
God 
    påske!

 Nr. 1 Mars 2016 58. årg.

MENIGHETSBLADMENIGHETSBLADMENIGHETSBLADMENIGHETSBLAD
Leksvik Strandaog

Neste nummer av menighetsbladet 
kommer ut i mai. Innsendingsfrist for neste blad er 4. april.

Foto: Ingrid Dretvik

 2 Prestens hjørne

 3 Fasteaksjonen 2016
 I kriser er vann kritisk

 4 Jesu kjortel

 5 Kirkevergens lille hjørne
 Min salme
 Hellige 3 kongers fest

 6 Juleforestilling

 7 Barnas side

 8 Fra orgelkrakken
 Nytt fra trosopplæringen
 Diakoniens spalte

10 Basar og jubileum

11 Fra kirkebøkene

12 Søndag er kirkedag



2       Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 1/2016

Kaleidoskop

På en skitur på Myran prøvde jeg å fordøye alle inntrykk 
jeg har fått siden jul. Det er mange, det! Kanskje du har 
det likedan? Livet går fort, mye blir hørt og sett, og mye 
krever handling. 

 «Kanskje livet er som et kaleidoskop!» tenkte jeg.  Du 
vet, den lille tingen som hele tiden lager nye fargeglade bilder av små glassbiter. 
Ikke ett bilde varer, hele tiden skjer det forandringer. Men jeg synes kaleidosko-
pet er vidunderlig i all sin farge- og formvariasjon. Kanskje Kaleidoskopet også 
er et bilde på Gud, på hvordan han virker inn i denne verden?
 Jeg tenker på påsken, festtiden som snart skal komme. Også påsken er full 
av farger, i alle fall påsken slik Jesus opplevde den. Det skiftet så fort! Først 
turen til Jerusalem, en flere dagers vandretur. Sikkert opplevde Jesus mye vær 
slik vi gjør, også om været nok var annerledes i Israel enn hos oss. Så fikk 
de gode måltider om kveldene sammen med venner med god mat, sikkert god 
stemning og mye latter. Men under lå hele tiden en uro, noen mørkere farger 
dukket opp hver gang Jesus snakket om sin død, som skulle skje snart! Hvem 
vil høre på sånt! Døden vil vi ikke tenke på, den kommer gjerne som en over-
raskelse. Men døden, de mørke bildene dukker også opp i vårt kaleidoskop, de 
er med i hele spekteret av liv og lys og bevegelse.
 Så drar Jesus inn i Jerusalem, han rir på et esel, alle folk jubler og gleder seg. 
Det er litt som en Karneval, det. Han, en mann uten makt blir bejublet som en 
konge! Hos Jesus kan de rådende forholdene bli snudd opp ned! 
 Påskemåltidet som vi minnes skjærtorsdag er også et bilde i kaleidoskopet. 
En fin gudstjeneste i Stranda kirke på Skjærtorsdag kveld med kveldsmat lar oss 
oppleve litt av Skjærtorsdagens fargerikdom og stemning. Vi er sammen, vi er 
ett felleskap som gir plass til alle, slik Jesus ga plass til og med til forræderen.
 Et fint bibelord står i salme 55 vers 23:23 Kast din byrde på Herren,
 han vil sørge for deg!
 Han lar aldri den rettferdige vakle.
 Jeg vet at mange bærer på tunge byrder. Ikke minst flyktningene som jeg 
har kontakt med. Deres fortellinger blir til bilder i kaleidoskopet, bilder som jeg 
ikke kan glemme. Språkkaféen gir mulighet til kontakt, til felleskap også med 
dem som er annerledes. 
 Så tenker jeg at bibelverset har bare gyldighet når vi tar med evighetsper-
spektivet. Her i dette livet kan byrdene noen ganger bli for tunge, vil kan bli 
tynget, ja vi kan dø. Men Gud er solidarisk, han går inn i våre liv, han ser på 
de samme livsbildene som vi, og han bukker under sammen med oss. Jesus sin 
død på korset er ikke bare helsvart, den er som en svart ramme hvor lyset bryter 
igjennom i midten. Og i oppstandelsen viser Gud at han mener alvor: Han lot 

ikke Jesus gå til grunne, den rettferdige 
vaklet ikke på sin vei, han gikk den til 
ende og ble reist opp. Vi kan kaste alt på 
han, og vi kan bli med i det lyseste, flot-
teste bilde, nemlig håpet på det evige 
liv.

Jeg ønsker dere alle en god faste- 
og påsketid!
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Prestens hjørne

Foto: http://www.supportnet.de

Endelig er en redaksjonskomité for Leksvik og 
Stranda Menighetsblad på plass! Vi ønsker å få inn 
noen flere faste spalter, og håper du ønsker å bidra 
om vi kontakter deg! I denne utgaven starter vi opp 
med «Min salme» og «Barnas side», som har vært 
med i bladet i «tidligere tider», men som av ukjent 
grunn har vært ute en stund. 
 
I tillegg håper vi å få til en serie hvor ulike bar-
neforeninger/ungdomsforeninger blir presentert. 
Her vil det både bli et lite tilbakeblikk, men også 
historien fram til i dag. Har du lyst til å melde deg 
på så setter vi stor pris på det! Først ute er barnefo-
reningene Gnisten og Nyskudd. Det er spennende 
lesing, og vi kan selv tenke oss at det er mye arbeid 
som ligger bak, i alle disse år. Stor honør til pådri-
vere og alle gode medhjelpere! Kanskje har akku-
rat DU vært en av mange barn som har deltatt, eller 
kanskje har du vært med å bidra?
 
I tillegg har vi fått tak i 2 unge og lovende fotogra-
fer, og flere fotografer som ikke lenger er å betrakte 
som ungdom, som bidrar til bladet. Det er vi veldig 
glade for!
 
Vi gjør oppmerksom på at trykkeriet av og til ikke 
kan trykke bilder, spesielt tatt med mobil, fordi 
kvaliteten er for dårlig. Så om det er bare teksten 
som du har skrevet som kommer med i bladet, og 
ikke bildene, så er det ikke viljen det står på.
 
I hvert blad har vi en «Etterlysning» etter stoff, og 
denne gangen var vi så heldige å få inn både bilder 
og tekst fra en utflytta Leksværing, Julian Dretvik. 
Tusen takk for ditt engasjement i «Tilbakeblikk».
 
Ellers vil mange av de faste spaltene gå som før.

Har du ris eller ros, ta gjerne kontakt med oss!

Siri Sundgot Grande
Kjersti Lerstad
Ann-Kristin Eidsvåg

Fra redaksjons-
komitéen
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Aldri før har vi sett så mange store humanitære kriser på 
en gang. Kirkens Nødhjelp er i katastrofen med rent vann. 
Nå trenger de din hjelp. 

Akkurat nå er millioner av mennesker rammet av katastrofer – 
verden over. Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til 
blant andre flyktninger i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, flomofre 
i Malawi, tørkerammede i Etiopia og jordskjelvofre i Nepal. 

I Etiopia har værfenomenet El Niño skapt den verste tørken på 30 
år. Ifølge etiopiske myndigheter vil 10,2 millioner være truet av 
kritisk matmangel i 2016. Mer enn halvparten av disse er barn. 
5, 8 millioner mennesker er i akutt mangel på vann. Blant dem 
som er hardt rammet, er bøndene i Ankober-distriktet. 66-åringen 
Dagne i landsbyen Washa har sjelden sett en verre tørke gjennom 
sine 40 år som bonde. 
– Jeg har vært gjennom vanskelige perioder i livet mitt. Det har 
skjedd før at regnet ikke har kommet og vi har prøvd å overleve 
med det lille vi har. Men dette er noe av det vanskeligste jeg har 
opplevd.  Hver eneste dag må hele familien stå over måltider for 
å spare på maten, forteller nibarnsfaren. 

Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel, ubrukelige avlinger og 
utarmede beitemarker. Bøndene mister dyrene sine og dermed 
livsgrunnlaget sitt. Det lille regnet som har kommet, har ikke vært 
nok til å gi avlinger. 
For å klare seg, må bøndene selge dyrene som har overlevd så 
langt i tørken. De blir tvunget til å selge kyr som har sørget for 
verdifull melk til barna i familien. Nå har mange snart verken dyr 
eller penger igjen. Dagne håper fortsatt på regn, men er bekymret 
for hvordan han skal klare å drive jorda uten oksene sine. 
– Vår eksistens avhenger av dyrene våre. Uten dem, blir det van-
skelig for oss å overleve. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier 
Dagne fortvilet. 

Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober og flere andre av de verst 
rammede områdene i Etiopia. Behovene er akutte, og Kirkens 
Nødhjelp sørger for rent vann og trygge sanitære forhold. 
– Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og har allerede jobbet fore-
byggende i flere måneder. Men når omfanget er så stort, trenger 
vi all den hjelpen vi kan få, sier generalsekretær Anne-Marie Hel-
land i Kirkens Nødhjelp. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kir-
kens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann 
og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig 
jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge 
den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber også med å 
påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klima-
endringene.  

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. 13.- 15. mars går 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016 av stabelen. Dette er menig-
hetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens Nød-
hjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor 
håper vi du vil støtte fasteaksjonen i Leksvik og Stranda Menig-
heter enten ved å stille som bøssebærer eller med penger i bøssa. 
Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i fasteaksjonens 
klimakampanje og slik bidra til å stoppe klimakrisen.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016

I kriser er vann kritisk

I år vil det være fasteaksjon tors-
dag 10. mars i Leksvik og tirsdag 
15. mars i Stranda
Da kommer konfirmanter med bøsser for å samle inn 
penger til Kirkens Nødhjelp. De har på seg legitimasjon 
og merke for KN på bøssa. Vi håper dere tar dem vel 
imot..

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn 
penger til de som trenger det mest. KN blir våre hender 
som handler på vegne av Gud. Aksjonen har vært arran-
gert siden 1967, men KN har hjulpet mennesker siden 
1947, da behovet for hjelp var stor i Europa.

I kriser er vann kritisk. KN arbeider for å skaffe rent vann 
både i flyktningeleir og når naturkatastrofer rammer 
mennesker. 

Før påsken i mars i år kommer igjen over 40 000 bøsse-
bærere fra alle landets menigheter til å gå dør til dør for 
å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Hos oss 
blir konfirmantene engasjert i dette arbeidet. Men deres 
engasjement blir bare til et bra resultat om vi alle bidrar 
raust! Vi kan ikke hjelpe alle, men gjennom Kirkens Nød-
hjelps arbeid kan vi hjelpe noen der de er!

Eksempler på hva din støtte er verdt:

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 bensin-
tank.

Du kan også gi penger til fasteaksjonen ved å sende 
kodeord GAVE på SMS til 2426 (200 kr), eller å benytte 
kontonummer 1594 22 87493.
Takk for ditt bidrag.

Til tross for dårlige avlinger dette året, jobber Dagne i åkeren 
for å forberede den tørre jorda på regnet han håper vil 
komme.

Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

Den knusktørre 
jorda gjør det 
umulig å få 
avlinger som kan 
selges videre på 
markedet. 

Foto: Hilina Abebe/
Kirkens Nødhjelp



4       Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 1/2016

Blomsterhilsen
Leksvik menighet har i flere år solgt 
«blomsterhilsen»- kondolansekort til 
bruk i forbindelse med gravferd/døds-
fall.
 Disse kortene er nå å få kjøpt på 
Coop Prix og en betaler en minstepris 
på kr. 50,-, men det er fritt å betale så 
mye en vil. Inntekten av disse kor-
tene brukes «til forskjønnelse av kir-
kegården». Jeg vet det reageres på at 
pengene ikke går inn i et fond til det 
gravstedet det er tenkt til, men grav-
stedene er familiens ansvar. Hvis det 
ønskes «gave» til et spesielt formål, 
går det godt an å legge penger inni 
disse kortene, som da selvfølgelig går 
til de etterlattes ønsker. Det en betaler 
for kortet, altså minimum kr 50,-, går 
da til «blomsterfondet». Alle setter 
vi pris på at kirkegården er vakker, 
med beplantning, springvann, benker 
osv. Det koster penger og holde den 
i vakker stand og pengene fra blom-
sterfondet blir brukt til dette. De 
siste årene er det solgt kort for ca kr. 
8000,-, og det er ikke mye. Skal vi alle 
prøve å øke den kontoen?
 Kortene har to motiver, et av kirka 
vår, denandre en engel, begge i pene 
blånyanser og begge kortene er desig-
net av Gudrun Nesset.
 Det er ikke alltid en tenker å gå til 
kirken ved en begravelse, men likevel 
kunne tenkt seg å sende en hilsen. Da 
har vi gjort en avtale med Coop Prix 
at kjøpte blomsterhilsen-kort kan 
leveres tilbake der og de vil bli opp-
bevart trygt om tilleggsgaver blir lagt 
ved. Roger Arntsen har sagt seg villig 
til å hente kortene og bringe de til 
kirka eller til etterlatte. De må derfor 
være kjøpt innen dagen før gravfer-
den eller SENEST tidlig på morgenen 
begravelsesdagen.

For Blomsterfondet
Marit Hovstein

Av Jostein Andreassen, Søgne

Jesu kjortel – den som soldatene trakk lodd om ved kors-
festelsen – eksisterer trolig fremdeles. Den befinner seg i 
Frankrike. Kjortelen har blodflekker som stemmer overens 
med dem på Likkledet i Torino: Samme blodtype, mange 
felles typer pollen som på Likkledet og som Sudariet i 
Oviedo (hodekledet som lå for seg selv i graven). Kjortelen 
har til og med pollen fra arter som bare fins i Israel! 
 En kan følge kjortelens historie tilbake til ca. år 590. 
I år 800 kom den trolig til Vest-Europa fra Konstantinopel 
med keiserinne Irene. Kjortelen kalles på fransk La Tunique 
d´Argenteuil. Den skal stilles ut – for første gang siden 1984 
– i perioden 25. mars til 10. april 2016 i Paris. 
 Har du lest romanen Men jeg så ham dø (engelsk tittel:The 
Robe)? Den kom ut på norsk i 1947 og er også blitt filmatisert, med 
Richard Burton i hovedrollen. Handlingen dreier seg om den romer-
ske offiseren Marcellus som var med på å korsfeste Jesus. Da sol-
datene kastet lodd om kjortelen, var det Marcellus som vant. En 
gripende og spennende bok! Men: Virkeligheten er faktisk vel så 
spennende … 
 En kjortel, en type ”lang skjorte med korte ermer”, vevd av ull, 
er oppbevart i St. Denis-katedralen i Paris. Den sies å være den 
samme som soldatene kastet lodd om – se Johannes-evangeliet, 
kapittel 19, vers 23. Den har i 2000 år vært æret som Jesu kjortel. 
To franske vitenskapsmenn ville for få år siden undersøke denne 
kjortelen nærmere:  
 De to var professor André Marion, en fysiker ved det kjente 
optiske instituttet i Orsay og professor Gérard Lucotte, verdens-
berømt genetiker ved Universitetet Paris-Sud. De to sammenliknet 
mønsteret av blodflekker på kjortelen med dem som fins på Likkle-
det i Torino. Resultatene var forbløffende: Infrarød fotografering 
viste at blodflekkene på tunikaen hadde nøyaktig samme form som 
dem på Likkledet. 
 Ved å legge dem over hverandre, kom vitenskapsfolkene til den 
konklusjon at begge kledene var flekket til av den samme blødende 
mannen. Avslitte merker av skinnet, særlig på venstre skulder 
og nedover ryggen, viste at han hadde båret noe tungt mens han 
hadde kjortelen på seg, et ca. 20 cm bredt objekt. Var dette tverr-
stokken til et kors? Kunne denne mannen virkelig ha vært Jesus fra 
Nasaret? Det nye testamente forteller at Jesus hadde ”sine egne 
klær” på seg da han bar korset til Golgata (Matteus-evangeliet, 
kapittel 27, vers 31). 

Her er noen andre viktige ting som de to vitenskapsmennene fant 
ut:
* Kjortelen har en gang vært helt tilsølt med blod.
* Blodtypen er AB, det samme som på Likkledet i Torino (Jesu 

likklede) og Sudariet i Oviedo (Jesu hodeklede fra graven, se 
nettstedet nedenfor). 

* Vevingstype og fargestoff stemmer overens med Midt-Østens 
skikker.

* På kjortelen fins det seks arter av plantepollen som er felles 
med Likkledet i Torino. Sju er felles med Sudariet i Oviedo. 
Dessuten har kjortelen pollen fra to arter som bare fins i Israel. 
Disse fins også på de to andre kledene. Derfor kan vi si med stor 
sannsynlighet: På ett tidspunkt har alle tre befunnet seg i Det 
hellige land, de bekrefter hverandre gjensidig. 

Vil du vite mer?  Besøk  www.torinokledet.no  
Her finner du også stoff om Likkledet i Torino (Jesu 
likklede) og Sudariet i Oviedo (Jesu hodeklede, som lå i 
graven).

Jesu kjortel skal stilles ut

Tegning av Kjortelen i Argenteuil 
på en modell. Den skal stilles ut 
i Paris våren 2016, for første gang 
siden 1984. Blodflekkene på 
ryggen er markert med ringer og 
har samme form som på Likkle-
det i Torino. Forskere konkluderer 
med at de er flekket til av samme 
mann. Blodtype og pollenarter på 
begge stemmer overens. På begge 
kleder kan en se at mannen har 
båret noe tungt over skulderen 
(tverrstokken til korset?) 

De siste årene er det kommet flere 
bøker som beskriver vitenskape-
lige undersøkelser av Kjortelen 
i Argenteuil. Alle er foreløpig på 
fransk. Her er den største og vik-
tigste (oversatt): Likkledet i Torino 
og Kjortelen i Argenteuil. Hoved-
punkter i en vitenskapelig under-
søkelse. Etter romanforfatterne, 
hva sier vitenskapen?

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 menighets-
rosen,  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 4.april.
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Det klinger godt i Stranda Julekor, selv om ikke alle 
hadde mulighet for å møte.

Gang og sang rundt juletreet engasjerte små og store.Historien om de Hellige 3 konger dramatiseres godt 
av barn og ungdom i Vanvikan.

Hellige 3 
kongers fest

Foto: Elisabeth Kjærvågsund Balstad

Språkkafé
Annenhver 
torsdag
kl. 18.00 – 19.30

Hvor: Kantina i sok-
kelen av kommune-
huset, Leksvik.

Vi snakker sammen og øver på 
norsk!

Velkommen både fremmedspråk-
lige og norske, kvinner, menn og 
barn.

Dato: 4. feb; 18. feb; 3. mars;
 17. mars; 31. mars

Gratis 
kaffe og 

te!

Arrangør:
Leksvik 
menighet, 

Kontaktperson: 
Sokneprest Verena Grønning, 

tel 92 40 43 93

Denne sangen betyr mye for meg, 
fordi den drar fram mange barn-
domsminner. Den minner blant 
annet om ganger hvor bestemor var 
barnevakt, nettopp fordi hun sang 
denne for oss. Jeg synes det er en søt 
og beroligende sang, som bringer en 
varm trygghet med seg. 

Mvh Anne Halonen

Kjære Gud

Kjære Gud jeg har det godt,

Takk for alt som jeg har fått.

Du er god, du holder av meg,

Kjære Gud gå aldri fra meg.

Pass på liten og på stor,

Gud bevare far og mor.

Min salme Kirkevergens 
lille hjørne

Det gikk ikke som planlagt med ansettelse 
av ny organist, han trakk seg i siste øyeblikk. 
Men Knut Ola Vang er tilsatt midlertidig, til 
vi har fått på plass organist/kantor i fast stil-
ling, og det er vi veldig fornøyd med.
 Ann-Kristin Eidsvåg er nå tilsatt i full 
stilling i år, med oppgaver innen både dia-
koni og trosopplæring. Det er også hun som 
er redaktør for menighetsbladet. Så om du 
er på babysang eller Trækk på Forsamlings-
huset, på hyggetreff i Stranda menighets-
hus, eller på andakt på helsetunet i Leksvik, 
så treffer du nok henne. Hun er en allsidig 
dame, som også har mange flere oppgaver i 
Leksvik og Stranda. Men vi har ikke fått tak 
i noen som kan ta de siste 30%  som trosopp-
lærer dette året, derfor har vi utfordringer 
med å få gjennomført alle arrangement. Vi 
håper allikevel å få gjennomført det meste.
 Årsstatistikken viser at vi har veldig høy 
oppslutning om dåp i kommunen vår, og det 
er også mange vielser i løpet av året. Kan-
skje viser dette at kirka er viktig og sam-
lende i en tid som kan være urolig i verden, 
og at både åndelig liv og tradisjoner er vel 
verdt å ta vare på.

Kari Berg

På Hellige 3 kongers fest 6. 
januar, arrangerer Stranda 
Menighetsråd hvert år fest for 
små og store på menighets-
huset. Mange barn og voksne 
var tilstede å fikk høre presten 
fortelle historien om de Hel-
lige 3 konger mens noen barn 
og konfirmanter dramatiserte 
historien. Stranda Julekor sang 
vakkert til tonefølge av vår 
«gamle» organist Ole Andreas 
Fossan, til tross for at en del 
barn ikke hadde anledning til 
å møte denne kvelden. Den 
gamle og populære tradisjo-
nen med gang rundt juletreet 
holdes i hevd, og innimellom 
var det lov å forsyne seg med 
Hellige 3 kongers kake, samt 
mye annet godt som de flittige 
medlemmene i rådet hadde 
ordnet i stand.
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Søndag 29. november var det igjen tid 
for juleforestilling med barnekoret YES 
i Leksvik Kultursal. Dette er femte året 
på rad at barnekoret holder denne fore-
stillingen den første søndagen i advent, 
og da kan man vel begynne å snakke 
om tradisjon. I hvert fall er det helt sik-
kert at når barnekoret, med sine klare, 
fine barnestemmer starter konserten 
med å synge Tenn lys!, ja, da kommer 
den gode, gammeldagse julestemninga 
sigende, til tross for at julesnøen man-
gler ute. I år hadde barnekoret med seg 
fullt band med flinke musikere, under 
ledelse av korets trofaste musiker Knut 
Landsem, som akkompagnerte dem. 
Det satte selvfølgelig en ekstra spiss på 
forestillingen. 
 Juleforestillingen heter «En juleka-
lender» og er bygd opp rundt 24 kalen-
derblad, med et juleord på hvert blad. I 
år var det rødnissen og blånissen, spilt 
av Emilie Rosvold og Matilde Rosvold, 
som geleidet publikum gjennom jule-
kalenderen, og for hvert nytt kalender-
blad, fikk publikum enten høre en sang, 
et lite drama, en artig kommentar eller 
en liten historie. Noen av innslagene 
lokket fram smilet og latteren hos publi-
kum, mens andre innslag ganske sikkert 
lokket fram en tåre eller to hos enkelte. 
Barnekoret består av 23 flinke sangere i 
alderen 9 til 12 år, og en god del av dem 
synger også gjerne solo. Alle sangerne 
gjorde en fantastisk innsats under fore-
stillingen. En fra publikum kommen-
terte sangprestasjonene sånn: «…og så 
hører vi jo hva de synger».
 Publikumet i den fullsatte salen 
koste seg under hele forestillingen til 
barnekoret YES. Det kunne tydelig 
høres på både latteren og applausen. 
Dirigent og leder for YES, Beathe Hov-
stein, gjør en kjempeinnsats, og legger 
ned mange frivillige arbeidstimer for at 
YES skal kunne gi en sånn forestilling 
til Leksvik-bygda. Det fortjener virke-
lig honnør! 
 Her er en kommentar som ble fanget 
opp blant publikum etter forestillingen: 
«…den beste julekonserten jeg har vært 
på!» En stor takk til YES som igjen 
skapte magi og julestemning i Leksvik!
 Barna i koret har bestemt at over-
skuddet fra årets forestilling skal gå til 
Frelsesarmeens julegryte i Trondheim.

Juleforestilling 
med barnekoret 
YES i Leksvik

Julestemninga kom da koret sang første sang: Tenn Lys!

Rødnissen og blånissen som geleidet publikum 
gjennom forestillingen.

Historien om den 
fattige skomake-
ren Adjevitsj ble 
fortalt og drama-
tisert.

«Så kom det jul-
bukk åt en stakkar 
lell»

Julekveldskrisa lokket fram latter hos publikum.
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Jeg er en utflytta leksværing, heter Julian 
Dretvik, er 81 år, og bor på Byåsen i 
Trondheim. Da jeg ryddet i gamle bilder 
så fant jeg dette. Har funnet ut at det er fra 
først på året i 1946, fra en tid da det var 
vanlig å pugge salmevers på skolen. Det 
er 4.- 5.- og 6. klasse fra Talmo skole som 
er på skitur til setra Vålåsen. 
 Jeg kommer ikke utenom å nevne to 
gode tradisjoner fra den tiden. 
 Det ene er fra nyttårsaften hvor det 
var det vanlig at alle ungdommene, i alle 
fall fra konfirmasjonsalder, gikk til mid-
nattsgudstjeneste i Leksvik kirke kl 23.00. 
Noen av oss «snek» oss også med før den 
tid, og jeg var en av dem. 
 Det andre er fra juletiden hvor det var 
vanlig at vi ungdommer gikk på juletre-
fest på Forsamlingshuset før vi gikk på 
fest.
 Så tilbake til bildet: Det er to «damer» 
som jeg ikke er sikker på hvem er. Men 
ellers ser dere fra venstre:

Tilbakeblikk

 1. Nils Landsem
 2. Kåre Nilsen
 3. Julian Dretvik
 4. Kåre Lund
 5. Kåre Karlsen
 6. Kåre Talmo
 7. Alf Nilsen
 8. Johan Bremmeraunet

 9. Hilmar Karlsen
10. Bjørnhild Svedal
11. Jorid Lyng
12. Lydar Bremmeraunet
13. Tora Landsem
14. Aud Hjellup
15. Laura Bremmeraunet
16. Erna Lund

17. Klara Landsem
18. Solveig Svedal
19. Alfhild Storbakk
20. Jorid Rognli
21. Margot Klungerbo
22. ?
23. ?

Enhjørning med magisk glede. 
Tegnet av Siril Amalie, 8 år.

Foto av barna i familiene 
Leikvang, Sollie og Myrabakk, 
vennskap og glede. 

Foto: Tove Leikvang.

Fotografi av perlebrettet til 
Vanja Brandås, 8 år. Man 
gir blomster til dem man er 
glad i.

Vennskap. 
Tegnet av Nora Næss Lian, 8 år.

Glad engel med fe-magi. 
Tegnet av Ada Nathalie Asp, 6 år.

Barnas side

Vennskap og livsglede er to store 
tema som i denne barnesiden er 
tolket av og med barn.

VENN: Ordspråkene 17.17 i Bibe-
len forteller at en venn viser alltid 
kjærlighet og en «frende» er født 
til å hjelpe i nød. «Frende» betyr 
venn. Tenk på det engelske ordet 
«friend» som betyr venn.
 Bibelen forteller også om 
glede. Den Hellig Ånd ga glede 
som en av sine gaver til mennes-
kene. Vi skal glede oss over venner 
og den hellige treenigheten; Gud, 
Jesus og den Hellige Ånd.

Vigdis Sollie
medlem i Stranda Trosopplærings-
utvalg

Vennskap og livsglede
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Tilbake på krakken
Etter mange år med andre gjøremål enn 
orgelspilling er jeg nå tilbake på orgel-
krakken i Leksvik og Stranda kirker. Jeg 
var i likhet med andre her i kommunen 
spent på å treffe den nytilsatte organisten 
Mark, men Mark kunne dessverre ikke, av 

flere årsaker, ikke starte i jobben som kantor 
her i Leksvik Kommune. Nå er kirkeverge 
Kari i gang med å søke etter ny organist, og 
i mellomtiden, i alle fall til etter påske, skal 
jeg fungere som kantor. Det er veldig hyg-
gelig å spille i kirkene igjen. Mye er endret 
på de årene jeg har vært ute av gamet, men 
spente dåpsfamilier, nervøse brudepar og 
ivrige 4 åringer som skal få 4 årsbok, er 
rimelig uforandret. Det samme kan sies om 
alle de hyggelige folkene som både jobber i 
og som besøker kirkene våre.
 Siste helg i januar hadde vi karnevals-
gudstjeneste i Stranda kirke og på bildet ser 
dere to musikalske krabater som kom inn 
døra og absolutt skulle sitte oppå pianoet  
Jeg håper flere musikalske krabater, både 

Fra orgelkrakken

4 åringene i Leksvik får sin egen kirkebok.
Nå kom turen til at 4 åringene skulle få sin 
egen kirkebok. Her ser dere bilde av de.
Noen dager før var det invitert til å komme 
på forsamlingshuset for å høre bibelhisto-
rie og for å ha aktivitetskveld.
Det ble laget mange fine bilder.

Arnhild

Nytt fra trosopplæringen

Det er spennende å lytte til bibelfortellingen om skapelsen, som for anledningen for det 
meste bestod av sang og musikk.
Foto: Jenny Aalberg

Ekstra spennende var det da vi sang om når Gud skapte 
villdyrene, for da kom tigeren fram, til skrekkblandet fryd 
for noen!
Foto: Ingrid Dretvik

Under gudstjenesten var det opple-
velsesvandring, også med tema skapel-
sen, og hvordan Gud skapte mennesket 
med alle våre sanser, og vi kunne blant 
annet kjenne på dåpsvannet, smake på 

frukt og nøtter, og tenne lys i globen.
Foto: Tore Kruken

Denne skjønne jenta kom til Stranda kirke 
med fuglen som hun for anledningen 
hadde fargelagt så vakkert! Bibelfortellin-
gens mange dyr ble godt tatt vare på.
Foto: Tore Kruken

gamle og unge, har lyst til det. Altså; kan-
skje ikke bare sitte opp pianoet, men være 
med å spille og synge i kirkene våre. Det 
er bare å kontakte meg på denne epostad-
ressen: organist@leksvik.kirken.no. Om 
du ikke vil delta selv, men kjenner noen 
som du syns kan bidra, er det bare å sende 
meg et tips.  Til påsken skal jeg stable på 
bena et prosjektkor som skal medvirke i 
både Stranda og Leksvik kirker. Har du 
lyst til å være med på å sette et musikalsk 
preg på påskegudstjenestene kan du sende 
en epost til samme adresse. 
Vi høres 
Knut Ola Vang

Foto: Tore Kruken
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Diakoniens spalte

«Kristus bærer korset», maleri av Anthonis van Dyck 
(1599–1641) i Musei di Strada Nuova i Genova, 
hentet fra Wikipedia.

Stranda Diakoniutvalg 
invitert som vanlig til 
storhyggetreff i januar, 
og heldigvis fikk vi i 
år også besøk av disse 
flotte 4-klassingene ved 
Vanvikan Skole! Tusen 
takk for at dere gledet 
oss med god sang og 
energisk dans, og at 
dere ville være sammen 
med oss til et godt 
måltid!
Foto: Ann-Kristin

Hyggetreff med koselig besøk

Hvem er vi? Hva gjør vi? 
Hvor skal vi?
Jeg elsker jobben min!

Men i en tid med store endringer i kirken, 
kommer innimellom disse spørsmålene 
opp i tankene: «Hvem er vi? Hva gjør vi? 
Hvor skal vi?». Det er mye å være glad for 
når det gjelder menighetene våre, og alt 
fellesskapende arbeidet som gjøres, med 
frivillige som en stor del av det. Men hvor 
går veien videre?
 Før jeg begynte å jobbe i kirken hadde 
jeg liten kunnskap om hva «de kristne» 
arbeidet med. Jeg har også i det aller 
meste av livet ikke følt tilhørighet, og sett 
på kirken og «de kristne» som sære, selv 
om jeg alltid har vært en «kristen av tra-
disjon». Jeg har på et vis følt kirken som 
fraværende, fordømmende, lite til stede. 
Men jeg vet også at den «alltid har vært 
der». Kirken har vært viktig for meg i 
seremonier, som dåp, konfirmasjon, bryl-
lup og begravelser. Og i oppveksten var 
vi alltid på én gudstjeneste i året; julaften-
gudstjenesten.
 Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror 
det var min myndige farmor, som introdu-
serte meg for kveldsbønnen «Kjære Gud, 
jeg har det godt» en eller annen gang i 
oppveksten. Akkurat den bønnen har fulgt 
meg hele livet, og har vært en viktig del 
av barnetroen.
 Det er godt over 10 år siden jeg ble 
bedre kjent med kirken og den kristne 
troen gjennom sang og musikk. Jeg ble 
sett og hørt, og det var to ting som spesielt 
gjorde det mulig for meg å kjenne på en 
annen tro enn den jeg hadde hatt tidligere. 
For det første oppdaget jeg at jeg aldri er 
alene, jeg har alltid en som går ved min 
side, i tykt og tynt, i gode og onde dager, 
og det er Jesus. Det andre jeg fikk kjenne, 
er at jeg er verdifull. Det var en følelse 

som var ny for meg, og som er så uendelig 
god å kjenne på. Har DU noen gang tenkt 
på det? At akkurat DU er verdifull for Gud!
 Jeg har fått oppdage det gode ved det å 
være en kristen. Men jeg vet også hvordan 
det er å «være på den andre siden». Med, for 
min del, alle de 1000 spørsmål. Det er ikke 
alltid enkelt å tro. Derfor ønsker jeg aldri å 
påtvinge andre min tro, men det jeg ønsker, 
og håper på, er at alle skal få oppleve det 
gode ved å være en kristen, det gode som 
kjennes i hele kroppen, i hjertet, i hodet, og 
i sjelen. I sykepleien lært vi at mennesket 
er en helhet, med fysiske, psykiske, sosiale 
og åndelige behov. Jeg føler at de 3 første 
behovene blir ganske godt ivaretatt rundt 
om i kommunene, men det siste punktet er 
vi litt redde for.
 Selv om jeg er en kristen, er jeg et 
«vanlig menneske». Sånn sett er jeg ikke 
noe annerledes. Til tider er livet godt, til 
tider er livet strevsomt. Til tider klarer jeg 
livet uten de store feil, til tider tråkker jeg 

feil.
 I det kristne fellesskap har vi mange 
gode tiltak, arrangement, og møtesteder, 
alt for å fremme tilhørighet, samhold, 
og glede, og der det åndelige aspektet 
er viktig. Der ønsker vi at alle skal få 
komme, som de er.
 Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, 
og den favner vidt, fra de bittesmå til 
de gamle. Siden en del av min stilling 
for tiden også er som «trosopplærer», så 
tenker jeg at det også er mye diakoni i 
arbeidet med barn og unge.  Men her skal 
vi også formidle bibelens mange fortel-
linger. For noen uker siden var jeg derfor 
på et kurs i Lademoen kirke, «Syng meg 
en fortelling». Om tiden etter baby-sang 
og før 4-årsbok. Jeg gledet meg stort, 
forventningene ble innfridd, og jeg gikk 
hjem med mange nye tanker og ideer på 
hvordan vi som kirke kan formidle det 
gode budskap på en interessant, fengende 
og god måte, tidlig i livet. I småbarns-
gudstjenestene i januar fikk jeg møte noen 
av de skjønne barna i menighetene våre. 
Det var en god følelse å formidle fra 1. 
Mosebok, om skapelsen, i form av sang, 
og med kosedyrene jeg hadde lånt av min 
datter. Barna lyttet forventningsfullt og 
«var med»! Se bare på bildene! Og det 
var en god følelse å få lov å være med på 
å synge velsignelsen sammen med prest, 
barn og voksne som hadde møtt. I et godt 
fellesskap! 
 Og selv med alle de gode møteplas-
sene, de gode møtene, så undres jeg av og 
til over:

Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi?

Kanskje kan påskens viktige budskap gi 
oss noen svar? Riktig god påske til dere 
alle!

Ann-Kristin
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Tirsdag 24. november 2015 hadde bar-
nelaget Gnisten basar kombinert med 50 
jubileum på Forsamlingshuset i Leksvik. 
Barnelaget Gnisten er tilsluttet Norsk Luth-
ersk Misjonssamband.  Gnisten (guttelaget) 
har i all hovedsak sine møter i «gammel-
fjøset» hos Else og Oddmund Sørli,- og da 
sammen med barnelaget Nyskudd (jentela-
get).
 Jentelaget Nyskudd er for øvrig 35 år. 
De også er tilsluttet den samme misjonsor-
ganisasjonen.
 Hvordan skulle vi feire Gnistens jubi-
leum? Valget falt på en skikkelig god basar. 
Vi fikk besøk av tidligere Etiopiamisjo-
nær Einar Strøm med sin kone. Han holdt 
andakt for oss. En stor jubileumskake ble 
delvis sponset av bakeriet Petter Nervik. Ei 
knallkake som alle satte pris på. Barna var 
framme på plattformen og sang, siden ble 
det åresalg, kveldsutlodning og servering. 
Oddmund Sørli hadde laget en powerpoint-
presentasjon fra lagets spede begynnelse og 
fram til nå. Mange i forsamlingen fikk se 
seg selv som barn.- kanskje med en liten 
tåre i øyekroken. Ragnar Bliksås fortalte 
om da de startet misjonsforening i det som 
da het Kinamisjonen her i bygda.  Denne 
foreningen som i dag er tilsluttet NLM 
(misjonssambandet) er nå 90 år!! Så vi 
snakker om både utholdenhet og trofasthet 
i misjonsarbeidet her i bygda.
 Siden barnelaget Gnisten har holdt det 
gående så lenge, møtte både bestefar, far og 
barnebarn på vår basar, - alle hadde vært 
medlemmer i barnelaget Gnisten.
 Etter som barna vokser til, blir store 
og slutter i barnelaget, tenker vi av og til  
at… «nå blir det sikkert få som kommer på 
møtene når vi starter opp i høst». Men de 

Basar og jubileum

Tidligere Etiopiamisjonær Einar Strøm holdt 
andakt.

Jubileumskake.

Barna sang.

kommer fra øst og vest (som det står i en sang).  
Vi er så takknemlige for at foreldrene sender 
barna på møtene.  I en tid der det står strid om 
de kristne verdier og hvor kristendomsunder-
visningen i skolen har forandret seg mye, er 
det med stor glede vi ser at foreldrene sender 
sine barn på barnelagene.  En stor takk til forel-
drene!!
 Etter denne basaren sendte vi Kr 12050.- til 
misjonsprosjektet «Barn hjelper barn».

For barnelaget: Arne Meese Foto: Gunnar Sørli

Så har vi bladd om på kalenderen og starta 
på 2016 med mange blanke ark. Disse vil 
fylles av ulike opplevelser både på godt 
og vondt. Da er det godt å ta vare på 
minner fra 2015.
 Ferskt i mitt minne er den gode opp-
levelse fra «Jul i Stavkirka» (2. jule-
dag). Vel 40 personer i alderen 3 mnd til 
vel 80 år var samlet. «Mitt hjerte alltid 
vanker…» spilt på saksofon, satte oss i 
den rette stemning. En tidligere publisert 
andakt av biskop Tor Singsaas ble lest. 
Den hadde behandling av flyktninger som 
tema og var like aktuell som da den ble 
skrevet. Videre var det musikkinnslag av 
lokale aktører og sang av tradisjonelle 
julesanger/salmer til tonefølge av Ragnar 

Musikantene:
Johannes Kvalvik Hindrum, Siv Søraas, 
Maria Sæther Myre, Anne Berit Skjerve 
Sæther, Anna Skjerve Sæther, Laura Søraas

…og Ragnar Bliksås.

Jule-minne

Bliksås. Stunda ble avsluttet med kaffekos og 
en god naboprat.

Ta vare på de gode minnene.

Ann-Marie Sæthertrø

Barneforeningen for mange år tilbake. 
Er det noen som kjenner seg igjen?
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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.-

Døpte i Leksvik

25.12.15 Johannes Tømmerdal

10.01.16 Noah Aleksander Talmo Lian

24.01.16 William Elias Nyborg

24.01.16 Kristina Skevik Sætre

Døpte i Stranda

05.12.15 Una Lein Hafskjold
Døpt i Hindrem Stavkirke

Døde i Leksvik

23.12.15 Åse Lundahl f.1935

08.01.16 Julie Marie Aalberg f.1924

25.01.16 John Andreas Langås f.1919

En av datoene for baby-sang hadde 
«uteblitt» på forrige blads annonse, 
så her kommer en oppdatert liste!
Hjertelig velkommen til babyer fra 
0-12 mndr og foreldre/besteforeldre 
eller andre som står barnet nær!

01. mars
15. mars
29. mars
12. april  NB! Leksvik Helsetun
26. april
10. mai
24. mai

Arr. Leksvik Menighetsråd

TAKK til alle dere som husket meg på 90-års-
dagen min!

Hilsen Hjørdis Gravaas

Hjertelig takk for all omtanke, hilsninger og 
deltagelse i forbindelse med Liv Turid Hansen 
bortgang og begravelse. Takk for gaven til Leksvik 
helsetun.

Berit, Anita og Svein Tore med familie

Hjertelig takk for all omsorg, gode klemmer, varme 
håndtrykk, blomster og penger til kreftsaken i anled-
ning Nils Kristian Stenseths død og begravelse.

Eva Charlotte Stenseth

Hjertelig takk!
Avdeling A ved Leksvik Helsetun, har i 2015 
mottatt minnegaver etter:
Hjørdis Johanna Pedersen
Asbjørg Høgli
Hildur Sofie Tømmerås
Liv Turid Hansen
Alfhild Wanvik
Åse Lundahl
Vi vil takke hjerteligst for disse pengega-
vene! Gavene vil brukes til trivselstiltak for 
beboerne på avdelingen. 

Vennlig hilsen Avdeling A, Leksvik Helsetun.

Hjertelig takk!
Avdeling B ved Leksvik Helsetun, har i 2015 
mottatt minnegaver etter:
Lydia Lysvand
Borghild Bergsaune
Hildur Sofie Tømmerås
Grete Hagen 
Vi vil takke hjerteligst for disse pengega-
vene! Gavene vil brukes til trivselstiltak for 
beboerne på avdelingen. 

Vennlig hilsen Avdeling B, Leksvik Helsetun.

PARKERING I STRANDA
På temagudstjenesten og konfirmasjonsdagen er det 
mange som skal i kirken, og parkeringsplassen ved 
kirken blir fort full. For de av dere som kommer tidlig 
og har anledning til det, bruk parkeringsplassene ved 
havna, her er det ikke så fullt på søndager. 

Med vennlig hilsen kirkeverge Kari Berg.
P

Jeg har nå gått ut av Stranda menighetsråd 
etter 2 perioder, derav 6 år som leder. I den 
anledning ønsker jeg å takke for godt sam-
arbeid med dere alle. Det gjelder medlem-
mer i rådet i disse årene, de ansatte og de 
frivillige i råd og utvalg.
 Da jeg ble valgt inn i menighetsrådet i 
2007 visste jeg ikke så mye om hva dette 
arbeidet gikk ut på. Jeg ble overrasket over 
hvor stor aktivitet det er innenfor kirka. Det 
mest synlige er jo gudstjenesten søndag 
klokka 11 og kirkeklokkene som ringer. Og 
så er jo kirka der når vi trenger den til vik-
tige markeringer i livet vårt. Jeg fikk imid-
lertid se at det er et kontinuerlig arbeid som 
drives av ulike råd og utvalg som ivaretar 
de forskjellige aldersgrupper og ulike til-
steldninger.
 Det har vært interessant og givende 
å være med i menighetsrådet. Jeg har 
lært mye og fått et godt innblikk i Den 
norske kirke og hva som ”rører  seg” der. 
Ikke minst så vil jeg minnes alle de gode 
stundene sammen med dere. Det har vært 
meningsutvekslinger og planlegging, guds-
tjenester, juletrefester og konserter for å 
nevne noe. Det er alltid en glede å få til noe 
sammen. 
 Jeg har også deltatt på kurs og sam-
linger i Fosen prosti og det har vært spen-
nende å høre om, og få innspill fra andres 
menighetsliv. Med en kommende sammen-
slåing av kommunene må det også arbeides 
med hvilke samarbeidsformer kirka skal 
ha innenfor de nye kommunegrensene. De 
nye menighetsrådene har både krevende og 
spennende arbeidsoppgaver foran seg.
 Jeg takker for fine år i Stranda menig-
hetsråd og ønsker både medlemmer og 
varamedlemmer lykke til med et verdifullt 
arbeid!

Gunvor Eva Rognes

Takk for 8 år i menighets-
rådet!
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Søndag er kirkedag

Endringer kan forekomme. Se nyeste informasjon på menighetenes hjemmeside. 

http://www.leksvik.kirken.no

Søndag 6.03.

Stranda kirke  11:00  Gudstjeneste med 
nattverd. Utdeling av «Min kirkebok» til 
6-åringene.

Onsdag 16.03.

Leksvik Helsetun  11:00  Gudstjeneste med 
nattverd.

Palmesøndag 20.03.

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste   

Skjærtorsdag 24.03.

Aunbua  12:00  Sportsgudstjeneste, offer til 
Aunbua   
Stranda kirke 18:00  Nattverdgudstjeneste. 
Felles kveldsmat. Ta evt. med noe pålegg.  

Langfredag 25.03.

Leksvik kirke  19:00  Langfredagsgudstjeneste 
med lidelseshistorien  

Påskesøndag 27.03.

Leksvik kirke  11:00  Høytidsgudstjeneste   
Stranda kirke  14:00   Høytidsgudstjeneste   

Søndag 10.04.

Stranda kirke  18:00  Temagudstjeneste, 
konfirmantene deltar.  

Søndag 17.04.

Stranda kirke  11:00  Familiegudstjeneste med 
deltagelse av Lys Våken – barn. Utdeling av 
bibler til 5.klasse.   
Leksvik kirke  14:00  Familiegudstjeneste   
Utdeling av «Min kirkebok» til 6 åringene.

Søndag 1.05.

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste med nattverd   

Kristi himmelfartsdag Torsdag 5.05. 

Våttahaugen  12:00  Friluftsgudstjeneste, 
kirkekaffe, offer til skigruppa  

Søndag 8.05.

Leksvik kirke  19:00  Temagudstjeneste, 
konfirmantene deltar 

Pinse Søndag 15.05.

Leksvik kirke  11:00  Høymesse
Hindrem stavkirke 14.00 Konfirmasjon    

Tirsdag 17.05.

Leksvik kirke  10:00  Festgudstjeneste med 
flaggborg
Stranda kirke  11:45  Festgudstjeneste, 
speiderne og Stranda mannskor deltar 

Søndag 29. 05.

Stranda kirke  11:00  Konfirmasjon 

4. og 5. mai

Leksvik kirke  11:00  Konfirmasjon
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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 til høyre. 
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

Disse bildene er fra lysmessa i Stranda 13. desember 2015. Hvert 
år deltar Vanvikan Speidergruppe, og gjør dette til en flott opple-
velse! Vandringen fra menighetshuset og ned til kirka skjer med 
fakler og lykter i hånd. På veien stopper vi ved noen stasjoner 

og speidere leser bibeltekster. Vi fortsetter gudstjenesten i kirka, 
også med lystenning, tekstlesning og sang. Til slutt er det kirke-
kaffe/saft og hveteboller som konfirmantene har bakt.

Foto: Tore Kruken


