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Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær 
hilset!» De gikk fram og omfavnet føt-
tene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: 
«Frykt ikke!» Matt 28,9-10

«Frykt ikke»
Sønnen vår var hjemme i påsken. Han 

skriver en masteroppgave om omstillingsprosesser. Fra en 
frossen tilstand av det bestående må det skje en opptining, 
en forandring og så en ny nedfrysing. For at vi i det hele tatt 
er villige til å omstille oss trenger vi en forståelse av at det er 
nødvendig. Motkreftene er mange, blant annet kan jeg tenke 
meg at frykt for det ukjente er en slik motstand.
 Kommunepolitikerne i Leksvik har underskrevet en 
intensjonsavtale om sammenslåing med Rissa. Meningene 
er mange. Noen synes det er nødvendig, andre at det ikke 
haster slik. 
 Som prest har jeg ikke noen mening om denne sammen-
slåing. Men jeg har en mening om at en sammenslåing også 
vil føre til forandringer i kirkelandskapet. Hovedsakelig vil 
det bety et fellesråd for Rissa, Leksvik og Stranda menighe-
ter, og de kirkelig ansatte i Leksvik og Stranda vil få denne 
arbeidsgiveren felles. Rissa har jo nå flere menigheter, som 
muligens blir slått sammen til en. Menighetene i Leksvik og 
Stranda vil fortsatt bestå. 
 Så kommer snart den nye kirkeordningen som vil gi oss 
en ny fordeling av oppgavene innen kirken. Prestene vil bli 
ansatt i kirken, i første omgang under kirkerådet. Men fort-
satt vil vi prester betjene hvert sokn med Guds ord, med 
sakramentene og sammen med de andre kirkelig ansatte og 
menighetsrådene med menighetsbyggende arbeid.
 Mange forandringer skjer ganske fort nå og jeg kan bli 
litt svimmel av det. Da er det godt å tenke på påskens bud-
skap: Jesus er oppstått – en stor forandring for alle som 
så ham død på korset! Hele verden blir snudd opp ned to 
ganger: først da han dør – og så da han møter dem igjen som 
en helt levende person (ikke noe ånd, nei). Hvordan skal 
Maria, Maria Magdalena, Peter, Johannes og de andre takle 
all den forandringen? Hvordan skal de kunne omstille seg? 
Det er da Jesus sier: «Frykt ikke. Jeg er med dere alle dager, 
inntil verdens ende». 
 Med Jesus på laget må jeg ikke frykte omstillingene. 
Han er min Herre, han gir meg mot til å se det positive i 
det nye og bidra med mine tanker i alle omstillingsprosesser 
hvor jeg er spurt. Heller ikke du trenger å frykte framtiden, 
om du lar Jesus være med. Vi har noe godt i vente, nemlig 
Guds rike!

Jeg ønsker alle en god vår! 
Verena Grønning, sokneprest i Leksvik.
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Prestens hjørne

Leksvik Menighets-
råd fortsetter med 
det populære tilta-
ket baby-sang, og vi 
må dele dette flotte 
bildet fra starten på 
det nye året 2015. 
Det er kjempefint 
at så mange flotte 
babyer, foreldre, 
besteforeldre, og 
frivillige møter og 
deltar!
Foto: Ann-Kristin

Stranda Menighetsråd har i flere år arrangert kvelds-
måltid etter gudstjenesten skjærtorsdag i Stranda kirke. 
Dette har blitt et godt besøkt og trivelig tiltak, og det blir 
flere og flere fra menigheten som deltar for hvert år.
Foto: Ann-Kristin

Kaya sang så vakkert 
1. påskedag.
Foto: Inge-Arild Kjølsø

I påsken var det ekstra mange musikere og sangere i aksjon under 
gudstjenestene. Her fra skjærtorsdag i Stranda kirke.
Foto: Ann-Kristin

Her øves det før gudstjenesten i Stranda kirke påskedag. Lang reisevei 
hindret ikke disse musikerne i å delta. De kom fra Verrabotn og Verdal.
Foto: Ann-Kristin

Kaya fikk blant annet akkompagnement av 
denne karen på trommer.
Foto: Inge-Arild Kjølsø

Fra Lysmessa i Stranda kirke 14.12.14
Foto: Jon Normann Tviberg



4 Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 2/2015 5Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 2/2015

Vi har fått ett reisebrev fra Anders Penna som for tiden jobber i uten-
riksfart. Han er født oppvokst og bosatt i Leksvik. 
Der står det:

Da er det i følge kalenderen Skjærtorsdag og påskefeiringen har offi-
sielt begynt. Vi ligger nå til kai og losser i Singapore og har to kaier 
til som vi skal losse på før vi setter kursen videre mot Kaohsiung og 
Taichung på Taiwan. Det blir ikke mye påskefred når vi er her. Å 
være i Singapore med båt, er ganske så ensbetydende med å ha det 
travelt. Som det knutepunktet mellom øst og vest som Singapore 
er, er det alltid høy aktivitet her. Det lastes og losses, samt at vi tar 
om bord reservedeler, proviant, bytter mannskap og har service på 
diverse utstyr. Så sånn sett så merker vi ikke så mye til påska annet 
enn at det er veldig stille fra hovedkontoret i Norge. Og det kan jo 
være litt godt det også innimellom 
 Singapore er en republikk i Sørøst-Asia. Landet danner en kom-
binert øy- og bystat ved sørspissen av Malayahalvøya, adskilt fra 
denne gjennom Johorestredet, der dette utgjør en naturlig grense til 
Malaysia. Singaporestredet og den sørøstlige enden av Malakkastre-
det danner en naturlig grense til Indonesia.
 I 1819 etablerte Det britiske Ostindiske kompani en handelspost 
på øya, som ble brukt som en handelspost langs silkeveien. Singa-
pore ble et av de viktigste kommersielle og militære sentre for det 
britiske imperiet. Under andre verdenskrig ble den britiske kolonien 
okkupert av japanerne etter slaget om Singapore, som daværende 
statsminister Winston Churchill kalte «Storbritannias største ned-
erlag». Singapore vendte tilbake til britisk styre umiddelbart etter 
andre verdenskrig og oppnådde uavhengighet fra Storbritannia først 
i 1963 og ble faktisk mot sin vilje erklært selvstendig stat av FN i 
1965 etter et mislykket forsøk på en union med Malaysia.
 Singapors motto er  «Majulah Singapura» som er malaysisk for 
«Frem Singapore». Og at Singapore ser fremover, ser en tydelig hver 
gang man er her. Landgjenvinning har øket Singapores areal fra 581 
km² i 1960-årene til dagens 705 km². Og det stopper nok ikke med 
det. Det er planlagt at Singapore skal vokse med nye 100 km² frem til 
2030. Pr dags dato bor det vel 5.4 millioner mennesker i Singapore 
hvor godt og vel en million er utlendinger uten permanent oppholds-
tillatelse. Til sammenligning er Leksvik og (det gamle) Mosviks flate 
areal til sammen 650m2. Så selv om vi hadde plassert hele Norges 
befolkning i Leksvik / Mosvik, så hadde vi bodd romsligere enn i 
Singapore. Og det er ikke bare asfalt og betong her nede. Ennå så er 
ca 25% av Singapore skog og naturreservater.
 Navnet Singapore stammer fra det gammelindiske litteratursprå-
ket sanskrit. «Simha» (eller «singha») betyr «løve» på språket, og 
«pura» er «by» på sanskrit. Dette blir til sammen «Løvebyen». Det 

er litt underlig at Singapore har denne betydningen. En for-
klaring er denne: En legende fra 1100-tallet sier at da en 
fyrste fra Sumatra hadde kommet til Singapore hadde han 
sett en svartfjeset tiger, noe fyrsten trodde var en svart løve, 
og dermed ble navnet «Løvebyen».
 Nå får vi bare se hvor lang tid det tar før vi er ferdige 
her. Inn fra havet litt lengre nord kommer det en illsint 
supertyfon som truer med død og fordervelse på Filipinene 
og ellers i Sør Kina havet. Har lite lyst til å avtale et møte 
med et slikt monster av et værsystem, så krysser fingrene 
for at raser ifra seg før den treffer land og kommer inn i Sør 
Kina Havet. Her i Singapore ligger vi trygt, men på vår vei 
til Taiwan er det høyst aktuelt. Men kjører uansett ikke inn 
i sånt vær, så da venter vi i stedet til det blåser fra seg. 
 Vi snakker om dårlig vær i Norge fra tid til annen og 
hadde vel for så vidt noe ekstremvær i vinter også. Men 
vi skal være glade for at vi ikke har det som virkelig er 
ekstremvær i Norge. Hadde vi fått inn en sånn supertyfon 
langs kysten vår, så hadde nok det meste av bebyggelse og 
skog blitt revet overende og vel så det.
 Så sånn går nå dagene til sjøs. Ønsker alle sammen en 
strålende fin påskefeiring uansett hvor påsken måtte feires 


Brgds
Anders Penna
Master
M/T BOW SKY
Odfjell Management A/S.

Reisebrev fra Singapore Nytt fra trosopplæringen

Fra Lysmesse i Stranda.
Foto: Jon Normann Tviberg

Lys Våken

Da var årets Lys våken gjennomført 
både i Stranda og Leksvik. 5. klasse 
var invitert til å komme i kirka for å 
overnatte. Og det var det MANGE 
som ville. Vi spiste, lærte sanger, så 
film, fikk høre om hvorfor vi feirer 
nattverd og hva det er. I år fikk også 
deltagerne en ekstra overraskelse. 
Siden det er litt over ett år siden det 
kom ny salmebok ble det bestemt at vi 
skulle markere det med at alle som var 
med på Lys våken fikk hver sin salme-
bok til å kunne ta med hjem. Denne 
salmeboka håper jeg alle som fikk får 
stor glede av.

Alle i 5. klasse var også invitert til å få 
sin egen bibel. Den ble delt ut under 
gudstjenesten.  

Foto: Arnhild Espejord Jenssen

6-årsbok

Uka etter at 5. klasse fikk bibel i Lek-
svik ble det arrangert filmkveld for alle 
som skal begynne på skolen i  Leksvik  
til høsten. De fikk se «Kirkerottene 
som ble venner med katten».

Og søndagen fikk alle min kirkebok 6. 
Denne er en fortsettelse på min kirke-
bok 4 som alle fikk som 4-åringer.

I Stranda var utdeling av 6 årsbok 10. 
mai. Dette kommer det bilder fra i 
neste nummer.

Arnhild 
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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

15.02. Evelyn Margrethe Johansen

08.03. Kajsa Myran Kruksve

29.03. Solveig Oline Bakke

05.04. Linnea Almaas

05.04. Adrian Martinsen Krabsethsve

Gravlagte i Leksvik

21.02. Bjarne Martin Graven f.1949
- Gravlagt Leksvik

02.04. Odd Julius Talmo f.1943
- Gravlagt Leksvik

03.04. Ole Andreas Hagen f.1923
- Gravlagt Leksvik

Døpte i Stranda

01.02. Hanne Jøssund 
- Døpt i Rissa Kirke

08.02. Daniel Wanvik Hagen

Døpte i Stranda:

Følgende fikk feil dåpsdato. Vi beklager dette.

26.09.14 Lea Agnete Sollie

26.09.14 Sanna Kornelia Bergman

Gravlagte i Stranda

22.03. Asbjørg Margrethe Høgli f.1929
- Gravlagt Stranda

25.03. Oddny Synnøve Fredsvik f.1922
- Gravlagt Stranda

06.04. Jomar Henry Kvernsjøli f.1943
- Gravlagt Stranda

Takk for oppmerksomheten på min 95-årsdag.
Gustav Åsholm

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

Adolf Storli

Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 
90-årsdag.

Karl Johan Rosvold

Takk for alle som gledet meg på min 80-årsdag 
med gaver, blomster, hilsener og besøk

Ingeborg Lian.

Tusen hjertelig takk for all oppmerksomhet på 
min 90-årsdag den 22. mars.

Jette J. Ovedie Tømmerdal

Jeg sender en takk til alle som jeg fikk blomster 
og gaver fra på min 90-årsdag.                                  

Johan Husby

Hjertelig takk for all varm omsorg, blomster
og deltakelse ved vår kjære Bjarne Martin 
Gravens bortgang. Vi takker også for pengega-
ven til Kreftforeningen på kr 30.000,-

Brith m/familie

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 fortje-
ner 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 1. august

Stell av 
gravsteder
Leksvik kirkegård/
gravplass

Vi tilbyr også i år stell av grav-
steder 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 grav-
sted pr år er:

Vanning  kr. 320,-
Luking  kr. 192,-
Planting  kr. 96,-
Planting til 17. mai kr. 96,-
Ukeavtale, pris pr. uke 20 % av 
sesongpris.

Ring 74 85 51 66 for ny bestil-
ling 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

30.05.2015 11:00
Balvold Hans Julius
Bergersen Kenneth Dahl
Gangstad Øystein Selbekk
Killingberg Nikolai
Lerstad Hans Erik
Nilsen Roger Ytterland
Talmoaune Jon-Anders
Benjaminsen Mia Sofie
Bjørnebo Antonie
Gangstad Ida Marie Buaas
Grande Anna Sundgot
Haugen Maja Berg
Killingberg Kristina Ramberg
Kopreitan Maiken Hønnåshagen
Myran Elinor Waterloo
Rosvold Lisa Ramona
Rosvold Mona Elisabeth

31.05.2015 11:00
Ertsås Helmer
Grande Bård Vegard
Halvorsen Hans Martin Undselli
Hammervold Matias Lian
Hjellup Magnus Gautvik
Neverås Ove Martin Dyrendalsli
Næss Mathias
Næss Jonas
Overrein Sander Jakobsen
Gangstad Sunniva Hansen
Hønnås Emelie Landsem
Hågensen Sunniva
Johansen Thale Berg
Ruud Thea Karoline
Sundset Eli Anne Rosvold
Tronstad Tiril Marlene
Underland Tirill Marie

07.06.2015 11:00
Aasbø Mikkel Dahl
Breili Petter Amund
Coucheron William Myran
Forfang Emil Andre
Hoel Henrik Damhaug
Lund Mathias Bjørnebo
Lund Fredrik Bjørnebo
Opheim Sander Mathias Malum
Rosvoldaune Emil Falkfjell
Høgnes Tonje Sandvik
Kobberrød Lena

Konfirmanter 2015

Stranda kirke 

Leksvik kirke 

StrandaLeksvik kirkegård

Onsdag 13. mai
fra kl. 18.00

arrangeres det plantedag ved 
Leksvik kirkegård. 

Salg av planter og 
selvvanningskasser. 

Det blir kaffeservering

som vanlig i kirkestua.

Velkommen!

Plantedager

Det var godt oppmøte på Lysmessa i Stranda kirke hvor speiderne deltok.
Foto: Jon Normann Tviberg

Det blir plantedag 
følgende dager:

Breilia: Ingen plantedag i år.
Hindrem torsdag 21. Mai

kl. 18.00

Salg av planter.

Gratis jord på plantedagen.

Servering av kaffe.

Arr. Stranda blomsterfond
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Søndag er kirkedag

Endringer kan forekomme. Se nyeste informasjon på menighetenes hjemmeside. 

http://www.leksvik.kirken.no

Søndag 01.05.

Leksvik kirke 11:00 Lekmannsgudstjeneste

Søndag 10.05

Stranda kirke  11:00  Familiegudstjeneste  med 
utdeling av 6-årsboken 

Torsdag 14.05

Våttahaugen  12:00  Friluftsgudstjeneste ved 
Petter Skansen. Ved dårlig vær se hjemmesiden 
til leksvik.kirken.no

Søndag 17.05

Leksvik kirke  10:00  Festgudstjeneste, 
skolekorpset deltar   

Stranda kirke  11:45  Festgudstjeneste med 
speidernes flaggborg   

1. pinsedag 24.05 

Leksvik kirke  11:00  Høytidsgudstjeneste med 
nattverd   

Hindrem stavkirke  14:00  Høytidsgudstjeneste 
med nattverd   

Lørdag 30.05

Leksvik kirke  11:00  
Konfirmasjonsgudstjeneste   

Søndag 31.05

Leksvik kirke  11:00  
Konfirmasjonsgudstjeneste   

Søndag 07.06

Stranda kirke  11:00  
Konfirmasjonsgudstjeneste   

Søndag 21.06

Leksvik Sentrum  10:00  Martnadsandakt ved 
Petter Skansen  

Søndag 28.06

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste med nattverd  

Søndag 05.07

Kråkmo Bedehus  11:00  Gudstjeneste   

Søndag 12.07

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste   

Søndag 09.08

Aunbua  12:00  Sportsandakt ved John Dahl   

Søndag 16.08

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste med 
nattverd  ved sokneprest David Vogel 

Søndag 23.08

Stranda kirke  11:00  Gudstjeneste   med 
presentasjon av neste års konfirmanter
50-årskonfirmantene er invitert

Søndag 30.08

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste   med 
presentasjon av neste års konfirmanter
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KIRKESKYSS:
Trenger du skyss til gudstjenestene i Leksvik eller 
Stranda kirke? Det kan vi ordne for deg! 
Du kan ringe til en av dem som står på lista nedenfor. 
De har sagt seg villige til å organisere kjøring.
Stranda: 
Idar Hansen tlf. 74 85 71 05
Leksvik: 
Knut Hønnåshagen tlf. 74 85 73 25
Randi Bliksås tlf. 993 74 055
Åsmund Rosvold tlf. 416 09 024


