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Litt informasjon fra
soknepresten

Juleandakt
1. Joh 1, 1-4
1 Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne,
det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. 2 Og livet ble
åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var
hos Far og ble åpenbart for oss. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også
for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far
og med hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og dette skriver vi for at vår glede skal være
fullkommen.

Den beste gaven man kan ha...
Det var julekveld for et par år siden. 190 trøtte passasjerer ventet på bagasjen
sin på en flyplass i Spania. I tusen hjem hadde julefeiringa startet for lengst,
med latter, sang og glede, mens ansiktene langs bagasjebåndet bar den samme
stille, distanserte livstrøttheten som man ser i slike haller. Så kommer signalet,
og båndet begynner å gå. Men ut gjennom plastremsene kommer ikke bager og
kofferter. I stedet kommer gaver. Sølv, gull og rødt, silkebånd og sløyfer. Med
navnelapper. Først nøles det; ”Hva er dette for noe tull?”. Så kommer smilene.
Latter og rop. Noen klemmer et menneske de aldri har møtt før. Flyselskapet har
gjort et stunt. De har gitt de reisende gaver. Og det blir selvsagt filmet, i hemmelighet, for å bruke det til markedsføring. Det dokumenterer samtidig hvor mye
sannhet det er i det gamle utsagnet: ”Den største glede man kan ha, det er å gjøre
andre glad”.
Lure selgere har funnet ut at det å gi bort noe gir godt omdømme. Markedsførerne vet hva som vekker følelser og hvilken kraft gaven har. For gavens glede er
delt: Både den som gir og den som tar i mot kan ta del i gleden.
Vi går inn i feiringen av den største gaven: Gud sender sin sønn til jorden slik at
hver den som tror på ham, blir invitert inn til evig liv hos ham. Det evige livet
var hos vår Far i begynnelsen, og ble åpenbart for disiplene. De fikk denne innsikten som gave. Og Johannes beskriver hvordan denne gaven fyller ham: ”Det
vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere”. Og det som virkelig gir gaven
uslitelig kraft gjennom 2000 år, er den enkle innsikten Johannes og disiplene
hadde om gavens virkelige kraft: Den må deles! ”Vi skriver dette”, fortsetter
Johannes, ”for at vår glede skal være fullkommen”.
”Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket”, sa engelen på Betlehemsmarken. For gleden er ikke begrenset til å gjelde den første mottakeren.
Gleden må deles for å bli fullkommen, slik vi deler julens glede med hverandre i
små og store gaver.
Så vet vi også at vi lever på en jord der gavene ikke er fordelt rett. 2014 har vært
et år der ufred og urett har fått stort rom i verden. Vi kan ikke dele den store
gleden som ble forkynt på marken, uten å gi den videre. Derfor er julens budskap
også en sterk og viktig påminnelse om å dele. Budskapet om han som kom for å
skape rettferd og fred. Det er det vi skal få gleden av å dele. I ord og i handling.

Kari Berg, Roger Arntsen, Arnhild Espejord Jenssen,
Asle Wåde, Arnfinn Berget, Silje Vang Pedersen,
Verena Grønning og Ann-Kristin Eidsvåg Rostad

Som sikkert noen av dere har oppdaget har
vi fått nye medarbeidere i staben. Vi har fått
ny kirketjener, ny organist og ny kirkeverge.
Kirkevergen presenterte seg selv i forrige
nummer, og nå følger vi opp med presentasjon av organisten. Her ser du oss i staben.

Del gaven!
Velsignet julehøytid.
Helga H. Byfuglien
Preses i Bispemøtet
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

I høst har nok mange lagt merke til at gudstjenester og begravelser ble holdt av en ukjent
prest. Gunnar Steingrimsson er ansatt som prest
på Beitstad. Han kommer fra Island og ønsker
å arbeide som prest i Norge. Derfor må han
avslutte sin presteutdanning her. I denne utdanningen inngår det en 5 ukers stiftspraksis (5
uker med prestearbeid i en menighet) i en annen
menighet enn den han arbeider i til vanlig. Leksvik og Stranda menigheter var så heldige at han
ville være hos oss i denne tiden. Og det er vi
takknemlige for, både vi ansatte på kirkekontoret
og sikkert mange av medlemmene i kirken. Vi
ønsker han lykke til med sitt arbeid videre!
Jeg har i denne tiden vært lite i menigheten. Det
har to grunner: for det første fikk jeg ta ut mine
2 siste ferieuker og for det andre ble jeg brukt til
begravelser i Ørland/Bjugn hvor bemanningen
var liten og biskopen var på visitas akkurat da.
Nå er jeg tilbake for fullt og gleder meg til julehøytiden med alle de møtepunktene og hellige
stunder det gir.
Men fortsatt er vi en prest mindre på Fosen enn
det har pleid å være. Dermed kan det skje at vi
som er i jobb må trå til et annet sted innimellom.
Det er ikke en ideell situasjon, men jeg er overbevist om at vi fortsatt kan feire gudstjenester i
lag og oppleve kirken som et godt sted å være
både i sorg og glede.
Jeg ønsker alle en god Jul!
Verena Grønning, sokneprest i Leksvik og
Stranda

Telefon og E-post:
Verena Grønning
Kari Berg
Ann-Kristin Eidsvåg Rostad
Silje Vang Pedersen
Roger Arntsen
Arnfinn Berget
Arnhild Espejord Jenssen

mob. 924 04 393
mob. 932 49 982
mob. 958 79 485
mob. 907 35 272
mob. 918 36 369
mob. 911 89 758
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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Ungdomsgudstjeneste

Babysang på
gamleheimen
Forbrødring mellom ung og gammel i Leksvik.
KNUT INGE BLIX FURUSETH

Rett innom døra på Leksvik helsetun er det lagt ut ei
stor matte. I en ring på matta sitter syngende mødre,
og i midten ligger pludrende småunger. Leksvik
babysang er på besøk på helsetunet for skape litt liv
og røre for beboerne.
En fin idé
Babysang er et tilbud i regi av Leksvik menighet til
foreldre med spedbarn. Sang og musikk kombinert
med sosialt fellesskap er konseptet. Om lag 15 spedbarnsforeldre deltar hver gang.
- Vanligvis samles vi på forsamlingshuset annenhver
uke, men det var noen av mødrene som mente vi kanskje kunne legge en av samlingene hit. Det syntes
ledelsen her var en fin idé, forteller diakon Ann-Kristin Eidsvåg Rostad.
Ønsker flere besøk
Benny Åsholm (94) er en av beboerne på helsetunet,
og hun setter pris på besøket.
- Det er artig at de kommer hit. De kan gjerne komme
igjen seinere også, sier hun.
To av Bennys barnebarn er med i Leksvik babysang,
og de har med seg hvert sin barn. Dermed er det
ekstra stas for oldemor Benny med besøket.
Anna Brekken på 96 synes også det er fint med litt
avveksling i det daglige livet på helsetunet.
- Dette er fin underholdning for oss som bor her. Jeg
liker all underholdning, jeg, sier hun.
Kjempeflott
Natalia Aas, opprinnelig fra Russland, er en av
mødrene som er med i Leksvik babysang, og hun
setter stor pris på tiltaket. Hun har med seg sønnen
Halvard Leonid.
- Dette er kjempeflott. Barna blir sosiale og de blir
kjent med andre barn. Og jeg synes det er fint å få
treffe andre mødre og snakke om ulike ting som har
med småbarn å gjøre. Dessuten vil jeg skryte av AnnKristin. Hun er så flink og synger så fint, sier hun.
Musikk, unger og dyr
Marit Aalberg er enhetsleder på helsetunet og hun
synes det er fint at latter og barnegråt fyller helestunet.
- Besøket i dag er en del av det å få til aktivitet for
dem som bor her. For noen år siden hadde vi en brukerundersøkelse, og ut av den kom det fram tre ting
beboerne ønsket mer av her på helsetunet. Det var
musikk, unger og dyr. Leksvik babysang skaper liv
og røre her, og det er positivt, sier Aalberg.
Gull verdt
Etter sangstunden på golvet er det tid for mingling,
vafler med rømme og kaffe. Serveringen sørger gode
hjelpere for.
- De som hjelper til er gull verdt. Uten dem hadde
dette ikke vært mulig å få til, smiler Ann-Kristin
Eidsvåg Rostad.
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LEKSVIK BABYSANG skaper liv og røre på
helsetunet.

TRE GENERASJONER samlet på helsetunet.
Fra venstre sitter Tove Sørli Åsholm med
Ovedie på sju måneder, Benny Åsholm
med oldebarnet Mathilde på åtte måneder
og Heidi Åsholm.

Søndag 26.oktober var det ungdomsgudstjeneste i Leksvik kirke. Bak den
gudstjenesten sto årets konfirmanter i
samarbeid med prest Vreni, trosopplærer Arnhild og organist Silje. Noen
av konfirmantene bestemte salmer
og solomusikk, skrev bønner, laget
powerpoint og bidro med praktiske
oppgaver som kreves i forkant av og
under en gudstjeneste.
Fjorårskonfirmantene var spesielt
invitert til denne gudstjenesten. Etter
gudstjenesten var det en mer ungdommelig kirkekaffe enn vanlig, det ble
nemlig servert potetgull, twist og brus.
For anledningen var det trommet
sammen et band bestående av Beate
Hovstein som forsanger, Oddvar
Fossum på perkusjon, Bjørn Arild
Aksnes på bass og Silje Vang Pedersen på piano. De spilte til salmene og
hadde noen soloinnslag under ofring
og nattverd.
Dette ble en fin kveldsgudstjeneste og
vi håper på gjentakelse neste år 

ANNA MARIE MOAN er en av dem som
hjelper til når Leksvik babysang møtes. Her
sitter hun med Stefan Martinus Finsmyr
Berg på fanget.

På allehelgensdag 2. november, ble
steinkorset i kirkene våre fylt med
levende lys under minningen av de
som har gått bort og er gravlagt det
siste året.
NATALIA AAS med sønnen Halvard Leonid
skryter av Ann-Kristin Eidsvåg Rostad (til
venstre) og Leksvik babysang.

Har du en baby mellom 0-12 mndr
er du hjertelig velkommen til Leksvik
Forsamlingshus følgende tirsdager
våren 2015 fra kl 10.00-12.00:
13. og 27. januar
10. og 24. februar
10. og 24. mars
07. og 21. april
05. mai
Arr. Leksvik Menighetsråd

Foto: Ann-Kristin

Hellige tre kongers
fest/juletrefest
Det blir Hellige tre kongers fest i
Stranda menighetshus
tirsdag 6. januar kl 18.00.
Barnekoret synger.
Alle er velkommen!
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«Himmellyset» over Lian-familien
Av Per J. Tømmeraas (tekst) & Jan A. Sand (bilder)

Modell av den gamle Liangården laget av Ole Jørgen Lian (1927-2013). Foto: Per J. Tømmeraas.

Alle mennesker er barn av sin tid med tanker,
tro, kunnskaper, meninger og fordommer.
Tidligere bekymret man seg mye for årsveksten da den hadde så stor innflytelse på
folks ve og vel. Man studerte aspektene –
så på sol og måne og planetenes stilling og
trodde man dermed kunne forutsi værlaget
og tilrettelegge for jordbruket. Nyttige hjelpemidler var primstaven, bondepraktika
og almanakken. Astrologene gikk et skritt
videre med overvåkning av stjernehimmelen, og mente at de kunne se inn i framtida
og forutse hva som kom til å skje. Dette
kommer tydelig til uttrykk i Bibelen der de
vise menn fulgte en stjerne som til slutt ble
stående over huset der «jødenes konge» var
født i Betlehem. Senere beskriver Lukas
hvordan forferdelige signaler fra himmelen
i form av store tegn i sol og måne og stjerner skulle innevarsle endetiden. I middelalderen ble slike varsel koblet sammen med
skrekkinnjagende kometer. Når de viste
seg på himmelen var det et uttrykk for guddommelig vrede og innevarslet krig, pest,
ulykke, hungersnød eller i verste fall jordas
undergang.

Slik var også bakteppet våren 1910 ved
begynnelsen av vår lille fortelling om
Lianfamilien i Leksvik. Den gang dominerte Halleys komet sørvesthimmelen
om kvelden, spredde uhygge og var det
store samtaleemnet over hele Europa. Den
omsorgsfulle og barnekjære husbonden,
Carl (Karl) Andersen Lian (1846-1920),
tok dette meget alvorlig og ønsket ikke at
familien skulle se på det uhyggelige jærtegnet som fortonet seg som et stort lysende
sverd på himmelen.
Likevel ble det gjort et unntak for 5-åringen Karen Marie (1904-1988) som en kveld
fikk være med bestefaren utom fjøset for å
se på himmelfenomenet. De dystre spådommene om kommende katastrofer ble gjort
til skamme, da lyse sommernetter gjorde
sitt til at de snart glemte stjernehimmelen.
Etter en 76 år lang rundtur i solsystemet var
kometen tilbake igjen vinteren 1986. Denne
gangen var den meget lyssvak, og Karen
Marie, som nå het Sørli, var blitt så svaksynt at hun ikke fikk anledning til å oppleve
den på nytt.

Dette 700 år gamle bildet: «Tilbedelse av
underet» malte den italienske kunstneren
Giotto Di Bondone noen få år etter at Halleys
komet hadde vist seg i 1301 og brukte den
som modell for Betlehemstjerna vist over taket
(courtesy of www.giottodibondone.org).

Søskenbarna Karen Marie Edvardsdatter
(1904-1988), gift Sørli (til høyre), og Johanna
Mathilde Henriksdatter (1909-2000), gift
Tessem, vokste opp sammen i Lian som eneste
barn til Anna Emelie Carlsdatter Lian og Martha
Kristine Carlsdatter Lian. Foto: O. I. Berg.

Langt farligere var det «himmellyset»
som rammet familien 3. juli 1895. Ute på
Liansetra i Ramslia brygget det opp til
tordenvær da himmelen ble så forferdelig
mørk sørover Riaheiene. Her var det de tre
søstrene Jette Sofie 20 år, Martha Kristine
13 år og Gustine 11 år som hadde ansvaret
for buskapen mens foreldrene var hjemme
i Lian på slåttonna. Den høygravide storesøstra sendte ut småsøstrene for å hente
inn bølingen, men de ble overrasket av det
voldsomme uværet. Etter to kraftige lyn og
samtidige tordenskrall ble det stille fra lillesøstra som ikke svarte på tilrop. Martha
Kristine opplevde sitt livs mareritt da hun
fant Gustine død under et grantre og måtte
gå alene de en og en halv milene over
skogen for å varsle foreldrene framme i
bygda. Mora, Hanna Marie Johnsdatter
(1851-1940), fikk sjokk og ble resten av
livet plaget av anfall, noe de kalte nervekrampe.

Foto av Jette Sofie Carlsdatter (1874-1951),
gift Balvold, signert 1897 – 2 år etter tragedien
i Ramslia.

Den hjemmekjære Martha Kristine Carlsdatter (1882-1950) klarte aldri å løsrive seg
fra seterlivet og naturen ved Ytter-Langen.
Hun greide heller ikke å forlate Leksvik og
følge med kjæresten sin da han emigrerte
til Amerika i 1909. En julinatt i siste halvdel av 1940-åra, vel 50 år etter tragedien
med Gustine, skulle hun nok en gang få
oppleve et forunderlig himmellys. Hildur
Otelie Lindgjerdet, budeia i Ramslia, skulle
følge sin tante et stykke på veien mot
Langen og Grandesetra. Plutselig kom en
intens lysende ildkule over hodene på dem,
sprakk istykker og sloknet før den nådde
ned til bakken. Fenomenet ble ledsaget av
en skremmende, hvislende lyd, og Hildur
husker godt hvor redd hun ble og sprang
gråtende tilbake til Ramslia. I dag kan vi
konkludere med at beskrivelsen passer godt
på en meteor som kom inn i jordatmosfæren og eksploderte.
Carl kom til Leksvik fra Bjørset ved Storvatnet og fant sin kone Hanna Marie i
Skjersettrøa. Han arbeidet seg opp med
eget kvernbruk i Ytterelva og tok det tref-
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Kjærlighet til dyr og mennesker ble gjeterjenta
og senere budeia Martha Kristine Carlsdatter
Lian (1882-1950) sitt ettermæle.
Foto: E. Olsen Trondhjem.

fende navnet Mølledal etter deres første
bosted, Mølledal østre, også kalt Sløngstra
sør for Bergtrøa. Her ble de fleste barna
deres født, mens yngstegutten, John Arne
(1892-1940), kom til verden i Lian like etter
at de fikk kjøpe gården. På grunn av hans
politiske overbevisning som kommunist og
høye verv innen Arbeiderpartiet, ble dette
til stor sorg og bekymring for faren. En
gang overrasket de ham på kne inne på sagbruket mens han bad til Gud om frelse for
John Arne. Plutselig la sønnen om kursen
og begynte å studere teologi og endte opp
som sogneprest i Balsfjord. Da mora døde
3. oktober 1940, kom han den lange veien
sørover til heimbygda og forrettet i begravelsen. På tilbakeveien til Troms brakte han
med seg noen pene, gamle kopper til minne
om mora. Men så langt skulle de aldri nå da
de og eieren havnet på havets bunn etter at
hurtigruteskipet Prinsesse Ragnhild trolig
gikk på en mine og sank nord for Bodø 23.
oktober 1940. Som det gode mennesket
John Arne var, var ingen i tvil om at nok

Krig og sorg preget Lianfamilien i 1940 da
mora Hanna Marie (1851-1940) døde og
sønnen John Arne Carlsen Lian (1892-1940)
omkom i den store skipskatastrofen da nordgående hurtigrute sank. Foto: Behrends.

et medlem i Lianfamilien hadde «fått se
lyset», og at faren var blitt bønnhørt.
I likhet med alle andre hadde Lianfolket
behov for å gi de dramatiske hendelsene en
mening og se det i lys av hva man trodde på
i sin samtid. Fire år etter at kometen viste
seg, brøt 1. verdenskrig ut og sønnen Johan
Alfred Carlsen (1890-1918) døde under
spanskesyken, 2 år før husbonden selv gikk
bort. Av en søskenflokk på 8 var det 3 andre
som her ikke er blitt nevnt: Anna Emelie
Carlsdatter Brandaas (1879-1957), Kornelia Carlsdatter Almaasbakk (1886-1965) og
Ole Carlsen Lian (1888-1943).
De fleste «himmellysene» har i dag fått sin
naturlige forklaring og tolkes ikke lenger
som varsel om kommende katastrofer.
Like fullt vil menneskene til alle tider være
underlagt livets lov om vekst og forfall og
ulik fordeling av lykke og ulykke. Men
over det hele hvelver en ufattelig himmel
som vi aldri kan slutte å forundre oss over.

Avdukingen av minnesteinen over Gustine
Carlsdatter Lian (1883-1895) sommeren 1971.
Fra venstre: Gustav Henry Tessem (1950-2006),
Karen Marie Sørli (1904-1988), Ole Jørgen
Lian (1927- 2013), Ingeborg Kornelia Lian,
Hildur Otelie Lindgjerdet, Klara Lindgjerdet
(1924-2003), Ingvald Lund, Geir Lund, Johanna
Mathilde Tessem (1909-2000).
Foto: Jostein Hegli (1953-2012).

Hildur Otelie Lindgjerdet 88 år har vært én av
våre hovedkilder til artikkelen. Egentlig skulle
hun ha vært med onkelen på skjebneturen
nordover høsten 1940, men berget livet da
faren ikke ville det slik. Foto: Per J. Tømmeraas.

Andakter
på Helsetunet
vår 2015
Her kommer en oversikt over datoer for i vår.
Andaktene vil bli holdt i hallen på Helsetunet, onsdager kl 11.00.
Etter hver andakt blir det enkel kaffeservering.

Ekteparet Carl Andersen (1846-1920) og
Hanna Marie Mølledal (1851-1940), senere
Lian. Foto fra omkring 1878.

Også i 2015 blir det arrangert tur til Åre med
TRÆKK i samarbeid med Kåken/Bomba.
Det vil være tirdag i vinterferien, altså tirsdag
18. februar som er den store dagen.
Mer informasjon kommer! Følg med på
plakater.

104 år etter det skremmende kometbesøket
i 1910, kunne vi nå i høst være vitne til at
romskipet Rosetta ankom den 4 km store og
merkelige kometen 67P/C-G. Foto: ESA.

TRÆKK
9. januar
13. februar
18. februar: Åretur,
plakater kommer!

9. mars
17. april
3. mai
Følg med på plakater.
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Onsdag 25. mars blir det nattverdsgudstjeneste.

Andaktsliste:
Onsdag 04. februar
Onsdag 04. mars
Onsdag 25. mars Nattverdsgudstjeneste
Onsdag 22. april
Onsdag 06. mai
Onsdag 10. juni
Onsdag 01. juli
Alle er hjertelig velkommen!
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YES
Den siste helga i oktober
var Barnekoret YES på sin
årlige øvingsweekend på
Solhaug i Åsen. Dette er et
av årets høydepunkt for barnekoret. I år var det 20 sangere som deltok, i tillegg til
ledere og voksne som hjalp
til. Hovedhensikten med
denne helga er å øve fram
mot juleforestillinga «En
julekalender», som har blitt
barnekorets faste førjulsforestilling.
I løpet av denne øvingshelga, fredag
24.- til søndag 26. oktober, gjennomførtes 5 gode øvelser på 1,5 – 2 timer hver.
Det er altså absolutt ingen feriehelg.
Allikevel blir det selvfølgelig tid til litt
lek og moro også. Solhaug har litt av
hvert å by på, både ute og inne, så det er
ikke vanskelig å få tiden til å gå mellom
øvelsene. Klatreveggen i gymsalen er
for eksempel veldig populær, i likhet
med spillrommet, som blant annet har
to bilsimulatorer. Utendørs er det en
hinderløype og god plass å bevege seg
på. På lørdag formiddag ble hele barnekoret aktivisert med lek og konkurranser utendørs, og på kvelden bidro alle til
underholdningen, med dans og drama,
latter og moro.
Oppholdet på Solhaug bidrar til å
sveise koret sammen, knytte vennskap
og gi gode minner, samtidig som det
gir effektiv øving for koret. Hovedhensikten er altså å øve fram mot juleforestillingen. Barnekoret YES holder,
tradisjonen tro, sin juleforestilling «En
julekalender» på Kultursalen i Leksvik
1. søndag i advent. I år er dette søndag
30. november, og forestillingen starter
kl. 16.00. Dette er en juleforestilling
som inneholder det meste som skal til
for å komme i god julestemning, og
de to konferansierene «Dompapen» og
«Julemusa» tar publikum med på en
reise fullspekket av god julestemning.
Korets glade og flinke sangere serverer
kjente og kjære, men også noen mindre
kjente perler i form av toner og ord.

Hjertelig velkommen til

hyggetreff

i Stranda Menighetshus
Stranda Diakoniutvalg inviterer til hyggetreff
følgende onsdager over nyttår,
fra kl 11.00 til kl 13.00:

Barnekoret YES samlet på Solhaug i Åsen.

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

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

Den utendørs hinderløypa byr på fine
utfordringer.

Klatreveggen i gymsalen
er veldig populær. Rikke
er ikke redd for høyden.

Stranda
Diakoniutvalg
inviterer
til et innholdsrikt første hyggetreff i det nye
året 2015 i Stranda Menighetshus:

Onsdag 14. januar kl 11.00
På programmet står:
Ord for dagen
Underholdning av 4-klasse
Musikk v/ Ole Andreas Fossan
Bevertning med karbonadesmørbrød,
kaker og kaffe
Pris: kr 60,- pr. pers.
Du kan melde deg på ved å ringe:
Agnes, tlf. 95 84 49 68, eller
Ann-Kristin, tlf. 95 87 94 85
Påmeldingsfrist er onsdag 07. januar.

Konkurranser og lek knytter vennskapsbånd.
Her spilles det Stratego med stort engasjement.

Vennigst si ifra dersom du trenger skyss!

Hjertelig velkommen skal du være!

Menighetens
juletrefest

Korets ledere Beathe Hovstein og Knut
Landsem yter en stor innsats i form av
tid, krefter og musikalske bidrag for
barnekoret YES, og har stor verdi både
for koret og for bygda vår. Stor takk til
dem!
Marit E. Hjellup

14. januar (se egen annonse)
11. februar
11. mars
15. april
13. mai

Alle bidro til underholdningen på lørdag kveld, med
mye latter og moro.

er på forsamlingshuset
søndag 4. januar kl. 16:00.
Festkomiteen ordner med mat.
Velkommen!
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Hindrumtur –
75-årsjubileum
«Er du mann nok til å melde deg på?
Dette er nemlig en tur for barskinger». Vi sakser videre fra «Hindrumtur»
sin nettside: Den som lurer på hva «Hindrumtur» er, får ikke greie på det, fordi
det er mot «Hindrumfarernes» 1.lov.
Men det røpes at turen vil bli uforglemmelig, med høyt testosteronnivå, mye
sunn galskap, godt samhold og kristent
fellesskap.
Det hele startet høsten 1939, da en
gruppe kjøttsultne studenter fra Trondheim Kristelige Studentlag kom over
fjorden for å få en setertur. «Krestaverstusetran» var målet, men før de
starta på Borklia, fikk de med seg lammekjøtt, hodekål og poteter. For som
de synger i Hindrumtursangen: «Til
middag er fårikål, den koker vi på et bål,
og alle får får nok….» Turen har siden
starten foregått i bededagshelga, siste
helg i oktober. De første årene ble turen
avsluttet med servering på gården og
påfølgende møte på Hindrum bedehus.
Etter hvert ble møteopplegget enklere,
fortsatt med mye god mat, men husmøter, først på Hindrum og siden 1993, på
Seter. Nå går turen til Seter-setran, men
det var ikke aktuelt å skifte navn på
denne tradisjonsrike turen.
Det er alltid artig å få et lite referat om
hva som har skjedd på turen, men alt
kan ikke komme i Menighetsbladet.
Vi kan vel røpe så mye at turen gjøres
mest mulig strabasiøs, så oppstigninga
går om Helveteskaret og over Kjerringklumpen. Ofte er de ikke framme før
langt på natt, men de siste par årene har
de sluppet djupsnø. På jubileumsturen
var det for første gang med en kenyaner,
det var også med en leksværing.
Ruth Margaret Hindrum.

Salmekveld
Søndag 16.november arrangerte Leksvik menighetsråd med Erik Bergfjord
i spissen salmekveld på forsamlingshuset. Kvelden ble fylt av vakre, melodiøse
salmer, samt interessante fortellinger
og kåserier om både salmeforfattere og
komponister.
I tillegg til Erik deltok Ole Andreas
Fossan, Ann-Kristin Eidsvåg Rostad og
Silje Vang Pedersen, pluss sangglade
publikummere som var med å gjøre
kvelden perfekt.
Vi sier tusen takk til Leksvik menighetsråd for jobben, og håper dette blir arrangert igjen senere.
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Diakoniens spalte

Alle mennesker er mer enn det du ser
4 ganger i året kommer bladet «Rusfri» hjem i
postkassen min. Der står det mye interessant
å lese. Det blir mange tanker rundt dette med
å vokse opp i et hjem hvor rus preger høytider,
helger og til og med hverdagen. Julen skal være
en gledens tid, med et gledens budskap, men
mange ganger kommer både gleden og budskapet
bort i altfor mye annet. Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) anslår at 200 000 barn
gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholmisbruk. Det er mange barn det, som burde fått
oppleve å ha det godt, glede
seg, og ha det fint sammen
med familie og venner. Ikke
bare i julehøytiden, men
ellers i året også. Barneårene går fort, og kommer
aldri tilbake.
For meg har dette med
rus alltid vært et viktig
tema, men også et sårt
tema. Jeg har selv vokst opp
i et rusbelastet hjem og det
har satt sine spor. Det er
umulig å forestille seg hvor
vondt det kan være, og det
som blir uttrykt i noen få
setninger har vært dagliglivet, mange timer i døgnet,
365 dager i året. Og selv
om det er mange år siden
nå, påvirker det meg på mange områder enda i
dag. Jeg vet ikke om jeg vil si at jeg er bitter, men
glemme, det gjør jeg aldri.
Mens mamma, som jeg var, og er så utrolig
glad i, levde, hadde hun hele livet sin kristne tro,
selv om hun i liten grad delte den med oss barna.
Jeg for min del har hatt vanskelig for å se denne
Gud, og har spurt meg selv, og mange andre, hvor
har han vært når livet har stormet som verst. Jeg
husker godt en gang, det er ikke så mange år
siden, at mamma satt i sykesengen sin hjemme
hos oss. Jeg lo av hennes kristne tro, hvorpå hun
svarte meg: «Hadde det ikke vært for troen på
Jesus, så hadde jeg aldri klart livet Ann-Kristin».
Disse ordene har brent seg fast i meg, og jeg har
i ettertid skjønt at Gud ikke fritar oss fra vonde
opplevelser, men at vi alltid har en å vende oss til,
en å støtte oss på, når kanskje alle andre svikter.
En som aldri forlater oss, og som blir ved vår side
selv når vonde dager kommer. Det er det godt å
kjenne på.
Denne julen, og i framtiden, vil jeg oppfordre
deg til å være den som utgjøre den lille forskjellen
som kanskje skal til for å gjøre livet litt bedre for
andre. Om du kjenner noen som har det vanskelig
og strever i forhold til rus eller av andre årsaker,
så kan DU, akkurat DU, gjøre en forskjell.
Jeg kommer ikke utenom å dele et bilde på
frykt. For i mange sammenhenger kjenner jeg

frykt og ofte setter jeg frykten i sammenheng med
oppveksten. Men alle mennesker kjenner frykt, av
forskjellige grunner, og i større eller mindre grad.
Det kan for eksempel være frykt for å sprekke i
forhold til rusmidler, frykten for å invadere privatlivets fred, frykt for å ikke stole på seg selv, frykt
for folkesnakk, frykt for andre mennesker. Nå har
lyst til å gi deg et bilde som hjelper meg i hverdagen, en liten julegave kanskje, som forhåpentligvis
også kan være til hjelp for deg på en aller annen
måte.
Se for deg et A4-ark.
Nederst på arket står en
buss, i bussen sitter du
i førersetet. Fra bussen
og oppover på arket er
det tegnet en pil. Øverst
på pilen står det MÅL,
og målet er å få et godt
liv, det er dine egne verdier, som for eksempel
ærlighet,
selvrespekt,
mot og trygghet. For har
du ikke selv et godt liv,
kan det bli vanskelig å
være til hjelpe for andre.
På veien opp mot målet
kjører du. Om litt må du
stoppe på en holdeplass,
det er noen som vil være
med. Der kommer Frykten på og utfordrer dine mål. Når frykten får
tak blir det vanskelig å være ærlig, å tørre,
å innrømme. Den sier: «Flytt deg, gå bak i
bussen, nå er det jeg som skal styre». Hva gjør
du nå? Du kan velge å la frykten overta, eller
du kan si «nei, her er det jeg som styrer, jeg er
fører i eget liv, så du må gå bak og sette deg.»
Frykten vil alltid være der, men du kan lære deg
å håndtere den. Den får lov å være der, men den
får ikke overta. Det er DU som er fører i eget liv.
Helt til slutt skal du få med deg et salmevers.
På den flotte salmekvelden i Leksvik Forsamlingshus for noen uker siden ble jeg kjent med Åge
Samuelsen sin salme «O, Jesus du som fyller alt
i alle». Her får du vers to fra denne salmen som
gikk rett til hjertet på meg.
«Jeg er jo skjult i Dine sår og vunder.
Ditt ord er blitt en lykte for min fot.
Når du meg fører inn i prøvens stunder
din Hellig Ånd skal gi meg kraft og mot.
La ilden alltid i mitt hjerte brenne.
Fyll du meg mere med din kjærlighet!
Så jeg igjen kan andre sjeler tenne
i brann for Deg, som skjenker liv og fred.»
Med ønske om en fredfull jul i hjerte og hjem!
Ann-Kristin
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Nytt fra trosopplæringen

Størst av alt
2014
«Størst av alt» er navnet på trosopplæringsarbeidet i Den norske kirke. Trosopplæringskonferansen er Norges største og
viktigste treffsted for ansatte og frivillige
som arbeider med trosopplæring for barn
og unge fra 0-18 år. Konferansen arrangeres årlig, og den 22. oktober var 2000
deltakere fra hele landet samlet på Norges
Varemesse på Lillestrøm.
Tradisjonen tro var alle deltakere fra
Nidaros bispedømme samlet i Tøyenkirken kvelden før. Fra vårt prestegjeld var
vi tre kirkelig ansatte og en «menigmann».
I kirka ble vi mottatt med varm og mettende «bymisjonssuppe». Deretter fikk vi
et foredrag av forsker, filosof og søndagsskolelærer Henrik Syse. Tittelen på innlegget var: «Gud gir- vi deler», men hva
og hvordan deler vi med barna? Vi fikk

Tårnagent.

I år har vi utvidet 3. klasse i kirka konseptet til å være tårnagenter. Alle som går i
3. klasse ble invitert til å komme i kirka
for å være med på tårnagenter lørdag kveld
og søndag morgen. Lørdagen laget vi noe
rart som heter bønnevandring. Vi klippet
mannakornblomst og kors. Og vi fikk gå
opp i kirketårnet å se hvor høyt det er. I
Stranda kirke fikk vi se kirkeklokkene. De
er ganske store. I Leksvik var vi å så hvor
høyt klokkene henger. Noen av agentene
så flaggermus også. (Dette er ikke bekreftet ;) )
Her ser dere de stolte 4-åringene!

en engasjerende, utfordrende og underholdende «time». Kvelden ble avsluttet med
messe i kirkerommet og påfølgende kirkekaffe.
TROVERDIG var overskrifta på årets
trosopplæringskonferanse som åpnet med
gudstjeneste i den store salen. Biskop Per
Arne Dahl, alltid like aktuell, holdt dagens
preken. Det var tre fellessamlinger i løpet
av dagen og tre bolker med seminarer. Det
ble holdt 18 ulike seminarer med aktuelle
tema i trosopplæringa, så her var det bare
å velge og vrake, og springe fort til riktig
sal før det ble fullt.
Når en skal skrive referat fra et så stort
arrangement, må en bare velge ut en liten
del. Fra en av fellessamlingene vil jeg
trekke fram et inspirasjonsforedrag av
Marco Elsafadi, som gjorde sterkt inntrykk. Han er en kjent basketballspiller,
vinner av «Mestrenes Mester» og ambassadør for UNICEFS prosjekt «Du kan
være den ene». Han fortalte fra sin egen
oppvekst, da han kom som en liten mus-

limsk gutt og flyktning til Berlin. Foreldrene sendte han til ei kristen kirke i helgene, og han fortalte med stor begeistring
om de holdningene og verdiene han fikk
med seg gjennom barnearbeidet der. Han
poengterte viktigheten av å se «det ene»
barnet! Alle som arbeider med barn og
unge må være bevisste på at det kan ha
avgjørende betydning for resten av deres
liv!
En kan ikke skrive om trosopplæringskonferansen uten å nevne TORGET.
Torget er et 18 mål stort og pulserende
møtested. Mange kristne organisasjoner
var representert med relevant materiell og
utstyr. Her kunne alle som var mottakelig
få nye ideer og impulser, råd og veiledning
fra fagfolk.
Det ble sagt av en deltaker: «Trosopplæringskonferansen er bedre enn en oase i
ørkenen!» Jeg tror de fleste kan stille seg
bak denne uttalelsen!

Søndag kom Silje (vår nye organist) for
å lære en sang vi sang i gudstjenesten. Vi
fikk også gå inn i prosesjon og bære inn
frukt i kirka.

Konfirmantleir.

Aktivitetskveld og 4 årsbok.

Også i år var det aktivitetskveld hvor 4
åringene fikk lage dekkebrikke for å pynte
kirka med søndag. De fikk høre bibelhistorien om hvordan gud skapte på 7 dager.
De fikk også lære sangen «Hvem har
skapt alle blomstene» og bevegelsen til
denne sangen. I Leksvik måtte vi lære det
lenge ukjente verset: «Hvem har skapt alle
haiene».
Søndag kom de i kirka for å få utdelt sin
helt egen 4-årsbok.

Konfirmantpresentasjon.

Her er årets konfirmantkull. Vi håper
menigheten inkluderer dem i menighetslivet og tar de med i forbønn.

Ruth Margaret Hindrum

I år som i fjor var vi på konfirmantleir på
IMI stølen. Vi reiser på leir i september.
Her får vi mulighet til å bli kjent med ungdommene. Vi sender også konfirmantene
ut i aktivitetsløype slik at de kan utfordre
seg selv. Leiren var felles for både Leksvik
og Stranda. VI forberedte gudstjeneste og
søndag feiret vi gudstjeneste sammen med
konfirmantene fra Heimdal som også var
på leir på IMI Stølen.
Jeg håper konfirmantene får et fint år.

DETTE SKJER.

Vi planlegger å arrangere lederkurs for
ungdommer fra 15 år (høsten etter konfirmasjonen). Dette blir felles for hele
Fosen. Vi kommer til å ha kick off i januar
sammen med Rissa, og det blir leir på
Tarva. Er det noen som ønsker å vite mer
om dette, ta gjerne kontakt med Arnhild,
trosopplæreren på kirkekontoret.

Årets konfirmantkull fra Leksvik og Stranda

Foto: Ann-Kristin
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Ny organist
Silje Vang Pedersen heter jeg, født
i 1988, vokst opp
på Inderøya og bor
fortsatt der. Jeg har
studert kirkemusikk i Trondheim,
og har tidligere
jobbet fast som organist og menighetspedagog i to år på Inderøy, samt vikariert mye rundt om på Innherred.
1. september startet jeg som organist
i Leksvik og Stranda og trives veldig
godt!  Jeg har fått eget kontor på
Rådhuset, der er jeg å treffe onsdag og
fredag, pluss at jeg nesten alltid er tilgjengelig på telefon.
Jeg hører på mye musikk, og synes at
forskjellig musikk skal få plass i kirken
i ulike sammenhenger. Det kan medfatte
Beatles til 50årskonfirmantene, Kaptein
Sabeltann til 4åringene og nyere pophits
til konfirmanter. Men dette skal ikke gå
på bekostning av den tradisjonelle orgelmusikken og salmeskatten vår – jeg
satser på en middelvei som forhåpentligvis passer alle!
Så jeg ser frem til en musikk- og gledesfylt vinter og jul! Og har du en musiker i magen som vil være med å spille en
søndag eller fem, eller rett og slett lyst til
å prøve orgelet? Ring meg 
Silje Vang Pedersen

Gudstjenester i
jula

I mange år har menighetsrådet tilbudt gudstjeneste på nyttårsaften kl 16 i Stranda kirke. Det
kan imidlertid synes som at det ikke er behov
for denne gudstjenesten da det ikke har vært
så mange tilstede. I år har vi da valgt å ikke ha
gudstjeneste på nyttårsaften.
Vi kan da opplyse om at det er gudstjeneste i
Leksvik kirke kl 23 og i Rein kirke kl 23 for
de som ønsker det.
Vi ønsker alle velkommen til julens
gudstjenester i Stranda kirke som er
julaften kl 14 og 1. juledag kl 14.
Vi i Stranda menighetsråd vil ønske alle lesere
av menighetsbladet en god og fredfull jul!
For Stranda menighetsråd
Gunvor Rognes

Samarbeid kirke skole

I år ble det arrangert kurs om kirke – skolesamarbeid på Fosen. Her ble det opplyst om
hva og hvordan kirke og skole kan samarbeide i kraft av lovverket. På dette møtet var
både kirke og skolesektoren representert.
Her fikk vi informasjon om hva lovene sier
om hvordan vi kan samarbeide og hva vi ikke
har lov til. Dette er ett tema som er vanskelig å vite hva som er lov og hva som ikke er
lov. Det kom fra trosopplærerne på Fosen at
vi ønsket oss dette møtet.

50-års konfirmanter i Leksvik kirke
Tilstede på bildet (ikke i rekkefølge):
Arild Johnson, Arne Johan By, Eli Marie
(Hovstein) Heggem, Else Marie Strand,
Grete Mari Røstad Bogfjellmo, Harald Aunli,
Inge Krogstad, Inger Johanne (Aunli) Nilsen,
Johan Arnt Kruksve, John Arnold Husby, Kåre
Lerstad, Lars Helge Lindgjerdet, Magnar Olav
Krogstad, Paul Kåre Kruksve, Roald Ramdal,
Rolf Nilsen, Solfrid Margareta (Sjøvold)
Grindhagen, Torleif Fridtjof Bjørnebo, Willy
Hagen, Åshild Johanne (Hølaas) Humstad.

50-års konfirmanter i Stranda kirke
1.rekke fra venstre:
Kristine Breili, Sonja Ida Helene Lyng
Hasselvoll, Else Synnøve Andresen Myhre,
Gerd Alvhild Aalmo, Bodil Margrethe Sollie
Finsmyr
2. rekke fra venste:
Per Johan Bedin, Ann-Karin Rinnan, Liv Hovd,
Brit Oddny Høgnes, Mildrid Christine Bedin
3. rekke fra venstre:
Reidar Andresen, Arvid Lund, Georg Harald
Coucheron, Asbjørn Fjellvikås, Thomas Johan
Lindgjerdet
Foto: Ann-Kristin
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Fra orgelkrakken
Vi nærmer oss jul, og jeg har valgt
å presentere en fin og kjent (i alle
fall melodien) julesalme som står
på nummer 43 i den nye salmeboka
”Stille natt, hellige natt”. Melodien
kjenner vi igjen fra ”Glade jul, hellige
jul”.
Stille natt, hellige natt.
Alt har søvn og mørke tatt.
Trofast våker de hellige to.
Varsomt vugger de barnet til ro.
Jorden tar humlen i famn,
jorden tar himlen i famn.
Stille natt, hellige natt,
barnet er vår største skatt.
Hyrder vekkes av gåtefull klang,
natten fylles av englenes sang.
Kristus, vår frelser er født.
Kristus, vår frelser er født.
Stille natt, hellige natt,
aldri ble vår jord forlatt.
Himlen smiler fra barnets munn,
kommer nær i en frelsende stund.
Vier Guds fremtid til vår,
vier Guds fremtid til vår.
Med ønske om en fin adventstid!

Parkering ved
Stranda kirke

Fra midten av september har det vært
stor aktivitet rundt Stranda kirke. Her
kommer utvidelsen av kirkegården og
den vil være ferdig til sommeren. Utvidelsen er nødvendig og har vært planlagt
for mange år siden. De siste årene har
dette området blitt benyttet av kommunen til parkeringsplasser på midlertidig
basis.
Vi må nå henvise til andre parkeringsmuligheter når det blir fullt på parkeringen
utenfor kirka. Parkeringsområdet nede
ved havna kan benyttes. Likeså er det et
område i Ratvikdalen hvor det kan parkeres det meste av året. Her blir det ikke
brøytet fra kommunens side. Fra denne
plassen er det ikke lang vei til gangveien
opp mot kirka fra sørvest. Gangveien fra
sentrum og mot kirka skal etter byggeperioden åpnes igjen.
Vi håper på forståelse for at situasjonen
er slik og at det ikke vil by på alt for store
problemer for de kirkebesøkende.
Vi gleder oss til det nye kirkegårdsområdet står ferdig og at det vil være med på å
forskjønne sentrum ytterligere.
For Stranda menighetsråd
Gunvor Rognes, leder
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Givertjeneste
Leksvik menighet

Menighetsarbeidet er avhengig av frivillig innsats. Vi er heldige og
har mange personer som bidrar i for eksempel utvalg og råd, i barnearbeid, musikkarrangementer og arbeid blant eldre. Aktivitetene
koster også penger, og dette må menigheten finansiere selv. Vi er
derfor frimodige og minner om muligheten til å være med på fast
givertjeneste. Se eget innstikk i bladet.

Stranda menighet

Stranda menighet ønsker å få i gang en givertjeneste der alle som
ønsker det kan støtte menigheten med ett fast regelmessig 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,
arrangere Lys våken og Tårnagentene.
Vi som menighet gir også DVD til alle som gifter seg og julehilsen
med julestjerne til eldre og ensomme. Det er også kjøpt inn nye
bøker til barnekroken i kirka.

På høstens siste hyggetreff i Stranda Menighetshus var vi så heldige å få
besøk av barn og voksne fra Vanvikan Barnehage. Takk for alt dere gir gjennom sang og tilstedeværelse. Vi gleder oss allerede til neste gang dere kom
mer!
Foto: Ann-Kristin

For de som ønsker å være med å støtte dette kan gi ett regelmessig
beløp til
konto 4212 02 80028.
Det beløpet, som enten kan gis regelmessig eller som en engangssum, vil gi skattefradrag for beløp på kr 500 og oppover. Fordelen
med regelmessige beløp er at vi som menighet vet hvor mye vi kan
regne med.
Ønsker du mer informasjon er det bare å ta kontakt med kirkekontoret.

Takk!
6.klasse ved Vanvikan skole underholdt med flott sang, musikk
og dans på basaren 17.oktober 2014. Basarkomiteen takker 6.klassen med lærere for innsatsen! Takk også til alle andre som
bidro til en vellykket basarkveld på Stranda menighetshus!
RMH

Velkommen til
juletrefest
for små og
store!
Det blir juletrefest på
forsamlingshuset tirsdag
6.januar kl 18-19:30.
Tradisjonelt program med
andakt, leik utloddning og
gang rundt juletreet.
Fint om du tar med et matfat
og en nissepakke (klementin,
dropseske og liten sjokolade)
til barna.
Arr. Gnisten, Nyskudd og
Rønningen barneforening.

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.
Vi tar imot alle innlegg
med takk.
Innsendingsfrist for neste
blad er 1.mars.

Her er et minne
fra «Ei hand å
holde i» - gudstjeneste utenom
det vanlige i
Leksvik kirke 30.
mars 2014.

Nå er det (snart) jul igjen!
Og vi inviterer alle 4., 5. og 6.klassinger på Vanvikan
skole til å være med i årets flotteste julekor! 
Vi øver på forskjellige julesanger frem til julaften og Hellige
Tre Kongers fest 6.januar.

Øvelsene foregår i Stranda kirke
onsdag 3.desember 14.30 – 15.30
onsdag 10. desember 14.30 – 15.30
tirsdag 16.desember 14.30 – 15.30
På øvelsene spiser vi sammen, synger masse og har det gøy!

Håper å se akkurat deg!
Er det noen foreldre som kan tenke seg å stille med mat til en eller flere av
øvelsene – ta kontakt med Ann-Kristin eller Silje. Dette blir vi, og ikke minst
barna, veldig glade for!

Sanghilsen fra
Ann-Kristin Eidsvåg Rostad, 95 87 94 85
Silje Vang Pedersen, 90 73 52 72
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Døpte i Leksvik
24.08

Anna Oline Moan

24.08

Marco Emanuel Sæther

24.08

Nora Marie Bjørvik Graven

24.08

Liv Olava Strømsli Bjørvik

07.09

Filippa Bliksås

07.09

Stefan Martinus Berg Finsmyr

09.11

Ole Bugten

09.11

Mali Ramdal Farbu

30.11

Mathea Kristine Aasland Sandgrind

Vigde i Leksvik
23.08.

Anne Grete Gustad og
Geir Landsem
23.08. Grace Aileen Pedro Tejero og
Per Morten Sandvik
18.10. Madeleine Freddysdatter Hansen og
Trond Tronstadhagen
Gravlagte i Leksvik
14.08

Kristine Ingeborg Hagen f.1941

02.09

Johan Arnold Hølaas f.1924

19.09

Arnold Eystein Berg f.1940

09.10

Leif Helge Nærø f.1944

17.10

Viggo Nytrø f.1949

16.10

Bjarne Kristian Gangstad f.1923

21.10

Kåre Johannes Undselli f.1935

28.10

Kåre Martin Holmås f.1939

21.11

Bertha Marie Dahl f.1922

24.11

Åsmund Falstad Drætvik f.1951
- Gravlagt Verdal
Reidun Graning Grumdal f.1917

30.11

Døpte i Stranda
14.09
26.11

Anne-Mali Fjæran
- Døpt i Hindrem Stavkirke
Lea Agnete Sollie

26.11

Sanna Kornelia Bergman

23.11

Oliver Aune Harøy

23.11

Mie Finsmyr

Gravlagte i Stranda
01.10
03.10
11.10

Edvin Kirkenes f.1928
- Gravlagt Breili
Dagfinn Rian f.1950
- Gravlagt Stranda
Tove Johanne Berg f.1933
- Gravlagt Stranda

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 alle som på ulikt vis gledet meg på
min 100-årsdag 31.07.14.
Hilsen Olga Lovise Undselli Aaring
Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger
på 90-årsdagen min.
Karin Hovstein
Tusen takk til alle som husket meg på min
96-årsdag med gaver, blomster og trivelig
besøk.
Anna Brekken
Takk for all oppmerksomhet i anledning min
70-årsdag 27.09
Willy Haugen
Hjertelig takk for oppmerksomhet på min
90-årsdag.
Ingeborg Brandås
Hjertelig takk for oppmerksomheten ved min
konfirmasjon.
Morten Andresen Sæther
Takk for alle hyggelige hilsener i løpet av sykdomsperioden min.
Anne Margrete Moholdt
Hjertelig takk for all deltagelse og blomsterhilsemer i anledning Johan Arnold Hølaas sin
bortgang og begravelse. Takk også for pengegaver til hjemmesykepleien i Leksvik.
Med Hilsen Oddlaug, Kjellrun, Anne Marie,
Åshild, Torbjørn og Ingrid med familier
Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning
Hans Kråkmos begravelse.
Irene Buhaug med familie
Hjertelig takk for vennlig deltagelse i forbindelse med vår kjære bror Ottar Ånonlis
bortgang og begravelse.
Takk til Bjørn Ståle for fin sang i kirka.
Takk for pengegaven kr 9450.- til Kreftforeningen.
Kirsten, Arvid og Knut

Lyst til å være med i kor?

Takk for all omtanke i forbindelse med min
man mann Bjørn Husteli plutselige bortgang
og begravelse.
Takk for pengegaven til Norsk Luftambulanse
kr 2500,Kari Sjøvold

Koralkoret har god plass til flere
medlemmer☺
Ta kontakt med Silje Vang Pedersen på
907 35 272 om du er interessert.
Velkommen!

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse,
blomster og pengegaven til Leksvik Helsetun
avdeling A i anledning vår kjære mor Helga
Keysan sin bortgang.
Bård og Trond m/ familier

06.11

Ingelin Solheim f.1956
- Gravlagt Breili

11

Hjertelig takk for all vennlig omtanke og deltakelse ved min hustru og mor Tove Johanne
Berg’s begravelse.
Lorre m/familie
LHL takker for pengegaven i anledning Arnold
Bergs begravelse.
Arne Sæther
Hjertelig takk for all oppmerksomhet og
deltagelse ved Dagfinn Rians bortgang og
begravelse, Takk for Blomster og pengegaver
til blomsterfondet og pengegaven til kreftforeningen (Forskning) som ble kr 11900,-. En
spesiell takk til John Arne og Nina Merethe for
fin sang og musikk.
Stenar Rian m/ familie
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster, hilsener og pengegaver til LHL ved vår
kjære bror Kåre Martin Holmås bortgang og
begravelse.
Arvid, Gunvor og Kjellrun
Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomsterhilsener og pengegaven til LHL i anledning vår
kjære mamma Solveig Oxaas bortgang og
begravelse.
Ranveig, Åshild, Karen Cesilie og Anders m/
familier
Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomsterhilsen og pengegave til Leksvik forsamlingshus i
anledning vår kjære Kåre Johannes Undselli`s
bortgang og begravelse.
Inger, Brit og Rune, Ingrid og Per Olaf M. fam
Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster
og pengegaver til hjemmetjenesten i Vanvikan
ved vår bror og onkel Edvin Kirkenes bortgang.
Hjørdis, Ingebjørg og Turid m/familier
Takk for all vennlig deltagelse i anledning Viggo
Nytrø`s bortgang og begravelse. Det kom inn
kr 16.00,- til Seksjon for lindrende behandling
ved St. Olavs Hospital. Tusen takk.
Eva Nytrø med familie
Takk!
Hjemmesykepleien i Leksvik har mottatt minnegaver etter:
Johnny Kristine Gangstad
Georg Belsvik
Karl Prestmo
Ole Roli
Arnold Hansen
Helga Keysan
Sigrun Ida Melhus
Johan Arnold Hølaas
Bjarne Gangstad
Vi er takknemlige for disse pengegavene, og de
blir brukt i hjemmesykepleien til nytte og trivsel
for pasientene.
Vennlig hilsen
Hjemmesykepleien Leksvik

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.

Søndag 07.12
Leksvik kirke 19:00 Lysmesse, barnekoret YES
deltar
Torsdag 11.12
Leksvik kirke 18:00 Barnehagens julespill
Søndag 14.12
Stranda menighetshus 18:00 Lysmesse med
speiderne, lysvandring fra menighetshuset til
kirken
Onsdag 17.12
Stranda kirke 09:15 Skolegudstjeneste
Torsdag 18.12
Leksvik kirke 09:30 Skolegudstjeneste for
barnetrinnet
Torsdag 18.12
Leksvik kirke 12:00 Skolegudstjeneste for
mellom- og ungdomstrinnet
Tirsdag 16.12
Stranda kirke 09:30 Barnehagegudstjeneste
Julaften 24.12
Helsetun kl. 11:00 Julesamling med musikk,
julefortellingen, ordføreren ønsker God Jul
Leksvik kirke 14:00 Julegudstjeneste
Stranda kirke 14:00 Julegudstjeneste, Stranda
mannskor og barnekoret deltar
Leksvik kirke 16:00 Julegudstjeneste, YES og
Erik Bergfjord deltar
Juledag 25.12
Leksvik kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste med
nattverd, koralkoret og Torbjørn Rennemo
Stranda kirke 14:00 Høytidsgudstjeneste med
nattverd, Nina Merete Rian deltar
Mandag 29.12
Leksvik kirke 19:00 Julekonsert med lokale
aktører
Nyttårsaften 31.12
Leksvik kirke 23:00 Kveldsgudstjeneste ved
årets slutt
23:50 Kirkeklokkene ringer året ut

Søndag 11.01
Stranda kirke 11:00 Gudstjeneste
Søndag 18.01
Leksvik kirke 11:00 Familiegudstjeneste,
småbarn, deres faddere og babysang er invitert
Søndag 01.02
Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste med
karnevalspreg
Søndag 08.02
Stranda kirke 11:00 Gudstjeneste med
karnevalspreg
Søndag 15.02
Leksvik kirke 11:00 Høymesse med nattverd
Søndag 01.03
Leksvik kirke 11:00 Lys-våken-gudstjeneste,
5.klassinger deltar og får bibel
Søndag 08.03
Leksvik kirke 11:00 Familiegudstjeneste,
6-åringene får en bok
Søndag 22.03
Stranda kirke 11:00 Lys-våken-gudstjeneste,
5.klassinger deltar og får bibel
Søndag 29.03
Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste
Skjærtorsdag 02.04
Aunbua 12:00 Friluftsgudstjeneste
Stranda kirke 18:00 Nattverdgudstjeneste med
felles kveldsmat, ta gjerne med noe pålegg
Langfredag 03.04
Leksvik kirke 19:00 Langfredagsgudstjeneste
med lidelseshistorien, Koralkoret deltar
Påskedag 05.04
Leksvik kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste med
nattverd
Stranda kirke 14:00 Høytidsgudstjeneste med
nattverd
Søndag 19.04
Stranda kirke 18:00 Temagudstjeneste med
konfirmantene

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

JUL I STAVKIRKA

Det blir samling i Hindrem Stavkirke

andre juledag kl. 17.00.
Ta med julebakst og kaffe!
Det blir sang og musikk og ord for dagen.
De som ønsker det, kan gjerne gi en gave
til kirka!

Velkommen til

Søndagssamlinger!
Det blir sangandakter følgende
søndager våren 2015:
25. januar
22. februar
15. mars
12. april

Strandheim
Helsetunet
Lundeng
Helsetunet

Samlingene starter kl 11.00.
Arr. Leksvik Menighet

Julekonsert
Den tradisjonelle julekonserten går av stabelen
29.desember (femtedag jul) i Leksvik kirke klokka
19.00. Hit kommer Corlex, Koralkoret, Erik Bergfjord
og mange flere!
Hjertelig velkommen!

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

Søndag er kirkedag
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