
God     sommer!

MENIGHETSBLAD
LeksvikogStranda

Nr. 2 Mai 2017 59. årg.

Neste nummer av menighetsbladet 
kommer ut i september. Innsendingsfrist for neste blad er 1. august.

«Vi hører fugler sjunge med herlig jubellyd!
Skal ikke da vår tunge lovsynge Gud med fryd?
Min sjel, opphøy Guds ære med lov og gledesang!
Han vil oss nådig være som før så mang en gang.»

Salme nr. 763 v.3

Foto: Åsmund Asphaug



2       Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 2/2017

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

7120 Leksvik. Ann-Kristin Eidsvåg mob. 958 79 485 diakon@leksvik.kirken.no
Menighetsblad:  menighet@leksvik.kirken.no Roger Arntsen mob. 918 36 369 kirketjener@leksvik.kirken.no
Leksvik Kirkekontor åpningstid:  Tirsdag, torsdag og fredag Arnfinn Berget mob. 911 89 758 kirketjener2@leksvik.kirken.no
09.00-14.00.  Mandag og onsdag stengt.     Tlf. 74855166 Knut Ola Vang mob. 950 57 358 organist@leksvik.kirken.no
www.leksvik.kirken.no Elise Tetlimo mob. 478 61 883 menighet@leksvik.kirken.no

2017 er et spennende år i kirka: 

Fra 1. januar er Den norske kirke og staten skilt enda 
litt mere lag. Det er stor politisk enighet om å skille 
stat og kirke, og endringen er en følge av flere Stor-
tingsvedtak, blant annet grunnlovsendringer i 2012. I 
praksis merker kirkemedlemmene lite eller ingenting 
til endringen.  Men prester, prost og biskop har fått ny 
arbeidsgiver, og får ikke lenger sin lønn fra staten. Vi 
er nå tilsatt av «kirken selv» ved Kirkerådet. 

2017 er jubileumsår for reformasjonen. Startpunktet 
regnes fra Martin Luther slo opp sine 95 teser den 
31. oktober 1517. Luther mente kirka misbrukte Guds 
nåde ved sin omfattende og innbringende avlatshan-
del. Reformasjonen førte til omfattende endringer 
i både kirke og samfunnsliv over hele Europa også i 
Norge.

I Fosen prosti ligger Austråttborgen. Her holdt en 
av Norges mektigste familier til, og fru Ingjerd trakk 
i mange tråder knyttet til innføringen av luthersk 
tro i Norge. Ørland kommune og Ørland menighet 
har allerede i nesten 10 år markert jubileet på en 

fremragende måte og på mange arenaer. Også i 2017 skjer mye spennende 
på Ørland knyttet til reformasjonsjubileet. I resten av Fosen blir det ganske 
sikkert ulike lokale markeringer, og til høsten blir det temagudstjenester i alle 
menigheter, blant annet i Rissa hvor en av dem blir overført på radio. Her er 
mye å glede seg til. 

Når bladet kommer ut er vi også midt inne i prosessen med å utpeke ny 
biskop i Nidaros, ettersom biskop Tor Singsaas går av med pensjon og har sin 
avskjed med gudstjeneste i Nidarosdomen 11. juni kl 11.00. Gudstjenesten 
er åpen for alle. Hjemmesiden til Nidaros bispedømme bringer mye stoff om 
begivenhetene i bispedømmet, se www.kirken.no/nidaros.

2017 er også det året Den norske kirke har åpnet for vigsel av likekjønnede 
på like vilkår som «ulik-kjønnede». Kirkemøtet vedtok i slutten av januar ny 
vigselsliturgi. Det betyr at alle kirkens medlemmer, uansett kjønnsidentitet, 
kan feire sitt bryllup i sin lokale kirke. Det er prostens ansvar å sørge for at 
alle får prest. I Fosen går det helt greit. 

Prostens spalte INNHOLD

 2 Prostens spalte

 3 Minneord

Konfirmanter 2017

 4 Nytt fra trosopplæringen

 7 Barnas side

 8 Diakoniens spalte

Prost Brita Harde-
berg leder prestetje-
nesten i Fosen prosti. 
Fosen prosti består av 
kommunene Leksvik, 
Rissa, Bjugn, Ørland, 
Åfjord, Roan og Osen. 
Det er 8 prestestillin-
ger i prostiet. Fosen 
er et av de områdene 
i landet som har 
høyest oppslutning 
om folkekirka, hele 
88 % av innbyggerne 
er medlemmer.

Har du lyst til å bli med på noe gøy i sommer for 
hele familien?? Hvert år arrangeres gospelfestival 
på Tautra. I år er det 21.-23. juli med artistene 
Odd Nordstoga, Marthe Valle, Gino Bless, Bjarne 
Brøndbo og mange flere. Dette er en rusfri familie-
festival med eget opplegg for konfirmanter. 
Festivalen støtter organisasjonen Partners. 
Mer info finnes på: www.mig.no og på facebook: 
MIG Tautra.
Er dette noe du ønsker å bli med på? Ta g jerne 
kontakt på epost: menighet@leksvik.kirken.no. 
Blir vi mange nok bestiller vi buss.  

MiG Tautra 2017

Min salme

 9 5 på gata

Kirkevergens lille hjørne

11 Fra kirkebøkene

12 Søndag er kirkedag

Tidligere menighetssekretær 
Petter Skansen fra Åfjord (til 
høyre) fylte nylig 80 år. Han har 
i en årrekke forrettet begravel-
ser og gudstjenester ved behov 
både i Fosen prosti og ellers. 
Petter tar på seg oppgaver så 
sant han kan, og har vært til 
stor hjelp. Prost Brita Harde-
berg og biskop Tor Singsaas 
hedret Petter med gode ord og 
blomster på samling for vigslede 
medarbeidere i Fosen den 30. 
mars.
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Foto: Elise Tetlimo

Konfirmanter 2017

27.05.2017
Andreas Hollås Asphaug
Elvida Brustad Berget
Daniel Drætvik
Emilie Hågensen
Nina Lerstad
Elise Lerstadgrind
Rikke Katrine Lysvand
Hedda Sørmeland Olsen
Mathias Krabseth Pedersen
Magnus Ramdal
Christian Aune Rian
Aron Dahl Sæther
Johannes Thorsen
Andrea Voigt
Mari Aanonli

28.05.2017
Oda Rosvoldaune
Jonathan Asphaug
Emma Louise Tronstad
Patrik Lian Hammervold
Øystein Birger Heimdal
Evelyn Sliper Bjørnebo
Sindre Evenrud Gangstad
Daniella Mariell Kathiravelu Pettersen
Ida Abel Buvarp
Lars Kristoffer Hindberg Rian
Ruben Belsvik
Hanna Kathrina Winge

04.06.2017
Emma Cathrine Monsen
Ida Kobberrød
Eli Johanne Aasbø Stegavik
Miriam Damhaug Hoel
Jens Andreas Wanvik Hafeld
Marthine Småriseth
Marion Helmersen
Aurora Johansen
Aleksander Damhaug Gangåssæter
Nina Johansen
Andrea Øvrebust Høiseth
Anders Skarsaune Hammernes
Sara Kjervågsund Balstad

Adele Roli Lindgjerdet, Stadsbygd 
kirke 27.mai

Stranda kirke 

Leksvik kirke 

I denne utgaven av menighetsbladet 
hadde vi tenkt å overraske Ole Andreas 

Fossan med menighetsrosen. I mellom-
tiden skjedde det en tra-
gisk ulykke, og vår trofaste 
støttespiller og musiker 
gjennom mange år, omkom 
under arbeid i skogen 2. 
mars 2017. Uvirkelig og 
ufattelig trist for mange av 
oss som hadde en relasjon 
til Ole Andreas. Enten som 
arbeidskollegaer, gjennom 
sang og musikk, eller som 
en del av omgangskret-
sen. Han var også en kjent 
person i lokalsamfunnet.

Menighetsrosen skulle han få, for langt 
og trofast arbeid både i og utenfor 
kirken, han var lett å spørre og velviljen 
var stor fordi han ønsket å kunne være 
til hjelp. Men også fordi det var en mann 
med mye humor, han spredte glede og 
ga omsorg til mange. Han hadde en unik 
evne til å se andre, og en av hans store 
styrker var at han engasjerte mange i 
sang og musikk. I sin kristne tro var Ole 
Andreas urokkelig. Troen på Jesus Kristus 
hadde fulgt han gjennom livet, og vært 
en viktig del av hverdag og høytid. Han 
ønsket på sin gode måte å kunne bidra til 
å gi den kristne troen videre, i allefall la 
andre få et innblikk i den.

Ole Andreas hadde plass til alle, ikke bare 
de beste. Han tok seg tid og var tålmo-
dig. Øving i forkant av opptredener for å 
gi trygghet var en selvfølge. Både barn, 
ungdom, voksne og eldre fikk muligheten 
til å delta og videreutvikle seg innen sang 
og musikk. Og om det ikke gikk så bra, 
var støtten stor da oppfordringen var å 
prøve på nytt, helst så fort som mulig for 
å komme videre. Selv hadde han spilt 
offentlig siden han var 10 år, og var godt 
kjent med både oppturer og nedturer i 
det å skulle stå fram og prestere. Derfor 
var nok også hans forståelse så stor. 
Musikkstykker og salmer ble transpo-

Minneord
nert opp eller ned alt ettersom hvilket 
instrument eller hvilken sangstemme vi 
som bidro hadde. Og korrigeringer fikk vi 

underveis for å sikre at det 
ble en best mulig opplevelse 
for alle. Ole Andreas skrev 
og arrangerte også mye 
musikk selv, og konsert med 
egenkomponert stoff fikk 
han arrangert både i Leksvik 
og Rissa på slutten av sitt 
yrkesaktive liv. 

Siden han for noen år siden 
ble pensjonist vikarierte 
han en del som organist 

på hele Fosen. Men det var ikke spilling 
han ønsket mest å bruke pensjonistti-
den til. Ole Andreas ønsket å få mer tid 
sammen med sine nærmeste; barn, svi-
gerdøtre og ikke minst barnebarna, som 
han var så glad i. I tillegg håpet han å få 
mer tid til å arbeide i skogen, et arbeid 
han forøvrig elsket og hvor han helst ville 
dra alene for å få arbeide i eget tempo. 
Sikringsradioen som ble kjøpt i fjor høst, 
rakk han dessverre ikke å bruke da ulyk-
ken inntraff.

I en hilsen siterte han en gang Peters 
andre brev, kapittel 1, vers19, og det er 
dette alle dere der ute får med dere inn i 
våren og sommeren:
 
«Bibelen sier at den er en lykt for vår fot 
og et lys for vår sti.
- Dette ord bør dere ha for øye, for det er 
lik en lampe som lyser på et mørkt sted 
inntil dagen gryr og morgenstjernen går 
opp i deres hjerter.»

Tusen takk for alle gode minner Ole 
Andreas, du vil bli dypt savnet! Hvil i 
fred! 

På vegne av staben ved Leksvik kirkekon-
tor,

Ann-Kristin

Foto: Elise Maalø Reksen



4       Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 2/2017

Aktivitør Anne Grete Winge 
aktiviserer ikke bare 
beboerne på Helsetunet, 
men også de små når de er 
her på babysang en gang i 
halvåret. Her ser dere Martin 
Aas som fikk prøve rullator 
når han skulle rundt å hilse 
på de eldre.

En av de yngste søker kontakt med en av de eldste når lille Alina 
Hamstad på mamma Sofie Langnes´ fang, møter Anna Brekken. 

Tekst og foto: Ann-Kristin. 

Alle deltagerne fikk 
ungdomslederbevis 

etter helgen. Her 
ser dere16 av de 18 

ungdommene som 
deltok, sammen med 

voksenlederne.

Foto: Alex Ramstad Døsvik

Kommunesammenslå-
ing er i gang når jentene
fra Rissa og Sarah
Lerstad fra Leksvik (til 
høyre) er ute på tur i 
pausen.

Lørdagskvelden avsluttes med korssamling 
for å roe ned etter en innholdsrik dag, og før 
feltsengene settes sammen til nattero.

Denne søndagen var 
det morsdag, og de 
eldste lederne hadde 
kjøpt morsdagsgave 
til alle mødre som var 
med på Tarva.

På søndag ble det holdt 
gudstjeneste i Tarva 

kapell. Denne gangen 
var vi så heldige å ha 

en musiker med blant 
ungdommene, Øystein 
Gangstad, fra Leksvik.

18 flotte ungdommer fra hele Fosen ble med til Tarva på ungdomslederopplæring, 
ULiF, andre helg i februar i år. Det ble en spennende helg med fullt program, men i 
programmet var det tid til mange leiker for å bli bedre kjent. Formålet med denne 
helgen er at ungdommene skal få lære om lederskap og å praktisere dette under 
oppholdet på Tarva. Derfor er det stort sett ungdommene selv som får ansvar for 
gjennomføringen, og de eldste som har vært med før lærer nykommerne hva som 
er viktig for å få gjennomført helgen etter planen. Å improvisere når alt ikke går som 
planlagt er en del av læringen. All undervisning er det prost Brita Hardeberg som står 
for. Hun inkluderer de andre voksenlederne ved behov. Ungdommene får etter endt 
opphold kursbevis som de kan ta med seg videre i jobbsøking når den tid kommer.

Nytt fra trosopplæringen

Ungdomslederopplæring på Tarva Tekst og foto: Ann-Kristin. 
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Tekst: Elise Tetlimo.

Hvert år blir 5. klasse invitert i kirken for å få 
utdelt Bibel. I denne forbindelse bruker det å 
bli arrangert et såkalt «Lys Våken»-arrange-
ment med overnatting. Hensikten med dette 
er at de skal bli kjent med kirken og kjenne 
på følelsen av å høre til der, samtidig som vi 
dreper myten om at det er farlig å være ute 
på kirkegården ved midnatt.

4. mars var 5. klasse i Leksvik samlet for å over-
natte i kirken. Det var en spent gjeng på 21 stk 
som dukket opp. Vi hadde en veldig hyggelig 
og energirik helg. Vi startet med å dele ut «lys 
våken» t-skjorter før vi koste oss med pizza 
og brus. Resten av kvelden gikk med til å bli 
kjent i kirken med både prest og organist, øve 
på sang/dans til gudstjeneste og se film. Da 
klokken nærmet seg midnatt tok vi på uteklær 
og tente lys som vi satt ved utvalgte graver. 
Leker som «cowboy-leken» og «titten på hjør-
net» hadde vi også før vi gikk inn for å legge 
oss. Natten gikk rolig for seg og vi hadde en 
opplagt gjeng som var klar til siste øving før 
gudstjenesten. 5. Klasse fikk åpne gudstjenes-
ten 5. mars med sang og dans til sangen «Lys 
Våken», pluss at de var med på skuespill om 
da Jesus fastet i ørkenen m.m. Til slutt fikk de 
utdelt hver sin Bibel med navn og hilsen i. Jeg 
er overveldet over hva de får til på så kort tid! 
Jeg vil takke Sarah Lerstad, foreldre og konfir-
manter for enestående hjelp. 

25. mars var det 5. klasse i Vanvikan sin tur. Vi 
hadde mye av det samme programmet som i 
Leksvik, men med noen små endringer. Med 
7 jenter påmeldt ble det en rolig jentekveld 
med mye lek og moro. Natten ble veldig kort 
da vi la oss så sent og i tillegg måtte stille klok-
ken en time fram. Tross lite søvn var det en 
spent gjeng som sto opp og gjorde seg klar til 
gudstjeneste. Her også er jeg utrolig imponert 
over hva de får til på så kort tid. Tusen takk, 
Vigdis N. Sollie, May-Elin K. Tviberg, foreldre 
og konfirmanter for enestående hjelp.

5. klassingene i Leksvik lærer om nattverd.     Foto: Sarah Lerstad

Konfirmanten Rikke Lysvand 
sammen med Leah Aurora Aalberg, 
Julia R. Aalberg og Juan Kristian 
Hønnåshagen.          Foto: Elise Tetlimo

}

Isak Lerstad og Victoria Ceren Krab-
seth får prøve å spille orgel sammen 
med organist Knut Ola Vang. 
Foto: Sarah Lerstad

Film på storskjerm i Stranda Kirke. Vi så 
filmen «Innsiden ut» som handler om de 
ulike følelsene vi har i kroppen.   
Foto: Elise Tetlimo

Jentene i Vanvikan lagde papirfly som de 
sendte fra galleriet. Noen kom helt fram 
til alteret!
Foto: Elise Tetlimo

Presten forteller 
bibelhistorier ved å 
demonstrere. Det 
var veldig moro! Her 
vasker hun foten til 
Ane Halsli Hagen.   

Foto: Elise Tetlimo
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Tilbakeblikk

Torbjørn Rønning kom innom kirkekontoret her en dag med dette flotte bildet fra da Søn-
dagsskolen på Hindrem var på båttur til Tautra i 1953.
Torbjørn mener å huske at det er han som sitter på rekka på babort side, med føttene på 
utsiden av ripa. Båten er motorkutteren «Pelle» hvor Hans Skogtrø var skipper. 
Fotografen var Søren Aunan.

Sommerkonsert
12. mai kl 18:00

Sted: Gymsalen på
Testmann minne skole

Årets tema:
Sommer

5. klassingene i 
Leksvik med hver sin 
Bibel som de har fått 
utdelt. 

Foto: Elise Tetlimo

5. klassingene i 
Vanvikan med hver 
sin Bibel som de har 
fått utdelt.  

Foto: Elise Tetlimo
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BARNAS SIDE
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Diakoniens spalte

Kirkens Nødhjelp + konfirmanter = 
fasteaksjon

Tirsdag 4. april gikk alle konfirmanter 
i Leksvik og Stranda Menigheter med 
bøsse for å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelp´ arbeid for å sikre rent vann til 
tørkerammende områder, slik som i disse 
dager i Øst-Afrika. På deres nettside står 
det å lese følgende fra et av landene som 
er hardt rammet:

«Tørken i Somalia er den verste på 70 år. 
Kirkens Nødhjelp er på plass med livred-
dende vann, men behovene er fortsatt 
enorme.

På grunn av lite regn fra oktober til 
desember har nå halvparten av befolk-
ningen i Somalia usikker tilgang på mat. 
Tørken har de siste månedene spredd seg 
til å ramme nesten hele landet. Rundt 
4,5 millioner mennesker står i fare for 
å sulte og mer enn 7 millioner mennes-
ker står i fare hvis regnet uteblir mellom 
april og juni. Tørken har også ført til at ca. 
256.000 mennesker har blitt nødt til å for-
late hjemmene sine.

Kirkens Nødhjelps langsiktige arbeid med 
vann og arbeidet fra TV-aksjonen, har 
gjort oss i stand til å være tidlig på plass 
og gi livreddende vann til flere tusen 
mennesker. I tillegg arbeider vi med tiltak 
for å bedre matvaresikkerheten, blant 
annet ved å gi støtte til såkorn.»

Årets 40 konfirmanter, 13 i Vanvikan og 27 
i Leksvik, gjorde en flott innsats og samlet 
inn til sammen fantastiske 44 600,- kr.

For å synliggjøre dette bedre har KN esti-
mert at det å sikre tilgang til varig rent vann 
for et menneske koster kr 200,-. Det vil si at 
konfirmantene ved å delta i aksjonen noen 
timer denne tirsdags ettermiddagen og 
kvelden sikret tilgang til rent vann for 223 
mennesker. Tenk det! Det nytter!

Tusen takk til alle dere som åpnet dørene 
og ga, eller som ga på annen måte!

Tusen takk til konfirmantene som gikk 
med bøsse!

3 av årets konfirmanter som gjennom 
sol og regn gikk sine oppsatte roder i 
Vanvikan for å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelp´ fasteaksjon. 
F.v. Sara Kjervågsund Balstad, Andrea 
Øvrebust Høiseth og Nina Johansen.

Tusen takk til dere foreldre som kjørte 
bil på de lengste rodene!

Tusen takk til Tove Tviberg og Gjertrud 
Bjørnebo som var med å hjelpe til!

Ann-Kristin

Vil du vite mer kan du gå inn på 
www.kirkensnodhjelp.no

No livNar det i luNdar

Denne salmen minner meg om barndom-
men. Vi sang den mye på skolen. Og 
teksten sier at vi lengter mot vår og lysere 
tider. Vi har mye å se fram imot.

Anne Heidi Merkesnes Arntsen

Foto: Elise Tetlimo

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 kyrkje lysa skulle 
som høgt på berg ein stad, 
med sumar utan kulde 
og utan solarglad.

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.

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

Så sende Gud sin Ande 
som dogg på turre jord. 
Då vakna liv i lande, 
då grøddest vent Guds ord.

Då er det sæle tider 
for Kristi kyrkjegrunn. 
Då lauvast det i lier, 
då livnar det i lund.

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,

Då me med vigsla tunge, 
med kjærleik heil og klår, 
alt utan brest og sprunge 
skal lova Herren vår!

Tekst: E. Blix 

Melodi: L.M. Lindemann

Min  salme
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Det er alltid så godt å se at våren 
kommer, at det spirer og gror, og man 
kan glede seg til en ny sommer. De 
små gleder i hverdagen er viktige å se 
og ta vare på.
 På kirkegårdene våre er arbeidet i 
gang for å gjøre omgivelsene fine og 
verdige for alle som oppsøker kirke-
gårdene. Både plantedager og tilbud 
om sommerstell annonseres i dette 
bladet. 
 På Hindrem kirkegård planlegges 
det å sette opp nytt gjerde i løpet av 
året. Dette vil Hindrem stavkirkelag 
bidra til å få gjennomført. Det vil også 

bli satt opp nytt klokketårn på Hin-
drem dette året.
 Så vil jeg ønske alle konfirmanter 
med familie til lykke med konfirma-
sjonen. Det er så mange flotte ung-
dommer i Leksvik og Stranda, det får 
jeg stadig høre fra de som møter dere 
gjennom konfirmasjonsåret. Takk til 
ungdommene for at dere stiller opp og 
hjelper til på alt fra Fasteaksjonen, Lys 
Våken, basar, bollebaking, TRÆKK og 
mye mer. Dere er verdifulle!

Vennlig hilsen Kari Berg

5 på gata
I mars ble det arrangert Lys våken både i Leksvik og i 
Stranda Menighet. Her fikk de oppleve å bli kjent med 
kirka, sove i kirka, delta i gudstjeneste samt få sin 
egen Bibel. Etter arrangementet i Stranda Menighet 
intervjuet jeg 6 Jenter som hadde deltatt. Jeg stilte 
dem følgende spørsmål:

1. Hva har du lært på Lys Våken?
2. Hva var den beste opplevelsen på Lys Våken?
3. Du fikk en Bibel i gudstjenesten, hva vil du bruke den 

til?

Ane Halsli Hagen
1. Jeg har lært at Gud drakk veldig fæl vin og at kirka er 

120 år gammel.
2. Det var veldig gøy og vi fikk være ute på kirkegården 

midt på natten. Det var også gøy at vi lekte sammen.
3. Jeg vil lese i den.

Nora Leikvang Sollie
1. Jeg har lært at Gud ble sint for at de drepte dyra.
2. Å lage papirfly som vi sendte fra galleriet. Mitt fly satt 

seg fast i lysekrona.
3. Jeg vil bruke den som pynt på rommet og lese i den.

Una Wegter-Haga
1. Jeg har lært at det vi gjorde i skuespillet har skjedd i 

virkeligheten.
2. Å være her i kirka.
3. Jeg vil lese i den og lære ting.

Mia Hovde
1. Jeg har lært at kirka er 120 år gammel og at Jesus 

fastet i ørkenen. Fra filmen vi så lærte jeg om de ulike 
følelsene vi har i kroppen.

2. Jeg likte best lysvandringen på kirkegården og være 
sammen.

3. Jeg vil bruke den til pynt og litt skolearbeid.

Leni Katarina Lyng
1. Jeg har lært om nattverd og at kirka er 120 år gammel. 

Jeg lærte også at man trenger både glede og sorg for 
å ha et bra liv. (Filmen)

2. Det beste var lysvandring på kirkegården og sende 
papirfly.

3. Jeg vil bruke den til pynt og leksearbeid.

Lise-Lotte Fjeldsæter Saur
1. Jeg har lært at kirka er 120 år. 
2. Det beste var å være ute på kirkegården midt på 

natten.
3. Jeg vil bruke den til pynt, kanskje lekser og bruke den 

senere i livet.

Av Elise Tetlimo

Tid til overs?
Glad i å bygge LEGO?

Menighetsrådet ønsker å få startet opp REODOR igjen. Til det tren-
ger vi frivillige hjelpere/ansvarlige. 
REODOR er en legoklubb for barn i alderen 10-14 år. 
Klubben har klosser for vanlig bygging, techniclego og utsyr for 
programering av legoroboter.
REODOR har tilhold på loftet på Forsamlingshuset. 
Når og hvor ofte en skal samles avgjøres ut fra interesse og initiativ 
til de som eventuelt melder seg som frivillig.
Er dette noe du kunne tenke deg? Ta kontakt med kirkekontoret 
på tlf 74 85 52 65 eller send mail til: menighet@leksvik.kirken.no 

Bilde fra google

Kirkevergens lille hjørne
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Velkommen med på Stranda Diakoniutvalg 
og LHL i Leksvik sin sommertur, som i år 
går til Historiske Oppdal og Storlidalen. 
Dette blir en rundtur i spennende histo-
rier på Oppdal. Turen starter i Leksvik og 
kjøres via Vanvikan, over Byneset og E6 til 
Oppdal. Med samme vei hjem igjen.

Litt om reisen.

Det vil bli avreise fra Leksvik sentrum kl 
08:00, Havna i Vanvikan kl 08:40 og fra 
Rørvik ferjekai kl 08:55.

Når vi kommer til Oppdal skal vi først besøke 
Vognildsbua Museumsbutikk. Her blir det 
omvisning og kaffe med nogo attåt.

Her kommer også vår lokalguide på turbussen 
vår. Han blir med oss hele veien inn Storlida-
len. Innerst i vakre Storlidalen, omkranset av 
Trollheimens majestetiske fjell, ligger fjellgar-
den Bortistu Gjestegård.

Her vil vertskapet vil ta imot oss med 
en omvisning i gardshistorisk utstil-
ling som blant annet viser gjenstan-
der av klær, leker, verktøy og samt en 
fotoutstilling som forteller om hver-
dagslivet på fjellgarden de siste 100 år.

Vertskapet forteller gjerne om dag-
liglivet, og hvordan sjølberging var 
sentralt på en avsides plass som Storli-
dalen og Bortistu.

Før vi kjører hjemover får vi servert 
2-retters middag.

Beregnet ankomst Vanvikan er ca kl 
20:10 og Leksvik ca kl 20:45.

DAGSTUR MED STRANDA
DIAKONIUTVALG og LHL i LEKSVIK

TIL OPPDAL 1.JUNI 2017

Dagstur til 
Historiske Oppdal 

1.juni 2017
Pris per person: kr. 1.450,-

Turprisen inkluderer:
- Bussreisen, med vår
 moderne turbuss.

- Formiddagskaffe og 
omvisning på 

 Vognildsbua, Oppdal

- Lokalguide i Storlidalen.

- Besøk og omvisning på 
Bortistu Gjestegård.

- Badsturøkt lammelår, 
 med dessert og kaffe.

- Alle ferje- og 
bompengekostnader.

Kontaktinformasjon
og påmelding gjøres til: 

Ansvarlig arrangør:

post@abuss.no

PÅMELDINGSFRIST: 
22.mai 2017

Alle foto: Google, Bortistu og Facebook

Behov for turbuss – ta kontakt 
med oss for ditt neste tilbud.
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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
05.03.17 Liam Rama-Tessem

19.03.17 Eirik Nøstum

19.03.17 Oda Hovstein

Døde i Leksvik
30.01.17 Solveig Oline Tømmerdal f.1947

04.02.17 Olga Wåde f.1940

02.03.17 Ole Andreas Fossan f.1947

16.03.17 Eldbjørg Hølaas f.1927

23.03.17 Astrid Johanne Sponga f.1921

31.03.17 Lilli Braathen Dretvik f.1930

Døpte i Stranda
26.03.17 Alvira Danielle Rømma

Døde i Stranda
03.03.17 Kjell Bjørnar Gulstad f.1961

 - Gravlagt Stranda

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved Julie 
Kristine Myrans bortgang. Takk for pengegaven til 
Leksvik Helselag.

Kirsten og Aasmund m/familie

Takk for all vennlig deltagelse ved Nanny K. 
Dretviks bortgang. Takk for pengegaven til Norsk 
Luftambulanse.

Hilsen barna m/familier

Hjertelig takk for all omtanke og deltagelse i 
anledning Gustav Aasholm sin bortgang og 
begravelse. En spesiell takk til Oddmund, Arne og 
Gunnar Sørli for fin sang i kirken.

Benny Aasholm m/familie

Hjertelig takk for all omtanke, varm deltagelse og 
vakre blomster i forbindelse med Ole Andreas 
Fossan sin bortgang og begravelse. Takk for fin 
sang og musikk i kirken. Takk for pengegaven til 
Leksvik Forsamlingshus på kr 51 775,-.

Familien

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning min 
90-års dag.

Annar Buhaug

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning min 
80-års dag.

Margit Lyshaug

Etter 47 år i Leksvik er vi no på flyttefot. Vi vil 
derfor få takke for ei fin og triveleg tid her i kom-
munen, både i arbeid og fritid. Det er med vemod 
og takksemnd vi no dreg frå bygda. Spesielt rart 
blir det å flytte frå Hesthåggån og huset vårt. Vi 
var dei første som busette oss i dette nyetablerte 
bustadområdet hausten 1970, og vi var mellom 
dei første som bygde hus her. Det er likevel ei tid 
for alt, og vi innser at no er tida inne for å endre 
på bustadtilhøva. Vi vil også gjerne bu nærmare 
barn og barnebarn, og derfor blir det leiligheit i 
Trondheim. Vi startar flytteprosessen i april. 1. juni 
tek nye folk over huset vårt i Hesthåggån, men 
hytta på skogen skal vi ha framleis, så det blir nok 
ein del leksvikturar med oss framover også, både 
til hytta og på besøk til kjentfolk. Vi seier derfor 
ikkje berre takk for oss, men på gjensyn!

Helsing Guri R. og Kåre Gjervan.

Plantedag
Leksvik kirkegård
Onsdag 10. mai fra kl. 18.00

arrangeres det plantedag ved
Leksvik kirkegård. 

Salg av planter og selvvannings-
kasser. Det blir kaffe-

servering som vanlig i kirkestua.

Velkommen!

Plantedag
Hindrem

Det blir annonsert lokalt
for plantedag på

Hindrem kirkegård.

Arr. Stranda blomsterfond

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. 350,-
Luking kr. 200,-
Planting kr. 100,-
Planting til 17. mai kr. 100,-
I tillegg kommer betaling for 
innkjøpte planter.
Ukeavtale, pris pr. uke 20 % av 
sesongpris.

Ring 74 85 51 66 for ny bestil-
ling av gravstell på Leksvik 
kirkegård/gravplass. Åpnings-
tid 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

Minnekonsert 
i Leksvik kirke

onsdag 21.juni kl. 19:00.
Årets sommerkonsert blir en minne-

konsert der vi ønsker å hedre Ole Andreas 
Fossan. Deltakerne har spilt og sunget 

sammen med ham i hans virke som organist 
i Leksvik og Rissa.

Gudstjeneste 
i Hindrem Stavkirke
25. juni kl. 11:00

Aasmund Rosvold takker for menighetsrosen, den har faktisk 
slått rot!

Det blir dessverre ikke noe 
17.mai-arrangement på for-
samlingshuset i år, men alle er 
hjertelig velkommen i kirka på 
gudstjeneste.



Retur: Leksvik og Stranda menighets-
blad,
Lundaveien 4,
7120 Leksvik. B

Søndag er kirkedag

Forandringer kan forekomme.
Se informasjon på hjemmesiden.

http://www.leksvik.kirken.no
eller på plakatene.

Onsdag 17.05.

Leksvik kirke  10:00  Festgudstjeneste, flagg-
borg, skolekorpset deltar   

Stranda kirke  11:45  Festgudstjeneste med 
speidernes flaggborg og Stranda mannskor   

Kristi Himmelfartsdag 25.05. 

Våttåhaugen  12:00  Friluftsgudstjeneste

Lørdag 27.05.

Leksvik kirke  11:00  Konfirmasjonsgudstje-
neste   

Søndag 28.05.

Leksvik kirke  11:00  Konfirmasjonsgudstje-
neste

1. pinsedag 4.06.

Stranda kirke  11:00  Konfirmasjonsgudstje-
neste 

Leksvik kirke  19.00  Gudstjeneste med nattverd 

Søndag 18.06.

Leksvik Sentrum  10:00  Martnadsandakt  

Søndag 25.06. 

Hindrem stavkirke  11:00  Gudstjeneste med 
dåp   

Søndag 16.07.

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste   

Søndag 30.07.

Kråkmo Bedehus  11:00  Gudstjeneste med 
nattverd  

Søndag 6.08.  

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste med nattverd

Søndag 13.08.

Aunbua  12:00  Sportsgudstjeneste   

Søndag 27.08.

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

Søndag 3.09.

Leksvik kirke  11:00  Gudstjeneste med presen-
tasjon av neste års konfirmanter

Søndag 10.09.

Hindrem stavkirke  14.30  Gudstjeneste ved 
kjerkmarsjen  

Søndag 17.09.

IMI Stølen  11:00  Ungdomsgudstjeneste   

Søndag 24.09.

Leksvik kirke  11:00  Familiegudstjeneste,  
utdeling av 4-årsbok 

Stranda kirke  14:00  Familiegudstjeneste,  
utdeling av 4-årsbok 

Foto: Arild Hjellup Tømmerås La
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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 under. 
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


