja Ida
Helene Lyng Hasselvoll, Else
Synnøve Andresen Myhre,
Gerd Alvhild Aalmo, Bodil
Margrethe Sollie Finsmyr
2. rekke fra venste:
Per Johan Bedin, Ann-Karin
Rinnan, Liv Hovd, Brit Oddny
Høgnes, Mildrid Christine
Bedin
3. rekke fra venstre:
Reidar Andresen, Arvid Lund,
Georg Harald Coucheron,
Asbjørn Fjellvikås, Thomas
Johan Lindgjerdet

Foto: Ann-Kristin

Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 1/2015

FRA
KIRKEBØKENE
Døpte i Leksvik
15.02
Evelyn Margrethe Johansen
Døpte i Stranda
01.02
Hanne Jøssund
- Døpt i Rissa Kirke
08.02
Daniel Wanvik Hagen
Gravlagte i Leksvik
25.12.14 Lydia Lysvand f.1929
03.01.15 Hans Bull Aalberg f.1917
05.01.15 Hjørdis Johanna Pedersen f.1919
14.01.15 Georg Rønning f.1920
Gravlagte i Stranda
20.12.14 Gustav Kråkmo f.1915
- Gravlagt Stranda
22.12.14 Hans Hindrum f.1921
- Gravlagt Hindrem
01.01.15 Astrid Sliper f.1921
- Gravlagt Stranda
05.01.15 Jorun Annie Engvik f.1925
- Gravlagt Stranda
05.01.15 Borghild Bergsaune f.1916
- Gravlagt Hindrem
16.01.15 Elen Marie Kasseth f.1921
- Gravlagt Stranda

Misjonsfest for Fosen region av NMS
Søndag, 3. mai kl. 16.00
på forsamlingshuset i Leksvik.
Andakt ved Jørund Grønning, musikk ved Erik
Bergfjord og Ole Andreas Fossan, misjonsgløtt,
bevertning m.m.
Arrangør: Det Norske Misjonsselskap ved
Fosen områdestyret.

TAKKEANNONSER
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.

Hjertelig takk for hilsninger, gaver og blomster,
hjertelig takk til Harald Helmersen for sang og
musikk. Takk til mine barnebarn for sang og opplesning i anledning min 60 årsdag.
Anny Kruksve
Takk for all deltagelse og oppmerksomhet i forbindelse med Reidun Grumdal sin bortgang og
begravelse. Takk også for gaven til Leksvik helsetun på kr 4400,Vigdis og Per Mikkelsen, Ole og Åshild Grumdal.
Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved Hans
Hindrums begravelse.
Takk for blomster og pengegave til blomsterfondet.
Familien
Takk for all vennlig deltagelse i anledning min
kjære mann Åsmund Falstad Drætviks bortgang.Takk for pengegaven på kr 19.000,- til
Norsk Luftambulanse.
Randi
Takk for vennlig deltagelse i forbindelse med
Hans Bull Mozfeldt Aalberg sin begravelse, og
for pengegaven til Leksvik Idrettslag, skiavdelingen.
Roar og Anne Lise m/familie

Leksvik Minnefond

Minnekort til blomsterfondet er å få kjøpt hos
Coop Prix Leksvik.
Prisen på minnekort er kr 50.-
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Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltagelse ved Hjørdis Pedersens bortgang og
begravelse.
Takk for blomster og pengegaver til Leksvik Helsetun gruppe 3 som ble på kr 3900,-.
En spesiell takk til ansatte ved Leksvik Helsetun
gruppe 3 for god pleie og til Leksvik Blomster og
Begravelsesbyrå for all hjelp.
Barn, barnebarn og oldebarn m/ familier
Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomsterhilsener og pengegave til Leksvik Skolemusikkorps
kr 12550,-, ved vår kjære Georg Rønnings
bortgang.
En stor takk også til hjemmesykepleien og Enhet
A ved Leksvik Helsetun for god pleie og omsorg
Familien
Takk!
Avdeling A ved Leksvik Helsetun, har i 2014 mottatt minnegaver etter:
Haldis Loktu
Astrid Fossan
Helga Keysan
Reidun Grumdal
Vi vil takke hjerteligst for disse pengegavene!
Gavene vil brukes til trivselstiltak for beboerne på
avdelingen.
Vennlig hilsen Avdeling A, Leksvik Helsetun.
Hjertelig takk for pengegaven på 12.550,- til
Leksvik Skolemusikkorps, i anledning
Georg Rønnings bortgang og begravelse.
Leksvik Skolemusikkorps

Vi takker for minnegaver i 2014. Disse ble
hedret med gaver til minnefondet: Jomar
Snildal, Hans Kråkmo, Marit Tronstad, Mikal
Rian, Stig Kobberød, Solveig Oxaas, Johanne
Molden, Pauline Osen, Tove Berg, Edvin
Kirkenes, Dagfinn, Rian, Ingelin Solheim og
noen utenbygds. Det ble i alt gitt 2200 kr.
Takker også for offergaven på Alle helgensdag
på lr 1100,Ønsker du benytte Stranda blomsterfond til
hilsener så er disse å få kjøpt på MODERNS
blomsterbutikk i Vanvikan.
Stranda blomsterfond

50-års konfirmanter i Leksvik kirke
Tilstede på bildet (ikke i
rekkefølge):
Arild Johnson, Arne Johan By,
Eli Marie (Hovstein) Heggem,
Else Marie Strand, Grete Mari
Røstad Bogfjellmo, Harald
Aunli, Inge Krogstad, Inger
Johanne (Aunli) Nilsen, Johan
Arnt Kruksve, John Arnold
Husby, Kåre Lerstad, Lars
Helge Lindgjerdet, Magnar
Olav Krogstad, Paul Kåre
Kruksve, Roald Ramdal, Rolf
Nilsen, Solfrid Margareta
(Sjøvold) Grindhagen, Torleif
Fridtjof Bjørnebo, Willy Hagen,
Åshild Johanne (Hølaas)
Humstad.
Foto: Ragnar Bliksås

Retur: Leksvik og Stranda menighetsblad,
Lundaveien 4,
7120 Leksvik.

B
Leir i Nidaros

Søndag er kirkedag

Leksvik kirke 11:00 Familiegudstjeneste
Utdeling av «Min kirkebok» til 6 åringene.

Stranda kirke 18:00 Temagudstjeneste,
konfirmantene deltar.
Søndag 26.04

MARS
7-8 24
13-15
20-22
20-22
21-22
27-29
27-29
28-1
28-1

Leksvik forsamlingshus 19:30 «Salmer på
kvinnedagen» Hånstauran og Corlex deltar.
Menighetens årsmøte
Søndag 22.03

Leksvik kirke 19:00 Temagudstjeneste,
konfirmantene deltar.
Fredag 01.05

APRIL
17-19 AWAKE / TEN / VASSFJELLET
17-19 TWEENSLEIR / 10-14 ÅR / MJUKLIA

Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste
Søndag 10.05

MAI
8-10
8-10
9-10
13-14
29-31

Søndag 01.03

Påskesøndag 05.04

Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste med
deltagelse av Lys Våken – barn. Nattverd.

Leksvik kirke 11:00 Høymesse

Utdeling av bibler til 5. klasse.
Søndag 08.03

Stranda kirke 11:00 Gudstjeneste med
deltagelse av Lys Våken - barn. Nattverd
Utdeling av bibler til 5. klasse.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Tilbakemeldinger til den nye
gudstjenesteordningen er velkomne.
Onsdag 25.03
Leksvik Helsetun 11:00 Gudstjeneste med
nattverd.
Palmesøndag 29.03
Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste
Skjærtorsdag 02.04
Aunbua 12:00 Sportsgudstjeneste, offer til
Aunbua
Stranda kirke 18:00 Nattverdgudstjeneste.
Felles kveldsmat. Ta evt. med noe pålegg.
Langfredag 03.04
Leksvik kirke 19:00 Langfredagsgudstjeneste
med lidelseshistorien, Koralkoret deltar

Stranda kirke 14:00 Høymesse
Søndag 19.04

Stranda kirke 11:00 Familiegudstjeneste,
utdeling av «Min kirkebok» til 6-åringene
Torsdag 14.05 Kristi himmelfartsdag
Våttahaugen 12:00 Friluftsgudstjeneste,
kirkekaffe, offer til skigruppa
Søndag 17.05
Leksvik kirke 10:00 Festgudstjeneste med
flaggborg
Stranda kirke 11:45 Festgudstjeneste,
speiderne og Stranda mannskor deltar
Søndag 24.05 - Pinse
Leksvik kirke 11:00 Høymesse
Stranda menighet 14.00 Høymesse. Sted blir
annonsert senere
30. og 31. mai
11.00 Konfirmasjon i Leksvik kirke

Endringer kan forekomme. Se nyeste informasjon på menighetenes hjemmeside.

HOURS/ 5-7 KL / KVT
ARNELEIR / 4-7 KL / BAKKSÆTRA
påskeleir/ 2-4 KL / Laberget
påskeleir/ 2-5 KL / NAMSOS
påskeVERKSTeD / 6 ÅR+ / Rødøy
påskeleir/ 5-7 KL / Laberget
REGAZE PÅSKE / 8 KL -3 VGS/ Søvassli
påskeFESTIVAL / 8 KL-3 VGS/ IMI Stølen
PÅSKEVERKSTED / 4 ÅR+ / HATTfjelldal

KNØTTEleir/ 0-8 ÅR / MJUKLIA
LAMMEleir/ 1-6 KL / LIERNE
NOAHSARK / 2-4 KL / ØYA VGS
BARNELEIR / 2-4 KL / HALLARHEIM
ACTIONLEIR / 5-7 KL / SOLHAUG

Påmelding/ Informasjon
NMS U
E-POST saf@nms.no
TELEFON 73 56 29 07 / 40 40 60 72
BREV Pb 2527 Sentrum, 7413 Trondheim
www.nmsu.no/trondelag
NLM UNG
E-POST midt-norge@nlm.no
TELEFON 73 83 58 30
BREV Ole L. Kolstads veg 2, 7088 Heimdal
www.nlm.no/trondelag
Acta
E-POST region.trondelag@normisjon.no
TELEFON 73 87 04 40
BREV Prinsens gate 22B, 7014 Trondheim
www.actatrondelag.no

Det er ikke ofte vi har
med så unge medhjelpere i gudstjenesten
som denne skjønne
jenta her. Bildet er tatt
på julaften i Stranda
kirke. Det var veldig
koselig at du ville
hjelpe til Emmie LyngJørgensen, 6 år! Du
utførte dine oppgaver
med stor innlevelse,
og gjorde en flott
innsats!
Foto: Ann-Kristin

På julaftengudstjeneste i Stranda kirke deltok både
Stranda Julekor og Stranda Mannskor med vakker sang.
Foto: Ann-Kristin

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
Leksvik:
Knut Hønnåshagen tlf. 74 85 73 25
Randi Bliksås tlf. 993 74 055
Åsmund Rosvold tlf. 416 09 024

Layout: Vest Grafiske AS, tlf.: 73 82 24 80

http://www.leksvik.kirken.no

