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Juleandakt

Ny salmebok

Det hellige barnet
«Det hellige» er skjult i det alminnelige.
Underlig!

Gud har skjult seg i det alminnelige.
Julenatt oppdaget vi det.

Da kom Jesus, det hellige barnet, Guds Sønn til jord.

Han ble menneske for vår skyld. Slik viste han hvor høyt verdsatt mennesket
er av Gud.
Han kom til sine egne, - og til sin egen jord.

Han kom for å være nær oss, - dele liv med oss.

Han var helt alminnelig å se til. Han var barn, - ungdom, - voksen, - bror,
- venn, - glad, - festlig, - fattig, - sulten, - flyktning, - selvstendig, - opprørsk,
- frittalende, - modig, - sorgtung, - forfulgt, - truet, - torturert,
- drept på et kors, - for din og min skyld.
Oppstått fra de døde!

Vi er ikke alene i livet og i døden. Han har gitt oss håp om at kjærligheten er
det dypeste og sterkeste i tilværelsen.
Han var et menneske som oss.

Guds Sønn vet hva det er å være menneske. Han har kjent det på egen
kropp.
«Det hellige» er skjult i det alminnelige.

Han var mer enn alminnelig. De merket det når de møtte ham. For han viste
alle en dyp respekt og verdighet. De fornemmet hans «hellighet». Han bar
med seg noe annet og mer, en myndighet annensteds fra.
Alle som møtte ham oppdaget at de og var noe mer enn alminnelig, - de bar
på «en hellighet», en ukrenkelighet, en verdighet som han bekreftet.
For alle mennesker er medsendt «en hellighet» av sin Skaper. Det er en
Guds beskyttelse han har gitt hver enkelt av oss.

Vi merker denne «helligheten» på avstand når vi kommer vårt medmenneske
i møte. Vi kan merke etterpå om vi behandlet hverandre med verdighet,
eller om den ene ble krenket, «gjort liten». Spørsmålet er om vi bekrefter
hverandres «hellighet»? Ordet «hellig» betegner noe som er ukrenkelig,
dyrebart og umistelig, noe som ikke må vanæres, men behandles med
ærefrykt og dyp respekt.

Etter reformer i kirken av typen ny liturgi og nye
tekster er vi nå kommet til ny salmebok.
Denne salmeboken skal avløse de to vi har i
kirken nå. Den nye salmeboken vil inneholde
både gamle og nye salmer.
Sist det kom ny salmebok var i 1985, med ett tillegg som ble gitt ut i 1997.
Det er lagt opp til at det fra 1. søndag i advent,
som er første søndag i kirkeåret skal den nye
boken tas i bruk. Dette er noe som menighetsmøte
må bestemme om vi skal begynne bruke den.
Vi i Leksvik og Stranda menigheter kommer ikke
til å kjøpe inn salmebøker i første omgang, men
kommer til å kjøpe inn powerpoint og lerret for å
vise tekstene digitalt i kirken.
Selv om vi som menigheter ikke kommer til å
kjøpe inn bøker er det lov å ha sine egne med seg.
Det er blitt meg fortalt at det var vanlig før at alle
hadde med sin egen salmebok.
Bøkene kan kjøpes i bokandler eller på nett:
www.bokogmedia.no Boken er gitt ut på Eide
forlag (http://www.eideforlag.no/) og kan også
kjøpes derfra.
For mer informasjon om salmebøkene og salmebokreformen finner dere på www.kirken.no under
reform->salmer 2013 eller http://norsksalmebok.
no/
AEJ

Medarbeiderfest
Også i år var det medarbeiderfest.
I år besto underholdningen blant annet av at det
var prisutdeling.
Årets pris var finnansprisen som ble tildelta Tove
Tviberg for å ta seg av
kassererjobben i Stranda.

Julenatt kom Jesus Kristus,
Guds Sønn som viste oss at
«det hellige» er skjult i det
alminnelige.

Velkommen til juletrefest
på Forsamlingshuset!
Søndag 5. januar kl. 16.00 arrangerer Leksvik
menighetsråd juletrefest i Leksvik Forsamlingshus.
Arr. Leksvik menighetsråd

Velsignet julehøytid!
biskop Tor Singsaas

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

Telefon og E-post:
Verena Grønning
Gjertrud Bjørnebo
Ann-Kristin Eidsvåg Rostad
Ole Andreas Fossan
Roger Arntsen
Øyvind Jansen
Arnhild Espejord Jenssen

mob. 924 04 393
mob. 900 26 084
mob. 958 79 485
mob. 900 42 053
mob. 918 36 369
mob. 480 25 292
mob. 901 76 564

sokneprest@leksvik.kirken.no
kirkeverge@leksvik.kirken.no
diakon@leksvik.kirken.no
organist@leksvik.kirken.no
kirketjener@leksvik.kirken.no
kirketjener2@leksvik.kirken.no
menighet@leksvik.kirken.no
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Intervju av trosopplæreren
Si litt om deg selv og hvorfor
du søkte på jobben som trosopplærer.
Jeg kommer fra en bygd i
Nord-Norge.
Kommunen
heter Dyrøy. (Ligger ikke
langt unna Bardufoss) Jeg har
gått musikklinja i Harstad før
jeg begynte på folkehøgskole
i Selbustrand. Etter hvert
endte jeg opp på master i kristendom i Oslo på universitetet
der.
Jeg har jobbet ett år som trosopplærer i stavanger før jeg
kom hit. Dette var ett årsengasjement så da ble jeg nødt til å
se meg om etter ny jobb. Og
jeg trivdes godt i jobben som
trosopplærer, og kunne tenke
å fortsette med dette.
Jeg søkte på stillingen som
trosopplærer fordi jeg synes
det er spennende å jobbe med
barn og ungdom og samtidig
få mulighet til å fortelle om
det en tror på. Kristendom
har alltid betydd mye for
meg. Det å jobbe med barn
og ungdom er både koselig og
utfordrene. Nå er jeg så heldig
at jeg får lov til å følge årets
konfirmantkull i Leksvik som
konfirmantlærer og det kan bli
veldig spennende. Tror vi får
ett gøy og lærerikt år!

Arnhild Espejord Jenssen
Hvordan trives du i stillingen
så langt?
Jeg trives godt i jobben. Etter
å bodd på forskjellige plasser oppdager en etter hvert at
kulturen er forskjellig. Det er
spennende å bli kjent med nye
folk og nye kulturer. Alle har
sine fordeler og ulemper. Men
jobben i selv seg er spennende
og det er artig å kunne sette på
papiret det som har vært gjort
i alle år av trosopplæring.
For noe finnes og noe skal vi
utbygge etter hvert.
Men for at det skal bli ett bra
tilbud til barn og unge er vi
avhengige av at frivillige også
stiller opp og hjelpe, så er det
noen som vet at de vil hjelpe
til er det bare ta kontakt.
Ikke minst gleder jeg meg til å
bli bedre kjent med både dere
og ikke minst med barna og
det å få lov til å låne de når vi
skal ha trosopplæringstiltak 

Utdeling av 4-årsbok i Leksvik kirke
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Hva har skjedd innen barne og ungdomsarbeidet siden siste menighetsblad
12-14. september
Konfirmantleir på Oppdal.
Alle konfirmantene fra Vanvikan og Leksvik dro på konfirmantleir til IMI STØLEN i
Oppdal.
Her var det konfirmantundervisning om det å være fremmed
og vi hadde det sosialt. Vi var
ute i en samhandlingsløype og
vi spiste lunch i en gamme ute.
Leiren ble avsluttet med gudstjeneste sammen med konfirmanter fra Heimdal som også
var på leir.
Nå er årets konfirmantår
begynt og dere kan være med
å gjøre dette til ett bra år for
menighetens konfirmanter bla
med å huske de i forbønn. Bilde
av konfirmantene så dere i forrige menighetsblad hvor det var
presentasjon av de i kirka.

Stranda

Utdeling av 4 årsbok og aktivitetsdag.
Også i år har det blitt arrangert
aktivitetsdag i forbindelse med
utdeling av bok til 4-åringene.
Vi hørte historien om skapelsen og vi laget kuvertbrikke.
Vi spiste boller og drakk saft.
Vi fikk også høre om boka vi
skulle få søndag.
Søndag var 4-åringene velkommen i kirken for å få boken
sin. Etter gudstjenesten var det
kirkekaffe, frukt og kake.
3. klasse på høstakkefest.
3. klasse var invitert til å bli

med å gå i prosesjon inn i kirka
og til å dele ut frukt etter gudstjenesten. Dette i forbindelse
med høstakkefesten, for å vise
at vi bør takke for markens
grøde.

Leksvik

Aktivitetskveld og utdeling av
kirkebok til 4 åringene.
Vi hadde i forkant av utdelingen av kirkeboka en aktivitetskveld hvor barna fikk lage
kuvertbrikker/ bilde med teksten til ”hvem har skapt”. Der
ble det også fortalt fortellingen
om at Gud skapte verden.
Søndagen var de invitert til å
komme å få sin egen kirkebok.
3. klasse på høstakkefest.
Også i Leksvik var 3 klasse
invitert til å komme på høsttakkefest. Her deltok de med
å pynte kirken med frukt og
grønt og sang for oss. De sang
om anti janteloven, at alle betyr
noe og om at vi alle kan dele.
3. klasse har også vært på
besøk i kirka og fått hørt om de
forskjellige rommene. Og de
fikk øve på sangene de skulle
synge. Takk for besøket og
håper dere kommer igjen snart.
TRÆKK
TRÆKK har startet opp igjen
og har åpent ca hver tredje
fredag (følg med på oppslag)
Vi har nå tatt juleferie og starter
opp igjen etter jul.

Utdeling av 4-årsbok i Stranda kirke
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Hyggetreff

Datoer for vårens hyggetreff får du her, og du er hjertelig velkommen til Stranda Menighetshus fra 11-13 følgende dager:
 15. januar (Storhyggetreff, se egen annonse)
 12. februar  12. mars  09. april  14. mai

Disse flotte barna fra Skogstua kom og sang for oss på høstens siste
hyggetreff i Stranda Menighetshus. Tusen takk for at dere ville komme
å glede oss med god sang!

50-årskonfirmanter i Leksvik

Fremste rekke fra venstre: Arvid Eggen, Odd Almås, Elsa Langås Bygballe, Torgeir Aaring, Erna Grande, Oddbjørn Rolitrø, Oddmund Kristian Rognli,
Edvard Kruken, Johan Dahle Fossan, Svein Bjørnebo, Hans Jakob Krabseth, Arvid Kristian Rokhaug.
Bakerste rekke fra venstre: Lilly Helene Aanonli Rian, Eli Tømmerås Gaare, Ragnfrid Almås Stjern, Anne Tømmerdal Vårvik, Ragna Grande, Turid Vebjørg
Kopreitan, Gerd Winge Forfot, Unni Tømmerdal, Inger Oldervik Rosvoldaune, Rigmor Linnea Høgsve Haugen, Ruth Talmo Killingberg, Inger Penna Riseth,
Greta Rokhaug Rønning, Tove Bjørnebo Rønning, Ingebjørg Johanne Killingberg Klungervik.
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Givertjeneste

Torbjørn Rønning ble takket av etter mange år
med frivillig arbeid i Stranda Diakoniutvalg.
Vi kommer til å savne ditt alltid gode humør
Torbjørn, og ditt gode engasjement, og vi håper
du stikker innom på hyggetreff!

Leksvik menighet ønsker å få i gang en
givertjeneste der alle som ønsker det kan
støtte menigheten med ett fast månedlig
beløp. Dette vil gi menigheten bedre økonomi og være med på å dekke arbeid for
barn, unge, voksne og eldre.
Eksempler på hva menigheten vil bruke
penger på er å gi barna som blir døpt lys og
dåpsklut, bøker til 4 åringene, bibler til 5.
klasse, Lys våken. Det er også med å drifte
TRÆKK med at vi kan kjøpe utstyr som
ungdommene ønsker og kan ha kiosk og
selge pizza, brus og snop rimelig.
Vi som menighet gir også DVD til alle som
gifter seg, Julehilsen med julestjerne til
eldre og ensomme. Vi er også i en reform
hvor vi må skaffe nye salmebøker. Det er
også kjøpt inn nye bøker til barnekroken.
For de som ønsker å være med å støtte
dette kan gi ett månedlig beløp til konto
4202.52.63655.
Det beløpet som enten kan gis månedlig
eller som en engangsum vil gi skattefradrag
for beløp på 500 og oppover, fordelen med
månedlig beløp er at vi som menighet vet
hvor mye vi kan regne med.
Ønsker du mer informasjon er det bare ta
kontakt med kirkekontoret.

I forrige nummer av menighetsbladet hadde vi bilde av
50-årskonfirmantene i
Stranda.
Noen av dere har etterlyst
navnene på disse og vi velger
derfor å komme med navnene:
Foran: Inger R. Dahl, Sogneprest
Verena Grønning, Ingrid Marit
Haugland.
Bak: Karsten Johansen, Nils Alvin
Hindrum, Svein Harald Rian, Magne
Rønning, Jon Ivar Aksnes, Rolf Roten
og Dagfinn Tømmerdal.

Leksvik Menighetsråd fortsetter det
populære tiltaket baby-sang! Har du en
baby mellom 0-12 mndr er du hjertelig
velkommen til Leksvik Forsamlingshus
følgende tirsdager fra kl 10.00-12.00!
21. januar
04. og18. februar
04. og18. mars

01. og 22. april
06. og 20. mai
03. juni

HINDREM
STAVKIRKE
- samlingspunkt
og turistmål
Det har nå gått et drøyt år siden vigslinga
av Stavkirka vår. Det som har overrasket og gledet oss som arbeider litt i og
rundt Stavkirka, både med praktiske og
mer papirmessige oppgaver, er den store
oppslutningen det er om kirka. Foruten
de to årlige forordnede gudstjenestene,
har kirka vært leid ut til gudstjenste med
barnedåp, brudevielser og gravferd.
Kirka rommer 50-60 personer, og det er
alltid fullt i Stavkirka!
Skiltene ved riksveien har ledet
mange turister til kirka, og det er blitt en
del spontane omvisninger, noe vi også
inviterer til gjennom oppslag på veggen.
Ellers har vi hatt busslaster med folk på
besøk, og mange er svært begeistret for
kirka. Brosjyren vår er blitt godt mottatt, men det er behov for å få den utgitt
på engelsk og tysk i en mer komprimert
utgave. Vi har hatt mange engelsk- og
tyskspråklige turister på besøk i sommer,
og vi regner med at det kommer flere.
Av nytt kan nevnes at vi har fått en
flott, rød løper på golvet. Den går fra
inngangsdøra og opp til alteret. Løperen
er en gave fra Julie Oldervik, og vi setter
stor pris på den!
I sommer ble det satt opp en mur av
naturstein mot åkeren på oversida av
kirka. Kirka har også fått et nytt strøk
med tjære. Det som synes best i landskapet er ny inngang til toalettet som nå
er tilpasset bevegelseshemmede. Dugnadsånden lever fortsatt, heldigvis!
Stavkirkelaget tar sikte på å få til en
samling i kirka 2. juledag slik vi har hatt
det de to foregående år. Nærmere informasjon vil komme.
På vegne av Stavkirkelaget Ruth M. Hindrum.

Hellige tre kongers
fest/juletrefest
Datoer Fredagsåpent
i Stranda
10. januar, 24. januar, 7. februar, 7. mars,
21. mars, 4. april, 25. april.

Det blir Hellige tre kongers fest i
Stranda menighetshus
Mandag 6. januar kl. 18.00
Alle velkommen!
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Fra orgelkrakken
Denne gangen skal jeg fortelle om den søndagen på november da mange trodde de ble
forstyrret av barn i gudstjenesten. Under prekenen, som handlet om da Jesus helbredet på
sabbaten, var det nemlig noen som banket ganske kraftig på et eller annet. Om det var et
sterkt ønske om å få bli med i gudstjenesten vites ikke, men det var i hvert fall en hakkespett som holdt på å lage seg åpning i kirkeveggen. (Til og med på kviledagen!!J) Både
barn og foreldre ble etter hvert frikjent fra alle kritiske tanker.
Min forrige opplevelse med fugler i gudstjenesten, var da en tårnseiler hadde forvillet
seg ned i en av pipene på orgelet. At det går an? Kan tenke meg at den fikk nok orgelmusikk for en stund. Roger Abel, som da var kirketjenervikar tok med pipen med fuglen opp
i tårnet og slapp den ut derfra.
Det er mange tanker og meninger om feiring rundt vintersolverv. Uansett mener jeg at
det er ingen ting som har sendt så mye lys inn vår mørke årstid som den kristne jula! Jeg
håper å få se riktig mange av dere på gudstjenestene og andre av våre arrangementer både
før, i jula og i det nye året. God jul!
Ole Andreas
Naturen har gitt tydelig
beskjed om at nå er det høst –
kalde gufs, men flotte farger.
På plakattavla fikk vi også
ett varsel: ”konsert i høstfarger.” Det har jo blitt en
årlig musikalsk foreteelse
i Stranda kirke. Her fikk vi
nyte både vokale og instrumentale innslag, ja, til og
med dans. Det var både kor,
grupper og soloartister som
bidro med ulike sjangrer.
Alle aldersgrupper var representert.
Plantene tar sine krefter tilbake til sitt indre for å
kunne gå en vinter i møte og
samtidig forberede en ny vår.
Høstfarge – konserten var
atter en gang en flott opplevelse – balsam for sjela.
Dette er en takk fra kirkebenken til orgel – krakken,
til primus motor Ole Andreas
og alle hans flinke aktører.
Gleder oss til nye opplevelser.
AMS

Vanvikan kirkegård
– Nytt gravfelt
Et område ved siden av Vanvikan kirkegård har i 5 – 6 år midlertidig blitt benyttet som parkeringsplass. Dette området
eies av Leksvik kirkelige fellesråd og er
regulert til gravplass.
Ved kirkegården rundt Stranda kirke
er det få ledige gravplasser tilgode, og
tiden for utbygging av nytt gravfelt er
kommet. Leksvik kommune har bevilget midler til oppstart nå i 2013, og
grunnundersøkelser er allerede foretatt.
Planlegginga er nå i gang. Når planene
foreligger, må disse godkjennes av
Nidaros bispedømmeråd før utbygginga
kan starte. Håpet er å komme i gang med
arbeidet i løpet av 2014.
Kirkevergen.

Hyggetreff
Stranda Diakoniutvalg arrangerer
”storhyggetreff” i Stranda Menighetshus

onsdag 15. januar 2014 kl 11.00.
Vi får besøk av 4. klasse ved Vanvikan skole
som skal synge for oss.
Organist Ole Andreas Fossan spiller
til allsangen.
Som foregående år serveres
karbonadesmørbrød, kaffe og kaker.
Pris pr pers kr. 60,-.
Håper du har lyst til å bli med!
Du kan melde deg på ved å ringe Agnes,
tlf. 95 84 49 68,
eller Ann-Kristin, tlf. 95 87 94 85,
innen 08. januar 2014.
Hjertelig velkommen skal du være.

Juletrefest
for store og små!
Det blir juletrefest for store og små på
Forsamlingshuset i Leksvik
tirsdag den 7. januar kl. 18.00.
Alle tar med et fat med mat, samt en ”nissepakke” med dropseske, mandarin og en
liten sjokolade for hvert barn.
Arr. Gnisten og Nyskudd,
Rønningen barneforening.
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Julekor
i Stranda

FRA
KIRKEBØKENE
DØPTE I LEKSVIK
22.09.
Lykke Albertine Dahl
13.10.

Mari Tveiten
Nora Aasmundstad Hølaas
Leah Emilie Bragstad

20.10.

Henrik Næss Sundseth
Sarah Angelica Kruksve
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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.

Håkon Mathias Berger
Odin Johannes Berg
17.11.

Amalie Sofie Haugen

01.12.

Anna Cecilie Bohnhorst

DØDE I LEKSVIK
12.09.
Hans Georg Killingbergtrø f. 1926

Har DU lyst til å bli med å synge i Stranda
kirke på julaften?
Og på Hellige 3 kongers fest (juletrefest) på
menighetshuset 6. januar 2014?
Da er du hjertelig velkommen til øving i
kirka følgende dager:
Onsdag 04. desember kl 14.30 - 16.00
Onsdag 11. desember kl 14.30 - 16.00
Onsdag 18. desember kl 14.30 - 16.00
Arr. Stranda Menighetsråd

Trækk våren 2014

• 10. januar • 31. januar • 14. februar
• 14. mars • 25. april • 9. mai
Bytte kan forekomme. Følg med på
plakater!
Det vil også bli arrangert tur med
TRÆKK i vinterferien!

Menighetsmøte i Leksvik
26. januar etter gudstjenesten.

Oppstart koret YES

mandag 27. januar kl 18.00
på forsamlingshuset.

Taizegudstjeneste

Taizegudstjeneste med oversettelse til
Engelsk.
Rein Kirke 9. februar 19.30

Menighetsmøte i Stranda

16. mars etter gudstjenesten.

19.09.

Viktor Pedersen f. 1944

17.10.

Olve Vikin f. 1927

19.10.

Sven Killingberg f. 1945

21.10.

Even Berg Johansen f. 1996

05.11.

Håkon Bergersen f. 1946 – bisatt
i Lademoen Kapell, Trondheim

30.11.

Ole Jørgen Lian f. 1927

DØPTE I STRANDA
29.09.
Milla Olsen Aune
24.11.

Iver Suul - Døpt i Rissa

INNGÅTT EKTESKAP I STRANDA
14.09.
Kine Lutdal Nyeng
og Lasse Selli – Viet i Hindrem
Stavkirke
23.11.

Cathrin Darell
og Tormod Rian

DØDE I STRANDA
27.09.
Arnt Leif Aksnes f. 1944
23.10.

Kristine Svee f. 1930

JULEKONSERT
Julekonserten i Leksvik kirke
blir også i år den
29. desember kl.19.00.
(Fæmtdan i jula)
Corlex, Yes og Koralkoret kommer.
Det samme gjør Gusta Birgitte Tronstad,
Ingunn Sørli Øksnes, Alexander Killingberg
og Ann-Kristin Eidsvåg Rostad.
Det kan bli flere.
Så hvis du kommer som tilhører, blir dette
en trivelig kveld.

Leksvik Minnefond

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

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, oppmerksomhet, blomster og pengegaver til Kreftforeningen ved vår kjære Olav Lutdals bortgang
og begravelse.
Liv. Brith, Ove, Roald og Bjørn med familier
Takk for vennlig deltagelse, oppmerksomhet
og blomster i anledning Ole Aleksander Rolis
bortgang og begravelse. Takk også for pengegaver til hjemmesykepleien i Leksvik.
Familien
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomsterhilsninger, pengegave til trivselstiltak ved
Lysgården Verksted, Støren, ved mor Jenny
Ludvike Berge sin bortgang.
Kari Berge og Jan Gunnar Moen m/fam.
Takk for all vennlig deltagelse i anledning Hans
Georg Killingbergtrø sin bortgang. Takk også
for gaven til Leksvik Helsetun.
Svigerinner, Nieser og Nevøer
Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning Anna Rians begravelse og pengegaven til
hjemmesykepleien og blomsterfondet.
Dagfinn og Steinar Rian med familie
Takk for omsorg og deltakelse ved Kalle/
Pappas sykdom og bortgang, og tusen takk for
gaven til Leksvik Hjemmesykepleie.
Aud, Wenche m/fam og Solvår m/fam.
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og pengegave på kr. 15150,00 til Hjemmesykepleien i Vanvikan.
En takk til Asbjørn Moslett og Harald Helmersen for fin sang i Kirka.
I anledning vår Mor Kristine Svee begravelse.
Amund og Ola Svee m/familie
Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltagelse ved Arnt Leif Aksnes sin bortgang og
begravelse. Takk for pengegaver til Norsk Luftambulanse (Kr 13150,-)
Gerd og Ivar med familier
Tusen takk til alle som husket meg på min
95-årsdag med gaver, blomster og trivelig
besøk.
Anna Brekken
Pris på takkeannonser går opp til minimum
kr 100 for menighetsblad utgitt fra 2014.

Retur: Leksvik og Stranda menighetsblad,
Kommunehuset i Leksvik,
7120 Leksvik.
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Søndag er kirkedag
Torsdag 12. desember
Leksvik kirke kl. 18.00
Familiegudstjeneste. Barnehagens julespill

Søndag 29. desember
Leksvik kirke kl. 19.00
Julekonsert

Søndag 15. desember
Leksvik kirke kl. 19.00
Lysmesse, barnekoret YES deltar

Tirsdag 31. desember
Stranda kirke kl. 16.00, kirken er åpen fra
kl. 15.15. Gløgg og pepperkaker

Torsdag 19. desember
Leksvik kirke kl. 09.30
Skolegudstjeneste, Testmann Minne småtrinnet

Leksvik kirke kl. 23.00, gløgg og pepperkaker

Søndag 19. januar
Stranda kirke kl. 11.00
Faddergudstjeneste, kirkekaffe

Søndag 22. desember
Leksvik kirke kl. 19.00
Konsert med julekollektivet

Søndag 26. januar
Leksvik Kirke kl. 11.00
Faddergudstjeneste

Tirsdag 24. desember
Leksvik Helsetun kl. 11.00
Julesamling

Søndag 09. februar
Stranda Kirke kl. 11.00
Lys-Våken-gudstjeneste med utdeling av
bibler til 5.klassinger, nattverd

Leksvik kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste med Arne Meese og
John Dahl
Stranda kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste, Stranda mannskor og
barnekoret deltar.
Leksvik kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste, barnekoret YES deltar
Onsdag 25. desember
Leksvik kirke kl. 11.00
Høymesse, Koralkoret, Gusta Birgitte Trondstad, fiolin, Torbjørn Rennemo, kornett
Stranda kirke kl. 14.00
Høymesse, Johannes Hindrum, tuba og
Nina Merethe Rian, kornett

Søndag 16. februar
Leksvik kirke kl. 11.00
Høymesse
Søndag 23. februar
Leksvik kirke kl. 11.00 Festgudstjeneste for
grunnlovsjubileet
Søndag 9. mars
Leksvik kirke kl 11.00
Lys-Våken-gudstjeneste med utdeling av
bibler til 5.klassinger, nattverd
Forandringer i gudstjenesteoppsettet
kan forekomme. Følg derfor med på
kunngjøringer og oppslag!

KIRKESKYSS:
Trenger du skyss til gudstjenestene i Leksvik eller Stranda kirke? Det kan vi ordne for deg! Du kan ringe til en av dem som står på lista nedenfor.
De har sagt seg villige til å organisere kjøring.
Stranda: Idar Hansen tlf. 74 85 71 05 - Torbjørn Rønning tlf. 74 85 96 85
Leksvik: Knut Hønnåshagen tlf. 74 85 73 25 - Randi Bliksås tlf. 993 74 055 - Åsmund Rosvold tlf. 416 09 024

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

Leksvik kirke kl. 12.00
Skolegudstjeneste, Testmann Minne mellom
– og ungdomstrinnet

Søndag 12. januar
Leksvik kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

