Leksvik Stranda
og

MENIGHETSBLAD
Nr. 3

September 2016

58. årg.

2 Prestens hjørne
Fra redaksjonskomiteen
3 Presentasjon av den nye
konfirmantlæreren i Leksvik
Sammenslåing av Leksvik
og Rissa kommuner
4 Kirkevergens lille hjørne
Stranda Blomsterfond
tar nye grep
5 Min «salme»
Lykke
6 Sommertur til Selbu
7 Back to the 80’s
Nytt fra Stavkirka
8 Glimt fra foreningslivet
i Rotagrenda
9 Nytt fra trosopplæringen
Barnas side
11 Fra kirkebøkene
12 Søndag er kirkedag

Neste nummer av menighetsbladet
kommer ut i desember.

«Det er hundrevis av mennesker,
tusen millioner,
og Gud kan huske navnet på
oss hver for seg.
Det er hundrevis av mennesker,
tusen millioner,
og Gud kjenner hver og en,
og Gud kjenner meg.»
Fra Barnesalmeboka nr. 111, vers 4.

Innsendingsfrist for neste blad er 1. november.
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Prestens hjørne
Kjære lesere,		
		
«Er Gud for oss,
hvem er da mot
oss?» Rom 8, 31
Når dere leser
menighetsbladet er vi alle kommet i
gang med høstens arbeid og aktiviteter. Mye ser ut til å være det samme
som før. Rutine. Rutine kan være kjedelig, demotiverende eller også trygg
og godt. Det kommer an på hva slags
person du er og hva som utgjør rutinen
din. Mine rutiner er fortsatt å gjennomføre fine gudstjenester, ofte med barn
til stede som kommer for å motta en
bok og vær med i kirkens trosopplæring. Det gleder meg å se alle de små,
og jeg vil gjerne bidra til at de får en
god erfaring!
Men ikke alt går etter rutinene.
Kanskje ikke for deg, og i alle fall ikke
for meg. Den store prestegården, vårt
hjem i over 8 år står tomt nå. Vi har
flyttet til Vanvikan til vårt eget hus. Det
betyr ikke at jeg slutter å være prest i
Leksvik og Stranda sokn! Jeg fortsetter i
jobben min, jeg liker den og har fortsatt
krefter til å arbeide.
Hva skjer med prestgården? Det
ble jeg spurt mange ganger i det siste.
Det vet jeg ikke! Prestgården er eid
av Opplysningsvesenets fond. Dette
fondet har somoppgave å bidra til gode
vilkår for kirken. Med hjelp av midler
fra fondet blir det drevet trosopplæring
og mye annet. Fondet bidrar altså til at
evangeliet om at Gud vil oss vel kan bli
brakt videre til nye generasjoner.
Men hvordan fondet vil bruke
prestgården videre vet ikke jeg. Så vi
alle må bli vant til forandringer. Foreløpig kan man ikke se lys i prestgårdens
vinduer. Men om prestgården står tom
og mørk gjør ikke kirkene det! Der skal
det være lys mang en søndag utover
høsten.
Så finnes det noen oppgaver som
aldri blir rutine også om jeg gjennomfører dem om og om igjen. Det gjelder
for begravelser, og det gjelder for dåp.

Fra

redaksjonskomiteen
Det er hver gang et under når jeg får
lov å døpe et barn. Gud, den treenige
sier ja til dette barnet, han kommer inn
i barnets liv! I dåpen får barnet Den
hellige ånd, Guds egen livsånd. Den er
usynlig. Men hvis barnet får møte sin
kjærlige himmelske far gjennom bibelfortellinger, sanger og samvær i barneforening eller kirken, ja da hjelper Den
hellige ånd barnet å bli glad i Gud Far,
som har skapt det og holder det i livet!
Og så blir barnet døpt i Jesu Kristi navn
også, da får det Jesus som sin bror,
venn og frelser. Både barn og voksne
får lov å be, snakke direkte til Gud, om
det nå er til Faren, til sønnen Jesus eller
til Den hellige ånd. Det er et privilegium
som vi får i dåpen! Vi trenger ikke mellommenn, sannsigersker, medier eller
andre som gir oss kontakt til det himmelske, det evige riket! Vi har direkte
tilgang som privilegerte barn har!
Gjennom dåpen får vi denne fantastiske muligheten! Men hva om du
ikke er døpt, eller ditt barn er over de
anbefalte 3 måneder gammel?
Dåp er for alle! Bibelen forteller
om voksne som ble døpt. Også i dag
kan voksne melde seg for å bli døpt. Da
blir det først en eller flere samtaler, og
så finner vi ut i lag om hvordan dåpen
skal gjennomføres. Vi trenger ikke en
dropp-inn-dåpsmulighet som i byen!
Kirken i Leksvik og Stranda tar imot til
dåp hvem det måtte være og prøver å
legge til rett for en verdig hellig handling. Den døpte får ikke bare en himmelsk Far, den får også kristne søsken
lokalt og i hele verden. Så bare ta en
telefon, om du eller noen du kjenner
ønsker å lukte på dåp!
Så ønsker jeg oss alle en god høst,
med trygge rutiner og passe med nye
utfordringer! «Er Gud for oss, hvem er
da mot oss?»
Vennlig hilsen Verena Grønning,
sokneprest i leksvik og Stranda

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: Tirsdag, torsdag og fredag
09.00-14.00. Mandag og onsdag stengt. Tlf. 74855166
www.leksvik.kirken.no
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Telefon og E-post:
Verena Grønning
Kari Berg
Ann-Kristin Eidsvåg
Roger Arntsen
Arnfinn Berget
Knut Ola Vang

Fra vår og sommer i forrige blad, går vi nå over
mot høst, og vi har utfordret en ny bidragsyter
til forsiden og er veldig glad for at Elise Tetlimo tok oppdraget. Vi takker også foreldrene
til lille Charlotte Grøntvedt, og tippoldemor
Borghild Sandstad, som sa ja til å være med
å bidra og derfor pryder forsiden av høstens
utgave. Vakkert, ikke sant? Kanskje er det
flere der ute som har bilder og ideer til forside
for menighetsbladet vårt, det må gjerne følge
årstiden, vær frimodig og send inn! Vi er takknemlige for alle bidrag!
Å dele av historien er viktig, og til denne
utgaven av bladet har to damer fra Roten vært
engasjert i å finne ut litt om misjonsforeninger i Rotagrenda. Tusen takk for bidraget! Det
er artig å lese at det har eksistert en forening
som på folkemunne ble kalt «tranforeninga»,
den er fra den tiden det var vanlig å ta tran i
skolen. Kanskje er det noen av dere der ute
som husker det?
Kommunesammenslåing er et mye omtalt
tema som det er knyttet mye spenning til, og i
dette bladet får du informasjon fra leder i Kirkelig Fellesnemd, Line Marie Rosvold Abel.
Arbeidet har vært i gang en stund, men det er
mye igjen, og så vil tiden vise hvilke endringer det fører med seg.
Vi har manglet en representant fra Vanvikan i redaksjonskomiteen, men nå er vi så
heldige at Vigdis Sollie har sagt ja. Vigdis har
mye å bidra med, hun har bidratt til bladet tidligere, og hun bidrar også i denne utgaven. Et
innlegg hun deler med oss har hun selv funnet
på internett: Lykke. Kanskje kan vi kjenne oss
igjen i det som beskrives?
I forrige blad prøvde vi oss med en kirkequizz. Og selv om vi har hørt at den har skapt
diskusjoner, så har vi dessverre ikke fått inn
noen svar, og kan heller ikke kåre en vinner.
Det var i alle fall et forsøk som var godt ment.
Noen bilder fra sommerens arrangement
er også å finne i dette bladet, selv om planleggingen av alle høstens aktiviteter har vært
i gang en stund. Vi håper at du kan finne et
arrangement som passer for deg, om du er
barn, voksen eller eldre. Vi håper å se deg!
Ann-Kristin Eidsvåg, redaktør

mob. 924 04 393
mob. 932 49 982
mob. 958 79 485
mob. 918 36 369
mob. 911 89 758
mob. 950 57 358

sokneprest@leksvik.kirken.no
kirkeverge@leksvik.kirken.no
diakon@leksvik.kirken.no
kirketjener@leksvik.kirken.no
kirketjener2@leksvik.kirken.no
organist@leksvik.kirken.no

Presentasjon av den
nye konfirmantlæreren i Leksvik
Jeg er opprinnelig fra Oslo, men har
bodd i Rissa i snart 30 år og trives
veldig godt med menneskene og naturen på Fosen. Jeg er gift og bor på en
gård rett ved Rissa sentrum, ved Strømmensbrua og Botn.
I fjor tok jeg steget, søkte permisjon fra
jobben som programrådgiver for flyktninger, og reiste til Oslo for å utdanne
meg som diakon, på heltid. Dette har
jeg ikke angret på! Jeg har ett år igjen,
og periodependler mellom Rissa og
Oslo. Før dette jobbet jeg som sosionom i kommunen i 23 år, innenfor flere
områder. Det meste av fritiden går med
på å være sammen med familie, venner
og andre, gjerne kombinert med turliv.
Jeg gleder meg til å være konfirmantlærer i Leksvik!
Inger Marie Falch Løwø

Sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner
får konsekvenser for kirkelig fellesråd
Sammenslåing av kommuner innebærer
også sammenslåing av kirkelig fellesråd
(jf. Kirkeloven §5). Kirkelovens § 14 viser
til at det innenfor kommunens grenser
skal være ett kirkelig fellesråd. Fellesrådet
har på dette grunnlaget definert ansvar på
vegne av soknene. Endringer i kommunestrukturen betyr derfor også endringer i fellesrådsstrukturen.

tiden Knut Ola Vang og Per Kristian Skjervik., samt prost Brita Hardeberg. Det er
også oppnevnt varamedlemmer for disse.
Fellesnemnda har konstituert seg og
valgt følgende leder og nestleder. Line
M.Rosvold Abel, Leder og Randi Sollie
Denstad, nestleder. Kirkeverger fra begge
fellesråd, og prosjektleder, har møte- og
talerett.

Arbeidet med gjennomføringen av sammenslåing av de kirkelige fellesråd er besluttet
iverksatt for Rissa kirkelige fellesråd og
Leksvik kirkelige fellesråd. I hovedsak vil
fellesrådene i Leksvik og Rissa organisere
sammenslåingsprosessen etter anbefalinger
i KAs veileder (2016) med etablering av en
Kirkelig fellesnemnd.

Prosjektleder ansatt: Etter en runde med
intern utlysning blant kirkelige ansatte ble
Anita Nesset Kristiansen ansatt som prosjektleder i 30% stilling.

I forhold til de som er ansatt ansees en fellesrådssammenslåing som en viirksomhetsoverdragelse, og reglene om virksomhetsoverdragelse beskrives i arbeidsmiljøloven
§15 og §16.
Kirkelig fellesnemd
Sammensetning av Kirkelig fellesnemd,
samt mandat og fullmakt for Kirkelig fellesnemd er vedtatt med likelydende vedtak
i Rissa kirkelige fellesråd 29.03.2016 og
i Leksvik kirkelige fellesråd 01.04.2016.
Kirkelig fellesnemnd er ansvarlig for å forberede og gjennomføre prosjektet. Å gjennomføre sammenslåing av virksomhets- og
forvaltningsfunksjoner, etablere nødvendige administrative funksjoner og legger til
rette for folkevalgt styringsstruktur innen
01.01.2018.
Kirkelig fellesnemnd fungerer fram til dato
for sammenslåing av kommuner/sammenslåing av fellesråd, 01.01.2018. Det nye fellesrådet trer da i kraft.

Konfirmantundervisning i Leksvik høsten
2016

Soknepresten er fortsatt frikjøpt
av bispedømmet for å arbeide med
arbeidsveiledning. Derfor er det behov
for en konfirmantlærer i 10 %. Kristina
Kruken har gjort en utmerket jobb i
vår, takk til henne! Dessverre kan hun
ikke fortsette som konfirmantlærer.
Men vi er så heldige at Inger Marie
Falch Løwø fra Rissa kommer til å fylle
denne stillingen. Hjertelig velkommen!
Prosten i Fosen

Kostnader: Det er søkt midler fra den
kommunale fellesnemda til dekking av
kostnader i forbindelse med sammenslåingen på bakgrunn av et utarbeidet budsjett.
Det er så langt bevilget 1 million kroner til
arbeidet.
Prosjektbeskrivelse, prosjektbudsjett og
referat fra møter vil bli lagt ut på kirkens
nettside og informasjon vil bli gitt gjennom menighetsbladene.
Som leder vil jeg påpeke at det er et spennende arbeid vi nå går i gang med. En sammenslåing betyr at det oppstår muligheter
for nytenkning, men vil også gi oss noen
utfordringer når to kirkelige fellesråd skal
bli til ett i den nye kommunen. Så langt
virker det som om både fellesrådene, og
den nyvalgte Kirkelige fellesnemda, er innstilt på at dette skal vi få til, til det beste for
våre menigheter og de ansatte.
Hvis noen har spørsmål eller innspill til den
pågående prosessen er det bare å ta kontakt med kirkevergene, prosjektleder eller
undertegnede.

Kirkelig fellesnemd består av: Tre representanter fra Leksvik fellesråd. Det er Tore
Kruken, Randi Etnan og Line M.Rosvold
Abel. Fem representanter fra Rissa fellesråd. Det er Randi Sollie Denstad, Katharina Moe Dahle, Per Anton Mælan, Inger
Langen og Torbjørg Gunn Hubakk. I tillegg sitter en kommunal representant fra
hver kommune i Kirkelig fellesnemd pr

Line Marie
Rosvold Abel,
Leder Kirkelig
fellesnemd

Foto:
Knut-Inge Blix
Furuseth

Musikk og misjon i Stranda kirke
Fredag 23. september blir det misjonsmøte i Stranda kirke i Vanvikan, kl. 18.00.
Det er områdestyret for Det Norske Misjonsselskap (NMS) på Fosen som står bak arrangementet.
Til møtet kommer Merete Hallen som er brasilmisjonær og Misjonskorpset i Egersund.
Misjonskorpset i Egersund er landets eneste musikkorps for voksne som er tilsluttet NMS, og har
røtter tilbake til 1953. Korpset har brassbesetning og har 25-30 medlemmer. Dei spiller på ulike
møter, arrangementer og gudstjenester. Det blir også en enkel servering.

Velkommen. Dette blir gøy!
Leksvik og Stranda Menighetsblad nr.
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Kirkevergens
lille hjørne

Sommerhalvåret er tiden for stell og
vedlikehold av uteområder og bygninger. Det er en fryd å se grønne plener,
sommerblomster og velstelte hekker.
Kirketjenerne steller godt med våre fire
gravplasser, og folk steller graver og hjelper dermed til med å holde det pent.
Kirketjenerne har malt vinduene innvendig i Stranda kirke. Kirka er også malt
utvendig i sommer, både tårnet og de mest
utsatte veggene. Liften vår er god å ha til
dette arbeidet, vedlikehold av kirkene er
krevende. Legger ved et bilde som viser
to mann i fullt arbeid.

Leksvik kirke får nytt skifertak, derfor
har kirka vært prydet av stillas og sikring
denne sommeren. Den gamle skiferen
skiver seg, så det var helt nødvendig å
sikre et trygt og varig tak. Legger ved et
bilde av Leksvik kirke også.

Stranda Blomsterfond tar nye grep
Hva gjør et blomsterfond?
I statuttene står det:
Blomsterfondet har som formål å forskjønne kirkegårdene, forskjønne inne og
omkring Stranda kirke og Stranda Menighetshus, samt Kråkmo Bedehus ved forespørsel. Det
kan også brukes av fondets
midler til andre formål som
menighetsrådet og fondsstyret blir enige om.
Noen har kanskje lagt merke
til at det er nye urner ved
inngangen til kirka. Vi har
også fått laget plantekasser ved inngangen til de to
andre kirkegårdene. Disse
beplantningene blir bekostet
av blomsterfondet.
Inne i kirka er det
blomster på alteret når det
er gudstjeneste. Etter gudstjenesten gir kirkevertene
ut blomstene til noen fra
menigheten. Disse får med
seg blomstene hjem til
videre glede.
Stranda Menighetshus har de senere
årene stått for plantingen selv. De har eget
regnskap og litt bedre økonomi enn blomsterfondet.
Det ble også nevnt at andre ting kan
kjøpes inn av fondets midler. Opp gjennom
årene har fondet kjøpt inn vaser og kransestativ, veggteppet i bårehuset, lysglobe og
lignende.
Hvordan får Blomsterfondet inn
penger?
Fondets midler dannes ved salg av minneblanketter og hilsningskort. Disse utstedes
av den/de som fondsstyret samarbeider
med. Eventuelle endringer annonseres i
Leksvik og Stranda Menighetsblad.
Og her kommer endringen! Stranda Blomsterfond har nå fått trykket opp, nye flotte

kort – 2 med kirkemotiv, hvorav den ene
typen er med tekst i, den andre er uten
tekst, samt et kort med blomstermotiv. Ser
en nøye etter kan en se at blomsten nyter
utsikten over fjorden.
Hvordan kan du bruke
disse kortene?
Kortet med tekst er et kondolansekort, og de to andre
utgavene kan brukes i alle
anledninger: barnedåp, konfirmasjon, bursdag, bryllup,
hilsningskort, eller til og
med som inngangsbillett!
Kortene koster kr 50,- pr.
stk. og er å få kjøpt hos
Moderns, Prix Vanvikan og
hos Agnes Sagen Bremnes.
Ønsker du ved spesielle
anledninger å gi mer penger
til fondet, så er det bare å
legge ved eller betale inn
ved kjøpet. Noen velger
også å ønske gave til Blomsterfondet i stedet for blomster på begravelsesdager.
Alle monner drar. Kjøp
gjerne slike kort. De er ikke stort dyrere
enn kortene fra de store forlagene – av og
til billigere også – og inntekta går i alle fall
til lokale formål.
Inntektene har i de seinere årene vært
rundt kr 4000,- pr. år inkludert offergaven
på Allehelgensdag. Bare pyntinga inne i
kirka kommer opp i ca kr 2000,- pr. år, og
utenfor kirka kan det også dreie seg om en
tusenlapp dersom en må plante på nytt. I
tillegg kommer plantingen ved de to andre
kirkegårdene. Da er det ikke mye å rutte
med til andre formål. Mange steder deles
det ut (gratis) en plante pr. grav, men det
blir nok lenge til det skjer her. Ved kontakt
med andre blomsterfond har vi fått høre
at de forvalter et budsjett opp mot det
10-dobbelte.
Gled noen – bruk de nye kortene!
Stranda Blomsterfond takker alle givere!
Anne Marie Sæthertrø

Gnisten og Nyskudd høsten 2016
6. september

Så vil jeg ønske dere alle en god høst,
håper sommeren har vært minnerik og gitt
påfyll av energi. Nyt hver dag, det er nå
vi lever.
Kari Berg
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Vi starter opp på Våttåhaugen sammen med Rønningen
Barneforening kl 17.30.
september Hobby-kveld hos Else og Oddmund Sørli
oktober
Lek/konkurransekveld på Balvold
oktober
Hobbykveld hos Else og Oddmund Sørli
november
Hobbykveld og forberedelse av basar hos Else og Oddmund Sørli
november
Basar på Forsamlingshuset kl 18.00.
desember
Juleavslutning hos Else og Oddmund Sørli
januar 2017 Juletrefest på Forsamlingshuset kl 18.00
Alle møter er fra kl 17.30 til 19.00 om ikke annet står oppført.

3/2016

Min «salme»
”He ain`t heavy, he`s my brother” er tittelen
på en gammel pop-låt fra den britiske rockegruppen ”The Hollies” som var populære på
1960/1970-tallet.
Mange tenker på Vietnamkrigen når de hører
den, og et berømt bilde av en liten gutt som flyktet fra krigens redsler mens han bar sin lillebror
på skuldrene. På spørsmål om ikke broren var
tung, skal han ha svart nettopp dette: ”He ain`t
heavy, he`s my brother”.
Om historien er sann, om gutten virkelig svarte
slik, på sitt eget språk, er usikkert. Men uansett bærer historien i seg et kraftfullt budskap;
de som er nær deg er du villig til å bære mange
byrder for å gi støtte til.
Dette er en historie og låt til inspirasjon for
oss alle. Gutten bar sin lillebror med den største
selvfølgelighet. Vi mennesker kan i all enkelhet
støtte hverandre når det er nødvendig. Det er et
valg vi kan ta – hele livet.
Vedlagt finner du den engelske teksten, men også
en tekst av Eivind Skeie – det er et dikt tror jeg.
Kjersti Lerstad

«Vi er overbeviste om at livet vil være perfekt når vi blir gift og får et barn…og et
til…Så blir vi frustrerte over at våre barn
ikke er gamle nok, og tenker at alt blir
bedre når de blir eldre. Deretter blir vi
frustrerte over at de plutselig er tenåringer,
med alle de problemer DET medfører, og
tenker: Det blir helt sikkert bedre når de
ikke er tenåringer lengre.
Vi sier til oss selv at det blir bedre når
barna våre er kommet godt i vei, når vi får
en bedre bil, når vi kan ta en god ferien,
eller når vi endelig pensjoneres.
Sannheten er at det er ikke noe bedre
tidspunkt å være lykkelig på enn akkurat
NÅ! Hvis ikke akkurat nå – når da? Livet
ditt vil alltid være fullt av utfordringer. Det
beste er å bestemme seg for å være lykkelig
NÅ!
I lang tid var det som om livet begynte
å bli godt. Det gode liv. Men det var alltid
en hindring for å leve livet på veien: Noen
barn som skulle takles, noe arbeid som
skulle være ferdig, noe tid som skulle
brukes, en regning som skulle betales, og
så videre…Til sist forsto jeg at alle disse
tingene er LIVET. Denne erkjennelsen
hjalp meg til å forstå at det er ingen vei til
lykken. Veien er lykken…
Så nyt hvert øyeblikk! Ikke vent til skoletiden er overstått, eller til du har tatt av 5
kilo, eller lagt på deg 5 kilo, på at arbeidet

The road is long
With many a winding turns
That leads us to who knows where
Who knows whereBut I'm strong
Strong enough to carry him
He ain't heavy, he's my brother

Det har vært så langt å gå,
men vi er snart fremme nå.
Han er ikke tung, han er min bror.
Hvis du spør om jeg er trett,
svarer jeg: - Jeg bærer lett.
Han er ikke tung, han er min bror.

So on we go
His welfare is of my concern
No burden is he to bear
We'll get thereFor I know
He would not encumber me
He ain't heavy, he's my brother

Jeg kan kjenne med min arm
at hans kropp er febervarm.
Han er ikke tung, han er min bror.
Han har gått så mange skritt,
derfor må han sove litt
Han er ikke tung, han er min bror.

If I'm laden at all
I'm laden with sadness
That everyone's heart
Isn't filled with the gladness
Of love for one another

Bror, over åser og fjell, gjennom skog,
bare hvil deg mot min rygg.
Bror, jeg skal bære deg hjem
til et sted hvor du er trygg.

It's a long, long road
From which there is no return
While we're on the way to there
Why not shareAnd the load
Doesn't weigh me down at all
He ain't heavy he's my brother.

venter, på å bli gift, på fredag kveld, eller
søndag morgen. Ikke vent på en ny bil,
eller at huset er betalt ned, eller på sommer,
høst, vinter og vår før du bestemmer deg
for å være tilfreds og lykkelig.
Lykken er en reise, ikke et mål i seg
selv. Det er ikke noe bedre tidspunkt å
være lykkelig på enn NÅ.
Ta en ting av gangen: Den viktigste
først. Ta det rolig – lev og la leve
Tenk deg om og prøv å besvare disse
spørsmålene:
1 – Navnene på de 5 rikeste i verden
2 – De siste 5 ”Miss Universe”- vinnerne
3 – De siste 10 Nobel-prisvinnerne
4 – De siste 10 Oscar-vinnerne
Det kan du ikke?
Applaus dør ut!
Trofeer samler støv!
Vinnere blir raskt glemt.
Prøv å svare på disse spørsmålene:
1 – Navnene på 3 lærere som har bidratt
til din utdannelse
2 – Navnene på 3 som har hjulpet deg når
du hadde bruk for det
3 – Nevn noen få personer som har fått
deg til å føle deg spesiell
4 – Nevn 5 personer du gjerne tilbringer
tid sammen med
Mye lettere, ikke sant?
De mennesker som betyr noe i livet er ikke

Det har vært så langt å gå,
men vi er snart fremme nå.
Han er ikke tung, han er min bror.
Hvis du spør om jeg er trett,
svarer jeg: -Jeg bærer lett.
Han er ikke tung, han er min bror.

“eliten”. Det er ikke de rikeste, eller de
som har vunnet store priser. Det er de som
tenker på deg, og hjelper deg uansett hva!
Du er ikke blant de mest berømte, men du
er blant dem jeg ville fortelle dette til!
For noen år siden sto ni løpere klare
til å delta i et løp i Seattle’s Paralympic
Games. Startpistolen braket løs, og løpet
var i gang. Ikke alle løp, men alle ville
delta og vinne.
Noen løp inn i hverandre, en gutt snublet og falt, og ble liggende og gråte. De
andre hørte ham gråte. De satte ned farten
og så seg tilbake. De stoppet og gikk tilbake…Alle sammen…
En pike med Down’s syndrom satte seg
ned ved siden av ham, ga ham en klem og
sa: ”Går det bedre nå?” Deretter gikk alle
over målllinjen, skulder ved skulder. Publikum reiste seg og klappet – i veldig lang
tid!
De som overvar det, snakker stadig om
det. Hvorfor det? Fordi innerst inne vet vi
godt at det viktigste ikke er å vinne for seg
selv. Det viktige i livet er å hjelpe andre til
å bli vinnere i livet, selv om det betyr av vi
selv må sette ned farten.
Et lys mister ingenting ved å bli brukt
til å tenne et annet!»
Innsendt av Vigdis Sollie som har funnet
teksten på nett
https://gullkorn.wordpress.
com/2006/12/22/kloke-ord-om-lykke/
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Sommertur til Selbu –
en begynnende kommunesammenslåing

I sommer arrangerte Vanvikan Helselag og Stranda
Diakoniutvalg sommertur til Selbu. Med oss på
turen ble også Stjørna Pensjonistforening, en fin
forsmak på kommunesammenslåingen! Randi
Knutsen i Stjørna Pensjonistforening har laget dette
referatet etter turen, som også stod å lese i FosnaFolket 28. juni 2016.

Vi har begynt med kommunesammenslåingen, Stjørna Pensjonistforening, Vanvikan
Helselag og Stranda Diakoniutvalg.
Foto: Jan Erik Steen

Arctic Buss
Arctic Buss fra Vanvikan var turoperatør og kom og
hentet oss ved Fritun i Sørfjorden. Hele 14 medlemmer fra Stjørna Pensjonistforening ville være med
til Radio- og Fjernsynsmuseet i Selbu. Turen gikk
fint, med nydelig tur-vær. Med oss var det innbyggere fra Vanvikan og Leksvik, Vanvikan Helselag
og Stranda Diakoniutvalg, trivelige folk. Ble nesten
en kommunesammenslåing på tur.
Lyd og bilde
Vi fikk vafler, kaffe, og en omvisning i lyd og bilder
av Jan Erik Steen, en tusenkunstner i faget. Alt fikk
han lyd i, grammofoner, jukebokser, mekaniske
skap, gamle miksebord, ja det var ikke en ting han
ikke fikk lyd i. Vi fikk med oss tv-ens begynnelse
og utvikling. Museet var fullt av ting som laget lyd,
bilder og artigheter. Med sjåfør var vi 34 personer,
et livlig selskap, og bilde av hele gjengen ble tatt
utenfor museet.
Slipesteiner og motstandsbevegelse
Turen gikk videre til Husfliden, og derfra til Selbu
Bygdemuseum. På bygdemuseet fikk vi Selbu sin
historie, om slipesteiner, strikk og motstandsbevegelsen, og mye mer. Museet ligger ved Selbu kirke,
noen av oss hadde vært der før, i forbindelse med
framvisningen av «Rød snø».
Selbusjøen Hotell tok imot oss, med laksemiddag,
frukt-cocktail og kaffe. Været holdt seg fint til vi
tok på hjemveien, men da fikk vi en floing, men den
var bare kort.
Malvik Storsenter var siste stopp, mange fikk fart
på gryna der ja, arti lell.
Randi Knutsen
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Vi kunne ikke reise til Selbu uten å se verdens største vott ved Selbu Bygdemuseum.
Selbu-vottene som ble strikket i par, satte 90 kvinner i arbeid med en morsom oppgave.
Foto: Ann-Kristin

Jan Erik Steen ved Norsk Radio og
Fjernsynsmuseum i Selbu har et
levende engasjement for det han
holder på med.

Dette er et bilde som henger på veggen i
museet. Noen husker kanskje den tiden da det
var vanlig at familien samlet seg rundt radioapparatet.

Foto: Ann-Kristin

Foto: Ann-Kristin

Nytt fra Stavkirka

TV-Aksjonen
2016
TV-aksjonen 2016 går
av stabelen 23. oktober
og går til Røde Kors.
Sammen skal vi gi livsviktig hjelp til ofre for krig
og konflikt.
Vil du vite mer?
Vil du bli bøssebører?

Se: www.blimed.no
Bildet er hentet fra
denne siden.

Back to the 80’s
Fredag den 20. mai holdt YES sin årlige vårkonsert i
Leksvik, og tema for årets konsert var 80-tallsmusikk.
For en fullsatt gymsal på Testmann Minne skole serverte barnekoret den ene 80-tallsperlen etter den andre.
Innimellom sangene fikk forsamlingen høre korte glimt
fra hvordan verden så ut på 80-tallet, med både moter,
hårfrisyrer, fritidssysler og mere til. Artig for oss som
faktisk var unge på denne tida, og som en evighet siden
for våre unge sangere. Tenk at PC og mobiltelefoner
ikke var allemannseie, og at man måtte være forsiktig
med å snakke i telefonen før klokka 17 på kvelden,

fordi det fort ble for dyrt... Ja,
det var tider det!
I pausen solgte foreldrene
til sangerne mat og drikke,
mens barnekoret stod for åresalget. Alt var selvfølgelig til
inntekt for det flotte barnekoret
vårt. Det kom faktisk inn over
13 000 kroner til sammen, og
det kommer nok godt med til
videre drift av koret.
Vi er så stolte over barnekoret YES, og setter stor pris
på de som stiller opp både på
øvelser, opptredener og turer
for barna i Leksvik. På konserten hadde barnekoret med seg
fullt band, i tillegg til dirigent
og lydtekniker, noe som gjorde
at det svingte litt ekstra. Takk
til alle dere som var med!

Som de fleste er kjent med, ble Hindrem
Stavkirke bygd som en kopi av Haltdalen
Stavkirke fra 1100-tallet. En konsekvens
av dette var at stavkirka i utgangspunktet
ikke ble bygd med universell tilpasning.
Stavkirkelaget har ment at den opprinnelige
utformingen var riktig og viktig å ivareta.
Vi er takknemlige for at Leksvik kommune
har støttet stavkirkelaget i dette synet, og
gitt dispensasjon fra kravet om universell
tilpasning. Norges Handikapforbund Trøndelag klaget vedtaket inn for Fylkesmannen
og fikk medhold. Da hadde vi ikke annet
å gjøre enn å rive inngangspartiet til kirka,
og bygge nytt. Dette arbeidet er utført i
sommer. Døra er senket så langt det er forsvarlig, trappa er revet og bygd opp igjen
som ei bru. På innsida er det nå en permanent rampe som tilfredsstiller kravene for
rullestolbrukere. Det eneste som står igjen
er «pynt over døra», og det håper vi å få til
i løpet av høsten. Da ønsker vi rullestolbrukere og alle andre hjertelig velkommen til
Hindrem Stavkirke!
Med hilsen Hindrem stavkirkelag v/ Ruth
M. Hindrum
Foto: Ruth Margareth Hindrum

Styret i barnekoret YES

Barnekoret

YES

starter opp mandag 12.
september og har øvelser i
oddetallsuker utover høsten.
Det blir korseminar på Solhaug
siste helg i oktober.
1.søndag i advent har vi
Julekalender-forestilling.

Velkommen

til sangglade barn
fra 4. klasse og oppover!
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Glimt fra foreningslivet i Rotagrenda
Den første misjonsforeninga vi
kjenner til var «Gammelkjerringforeninga» som starta i
1894. Medlemmene der var
Kristianne Breili, Susanna Dalsaune, Anna Dalsaune, Inga
Roten, Maria Roten, Målfrid
Roten, Karen Bjørgan, Helga
Bjørgan, Gunelie Fjellvikås,
Serina Kobberød, Johanna
Sollie, Laura Fjellvik, Sofia
Keiserås. Trolig sluttet denne
foreninga i slutten på 1970åra.
Indremisjonens mandsforening ble starta rundt 1930.
Sefanias Kobberrød var trolig
første formann og Johan Bjørgan var den siste. Medlemmer
var Ole Breili, Eleseus Dalsaune, Olaus Roten, Bernhard
Roten, Johan Fjellvikås, Sefanias Kobberrød og Ola Fjellvik. Møtene ble avholdt søndager kl. 15.00. Foreninga ble
avsluttet i midten av 1950-åra.
Santalforeninga – usikkert når
den starta. Den ble avholdt på
ukedager kl. 14.00 – helst på
tirsdager. Medlemmer i denne
foreninga var Eline Dalsaune,
Hedvig Solheim, Olise Dalsaune, Margit Halsen, Anna
Knarbakk, Kristine Roten,
Aagot Roten, Målfrid Roten,
Helga Bjørgan, Gunvor Fjellvikås, Martha Kobberød, Margrethe Sollie, Oddlaug Roten,
Helene Keiserås. Denne foreninga ble avviklet i 1994 / 1995.
Kveldsforeninga Vårsol eller
«Tranforeninga» som den
gikk for på bygda starta i
1952. Navnet av den grunn at
foreninga samla inn penger til
innkjøp av tran til elevene ved
skolen. Elevene hadde med seg
skje og fikk tran av lærer Even
Fossum. Senere ble det trantabletter. Etter at skolen ble nedlagt i 1959 fortsatte foreninga
og da ble det innsamla penger
til innkjøp av kopper, kar og
duker. Utstyret brukes fortsatt
i Roten fritidshus ved behov.
Medlemmene var stort sett de
samme som i Santalforeninga.
Vårsol ble også avsluttet ca.
1994/1995.
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Barneforening ble starta i
1946 med Anna Dalsaune
som formann. Den ble avholdt
på lørdager med håndarbeid,
loddsalg og selvfølgelig
mat. Medlemmer var Anne
Gravås, Kirsti Breili, Synnøve,
Karen og Ingebjørg Dalsaune,
Gerd Halsen , Torill og Ester
Dalsaune, Ingelin Solheim ,
Dagrun, Bjørg, Ruth og Anny
Knarbakk, Marie, Aase, Eli
og Kirsten Roten, Inger Roten
, Kari Roten, Lilli Roten,
Ragnhild og Anna Fjellvikås,
Borghild, Else, Bodil og Randi
Sollie, Inger Kobberød og Brit
Roten. Denne ble avslutta ca.
midten av1960-åra.
Så starta en ny barneforening i 1976 av Målfrid Roten
Grande. Snekkering, strikking
og mye forskjellig håndarbeid ble gjort. Denne ble
også avholdt på lørdager. Her
var både jenter og gutter fra
grenda: Ingunn Breili, Edel
Solheim, Hege og Connie
Knarbakk, Birgit og Ole Arne
Gravås, Morten, Elin og Trine
Saurstrø, May-Karin, Karl
Audun og Turid Dyrendahl,
Grethe, Morten og John Inge
Fjellvikås, Beate, Siw, John
Bernhard og Tore Roten,
Bente, Arnstein og Morten
Kobberød, Ove, Eva Berit og
Marianne Fjellvikås, Line og
Camilla Finsmyr, Roger og
Anita Dahl.
Roten søndagskole starta i
1946. Den ble avholdt stort
sett i Kopprået hjemme hos
Helga Bjørgan annenhver
søndag fra kl. 10 – 11.00. Den
slutta i 1978.
Kinaforening – noe usikkert
om når den starta og slutta.
Den ble avholdt på søndager
med sang, musikk og taler.
I tillegg var det mange basarer
i bedehuset – gjerne med emissærer som talte og sang.
Fastegudstjeneste ble også
avholdt hvert år. Den siste som
ble avholdt var hjemme hos
Bella og Ole Roten fordi gulvet
i bedehuset var under reparasjon.
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Roten skole ble starta i året
1900. Før det ble undervisninga holdt rundt om i gårdene.
Skolekretsen gikk fra Nordgjerdet til Keiseråsen og

Raumyra. Skoen ble nedlagt i
1959. Den 19.september 2009
hadde vi en trivelig mimredag
i skolen med 58 «elever» og 2
lærere.
Vi avsluttet den dagen som vi
gjorde når vi gikk på skolen
med å synge «Fager kveldsol
smiler» så taket nesten løftet
seg.
P.S. Vi i komiteen har skrevet
navn og årstall etter beste evne.
Inger Gravås
Kirsten Sæther

 Helga Bjørgan

Dette bildet er tatt på avslutning på søndagsskolen i 1978. Turen gikk til
Høylandet og Drageid Kapell som vi ser i bakgrunnen.

Dette bildet av foreninga Vårsol er tatt i 1992 og vi ser fra venstre:
Helga Bjørgan, Oddlaug Roten Ostum, Målfrid Roten Grande, Ågot Roten,
Kristine Roten, Halldis Saur, Olise Dalsaunet, Margrethe Sollie, Martha
Kobberrød.

TRÆKK!
Alle ungdommer fra 8. klasse og oppover er hjertelig velkommen til
Leksvik Menighet sin rusfrie ungdomsklubb, på forsamlingshuset
fra kl 20.00 til kl 23.30, følgende fredager i høst:

30. sept. | 21. okt. | 11. nov. | 02. des.
Salg av pizza, brus og kioskvarer!

Vi håper å se deg!

Nytt fra
trosopplæringen
24. september
kl 11.00
I Fosen Prosti samarbeider vi om et nytt
opplegg spesielt med tanke på ungdom
født i år 2000, som heter På sporet.
På sporet er en vandring i troen og i
livet på vei til å bli myndig. I På sporet
vil unge få en erfaring av å være på
vandring i naturen og i de store spørsmålene i livet. Gjennom refleksjon og
samtale om verdier, valg, tros- og livshistorie, er man sammen på sporet av en
tro for livet.
Tanken er at dette skal gå på omgang
mellom de forskjellige kommunene på
Fosen, og første menighet ut er Rissa.
Den foreløpige planen er at vi møtes til
en samling i Rissa kirke før vi går videre
til Englegalleriet, fortsetter til Strømmensbrua og videre til Reinskogen.
Underveis blir det både mat og drikke,
og forskjellige opplegg. Dagens avsluttes med en ungdomsgudstjeneste i Rein
kirke.
Ungdom født i år 2000 vil bli spesielt invitert, men vi har også åpnet opp
for at alle som ønsker det kan være med,
foreldre, søsken, besteforeldre, og andre
fra menigheten, til en felles opplevelse.
Trenger du spesiell tilretteleggelse,
så ordner vi selvsagt det. Her er alle velkommen!
Om det er noe du lurer på kan du ta
kontakt med kirkekontoret der du bor!
Vi håper å se deg i Rissa kirke 24.
september kl 11.00!
Hilsen alle trosopplærere på Fosen

Hjertelig velkommen
til hyggetreff!
Stranda Diakoniutvalg inviterer
til høstsemesterets hyggetreff i
Stranda Menighetshus,
som arrangeres følgende onsdager:

05. oktober og 02. november
På programmet står:
Ord for dagen
Sang og musikk
Bevertning
Utlodning
Trenger du skyss?
Ring Ann-Kristin, tlf. 95 87 94 85

Barnas side

Familien
Hva er en familie?
"Familien er oss.
Mennesker."
Erlend 8 år
"Familie er en mamma og pappa og
det kan være barn og babyer."
Johannes 8 år
De unge guttene visste at familien
bestod av voksne som bor sammen
med barn. Familie er ofte i slekt med
hverandre, men det aller viktigste er
nok at de som bor i samme hus er
glade i hverandre og tar vare på hverandre. Guttene svarte at de likte å ha
ferie med familiene sine.

Siril Amalie og
Ada Nathalie fant
en marihøne på
ferieturen sin.

Sammen
Familie er noen å være sammen med.
Gud sendte sin eneste sønn til oss
menneskene for at vi skulle ha håp og
ha en og være sammen med.
Når det kommer en marihøne flygende
samler den unge barn som lar seg
begeistre over at den betyr kjærlighet
og lykke. Den lille billen kalles også
Maria -fly-fly og gullhøne. Ladybird på
engelsk. Mari/Maria er navn fra bibelen. Kanskje marihøna kan minne oss
om Guds kjærlighetsgave?
Vigdis Sollie
Foto: Vigdis Sollie

Høstens natur er grønn, brun og rosa i år.

Fast Givertjeneste - Noe for deg?
Menighetene i Leksvik og Stranda har
begge opprettet en givertjeneste der alle
som ønsker det kan støtte en av menighetene (eller begge) med et fast månedlig
beløp. Dette vil gi menighetene bedre økonomi og være med på å dekke arbeid for
barn, unge, voksne og eldre.
Eksempler på hva menighetene bruker
penger på: Barna som døpes får dåpslys
og dåpsklut, drift av babysang, bøker til
4-åringene og 6-åringene, bibler til 5. klassingene, Lys Våken-arrangement, konfirmantarbeidet og TRÆKK.
Menighetene gir også DVD til alle som
gifter seg med samlivstips, sender julehilsen og gir julestjerne til eldre og ensomme.

Det er også kjøpt inn nye bøker til barnekroken i begge kirke.
De som ønsker å være med å støtte
dette, kan gi et månedlig beløp til:
Leksvik menighet konto 4202.52.63655.
Stranda menighet konto 4212 02 80028.
Beløpet som kan gis månedlig eller
som en engangsum vil gi skattefradrag for
beløp på 500 kroner og oppover. Fordelen
med månedlig beløp/fast givertjeneste er at
menighetene har en forutsigbar inntekt. Det
er mulig å tegne autogiroavtale.
Ønsker du mer informasjon er det bare
ta kontakt med kirkekontoret.

VELKOMMEN TIL BASAR I STRANDA MENIGHETSHUS!
Basaren holdes fredag 21. oktober kl.18.00.

Det blir som vanlig salg av pizza, riskrem og gode kaker.
Åresalg, lynlodd, barnelotteri og trekking av hovedgevinster.
Det blir også litt underholdning.
Hjertelig velkommen!
Basarkomiteen
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Konfirmanter Leksvik 2015/2016

Foto: Tetlimo Foto

1. rekke fra venstre: Silje Victoria Kruksve Aasland, Sara Elise Carlsen Aksnes, Sokneprest Verena Grønning, Konfirmantlærer
Kristina Kruken, Victoria Selli, Thea Tiller Bjørnå
2. rekke fra venstre: Iver Aalberg, Maren Sofie Berg, Ronja Bjørnebo, Hanna Sofie Tronstad, Sarah Lerstad, Lene Annette Kruksve,
Adina Nathalia Gustafsson, Ina Maria Stenkjær, Isak Ramdal
3. rekke fra venstre: Jan Henrik Tessem, Daniel Øverland, Jonas Etnan Bremeraunet, Teodor Talmo Veiby, Ron Mikael Brandås
Rokhaug, Simon Dahl Sæther, Roy Sæther Krabseth, Stian Berg, Andreas Johansen, Heine Hølaas Svendsen, Rakel Krabseth

Konfirmanter Stranda 2015/2016
1. rekke fra venstre:
Agnete Elen Bjørnerås
Anna Hestdal Borstad
Sokneprest Verena Grønning
Silje Merethe Moe Sivertsen
Anniken Fjeldsæter
2. rekke fra venstre:
Mette Rian
Sigbjørn Bjørseth
Oda-Kristine Aasbø Stegavik
Vanja Marie Søraas
Adrian Elias Berg
3. rekke fra venstre:
Karianne Breili
Ludvig Bigset
Håvard Damhaug Bjørnsvik
Thea Halsli Hagen

Foto: Tetlimo Foto
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Leksvik menighetsråd ønsker
foreldre med barn fra 0-12
mndr velkommen til Leksvik

FRA
KIRKEBØKENE

forsamlingshus

Døpte i Leksvik

fra kl 10.00 til 12.00

01.05.16

Vendela Løkken

følgende datoer HØST 2016

15.05.16

Jørgen Næss Lian

19.06.16

Leonora Grande Benjaminsen

20. sept.
04. okt. Helsetunet
01. nov.
15. nov.

19.06.16

Lotta Grande Benjaminsen

10.07.16

Martin Aas

10.07.16

Vilde Leonora Kruksve

18. okt.
29. nov.

Døde i Leksvik
01.03.16

Sylvia Tronstad f.1915

23.05.16

Gustav Benjamin Tømmerås
f.1929

27.05.16

Elsa Bjerkan Bygballe f.1946

02.07.16

Emma Grande f.1927

Hvorfor BABYSANG?

07.07.16

Harald Edvard Grande f.1939

Alle babyer har nytte og glede av musikalske opplevelser som tar i bruk flere sanser.

24.07.16

Arvid Svendsen f.1935

01.08.16

Odd Emil Tronstad f. 1944

Både kroppsbevissthet, språk og følelser
stimuleres gjennom babysang.
Både barn og foreldre har nytte og glede
av sosial fellesskap.
Barn og foreldre får del i en kristen kulturarv, og barna gis en opplevelse av å bli
sett og elsket av foreldre og Gud.
Babysang er også en mulighet til å bli kjent
med andre som har barn i samme alder.

RØNNINGEN
BARNEFORENING
HØSTEN 2016!
06.09 Oppstartssamling på Våttahaugen
kl 17.30. Barn og foreldre ønskes velkommen.
Ta med ettermiddagskaffen på toppen :-).
20.09 Barnef. hos Torill fra kl 17.30-19.00.
04.10 Barnef. hos Torill fra kl 17.30-19.00.
18.10 Barnef. hos Torill fra kl 17.30-19.00.
01.11 Barnef. hos Torill fra kl 17.30-19.00.
15.11 Barnef. hos Torill fra kl 17.30-19.00.
29.11 Juleavsl. hos Torill fra kl 17.30-19.00.
03.01.2017 Jultrefest på Forsamlingshuset.
Rønningen Barneforening er tilsluttet Norsk
Søndagsskoleforbund. Når vi treffes har vi en
samlingsstund med bibelhistorie og litt sang,
en enkel formingsaktivitet og avslutter med
boller og sjokomelk.
Barneforeningen er for barn fra ca 4 år.
Ledere er i tillegg til Torill Berge, Sølvi Bliksås
Sørli og Line M. Rosvold Abel.
Torill bor i Strandvegen 37.

Velkommen!

Døpte i Stranda
12.06.16

Maren Ranheim

Døde i Stranda
02.04.16

Torstein Mathisen f.1935
- Gravlagt Malvik

25.05.16

Hjørdis Gravaas f.1925
- Gravlagt Stranda

Andakter på Helsetunet høst 2016

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.

TAKK for oppmerksomhet av alle slag på min
70-årsdag. Takk til de som på feiringa kom og
gjorde dagen minnerik og morsom. Takker også
for bidraget til Stranda Blomsterfond,
kr. 5600,-.
Anne-Marie Sæthertrø
Hjertelig takk for all omtanke, varm deltagelse
og vakre blomster, samt gave til Kreftforeningen
i anledning vår kjære Elsa Bjerkan Bygballe
sin bortgang og begravelse.
Vennlig hilsen
Leon, Lena Elisabeth og Tina Jeanette.
Takk for all omsorg og oppmerksomhet under
vår kjære Hjørdis Gravaas sin sykdom og
bortgang.
Hilsen hennes barn, svigerbarn,
barnebarn og oldebarn.
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og blomster i forbindelse med vår kjære Jan Lerstad
sin begravelse.
Anne Karin med familie.
Hjertelig takk for vennlig deltagelse og all
omtanke ved vår kjære Harald Grande sin
bortgang. Takk for blomster og pengegaven til
Kreftforeningen.
Edith m/familie.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse samt
pengegaven til Leksvik Helsetun i forbindelse
med Emma Grande sin bortgang og begra					velse.
					Takk til Leksvik Helsetun for god pleie, og til
Ann-Kristin for fin sang.
Familien.

Andaktene vil bli holdt i hallen på
Helsetunet, onsdager kl 11.00, og er
for alle beboere på helsetunet, men
også for alle andre som har lyst til å
komme! Ved hver andakt blir det enkel
kaffeservering.

Andaktsliste:
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

14.
28.
19.
09.
07.

Velkommen til
Søndagssamlinger!
Leksvik Menighet inviterer til
sangandakter følgende søndager høst
2016, som alle starter kl 11.00:

09. oktober

Helsetunet

30. oktober

Lundeng

27. november Helsetunet

september med nattverd
september
oktober
november med nattverd
desember

Hjertelig velkommen!

Leksvik Minnefond

Minnekort til blomsterfondet er å få kjøpt hos
Coop Prix Leksvik.
Prisen på minnekort er kr 50.-
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Søndag er kirkedag
Søndag 04.09.

Søndag 02.10.

Søndag 13.11.

Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon.

Stranda kirke 11:00 Gudstjeneste med nattverd.

Stranda kirke 11:00 Gudstjeneste.
Høsttakkefest, tårnagentene deltar.

Søndag 11.09.

Onsdag 19.10.

Leksvik kirke 19:00 Ungdomsgudstjeneste.

Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste med nattverd.
50-årskonfirmanter.
Hindrem stavkirke 14:30 Gudstjeneste
Onsdag 14.09.
Leksvik Helsetun 11:00 Nattverdsgudstjeneste
Søndag 25.09.
Stranda kirke 11:00 Familiegudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbok.
Leksvik kirke 14:00 Familiegudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbok.
Onsdag 28.09.

Søndag 23.10.
Leksvik kirke 11:00 Familiegudstjeneste.
Høsttakkefest, tårnagentene deltar.
Søndag 06.11.
Stranda kirke 16:00 Allehelgensgudstjeneste.
Leksvik kirke 19:00 Allehelgensgudstjeneste.
Onsdag 09.11.
Leksvik Helsetun 11:00 Nattverdsgudstjeneste.

Leksvik kirke 11:00 Høymesse
Søndag 04.12.
Stranda kirke 18:00 Familiegudstjeneste.
Lysmesse, speiderne deltar.
Onsdag 07.12.
Leksvik Helsetun 11:00 Andakt
Søndag 11.12.
Leksvik kirke 19:00 Familiegudstjeneste.
Lysmesse.

Endringer kan forekomme. Se nyeste informasjon på menighetenes hjemmeside.

Leksvik Helsetun 11:00 Andakt

http://www.leksvik.kirken.no

På Pinsedag var det folksomt på gudstjeneste i
Hindrem Stavkirke, etterfulgt av en trivelig kirkekaffe
med grilling, hjemmebakst og drikke. Praten gikk
livlig og det virket som om alle koste seg.
Foto: Ann-Kristin

Leksvik Helsetun 11:00 Andakt

Søndag 20.11.

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

Elsa Aanonli og John Dahl bidro med flott sang og musikk da beboere fra
Leksvik Helsetun sammen med aktivitører besøkte Leksvik kirke.
Foto: Ann-Kristin

Berit og Tore
Kruken som
hadde ordnet
det meste, og
også i år ble det
natursti rundt
stavkirka. Postene besto av
spørsmål av alle
slag, og her er
et med bibelsk
spørsmål.

Det var mange som hadde møtt til siste hyggetreff i
Stranda Menighetshus før sommeren.

Foto: Ann-Kristin
Layout: Vest Grafiske AS, tlf.: 73 82 24 80

Berit og Tore rettet oppgavene
etter endt sti, og det ble kåret
to vinnerlag denne gangen,
som fikk dele en pose med
Bamsemums.

