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Prestens hjørne
Nå står jeg på terskelen til å reise til Sveits. Når dere leser dette
ordet er jeg i full jobb igjen. Og jeg har med meg impulser fra
min tur, inntrykk som finnes igjen i arbeidet mitt.
Det er en liten stund siden vi prester fra Fosen var på en reise i
lag til Tyskland. Det ble mange inntrykk. Og de tar jeg fram innimellom, som akkurat nå. For inntrykkene handler om Martin
Luther, vår reformator, hvor han levde, hva han ville med sitt
engasjement.
2017 blir reformasjonsjubileumsåret i Tyskland. I Ørland foregår hvert år et seminar
hvor alle kan fordype seg litt i reformasjonen og dens mange sider. Slik er invitasjonen
til dette seminaret i høst:
REFORMASJONSSEMINARET 2015 ”En pilegrim krysser sitt spor”
ØRLAND KULTURSENTER 23.september, kl.0900 – 1900
Alle kan melde seg på innen 7. september til kultursenter@orland.kommune.no

Kristi
himmelfartsdag
på Våttåhaugen

Hvorfor skal vi bry oss med noe som har skjedd for mange hundre år siden?
Jeg tror at Martin Luther satt fingeren på noe som er sentralt i vår tro. Dette sentrumet
står vi på, vi alle sammen. Paulus sammenfatter det i Rom 1, 16-17:
”Evangeliet er Guds kraft til frelse for alle som tror!”
Kraft – det trenger vi alle. Kraft til å stå i oppgavene som hverdagen gir. Kraft til å møte
mennesker rundt oss med kjærlighet. Kraft til å finne veien i alle forandringene som
Leksvik og verden gjennomgår. Kraft for å kunne stå i oppgavene som et menighetsråd
stiller oss, om du nå skulle bli valgt inn i høst.
Og så kommer det fine: vi må ikke finne denne kraften i oss selv! Vi får den! Mens
vi går veien, kommer kraften til oss. Mens vi kjenner på at vi ikke strekker til, er troen
der, som et livsrom å gå inn i, se alle troens fine fargefasetter, kjenne tryggheten fordi
Jesus tar oss ved hånden og leder oss, skritt for skritt, han som er veien selv!
Vi får lov å gå inn i troens landskap, uten at vi må bekymre oss for om vi er gode
nok, uten å måtte bedømme vår egen tro. Den kommer til oss i Jesus Kristus, bare ved at
vi lengter etter han og våger å åpne oss for han. Derfor gleder jeg meg til høstens mange
oppgaver og møter. Fordi vi, hver av oss, får leve og arbeide med troen som en gave.
På bordet mitt sto en gang en kalender. Dens ord ble til glede og oppmuntring når
oppgavene står i kø og jeg ikke strakk til. Jeg vil gjerne dele en hilsen fra denne kalenderen ved inngangen til høstens travle dager. Jeg har oversatt ordene så godt jeg kunne.
Det er en gammelirsk velsignelse.

Foto: Monica Rognli Løkken

På tross av et litt surt og utrivelig vær hadde
ca 55 stykker funnet veien opp til Våttåhaugen
denne dagen. Petter Skansen var prest, Knut Ola
Vang spilte trekkspill og forsangere fra Corlex
bidro til flott sang.

Den tiefen Frieden im Rauschen der Wellen, den wünsche ich dir.
Den tiefen Frieden im schmeichelnden Wind, den wünsche ich dir.
Den tiefen Frieden über dem stillen Land, den wünsche ich dir.
Den tiefen Frieden unter den leuchtenden Sternen, den wünsche ich dir.
Den tiefen Frieden vom Sohne des Friedens, den wünsche ich dir. Amen.
Den dype freden i bølgenes brus tilsier jeg deg.
Den dype freden i vindens kjærtegn tilsier jeg deg.
Den dype freden over det stille landskapet tilsier jeg deg.
Den dype freden under de lysende stjernene tilsier jeg deg.
Den dype freden fra fredsfyrsten tilsier jeg deg. Amen

Ansvarlig utgiver: Leksvik og Stranda menighetsråd
Kasserer: Sparebank1, Leksvik 4241 07 01116
Adresseforandringer sendes: Leksvik kirkekontor, Lundaveien 4,
7120 Leksvik.
Menighetsblad: menighet@leksvik.kirken.no
Leksvik Kirkekontor åpningstid:
Tirs/ons: 9-14 Tors/fre: 9-13 tlf. 74855166
www.leksvik.kirken.no

Basar

på Stranda Menighetshus
Velkommen til basar på Stranda Menighetshus
fredag 23. oktober kl.18.00.
Tradisjonelt opplegg med litt underholdning,
loddsalg og åresalg.
Salg av pizza og kaker.
Gevinster til basaren mottas med takk, og kan
leveres til Agnes S. Bremnes. Tlf.95844968.
Alle er velkommen!
Hilsen Basarkomiteen

Telefon og E-post:
Verena Grønning
Kari Berg
Ann-Kristin Eidsvåg

mob. 924 04 393 sokneprest@leksvik.kirken.no
mob. 932 49 982 kirkeverge@leksvik.kirken.no
mob. 958 79 485 diakon@leksvik.kirken.no

Roger Arntsen
Arnfinn Berget
Arnhild Espejord Jenssen

mob. 918 36 369 kirketjener@leksvik.kirken.no
mob. 911 89 758 kirketjener2@leksvik.kirken.no
mob. 901 76 564 menighet@leksvik.kirken.no
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Kandidater ved
menighetsrådsvalget i
Leksvik sokn

Kirkevalget 2015 i
Leksvik og Stranda
sokn
Ved Kirkevalget 2015 skal det velges
menighetsråd og 7 leke medlemmer til
bispedømmerådet. Valget finner sted
14. september 2015
Kl 10.00-20.00, Leksvik kommunehus
Kl 10.00-20.00, Vanvikan samfunnshus
Stemmeberettigede ved valget er alle
døpte medlemmer av Den norske kirke
som er over 15 år, eller som fyller 15
år i 2015.
Forhåndsstemming
Det vil være anledning til å
forhåndsstemme i perioden 10.
august - 11. september 2015.
Forhåndsstemming i Leksvik og
Stranda sokn vil finne sted:
10.august - 11.september, Leksvik
kirkekontor i åpningstiden tirs-ons
09.00-14.00, tors-fred 09.00-13.00
10.september kl 12.00-14.00, Sjølyst,
Vanvikan
Valgkort
Alle som er oppført i Den norske
kirkes medlemsregister og har
stemmerett, vil motta valgkort og
nærmere informasjon i løpet av uke
32. Den som er medlem i Den norske
kirke og ikke mottar valgkortet, bes
kontakte kirkekontoret for å få rettet
opp opplysningene i Den norske kirkes
medlemsregister. Medlemsregisteret er
grunnlag for kirkelig manntall. Den som
mottar valgkort, men ikke er medlem
i Den norske kirke, kan gå frem som
beskrevet på valgkortet for å bli slettet
fra medlemsregisteret.
Ettersyn av manntall
Kirkelig manntall for Leksvik og
Stranda sokn er lagt ut for ettersyn
på Leksvik kirkekontor, Lundavegen
4, og er tilgjengelig for ettersyn i
kontorets ordinære åpningstid i
perioden 10. august til 11. september.
Det er kun anledning til å kontrollere
opplysningene som angår en selv,
eller en annen person som en har fått
skriftlig fullmakt fra. Den som mener
at en selv eller noen annen uriktig er
bitt innført eller utelatt fra manntallet i
soknet, kan kreve at valgstyret retter
opp feilen. Kravet skal være skriftlig og
begrunnet.

Nominasjonskomiteens
liste.
Kandidatene er oppført i prioritert
rekkefølge.
1. Randi Etnan, 52 år, Kalvtrøvegen,
Leksvik, lektor
2. Marit Helene Evjen Hovstein, 69 år,
Leksvik, pensjonist
3. Ole Even Kruksve, 52 år, Sagvegen,
Leksvik, kundebehandler
4. Elise Tetlimo, 22 år, Leksvik, fotograf/
butikkmedarbeider
5. Elin Gangstad. 60 år, Leksvik, frisør
6. Line Marie Rosvold Abel, 44 år,
Rønningbakken, Leksvik, fagleder
7. Linn Merete Barstad Moan, 41 år,
Leksvik, personal og øk.leder
8. Cecilie Kristin Balvold, 40 år,
Karussdamv, Leksvik, selvst.
næringsdrivende
9. Arnfinn Berget, 55 år, Liahaugvegen,
Leksvik, kirketjener
10. Ronald Hamstad, 54 år,
Leirdalsvegen, Leksvik, drosjeeier
11. Kjersti Lerstad, 36 år, Krovegen,
Leksvik, konsulent servicekontoret

Nytt kjøkken
Stranda menighetshus
Husstyret for Stranda menighetshus ble i
november enige om å bytte ut kjøkkenet. Nå
kan de stolt vise fram resultatet, etter mange
timers dugnadsarbeid. Innredningen er fra
Brovold, og er funksjonell med solide og
slitesterke overflater, samt ny oppvasksone
i stål. Flere har stilt opp på dugnad, tømt og
revet ut det gamle kjøkkenet, malt og vært
med på montering av det nye. De har skrudd
og vasket, og noen har smurt mat.
Utearealet har også blitt pent, med bark,
steinheller og beplantning.
Husstyret vil takke alle som har bidratt på
dugnad!
Kontaktperson for utleie: Agnes Sagen
Bremnes, tlf 958 44 968.
Kari Berg

Kandidater ved
menighetsrådsvalget i
Stranda sokn
Nominasjonskomiteens
liste.
Kandidatene er oppført i prioritert
rekkefølge.
1. Jan Våbenø Larsen, 71 år,
Trøanvegen, Vanvikan, pensjonist
2. Linda Tømmerdal Roten, 36 år,
Vanvikan, rådgiver/forsker
3. Oddbjørn Wanvik, 52 år,
Hesttrøveien, Vanvikan, industriarbeider
4. Hans H Tronstad, 73 år,
Setergårdsvegen, Vanvikan, pensjonist
5. Tove Norveig Tviberg, 69 år,
Smørøyvegen, Vanvikan, pensjonist
6. Agnes Elvira Sagen Bremnes, 58 år,
Vanvikberget, Vanvikan, kontorassistent
7. Grete Saus, 46 år, Trøanvegen,
Vanvikan, barnehageassistent
8. Tore Kruken, 63 år, Vanvikan,
pensjonist 9. Reidun Aasbø, 53 år,
Vanvikan, butikkmedarbeider/renhold
10. Anne Kristin Grøn Wanvik, 67 år,
Vanvikan, høgskolelektor
11. Janne Karin Skånøy, 70 år,
Åsavegen, Vanvikan, pensjonist
12. Elisabeth Kjervågsund Balstad, 42
år, Vanvikan, avdelingsleder
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Husstyret for Stranda menighethus, fra
venstre: Leder Idar Hansen, Agnes Sagen
Bremnes, Tove Tviberg og Frode Sollie.

Oppstart av
Rønningen barneforening og Nyskudd
og Gnisten,
tirsdag 8.sept. kl.17.30 - 19.00
på Våttåhaugen.
Ta med mat og drikke.
Velkommen !
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Sommertur til Ørland og Uthaug
I mange år har Stranda Diakoniutvalg
arrangert sommertur med buss, de
senere årene i samarbeid med Vanvikan
Helselag. Her er det mulig for alle som
ønsker det å være med på en innholdsrik tur med god stemning, og litt lærdom
underveis.
I år gikk turen til Ørland og Uthaug hvor første stopp på turen
var en av kanonene på Austrått Fort. Der fikk vi omvisning av
en dyktig guide, som fortalte oss om denne kanonen som opprinnelig ble installert på det tyske krigsskipet Gneisenau, og
som går 5 etasjer under fjellet, veier nesten 1000 tonn og har
en rekkevidde på ca 40 km. Med de mange historiene fra 2.
verdenskrig, og alle tanker som settes i sving, gir dette en helt
spesiell opplevelse.

Senere dro vi til Uthaugsgården, et autentisk kulturhistorisk
museum og et helt fantastisk sted. Med sine 40 rom med originalt inventar, stabbur, matbur, fjøs og stallbygning, inneholder
gården en rik og spennende historie innen landbruk, handel og
fiske. Den eldste delen av stuebygningen er fra omkring 1740,
og tilhørte fra starten av Austråttborgen. I 1829 ble gården solgt
til privat eie. Christoffer Jakobsen Lund (1789-1851) kjøpte den
på auksjon, og det var en av hans etterkommere som guidet oss
fra rom til rom og som har gitt denne informasjonen, Unn Lund
Grøtan. Hun er selv oppvokst på gården og har vært en ildsjel
i opparbeidelsen av museet som er en privat stiftelse, Stiftelsen Uthaugsgården. I museet er det mye spennende å oppleve,
og blant mange skatter falt jeg for disse konfirmasjonskjolene,
den ene, «sydd av fallskjermsilke etter en engelsk flyger som
omkom i fjæra høsten 1944, brukt av Turid i 1947», stod å lese
på plakaten.
Mat og drikke er viktig under ethvert arrangement, og med
kaffe og muffins på tur til Ørland, litt sjokolade underveis, og
før hjemreise nydelig middag og dessert i fjøset på ærverdige
Hovde Gård, manglet vi ingenting. Personlig synes jeg alltid det
er spennende å besøke Hovde Gård for det var her min mamma
gikk på husmorskole i 1954. Skolen har eksistert siden 1923,
og hun var en av 2763 kvinner som i de første 50 årene skolen
eksisterte (hovdegaard.no), gikk ut med papirer på sin husmorutdannelse. Tidene endrer seg.

Vi satser på ny innholdsrik tur til neste sommer, til foreløpig
ubestemt reisemål. Om du har lyst til å bli med så tror jeg vi kan
love deg en god opplevelse!
Ann-Kristin
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Takk for dropset

Våren kom med liv og gnist og
mange av kulturlivets poster kom
i år som sist. «Kamferdropsfestivalen» hadde 4 arrangement på en
dag. Ut av «posen» kom drops etter
drops, og en av de søte, gode falt ut i
Hindrem Stavkirke. Det var annonsert som «Allsang i Stavkirka».
De vel 30 fremmøtte ble muntert
ledet gjennom et flott program av
maisanger/salmer til tonefølge av
Georg Høgsve og Silje Vang Pedersen. Sangen klang godt i det lille
kirkerommet når flere av gutta fra
Stranda mannskor var til stede. Det
var en stemningsfull og god opplevelse den nest siste maidagen. Vi
håper på «et drops» neste år også.

Takk til alle som står for de gode tiltak.
Anne-Marie Sæthertrø
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Fra orgelkrakken
Forandring fryder, heter det. I høst var
jeg enig i dette utsagnet når jeg først i
september møtte opp på kirkekontoret i
Leksvik, klar for jobben som organist. I
skrivende stund er jeg ikke like sikker;
jeg har sagt opp min jobb og vender
tilbake til ny jobb på Inderøy. Jeg har
hatt et flott og trivelig år her i Leksvik.
Det som sitter best i minne er den utrolige salmesangen i kirka, alle de som
kommer blidspent og klar til musikalsk
innsats, barna i jul- og påskekoret og
alle mine flotte kolleger på kirkekontoret. Tusen takk!
På Inderøy skal jeg starte i jobb som
menighetspedagog og organist, noe
jeg tror vil by på mange og spennende
utfordringer. Der skal jeg inn i samarbeid med to andre organister og vi vil i
fellesskap drifte et barnekor i tillegg til
turnus på begravelser, vielser og gudstjenester.
Jeg er i Leksvik frem til 10.september, men vil allerede nå takke for
meg, takk til alle som har vært med på
gudstjenester, konserter, i kor – og gjort
jobben min enda triveligere! Stillingen
min er utlyst, så jeg håper, og krysser
fingre og tær, for at vi får ansatt en fin
kandidat til jobben.
Helt på tampen vil jeg ønske alle
fortsatt god sommer og håper at sommerværet snart forbarmer seg over oss!
(på den fronten fryder forandring!)
Snakkes og høres!
Silje Vang Pedersen

«Eldretreff», hva er det?
Noen av dere som leser dette undres
vel hva «eldretreff» er. Mens andre
har stålkontroll; de som har vært
der. Vi liker å si det slik, at det er
en samling for litt eldre ungdommer
som liker å komme sammen å prate
sammen. Drikke kaffe og, spise av det
jeg mener er Leksviks beste vafler.
Når det gjelder programmet, så
er det litt forskjellig. Vi starter med
en andakt og litt fellessang. Det er
det faste innslaget. Så skeier det litt
ut utover. Alt fra konkurranser til
underholdning av proffe aktører.
Nevner noen av dem som kan være
med: Harald Sve, Martin Sand, Arne
Meese, Oddmund Sørli, Elsa Aanonli
og flere.
Det praktiske med vafler og kaffe,

pådekking av bord og servering, er det Inger
Undselli, Ragna og Eivind Aanonli og Janne
Rosvold som order med. De har, som dere
skjønner den aller viktigste jobben. Dem
setter vi veldig stor pris på.
Skulle du være litt interessert i hva dette
er, er det bare å prøve det, du er hjertelig vel-

kommen. Faste dager for «eldretreff» er
første lørdag i hver måned. Altså en gang
i måneden. Første treff etter sommerferien blir 5. sept. Vi starter opp kl. 10.00
på formiddagen.
Hilsen John Dahl
Lydar Krabseth,
Ole Martin Lein,
Adolf Storli,
Ella Storli, Julie
Berge og Kari
Sørli Lein.

Fotograf:
Knut Hønnåshagen
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Nytt fra trosopplæringen
6-åringer i kirka
I forrige nr av menighetsbladet kom det bilder av
6-åringene i Leksvik. Vi følger på med å vise de
stolte 6-åringene i Stranda som har fått sin egen
6-årsbok.
Onsdagen i forkant av utdelingen av boken var
alle de som fyller 6 år i løpet av året invitert til
filmkveld i kirka. Filmen vi så handlet om kirkerottene som bosatte seg i kirka, og alt det de
opplevde når de var der. Vi måtte også prøve finne
kirkerotta, for vet dere hva? Vi har en kirkerotte
i kirka! Akkurat som i filmen var vår kirkerotte i
nærheten av orgelet.
Dere som har hatt 6-åringer tidligere legger kanskje merke til bytte av bok? Nå gir vi ut en bok i
samme bokserie som 4-årsboka. Dette er en serie
med bøker til 2,4 og 6-åringer.
Filmen vi ser handler om hvordan kirkerottene
som har bosatt seg i kirka har det, og om hvordan
barna i barnekoret blir fortalt om Jesus.
«Dans og dramalek» fra kulturskolen danset for
oss under gudstjenesten, og Anna Sæther og Kaya
Coucheron deltok med sang. Det var en veldig fin
opplevelse og jeg håper dere vil være med senere
også!
Foto: Gunvor Rognes

KONFIRMASJON
Et år med konfirmasjonsforberedelser ble avsluttet med konfirmasjonsgudstjenester i begge kirkene våre.
Neste års konfirmantkull har startet opp, og jeg gleder meg til å se dere
stå her til neste år. Bilder fra presentasjonsgudstjenestene kommer i
neste nummer av bladet. Videre vil jeg oppfordre dere til å be både for
årets konfirmanter og de som har blitt konfirmert tidligere.
Ønsker alle nye og gamle konfirmanter lykke til!
Trosopplæringsplanen
Jeg har tidligere skrevet at det skal skrives trosopplæringsplan og at jeg
driver med dette.
Det er nå utarbeidet en skisse som er levert inn til biskopen til godkjenning,
Når den er godkjent der skal menighetsrådene godkjenne denne. Når
det er gjort vil vi ha en godkjent trosopplæringsplan slik at dere vet hva
barna kan forventes å bli invitert til.
Jeg må få gjenta takk til alle dere som stiller opp og hjelper til på tiltakene!

Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 3/2015

TRÆKK
Også i år har det vært arrangert TRÆKK. Etter en lengre
sommerferie starter vi på igjen. Dato for klubbkveld
finner dere på nett, i dette bladet, samt det blir hengt opp
plakater. Takk til alle dere som har hjulpet til enten som
konfirmanter eller som foreldre dette året!
Følgende dager er TRÆKK i høst:
4. september
25. september
23. oktober
13. november
4. desember
Endringer kan forekomme, så følg også med på plakater/
facebooksiden vår.
Her er noen bilder fra siste klubbkveld før sommeren!

Full aktivitet på TRÆKK

Foto: Arnhild E Jenssen
Lederopplæring
Vi i Leksvik og Stranda menighet prøver få i gang
lederopplæring for dere ungdommer. Dette kan dere
delta på fra året etter konfirmasjonen og ut videregående. Men, alle som synes dette høres spennende ut
kan ta kontakt.
Leksvik og Stranda samarbeider med Rissa om lokale
samlinger, og med resten av Fosen om arrangering av
leir en gang i året hvor alle som er med i opplæringen
får delta.
Fellessamlingen for hele Fosen vil mest sannsynlig
foregå på Tarva.
Denne lederopplæringen vil legge vekt på sentrale tema
som kan være greit å kunne om dere for eksempel skal
være ledere på leir eller andre arrangement. Eksempel
på temaer som blir gjennomgått kan være kirkens organisasjonslære, hvordan være leder på leir, hvordan lede
ett møte, og grensesetting.
Det vil også bli mulighet for praksis etter hvert. Håper
mange av dere ungdommer vil være med!
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Tårnagent
I fjor arrangerte vi tårnagenter for første gang. Dette er i stede for
høstakkefest som har vært arrangert tidligere år.
Her vil barna få løse mysterier og de vil få gå på oppdagelsestur i
kirka en lørdag. Påfølgende søndag feirer vi gudstjeneste sammen,
med fokus på høsttakkefest. Denne gudstjenesten vil tårnagentene
være med å planlegge!
Påmelding kan gjøres på leksvik.kirken.no
Videre framover:
Også i høst vil vi arrangere leir for konfirmanter, presentasjonsgudstjeneste, TRÆKK, ungdomsgudstjeneste og Tårnagenter. Vi vil også
fortsette arbeidet med et ungdomslederprogram.
Musikal:
I år vil vi forsøke å sette opp musikal om skaperverket. Dette vil vi
gjøre ved å invitere alle i 4. og 5.klasse fra både Vanvikan og Leksvik.
Vi bruker deler av musikalen til Hans Inge Fagervik, «Å, så vakkert»
som handler om skaperverket og hvordan vi som bor her skal ta vare
på det og på hverandre. Barna vil lære kule sanger der i fra, samt gå
rundt på poster der vi skal lage en jordklode, lete etter brikker, bruke
gamle ting om igjen og mye mer.
På slutten av dagen blir alle foreldrene, og andre interesserte, invitert
til å komme for å se hva vi har fått til, og lært, i løpet av dagen J
Håper mange av dere vil komme slik at dette kan bli en årlig hendelse.
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På pinsedag,
søndag 24. mai,
var det gudstjeneste i Hindrem
Stavkirke.
Presten vår Verena og
ektemannen Jørund,
som gikk av med
seieren, var heldige
vinnere av en pose
påskemarsipan.
Foto: Ann-Kristin

Det ble en flott opplevelse, ikke minst
på grunn av disse 4
flotte musikerne som
sammen med organisten vår bidro med
vakre toner til både
fellessalmer og solonummer.
Etter gudstjenesten
sørget Berit og Tore
for at vi fikk grillmat
og deilig hjemmebakst,
etterfulgt av natursti
med lette og vanskelige spørsmål.

Konfirmanter 2015
Leksvik

Foto: Kari-Anne Toth
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Hjertelig velkommen
til hyggetreff!

Her kommer datoer for høstens hyggetreff,
som alle er på onsdager,
i Stranda Menighetshus:
09. september
07. oktober
11. november
02. desember

På hyggetreff i Vanvikan får vi ofte hjelp i sangen av
disse gode musikantene.
Fra venstre: Kjell Melhus, Jarle Rostad, Peder Kruksve.
Foto: Ann-Kristin

På programmet står:
Ord for dagen
Sang og musikk
Bevertning
Utlodning

Trenger du skyss?
Ring Ann-Kristin, tlf. 95 87 94 85
Arr. Stranda Diakoniutvalg

Andakter på
Helsetunet høst 2015
						
					

Her kommer en oversikt over datoer for
andakter i høst.
Andaktene vil bli holdt i hallen på
Helsetunet, onsdager kl 11.00.
Etter hver andakt blir det enkel kaffeservering.

Vanvikan

Det blir nattverdsgudstjeneste:
Onsdag 30. september og
Onsdag 02. november

Andaktsliste:

Onsdag 02. september
Onsdag 30. september, med nattverd
Onsdag 21. oktober
Onsdag 18. november
Onsdag 02. desember, med nattverd
Vi vil også gjøre dere oppmerksom på at vi
som jobber i kirka er der for dere også utenom
andaktene. Har du behov for å snakke med
prest eller diakon kan de treffes på følgende
telefonnummer:
Prest: 924 04 393
Diakon: 958 79 485
Vi ser frem til et trivelig høstsemester!
For kirkekontoret: Ann-Kristin Eidsvåg (diakoniarbeider)

Alle er hjertelig velkommen
til andaktene!
Foto: Kari-Anne Toth
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En vakker søndag i Kråkmo’n

Leksvik menighetsråd
ønsker foreldre med
barn fra 0-12 mndr

velkommen til Leksvik
forsamlingshus
fra kl 10.00 til 12.00

følgende datoer HØST

2015

01. sept.
13. okt.
27. okt.

15. sept.
29. sept.
NB! På helsetunet
10. nov.
24. nov.

«Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt
der, hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg
av det?»
Salme 8, 4-5
Søndag 5.juli startet en liten flokk sin klimapilgrimsvandring fra Kråkmosætran.
Målet var å løfte fram vårt kall til å ta vare på jorda vår, være en del av Klimapilgrim
2015 og å nå fram til gudstjeneste i Kråkmo bedehus.
Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet
hvor vi vil fortelle beslutningstakere i Norge og globalt at vi trenger en rettferdig
internasjonal klimaavtale for å stanse klimaendringene.
Det var en fantastisk fin sommerdag
hvor vi fikk nyte Guds skaperverk; sola,
varmen, naturen og hyggelige medmennesker. Langs veien var det tid til bønn,
sang, meditasjon og den gode samtalen.
Vi startet vandringen med å finne oss en
stein som symboliserte et bønneemne, en
bekymring eller noe som var tungt å bære
i våre liv. Etter å ha båret steinen vår på
en del av vandringen, fikk vi så legge den
fra oss og overlate den til vår Skaper.

Hvorfor BABYSANG?
Alle babyer har nytte og glede av
musikalske opplevelser som tar i
bruk flere sanser.
Både kroppsbevissthet, språk
og følelser stimuleres gjennom
babysang.
Både babyer og foreldre har nytte
og glede av sosial fellesskap.
Babysang er også en mulighet til å
bli kjent med andre som har barn i
samme alder.

Underveis fant vi oss hver vår kvist som
vi bar med oss som symbol for håp. Kvistene la vi fra oss ved slutten av vår etappe
av pilgrimsvandringen.
På Kråkmo bedehus hadde vi så gudstjeneste hvor vi delte Guds Ord, nattverd og
nydelig kirkekaffe, -vafler og -sjokoladekake.
«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han
leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.»
Salme 23, 1-3
May-Elin Kvakland Tviberg
Foto: Jon Normann Tviberg

«Salmer mot kveld»
Stranda kirke søndag 30.august
klokka 19.00
Lokale aktører deltar.
Allsang fra den nye salmeboka.
Kirkekaffe.
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TV-Aksjonen
18. oktober:
Vi skal vokte
regnskogen
TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde
regnskog i nært samarbeid med
menneskene som bor der. Midlene
fra årets TV-aksjon skal redde et
regnskogsområde større enn hele
Norge og Danmark til sammen.

FRA
KIRKEBØKENE
Døpte Leksvik
24.05.

Karoline Hovstein

24.05.

Ingrid Sjømark Rødsjø

24.05.

Ingrid Hovstein Etnan

30.05.

Rasmus Rama-Tessem

31.05.

Theodor Myrabakk-Killingberg

28.06.

Erik Bjørseth Grande

16.08.

Oskar Killingberg

Døpte i Stranda
23.08.

Regnskogen er avgjørende for
klodens klima, for vår felles framtid
og for 260 millioner mennesker
som har regnskogen som sitt hjem.
Halvparten av verdens regnskoger er
allerede ødelagt, og uten din hjelp
kan det være for sent å redde det
som er igjen. Pengene som samles
inn skal bidra til å bevare noen av
verdens største regnskogsområder
i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya
Ny-Guinea.
BLI MED PÅ VERDENS STØRSTE
DUGNAD!
Bli bøssebærer, ring 02025
eller gå inn på blimed.no

Liam Solevåg Ranheim

Vigde i Leksvik
15.05.

Monica Elisabeth Aune og
Kim Rosvoldaune

23.05.

Aud Sonja Aune og
Åsmund Lerstad

20.06.

Anne Keysan og
Jörgen Larsson

04.07.

Veronika Helen Dehli og
Arnt Kristian Tetlimo

15.08.

Eirin Wåde og
Christian Brekken

Vigde i Stranda
08.08.

Renate Andresen og
Cato Andre Maradona Mørner

Gravlagte i Leksvik
21.04.

Edith Synnøve Eide f.1933

07.07.

Harald Dehli f 1942

Gravlagte i Stranda

Velkommen til
Søndagssamlinger!
Det blir sangandakter følgende
søndager høst 2015:
23. august
20. september
11. oktober
08. november

Strandheim
Helsetunet
Lundeng
Helsetunet

Samlingene starter kl 11.00.
Arr. Leksvik Menighet

29.03.

Amund Sæther f.1929
- Gravlagt Hindrem

18.04.

Reidun Gård Sæther f.1929
- Gravlagt Hindrem

29.05.

Espen Aas f.1961

23.07.

Britt Kirsti Rønning f.1947
- Gravlagt Stranda

ETTERLYSNING!

Vi i Leksvik og Stranda menighetsblad ønsker
ett mest mulig variert blad. Om noen av dere
sitter med noe dere vil dele, det kan være bilder,
salmer dere vil si noe om, folk dere synes fortjener menighetsrosen, eller andre ting, så send
inn ditt bidrag. Møt opp på kontoret, send det i
posten eller bruk mail. Ingenting er for lite. Sitter
du med lyst til å være en journalist, send det
til oss!
Vi tar imot alle innlegg med takk.
Neste innsendingsfrist er 1. november.
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TAKKEANNONSER
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.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anledning min 85-årsdag.
Hilsen Jarle Krabseth
Takk for oppmerksomheten på min 90-årsdag.
Ågot Almåsbakk
Hjertelig takk for blomster og gaver på min
70-årsdag.
Astrid Bjerkan
Takk for oppmerksomheten i anledning min
95-årsdag.
Klara Krogstad
Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger
på min 75-årsdag.
Mary Røstad
Takk for all deltakelse og oppmerksomhet i
forbindelse med Odd Julius Talmo sin bortgang
og begravelse. Takk for gaven til Kreftforeningen.
Kjellrun med familie
Hjertelig takk for all oppmerksomhet, blomster
og deltagelse ved Edit Synnøve Eide sin bortgang og begravelse. Takk for pengegaven på
kr 8850,- til Leksvik LHL. Takk også til Leksvik
helsetun for god pleie.
Olav Eide med familie
Takk for alle gaver vi fikk i anledning Edit Eide
sin begravelse.
LHL Leksvik
Hjertelig takk for alle vakre blomster og hilsener
ved Reidun og Amund Sæthers bortgang og
gravferd. Takk for pengegaver til Stranda blomsterfond og Hindrem Stavkirke!
Tore, Ingunn, Geir Morten og Øyvind m/familier
Hjertelig takk for omtanke, hilsninger og deltakelse i forbindelse med vår kjære Ole Andreas
Hagens bortgang og begravelse. En stor takk
til Leksvik Helsetun for god pleie og omsorg og
til Aune for fin sang i kirka. Hjertelig takk for kr
10.000,- til et lokalhistorisk formål. Beløpet
overføres Leksvik museum- og historielag som
i samarbeid med ”Vikingen” skal gi ut bok med
utdrag fra Vikingen 1980-1993.
Julie, Brit, Thor, Ulf Erik, Trine og Mona m/
familier

Leksvik Minnefond

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

Retur: Leksvik og Stranda menighetsblad,
Lundaveien 4,
7120 Leksvik.
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Søndag er kirkedag
Søndag 06.09.

Søndag 01.11.

Stranda kirke 11:00 Familiegudstjeneste med
utdeling av 4-årsbok

Stranda kirke 16:00 Allehelgensgudstjeneste,
kirkekaffe

Søndag 13.09.

Leksvik kirke 19:00 Allehelgensgudstjeneste,
kirkekaffe

Hindrem stavkirke 15:00 Gudstjeneste
i tilknytting til kjerkmarsjen, følg med på
informasjon

Vi minnes de som ble gravlagt i vår menighet
gjennom året.

Søndag 20.09.

Søndag 08.11.

Leksvik Helsetun 11:00 Andakt ved frivillige
medarbeidere

Leksvik Helsetun 11:00 Andakt ved frivillige
medarbeidere

Søndag 27.09.

Søndag 15.11.

Leksvik kirke 11:00 Høsttakkegudstjeneste,
tårnagentene deltar, 50-årskonfirmanter er
invitert

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

Søndag 04.10.

Stranda kirke 11:00 Gudstjeneste med
nattverd

Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste med
nattverd, offer går til TV-aksjonen
Søndag 11.10.
Leksvik Lundeng 11:00 Andakt ved frivillige
medarbeidere

Søndag 22.11.

Søndag 06.12.
Leksvik kirke 19:00 Lysmesse, frivillige
medarbeidere deltar
Torsdag 10.12.

Søndag 18.10.

Leksvik kirke 18:00 Barnehagens julespill

Stranda kirke 11:00 Høsttakkegudstjeneste,
tårnagentene deltar, offer går til TV-aksjonen

Søndag 13.12.

Søndag 25.10.
Leksvik kirke 19:00 Ungdomsgudstjeneste

Menighetshuset 18:00 Lysvandring med
stasjoner til Stranda kirke og preken i kirka,
speiderne deltar

Endringer kan forekomme. Se nyeste informasjon på menighetenes hjemmeside.

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

Layout: Vest Grafiske AS, tlf.: 73 82 24 80
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