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Prestens hjørne

Leksvik
Blomsterfond

Nærhet og
avstand –
en motsetning?
I år har jeg vært hjemme i Sveits som hvert
år. I løpet av noen intense dager opplevde
jeg mange gode samtaler med min mor,
mine søsken og med venner. Samtalene var
preget av tillitt, av omtanke, av interesse.
Jeg har kjent meg nær mennesker som er
glade i meg. Jeg følte at jeg ikke trengte å
forklare alt, men ble forstått ut fra noen få
ord.
Nærhet er noe vi mennesker lengter
etter og opplever som godt mang en gang.
Men kan det også bli for mye av nærhet?
Kan ikke nærhet også oppleves som en
innskrenkning av frihet? Jeg vet at mange
unge mennesker ut i byene i Europa velger
singellivet. Da kan de være frie til å gjøre
akkurat det de har lyst til til en hver tid.
Nærheten som en fast relasjon inviterer
til og baserer seg på, den blir en for stor
forpliktelse! Ungdommen må løse seg fra
foreldrene, lære å stå på egne bein. Det vet
vi alle. Men denne selvstendigheten fører
med seg også en viss ensomhet. Når ikke
lenger foreldre og søsken er de næreste,
hvem kan jeg da fortelle om det fantastiske
som har hendt meg eller klage det som er
vanskelig?
Da kan gode venner bli viktige! Venner
kan gi hverandre frihet, de kan se hverandre med åpne øyne. En vennekrets kan
danne et rom for nærhet, hvor frihet også
er mulig. Og frihet, det vil vi gjerne ha,
mange av oss. Trengs det avstand for å ha
frihet? Det er jeg ikke så sikker på. Det
kan finnes frihet i relasjoner med mye
nærhet og kjærlighet. Men da er det viktig
at vi har en felles forståelse av grensene
for denne friheten.
Skolen har et prosjekt som heter:
”kjærlighet og grenser”. Det sier mye om
oss mennesker. Vi trenger grenser for å
kunne stole på hverandre. Men grensene
skal bli laget sammen ut fra kjærlighet!

Kjærlighet er en kraft som kan holde de to
motpolene nærhet og avstand sammen, slik
at det blir godt å leve.
Også forholdet til Gud er preget av
de to motpolene avstand og nærhet. I salmenes bok har en dikter kommet fram til
følgende beskrivelse av Gud:
”Herren er opphøyd over alle folkeslag, hans herlighet er høyere enn himmelen….
Han reiser den svake opp av støvet og
løfter den fattige fra dyngen.” Sal 113,
5-7
Paulus forklarer Gud sin posisjon slik i sin
tale på Aeropagos i Athen:
”Det som dere tilber uten å kjenne,
det forkynner jeg dere. Gud, han som
skapte verden og alt som er i den, han
som er herre over himmel og jord, han
bor ikke i templer reist av menneskehender… Han er jo ikke langt borte fra
en eneste av oss. For det er i ham vi
lever, beveger oss og er til.” Apg 17,
24, 27-28.
Gud kan oppleves som fjern, fremmed,
skremmende. Eller som altfor nær, en
som ser alt, en som invaderer meg helt.
Men Gud selv sier at han er kjærlighetens
Gud. Han vil være nær, han bryr seg, men
han gir også frihet. Om vi velger avstand
respekterer han det, men han inviterer til
å komme til ham med alt vi har på hjerte
– frivillig, av kjærlighet. Slik er Gud den
som kan hjelpe oss å leve et godt liv, for
han er alltid der for oss, samtidig som
han lar oss leve i akkurat så mye frihet vi
trenger, hver enkelt av oss. Jeg ønsker
dere alle en god høst, med en god balanse
mellom nærhet og avstand i alle relasjoner,
både til de nærmeste og til Gud.
Verena Grønning, sokneprest i Leksvik

Ansvarlig utgiver: Leksvik og Stranda menighetsråd
Kasserer: Sparebank1, Leksvik 4241 07 01116
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Menighetsblad: menighet@leksvik.kirken.no
Leksvik Kirkekontor åpningstid:
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Telefon og E-post:
Verena Grønning
Gjertrud Bjørnebo
Ann-Kristin Eidsvåg Rostad
Ole Andreas Fossan
Roger Arntsen
Øyvind Jansen
Arnhild Espejord Jenssen

Når du nyter den spesielle stemningen under en gudstjeneste i Leksviks
flotte kirke har du da lagt merke til
de vakre blomstene som pryder alteret?
Og hvor fine sammenplantinger
som står på trappa til vår nasjonaldag 17. mai.?
Ser du hvor fint kirken er pyntet
når man tar avskjed med et kjært
menneske?
All den fine pyntingen kan vi
takke alle dere for som har kjøpt
et eller flere minnekort i Leksvik
Minnefond. Som den lille notisen
nederst på nest siste side i alle utgavene av Menighetsbladet viser er
minnekortet på kr. 50,- pr. stk. Disse
pene kortene kan du ta være på og
bruke når du vil vise din omtanke
ved en begravelse.
Ordningen med å støtte opp om
arbeidet med å kjøpe et minnekort
er en fin tradisjon som har bestått i
mellom 20 og 30 år.
I statuttene for Leksvik Minnefond står det at pengen skal brukes
til ”Forskjønnelse av kirken og dens
uteområde”. Og det håper vi at du
synes av kirkens ansatte har lykkes
med.

Presentasjon av Arnhild Espejord
Jenssen i Stranda kirke.
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mob. 900 26 084
mob. 958 79 485
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mob. 480 25 292
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Takk til Torunn!
Etter 35 år i Vanvikan flytter Torunn Augusta Emma
Johansen til Vestlandet.
Nevnte dame er nok bedre
kjent under en kortere variant
av navnet – de fleste barn og
foreldre kjenner nok bedre til
`hu Torunn.
Torunn har jobbet i Leksvik kommune i de fleste av
disse 35 årene, og da hovedsakelig i Barnehagen og ved
SFO. Hun er utdannet barnepleier med diverse tilleggskurs,
så grunnlaget har nok vært i
orden for å ta seg av Vanvikans
yngre garde.
Helt siden hun flyttet til
Vanvikan har Torunn brukt
mye tid og engasjement i det
frivillige arbeidet i Stranda
menighet. Hun har vært
aktivt med i mange oppgaver i Stranda menighetshus
siden det ble bygd i 1980,
vært medlem av husstyret i
en årrekke og blant annet hatt
ansvar for utleie av huset. Hun
har vært med i forskjellige råd
og utvalg, og i diakoniutvalget
har hun hatt stor betydning for
arrangering av hyggetreffene.
Det kristne foreningsarbeidet
har betydd mye for henne og
hun har selv drevet familieforening i en årrekke.

Her følger en plan over øvelser og
opptredener for barnekoret YES, høsten
2013. Det kan skje endringer underveis,
så følg nøye med på bloggen vår:
www.barnekoretyes.blogspot.com
Når?
Mandag 9. september
kl. 18.00 – 19.30
Mandag 23. september
kl. 18.00 – 19.30
Mandag 21. oktober
kl. 18.00 – 19.30
Mandag 4. november
kl. 18.00 – 19.30
8. – 10. november

Torunn kommer opprinnelig fra Vestvågøy i Lofoten.
Hun har bodd flere steder i det
langstrakte Norge fra Fredrikstad og nordover – og da med
svært mange år i Trøndelag.
I fjor fylte Torunn 70 år,
og nå ønsker hun å bli fulltids
bestemor og flytter til nybygd
hus sammen med sin datter og
barnebarn til Fitjar kommune
på Stord i Hordaland.
På vegne av hele menigheten vil vi få takke deg Torunn,
for et årelangt engasjement
for den kristne tro og i det
kristne arbeidet. Du har vært
en pådriver og bidratt positivt i
det frivillige arbeidet for både
unge og eldre! Vi ønsker deg
lykke til med tilværelsen som
vestlending.
Gjertrud Bjørnebo
Kirkeverge

Mandag 18. november
kl. 18.00 – 19.30
Mandag 25. november
kl. 18.00 – 19.30
Fredag 29. november
kl. 17.00 Søndag 1. desember
kl. 17.00
Mandag 2. desember
kl. 14.00
Samme dag kl. 16.00
Søndag 16. desember
kl. 19.00
24. desember kl. 16.00
?
29. desember kl. 19.00

Hva?
Øvelse på Forsamlingshuset
Øvelse på Forsamlingshuset
Øvelse på Forsamlingshuset
Øvelse på Forsamlingshuset
Solhaug-weekend. Nærmere informasjon kommer
senere
Øvelse på Forsamlingshuset
Øvelse på Forsamlingshuset
Generalprøve på Kultursalen
Forestilling på Kultursalen (En julekalender)
Oppmøte kl. 14.00
Juleavslutning på Forsamlingshuset med grøt
Sang på Helsetunet
Lysmesse i Leksvik kirke
Julegudstjeneste i Leksvik kirke
Romjulsgudstjeneste i Leksvik kirke

Sånn vil vi ha det:
➢ Alle møter presis til øvelser og før opptredener.
➢ Gi beskjed, fortrinnsvis med SMS, til en av lederne dersom du er forhindret
fra å møte. OBS! Husk å merke meldingen med navn.
➢ Alle bruker Yes-gensere når vi opptrer, hvis ikke annet er sagt.
➢ Solister som ikke møter på øvelser før opptredener vil få en ”stand-in”, og
får altså ikke synge solo på denne opptredenen.
➢ Dersom noen velger å slutte i koret, skal sangpermen og genseren leveres
tilbake.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål:
Beathe Hovstein, tlf: 994 25 011
Knut Landsem, tlf: 996 90 489
Marit E. Hjellup, tlf: 971 25 272

Konfirmantpresentasjon Leksvik kirke 8. september.

"Singing all together,
singing just for joy... "
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Speiderne i Vanvikan

Har du lyst til å vite litt om hva vi holder på med i speiderne i Vanvikan? Her kommer noen
ord og noen bilder.
Vi er pr i dag 70 medlemmer i gruppen og har drevet siden høsten 2011, altså inne i 3
året nå. Vi har en stabil masse med flinke og motiverte speidere i alle alderstrinn.
Helgen 16-18 august hadde vi gruppeleir på Bjørktjønnin på Leksvikskogen. Vi overnattet 2 netter i lavvo ved elva.
På lørdag gjennomførte vi overgangsritualer for de som skulle gå opp en enhet. Fra bever
(1-2 klasse) til flokk (3-4 klasse) og fra flokk til stifinner (5-7 klasse).
Hele helgen har speiderne padlet, badet, fisket, gått over apebrua, kjørt karusellen og
zipline over elva.
Flott vær, god temperatur, bitevillig fisk og kjempestemning.
Har du lyst til å vite mer kan du innhente flere opplysninger om speideren fra vår side:
www.vanvikan.org, og fra
www.speiding.no.
På vegne av lederne, Frode Sollie
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Sommertur til
Orkdal

Den 17. august arrangerte Vanvikan Helselag
og Stranda Diakoniutvalg sin årlige sommertur. Den gikk til Orkdal og Løkken, og ble en
spennende og flott tur. Jon Normann Tviberg
kjørte oss trygt i sin flunkende nye buss, og
han guidet oss på hele turen.
På Løkken ble gruvedrift og arbeidsforhold i ord og bilder en helt spesiell opplevelse. Og det at så mange menneskeliv har
gått tapt gjennom alle disse årene gjorde
sterkt inntrykk.
Omvisning på ærverdige Bårdshaug Herregård ble en kontrast, men ikke mindre spennende av den grunn. Med påfølgende middag
og dessert var vi godt fornøyd når vi startet på
hjemturen.
Ann-Kristin
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Lars Andreasen Grande - en kunstner vender hjem
Av Per J. Tømmeraas & Jan A. Sand

Det er historisk sus over den gamle ærverdige gården Ytter-Grande. Med flere gravhauger på eiendommen og jordfunn fra vikingetiden, inspirerte dette Lars til å skrive om forne tider.
Foto: Per J. Tømmeraas.

D

en kunstneriske innsatsen til Lars
Andreasen Grande (1812-1875) var
lenge et ubeskrevet blad i Leksvik. Gjennombruddet kom i 1999 under arbeidet med
boka Lexviken 2, da en større dokumentsamling etter ham lot seg oppspore hos Bjarne
Nøst, - barnebarnet til Lars Grande sin pleiesønn, Ole Andersen Nøst (1851-1932).
Han kom også fra Leksvik og var nevø til
Lars Grandes kone, Elen Christophersdatter
(1804 -1884), født Roli. Dermed begynte
brikkene å falle på plass, og man ble klar
over hvilken fremragende kulturpersonlighet vi her hadde med å gjøre. Sine siste 25 år,
fram til sin død i 1875, var Grande kirkesanger og skolemester i Sparbu der han bodde
på gården sin Nordre Nøst. Det ble en stor
skuffelse da vi fikk vite at gravstedet hans
ved Mære kirke var slettet. Men heldigvis
var ekteparets gravheller tatt vare på og stod
støttet opp mot kirkeveggen. Personen Lars
Grande var for lengst gått i glemmeboka, og
navnet figurerte bare på en liste over klokkere i Mære. Heller ikke kjente man til at
han hadde malt bildet av den markante sognepresten, Andreas Erlandsen, som henger
inne i kirken. Sammen med Nøstfamilien
begynte vi å drømme om å få gravminnene
overført til Leksvik, slik at Grande kunne
bli husket med en minnestein i heimbygda.
I fjor var det 200 år siden kunstneren kom
til verden i Ytter-Grandan 5. februar 1812.
Med andre ord ble vi ett år for sen til å
kunne markere dette jubileet. Men kanskje
kan dette bidraget være et skritt i riktig retning ved å presentere hans 160 år gamle dikt
Tanker paa en Kirkegaard, som tidligere
aldri er blitt publisert.
Med Bjarne Nøst som støttespiller dristet vi
oss til å ta den første henvendelsen til Steinkjer kirkelige fellesråd. Kirkeverge Magne
Emberland mottok oss med velvilje fra
første stund, og vi kunne møtes og diskutere
saken i Mære kirke 21. mai nå i vår. Deretter
sendte vi en søknad som redegjorde for prosjektet, og så langt er det kommet positive
signaler både fra sokneråd og antikvariske
myndigheter med hensyn til en mulig over-

flytting. I Leksvik ble tiltaket hilst velkommen av den nåværende Lars Grande, som er
oppkalt etter sin kunstneriske slektning. Han
kom til verden på heimgården i 1932, 120 år
etter sin forgjenger. Det ble Lars sin oldefar,
Petter Andreasen Grande (1809-1897) som
førte slekta videre på Ytter-Grandan. Han
var en 3 år eldre bror av kunstneren.

Elen var 52 år og enke fra Ytter-Hoven
da hun 29. juni 1856 giftet seg med sin
44 år gamle Lars i Leksvik kirke.
Foto: Mariane Balchen, Stenkjær.
Som barn var Lars en sky og tilbakeholden
gutt med et følsomt sinn og en spesiell forkjærlighet for alt som var vakkert i naturen.
Han beundret sommerfugler og gjennomsøkte enga etter de skjønneste blomster, og
likte å betrakte soloppgangene over Frostalandet. Dette trodde han var gjenskinn
fra paradisets hage der hans mor hadde tatt
bolig da han bare var 6 år gammel. Med
et slikt utgangspunkt og en gryende formsans kunne man tidlig ane at det lå en skjult
kunstner i ham. Men det var først da han
begynte på Klæbu Seminarium og utdannet
seg til lærer at hans kunstneriske kvaliteter
kom for en dag og fikk en rivende utvikling. Det startet med sang og spill, deretter
oljemaling, diktning og steinhogging. Med

andre ord, Grande var det vi i dag kaller en
ekte multikunstner. I ung alder spilte han
psalmodikon og langspill - en slags langeleik. Neste gang du besøker Leksvik kirke
kan du betrakte og glede deg over hans
oljemaleri av presten Christoffer Winther
Scheen, presten som gravla kona si på
Finnkirkegården - et sted bygdefolket ikke
ønsket å legge sine døde. De fleste leksværinger har et forhold til diktene «Sollivisa»
og Sagnet om Gunnildstenen, som nærmest
er blitt en del av kommunens identitet. Og
hans vakre uthogde marmorstein over søstera Maren Anna (1803-1857) håper vi kan
stilles ut sammen med gravhellene etter
Lars og Elen Grande.
I tillegg til sin kunst har Grande gjennom
sine skrifter gitt oss interessante tanker
om seg selv og sin samtid. På den tiden
var Leksvik slik han selv uttrykker det, en
simpel, uopplyst og isolert bygd, der selv
skolemestrene ikke var i stand til å skrive
sitt eget navn. Og skjønnhetssansen var så
og si fraværende i befolkningen. Som den
ærekjære og målbevisste personen han var,
satte han seg høye mål, og la stor vekt på
å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på
en rekke felter. Han glemte heller ikke sin
egen livsførsel, var rettskaffen og ønsket
å vandre gjennom livet med ære. Alt dette
gjorde at han ble utsatt for misunnelser og
baktalelser, og enkelte forsøkte til og med
å påvirke hans kone i negativ retning. Dette
såret ham veldig. Derfor bad han folk tilgi
at han til dels var blitt litt misantropisk – det
vil si menneskefientlig: «Ondskaben har
selv opdraget mig saaledes». Menneskene
i denne verden kunne man slett ikke stole
på, da de representerte idel ubestandighet.
Den ene familie etter den andre hadde han
sett stige og falle, og menneskets lykke
sammenlignet han med havets ebbe og flo.
Gods og penger skulle man heller ikke lite
på, da de ofte gjør seg vinger og flyr sin vei.
Målet til slutt var å samles hos vår himmelske fader og der utgjøre en familie blant «de
Helliges Tal».
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Det har gått mange 10-år siden Lars og Elen sine graver ble
slettet på Mære kirkegård. Siden den tid er steinplatene blitt
oppbevart her ved kirkeveggen på den 800 år gamle kirken. Men
nå ønsker vi å få dem til Leksvik, der Lars Grande og Bjarne
Nøst (her på bildet) har sine røtter.
Foto: Per J. Tømmeraas og Laila Nøst.

Like ved det gamle asketreet
på Leksvik kirkegård hviler
Lars sin bror, Petter, som var
sendemann utover til Hoven da
Lars skulle finne seg en kone.
Foto: Per J. Tømmeraas.

Navnet Lars Grande lever
videre gjennom hans
nåværende slektning med
samme navn. Larsnavnet
kommer fra latin:
Laurentius, som betyr
laurbærtre.
Foto: Per J. Tømmeraas.

Tanker paa en Kirkegaard
Melodi: O ja ved mange ...

Av Lars Andreasen Grande

D

et var en Sabbatsmorgen stille
Da efter Nattens søde Blund
Aurora1 sendte Straaler milde
Paa Søens Speil og Bjergets Rund
Da Foraarsfivlen blomstred ud
Og Droslen2 qvad sin Lov til Gud

Hvor er det Liv som her paa Jorden
Indsluttet var i hine Skal
Mon det til Støv og Muld er vorden
Nei Skallene er kun det Slag
hvoraf er luttret5 Aandens Guld
Igjennem Dødens Skjærsilds Kul6.

Saa Aanden flygted af hiin Pupper
Og flagrer om i Æthren8 blaa
Blandt klare Stjerner, Himlens Roser
I Lysgevant9 med Perler paa.
Der Lilliers Duft med salig Lyst
Den samler ved Alfadrens Bryst.

Da gikk min Vei til Fredens Ager
Hvor Høi3 ved Høi sig hævede
Der saaes spredte Hjerneskaller
Som Muskelskaller4, hvid som Snee,
Der spredte er paa Fjærens Sand;
Et Liv indslutted de engang

Som Sommerfugl af Puppens Mørke
Saa glad og skjøn sig vikler ud
Paa grønnen Enge blomstersmykte
Den flagrer sjeleglad og prud7
Fra Blomst til Blomst i Solens Glød
Blandt yndig Duft og Honning sød.

1. Aurora: morgenrøde. 2. Droslen: trosten.
3. Høi: haug. 4. Muskelskalle: muslingskall
(skjell). 5. Luttret: renset. 6. Kul: vind (jf.
kuling). 7. Prud: prektig. 8. Æthren (eteren): et
stoff man trodde fylte verdensrommet.
9. Lysgevant: flagrende lys (nordlys?).

50-års konfirmanter Stranda

Sangglade konfirmanter i Stranda kirke 2. juni

Bakerste rad: Anne Berget Halonen, Silje Bjørseth
og Elena Vanessa Johnsen. Fremre rad: Marine Line
Forfang og Maria Emelie Kasseth.
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Vårkonsert med

Søndag 5. mai inviterte barnekoret YES til vårkonsert på
Leksvik Forsamlingshus. Tema for konserten var filmmusikk, og sanger fra mange kjente filmer stod på programmet.
Konserten startet med at koret marsjerte inn mens de sang
Røversangen fra Ronja Røverdatter, samtidig som filmtraileren vistes på storskjerm. Utover i konserten fikk tilhørerne
blant annet høre sanger fra Emil i Lønneberget, Løvenes
konge, Elias, Tarzan og Prinsen av Egypt, alt mens bilder
og filmtrailere rullet over skjermen. Publikum var også med
og sang på enkelte sanger, og alle så ut til å storkose seg.
Da Farfarsangen fra NRK-serien Vaffelhjerter ble sunget, og
bilder av kjente og ukjente bestefedre vistes på storskjermen,
var det nok et og annet bestefarhjerte som dunket litt fortere.
I pausen var det både mat- og loddsalg. En fullsatt sal
bidrog til at barnekoret fikk penger i kassa, i tillegg til ros og
mange godord.
YES er så heldige å ha et eget band med etablerte, flinke
musikere, og det gjør selvfølgelig sitt til at det svinger av
Barnekorets eget band.

musikken. Det gjør det også ekstra artig å være med, både for sangere
og tilhørere. YES gjorde en super konsert, som skapte begeistring og
entusiasme hos både ung og gammel.
YES synger In the jungel fra Løvenes konge.
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Visdom, dårskap og taletrenkthet
Det er mange gamle ordtak som antyder
at det skal være en sammenheng mellom
taletrengthet og dårskap. Ivar Aasen er
tillagt følgende kraftsats: ”Ein gap kan
spyrja meir enn ti vise kan svara”. I seg
selv er ordtaket en direkte oversetting
av en dansk variant der ordet ”gap” er
erstatta med ”dåre”.
Sjelden har vel dette ordtaket hatt større
berettigelse enn i våre dager. Tenk bare
på hva journalister i dagens mediesamfunn bruker av ressurser på å utspørre villige intervjuobjekter om nesten hva som
helst, - ikke minst PR-kåte.
Men nå var vel ikke dette ordtaket
myntet på journalister spesielt. På den
tiden ordtaket ble til, fantes det knapt
journalister. Det kjente sitatet hentet fra
Henrik Ibsens brev til den vise Georg
Brandes ville vel da også kommet i et
noe underlig lys: ”Jeg spørger kun, mitt
kall er ei at svare”. Man bør i alle fall i
det lengste nøle med å trekke den slutning at den store Ibsen var ”eit gap” eller
en dåre av den grunn. Kanskje er det like
sant at ”Den som vet mye, taler lite”. Den
siste påstanden støttes også av uttrykket
”Stille vann har dypest grunn”.
Hvordan det nå enn er med sammenhengene, er det ofte slik at flere enn vi
tror av de ord og uttrykk vi omgir oss
med til daglig har sitt opphav i Bibelen.
Dette gjør at denne bokas betydning aldri
vil miste sin verdi så lenge mennesket
fins og skrivekunsten er inntakt.

Det fins i det hele tatt utallige varianter av utsagn angående forholdet mellom
visdom og dårskap i verdenslitteraturen.
Her er det således bare plass til noen få
smakebiter fra vår egen litteraturtradisjon.(Her fins for øvrig mye interessant
stoff for en eventuell masteroppgave)
Som så mange andre ord og uttrykk,
særlig i den vestlige verden, er det som
nevnt kristendommen og Bibelen som
har vært hovedinspirasjonskilden til disse
utsagnene angående visdom og taletrengthet. Da særlig tankene hos Predikeren i
Det gamle testamentet (GT). For ca. 3000
år siden satte han fram følgende påstand:
”Dåren bruker mange ord”. (Predikerens
bok 10, v14) Det finske uttrykket (med
angivelig slavisk opphav) er da også nærmest et direkte sitat fra Predikeren når det
slås fast at ”Dåren sier alt han vet”.
I en annen visdomsbok i GT, Salomos
Ordspråk, har en mer sitert og kjent variant i denne sammenheng sine røtter. Det
moderne uttrykket om at ”Tale er sølv,
men å tie er gull” er klart inspirert av følgende sitat : ” En rettferdig manns tunge
er som utsøkt sølv”.(Kap 10, v 20)
Vi må ta med en av de eldste kjente
varianter av dette utsagnet i og med at
dette er et menighetsblad med kirkelig
tilknytning. Uttrykket, som er av katolsk
opprinnelse, er klart i familie med denne
påstanden selv om det i noen grad kan
sies å gi uttrykk for det stikk motsatte.
Jeg tenker på det latinske ordet ”Qui tacet
concentit”, eller mer forståelig ”Den som

Utdeling av 6-årsbok, Stranda.

tier samtykker”. Denne setningen har i
den katolske kirke hatt en bortimot dogmelignende karakter, etter som den ikke
bare var valgspråket til pave Bonifacius
VIII (1220-1303), men faktisk etter hvert
smøg seg inn i den pavelige forordning.
Uten å blande meg inn i pavelige forordninger må en vel kunne hevde at taushetens samtykke i det minste er avhengig av
om man i det hele tatt får anledning til å
uttrykke seg – også gjennom taushet.
Avslutningsvis må bare bemerkes at
inspirasjonskilden til et mangfold av
ulike kloke ord og uttrykk i den vestlige kulturkrets de siste par tusen år er de
bibelske skrifter. Derfor er det viktig at
den oppvoksne slekt får innblikk i vår
viktigste kulturarv slik at de kan møte
den nye tid med den unike ballast som
kristendommen har gitt oss nordmenn
gjennom de siste 1018 årene!! Den som
fornekter sin egen identitet og kulturarv
er i høyeste grad en “moderne” dåre.
Dessverre synes dette å være et fenomen
som skjer på grunn av misforstått toleranse. En umistelig kulturskatt kan gå
tapt for all framtid om vi som samfunn
ikke er på vakt her og gir den opp voksne
slekt innblikk i vårt folks viktigste røtter.
Alt annet er “Tomhet og jag etter vind”
(Uttrykk brukt flere steder i Predikerens
bok) Salme 119, v 130 kan gi positiv
energi også i en ny tid når det står: “Dine
ord gir lys når de åpner seg, de gir uerfarne innsikt”
hj (Uviktig, men etter oppfordring nevnes
at “hj” betyr Hans Jakob Krabseth)

Her er årets konfirmanter i Stranda.
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Fra orgelkrakken
Da er sommeren over. Fort gjort. Nå blir det
å gå inn for høstens oppgaver.
Også i år blir det høstkonsert i Stranda
kirke. Vi har satset på at de fleste som opptrer er fra Stranda sokn. Det er alltid trivelig å se at det kommer folk fra andre deler
av kommunen når det er konsert i Leksvik
eller Stranda, så denne gangen går utfordringen til de som bor i indre strøk av Leksvik om å komme.
Se annonse annet sted i bladet.
For de som kommer på konsertene våre
og gir penger til musikalske formål, kan jeg
fortelle at vi nå har kjøpt inn et nytt sett med
trådløs hodemikrofon til Leksvik kirke. Da
har vi 2 slike pluss en trådløs handholdt
mikrofon både i Leksvik og Stranda. Vi
satser på gode mikrofoner, så vi har ikke
penger til å kjøpe inn alt vi trenger på en
gang. Vi har heldigvis et godt lydanlegg
med gode høyttalere i begge kirkene, så her
trenger vi ikke å investere i noe nytt.
I jordbruket er det våren som er sesongstart, for andre er det høsten. Jeg håper
bøndene får en god avslutning og de andre
ønskes en god oppstart.
Dessuten er alle velkomne til gudstjenester og konserter!
Ole Andreas Fossan

Valg av menighetsråd i Stranda sokn

Stranda sokn har hatt valg til nye medlemmer i menighetsrådet.
Det nye rådet trer i kraft fra 01.11.2013.
Medlemmene velges for 4 år av gangen.
Stranda sokn deltar for tiden i et prøveprosjekt hvor det er valg til halve
rådet annethvert år.
Gunvor Eva Rognes (ikke på valg)
Grete Tungen (ikke på valg)
Jens Wanvik (ikke på valg)
Agnes Elvira Sagen Bremnes
Bodil Margrethe Sollie Finsmyr
Theresa Lyng-Jørgensen
Vara:
May Bente Waterloo Hovstein Sæther
May Annette Moe
Tove Oline Farbu Kråkmo
Marit Gunvor Onsøien Strøm
Grete Saus

Hjemmeside
Menighetene i Fosen prosti har nå fått sin
egen hjemmeside. Her finner du menighetene kommunevis.
Leksvik og Stranda menigheter finnes på
www.leksvik.kirken.no og du kan også gå
inn på www.fosen.kirken.no
Hjemmesida er under oppbygging og vil
bli fyldigere etter hvert. Allerede nå finnes
gudstjenesteliste og mulighet for å melde
inn ønske om dåp (Livets gang). Her finnes
også bl.a. informasjon om gravplassene,
om konfirmantundervisningen og andre
arrangement. Menighetsbladene og noen
andre dokumenter er lagt ut.
Jeg håper dette vil bli et godt verktøy for
menighetene framover og ønsker gjerne
kommentarer og tips til innhold.
Kirkevergen

Kurs
De fleste av våre kursdeltagere kommer
fra menighetene i Den norske Kirke.
Institutt for Sjelesorg er den institusjon i
Norge som sannsynligvis har den høyeste
faglige kompetanse i Sjelesorg.
14.-16.10. Kurs for sorggruppeledere.
Kurs for frivillige og ansatte som arbeider
med mennesker i sorg – med særlgi vekt
på sorggrupper. Påmeldingsfrist 1.10.
21.-23.10. Grunnutdanning i Sjelesorg.
En av to kurs om sjelesorgens teologiske
grunnlag, praktisk innføring i hvordan sjelesorgen utføres. Målet er å ruste mennesker itl omsorgstjeneste i menigheter
og andre sammenhenger. Hva er sjelesorg? Hva er god bruk av Bibel og bønn
i en samtale? Egen tros- og livshistorie.
Påmelding innen 7.10.
24.-27.10. Sjelesorg i møte med konflikt
og forsoning. Første av to samlinger. Hva
er konflikt? Årsaker til konflikt. Hvordan
utvikler en konflikt seg? Spørsmål om
skam, skyld, tilgivelse, forsoning og åndeliggjøring av konflikter er sentrale temaer.
Påmelding innen 7.10.
20.-22.11. Kurs i kristen meditasjon.
Generels kurs, men også med fordypning og praksisk i kristen dypmeditasjon.
Påmeldingsfrist 5.11.
Uker til hvile og fordypning. Vi minner
om våre populære ”rekreasjonsuker”. For
deg som ønsker å komme litt avsides og
snakke med en av våre erfarne sjelesørgere. Ukene: 38-40, 45-46 og 48-50. Kort
ventetid, ingen diagnose, ingen henvisning fra lege.
Bestill rom og kurs på 32749830 eller
send melding til sjelesorg@modum-bad.
no
Hjemmeside: www.sjelesorg.no Facebook: Institutt for Sjelesorg

Stranda menighetshus
- Utleie

Torunn Johansen har hatt ansvar /koordinering for utleie av menighetshuset i en
årrekke. Nå har hun flyttet fra bygda og
Agnes Elvira Sagen Bremnes har tatt
på seg oppgaven med utleie av Stranda
menighetshus.
Hennes telefonnummer er 958 44 968.

Rønningen barneforening
Oppstart 10. september.
Samling på Våttåhaugen felles med
Gnisten og Nyskudd.
Oppmøte Våttåhaugen 17.30
Ta med drikke og noe å bite i.
Andre datoer foreningen møtes på er:
01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11.
10.12.

TRÆKK –
Leksvik Forsamlingshus
Høsten 2013
6. september
27. september
25. oktober
29. november

Fredagsåpent –
Stranda menighetshus
Følgende datoer høsten 2013:
23. august
6. september
23. september
18. oktober
1. november
15. november
29. november
13. desember

Gnisten og nyskudd
24. sept.: Hobbykveld hos Else og
Oddmund Sørli
8. okt.: Videokveld hos Balvold
22. okt.: Hobbykveld hos Else og
Oddmund Sørli
5. nov.: Hobbykveld og forbereder basar
hos Else og Oddmund Sørli
19. nov.: Basar på forsamlingshuset kl
18.00
3. des.: Juleavslutning hos Else og
Oddmund Sørli
7. jan.: Juletrefest på forsamlingshuset
kl 18.00

ALLE MØTER FRA 17.30-19.00
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Basar
på Stranda Menighetshus
Velkommen til basar på Stranda Menighetshus fredag 4. oktober kl 18.00.
Tradisjonelt opplegg med litt underholdning,
loddsalg, salg av kaker, pizza og riskrem.
Gevinster til basaren mottas med takk, og
kan leveres hos Expert i Vanvikan.
Hilsen Basarkomiteen

MØTEUKE 15-20 okt 2013
Tors-fre kl 19.30: Forsamlingshuset
Lør kl 11.00:
Strandheim
Søn kl 16.00:
Fest forsamlingshuset.
Forkynnere
Tirsdag- torsdag: Bjørn Roger Karlsen
Fredag-Søndag: Inger Brit Rødberg
Arrangører: Normisjon og NLM

Gladsangkveld
på Leksvik forsamlingshus
søndag 27. oktober.
Arrangør menighetsrådet i Leksvik.
Følg med på plakater.

Storbasaren
for Det Norske Misjonsselskap
avholdes fredag 1. november kl. 19.00
på Leksvik Forsamlingshus
Alle velkommen!

Bibelhelg 8-10 nov 2013
på forsamlingshuset
Møte fredag kl 19.30
Bibeltimer lørdag kl 11 og kl 12.30,
Formiddagsmat i pausen.
Fest søndag kl 16.00
Forkynner Svein Granerud
Arrangør Normisjon

Julebord
på forsamlingshuset
6. des kl 19.00
Påmelding til Inger Jorid Teigeland før 28.
november mobil 48107512
Arrangør Normisjon, NLM

Leksvik Minnefond

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

FRA
KIRKEBØKENE
Døpte i Leksvik
19.05.13 Coredelia Vådal-Bendos
19.05.13 Kathrine Helen Tetlimo
26.05.13 Ole Ludvik Tessem
16.06.13 Sander Østnes Lorentsen
16.06.13 Annika Salbubæk
16.06.13 Liam Sveine
14.07.13 Isak Solberg Jensen
14.07.13 Vera Cecilie Odden
28.07.13 Isak Næss Graven
28.07.13 William Løkken Kvist
28.07.13 Siri Mari Sæther
28.07.13 Milla Kristin Melting
28.07.13 Mathias Lyng
11.08.13 Adrian Myrseth
08.09.13 Zoe Myran Bard
08.09.13 Tiril Selnes Frantzen
08.09.13 Tuva Karita Persson
08.09.13 Phillip Ytterland Hansen
Inngått ekteskap i Leksvik
06.07.13 Linn Marita Sæther og
Kjell Nyborg
13.07.13 Tina Wanvik og
Tore Lindgjerdet
02.08.13 Monica Rognli og
Ronny Løkken
10.08.13 Linn Tove Brandås og
Ole Christian Hovstein
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TAKKEANNONSER
Takkeannonser i bladet koster minimum
kr 50,- 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 for all deltagelse ved Solveig
Karlsens bortgang og begravelse.
Takk for pengegaven til Norsk Luftambulanse.
Takk også til Merete Askevold for fin sang i
kirken.
Rolf, Toril, Astrid og Svein m/familie
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved Jon
Olav Gangstads bortgang og begravelse. Vi
takker også for pengegavene til Norsk Veteran
Motorsykkel klubb avd Fosen.
Olga og John, Venche, Marita og Daniel
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og minnegaver til Hjemmesykepleien og
Norsk Luftambulanse ved Georg Belsviks bortgang og begravelse.
Solveig, Grethe og Roar med familier

Velsignelse av borgelig inngåtte ekteskap
20.07.13 Linn Merete Barstad Moan og
Kristoffer Moan

Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning
Inger Kråkmos begravelse og pengegaven til
Norsk Samemisjon
Hans Kråkmo og Irene Buhaug med familie

Døde i Leksvik
06.05.13 Karl Oddmar Prestmo f. 1941
13.06.13 Ole Konrad Brandås f. 1931
16.06.13 Georg Belsvik f. 1935
30.06.13 Geir Magne Rotabakk f. 1954
19.07.13 Astrid Kristine Ludvigsen
f. 1928
21.07.13 John Olav Røstadli f. 1931
26.07.13 Andreas Kopreitgrind f. 1937
03.08.13 Olav Lutdal f. 1934
17.08.13 Ole Aleksander Roli f. 1923

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, oppmerksomhet, blomster og pengegaver til Kreftforeningen ved vår kjære Olav Lutdals bortgang
og begravelse.
Liv Brith, Ove, Roald og Bjørn med familier

Døpte i Stranda
20.05.13 Esmeralda Ness Hindrum
(Hindrem Stavkirke)
20.05.13 Adrian Martinus Carlsen Aksnes
(Hindrem Stavkirke)
25.08.13 Odin Kristoffer Balstad-Steinsvik
25.08.13 Andrine Darell Rian
08.09.13 Sander Sæther (Hindrem Stavkirke)

Takk for all vennlige hilsener, deltakelse, blomsterhilsener og pengegaver til N.V.M.C avd
Fosen ved Andreas Kopreitgrinds begravelse
Laila, Dag Gøram, Erlend m/fam.
Takk for vennlig deltagelse, oppmerksomhet
og blomster i anledning Aleksander Rolis
bortgang og begravelse.
Takk også for pengegaver til hjemmesykepleien
i Leksvik
Familien
Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger
på min 85-årsdag.
Ella Storli

Inngåtte ekteskap i Stranda
08.06.13 Vigdis Neverås og
Dag Rune Sollie
22.06.13 My Pamela Tranaas og
Marius Aasbjørg
10.08.13 May Elin Sjømark og
Børge Rødsjø

Kjære venner fra 60-tallet.
Takk for den gode hilsen jeg fikk fra dere
sammen med en nydelig hvit orkide.
Og så alle navnene – Jeg husker dere alle så
godt. Det var ei god tid.
Hilsen en takknemlig Alfhild

Døde i Stranda
29.06.13 Mary Kristine Andresen f. 1916
27.08.13 Anna Rian f. 1925

Tusen takk til alle som husket meg på min 85årsdag med gaver, blomster og trivelig besøk.
Marie Krabsethsve

Retur: Leksvik og Stranda menighetsblad,
Kommunehuset i Leksvik,
7120 Leksvik.
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Søndag er kirkedag
Søndag 29. september
Stranda kirke kl. 11.00
4-årsbok, høsttakkefest og kirkekaffe

Søndag 1. desember
Leksvik kirke kl. 18.00
Høymesse

Søndag 13. oktober
Leksvik kirke kl. 11.00
Høymesse

Søndag 08. desember
Stranda kirke kl 18.00
Lysmesse. Speiderne deltar

Onsdag 16. oktober
Leksvik Helsetun kl 11.00
Nattverdgudstjeneste

Torsdag 12. desember
Leksvik kirke kl. 18.00
Familiegudstjeneste. Barnehagens julespill

Søndag 20. oktober
Leksvik kirke kl. 11.00
4-årsbok og høsttakkefest

Søndag 15. desember
Leksvik kirke kl. 19.00
Familiegudstjeneste/lysmesse
Torsdag 19. desember
Leksvik kirke kl. 09.30
Familiegudstjeneste, skolegudstjeneste,
Testmann Minne småtrinnet
Leksvik kirke kl. 12.00
Familiegudstjeneste, skolegudstjeneste,
Testmann Minne stortrinnet

Søndag 10. november
Stranda kirke kl. 11.00
Høymesse
Søndag 17. november
Leksvik kirke kl. 11.00
Høymesse

Fredag 20. desember
Stranda kirke kl. 09.15
Familiegudstjeneste, skolegudstjeneste
Vanvikan skole
Forandringer i gudstjenesteoppsettet
kan forekomme. Følg derfor med på
kunngjøringer og oppslag!

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

Søndag 3. november
Stranda kirke kl. 16.00
Forenklet høymesse og kirkekaffe
Allehelgensdag
Leksvik kirke kl. 19.00
Forenklet høymesse
Allehelgensdag.

