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Når dere får bladet i hen-
dene har vi forhåpentligvis 

fint vårvær, eller kanskje nesten 
sommer?

Pinsen blir i år i mai og faller på 
den samme helgen som 17. mai.
Derfor vil jeg dele med dere en 
pinsesalme som er ganske kjent, 
tror jeg. 

1 Kjærlighet er lysets kilde,
kjærlighet er livets rot.
Derfor er Guds råd så milde,
derfor er Guds Ånd så god.
Jesus har den selv forklaret,
Ånden har den åpenbaret,
den kan kjennes i Guds fred
og det håp vi trøstes ved.

Jeg tenker på Gud sin kjærlighet 
som når oss i naturen og gjennom 
alt Jesus har gjort og sagt. Uten 
kjærlighett stopper livet, det vet 
vi! Barn trenger kjærlighet for å 
kunne vokse opp. Vi alle trenger 
Gud sin kjærlighet for å kunne 
leve tilfreds. Gud sin kjærlig-
het når oss på mange måter, noen 
ganger gir den oss ren glede, andre 
ganger håp eller trøst, alt etter hva 
vi trenger.

2 Kjærlighet er livets krone,
kjærlighet er lysets glans.
Derfor sitter på Guds trone
Jesus nå med strålekrans,
han som lyset er og livet,
har for oss seg selv hengivet,
han forblir og lever ved
Guds, sin Faders kjærlighet.

I Jesus er Gud sin kjærlighet 
tydeligst til stede. Jeg har lest om 
kristne i Egypt. De reagerte på 
angrep og brann av deres kirker 
med kjærlighet og omsorg, og det 
over hele landet. De sier selv at 
det kunne de ikke gjort av seg selv 
men på grunn av Guds hellige Ånd 
som beveget dem til det. 

En som var med på å ønske å raide 
kirken under påskuddd av at det 
fantes våpen i kirkene opplevde 
denne kjærligheten som forandret 
han. Han sa: «Jeg hadde rett! De 
hadde våpen i kirkene – de våpen 
heter kjærlighet og tilgivelse!» 
(Åpne dører nr. 4, april 2016 S. 15)

3 Kjærlighet er lovens fylde
og fullkommenhetens bånd,
den er hva vår Gud vi skylder,
den er frukten av hans Ånd.
Derfor med Guds-kjærligheten
vokser opp om kapp Guds-freden.
Vi skal også bli ved den
ett med sjelens beste venn.

Jeg ønsker dere mye kjærlighet, 
både den vi får av Gud og den vi 
får av mennesker. Og la oss alle bli 
med i å spre kjærligheten slik Den 
hellige ånd viser oss! 

God sommer
Verena Grønning, sokneprest i 
Leksvik

Ansvarlig utgiver:  Leksvik og Stranda menighetsråd Telefon og E-post:
Kasserer: Sparebank1, Leksvik 4241 07 01116 Verena Grønning mob. 924 04 393 sokneprest@leksvik.kirken.no
Adresseforandringer sendes:  Leksvik kirkekontor, Lundaveien 4, Kari Berg mob. 932 49 982 kirkeverge@leksvik.kirken.no
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Prestens hjørne

22400040
Kirkens SOS

NYTT NUMMER!

Fra 
redaksjonskomiteen
Våren står for døren og det preger denne utgaven av 
menighetsbladet i bilder og ord. Vi skal snart feire grunn-
lovsdagen, og det nærmer seg en av livets store dager for 
mange; konfirmasjon. 
 For ca 15 år siden ble de flotte ungdommene som 
snart skal konfirmeres ble døpt, og visste du at dåps-
kluten som vi bruker ved alle dåp i våre to menigheter 
blir sydd på øya Madagaskar i Det Indiske Hav. Mange 
kvinner har fått arbeid og kan livnære seg og familien sin 
siden Det Norske Misjonsselskap startet dette prosjektet 
og mange norske menigheter er med, deriblant Leksvik 
og Stranda Menigheter. På kluten er det et symbol, en 
due, på at barna i dåpen ble Guds barn og fikk Den Hel-
lige Ånd i gave. Når dåpsklutene kommer til Leksvik blir 
det sydd på navn og dåpsdato fra flittige hender i lokal-
samfunnet vårt. I tillegg får du i denne utgaven også vite 
hvordan det gikk med Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. 
Verdt å lese! To lokale bidrag i kampen for rettferdighet 
altså.
 Prosten i Fosen, Brita Hardeberg, har et stort enga-
sjement for ungdomslederopplæring i Fosen, og i denne 
utgaven får du vite litt mer om ULiF. Flotte ungdommer 
var nemlig på ei spennende helg på Tarva i februar.
 Det er mange aktører som driver med krisetelefoner 
og vi har lyst til å dele ett telefonnummer med dere. Den 
døgnåpne telefonen til Kirkens SOS kan være god å ha 
om du noen gang skulle trenge noen utenfra å snakke 
med.
 Så har vi fått inn et nytt bilde i «Tilbakeblikk», denne 
gang fra Oddrun og Tore Sneeggen. De skriver at de ble 
inspirert av forrige utgaves bilde fra Julian Dretvik. Det 
er vi veldig glade for!
 Siden vi har fått inn et bilde som kan bidra til litt 
humor, er vi så frimodige at vi prøver oss med en kirke-
quiz. Vi håper på mange forslag til løsning på «gåten». 
Har du lyst til å bli med? Kanskje er du den heldige 
vinner av en liten premie!
 Vi håper du finner noe av interesse i bladet, og opp-
fordringen gjelder fremdeles, kom gjerne med et bidrag 
til høstens utgave!

Riktig god sommer!
Redaktøren
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Her i Norge er vi vant til rent vann, godt vann, og nok vann. Kanskje tenker vi ikke 
så mye over hvor avhengige vi er av dette grunnstoffet. Og at det mange steder i 
verden ikke er en selvfølge. Nær 700 millioner menneskene mangler tilgang til rent 
og trygt vann iflg Kirkens Nødhjelp. I denne korte reportasjen får du møte 13 år 
gamle Agnes, som nesten aldri hadde tid til sine hobbyer. Hun var en av millioner av 
kvinner og barn som brukte timevis av dagen sin på å hente vann. Etter rekordresul-
tatet under fjorårets TV-aksjon gikk Kirkens Nødhjelp i gang med å gi 1,3 millioner 
mennesker i åtte land tilgang til rent vann. Agnes var en av dem som fikk livet sitt 
forandret.

Våre flotte konfirmanter gikk med bøsser i mars for å gjøre verden litt bedre for 
andre mennesker. Og her får du det flotte resultatet!

I Leksvik ble det samlet inn kr 21 262,-, noe som sikrer rent vann til 106 mennesker.
I Vanvikan ble det samlet inn kr 13 117,-, noe som sikrer vann til 66 mennesker.

Agnes Paulo fra Tanzania er 13 år, og brukte 
tidligere flere timer hver dag på å hente vann. I 
fjor fikk landsbyen hennes brønn etter penger 
fra TV-aksjonen, slik at Agnes får mer tid. 
Foto: Lucian Muntean / Kirkens Nødhjelp
Kilde: www.kirkensnodhjelp.no

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

konalt arbeid i Leksvik og Stranda 
sokn.

2) Leksvik kirkelige fellesråd er fon-
dets styre.

3) Kirkevergen i Leksvik er ansvarlig 
for regnskapet.

4) Revisjon av regnskapet utføres av 
Fosen kommunerevisjon IKS . 

 org.nr. 988 978 191.
5) Kapitalen skal ikke angripes. Hvert 

år legges halvparten av rentene til 
kapitalen. Den andre halvparten for-
deles 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 hen-
vendelse til kirkevergens kontor. 
Søknad adresseres til Kirkevergen i 
Leksvik.

7) Kapitalen pr.31.12.2015 er kr. 119 
227,64.

8) Vedtektene kan endres av Leksvik 
kirkelige fellesråd.

Søknad om midler fra fondet sendes til 
kirkevergen på e-post kirkeverge@lek-
svik.kirken.no eller i brev til Kirkever-
gen, Lundavegen 4, 7120 Leksvik innen 
1. juli 2016. Disponibelt beløp til utde-
ling i 2016 er 1.485,- kroner.

«Diakonalt fond 
av 2013» – 
utdeling av midler til 
diakonale tiltak

Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon ga resultater!

Tusen takk til alle som deltok på innsamlingen 
og til alle som ga!

Under menighetens informasjonsmøte i Stranda kirke 
stilte disse flotte barna opp med lystig sang.
Foto: Tore Kruken

Mens leder i Stranda Menighetsråd 
Linda Tømmerdal Roten la frem årsmel-
dingen for fjoråret, engasjerte sokne-
prest Verena barna i tegnekroken.
Foto: Tore Kruken

Disse versene handler om visdom og ordet 
visdom kan tolkes på flere måter. Når jeg 

hører det tenker jeg på kunnskap og lærdom 
som man har oppnådd av egen erfaring i livet. 
Jo eldre jeg blir og jo mer jeg ser at verden har 
å by på, jo mer får jeg lyst til å lære. Det er både 
spennende, gjør livet så mye rikere og hverda-
gen enklere.
 Jeg hadde en lærer en gang som sa: "Uan-
sett hvor gammel du er så må du aldri miste 
lysten på å lære noe nytt. Se på hver dag som en 
mulighet til å lære noe nytt". Det har jeg tenkt 
mye på i ettertid og jeg tror at det har gjort meg 
til den personen jeg er i dag. Det fikk meg blant 
annet til å si ja til å bli leder i menighetsrådet 
selv om jeg ikke hadde peiling på hva det gikk 
ut på.
 Tenk hvor lykkelig visdom gjør deg og hvor 
verdifullt det gjør livet ditt. Det er ingen som 
kan ta fra deg din visdom i livet og det er det 
som gjør at visdom er så verdifullt.

Hilsen Elise Tetlimo 

"Lykkelig er den som finner visdom, 
det menneske som vinner god innsikt.
Det er bedre å skaffe seg visdom enn sølv, 
den vinning den gir, er større enn gull.
Visdommen er mer verdifull enn perler, 
av alle dine skatter er ingen som den.
I sin høyre hånd har den langt liv, 
i sin venstre rikdom og ære.
På visdommens veier er det herlig å vandre, 
og alle dens stier fører til fred.
For alle som griper den, er den et livstre, 
lykkelige er de som holder fast på den."

Ordspråkene 3, v 13-18.         Bilde hentet fra Google
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I Leksvik har det vært drevet søndagsskole 
i flere generasjoner. Både på Fredtun, Aune 
bedehus og på Forsamlingshuset. Nye tider 
viste etter hvert at det ble vanskelig å få 
barn til å møte på søndagsskole på søndags 
formiddag. Det var på tide å tenke nytt. En 
ide om å ha barneforeninger rundt omkring 
i bygda og på ukedager ble lansert og 19. 
september 2000 var første samling for Røn-
ningen barneforening hjemme hos Torill i 
det røde huset i Strandvegen 37. 
 I årene etter det har mange leksværinger 
i alderen fra 4 år og oppover vært innom, 
noen en gang, andre i flere år. Opplegget 
har blitt justert noe, men hovedingredien-
sen er samling med bibelfortelling, sang, en 
praktisk aktivitet og et felles måltid. Er det 
ledig tid i mellom, har ungene et lekerom 
oppe på loftet de kan boltre seg på. 
 Tidlig kom et samarbeid med barnefo-
reningene Gnisten og Nyskudd i gang. Vi 
har felles oppstart om høsten på Våttåhau-
gen, felles juletrefest på Forsamlingshuset  
på nyåret og avslutning i Grandfjæra i mai. 
På disse tre samlingene møter foreldre og 
søsken opp noe som er veldig koselig og 
positivt. Inntekten fra juletrefesten går 
annenhver gang til Søndagsskolen og pro-
sjektet Gnisten og Nyskudd arbeider for. 
Vi har også hatt konfirmanter innom som 
hjelpere i tillegg til oss faste lederne.
Hver gang får barna lage en ting. Det de 
lager før jul får de  med seg heim etter-
hvert, men etter jul arbeider vi mot basaren 
på Forsamlingshuset  i april. Da kan ungene 
invitere med alle som de ønsker. Der synges 
det, lekes, serveres mat, det er en andakt og 
produktene selges; helst til nære slektnin-

Rønningen 
barneforening

En gladmelding fra orgelkrakken først, 
Knut Ola Vang er nå fast tilsatt som 
kantor. Han har en deltidsstilling hos oss, 
samtidig som han har en deltidsstilling i 
banken.
 Vi har også vært så heldig å få  Kris-
tina Hovstein Kruken til å ta konfirmant-
undervisningen i Leksvik våren 2016.
 Vi sender med en giro i bladet, og 
tenker at alle monner drar. Det er viktig 
at vi får inn gaver til bladet, slik at vi kan 
beholde et variert og lesbart menighets-
blad i kommunen vår. Håper at du setter 
pris på menighetsbladet og kan bidra litt. 
Jeg legger ved et bilde av en sjekk vi fikk 
fra en fornøyd leser i USA, det synes jeg 
var skikkelig morsomt og en anerkjen-
nelse av arbeidet som gjøres.

Leksvik kirkelige fellesråd og Rissa kir-
kelige fellesråd må slå seg sammen som 
en følge av kommunesammenslåingen. 
Fellesrådene har opprettet en fellesnemd, 
som er gitt fullmakt til å arbeide videre for 
å få alt på plass til 01.01.2018. Dette er 
et stort og krevende arbeid. Menighetsrå-
dene består som før.

Kari Berg

Husker du denne?

Kirkevergens 
lille hjørne

Eli Anne, Hedda og 
Lina.

Det er mye hygge når vi møtes til sang og musikk på forsamlingshuset annenhver tirsdag!
Foto: Ann-Kristin

ger. Opplegget har fungert godt og er ikke 
forandret på de 16 årene vi har holdt på. 
Inntekten går i sin helhet til Søndagsskolen.
 I formidlingen av bibelfortellingene har 
vi god hjelp av opplegget «Sprell levende 
« som Søndagsskolen har utviklet. Ungene 
skal ikke bare høre, men også få anledning 
til å bruke flest mulig sanser. Mange av dere 
voksne vil vel huske søndagsskolekort med 
stjerner. Vi har også det, men stjerner kan 
nå byttes ut med et utall av andre merker. 
Flanellografen er også i bruk og den fasine-
rer like mye i dag som den gjorde for 40 år 
siden.
 Vi håper å kunne ønske små og store 
leksværinger velkommen til barneforening 
på samme adresse i mange år framover og 
se barna komme og gå med sine søndags-
skoleposer med barnebladet «Barnas» og 
oppmøtekortet oppi. Av og til ligger en CD 

Gode minner fra mange år tilbake
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29.05.2016
Berg Adrian Elias
Bigset Ludvig
Bjørnerås Agnete Elen
Bjørnsvik Håvard Damhaug
Bjørseth Sigbjørn
Borstad Anna Hestdal
Breili Karianne
Hagen Thea Halsli
Rian Mette
Saur Anikken Fjeldsæter
Sivertsen Silje Merethe Moe
Stegavik Oda-Kristine Aasbø
Søraas Vanja Marie
Aalberg  Iver (tilhører Leksvik)

04.06.2016
Berg Maren Sofie
Berg Stian
Bjørnebo Ronja
Bremeraunet Jonas Etnan
Gustavsson Adina Nathalia
Johansen Andreas
Ramdal Isak
Rokhaug Ron Mikaèl Brandås
Selli Victoria 
Svendsen Heine Hølaas
Sæther Simon Dahl
Veiby Teodor Talmo
Øverland Daniel
Aasland Silje Victoria Kruksve

05.06.2016
Aksnes Sara Elise Carlsen
Krabseth Rakel
Krabseth Roy Sæther
Kruksve Lene Anette
Lerstad Sara
Stenkjær Ina Maria
Tessem Jan Henrik
Tiller Bjørnå Thea
Tronstad Hanna Sofie

Balvold Karen (Konfirmeres i Trond-
heim)

Konfirmanter 2016

Stranda kirke 

Leksvik kirke 

Sommeravslutning i fjæra i Hjellup.
Eric og Kasper.

Konfirmant Stine Mari hjelper Iver og Ola.

«Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig, fins ingenting han ikke 
kan» sang barn i Rønningen Barneforening så flott på vårens basar 
på forsamlingshuset.

Den heldige vinneren av 
kveldens hovedpremie 
delte gjerne gleden 
med tante.
Foto: Ann-Kristin

En gang i halvåret er 
baby-sang-gruppen på 
besøk på Helsetunet. 
Her er alle velkommen, 
også de som ikke bor 
på helsetunet.  Som på 
dette bildet hvor olde-
mor Ingeborg Brandås 
kom på besøk for å 
hygge seg sammen med 
oldebarnet Karoline 
Hovstein og barnebar-
net Linn Tove Brandås 
Hovstein.

i posen med sanger de har lært. 
Søndagsskolens motto og vårt er at barna 
skal få mulighet til å bli kjent med Jesus.

Hilsen lederne gjennom disse årene, Sølvi, 
Kari, Line og Torill.

Gode minner fra mange år tilbake
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Da har Yes startet opp sin vårsesong. Noen medlemmer 
har valgt å slutte, og nye har kommet til, og målet er 
fortsatt å spre sang og glede omkring oss. 
 YES har også vært så heldige og fått med de habile 
musikerne Helge Saghaug og Martin Sand i tillegg til 
sin faste og dyktige pianist Knut Landsem.  På lyd har 
det også blitt forandringer. Etter mange trofaste år har 
Ola Hjellup overlatt mixebordet til Bjørn Ståle Aalberg. 
Vi ønsker de nye velkommen til koret! 
 Etter bare 3 øvelser, ble koret med på karnevals-
gudstjenesten i Leksvik kirke askeonsdag. Selv med 
skifte av mannskap og et stort sykefrafall, klare unger 
og musikere å spre sangglede til de frammøtte.  Under 
inngangsprosesjonen sang vi Hamba nathi, og vi fort-
satte med sangen «Hyrden».  Før og etter tekstlesingen 
framførte vi «Halleluja».  «Hope» sang vi etter preke-
nen, og vi avsluttet gudstjenesten med «Amen». Flere 
av ungene sang for første gang i mikrofon, og den utfor-
dringen klarte de meget godt. 
 Marit og Ola Hjellup har vært dyktige medarbeidere 
i Yes i mange år, og nå som de to har valgt å slutte, vil 
vi takke dem for deres innsats. De har lært oss masse og 
overført mye kunnskap og energi til koret. Tusen takk 
skal dere ha! 
 Yes fortsetter med å øve inn sanger og innsalg til 
sommerkonserten.  Fredag 20.mai skal barn og musi-
kere «La det swinge» skikkelig i gymsalen ved Test-
mann Minne.  

Kirkens folk har ført protokol-
ler og kirkebøker med infor-
masjon om dåp, konfirmasjon, 
vigsel og dødsfall i mange 
hundre år.
Noen av disse er avlevert til 
Statsarkivet og finnes i deres 
hyller. Mange av disse er blitt 
scannet, og kan leses på nett.
Etterhvert kommer også flere 
og flere av disse i søkbare data-
baser som du kan slå opp i på 
nettet.

Bøker med opplysninger fra de 
siste 80 år, står fortatt på kirke-
kontorene, og av personhensyn 
kan du ikke få tilgang til alt 
som står der.
Men de ansatte på kirkekonto-
ret kan i noen tilfeller skaffe 
deg opplysninger som gjelder 
deg. 
 
Her finner du en lenke til det 
offisielle gravregisteret for 
gravplassene i Leksvik.
Vær klar over at disse opp-
lysningene er basert på hånd-

Slekts-
granskning

skrevne protokoller, slik at det alltid er 
mangler og feil opplysninger.

Her er to interessante lenker for den som 
ønsker mere opplysninger enn det som 
finnes her:
Digitalarkivet, der finner du oppslag mot 
kirkebøker, folketellinger, skifteregister, 
matrikler osv.
DIS-Norge, foreningen Data I Slektsfors-
kningen, som har mange gode råd

Les mer på vår hjemmeside www.leksvik.
kirken.no

Noe av interesse kan du også finne her:
h t t p : / / l oka lh i s t o r i ew ik i . no / i ndex .
php/Kjeldearkiv:Menighetsspalten_
(Nr_48_1939)

Tilbakeblikk
Her er et bilde av søndagsskolebarn med 
flere på Talmo Skole i ca år 1960. Vi var 
på tur til «Håggåsetran». Vi ble invitert av 
Emma Hagen som sitter i første rekke. På 
bakerste rekke står Gudrun Wang og Alf-
hild Storbakk som var ledere på søndags-
skolen. Det ble utdelt «gullstjerner» i et 
kort for hvert oppmøte, derfor var det stort 
oppmøte på søndagene. Og de som hadde 
møtt opp hver gang i løpet av året fikk en 
premie. Undertegnede, Tore, har fremde-
les en av sine premier, en hund laget av 
krus. 

Oddrun og Tore Sneeggen.

Bakerste rekke fra venstre:
 1. Alfhild Storbakk
 2. Kari Johansen
 3. Ellen Marta Talmo
 4. Antonie Nilsen
 5. Gudrun Vang
 6. Ingrid Rosvold
 7. Paul Aanonli
 8. Kirsten Killingbergtrø
 

 9. Alvin Berg
10. Tore Sneeggen
11. Leif Dretvik

Andre rekke fra venstre:
 1. Inger Aunli
 2. Bodil Talmo
 3. Gudmund Tessem
 4. Rita Rosvold
 

 5. Turid Johansen
 6. Randi Rosvold
 7. Ragnfrid Berg
 8. Gunnar Roli
 9. Anne Karin Berg
10. Inger Bjerkan
11. Hilfrid Roli
12. Oddrun Lyng
13. Sylvi Killingberg

Første rekke fra venstre:
 1. Gunnlaug Tessem
 2. Andrea Tessem
 3. Emma Hagen
 4. Solveig Berg
 5. Brita Berg
 6. Kirsten Lyng
 7. Anne Grete Lyng
 8. Svanhild Aanonli
 9. Unni Aanonli
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Tekst: E. Blix
Melodi: L.M. Lindemann

Her ser dere 11 av de 12 flotte ungdommene som var samlet til lederopplæ-
ringshelg på Tarva sammen med prosjektleder og trosopplærer i Bjugn, Vidar 
Schanke.

Kursbeviset som 
ungdommene får 
etter gjennom-
ført helg viser 
de forskjellige 
tema som er 
gjennomgått.

Ungdomslederkurs i Fosen, 
ULiF

Jeg velger meg en av Elias Blix sine første salmer som 
min salme denne våren: No livnar det i lundar. Denne 
salmen ble skrevet på midten av 1800-tallet, men kom 
først med i Landstads salmebok i 1893. I Norsk Salme-
bok (1984) fant vi 51 originale salmer av Elias Blix i den 
nye utgaven av Norsk Salmebok (2013) finner vi 34 av 
hans salmer. Blix hadde sine røtter i Gildeskål i Nordland 
og bruker ofte sin kjærlighet til naturen som metaforer i 
sine tekster. 

No livnar det i lundar gir meg den gode vårfølelsen særlig 
når jeg hører: «…det er vel fagre stunder, når våren kjem 
her nord…» For de som har opplevd «…men stundom 
kom det kulde…» er det godt å vite at «Då skin det over 
strender som sol ein sumarkveld. Då gløder kring i gren-
der ein heilag altareld». 

Denne salmen har mange vers og jeg har valgt ut noen 
av dem her.

Randi Etnan.

No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Guds ord vel alltid lyser,
den sol gjeng aldri ned.
Det hus som Anden hyser,
ligg støtt i ljos og fred.

Men stundom kom det kulde
på Herrens kyrkjemark.
Det var Gud seg dulde,
og borte var Guds ark.

NO LIVNAR DET I LUNDAR

Det var dei mørke dagar,
Guds ord var fåhøyrd segn.
Og hjarta frys og klagar,
det saknar sol og regn.

Då ljosnar det i landet
frå fjell og ned i fjord.
Då losnar tungebandet,
då kved Guds folk i kor.

Då skin det over strender
som sol ein sumarkveld.
Då gløder kring i grender
ein heilag altareld.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,

Min salme 

Helgen 12. og 13. februar 2016 ble det for andre gang arrangert felles 
ungdomslederkurs i Fosen. 12 flotte ungdommer fra hele Fosen var samlet 
på Tarva, som er valgt til fast kurssted andre helg i februar hvert år. Ung-
domslederkurset er delt i fire trinn beregnet for ungdom fra 15 år (etter 
konfirmasjon) til 18 år. Prosten i Fosen, Brita Hardeberg, er fagansvar-
lig for disse samlingene, trosopplærer Vidar Schanke er prosjektleder, og 
noen av trosopplærerne i Fosen deltar også, men det er de eldste ungdoms-
lederne som tar seg av selve gjennomføringen. Tanken er at ungdommene 
som deltar skal kunne samle kursbevis for hvert år som senere kan bli god 
å ta med seg når jobb skal søkes. 

Det ble ei flott helg med undervisning i ledelse, leiker, turer, god mat, 
latter og sprell. Søndagen ble avsluttet med gudstjeneste i Tarva Kapell 
hvor ungdommene bidro på forskjellig vis. Ved avreise var det ingen tvil 
om hva ungdommene mente; de ønsket å utvide helgen, og at samlingene 
skulle være to ganger i året. Et vellykket arrangement med andre ord.

Har du lyst til å bli med? Lyst til å vite mer? Ta kontakt med kirkekontoret 
der du bor!

Ann-Kristin Eidsvåg



8       Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 2/2016

Fornøyde barn har fått 6-årsbok i Stranda kirke.
Foto: Inge-Arild Kjølsø

Endelig! Glade 6-åringer har fått bok i gudstjeneste i Leksvik kirke.

Nytt fra trosopplæringen

1. Hvem er det vi ser på bakerste   
 benk til høyre for prest Petter   
 Skansen?
2. Hva er det mannen gjør?
3. Og hvorfor?

Vinneren blir kåret av redaksjonskomi-
teen, og den heldige kan hente en liten 
premie på kirkekontoret i åpningsti-
den. 
De beste forslagene som kommer inn 
blir å lese i neste nummer av menig-
hetsbladet.

Foto: Ole Andreas Fossan

KIRKE-
QUIZ

På filmkvelden i Leksvik 
kirke var det 7 skatter i 
Kirka´s skattekiste. En av 
dem var et brød, bakt på mel 
fra korn, korn fra aks, og aks 
fra frø. Og så sang vi sangen 
«Når et bitte bitte bitte lite 
frø», fra 6-årsboka. Her får 
du det siste verset:

«Alt det store her i verden
har en gang vært veldig 
smått.
Ved Guds hemmelige under
blir det til noe stort og flott.

Når et bitte bitte bitte lite frø,
når et bitte bitte bitte lite frø,
når et bitte bitte bitte lite frø
blir lagt i jorden».

Og søndagens gudstjeneste 
handlet om brødunderet, når 
Jesus mettet 5000 mennesker 
med 5 brød og 2 fisk.

Foto: Ingrid Dretvik

Noe godt å spise hører 
med, og to av årets 
konfirmanter sørget for at 
6-åringene fikk boller og 
saft. På hver bolle var det 
et lite hjerte, for Gud er 
glad i alle.
Foto: Jenny Aalberg

Torsdag før gudstjeneste 
med utdeling av 6-årsbok i 
Stranda kirke var det «kir-
kekino» som en av barna 
kalte det. Her møtte vi 
kirkerottene Vesle og Fredo 
på spennende eventyr i 
kirken.
Foto: Ann-Kristin
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Diakoniens spalte

Åsmund fortjener en oppmerksomhet!

Han er en mann som gjør alt i det stille. 
Vi kan ikke ramse opp alt han har vært 
med på. Han har vært – og er – kasserer 
i Normisjonen bl.a.

På Forsamlingshuset har han fungert 
som vaktmester en hel mannsalder. 
Han leier ut huset og passer på at det er 
vasket og fint. Vaskinga er han også med 
på, for det er han som kan å kjøre gulv-
maskina! Og er det Fest med bevertning, 
så melder han seg til å hjelpe til med 
oppvasken.

Jeg, Marit, var bare 13-14 år da Åsmund 
spurte meg om å hjelpe til med sangen 
på Søndagsskolen. Jeg holdt ikke ut så 
mange år, men Åsmund var trofast. Han 
knytta til seg folk som kunne hjelpe han, 
og jeg tror kanskje at han holdt på med 
Søndagsskole i over 30 år.

Åsmund er en kjernekar av «heil ved»!

Marit Røstad Dahl
Torill Berge

Menighetsrosen Hjerte
Hjertet er en stor og livsviktig 
muskel inne i brystkassa vår. 
Et hjerte er et symbol på kjær-
lighet. Man kan ofte se hjerte-
former overalt. Forskning av 
menneskehjernen viser at vi 
alltid prøver å finne mening i 
alt vi ser. Der er hjernen som 
fyller ut tomrommet i det vi 
ser og lager noe vi forstår og 
kjenner igjen. Derfor ser man 
hjerter i snø som smelter eller 
blader med hjerteform. 
Gud elsker menneskene. Han 
ga bort sitt eneste barn i gave 
for å vise sin kjærlighet. Bibel-
verset om dette er verdens-
kjent fordi det forklarer hele 
Bibelen med én setning. 

For så høyt har Gud elsket 
verden, at han gav oss sin 
Sønn den enbårne for at hver 
den som tror på han ikke skal 
gå fortapt men ha evig liv.

Vigdis Sollie

Hjerteform i snø som 
smelter. 

Foto: Dag Rune Sollie

Hjerteform 
av blad som 
ble funnet av 
speiderjente på 
6 år i Vanvikan 
speidergruppe 
da de var på 
speidermøte i 
april.

Foto: Vigdis Sollie

Barnas side

«Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står
med blanke ark og farjestifter tel,
og da kæin du rette oppatt æille feil ifrå i går
og da får du det så godt i mårå kvell,
og om du itte greie det og æilt er like trist
så ska du høre suset over furua som sist.
Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står
med blanke ark og farjestifter tel.»

Går du av og til og nynner på dette 
kjente refrenget av Alf Prøysen? Det 

gjør jeg! Føler du at du hver dag starter 
med blanke ark, og har du alltid fargestif-
ter til, klar til å male dagen din? 
 Jeg vet at hver ny dag er en gave, og at 
jeg har mulighet til å farge den selv. Men i 
sekken ligger alle andre dager, alt som har 
vært, mennesker, opplevelser, hendelser, 
gode og ikke-gode. Ofte farges den nye 
dag av det som har vært, det er vanske-
lig å legge alt fra seg, starte på nytt, med 
blanke ark, og fargestifter til.
 For tiden prøver jeg å farge dagene 
med videreutdanning i tillegg til full jobb. 
Det er så utrolig spennende å lære noe 
nytt! Ny kunnskap gir nye oppdagelser, 
nye bekreftelser, men også endringer i 
forhold til det jeg har tenkt tidligere, og 
lærdom om seg selv, andre og livet.

 Jeg har aldri hatt sans for ordet sjelesorg 
som er dette halvårets tema i studiene. Det 
har vært et tungt og trist ord for meg, helt til 
jeg fikk lære at det har ingenting med sorg 
å gjøre, men omsorg: sjeleomsorg. Dette ga 
ordet ny mening. I studiene i sjelesorg har 
jeg også lært et nytt og spennende ord, som 
jeg gjerne ønsker å dele med dere: Identi-
tetsarbeid.
 Tema er identitet og skam, et kompleks 
og sammensatt tema, men akk så spen-
nende. Jeg vil derfor gi deg dette sitatet fra 
Marie Farstad sin artikkel «Identitetsarbeid 
i spennet mellom selvaktelse og skam»:
 «Identitet dannes i samspillet mellom 
hva andre tilskriver meg, og hva jeg til-
skriver meg selv. Andres identifisering av 
meg kan vi enten avvise eller integrere. 
Identitetsarbeid handler om å evaluere og 
forholde seg til slike tilskrivinger, både 
positive og negative, og enten forkaste dem 
eller ta dem inn».
 Å arbeide med egen identitet er altså et 
daglig og livslangt prosjekt. Vi tenker nok 
ikke så mye over det i det daglige, men det 
er kanskje verdt å grunne litt på av og til. 
Ny kunnskap gir altså ny innsikt, og så er 
det å bruke den nye lærdommen til å prøve 
å leve best mulig, til å farge dagene, så man 

kan være til glede for andre og for seg 
selv.
 Når denne artikkelen kommer ut, så 
er vi helt på slutten av påsketiden, eller 
akkurat ferdig med den, for påsketiden 
varer som kjent til pinse. Og vi har fått 
repetert den kristne troens hovedbudskap, 
at Jesus døde for oss, for at vi skulle få 
tilgivelse. Der er vi alltid velkommen! 
 Siden vi feirer konfirmasjon rundt 
om i landet vårt i disse dager, så vil jeg 
avslutte denne artikkelen slik jeg begynte, 
med å gi dere ennå et refreng  av en sang 
skrevet av Ingemar Olsson. Det er en sang 
som vi de senere årene har sunget for alle 
våre konfirmanter, den gjelder i dag, og 
den gjelder alle mennesker!

Du vet väl om att du är värdifull,
att du er viktig her och nu,
att du er älskad för din egen skull,
för ingen annan er som DU!

Riktig god sommer!  

Ann-Kristin
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Alle foto: Google.no

STRANDA DIAKONIUTVALG OG VANVIKAN HELSELAG
INVITERER I SAMARBEID MED ARCTIC BUSS AS TIL

DAGSTUR TIL SELBU 16. JUNI 2016

FAKTABOKS:
Dagstur til Selbu

16.juni 2016
Pris per person:

kr. 950,-.
Hvis 25 gjester, eller 

færre, så blir prisen kr. 1.150,-.

Turprisen inkluderer:

- Bussreisen i moderne 
turbuss.

- Inngang, guide og 
formiddagskaffe ved 
Radio- og TV-museet i 
Selbu.

- Besøk ved Selbu 
Husflid.

- Inngang og guide ved 
Selbu Bygdemuseum 
og strikkeutstillingen.

- Middag og dessert 
 ved Selbusjøen hotell.

FRIST FOR PÅMELDING:
6.juni 2016

Ansvarlig arrangør

post@abuss.no

Skal dere på dur?
Kontakt oss for tilbud.

"Velkommen til Selbu
– et lykkeland!"

Sett av dagen og meld deg på. Vi kjører 
dagstur til Selbu torsdag 16.juni, med 
avreise fra Havna i Vanvikan kl 08:10.
Vi har laget et innholdsrikt program der vi 
starter besøket vårt i Selbu hos Jan Erik på 
Norsk Radio- og TV-museum.
Her vil vi få en omvisning i Norges største 
radiosamling og i det nye TV-museet. Der 
blir også tid til formiddagskaffe.

Før vi besøker Selbusjøen hotell for en 
god middag, skal vi også besøke Selbu 
Bygdemuseum og strikkeutstillingen de har 
bygd opp gjennom mange år. Her får vi også 
en orientering om strikketradisjonene som 
har sitt opphav fra Selbu.

Før middag og dessert på 
Selbusjøen hotell, blir det tid 
til en liten handel på Selbu 
Husflid.
På hjemturen blir det også 
mulighet for en handel på 
Malvik Storsenter.

Ankomst Vanvikan vil bli ca kl 
20:40

Påmelding kan gjøres til
Arctic Buss AS

på mobil 95 08 70 70
eller på e-post:
post@abuss.no
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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.-

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger 
på min 85-årsdag.

Hildur Marie Næss

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger 
på min 85-årsdag.

Kirsten Lyng

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og gaver 
på min 80-årsdag.

Med vennlig hilsen 
Reidun Karoline Røstad Horsberg

Tusen takk til alle som husket på meg på min 
90-årsdag med gaver, blomster og trivelig 
besøk.

Klara Sørheim

Hjertelig takk for all varm deltagelse, blomster, 
besøk, telefoner og en fin minnegave til Skiavd. 
ved vår kjære Arild Røstads bortgang. 

Tove, Herolv og Inger, Beathe og Joakim, 
Kenneth og Kristine, Jennifer.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og delta-
kelse i forbindelse med Odd Halvard Sollie sin 
bortgang og begravelse. Takk også til Ann-Kris-
tin og Knut Ola for fin sang og musikk i kirka. Vi 
takker også for pengegaven til Parkinsonsfors-
kning på kroner 18 200,-.

Vennlig hilsen Paula, Frode, Siv Hilde, 
Dag Rune og Stian med familier.    

Hjertelig takk for all omsorg, gode klemmer, 
varme håndtrykk, blomster, og pengegave til 
Strandheim i anledning mamma Hildur Olaug 
Johansens bortgang.

Georg, Marit og Gunn Helen m/familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, 
blomsterhilsninger og pengegaver til Hjemme-
sykepleien i Leksvik, i anledning vår kjære John 
Andreas Langås sin bortgang og begravelse.
Takk til Hans Jakob Krabseth for fin sang i kirka.

Oline Langås med familie. 

Hjertelig takk for all kondolanse og blomster-
hilsener i anledning Julie Marie Aalberg sin 
begravelse. Takk også til Leksvik Helsetun for 
god pleie.

Familien.

Hjertelig takk for all omtanke, hilsninger og 
deltagelse i forbindelse med Turid Hovstein sin 
bortgang og begravelse. 
Takk for gaven til Leksvik LHL; 15.100 kr,-

Terje, Marta, Brynjar og Inger Johanne.

Takk for gaver i anledning Turid Hovstein sin 
bortgang.

LHL Leksvik

Døpte i Leksvik

14.02.16 Aleksander Ytterland Hansen

20.03.16 Ella Marie Storbakk Lassemo

Marie Løkken Rosvold

27.03.16 Leon Kristian Aarstrand-Rosvold

10.04.16 Ludvik Andreas Fagerli

17.04.16 Oddvar Hagen-Almaas

Døde i Leksvik

19.02.16 Arild Røstad f.1965

07.03.16 Turid Hovstein f.1929

19.03.16 Karin Robertsen f.1942

25.03.16 Hildur Olaug Johansen f.1927

12.04.16 Rolf Idar Gjøråsvik

Døpte i Stranda

06.02.16 Carla Oldervik Moksnes

Døpt i Hindrem Stavkirke

06.03.16 Live Kristin Brustad Saus

17.04.16 Thea Elvira Gausen Solheim

Døde i Stranda

16.02.16 Ole B Rian f.1923
- gravlagt Breili

17.03.16 Odd Halvard Sollie f.1951
- gravlagt Stranda

10.04.16 Ivar Martin Høgli
- gravlagt Stranda

17.04.16 Jan Åge Aune
- gravlagt Hindrem

Stell av 
gravsteder
Leksvik kirkegård/
gravplass

Vi tilbyr også i år stell av grav-
steder ved Leksvik kirkegård/
gravplass mot betaling. 
Vær oppmerksom på at 
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. Åpningstid 
tirsdag, torsdag, fredag kl 9-14.

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
Leksvik kirkegård

Torsdag 12. mai fra kl. 18.00 
arrangeres det plantedag ved 

Leksvik kirkegård. 
Salg av planter og selvvan-

ningskasser. Det blir kaffeserve-
ring som vanlig i kirkestua.

Velkommen!

Plantedag Hindrem
Det blir annonsert lokalt for 
plantedag på Hindrem kirke-

gård.

Arr. Stranda blomsterfond

Leksvik Menighetsråd og 
Stranda Menighetsråd 

arrangerer busstur til radiogudstjeneste i Rissa 
kirke søndag 3. juli kl 11.00. 

Etter gudstjenesten møter vi Rissa menighet
til hyggelig samvær, god mat, 

og tur i vakre Reinskogen. 

Pris på buss blir kr 180,- pr pers.
—   kr 300,- par og familier.

Flygeblad kommer i posten!
Håper du har lyst til å bli med!

17.mai
Det er arrangement på 17.mai 
både i Leksvik, Hindrem og 
Vanvikan. 
Det vil komme program på 
kommunens hjemmeside og 
deres facebookside, samt 
lokale oppslag.

Vi ønsker alle en flott feiring!



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

Søndag er kirkedag

Endringer kan forekomme. Se nyeste informasjon på menighetenes hjemmeside. 

http://www.leksvik.kirken.no

Pinsedag 15.05.

Leksvik kirke  11:00  Høytidsgudstjeneste

Hindrem stavkirke  14:00  Høytidsgudstjeneste

17. mai

Leksvik kirke  10:00  Gudstjeneste
Flaggborg

Stranda kirke  11:45  Gudstjeneste 
Speidere og Stranda mannskor deltar

29.05.

Stranda kirke  11:00  Konfirmasjon

04.06.

Leksvik kirke  11:00  Konfirmasjon

05.06.

Leksvik kirke  11:00  Konfirmasjon

12.06.

Stranda kirke  11:00  Gudstjeneste

19.06.

Leksvik Sentrum  10:00  Martnadsandakt

10.07.

Kråkmo Bedehus  11:00  Gudstjeneste 
Kirkekaffe, offer til bedehuset

Leksvik kirke  14:00  Gudstjeneste

14.08.

Aunbua  12:00  Andakt 
Kirkekaffe, offer til Aunbua

28.08.

Stranda kirke  11:00  Gudstjeneste 
Konfirmantpresentasjon, 50-årskonfirmanter 
er invitert

04.09.

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste 
Konfirmantpresentasjon

11.09.

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste 
50-årskonfirmanter er invitert

Hindrem stavkirke  14:30  Gudstjeneste

25.09.

Stranda kirke  11:00  Familiegudstjeneste  
Bok til 4-åringer blir utdelt

Leksvik kirke  14:00  Familiegudstjeneste  
Bok til 4-åringer blir utdelt
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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

Foto: Ingrid Dretvik


