Leksvik Stranda
og

MENIGHETSBLAD
Nr. 2

Mai 2014

56. årg.

Side 2

Prestens hjørne
Side 3

Gjertrud Bjørnebo slutter
Side 4

Grunnlovsjubileet
Side 5

Ei hand å holde i
Side 6

En julekalender
Side 7

Nytt fra trosopplæringen
Side 8

Vårkonsert
Side 11

Fra kirkebøkene
Side 12

Søndag er kirkedag

God sommer!

Neste nummer av menighetsbladet
kommer ut i august/september.

Innsendingsfrist til neste blad er 1. august.

2

Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 2/2014

Prestens hjørne
Kjære dere alle: sist skrev jeg om at Jesus går foran oss og er
alltid allerede der når vi kommer. Lite visste jeg om hvor aktuell mine tanker skulle bli: dette ordet ble til ettertanke for meg
med flere når vi dessverre måtte ta avskjed fra vår kirketjener.
Akkurat nå holder vi på med å tilsette både ny kirketjener, ny
organist og ny kirkeverge. Det er spennende! Vi er underveis,
vi er i bevegelse, både som enkeltmennesker og som kirke. Forandringene er utfordrende! Så trist det er å måtte ta avskjed for noen gode medarbeidere, så spennende
og løfterikt er det å ta fatt i samarbeid med nye! Jeg er sikker på at vi alle sammen vil
oppleve kirken i Leksvik som en god plass å komme til, om det nå er i gudstjenester
eller om det er for å få hjelp og svar på noe på kirkekontoret.
Konfirmantene har forberedt en gudstjeneste sammen i mai. For meg er det alltid
spennende! Vil alle kunne få en oppgave som de lykkes med? Vil vi kunne skape en
god stund sammen? I år, slik som flere ganger før presenterer konfirmantene menighetens misjonsprosjekt. Både Leksvik og Stranda støtter et kristen arbeid i et annet
land. Kirken er ikke bare norsk, den er internasjonal. Den begynte blant jødene, ble
større i Romerriket, kom til Norge gjennom innflytelse fra både Irland, England og
Russland. Vi har en forpliktelse over for vår Herre Jesus Kristus om å gi noe av det
gode videre, noe av det som vi setter pris på. Dåpsbefalingen som blir lest i hver dåp
er også en misjonsbefaling. Se bare:
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «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.» Matt 28,18 – 20
Hvordan bidrar vi til at flere får vite både om den kristne troen og samtidig får
hjelp til livet sitt? I Leksvik støtter vi et prosjekt på Madagaskar som Det Norske
Misjonsselskap har ansvar for. Der får sosialt vanskeligstilte unge mødre være med i
et arbeidstreningsprogram. Barna deres får mulighet til å gå i barnehagen. En fattigskole lar barn få lære å lese og skrive. Den offentlige skolen har disse ikke mulighet å
gå til! Det gir håp for deres framtid. Og det skaper forandringer i noen menneskers liv.
I Stranda støtter vi et prosjekt «Kompisprosjektet» i India som Normisjon har ansvar
for. Steinbrudd er en viktig industri. Der arbeider mange barn. Verken barn eller
voksne får beskyttelse mot støvet og blir derfor syke. Gjennom vår støtte blir det
mulig å dele ut munnbind og annet verneutstyr, gi opplæring i rettigheter og påvirke
fabrikkenes eiere til bedre lønns- og arbeidsvilkår. Barn får også et tilbud om skole
ved siden av jobben.
Er ikke det verdt å støtte slike tiltak? Menighetene gir penger gjennom offeret som
blir tatt opp i enkelte gudstjenester. Hvis du vil være med, kan du gi en gave til menighetenes konto, merket misjonsprosjekt.
Ingen blir tvunget til å bli kristen for å få hjelp! Men de får et tegn på den kjærligheten
som Jesus har lært oss! Verden kan bli et bedre sted. Om det så bare er for enkeltmennesker, så er det viktig nok!
Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer.
Soknepresten i Leksvik Verena Grønning

Ansvarlig utgiver: Leksvik og Stranda menighetsråd
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Minneord om
Øyvind Jansen

Øyvind må ha smilt, vist omsorg
og kommet med slående kommentarer allerede i vogga. Det
var i alle fall den personen
jeg møtte da han begynte som
kirketjener. Den samme Øyvind
tror jeg de fleste møtte. I tillegg
var han svært praktisk. Når han,
mange ganger sammen med
Roger Arntsen, gikk løs på oppgavene, ble det alltid en løsning.
En av de felles interessene de to
hadde var motorsykkelkjøring.
Han hadde med andre ord en
stilling og et liv fylt av kontraster.
Øyvind var med i motorsykkelklubben «Holy Riders». I minnesamværet forstod vi at han hadde
betydd mye der også.
Øyvind la aldri skjul på sitt
kristne ståsted. For meg ble han
både en forbeder og kamerat.
Ettersom han var glad i barn og
unge, passet det perfekt for han
å spille bassgitar i «YES». Det ga
nok gjensidig nytte og glede.
Han fikk bare vel 2 år i Leksvik
før han døde. I løpet av den
korte tida satte han gode, varige
spor etter seg.
Vi er takknemlig overfor deg
Kristin, for det du er, og at du
fikk med Øyvind hit, og for den
tida Øyvind fikk være sammen
med oss i kirka. Vi savner han!!
Guds fred være med Øyvind sitt
minne.
Ole Andreas

Gjertrud Bjørnebo
slutter som
kirkeverge

Gjertrud Bjørnebo har ledet kirkekontoret med fellesrådets ansatte og styrt
økonomien i kirkene våre i 10 år. Til
sommeren takker hun av som kirkeverge og blir AFP-pensjonist.
Du er jo i full arbeidsfør alder enda, er
det mistrivsel som gjør at du nå slutter
som kirkeverge?
Langt i fra! Jeg har trivdes godt i
jobben,
men med tanke på helsa mi ser jeg nå
fram til en roligere tilværelse. Arbeidslivet er krevende, og med fibromyalgi
merker man det tydelig på kroppen.
Dessuten har jeg en mann som er pensjonist, og jeg ønsker å tilbringe mer
tid sammen med ham. Men jeg kommer
ikke til å forsvinne helt, og vil gjerne
bidra med min erfaring i form av gode
råd til den som skal ta over etter meg, dersom denne ønsker det da.
Hvorfor sa du ja til jobben som kirkeverge i 2004?
Da postkontoret ble nedlagt mistet jeg
jobben som postmester. Jeg stod da med
en deltidsjobb i butikk, men ønsket noe
mer. Det var ikke helsemessig forsvarlig
for meg å ta en større stilling i butikken. Jeg hadde erfaring som daglig
leder og jeg var interessert i kontorarbeid og «tall», så det passet meg midt i
blinken at stillingen som kirkeverge ble
ledig. Dessuten er jeg opptatt av å ha
det ryddig og ordentlig og liker å kunne
ha et oversiktlig ansvarsområde.

Hva vil du trekke fram som mest positivt med jobben som kirkeverge for
Leksvik og Stranda sokn?
Det er flere ting. Først vil jeg trekke
fram møtet med mennesker i sorg og
glede. Det er godt å oppleve at man kan
være til hjelp i tjenestene de ber om.
Deretter vil jeg trekke fram det gode
arbeidsmiljøet vi har her på kirkekontoret. Alle ansatte møter med et smil,
stort sett - det har vært forsvinnende
lite konflikter. Alle er fleksible og hjelper hverandre. Som leder opplever jeg
at de ansatte er positive til oppgavene
de er pålagt. Dessuten er det godt å ha
kolleger rundt seg som man kan spørre
om råd når man står fast. Til slutt vil
jeg trekke fram alle de positive frivillige
arbeiderne jeg har møtt gjennom årene.
Jeg beundrer hvordan de står på for
menighetene våre.
Har jobben som kirkeverge gitt deg noe
du vil ta med deg videre i livet?
«Gode» opplevelser i kirka vil jeg ta
med meg videre. Jeg har opplevd både
glede og sorg sammen med mennesker,
og ikke minst erfaringene fra sorgarbeidet er gode å ta med seg.
Vi i fellesrådet vil med dette rette en
stor takk til Gjertrud for godt samarbeide, - og for å ha styrt «skuta» med ei
trygg og stødig hånd gjennom 10 år. Vi
ønsker Gjertrud hjertelig til lykke med
tilværelsen som pensjonist.
kob
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Det går et festtog gjennom landet!
Grunnlovsjubileet 1814 – 2014

Grunnlovsjubileet er noe mer enn å markere at det er 200 år siden
valgte menn møttes på Eidsvoll. Først og fremst markerer vi den
betydning grunnloven har hatt, og har for våre liv i et etter hvert fritt
Norge. Uten den, ville helt sikkert Norge og Leksvik vært annerledes
i dag. Napoleons nederlag, Kielfreden og stormannsmøtet var bakteppet for at norske menigheter gjennomførte valg av valgmenn, som
igjen valgte utsendinger til Eidsvoll. Slike valg ble også holdt i Leksvikkirka og Hindremskirka. Etter en kraftfull preken ble det avlagt
ed. Presten sa: Sverger dere å hevde Norges selvstendighet og å våge
liv og blod for vårt elskede fedreland. Med oppløftede fingre svarte
menigheten: Det sverger vi, så sant hjelpe oss Gud og hans hellige ord.
Denne eden og valget er starten på et nytt selvstendig Norge.
Carl Reinholdt Schønheyder var prest her hos oss i 1814. Faren hans
var ferdig med teologistudiet da han var atten år og var i tre år reiseprest sammen med den dansk/norske kongen Christian 7. Senere ble
han biskop i Nidaros. Vi må derfor regne med at presten vår var uvanlig godt orientert om det politiske Europa. Prestefamilien i Leksvik
hadde også med seg en sønn, Lorentz Wittrup Schønheyder. Han voks
opp her i kommunen, ble prest og deltok i tumultene rundt torvslaget
i Oslo i 1829. Det er derfor grunn til å anta at han var med i kretsen rundt Henrik Wergeland og også kjente Niels Bjørn som senere
ble prest i Leksvik. Derfor er det trolig at Niels Bjørn visste en god
del om Leksvik før han søkte hit, og at Lorentz hadde opplevd en
god oppvekst i Leksvik. Det var Niels Bjørn som giftet seg med enka
etter Henrik Wergeland, Sofie Amalie Bekkevold. Hun igjen fikk plantet alleen ved prestegården. Utrolig hva som henger sammen om en
finner en ende å nøste i.
Kirkene våre var arena for dette første, frie valget i Norge. Selv om
stemmeretten var begrenset, hadde valget legitimitet. Derfor er det
også rett at grunnlovsjubileet markeres i kirkene.
Det går et festtog gjennom landet
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.
Se, våre røtter de spirer og gror.
(Sang til grunnlovsjubileet)
Med ønske om et godt jubileumsår!
Einar Strøm
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Ei hand å holde i
Som én av målsetningene for inneværende valgperiode satte Leksvik
menighetsråd opp følgende: det skal
gjennomføres en «gudstjeneste utenom
det vanlige» i løpet av perioden. Vi var
motivert til å gjøre noe helt nytt og kanskje vekke litt oppsikt. Vi var også inspirert av «rockegudstjenesten» som ble
gjennomført i Selbu, men det var ikke
naturlig med en rockegudstjeneste i Leksvik. I stedet ønsket vi å benytte oss av
lokale, kulturelle aktører. Valget falt på
Hånstauran som den musikalske kjernen
i arrangementet og teatergruppa fra kulturskolen som formidler av prekenteksten. Videre engasjerte vi swingklubben,
kunstgruppa fra kulturskolen og ikke
minst barn fra Leksvik teatertrupp.
Temaet for gudstjenesten ble «nestekjærlighet», med utgangspunkt i lignelsen om
den barmhjertige samaritan. Vi valgte å
kalle gudstjenesten for «Ei hand å holde
i».
Etter en lang tid med forberedelser var det
endelig duket for en gudstjeneste utenom
det vanlige søndag 30. mars kl. 18:00. Da
var kirka fylt til randen av forventningsfulle kirkebesøkende, - hele 248 personer
var til stede. Mange hadde også allerede
lagt merke til at kirka var badet i grønt
flomlys denne helga, - som et tegn på at
det skulle skje noe spesielt.

Knut Ola Vang var klokker og loset
oss gjennom programmet. De ordinære
delene i liturgien var med, men i en ny
form:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Inngangsprosesjon med dans til
sangen «Shalala» av Bjørn Eidsvåg
«Kyrie» av Bjørn Eidsvåg, fremført
av Hånstauran
Trosbekjennelse: intervju med Kirsten Neverås
Gloria: dans til «Englespællet» av
DDE
Preken: «Usynlig teater» og bevegelse til musikk ved teatergruppa fra
kulturskolen
Tekstlesning: Intervju av barn fra
minitruppen. «Hva er nestekjærlighet?»
Sang ved minitruppen: «Bæstevænna» av Celine
Lystenning mens Hånstauran framførte «Ei hand å holde i» av Trygve
Hoff
Forbønn ved minitruppen og trosopplærer
Offer til aktivitetstilbudet ved
Leksvik Helsetun mens Hånstauran
framførte «Sånn er livet» av Sie
Gubba
Dans til «God som gull» av Gluntan
Sang av minitruppen: «Kjære Gud
jeg har det godt»
Postludium: Hånstauran framførte
«Finast æ veit» av Hellbillies
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Som arrangører sitter vi igjen med en
følelse av at vi har vært med på noe
«stort». Det var både sterke, rørende,
varme og spennende opplevelser. – Og
mange hyggelige tilbakemeldinger fra
tilhørerne. Vi vil derfor benytte anledningen til å takke alle som bidro til at dette
kunne gjennomføres:
•
•
•
•
•
•
•

Hånstauran
Kulturskolen
Swingklubben
Leksvik teatertrupp
Grande Light Solutions v/Tom Andre
Grande
Ansatte på kirkekontoret og sokneprest Verena Grønning
Leksvik menighetsråd

I anledning at offeret gikk til Leksvik Helsetun ble det arrangert en liten «swingkonsert» på Leksvik Helsetun mandag
14. april. Hånstauran og swingklubben
deltok også her, til stor begeistring. Det
var mange av de eldre som kjente at det
«klødde» i dansefoten, - og noen våget
seg også utpå gulvet!
kob
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En julekalender med Barnekoret YES
Søndag 1. desember hadde
barnekoret YES i Leksvik sin
juleforestilling «En julekalender» for en fullsatt Kultursal.
Det er tredje året på rad at YES
viser denne forestillingen,
og da kan man vel begynne
å snakke om tradisjon. Jul
handler jo om tradisjon, og
denne juleforestillingen med
glade barn som formidler
julestemning med både sang
og drama, er i ferd med å bli
en god tradisjon og et «must»
hvis man bor i nærheten av
Leksvik. Selv om tittelen på
forestillingen er den samme
fra de to foregående årene, er
det gjort en del små endringer i programmet. Det gjør at
forestillingen er gjenkjennbar,
men også byr på overraskelser
og nye opplevelser, selv om
man har sett den før. Minidramaene «Snekker Andersen og
Julenissen» av Alf Prøysen og
«Den gamle skomakeren» av
Loe Tolstoj var nye av året, i
tillegg til noen nye sanger og
mange nye sangere.
Idé og manus til «En julekalender» står lederne av koret,
Beathe Hovstein og Marit
Hjellup, for. Forestillingen
bygger på en adventskalender
med 24 luker. Gjennom skjemt
og alvor, sang og drama ble
publikum tatt med på en reise

Plakaten til forestillingen.
innom noen av julens mange
tradisjoner, sanger og fortellinger, og for hver gang en ny
luke i kalenderen ble åpnet,
kom et nytt «juleord» til syne.
De to gjennomgangsfigurene
Dompapen og Julemusa, spilt
av Rikke Lysvand og Signe
Dretvik, hadde ansvar for
å drive årets juleforestilling
framover, og med sine morsomme og finurlige kommentarer fikk de fram latter, og
kanskje også litt ettertanke
hos publikum.

Barnekoret YES er så heldige å ha flinke musikere
som stiller opp for dem. Knut
Landsem og Øyvind Jansen
gjorde en kjempejobb med å
tonesette sangene for koret.

De flinke sangerne i YES
sang seg nok inn i hjertene på
noen og en hver i Kultursalen
på denne første søndagene i
advent.

Mange flinke solister og sangere i YES.

Dompapen og Julemusa drev hele forestillingen framover med sine små finurlige kommentarer underveis.

Forestillingen avsluttes med sangen God jul til alle,
store og små.
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Nytt fra trosopplæringen

LysVåken
I år gikk Lys våken av stabelen 8.-9. februar i Stranda og
8.-9. mars i Leksvik.
I Stranda var vi 10 barn
som samlet seg lørdag kveld
til informasjon, pizzaspising,
film, gudstjenesteforberedelse
og kirkegårdbesøk. Og for
ikke å glemme: OVERNATTING I KIRKA!
Før overnattinga fikk vi en
lysvandring igjennom kirka.
Der fikk vi også vite hvor de
forskjellige tingene kom fra.
Etter dette gikk vi ut på kirkegården for å tenne lys på
gravene. Disse lysene fikk
brenne gjennom natten.
Søndag fikk barna være
med å ha gudstjenesten: De
var forsangere, opptrådde
med Lys våken sangen, drama
i prekenen og de fikk utdelt
sin egen bibel.

Lys våken, lys, lys våken, her
er det liv,
det er lys, det er sang
Og vi synger sammen
Lys våken, lys, lys våken
Her er det fest, vi blir med
med en gang
Og vi synger sammen!
Takk til alle som stilte opp
som hjelp og til alle andre
som var med på å gjøre helga
så bra 
Lys våken i Leksvik ble
gjennomført med 24 deltagere. Her fikk vi lært om Nattverd, lært noen nye sanger og
ikke minst: OVERNATTE I
KIRKA!
Søndag var det utdeling av
bibel til alle i 5. klasse på testmann minne skole.
I begge kirkene fikk vi
omvisning og ble fortalt om
hvordan det var når kirkene
var nye.

Lys våken 8.-9. februar i Stranda.

Lys våken 8.-9. mars i Leksvik.

6-årsbok og kirkerottene
Alle som skal begynne på
skolen var invitert til å komme
på filmkveld og til å motta sin
egen 6-årsbok i kirka.
På filmkvelden så vi film om
kirkerottene som flyttet inn i
kirka og så vidt unngikk å bli
spist av katten. Vi fikk også

lett etter kirkerotten i kirka,
og jammen fant vi den der. I
Stranda var denne gjemt seg
i klokkerstolen og i Leksvik
i orgelet. Men vi så ingen
katter, men derimot bilde av
Jesus. Det gjorde også rottene
i kirkerottefilmen.

6-årsbok, Leksvik.

Etter filmen var det servering
av boller, saft og frukt.
Under gudstjenesten i Leksvik var det sang av barnekoret YES. Samtidig feiret vi
at det bare er 9. mnd til jul.
I tillegg fikk vi oppleve at to
konfirmanter valgte å døpe

seg. Alle har vært i Barnedåp,
men ikke alle har fått med seg
voksendåp.
Vi ønsker alle 6-åringene god
lesing i boka og gleder oss til
å se dere igjen ved en senere
anledning.

6-årsbok, Stranda.
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Konfirmanter 2014

Stranda kirke
Søndag 25. mai
AKSNES KURT
ASLAKSEN GUNN HELEN RISVIK
BIGSET TORA
BJØRNSVIK TORBJØRN DAMHAUG
DRETVIK SONDRE RØNNING
FENNELL MARIUS RYAN
GRENNE HENRIK SÆTHER
HØISETH PEDER ØVREBUST
OLSEN TOBIAS HARØY
SUND MARTHE
SÆTHER MORTEN ANDRESEN
SØRLOTH VESLEMØY VANVIK

Leksvik kirke
Lørdag 31. mai
ALMÅSBAKK OLE KRISTIAN
BJERKAN ENDRE
LANDSEM KRISTOFFER GUSTAD
LERSTADGRIND HENRIK
MOHOLDT HÅKON
NÆSS ULRIK OLDERVIK
OLSEN HÅKON SØRMELAND
RENNAN VINCE RENÉ
RØDSJØ DAG KENNETH
TØMMERDAL ERLEND NYBORG
VEIBY OLIVER TALMO
BERGET IRIS ANETTE
LYSVAND EMILIA
LYSVAND SANDRA CAROLINE SALTVIK
ROSVOLD SOFIE

Søndag 1. juni
ABEL INGERINE
BOHNHORST ANNE CECILIE
DRETVIK INGRID
HØYER OLE HÅVARD
KRUKSVE ERLEND
LERSTAD OLA
LØKKEN MELISSA AUNE
RIAN JULIE HINDBERG
SMITH SARAH
SMITH LOUISE
WINGE ANDREAS SÆTHER
AALBERG JENNY

Hindrem
stavkirke
Søndag 8. juni
AKSNES DANIEL CARLSEN
SÆTHER SANDER

Vårkonsert på Leksvik Forsamlingshus
Søndag 11. mai holdt Barnekoret YES,
eller De Yngres eget Sangkor, som de
egentlig heter, sin tradisjonelle vårkonsert på Leksvik Forsamlingshus. På plakatene inviterte barnekoret til en dyrebare
kveld: Dyrebar fordi tema for sangene
denne kvelden rett og slett var dyr. Det
ble sunget alt fra kjente og kjære barnesanger som har overlevd flere generasjoner, til nyere og mer ukjente sanger. De
drøyt 20 sangerne viste stor sangglede og
leverte flott sang. Ved hjelp av de flinke
musikerne Knut Landsem og Alexander
Killingberg, svinget det i tillegg ganske
heftig til tider. Noen av sangene var allsanger der publikum også fikk være med
å mimre fra egen barndom. Det var kjente
og kjære sanger som f.eks. Bolla pinnsvin, Nøtte liten, Fola, fola Blakken og
Blåmann, blåmann bukken min. På cruise
var en av de nye og mer ukjente sangene
som ble servert fra koret. Her svinget det
i heftige, latinske rytmer, mens vi fikk
være med Noa og dyrene på cruise. En
oppsprita versjon av Bæ, bæ lille lam var
også et artig innslag, litt utenom det vanlige.

Barnekoret er så heldige å ha mange
flinke og villige solister, som gjerne stiller opp. Det gjorde de også denne kvelden, og var på den måten med på å gi
publikum en fin opplevelse. De to flinke
konferansieren Marie og Simen guidet
oss trygt og sikkert gjennom kvelden, og
sydde det hele sammen på en fin måte.
Under hele forestillingen, rullet artige
animasjoner og bilder på storskjerm.
Dette satte nok også en ekstra spiss på en
ellers fantastisk kveld.
I pausen var det salg av mat og drikke,
samt åresalg (loddsalg) til inntekt for barnekoret. Det var mange som hadde møtt
opp, og salget gikk strålende, så selv om
det var gratis inngang, satt YES igjen med
et overveldende overskudd etter denne
kvelden. Pengene brukes blant annet til
avslutningsturen til Pirbadet som koret
skal ha om ei drøy uke, før de tar sommerferie for sesongen. Barnekoret YES
ble startet opp i 2009, og har altså holdt
på i 5 år. Det ble markert ved at alle sangerne fikk hver sin YES-pin utdelt ved
slutten av konserten.
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Sommertur til Falstad i Levanger 23. august 2014

Stranda Diakoniutvalg og Vanvikan Helselag vil ønske deg velkommen
med på årets sommertur, som i år går til Falstad i Levanger. Her vil vi
få et historisk tilbakeblikk på Falstad’s historie.
Litt om reisen.
Det blir avreise fra Havna i Vanvikan kl 09:00 og fra Prix Leksvik kl 09:30.
Vi kjører via Mosvik og Inderøy til Innherred, Ekne og Falstadsenteret.
På turen vil vi få servert en enkel formiddagskaffe.
På Falstad vil vi bli møtt av senterets pedagoger som gir oss en introduksjon,
og det blir god tid til å vandre i museet som er bygd opp på senteret de siste
årene. Det blir også et besøk oppe i Falstadskogen.
På hjemturen stopper vi for en god middag og dessert på Ørens Meieri på
Verdal. De er kjent for bruk av gode lokale råvarer i sine retter.

Fra orgelkrakken
Det er ingen selvfølge at det går bra
å komme tilbake til heimbygda når
en har vært borte i flere år. Til det må
jeg si at dere i Leksvik og Stranda har
vært fenomenale. Jeg har følt meg
velkommen tilbake og dere har støttet
opp om meg det dere har maktet. Det
var litt kort tid å bli i stillingen i bare
fire og et halvt år, men nå er i hvert fall
pensjonsalderen der.
Dette er ingen avskjed. Vi blir nok
avhengige av hverandre fortsatt, men
det er selvfølgelig en milepæl. Jeg vil
derfor takke dere alle for sang, musikk
og annen hjelp i tida som organist både
nå og ved tidligere ansettelser. Mitt
største ønske er at jeg har fått bidra
både til gode musikalske opplevelser
og at noen har fått se at Jesus er svaret
både for dette livet og evigheten.
Hilsen Ole Andreas

Ankomst Leksvik vil bli ca kl 17:20 og Vanvikan ca kl 17:50.

Pris per person: kr. 875,-. Turprisen inkluderer:
- Bussreise i ny og moderne turbuss.
- Sjåfør med 24 års erfaring
- Enkel kaffe underveis.

- Inngang på Falstad-senteret og tur til Falstadskogen.
- God tid til vandring i Falstadsenterets utstilling.
- Middag og dessert på Ørens Meieri, Verdal

Kontaktinformasjon
og påmelding gjøres innen 11. august 2014 til:

SOMMERKONSERT

I LEKSVIK KIRKE
Søndag 15.juni kl.19.00
med musikk av
Ole Andreas Fossan.
Medvirkende:
Corlex og Koralkoret samt solister/
musikere fra Leksvik og Rissa.
Dette markerer også at
kirkevergen og organisten slutter.

Swingkonsert
på Leksvik
Helsetun
mandag 14.
april.
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Hjertelig velkommen til hyggetreff i
Stranda Menighetshus

Stell av
gravsteder
Leksvik kirkegård/
gravplass
Vi tilbyr også i år stell av gravsteder ved Leksvik kirkegård/
gravplass mot betaling. Inngåtte
avtaler løper inntil oppsigelse
foreligger.
Det kan også bestilles stell for
en eller flere enkle uker i løpet
av sommeren.
Pris på tjenestene for et gravsted pr år er:

Stranda Diakoniutvalg inviterer til hyggetreff
følgende datoer til høsten, fra kl 11.00 til kl 13.00:
• 10. september
• 08. oktober
• 12. november
Dette står som regel på programmet:
Ord for dagen
Sang og musikk av Peder, Kjell og Jarle
Bevertning
Utlodning

Trenger du skyss?
Ring Ann-Kristin, tlf. 95 87 94 85.

YES synger i kirka søndag 23. mars

Vanning		
kr. 300,Luking		
kr. 180,Planting		
kr. 90,Planting til 17. mai kr. 90,Ukeavtale, pris pr. uke 20 % av
sesongpris.
Ring 74 85 51 66 for ny bestilling av gravstell på Leksvik
kirkegård/gravplass.
Selvvanningskasser
Jeg vil også minne om at vi
har selvvanningskasser i tre
forskjellige størrelser til salgs
på kirkekontoret. Disse graves
ned, plantes i og vanntanken
fylles. Da kan du vanne ved å
etterfylle beholderen bare hver
2. – 3. uke.
Kirkevergen

Plantedag
Stranda
Det blir plantedag følgende
dager:
Hindrem 2. juni kl 18.00
Breili 3. juni kl. 18.00
Salg av planter.
Gratis jord på plantedagen.
Servering av kaffe.
Arr. Stranda blomsterfond
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FRA
KIRKEBØKENE
Døpte i Leksvik
09.03.

Thilia Anine Johansen Borøchstein

23.03.

Louise Smith
Sarah Smith

13.04.

Håkon Klefsåsvold Sætre

20.04.

Ovedie Sørli Åsholm
Jonas Hagen Sørli
Matilde Buhaug Åsholm

Gravlagte i Leksvik
13.03.

Sigrid Cesilie Olsen f.1924

27.02.

Øyvind Jansen f.1974

01.04.

Marie Aune f.1938

20.04.

Aud Solbjørg Prestmo f.1943

Døpte i Stranda
13.04.

Tuva Berg Hagen
- døpt i Charlottenlund kirke

Gravlagte i Standa
05.03.

Hans Julius Kråkmo f.1937
- Gravlagt Breili

22.12.

Jomar Snildal f.1942
- Gravlagt Rein Kirke

Fasteaksjonen:
Under fasteaksjonen i Stranda
kom det inn kr 14488,I Leksvik kom det inn kr 25 335,Takk til alle som stilte opp på
fasteaksjonen.

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 til alle som gledet meg med hilsener, gaver og blomster på min 80-årsdag.
Takk også til Pondus som overrasket med roser,
sang og musikk.
Elsa Aanonli
Tusen takk til alle som husket meg på min
90-årsdag med gaver blomster og trivelig
besøk.
Johan K. Hølaas
Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger
på min 90-årsdag.
Astrid Rosvoll
Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger
på min 90-års dag.
Birger Berge
Takk for gaver, blomster og oppmerksomhet i
anledning våre 70-årsdager.
Erna og Øystein.
Hjertelig takk for all omsorg og blomster i forbindelse med min kjære Øyvinds dødsfall. Takk
for hjelp og vennlig deltagelse i begravelsen, og
for pengegaven til Forsamlingshuset/Luftambulansen som tilsammen ble 28500,-.
Kristin Jansen og øvrig familie
Leksvik lokallag av NFU takker for pengegave i
forbindelse med Marit Trondstads begravelse.

Påskesang i Stranda kirke 1. påskedag
I år inviterte Stranda
Menighetsråd barn
til påskesang i kirka
vår. Det var Anne
Berit Skjerve Sæther
som tok initiativet,
og som også sørget
for nydelig hjemmebakst på de to
øvelsene i forkant
av opptreden. Og
her ser dere de glade
sangere som opptrådte under gudstjenestten 1. påskedag.
De sang «Som den
gyldne sol frembryter», og «Det var
i
soloppgangen».
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Hjertelig takk for all deltakelse, pengegave på
kr. 14.400 til Kreftforeningen og blomster ved
vår kjære Mikal Rian sin bortgang og begravelse. Takk til Nina M. Rian for fint spill i kirka.
Lilly, Bjørn, Laila, Wiggo og Unn med familier
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse,
blomster og pengegaven til Leksvik Helsetun,
langtidsavdelinga, i anledning vår kjære Arne
Marius Wold sin bortgang.
Hallfrid m/familie
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og pengegaver til Hjemmesykepleien ved
vår kjære Arnold Hansens bortgang.
Liv, Berit, Anita, Svein Tore m/familier
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomsterhilsener og pengegaver til NFU Leksvik
lokallag i forbindelse med vår kjære Marit
Tronstads bortgang og begravelse.
Kjellrun og Per.
Hans, Torgeir og Kjersti m/familier
Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster
og pengegaver til Leksvik LHL ved vår kjære
mor Sigrid Cecile Olsens bortgang.
Bjørn og Liv med familier
Takk for all omtanke og støtte i forbindelse med
Aud Prestmo, mammas, sykdom og bortgang.
Takk for blomster og pengegave til Med. A på
kr. 7300,-.
Solvår og Wenche m/familie
Vi vil rette en stor takk til Coop Byggmix i
Leksvik for alle vanningskannene som vi
mottok vederlagsfritt til bruk ved kirkegårdene/
gravplassene i kommunen vår.
Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik Minnefond

Minnekort til blomsterfondet er å få kjøpt hos
Coop Prix Leksvik.
Prisen på minnekort er kr 50.-

Fra vårkonserten 11. mai

Tusen takk til Nina, Martine, Mette og Anna som bidro til å
spre det gode budskap i vakre toner, og glad sang.
Foto: Anne-Marie Sæthertrø

Retur: Leksvik og Stranda menighetsblad,
Lundaveien 4,
7120 Leksvik.
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Søndag er kirkedag
Lørdag 17. mai

Søndag 29. juni

Leksvik kirke 10:00 Festgudstjeneste,
flaggborg

Kråkmo bedehus 11:00 Høymesse
Søndag 6. juli

Stranda kirke 11:45 Festgudstjeneste
Grunnlovsjubileet blir markert, ordføreren
holder en kort tale, flaggborg ved speidere

Leksvik kirke 11:00 Høymesse
Søndag 20. juli

Søndag 25. mai

Leksvik kirke 19:00 Gudstjeneste
Søndag 10. august

Stranda kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Torsdag 29. mai Kristi himmelfartsdag
Våttån 12:00 Flriluftsgudstjeneste
Lørdag 31. mai
Leksvik kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 1. juni
Leksvik kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 8. juni, 1. pinsedag

Stranda kirke 11:00 Gudstjeneste

Aunbua 12:00 Sportsgudstjeneste
Søndag 24. august
Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste, presentasjon
av de nye konfirmantene
Søndag 31. august

Hindrem stavkirke 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

Stranda kirke 11:00 Gudstjeneste, presentasjon
av de nye konfirmantene, 50-årskonfirmanter
er invitert
Søndag 7. september

Leksvik kirke 19:00 Gudstjeneste
Søndag 15. juni

Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste,
50-årskonfirmanter er invitert

Leksvik kirke 19:00 Sommerkonsert
Søndag 22. juni
Leksvik sentrum 10:00 Martnasandakt

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

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

Forandringer i gudstjenesteoppsettet kan forekomme.
Følg derfor med på kunngjøringer og oppslag!

