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Matt. 16,13-14 og Joh. 20, 15

Hvem er Jesus for deg? Er det et litt for 
tungt spørsmål en sensommerkveld? Jeg 
fikk noen tanker om dette mens jeg tenkte 
på sommerens Sankthansbål og andre bål 
som ble tent for kosens og matens skyld. 
For i bibelen var bålet viktig både for å 

lage mat og for å samles rundt.
 Og jeg kan tenke meg at Simon Peter, disip-
pelen til Jesus med de to navn satt ved et bål da 
han fikk spørsmålet av Jesus:
 ”Og dere,” spurte Jesus, ”hvem sier dere at 
jeg er?” 
Da svarte Simon Peter: ”Du er Messias, den 
levende Guds Sønn.” 
 Peter er en type med sterke følelser, en 
impulsiv kar.  Tre ganger blir han utfordret av 
Jesus. Første utfordringen blir.» Kom, følg meg»! 
Så forlater Peter sin jobb og blir med Jesus. Han 
får oppleve noe stort sammen med Jesus: folk som blir helbredet, 
mange som kommer for å høre på Jesus.  Men også vanskelige 
tider får de i lag: Fariseere som bekjemper Jesus, folk som ikke 
vil tro, mange ivrige forlater Jesus. 
 Peter har gode og vanskelige erfaringer med Jesus. Slik som 
mange av oss. Livet kan ha gitt troen noen slag til alle og enhver! 
Slik det har gjort til Peter. Så får han en ny utfordring: «Hvem er 
jeg for deg?»  Slik spør Jesus.
 Simon Peter kjenner etter: hva tenker han om Jesus? Så 
bryter det ut av ham: «Du er Messias, den levende Guds sønn»!
 Det er en stor bekjennelse, det. Som å gi en stor kjærlighets-
erklæring! Jesus har Guds liv, Guds kraft, Guds visdom. Han er 
ikke noe vanlig menneske, han er Guds sønn! Peter bruker store 
ord. For å være sammen med Jesus, det er å vite at Gud er med!
 Men siden, da Jesus blir fanget, står Peter ved et bål og for-
nekter Jesus. Tjenestejenter og vaktmenn spør han om han hører 
til Jesus og han sverger på at han ikke kjenner han! Hanen galer 
og Peter blir forskrekket! Hvor ble det av hans store ord? Nå står 
han der, avkledd, i hele sin ynkelighet. Han har sviktet!

 Men Jesus svikter ikke. Det blir en ny anledning for Peter: 
Etter at Jesus ikke lenger er i graven reiser disiplene til Galilea-
sjøen. Der fisker de. Så kommer de til land. Der er de ventet! 
Jesus har tent opp et bål, han steker fisk til disiplene. Peter skam-
mer seg – for han tenker på at han har sviktet. Jesus tar ham til 
siden. Så stiller han spørsmålet: Simon, sønn av Johannes, 
elsker du meg?
 Hva skulle Peter svare denne gangen? Store ord duget ikke 

lenger. Stille sier han: Ja, Herre, du vet at jeg 
har deg kjær. Det gjentar han to ganger til.
- Er det ikke slik med oss også noen ganger: I 
ungdommen er det lett å ty til de store ordene. Så 
får vi erfart mer om livet, mer om oss selv. Store 
ord blir borte. Men kan det være slik med oss som 
med Peter: Ja, Herre, Jesus, du vet at jeg har 
deg kjær?
 For Jesus er dette svaret godt nok. For Jesus 
trengs ikke store ord, men et ydmykt hjerte. Jesus 
tilgir de gangene vi har sveket han. Han gir også 
oss en ny sjanse. Det er jeg glad for. For i bunn 

og grunn har jeg ingenting å stille opp med. Jeg er fattig foran 
ham. Men han gir meg kjærligheten sin helt gratis. Han gir oss en 
framtid, sin himmelske framtid. Vi får komme til ham, det eneste 
han spør om er dette: «elsker du meg?»
 Hvordan kan kjærlighet til Jesus vise seg i hverdagen? Kan-
skje ved at jeg  neste gang når jeg står ved et bål takker ham for 
kjærlighetens flammer som også brenner for meg! Kanskje ved at 
jeg forteller ham mine bekymringer, fordi han bryr seg? Kanskje 
ved at jeg tør å fortelle andre litt om hva han betyr for meg, slik 
som Peter har gjort?
 Kan høsten stå i Jesus sitt tegn, fordi kjærligheten mellom 
ham og meg er gjensidig? Blir vi mange som har Jesus i hjertet så 
vil kjærligheten vokse i hele bygda. Den vil varme alle Leksvik 
sine innbyggere, de som sliter og de som har det greit. Kjærlig-
hetsbålet brenner også for oss!

En god høst til dere alle
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

7120 Leksvik. Ann-Kristin Eidsvåg Rostad mob. 958 79 485 diakon@leksvik.kirken.no
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Prestens hjørne

Da har jeg fått noen uker i jobben som kirkeverge. Heldigvis fikk jeg starte 
opp sammen med  Gjertrud, vi fikk tre uker sammen før hun sluttet. Men 
hun kommer nok til å være med som støtte og hjelp utover høsten.
 Jeg har vokst opp her i Leksvik, men har bodd 3 år i Trondheim og 16 år 
i Oslo, før jeg kom tilbake til bygda  i 2008. For meg var det godt å flytte ut og 
få nye omgivelser, men det var også veldig godt å komme hjem igjen. 
 Jobben som kirkeverge er varierende og utfordrende, jeg gleder meg til 

hver ny dag. Erfaringene fra postkontor og regnskapskontor kommer godt 
med i min nye arbeidshverdag. Så er det hyggelige kolleger som har tatt godt 
imot meg, i et miljø der det er plass til både humor og alvor.
 I tillegg driver jeg onsdagsklubben på Lundeng hver uke, dette er for 
Leksvik Helselag. Det går fint å kombinere disse to jobbene, så det kommer 
jeg til å fortsette med.

Kari Berg

Hilsen fra ny kirkeverge
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De første og 
den siste
Den 4 november 1897 ble Stranda 
kirke innviet og Hindrems 
kirkes tid var forbi. På den tida var 
konfirmasjonen på høsten, så den 
siste runden med «præstehanda på 
haue» var i 1896.
 Nå har stedet fått ny kirke. 118 
år skulle det gå før en slik handling 
fant sted her igjen.  1. pinsedag ble 
en milepæl og en høytidsdag både 
for bygda og de to konfirmantene 
som valgte Hindrem stavkirke.
 Men hva med den siste runde 
– for hvem?  Det er ikke så mange 
gudstjenester pr. år i stavkirka. 
Og siden vår trofaste organist Ole 
Andreas Fossan har blitt pensjo-
nist så var dette hans siste offisielle 
oppdrag i denne kirka. Gratulerer 
som pensjonist. Håper å se han på 
orgelkrakken der noen ekstrarun-
der.

Anne-Marie Sæthertrø

Bilder: Anne-Marie Sæthertrø.

Konfirmantene i Stavkirka var 
Daniel Carlsen Aksnes og 
Sander Sæther.

Har du en baby mellom 0-12 mndr
er du hjertelig velkommen til Leksvik 

Forsamlingshus følgende tirsdager
høsten 2014 fra kl 10.00-12.00:

02. og 16. og 30. september
(30. september, se egen annonse)

14. og 28. oktober

11. og 25. november

Arr.
Leksvik Menighetsråd

Bildet er fra vårens siste baby-sang på forsamlingshuset. 30 babyer har vært 
innom dette halvåret, og det har vært en stor glede å bli kjent med babyer, 
foreldre og også noen besteforeldre!
Tusen takk til alle frivillige som så villig stiller opp og ordner det meste så 
dette blir en fin opplevelse!

Hjertelig velkommen til nye treff i høsten!

Ann-Kristin

17. Mai i Stranda kirke med 
markering av Grunnlovens 
200-års jubileum

I forbindelse med Grunnlovens 200-års jubi-
leum, var ordfører Einar Strøm spesielt invi-
tert til gudstjenesten i Stranda kirke på 17. 
mai. Han ønsket velkommen til gudstjenesten 
og sa noen få ord om markeringa av grunn-
lovsjubileet på denne dagen. Stranda kirke var 
ikke bygd i 1814 og var derfor ikke en valg-
kirke, men Stranda sokn gjennomførte valg av 
valgmenn på lik linje med andre sokn, valg-
menn som skulle være med og velge utsendin-
ger til Eidsvoll.
Sokneprest Verena Grønning holdt 17.-mai 
gudstjenesten. I sin preken la hun bl.a. vekt på 
hva Grunnloven betyr for oss i dag og hva den 
har betydd for oss gjennom 200 år.
Før postludiet ble spilt, holdt ordføreren en 
tale til menigheten om tidsepoken 1814 – 
2014. Deler av innholdet i talen stod i forrige 
nummer av menighetsbladet under overskrif-
ten «Det går et festtog gjennom landet».

Gjertrud Bjørnebo
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Hva passet vel bedre enn å bygge opp Prest-
setra under Bjørneboheia øst for Bjørsjøen 
når byggherren bar det slående navnet 
Niels Andreas Biørn (1807-1887): «Sog-
nepræst til Lexviken» fra 1850 til 1863. 
La gå at heia på nyere kart har skiftet navn 
til Solliheia. Både presten Biørn og Bamse 
Brakar hadde for lengst forlatt Ytterskogen 
da jeg for første gang i slutten av 1950-
åra kom til «Prestsetran» for å besøke min 
kjære barndomsvenn, Ragnar Tellefsen 
(1945-2011). Han hadde gjeterjobben der 
i fire somre fram til og med konfirmasjons-
året 1960. I Grønlia, bare 2 km lenger øst, 
der det i gammel tid hadde vært fastbuende 
folk, kunne bonden i Ytter-Lerstad ennå 
stolt vise fram et gammelt bjørnehi. 

Men det var oppdagelsen av den natur-
skjønne og hemmelighetsfulle Vinna-
lia som først tente naturinteressen i oss. 
Omkranset av stor skog og små grønne 
sletter fløt Innerelva stille med fiskerike 
kulper i området ved Tuvvollhølen og Leir-
trillhølen. Her lekte vi indianer, laget flåte 
og bygde hytte høyt oppe mellom tre gran-
trær. Dette stilte krav til klatreferdighet og 
«snekkerfaget» hadde vi lært av sløydlæ-
reren vår, Ola Sve (1911-1991). En dag 
der oppe i høyden fikk vi høre et nødskrik 
fra en kråke som ble forfulgt av en gråhvit 
skygge – hønsehauken som rådet over liv 
og død, og gav oss en uforglemmelig lek-
sjon i én av biologiens grunnregler.

«Storsteinan», to flyttblokker i elveda-
len fikk oss til å spekulere på forhistorien 
og hvorfor de hadde havnet akkurat her. 
På veien utover mot Prestsetra var det en 
annen stein som Ragnar hadde stor glede 

sin leveregel skulle man vise ærefrykt for 
alle skapninger. Først når folk var villig til 
å akseptere slangen, kunne man hevde at 
«paradiset» var fullkomment. 

Naturinteressen fikk ny næring i 1959 da 
vi begynte med fotografering. Dette skjer-
pet blikket slik at skogturene ble enda mer 
givende. Året etter investerte Ragnar kon-
firmasjonspengene og skaffet seg et godt 
kamera med lukkertid helt opp til 1/250 
sekund – noe som var uvanlig på den tiden. 
I tillegg til å se på fugler, ble det også 
interessant å bygge og fly egne modellfly 
og drager. Men barneårene tok snart slutt, 
og Leksvik var ikke noe blivende sted for 
ungdom som ønsket videre skolegang etter 
framhaldsskolen. For oss med dårlig øko-
nomi ble den 2-årige: Den militære for-
skole en redningsplanke. Ragnar tok senere 
teknisk utdannelse og ble maskiningeniør i 
oljebransjen med bosted i Stavanger. Jeg 
satset på en zoologisk løpebane og brukte 
mine yrkesaktive år på studier av misfor-
ståtte og forhatte rovfugler. Dermed skiltes 
våre veier og vi traff ikke hverandre igjen 
før i godt voksen alder. Men barndomsmin-
nene som betydde så mye for oss begge, er 
det nå bare én som husker og kan fortelle. 
Ragnar døde 3. mars 2011, og jeg lar Stein-
kjer-dikteren Einar Solstads (1892-1918) 
ord forevige hans gode minne: 

Og alt er godt herinde, som om drømmen
vor barndom vernet med en hellig vagt,
forener sig med livet og vort væsen
i denne sjelens fred som du har bragt.

Bestevennen på Prestsetra
Av Per J. Tømmeraas (tekst) & Jan A. Sand (bilder)

På vei til potetåkeren på Prestegården i 1960. Hestekjører Per J. Tømmeraas 
etterfulgt av Margot og Tore Olsen. Foto: Ragnar Tellefsen.

En varm sommerdag på Prestsetra i 1959 med vedfyring, ostekoking og en 
minnerik sverm med fluer. I døråpningen kan vi så vidt skimte Ragnar som 
rører i ostegryta. Bilder uten navngitt fotograf er alle tatt av Per J. Tømmeraas.

av å vise meg. Dette var «Skrivarstein» 
øst for Liasetra, der seterfolk og særlig 
gjetere hadde for vane å risse inn sine ini-
tialer. Men ingen visste lenger hvem denne 
Edvard var som hadde skrevet inn navnet 
sitt med vakre gammelmodige bokstaver. 
Ute på Prestsetra ble vi godt tatt vare på 
av budeia Julie Marie Røstad (1911-2009), 
Ragnar sin «sommermor» siden han var 10 
år. Vårt store ønske var så fort som mulig å 
komme oss ut i «villmarka» for å se på dyr 
og fugler, utforske alt med vakre farger, 
lyder, lukter og drømme om storauren 
i Bjørsjøen. Men Ragnar var på jobb, og 
med den fulgte plikter som måtte gå foran 
våre oppdagelsesferder. Arbeidet startet i 
6-tida om morgenen med melking av 6 kyr 
og 24 geiter. Deretter skulle melkespan-
nene fraktes til avkjølingskommen, krøt-
tera slippes til skogs, og fjøset skulle flis. 
Endelig ble det vår tur, men vi måtte være 
tilbake igjen før kveldsstellet.

I dette vakre landskapet før skogen ble 
ødelagt av snauhogst, hadde Ragnar sine 
helt spesielle «husdyr» som han var så 
glad i og vernet om. Ved noen nedraste 
steinblokker nederste i ei bratt li besøkte 
han dem nærmest daglig, snakket til dem 
og tok dem mange ganger hjem til setra. 
Dette var Leksviks mest forhatte skap-
ning, hoggormen, som alle slo ihjel straks 
de fikk anledning til det. Selv sognepres-
ten Hugo Bruun Torbergsen (1922-1999) 
fortalte etter en bærtur at han hadde greid 
å avlive et eksemplar. Mange år senere 
møttes vi igjen hjemme hos ham på Rosen-
borg i Trondheim. Han innrømmet da at 
min tidligere kommentar hadde vært en 
tankevekker for ham. I tråd med Ragnar 
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Byggmester Ragnar i «Ørneredet», vår arkitekto-
niske nyskapning i Vinnalia. Vi satset på en luke 
i golvet og en heisbar taustige som skulle hindre 
innbrudd.

I tillegg til naturen og dyrelivet, var det fotografe-
ring og modellfly som opptok oss mest.

Med en barndom på hell tar Ragnar farvel med 
«Skrivarstein» som gjemmer på så mange hemme-
ligheter og minner. 

Man kan undre seg hvorfor det ble guttungen 
Ragnar som først tenkte nye tanker og tok hogg-
ormen i forsvar. Han skjønte at også denne arten 
hadde sin rettmessige plass i naturen.

Baby-sang på
helsetunet

Tirsdag 30. september kl 10.00 
 arrangerer Leksvik Menighet baby-sang i hallen på helsetunet. 

Vi håper du har lyst og anledning til å møte oss til ei hyggelig 
stund der du får se hva vi driver med annenhver tirsdag. 

Vi skal synge, bruke enkle instrumenter, lese rim og regler, 
og gjøre bevegelser til sangene.

Etter sangstunda serverer vi nystekte vafler med rømme og 
syltetøy, og det blir kaffe og te.

HJERTELIG VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

Hjertelig velkommen til hyggetreff i
Stranda Menighetshus

Stranda Diakoniutvalg inviterer til 
hyggetreff følgende datoer til høsten, 
fra kl 11.00 til kl 13.00:

• 10. september
• 08. oktober
• 12. november

Dette står som regel på programmet:

Ord for dagen 
Sang og musikk av Peder, Kjell og Jarle

Bevertning
Utlodning

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

Våttån
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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.-

Takk for oppmerksomheten til dagen min.
Berit Rossing Gangstad

En hjertelig takk til Stranda Menighet for den 
fine planten og gratulasjon jeg fikk i anledning 
min 80-årsdag.

Med hilsen
Bjarne Monsø

Takk for all omtanke i forbindelse med vår far 
Øystein Buhaugs plutselige bortgang og begra-
velse. Takk for pengegaven til kreftforeningen på 
kr 16250,-.

Harry, Remi, Britta-Mari m/familie

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster-
hilsener og pengegaven til Leksvik Helsetun 
i anledning vår kjære Astrid Ragna Fossans 
bortgang og begravelse.

Ragnar og Berit, Jan Petter

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved vår 
mor Sofie Krohgs bortgang.

Sigfred og Karin

Hjertelig takk for all deltakelse, pengegave til 
Kreftforeningen og blomster ved vår kjære mor 
Lilly Amalie Rian sin bortgang og begravelse. 
Takk til Nina M. Rian for fint spill i kirka og ved 
minnesamværet.

Bjørn, Laila, Wiggo og Unn med familier

ETTERLYSNING!
Vi i Leksvik og Stranda menig-
hetsblad ønsker ett mest mulig 
variert blad. Om noen av dere 
sitter med noe dere vil dele, det 
kan være bilder, salmer dere vil si 
noe om, folk dere synes fortje-
ner menighetsrosen,  eller andre 
ting, så send inn ditt bidrag.

Innsendingsfrist for neste blad 
er  17. november.

Fra pensjonist-
krakken

Det er naturlig at jeg heretter må overlate 
«Fra orgelkrakken» til Silje, min etterføl-
ger. Men som dere ser, det går an å lure 
seg til en nesten lik overskrift. Så får vi se 
om dette blir et fast innslag.
 Denne gangen vil jeg benytte til å 
takke alle som bidro ved sommerkonser-
tene/ avslutningskonsertene i Rissa og 
Leksvik. Takk for innsats og tålmodighet 
med en sliten organist. Jeg tror forresten 
at flere gikk på reserven etter en hektisk 
vinter og vår. Derfor er jeg ekstra takk-
nemlig for innsatsen. 
 Til slutt vil jeg takke alle som kom 
på konsertene. Det var godt å se en full-
satt Leksvik kirke. Kollekten til musikk-
formål ble på hele 9099 kr. Selv om en 
del allerede er tatt i bruk, blir det et fint 
beløp igjen som den nye organisten kan 
dra nytte av. 

God høst ønskes alle fra
Ole Andreas

Døpte i Leksvik

14.06 Kajsa-Stina Damås Morgenlys

06.07 Markus Gynnild Thrana

20.07 Karl Leon Aalberg

20.07 Philip Alexander Flor-Asphaug

Vigde i Leksvik

17.05 Ratanapon Saengcharoen og
Geir Arve Hagen

14.06 Ingunn Damås og
Tore Morgenlys

14.06 Inger Jorid Johnsen og
Egil Johnsen
- Vigd i Vår frue kirke

28.06 Irene Killingberg Lerstadgrind og
Ørjan Nicolaysen

Gravlagte i Leksvik

20.04 Aud Solbjørg Prestmo f.1943

03.05 Øystein Buhaug f.1938

17.05 Astrid Ragna Fossan f.1933

14.06 Nils Ola Stavrum f.1936

12.07 Sofie Oline Krohg f.1915

14.07 Bjørn Norvin Husteli f.1956
- Gravlagt Tustna

27.07 Sigrun Ida Melhus f.1935

31.07 Solveig Oxaas f 1932

02.08 Ottar Ånonli f.1935

02.08 Helga Keysan f.1927

Døpte i Stranda

29.06 Marie Sandvold

Gravlagte i Stranda

20.04 Borghild Kristine Hindrum Todnem 
f. 1919
- Gravlagt Hindrem

06.06 Stig Kobberrød f.1951
- Gravlagt Rein 

09.06 Oddlaug Tømmerdal f.1923
- Gravlagt Hindrem

28.07 Lilly Amalie Rian f.1923
- Gravlagt Stranda

05.08 Johanne Molden f.1920
- Gravlagt Hindrem

06.08 Pauline Nikoline Osen f.1934

Felles oppstart av 
Rønningen barneforening 

og Gnisten og Nyskudd
på Våttåhaugen

tirsdag 9. september kl. 17.30.

Det vil bli utdelt program for 
høsten, under samlingen.

Ta med mat og drikke.

TRÆKK HØST 2014
PÅ FORSAMLINGSHUSET

  5. september
  3. oktober
24. oktober
14. november
  5. desember

Forandringer i dato kan forekomme,
følg med på plakater.
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Søndag er kirkedag

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

Søndag 24.08  

Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste med 
presentasjon av de nye konfirmantene
Søndag 31.08

Stranda kirke 11:00 Gudstjeneste med 
presentasjon av de nye konfirmantene, 
50-årskonfirmanter er invitert
Søndag 07.09

Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste, 
50-årskonfirmanter er invitert  
Søndag 14.09

Hindrem stavkirke 15:00 Gudstjeneste i 
anledning Kjerkmarsjen.  
Søndag 28.09

Stranda kirke 11:00 Høsttakkefest
Søndag 12.10

Leksvik kirke 11:00 Høymesse   
Søndag 19.10

Leksvik kirke  11:00 Høsttakkefest 
Søndag 26.10

Stranda kirke  11:00 Familiegudstjeneste, 
utdeling av 4-årsbok.

Leksvik kirke 19:00 Ungdomsgudstjeneste

Søndag 02.11

Stranda kirke  16:00 Allehelgensgudstjeneste – 
vi minnes de døde.   

Leksvik kirke 19:00 Allehelgensgudstjeneste – 
vi minnes de døde  
Søndag 09.11

Leksvik kirke  11:00 Familiegudstjeneste, 
utdeling av 4-årsbok
Søndag 23.11

Stranda kirke  11:00  Gudstjeneste   
Søndag 30.11

Leksvik kirke  11:00  Høymesse   
Søndag 07.12

Leksvik kirke  19:00  Lysmesse, YES deltar
Søndag 14.12

Menighetshus - Stranda kirke  18:00  
Lysvandring, gudstjenesten begynner ved 
menighetshuset, stasjoner underveis, 
avslutning i kirken. Speidere deltar
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KIRKESKYSS:
Trenger du skyss til gudstjenestene i Leksvik eller Stranda kirke? Det kan vi ordne for deg! Du kan ringe til en av dem som står på lista nedenfor. 
De har sagt seg villige til å organisere kjøring.
Stranda: Idar Hansen tlf. 74 85 71 05  -  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


