
God
   jul!

Foto: Kari Berg

Side 2

Side  3 

Side  4

Side 6

Side 7

Side 8

Side 9

Side 11

Side 12

Juleandakt

Kirkevalget 2015
Gudstjeneste på Aunbua

Nytt fra trosopplæringen

Medarbeiderfest
Kirkevergens lille hjørne

Salmer mot kveld

YES

Kan du glemme ...
Diakoniens spalte
Takk for eldredagen

Fra kirkebøkene

Søndag er kirkedag

 Nr. 4 Desember 2015 57. årg.

MENIGHETSBLADMENIGHETSBLADMENIGHETSBLADMENIGHETSBLAD
Leksvik Strandaog

Neste nummer av menighetsbladet 
kommer ut i mars. Innsendingsfrist til neste blad er 1. februar.



Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 4/20152

«Solbarn - Stjernebarn - Jordbarn - Håps-
barn - Fredsbarn - Barn fra evighet»
Vi har fått en ny julesalme som synger om 
barnet med de mange navn. 
Han ropes på til redning for alle de andre 
barna på jorda;
- krigsbarnet, - flyktningen, - det skremte 
barnet, det hjemløse og forlatte barnet, - det 

misbrukte, - det glemte barnet, - det ensomme barnet, - og det 
bortskjemte barnet.
Hvem er dette barnet de synger om?
Han kom julenatt, - Jesus Kristus.
«Stjernebarnet»
De fulgte «hans stjerne». Og de fant ham,- vismennene. 
«Stjernebarnet» bar med seg evigheten inn på jorda. Jorda har 
fått en himmel hvelvet over seg. 
«Barnet fra evighet» 
Han er tegnet på at vi mennesker hører evigheten til. 
Vi går med «evigheten» som lengsel i livet. Døden må ikke få 
det siste ord. Vi håper på Gud.
«Jordbarnet»
Guds Sønn ble et jordbarn. Han ble en av oss. Vi og jorda er 
hans. 
Jesus Kristus kom og ble som den minste på jord. Han ga avkall 
på all storhet. Slik blir det mulig å møte Gud ansikt til ansikt. 
I Jesu ansikt møter vi Guds ansikt.
Gud viser hvor høyt han setter mennesket ved selv å bli men-
neske. 
Mennesket er ukrenkelig. 
Mennesket bærer på en «hellighet» fra Gud som han har sendt 
med oss som beskyttelse i livet. Alle skal merke etterpå hvordan 
en møter et medmenneske. 
Vi har ansvar for hverandre vi som lever på jorda. Vi holder 
hverandres liv mellom hendene.
Jesus Kristus holdt våre liv mellom sine hender da han døde på 
korset for vår skyld. Gud deler liv og død med oss. Vi er ikke 
glemt, - heller ikke i døden.
«Håpsbarnet»
Jesus bærer «håpet» med seg inn på jorda, - håp om rettferdig-
het, frihet, og likeverd for alle. Håpet om et verdig liv for små 
og store. 

«Fredsbarnet»
Han utfordrer til forsoning mellom mennesker som lever i fiend-
skap og krig, - som har vendt seg bort fra hverandre. 
Han er kjærlighetens kilde, - en kjærlighet som driver vekk all 
angst og frykt.
«Solbarnet»
Oppstandelsens Kristus. Han har overvunnet død og mørke. Han 
lever! Han kommer igjen i soloppgangen og lyset , - med gleden 
som skal vare evig!
Jesus Kristus holder jord og himmel sammen. Vi er barn av 
jorda , - vi er himmelens barn. 
Vi er barn av evigheten.

Jeg tror salmen med de mange vakre navn på Jesus Kristus, kan 
bli den nye julesalmen for oss. 
En nydelig glad melodi har den også. 
Den bærer med seg gleden inn i jula. 

Velsignet julehøytid.

1. Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud stråler mot oss kjærlig-
het fra Gud. 

 Refreng;
 Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens barn i alle 

land finner julens fred.
2. Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt, misbrukt, skadet i 

den dype natt.
 Refreng;
 Hør oss, se oss, ----
3. Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn, ingen merker 

tåren på dets kinn.
 Refreng;
 Hør oss, se oss, ----
4. Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer, trosbarn, Guds 

barn, håper, venter, ber.
 Refreng;
 Hør oss, se oss, ---
5. Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet, 
 vis hvert jordbarn himlens herlighet.
 Refreng;
 Hør oss, se oss, ---
(NoS-13 nr. 26)
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Juleandakt

Takk for meg!
Alle ting har en ende sies det. Etter 2.5 år 
pakker jeg sekken igjen mot nye eventyr. 
Denne gangen går turen til Målselv, en plass 
i Troms i nærheten av hvor jeg kommer fra. 
Det har vært noen spennende, innholdsrike 

år her og det er med blandende følelser jeg takker for meg. I 
løpet av disse årene har jeg lært å bli kjent med dere, deltatt på 
gudstjenester med dere og hatt barna i kirka bla på overnatting. 
Takk for lånet av barna når dere har sendt de i kirka og takk for 
hjelp til dere som har hjulpet til! Uten hjelp fra dere vil vi ikke 
kunne arrangere noen ting.

Jeg ønsker dere Guds fred videre.
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Leksvik menighetsråd 
2015-2019
Etter Kirkevalget 14.09.2015 er dette 
det nye menighetsrådet:

Faste medlemmer:

1. Elise Tetlimo, leder
2. Line Marie Rosvold Abel, 
 nestleder
3. Arnfinn Berget
4. Marit Helene Evjen Hovstein
5. Kjersti Lerstad
6. Randi Etnan

Varamedlemmer:

1. Linn Merete Barstad Moan
2. Ronald Hamstad
3. Elin Gangstad
4. Cecilie Kristin Balvold
5. Ole Even Kruksve

Valgdeltakelsen i Leksvik sokn var 
på 21,4 %, dette er et godt oppmøte, 
som vi er veldig fornøyd med. Vi 
gratulerer de nyvalgte, og ønsker 
lykke til med viktige og interessante 
oppgaver. 

Stranda menighetsråd 
2015-2019
Etter Kirkevalget 14.09.2015 er dette 
det nye menighetsrådet:

Faste medlemmer:

1. Linda Tømmerdal Roten, leder
2. Tore Kruken, nestleder
3. Jan Våbenø Larsen
4. Elisabeth Kjervågsund Balstad
5. Tove Norveig Tviberg
6. Agnes Elvira Sagen Bremnes

Varamedlemmer:

1. Grete Saus
2. Janne Karin Skånøy
3. Oddbjørn Wanvik
4. Hans H. Tronstad
5. Reidun Aasbø

Valgdeltakelsen i Stranda sokn var på 
36 %, dette er et godt oppmøte, som 
vi er veldig fornøyd med. Vi gratulerer 
de nyvalgte, og ønsker lykke til med 
viktige og interessante oppgaver. 

Søndag 9.august var det gudstjeneste på 
Aunbua. Det var godt oppmøte der John 
Dahl var både taler og musiker. Dagens 
tekst var om Jesus og disiplene som gikk 
gjennom en kornåker på sabbaten. Ikke den 
enkleste teksten å preke over akkurat. 

Gudstjeneste på 
Aunbua

Kari Lein serverer kaffe. 
Foto: Ole Andreas Fossan

Odin Johannes Berg. Foto: Ole Andreas Fossan

Georg Høgsve og John Dahl. 
Foto: Ole Andreas FossanJohn hadde ellers med seg Georg Høgsve 

på fiolin. De to gjorde jobben godt både 
til salmene og preludium og postludium. 
Som dere kan se på ett av bildene, satt Odin 
Johannes Berg i dyp konsentrasjon under 
musikken. Sannsynligvis var han heller 
ikke så rent lite imponert. 

Som vanlig var det Kari Lein og Per Rostad 
som ordnet det praktiske på hytta. Vi som 
var der, kan takke for en fin søndag med 
gudstjeneste, kaffe og en fin tur.

O.A.Fossan

Helt i starten av november var beboere fra 
Leksvik Helsetun, aktivitør Anne-Grete og gode 
medhjelpere på besøk i Stranda kirke. Her ser vi 
Erling Wanvik som for mange år siden gav kirken 
denne bibelen fra 1738, og som ligger på alte-
ret hver gang det er noe som skjer i kirken. 

En gammel ærverdig bok, godt brukt gjennom 
flere hundre år. Tenk hvis denne bibelen kunne 
fortalt oss hva den hadde opplevd.
Foto: Ann-Kristin

Julekonsert
Den tradisjonelle julekonserten

går av stabelen 29. desember (femtedag jul)
i Leksvik kirke kl 19.00. 

Hjertelig velkommen!

Hellige tre kongers fest/juletrefest
Det blir Hellige tre kongers fest i Stranda menighetshus

onsdag 6. januar kl 18.00.
Barnekoret synger.

Hjertelig velkommen!
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Tårnagentene i Stranda. 
Foto: Anne Marie Sæthertrø.

I tårnet, Stranda. Foto: Arnhild

Her ser dere årets flotte konfirmanter i
Stranda. Foto: Ann-Kristin 

Flinke musikere på 4 årsgudstjeneste. 
Foto: Anne Marie Sæthertrø

4-åringer med bok. Foto: Anne Marie Sæthertrø

Konfirmanter i Leksvik. Foto: Irene Ruud

Nytt fra trosopplæringen

4 årsbok
Også i år har vi hatt utdeling av 4 årsbok. 
VI hadde i forkant av dette en aktivitetsdag 
i menighetshuset hvor vi laget fine bilder vi 
pyntet kirka med. Søndagen kom og alle som 
fyller 4 år i år var invitert til å få sin helt egen  
kirkebok. I denne boka er det bibelfortellinger 
og sanger. 
Vi sang noen sanger vi hadde lært oss. Blant 
annet hvem har skapt alle blomstene.
De som ikke har fått 4 årsboka, og ønsker den 
ta gjerne kontakt med menighetskontoret så 
skal dere få den! Her ser du de stolte 4 årin-
gene med boka si. 

Konfirmantleir og konfirmanter
Nå er vi godt i gang med konfirmantåret. 
Og som konfirmanter har de vært med på en 
del aktiviteter allerede, konfirmantleir, felles 
undervisning om diakoni og noen er godt i 
gang med diakonioppgavene. Det har også 
vært en presentasjon av konfirmntene i kirka, 
her kan dere se bilde av konfirmantene både 
i Leksvik og Stranda. Jeg håper alle husker 
de, ber for de og ikke minst inkluderer disse i 
menigheten slik at de får ett fint konfirmantår.
2. helga i september dro vi på leir med våre 
konfirmanter til IMI stølen.
Her opplevde vi mye, vi var i samhandlings-
løype, spiste, hørte på om å være fremmed og 
fikk feiret gudstjeneste sammen med konfir-
manter fra Heimdal.  Vi hadde også ett par 
felles samlinger med Heimdal.

Tårnagenter
I år som i fjor ble 3. klasse invitert til å bli 
med i kirka og være agenter. Vi fikk se at 
det er ikke bare kirkerottene som får plass i 
orgelet, det er faktisk plass til mennesker inne 
i det også!
Og der presten er før gudstjenesten kalles 
sakresti? Og en kan gå ut der for så å komme 
inn bak altret? Kirka har mange spennende 
rom som vi fikk undersøkt.
I Leksvik var vi oppe i tårnet og DET er høyt. 
Vi så flaggermusekskrementer der oppe også, 
så når kirkeklokkene ringte søndag er vi helt 
sikker på at flaggermusene holdt seg for ørene! 
For da var det høy lyd.
Vi så også julekrybba stå i tårnet, men jesus-
barnet var borte.
Vi fikk også være med å planlegge gudstjenes-
ten og forberede noe som heter bønnevand-
ring. Her laget vi blomster som åpnet seg når 
de ble lagt i vann. Og i disse blomstene sto ett 
bibelvers.
Kirka har mange hemmelige rom, og hva er 
ett skip? Hvorfor våpenhus? Dette er noen av 
gåtene vi løste. Også i Leksvik kom det en 
hemmelig gjest på lørdagskvelden! 
Alle agenter må ha mat, så vi koste oss med 
saft, vafler og frukt. Sånn ca kl 8 på kvelden 
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Tårnagentene Leksvik. Foto: ArnhildTårnagenter lyser opp ordet. Foto: Anne Marie Sæthertrø

Tårnagenter i prossesjon. Foto: Anne Marie Sæthertrø Etter pausen er det klart for enda flere aktiviteter i det spennende
kirkerommet. Foto: Ann-Kristin

Det er pause for Tårnagenter og gode medhjelper blant konfirmanter, 
foreldre og andre, og da hører selvsagt god mat med. Foto: Ann-Kristin

dro alle agentene hjem for å hvile og for å møtes igjen søndag 
morgen. For da skulle vi sammen lage gudstjeneste som det var 
både dåp og presentasjon av de som var konfirmanter for 50 år 
siden var med.
Jeg tror alle agentene hadde en fin helg.
I Stranda kirke samlet vi oss noen agenter og noen litt mer voksne 
agenter en lørdagskveld. Her fikk vi høre om kirka, vi fikk spist 
litt og lært noen sanger. Vi fikk se hvor høyt oppe kirkeklokkene 
henger og søndag fikk vi også være med når kirketjeneren skulle 
ringe med klokkene. Det var så høy lyd at vi måtte holde for 
ørene.

Ungdomsgudstjeneste
Også i år ble det arrangert ungdomsgudstjeneste. Her fikk noen av 
konfirmantene lov til å være med å planlegge, samt ha oppgaver 
de skulle gjøre. Det de gjordet var å være nattverdmedhjelpere, 
vise bevegelser på samlingsbønn osv.

Framover
Også til neste år vil det bli Lys våken. Dette blir arrangert før 
påske, vi vil ha småbarnsgudstjeneste også før påske.
TRÆKK vil arrangere tur til Åre i vinterferien. Dette håper vi 
mange vil være med på- Vi vil også trenge voksne som vil være 
med oss på tur, slik at vi kan gjøre turen trygg for våre ungdom-
mer.
Datoer for TRÆKK se annonse i bladet.

Det blir ungdomslederhelg på TARVA første helg i februar, om 
noen av dere ungdommer kan tenke dere bli ledere på leirer osv. 
For hvem av dere som har vært på konfirmantleir kan ikke tenke 
dere å være med på ny leir, og nå som leder? Ta kontakt med kir-
kekontoret for mer info. For da kan ungdomslederopplæring være 
noe for deg. Vi har felles opplegg på hele Fosen, noe er lokalt og
da samarbeider vi med Rissa. AEJ
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Utvidelsen av kirkegården i Vanvikan fer-
digstilles i disse dager, og jeg håper folk er 
fornøyd. Den tidligere gangveien ligger nå 
midt gjennom kirkegården, men vi velger 
allikevel å ta av portene før vinteren slik at 
gangveien blir brøyta som før. Det er selv-
følgelig ikke anledning til å kjøre gjennom 
kirkegården, dette er skilta. Men en snarvei 
er god å ha når man går opp bakkene, vi 
ønsker oss bare en benk til å hvile på. Det er 
satt opp to nye lysmaster, og kirketjenerne 
har bygget et fint søppelskur. Kirketjenerne 
har også fått et område nede ved veien, slik 
at de har et sted å sette fra seg gamle støt-
ter, masser og utstyr. Statens vegvesen har 
lovet å ta ned trær langs veien, det gror fort 
igjen. 
 I Leksvika er skifertaket på kirka i dårlig 
forfatning, noe som kan gå ut over sikker-
heten for både kirka og folk som ferdes der.  
Kommunen tar heldigvis dette på alvor, så 
det jobbes for å få på plass finansiering og 
entreprenør. Vi tar sikte på å skifte taket i 
2016.
 Så har vi ansatt ny organist. Mark Gould 
kommer fra Wisconsin i USA, men har tid-
ligere bodd noen år ved Hønefoss. Han har 
barn og barnebarn i Norge, og har vedli-
keholdt norsken sin godt. Dette blir spen-
nende, vi gleder oss til å samarbeide med 
Mark, og ønsker ham hjertelig velkom-
men til oss! Vår forrige organist Silje Vang 
Pedersen gikk dessverre tilbake til jobb på 
Inderøya, så nå har vi hatt gode vikarer på 
orgelkrakken i høst. Trosopplærer Arnhild 
Espejord Jenssen har fått en fullstilling 
nordpå, noe som vi ikke kan tilby henne. 
Derfor må vi bare takke for god innsats, og 
ønske henne lykke til videre. 
 Jeg ønsker dere alle ei fin jul, og alt 
godt for et nytt og spennende år!

Hilsen fra Kari Berg

er du hjertelig velkommen til Leksvik 
Forsamlingshus følgende tirsdager 
våren 2016 fra kl. 10.00-12.00: 

19. jan. 02. feb. 16. feb.

01. mars 15. mars 29. mars

12. april  NB! Leksvik Helsetun

10. mai 24. mai

Arr. Leksvik Menighetsråd

Har du
en baby 
mellom 
0-12 mndr.

Språkkafe
Hva: språkkafeen er et møtested for 
fremmedspråklige og norsktalende, 
kvinner, menn og barn. «Jo mer vi er 
sammen, jo gladere vi blir», synger vi 
i en sang. Det finnes mange forskjel-
lige grunner for at mennesker med et 
annet morsmål blir boende i Leksvik, 
og det finnes mange grunner for at 
norsktalende bor i Leksvik. Det er 
spennende å bli kjent med hverandre. I 
hvert møte blir et tema kort presentert. 
Så går praten fritt rundt bordet.

Hvor: Kantina i sokkelen av kommu-
nehuset, Leksvik
Når? 22. oktober; 5. november;
 19. november; 3. desember;
 17. desember
 Kl. 18.00 – 19.30
Se plakat eller på leksvik.kirken.no for 
datoene etter jul.

Interessert? Meld deg hos soknepresten 
om du vil ha et lite innlegg om noe du 
er interessert i. Trenger du skyss kan vi 
ordne det. Velkommen både fremmed-
språklige 
og norske.

Gratis 
kaffe og 

te!

Arrangør:
Leksvik 
menighet, 
Kontakt-
person: 
Sokneprest Verena Grønning, 
tel 92 40 43 93

Medarbeiderfest
En gang i året møtes ”frivilligkorpset” i 
Leksvik og Stranda menigheter til en felles 
festkveld. Det er de ansatte på kirkekontoret 
som inviterer og som står for hele oppleg-
get. I år var vi invitert til Stranda menig-
hetshus hvor det møtte oss et festpyntet 
bord og hvor vi først fikk servert sodd med 
skjenning.
 Et foredrag hører også med på disse 
kveldene og i år var det Tore Byfuglien som 
inspirerte oss med sine ord. Han er utdan-
net prest, men arbeider som spesialrådgiver 
i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorga-
nisasjon med ledelses- og organisasjonsut-
vikling  som sitt spesialområde. 
 Vi er alle viktige i det frivillige arbeidet 
enten vi er i menighetsrådet,  er kaffekoker 
eller kirkevert, selger lodd eller gjør andre 
oppgaver i menigheten. Det ble også disku-
tert hva det er som gjør at vi deltar i det fri-
villige arbeidet. Det kom fram mange ulike 
grunner til det: Noen kjenner på en stor 
glede, andre kjenner på plikten. Noen kjen-
ner på et ansvar for barna og andre igjen 
deltar fordi det er sosialt og godt å være i 
et fellesskap. Det er godt å kunne gjøre noe 
for andre og også for en selv.
 Fra kirkekontorets hjemmebakeri (Ann 
Kristin) ble det satt fram de nydeligste 
kaker til kaffen. Mange satte også pris på en 
videohilsen fra vår nye organist Mark Gold 
som snart inntar orgelkrakken i våre kirker. 
 Til slutt sang de ansatte for oss ”Du vet 
vel om at du er verdifull” og Verena prest 
lyste velsignelsen.
En stor takk går til dere ansatte for en utro-
lig fin kveld!
G. Rognes

Kirkevergens 
lille hjørne

Velkommen til juletrefest for store og små
på Leksvik Forsamlingshus

tirsdag den 5. januar kl. 18.00.
Alle tar med et fat med et fat med mat,
samt en ”nissepakke” med dropseske,

mandarin og en liten sjokolade
for hvert barn.

Det blir andakt, gang rundt juletreet,
loddsalg leik og mat.

Arr.
Gnisten, Nyskudd og

Rønningen Barneforening

Velkommen til juletrefest!

Foto:  Anne Marie Sæthertrø.

Hvem har skapt ...
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Søndag 30.august var det «Salmer mot 
kveld» i Stranda kirke. Tanken bak kvelden 
var å synge salmer fra den nye salmeboka 
sammen. På forhånd hadde flere personer 
fått forespørsel om sine favorittsalmer og 
disse ble utgangspunkt for kvelden. 
 I tillegg til allsang deltok flere lokale 
aktører med musikkinnslag. Det var Ann-
Kristin Eidsvåg Rostad og Ole Andreas 
Fossan, Kaja Coucheron, Anna Sæther og 
Laura Søraas, Knut Ola Vang, Bjørn Ståle 
Aalberg og Øystein Hovstein, pluss Bård 
Hindrum ledet oss elegant gjennom kvel-
den. Diakoniutvalget serverte kirkekaffe i 
etterkant av konserten, tusen takk for det.
 Dette ble en trivelig kveld med mye 
flott musikk, flott servering og god stem-
ning! Takk til alle som bidro. 

Salmer mot kveld

Silje hadde sin siste konsert i Stranda kirke i 
«Salmer mot kveld», og her ser dere noen av 
deltagerne som var med å skape god stemning.
Foto: Inge-Arild Kjølsø

I høst er det 4 år siden Leksvik Menighet startet 
med baby-sang. Denne flotte gutten, Marcus 
Leander, var med da vi begynte. Nå har det altså 
gått 4 år og han er tilbake, denne gang som 
storebror til lillesøster Matea.
Foto: Ann-Kristin

Dette bildet er tatt på en av høstens mange trivelige stunder med baby-sang, hvor nydelige babyer 
kommer sammen med sine mødre, og av og til også fedre.
Foto: Ann-Kristin

Her er bilder fra da Gnisten og Nyskudd og Rønningen barneforening hadde felles 
sommeravslutning i Grandefjæra i mai.
Nå er begge foreningene i gang igjen. Se annonse i bladet. Hjertelig velkommen!
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YES
Fredag 8. mai holdt barnekoret YES sin vårkonsert i Lek-
svik, og denne gangen ble konserten holdt i gymsalen på 
Testmann Minne skole. Konsertens tema var Trønderbart, 
og da er det kanskje ikke så vanskelig å gjette at alle san-
gene som ble fremført var lånt fra kjente trønderske artis-
ter. For en ganske fullsatt gymsal fremførte YES kjente og 
kjære sanger med varierte tema, og på den måten greide 
de å lokke fram både latter og ettertanke hos publikum.
 I pausen stod foreldrene for salg av mat og drikke til 
inntekt for barnekoret. I tillegg var det åresalg med mange 
fine premier. Til sammen fikk barnekoret inn over 10 000 
kroner, og noen av pengene skal brukes på en sommerav-
slutningstur til Pir-badet i Trondheim. Det har koret vir-
kelig gjort seg fortjent til etter den flotte konserten. Supert 
gjennomført enda en gang, YES! 
 Og så, på mandag den 11. mai feiret hele barneko-
ret den vellykkede konserten med en tur til Pirbadet i 
Trondheim. Der koste de seg sammen, og alle medlem-
mene var selvfølgelig med. Dette var korets avslutnings-
tur før sommerferien, og turen er blitt en årlig tradisjon 
som medlemmene gleder seg til. Det er hyggelig å kunne 
være sammen på denne måten også, og kunne nyte fruk-
tene etter hardt arbeid og øving før sommerkonserten. Til 
høsten starter koret opp igjen med øvelser, og da er både 
gamle og nye sangere velkommen. Følg med på oppslag!

Marit Hjellup

Tusen takk til alle dere som kom fra Vanvikan barnehage og gledet 
oss med nydelig sang og en flott opplevelse på hyggetreffet 11. 
november! Vi setter veldig stor pris på at dere kommer!
Foto: Ann-Kristin

TRÆKK
våren 2016 blir:

8. Januar
5. Februar

23. Februar: Åretur, se plakater!
4. Mars
1. April

22. April
20. Mai.

Endringer kan forekomme,
følg med på plakater!
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Nok et år har snart gått, og jeg er veldig takknemlig for alle møter med 
dere. Det å få lov å være en del av en større sammenheng, være i et fel-

lesskap, med mange gode medhjelpere, møte store og små, unge og gamle, 
i kirkens regi, er veldig givende. I baby-sangen møter jeg livets begynnelse, 
på helsetunet, mennesker med mye visdom, som har levd et langt liv. Og så 
er det alle dere midt imellom. Jeg kjenner jeg er glad i dere alle sammen!
 I tjenesteoppgaver møter jeg konfirmantene. Vi er heldig som har så 
mange flotte ungdommer i kommunen vår! Fra januar håper jeg å bli bedre 
kjent med dere, da jeg går opp fra 60% stilling til 80%, og håper å få arbeide 
mer opp mot ungdom.
 Det er et tema som særlig opptar meg, og det er ungdom og rus. Når nå 
ungdomsklubben TRÆKK, som er et rusfritt tilbud til ungdom fra 8. klasse 
og oppover, blir en del av mitt arbeid, håper jeg vi kan få til et fint samar-
beid med konfirmanter og foreldre som er med å drive klubben, om et godt 
tilbud til dere unge.
Samtidig tar jeg over min gode kollega Arnhild sitt arbeid med menighets-
bladet, siden hun dessverre søker permisjon fra sin stilling hos oss. Og der 
har jeg en innstendig oppfordring til dere alle: Vi ønsker så veldig gjerne at 
flere skal bidra til bladet! Dette er et blad for alle i menigheten, og da hadde 
det vært fint om flere kunne bidra med relevante innslag. Vi prøver så godt 
vi kan å vise hvem menigheten er, i form av bilder og ord. Så om du har lyst 
og anledning, kom gjerne med et bidrag.
 Som så mange ganger før, benytter jeg også anledningen til å få takke 
alle dere som bidrar med frivillig innsats! Uten dere hadde det ikke blitt 
mange arrangement og sosiale treffsteder. Jeg setter umåtelig stor pris på 
dere!
 Til slutt vil jeg ønske dere alle en fredfull jul i hjerte og hjem, og alt 
godt for det nye året!

Ann-Kristin

Diakoniens spalte

"De eldres dag" har passert revy (1.okt.) – og vi sier 
"Vel overstått". Denne spesielle dagen har en alder 
på 25, men i Leksvik kommune ble den markert for 
4. gang. Årets arrangement var et samarbeid mellom 
Eldrerådet og Frivilligsentralen.
Også i år ble dagen markert med et arrangement i Van-
vikan Samfunnshus. Til tross for at "Roar" pustet oss 
friskt rundt ørene så var det vel 90 frammøtte.
Dette er et arrangement vi eldre gleder oss til. Her får 
vi føde både til kropp og sjel. Småtrinnskoret ved Van-
vikan skole hadde en feiende, flott opptreden som ble 
avsluttet med den for oss så velkjente "Ved Rondane" 
eller kanskje bedere kjent som No ser eg atter slike 
fjell og dalar. Leksvik stilte med 2 dansegrupper og 2 

Takk for eldredagen

Kan du glemme ...

gitargrupper. Bernt Brevik, museumsdirektøren ved Kystens Arv, holdt et flott 
lysbildekåseri med Leksværinger i krig som tema. Det var spennende og godt 
krydret med muntre historier. Allsang er alltid et vellykket innslag. Bygdas 
ordfører har alltid deltatt på disse markeringene og den tradisjonen ble fulgt 
opp av den nyvalgte ordfører Steinar Saghaug. Han ble behørig gratulert av 
Eldrerådets leder Helge Ekli. Saghaug hadde en hilsen til de eldre med noen 
framtidstanker. Han skuet ut over en stor forsamling med et hav av erfaringer 
av ymse slag. Som ordfører kunne han ikke varte opp med lengre fartstid enn 
4 timer.
Toppen på kransekaka var et deilig måltid servert av blid og trivelig ungdom.
Årets servitør kom fra Vanvikan skoles valgfaggruppe "Innsats for andre".
Frivilligsjefen Bård Hindrum ledet oss gjennom kveldens program med sine 
mange muntre innspill og Eldrerådslederen Helge Ekli takket for oppmøtet og 
ønsket oss vel hjem i stormen.
Men nå er det jeg / vi som vil TAKKE alle bidragsytere for en trivelig opple-
velse.
AMS Foto: Anne Marie Sæthertrø.

"Kan du glemme gamle Norge», er en sang som de 
fleste Nordmenn kanskje ikke kjenner. Blant Norska-
merikanere er den en av de aller mest kjente. Siden 
jeg flyttet tilbake til midt-vesten i USA i 1983 har jeg 
aldri glemt de norske fjorder og fjell, elver og skoger, 
Norges vakre og ville landskap. Jeg husker godt de gjest-
frie mennesker som spanderte vafler på kirkekaffe, de 
ivrige sangere i Hallingby Sangkor som lærte meg «De 
nære ting» (Evert Taube), og mine kamerater i Høne-
foss Kirkekor som sang Haydn's «Skapelsen» med meg 
i Oslo Domkirke. Ola Nordmann kunne i begynnelsen 
holde litt avstand, men etterhvert bli de beste og mest 
varige venner som finns. Jeg har ikke glemt Norge, og 
har besøkt landet ofte, og jeg har lengtet tilbake for å bo 
og jobbe der en gang til. Norge og Nordmenn står mitt 
hjerte nær!
 "How can I keep from singing" er en "Shaker" sang 
som beskriver vår naturlige reaksjon til alt som Gud i 
Jesus Kristus har gjort for oss. Den er å synge Guds pris 
og takke ham. Som apostlene må vi si og synge om det vi 
har erfart av Guds kjærlighet, nåde og frelse, med andre. 
Martin Luther skrev i en salme, "Mit Lust und Liebe 
singen". Med lyst og kjærlighet vil jeg gjerne synge og 
spille med dere for å forkynne Guds tilstedeværelse og 
frelsende nåde i vårt liv, og å bygge opp felleskapet vi 
kaller kirken.

God Jul og et riktig godt og velsignet nytt år til dere alle 
sammen!

Mark
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50-årskonfirmanter i Leksvik Hjertelig velkommen til

hyggetreff
i Stranda Menighetshus

 

Stranda Diakoniutvalg inviterer til hyggetreff 
følgende onsdager over nyttår,

fra kl. 11.00 til kl. 13.00:

20. januar (se egen annonse)
17. februar
09. mars
13. april
11. mai

På programmet står:

Ord for dagen 
Sang og musikk

Bevertning
Utlodning
           

   

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

På programmet står:

Ord for dagen 
Underholdning av 4.-klasse

Musikk v/ vår nye organist Mark R. Gould
Vi synger sammen

Bevertning med karbonadesmørbrød, 
kaker og kaffe.

 

Pris: kr 60,- pr. pers. 

Du kan melde deg på innen 
fredag 15. januar ved å ringe: 
Agnes, tlf. 95 84 49 68, eller 
Ann-Kristin, tlf. 95  87  94 85 

Vennligst si ifra dersom du trenger skyss!

Hjertelig velkommen skal du være!

Stranda Diakoniutvalg
inviterer

 til et innholdsrikt første hyggetreff
i det nye året 2016 

i Stranda Menighetshus:

Onsdag 20. januar kl 11.00

Rekke en fra venstre er:  Liv Hovstein Bones, Liv (Røstad) Eggen, Jorun Aanonli, Marit Johansen Rognli, 
Verena Grønning, Kari Johanne Sjøvold, Tove Husby, Sonja Aasholm, Liv (Ottesen) Storslett.
Rekke to fra venstre er:  Ragnhild (Lerstad) Fagervik,  Ole Johnny Pedersen, Kjell Lyng, Rolf Killingberg, Kjell 
Dahl, Kristin (Hovstein) Vanebo.
Rekke tre fra venstre er:  Arve Myran, Svein Holmås, Jostein Aaring, Kyrre Berge, Johan Aars, Tore Dahl.

Foto Kyrre Berge

50-årskonfirmanter i Stranda

Søndag 23.08.15 var disse flotte 50-årskonfirmantene til stede i gudstjenesten i Stranda kirke. 

Andre rekke fra venstre:  Kjell Gunnar Lindgjerdet, Halldis Dahl (f. Rian), Oddny Bjørnerås (f. Rian), Randi 
Wanvik, Rigmor Anita Knappe (f. Meier Lund), Jon Arne Tømmerdal.
Første rekke fra venstre:  Brynhild Wanvik Buan, Sigrun Berget (f. Rian), Grete Solemsli Poulsen, Aud-Synnøve 
Rian (f. Bjørseth), Ella Flytør (f. Lund).

Foto: Ann-Kristin
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FRA 
KIRKEBØKENE

TAKKE-
ANNONSER

Takkeannonser i bladet koster minimum 
kr 100,-  Annonseteksten leveres/sendes
til Leksvik Menighets kirkekontor, 
Kommunehuset, 7120 Leksvik, eller pr mail: 
menighet@leksvik.kirken.no.
For betaling benytt giro i bladet eller betal 
direkte i Sparebank 1, Midt- Norge, konto 
4241 07 01116.

Leksvik Minnefond
Minnekort til blomsterfondet er å få kjøpt hos

Coop Prix Leksvik.
Prisen på minnekort er kr 50.-

Takk for all oppmerksomhet på min 75-årsdag.
Steinar Haugsbakk

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anled-
ning min 85-årsdag.  

Gerda Roli

Takk for oppmerksomheten på min 75-årsdag.
Lilli Killingberg

Hjertelig takk til alle som var med og feiret våre 
80-årsdager.
Pengegavene på tilsammen 18 850,- er over-
ført til Kreftsaken.

Bjørg og Arne Lutdal

En varm takk til alle som husket meg med 
hilsninger, gaver og besøk på min 70-årsdag!

Tore

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blom-
ster og pengegaver til Stranda blomsterfond 
ved Jan Reidulf Tømmerdals bortgang.

Arna

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blom-
ster og hilsninger i forbindelse med Magdalene 
Bolette Olderviks begravelse.

Familiene Aalberg og Oldervik

Tusen takk for all vennlig omtanke og delta-
kelse ved Ella Kruksves sykdom og bortgang. 

Familien

Hjertelig takk for all varm omsorg, blomster og 
deltakelse ved vår kjære mamma, Brith Lutdal 
Gravens bortgang. Vi takker også for pengega-
ven til Kreftforeningen på kr 17.750,-
Jan Børge, Camilla, Christian Endre og Joachim

Takk for vennlig deltagelse i forbindelse med 
Gerd Pauline Aalberg sin begravelse, og for 
pengegaven til Nasjonalforeningen. 

Roar og Anne Lise m/familie

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 fortje-
ner menighetsrosen,  eller andre ting, så send 
inn ditt bidrag. Møt opp på kontoret, send det i 
posten eller bruk mail. Ingenting er for lite. Sitter 
du med lyst til å være en journalist, send det til 
oss!

Vi tar imot alle innlegg med takk.

Alle aktiviteter som skal være mellom påske og 
17.mai  som ønskes inn i bladet må også komme 
innen denne datoen.

Neste innsendingsfrist er 1.februar.

Adresseendring 
for folk utenbygds

Alle dere som får menighetsbladet 
sendt i posten. På grunn av at mange 
kommer i retur får vi ikke sendt ut til 
alle dere. Når dere flytter er det viktig 
dere melder fra til oss i redaksjonen slik 
at dere kan fortsette få menighetsblad. 
Dette vil også føre til at det går kortere 
tid enn om det må komme i retur til oss 
først.
Det er også mulig å abonnere på menig-
hetsbladet pr mail. Dette vil si dere 
får en mail med bladet i pdf fil og kan 
skrive det selv ut senere. Dette bladet 
vil bli sendt ut så snart vi sender vårt 
blad til trykking. 
Det er også mulig lese menighetsbladet 
på nett. Se leksvik.kirken.no

Andakter
på Helsetunet
vår 2016

 

Her kommer en oversikt over datoer for i vår.

Andaktene vil bli holdt i hallen på Helse-
tunet, onsdager kl 11.00.

Etter hver andakt blir det enkel kaffeservering.

Onsdag 16. mars blir det nattverdsguds-
tjeneste.

Andaktsliste:

Onsdag  27. januar
Onsdag  10. februar
Onsdag  02. mars 
Onsdag  16. mars  Nattverdsgudstjeneste
Onsdag  27. april
Onsdag  25. mai
Onsdag  15. juni

Alle er hjertelig velkommen!

Døpte i Leksvik

29.08. Tuva Myran

30.08. Petter Karelius Jensen-Berget

30.08. Thea Madelen Haugen Aaslund

30.08. Aleah Rokhaug

30.08. Oliva Karijord Kruksve

27.09. Charlotte Grøntvedt

27.09. Lukas Nathaniel Lerstad

27.09. Leonel Aiden Lopez Jeansson

04.10. Antonie Helmine Nytrø

Døpte i Stranda

06.09. Gustav Storsve

18.10. Ragna Langmo Lerstad

18.10. Leah Kvam Lundahl

22.11. Maria Svee

22.11. Silje Svee

22.11. Aleksander Kråkmo Lund

Vigde i Leksvik

22.08. Hilde Aune Gynnild og 
Roger Thrana

29.08. Venke Neverås og 
Lars Anthony Homecillo Olsen

29.08. Carina Olsen Almli og 
Kristoffer Myran

23.10. Anita Gangstad og 
Odd Ragnar Alseth

14.11. Tanja Tessem og
Ilirjan Rama

Vigde i Stranda

08.08. Renate Andresen og 
Cato Andre Maradona Mørner

12.09. Bente Berget og Tor Olav Grøtte

18.10. Anna Inger Karolina Larsson og Terje 
Andre Buaas

Gravlagte i Leksvik

16.08. Hildur Sofie Tømmerås f.1936

11.09. Liv Turid Hansen f.1943

03.10. Ella Kruksve f.1956

05.10. Magdalene Bolette Oldervik f.1925

16.10. Brith Lutdal Graven f.1955

17.10. Jakob Julian Killingberg f.1921

23.10. Nils Kristian Stenseth f.1939

30.10. Johan Lerstad f.1925

31.10. Gerd Pauline Aalberg f.1924

10.11. Pauline Otelie (Molly) Steen f.1918

Gravlagte i Stranda

23.07. Britt Kirsti Rønning f.1947 
- Gravlagt Stranda

18.08. Jan Reidulf Tømmerdal f.1934 
- Gravlagt Stranda

11.10. Alfhild Wanvik f.1932 
- Gravlagt Stranda
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Søndag er kirkedag

Endringer kan forekomme. Se nyeste informasjon på menighetenes hjemmeside. 

http://www.leksvik.kirken.no

 

Velkommen til
Søndagssamlinger!

Det blir sangandakter følgende
søndager våren 2016:

31. januar Strandheim
06. mars Helsetunet
10. april Lundeng
08. mai Helsetunet

Samlingene starter kl 11.00.

Arr. Leksvik Menighet

Søndag 06.12.

Leksvik kirke  19:00  Lysmesse, barnekoret YES 
og andre deltar   

Torsdag 10.12.

Leksvik kirke  18:00  Barnehagens julespill   

Søndag 13.12.

Stranda kirke  18:00  Lysmesse, speiderne 
deltar. Vi begynner ved menighetshuset kl. 
18.00 og vandrer med fakler og lys til kirken. 
Stasjoner med bål og bibeltekster underveis. 
Gudstjenesten blir avsluttet i Stranda kirke med 
preken, forbønn og velsignelsen.

Onsdag 16.12.

Stranda kirke  09:15  Skolegudstjeneste 

Torsdag 17.12.

Leksvik kirke  09:15  Skolegudstjeneste, små-
trinnet ved Testmann Minnes skole  

Leksvik kirke  12:00  Skolegudstjeneste, 
mellom- og ungdomstrinnet ved Testmann 
Minnes skole

Tirsdag 22.12.

Stranda kirke  10:00  Barnehagenes juleguds-
tjeneste   

Torsdag 24.12.

Leksvik Helsetun  11:00  Julesamling, ordføre-
ren og soknepresten deltar, sang og musikk  

Stranda kirke  14:00  Julaftens gudstjeneste   

Leksvik kirke  14:00  Julaftens gudstjeneste 

Leksvik kirke  16:00  Julaftens gudstjeneste, 
barnekoret YES deltar 

Fredag 25.12.

Leksvik kirke  11:00  Julens høytidsgudstje-
neste med nattverd og evt. dåp  

Stranda kirke  14:00  Julens høytidsgudstje-
neste med nattverd og evt. dåp   

Torsdag 31.12.

Leksvik kirke  23:00   Nyttårsaftensgudstjeneste 

Rein kirke, Rissa 23:00  Nyttårsaftengudstje-
neste 

Søndag 10.01.

Leksvik kirke  11:00  Høymesse  

Søndag 24.01.

Leksvik kirke  11:00  Småbarnsgudstjeneste 

Stranda kirke  14:00  Småbarnsgudstjeneste 
med karnevalspreg
2. klasse inviteres til å komme å lage masker i 
forkant.

Søndag 07.02.

Stranda kirke  11:00  Gudstjeneste med 
nattverd 

Askeonsdag 10.02.

Leksvik kirke  19:00  Karnevalsgudstjeneste, 
YES deltar, 
Alle kan komme utkledd, for eksempel med en 
hatt eller et skjerf.
Vi kan glede oss over livet og over alle mulig-
hetene vi har til å være oss selv på forskjellige 
måter.  
2. klasse inviteres til å komme å lage masker i 
forkant.

Søndag 14.02.

Leksvik kirke  11:00  Lys våken-gudstjeneste, 
5.-klassinger deltar og får en bibel  

Søndag 21. - 28.02.  Vinterferie

Søndag 06.03.

Stranda kirke  11:00   Lys våken-gudstjeneste, 
5.-klassinger deltar og får en bibel  

Onsdag 16. 03.

Helsetunet Leksvik  11:00  Nattverdgudstje-
neste, alle er velkomne
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80KIRKESKYSS:
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


