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Med bilde av en fornyet Leksvik kirke 
på forsiden ønsker vi velkommen til 
årets juleutgave av Leksvik og Stranda 
menighetsblad.  Kirken er viktig for 
mange ved juletider, i tradisjon og 
tro, og kanskje kan du stoppe opp 

litt ekstra i år, om du går til kirken, og legge merke til det vakre bygg og 
kjenne etter hva dette betyr for nettopp deg.
 Betydningen av julens budskap kan du også kjenne på i biskopens 
juleandakt som i år er ved preses Helga Haugland Byfuglien. Vel verdt å 
lese!
 Det finnes mye vakkert som er skrevet, og som ikke er tonesatt, og 
«min salme» har denne gang blitt til et dikt. Vi deler gjerne Arnfinn Berget 
sitt bidrag, og håper det kan gi mot og støtte i alt som skjer mot juletider.
 I «Tilbakeblikk» bidrar Solveig Berg med et fantastisk bilde fra 1929, 
fra Røstad Skole på «Presthjalet», og Julius Gravås i historien om veggma-
leriet i Kråkmo Bedehus. Tusen takk til dere.
 Tilbakeblikk får du også i bidraget fra Marie Fossan, om Dalblomsten 

Barneforening som ble startet som en pikeforening under 2. verdenskrig, 
og som ble nedlagt i 2006. Det ligger mange gode minner i det å drive 
barne- og ungdomsarbeid, både for de som driver, men ikke minst for de 
som deltar.
 Gode minner håper vi også å skape i barne- og ungdomsarbeidet i 
dag, men om vi lykkes, det vet vi ikke. I dette bladet vil dere få et lite inn-
blikk i høstens aktiviteter, i ord og bilder, med barn og unge, og ikke minst 
gode medhjelpere.
 Det har vært litt for mange arbeidsoppgaver for meg det siste året, og 
jeg er glad vi nå har fått en ny medarbeider i Elise Tetlimo! Menighetsbla-
det er en av de oppgavene hun overtar i sin 30%-stilling, og jeg håper dere 
tar godt imot den nye redaktøren! Samtidig vil jeg takke for året som har 
gått, for all velvilje fra dere lesere! Jeg har lært utrolig mye!

Med ønske om en velsignet julehøytid til dere alle!

Ann-Kristin Eidsvåg
avtroppende redaktør

Ansvarlig utgiver:  Leksvik og Stranda menighetsråd Telefon og E-post:
Kasserer: Sparebank1, Leksvik 4241 07 01116 Verena Grønning mob. 924 04 393 sokneprest@leksvik.kirken.no
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v/preses 
Helga Haugland Byfuglien

«1 La ikke hjertet bli grepet av angst. 
Tro på Gud og tro på meg! 2 I min 
Fars hus er det mange rom. Var det 
ikke slik, hadde jeg da sagt dere at 
jeg går og vil gjøre i stand et sted for 
dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i 
stand et sted for dere, vil jeg komme 

tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 
Og dit jeg går, vet dere veien.»
Joh 14,1-4

Veien til den store gleden

Hvordan skal vi møte frykten? Jesus møter oss i adventsti-
den med disse ordene: «La ikke hjertet bli grepet av angst. 
Tro på Gud og tro på meg.»

Ordene leder tanken til julenatten. Vi har sett dem for oss 
mange ganger: Gjeterne i den stille natten blir forskrekket 
av en engel som var omkranset av lyset fra Herrens herlig-
het. De ble overveldet av redsel, står det, og det kan neppe 
ha vært lett å følge engelens ord til trøst: «Frykt ikke». 

I følge psykologer reagerer de aller fleste mennesker på 
frykt med forvirring. Planlegging og rasjonelle tanker 
kobles bort; det tar for mye tid og energi. Dessverre over-
tar et litt mer primitivt område av hjernen, som har lite 
erfaring med nødsituasjoner, og derfor sender de fleste 
mennesker ut i helt irrasjonelle handlinger.

La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus til disiplene 

like før han feiret siste påskemåltid med dem. Rådet han 
gir, kan vi ha god bruk for. Men lett er det ikke. Bare noen 
dager senere ser Jesus ned på menneskeheten fra korset 
og sier: «Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør». Og det er 
sant. Vi er forvirrede. Vi ødelegger skaperverket, vi er grå-
dige og egoistiske. Kanskje er det frykten som driver oss. 

Men Gud vil ikke at vi skal være forvirret. Han sier: «Stol 
på meg!» Gjeterne på Betlehemsmarken fikk en konkret 
oppgave til hjelp mot forvirringen: «Jeg forkynner en stor 
glede», sa engelen. De ble oppfordret til å gå til stallen for 
å finne Frelseren i krybben.  

Så går også vi med langsomme skritt mot julefeiringen. 
Gjennom advent er vi invitert til å dele forventningen 
om han som stadig kommer i julens evangelium, i ord og 
sakrament. Guds Sønn deler menneskelivet med oss, og 
han viser oss veien til Gud. Guds Sønn kom til oss for å 
være sant menneske sammen med oss. Han leder oss til 
ham som skapte oss. 

«La ikke hjertet bli grepet av angst, men tro på Gud og tro 
på meg». Det er slik han viser oss veien vi skal gå. Han for-
kynner at frykten skal vike for glede. Det er ikke et lettvint 
livsmestringsråd. Jesus sier at vi vet veien dit han går. Og 
det er sant: I tro vet vi det. Det er adventens vei. Vi går den 
i tillit til Guds nåde som viser oss kjærlighetens vei. Den 
går til vår neste. Den går til flyktningen 
og til den utstøtte. Den går til et såret 
skaperverk. Den er bygget av kjærlighet 
og tjeneste.

Velsignet jul.

Juleandakt

Fra 

redaksjons-
komiteen
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17. januar 31. januar
14. februar 28. februar på Helsetunet
14. mars 28. mars
18. april
02. mai 23. mai

Leksvik menighetsråd ønsker foreLdre med barn fra 0-12 mndr 
veLkommen tiL Leksvik forsamLingshus 
fra kL 10.00 tiL kL 12.00 føLgende datoer vår 2017

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

Både kroppsbevissthet, språk og følelser stimuleres gjennom 
babysang.

Både barn og foreldre har nytte og glede av sosialt fellesskap.

Barn og foreldre får del i en kristen kulturarv, og barna gis en 
opplevelse av å bli sett og elsket av foreldre og Gud.

Babysang er også en mulighet til å bli kjent med andre som 
har barn i samme alder.

Trenger du skyss?  Ta kontakt med 
Ann-Kristin på telefon 958 79 485

Mitt dikt

Dette diktet ble lest av Arnfinn 
Berget på en åpning av et menig-
hetsrådsmøtene i Leksvik. Kjersti 
i redaksjonskomiteen synes det 
fortjener en plass i bladet vårt, og 
derfor har vi i denne utgaven valgt 
å bytte ut «Min salme» med «Mitt 
dikt». Oppfordringen er å tørre å 
stoppe opp, tenke over hva som er 
viktig i livet, og hvordan vi bør være 
mot hverandre.

Diktet heter 
«Våg å være»  
og er skrevet av Hans Olav Mørk. 

Våg å være ærlig 
våg å være fri 
våg å føle det du gjør 
si det du vil si. 
Kanskje de som holder munn 
er reddere enn deg? 
Der hvor alt er gått i lås 
må noen åpne vei.

Våg å være sårbar 
ingen er av stein. 
Våg å vise hvor du står, 
stå på egne bein. 
Sterk er den som ser seg om 
og velger veien selv. 
Kanskje de som gjør deg vondt 
er svakest likevel?

Våg å være nykter 
våg å leve nå. 
Syng, om det er det du vil -  
gråt litt om du må. 
Tiden er for kort til flukt,
bruk den mens du kan. 
Noen trenger alt du er
og at du er sann!

En liten julehilsen fra denne herlige gjengen på siste baby-sang i året 2016!        Foto: Ann-Kristin

Velkommen til samling i 
Hindrem Stavkirke 
2.juledag kl.17.00.

Ta med kaffe og julebakst. 

Vi synger julesanger og hygger oss 
i lag!

Stavkirkelaget

JUL I STAVKIRKABirger Berge inspi-
serer døpefonten i 
Hindrem Stavkirke 
sammen med Ruth 
Margareth Hindrum 
da beboere fra 
helsetunet besøkte 
kirken.

Foto: Anne Grete 
Winge
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4-årsbok
Mange flotte barn og foreldre har vært med på høstens aktivitetskveld for 
4-åringer, samt utdeling av 4-årsbok i gudstjeneste, både i Vanvikan og Lek-
svik. Representanter fra trosopplæringsutvalgene har vært med å hjelpe til, 
May-Elin Kvakland Tviberg og Vigdis Sollie i Vanvikan, Elise Tetlimo i 
Leksvik, for å sikre et best mulig opplegg for barna. På aktivitetskveldene 
snakket vi sammen om 4-årsboken, om gudstjenesten, lærte sanger og hørte 
bibelfortelling med tonefølge, laget spisebrikke, og spiste boller. Mange 
gode spørsmål og kommentarer fra barna skapte god stemning.

Tårnagenter
Tårnagenthelg med 3. klassinger ble gjennomført av Kristina Kruken i Lek-
svik og May-Elin Kvakland Tviberg i Vanvikan, samt gode medhjelpere i 
frivillige medarbeidere og konfirmanter. Å være agent i kirka, lete etter spor, 
gjøre seg kjent i alle rom og med mange symboler, lage manna-blomster til 
bruk i vandringen i gudstjenesten, få lov å være med opp i klokketårnet, 
synge og spise god mat, var en del av opplegget. Vi lar bildene tale for seg 
selv.

Nytt fra trosopplæringen

Ivrige barn synger «Hvem har skapt alle blomstene» i Gudstjeneste 
i Leksvik kirke. Foto: Elise Tetlimo

Stor aktivitet når 4-åringer og foreldre var på aktivitets-
kveld i Leksvik Forsamlingshus.         Foto: Elise Tetlimo

Knut Ola spilte muntre toner til bibelfortellin-
gen om skapelsen. Foto: Elise Tetlimo

Sokneprest Verena 
sto klar til å gi ut 

ballonger etter 
bokutdelingen.

Foto: Elise Tetlimo

Bok og ballong i Stranda kirke.

Vigdis Sollie hjalp barna med laminering av 
spisebrikkene, og alle ventet mer eller mindre 
tålmodig i kø.

Det er godt å få 
hjelp av mamma 
når spisebrikke 
skal lages.
Foto: Ann-Kristin

En munter gjeng med 3. klassinger hadde fått tårnagentbevis for anledningen.    Foto: Kristina Kruken

Det var stor 
spenning da politiet 

kom og lette etter 
spor på alteret i 

Stranda kirke.
Foto: Jon Normann 

Tviberg

Litt skummelt, men også veldig gøy i tårnet i Stranda kirke.

Foto: Jon Normann Tviberg

Av Ann-Kristin.
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Presentasjon av årets konfirmanter
I høst var det også presentasjon av årets 
konfirmanter i begge kirkene våre. En flott 
gjeng med ungdommer har meldt seg på til 
et forhåpentligvis spennende år!

Konfirmantleir på Oppdal
Helgen 16.-18. september var alle årets 
40-konfirmanter på leir på IMI Stølen 
sammen med voksenledere og ungdomsle-
dere. En helg med mye innhold i form av 
undervisning, gruppearbeid, aktivitetsløype 
og gudstjeneste før avreise på søndag. 
Tema på leiren var «Å være en fremmed». 
Med utgangspunkt i synonymordbokens 38 
ord for det samme, fikk både konfirmanter 
og vi voksne litt å tenke på og å samtale om.

}

Ved aktivitetsløypens start må alle gå gjennom 
denne porten hvor de avlegger følgende løfte:
•  Å være positiv
•  Å hjelpe andre
•  Å gjøre så godt jeg kan

Å lede en blind. Å tørre å stole på 
den som leder.

Hvordan ta seg over et område som gruppe ved 
hjelp av stokker som skal forflyttes på påler, 
UTEN å røre bakken. 

I storsalen på IMI hvor vi ofte samles til forskjel-
lige aktiviteter minner dette korset oss på hvorfor 
vi er her.

Å tørre å falle, og å stole på at 
noen tar imot.

Etter lunsj i gamma var det tid til en liten pause ute.

Alle må samarbeide når oppgaver skal løses.

Foto: Ann-KristinFoto: Arnfinn Berget
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Ungdomsgudstjeneste
Mange samarbeidet med sokneprest Verena for å få til en flott ungdomsguds-
tjeneste i Leksvik kirke i høst, deriblant en del av årets konfirmanter. Orga-
nist Knut Ola hadde fått med seg frivillige til et band, så det ble musikk med 
«trøkk». Nydelig solosang ble det også, av modige konfirmanter!

TRÆKK
Ungdomsklubben TRÆKK (Trøndersk Ætter-
længte Kul Kafé) hadde i høst invitert politiet på 
besøk, som et ledd i det forebyggende arbeidet for 
et bedre ungdomsmiljø. Alle som jobber med barn 
og unge i Leksvik, samt foreldre og elever ved 
Testmann Minne Skole, har i høst arbeidet med 
dette tema, på oppfordring fra skolen. Et svært 
viktig tema, i håp om at ungdommene våre skal 
ha det bra! Og som ledd i dette inviterte vi altså 
politiet til TRÆKK. Det ble et spennende møte.

Foto: Ann-Kristin

4 konfirmanter og 1 
ungdomsleder fra Rissa bidro 
med nydelig sang under 
ungdomsgudstjenesten i Leksvik 
kirke.          Foto: Ann-Kristin

To konfirmanter holdt Kristus-
kransen og viste fram perlene, 
mens sokneprest Verena leste 
hva hver enkelt perle stod for.

Elvida Berget fremførte 
Leonard Cohen´s «Hallelujah» 
med sin nydelige stemme!

En del av ungdommen som var på TRÆKK sa seg villig til å bli tatt bilde av sammen med 
politiet.

3 uniformerte politi tok seg tid til å snakke med, spille air-
hockey og spise pizza med ungdommene våre.  

Bønnegruppa på søndagens gudstjeneste bidro bl.a. med 
denne flotte bønnen som er vel verdt å merke seg!
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Diakoniens spalte  – ung diakoni

Geir Yngve og Anja Hovde bidro med sang og 
musikk, og et flott foredrag til inspirasjon for 
alle frivillige i Leksvik og Stranda Menigheter.
Foto: Ann-Kristin

Rikke Lysvand hentet oldemor Astrid Nikoline 
Rosvoll til sangstund på Helsetunet.

Vi avsluttet sangstunda med salme nr 564 som vi lærte på konfirmasjonsleir, «Som barn i ditt hus»:

1. Som barn i ditt hus 
har vi hver og en et sted
der vi kan søke ditt ansikt
og du gir oss av din fred.
Så møtes vi her
i din store faderfavn.
Du lar oss juble og glede oss
når vi er samlet i ditt navn.

Ref. 
Du har lovet å være til stede
for å dele vår sorg og vår glede.
Gi oss vilje og mot til å leve, Herre,
Som barn i ditt hus.

2. Som barn i ditt hus
gir du rom for alt vi er.
Vi har vår styrke og svakhet.
Midt i alt er du oss nær.
Du samler oss nå
til bønn og lovsang rundt ditt bord.
Og vi skal gå med din kjærlighet
ut til alle folk på jord.

Ref.
Du har lovet å være til stede
For å dele vår sorg og vår glede.
Gi oss vilje og mot til å leve, Herre,
Som barn i sitt hus.»

I alt arbeidet vi gjør i menighetene våre 
står diakoni, eller kirkens omsorg, sentralt. 
Dette gjelder også i arbeid med barn og 
ungdom. Diakoni har en sentral plass i Plan 
for Trosopplæring. Der står det blant annet:

«Diakonien er uløselig knyttet til trosopp-
læringens mål om å bidra til livstolkning 
og livsmestring. Trosopplæringen skal gi 
rom for å utvikle et trygt selvbilde, etablere 
relasjoner, utfordre til tjeneste og til livsut-
foldelse for hele mennesket – med bruk av 
ulike sanser, evner og uttrykksmåter. Alle 
har behov for å bli møtt med nestekjærlig-
het og omsorg i glede og sorg. Alle barn 
og unge skal bli møtt og tatt vare på som 
de er. Det må være naturlig og selvfølge-
lig å dele livets sårbarhet med hverandre og 
samtale om livsspørsmål og de utfordringer 
og kriser livet gir».

Gjennom ulike tiltak for barn og ungdom 
håper vi i Leksvik og Stranda Menigheter 
å kunne vise diakoni i praksis, med rom for 
alle i et stort og rikt mangfold, å vise evan-
geliet i handling ved å

DELE tro og undring
DELE kristne tradisjoner og verdier
DELE opplevelser og fellesskap
DELE håp og kjærlighet

Fra tro til handling i en slags trospraksis 
prøvde vi på når det var undervisning i dia-
koni i høst, og alle årets 40 konfirmanter 
sammen med prest Verena, konfirmantlæ-
rer Inger Marie Falch Løwø og underteg-
nede, etter avtale med aktivitør Anne Grete 
Winge, ønsket oss en sangstund på Helsetu-
net. Med beboere fra Strandheim, Lundeng 
og Helsetunet, ble det fullt i hallen, og en 
forandring ble det, med god sang! Unge og 
gamle, sammen!

Så ønsker jeg å takke alle dere som på en 
eller annen måte har bidratt i det frivillige 
arbeidet i våre to menigheter. Det er ganske 
mange som bidrar på forskjellig vis, og ca 
130 invitasjoner ble sendt ut til medarbei-
derfesten i høst. For oss som jobber i kirken, 
og for alle som nyter godt av det dere gjør 
i lokalsamfunnet, er dere gull verdt! Tusen 
hjertelig takk!

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring 
til dere foreldre: Jeg håper dere kan gi barna 
deres en trygg og god julefeiring!

Med ønske om en 
fredfull jul 
i hjerte og hjem!

Ann-Kristin
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Nå er taket på Leksvik kirke ferdig. Den ble stram og fin med 
ny solid skifer, utskifting av noen vindskier, og med takrenner 
og nedløp i kobber. Dyktige håndverkere har gjort en flott jobb, 
og det ble heldigvis ikke avdekket noen bygningsmessige over-
raskelser underveis i arbeidet. Så nå er kirka vår tatt godt vare på, 
og kan forhåpentligvis stå i mange, mange år. Det er 350 år siden 
byggingen av kirka startet, og i 2020 kan vi feire 350 år siden den 
ble vigslet. Tenk hvor mange generasjoner som har vært tilknyttet 
kirka i glede og sorg opp gjennom tiden!
 På personalsiden er Ann-Kristin Eidsvåg tilsatt i 100 % fast 
stilling fra 01.januar 2017. Hun er da 60% diakoniarbeider, og 
40% trosopplærer. Folk i alle aldre vil kunne møte henne på for-
skjellige arrangementer og i samtaler i kirkas regi gjennom året. 
I tillegg har vi vært så heldig å få inn Elise Tetlimo som trosopp-
lærer i 30% stilling. Hun skal arbeide med barn og unge, og skal 
også overta som redaktør for menighetsbladet. Da har vi alle stil-
linger besatt fra nyåret, og det ser vi fram til.

Jeg ønsker deg ei god og fredfull jul.
Vennlig hilsen Kari Berg        Foto: Ann-Kristin

Kirkevergens lille hjørne

Her kommer en liten notis fra organisten. Torsdag 27.oktober 
var det høstkonsert i Stranda Kirke. Dette ble en variert kon-
sert der Anna Sæther og Laura Søraas spilte kornett. Eirin Folde 
sang, og duoen Trigger medvirket også. Jeg spilte orgel og piano 
og prøvde meg også som diktleser   ca 30 personer var tilstede 
og jeg takker utøverne for at de stilte opp og laget en fin stund i 
kirka en kald oktoberkveld.

Jeg og Ann-Kristin skal forfølge en tradisjon vi har hatt de siste 
årene; nemlig barnekor i Vanvikan før jul. Se den røde annonsen 
på side 12.

5. juledag kl 19:00 så går den tradisjonelle julekonserten i Lek-
svik Kirke av stabelen. Lokale utøvere skal også i år sørge for 
at romjulstemningen skal komme på plass i Leksvika, og jeg 
ønsker alle velkommen på konsert 5. juledag.

Da vil jeg ønske alle en fin førjulstid  
Knut Ola Vang

Fra orgelkrakken

Høstkonsert, barnekor og 
julekonsert
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Under 2. verdenskrig, nærmere bestemt 
22.01.1941 ble Dalblomsten Barnefore-
ning stiftet. Foreningen var underlagt  Den 
Indre Sjømannsmisjonen og det var emisær 
Helge Bergsaune som startet. Sammen med 
seg hadde han Ida Dretvik som ble første 
formann, og som drev foreningen fra opp-
starten i 1941 og ut året 1965. Ut fra gamle 
regnskapsbøker kan vi se at foreningen i 
starten var en pikeforening, og vi vet ikke 
sikkert når også gutter fikk være med.
 Fra januar 1966 var det Marie Fossan 
som overtok. Den første tiden gikk det på 
omgang mellom gårdene. Men fordi det 
etter hvert ble vanskelig for Marie å komme 
seg ut av helsemessige årsaker, ble det til at 
møtene ble holdt hjemme på Fossan, hvor 
ektemannen Ole ble en god støtte også når 
var barnemøte, som det den gang het. Bar-
nemøtene var ikke på noen bestemt dag, 
eller dato. Så når nye møter ble bestemt var 
det å ta fram den lange listen med telefon-
nummer, sette seg godt til rette i stolen, og 
ringe rundt.
 Marie forteller at et slikt barnemøte 
alltid begynte med en sang. Så ble det 
andakt, sang, prat, boller og kakao, num-
mersalg, ei lita fortelling og fadervår.
 Hun husker godt at hun gikk til innkjøp 
av plastduker med fine mønstre på, for det 
hente seg at det ble litt kakaosøl. Og mange 
en bolle har blitt bakt opp gjennom årene.
 Utlodning hadde de hver gang, og pen-
gene som kom inn gikk til Den Indre Sjø-
mannsmisjon. Den som vant, og det var 

bare lov å vinne en gang, skulle ta med 
gevinst neste gang. Det var ikke alltid så 
lett å huske på for barna, så Marie hadde 
alltid noe på vent.
 Mange barn har deltatt på barnemøte 
hos Marie opp gjennom årene, og her om 
dagen kom en pleier fra hjemmesykepleien 
innom, og hun fortalte at her hos Marie 
hadde hun vært mange ganger. «Her er det 
som før i tiden, samme bord som vi brukte å 
sitte rundt, samme divan, og her er det som 

Dalblomsten 
Barneforening

Jubileumsfest i Dalbygda Bedehus i 1981 da 
Dalblomsten feiret 40 år.

vi brukte å leke med». Sånn sett er det moro 
å bli gammel sier Marie, når noen forteller 
om minnene.
 «Å la barna få høre om Jesus har vært 
viktig for meg. Derfor har jeg holdt på i alle 
disse årene. Noe jeg lærte før krigen da jeg 
arbeidet som hushjelp i Trondheim er at en 
«tjener gjør det han blir bedt om». Sånn er 
det også overfor Gud. Vi gjør det vi blir 
bedt om, så får resultatet stå i Hans hånd».
 Av og til har det vært med gode med-
hjelpere, og Synnøve Trondstadhagen er 
en av dem som var med fra starten da Ida 
Dretvik var formann. Hun var også med de 
senere årene da jeg holdt på. Og da Anna 
Marie Ree Moan flyttet hit til bygda sam-
arbeidet vi i mange år, om Søndagsskole og 
Dalblomsten.
 I 2006 ble Dalblomsten barneforening 
nedlagt. Men mange minner lever videre, 
både hos Marie, hennes familie, og hos de 
som har deltatt opp gjennom årene.

Ann-Kristin

Tilbakeblikk
Fra Solveig Johansen har vi fått låne 
dette bildet av 1.- og 2. klasse ved Røstad 
Skole på «presthjalet». 
Bildet er tatt 5. april 1929

1. rekke fra venstre:
Borghild Andrea Gangstad
Emma
Inger Kristine Berg
Solveig Mary Berg
Mary
Alfhild Kristianna Roli

2. rekke fra venstre:
Inger Killingbergtrø
Kaldine Amanda Killingberghaug
Kristine Roli
Lærer Tordis Aune
Laura Kaspara Killingbergtrø
Alfhild Konstance Oldervik
Halldis Marie Sandvik
Jørdis Johanna Røstadsand

3. rekke fra venstre:
Gustav Karlo Grøntveit
Torbjørn Rosvold
Arne Julian Ottesen
Herman Julian Rosvold

Arman Nikolaus Skiksten
Ditlev Rosbak Dahl Killingbergtrø
Gunnar Østeni
Arvid Bjerkan
Lars Andreas Helaas
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Torsdag 27. oktober ble det arrangert 
høstkonsert i Stranda kirke. Det var en 
mørk høstkveld ute, men inne i kirka 
var det en varm og god stemning. Knut 
Ola Vang tok oss igjennom konserten 
på en ypperlig måte. Laura Søraas og 
Anna Skjerve Sæther, som er elever i 
kulturskolen, spilte mesterlig på sine 
blåseinstrumenter sammen med Knut 
Ola på piano. De fremførte «Give us 
peace», «Over the rainbow» og «wipe 
out». Sangerinnen Eirin Folde fremførte 
nydelig sang, og fortale litt om sitt for-
hold til sang og musikk. Hun fremførte 
blant annet «Blå Salme» av Erik Bye. 
Diktlesning av Knut Ola Vang ble også 
fremført med god innlevelse. Ett av dik-
tene «Traktor’n» av Lorns Fossum ble 
fremført på ekte inderøymål. Duoen 
Trigger, som består av Torgeir Sæther 
og Tommy Roten, fremførte blant annet 
Neil Youngs «Heart of gold» med flott 
gitarspilling, munnspill og vokal. Vi 
som var i publikum fikk også være med 
å synge når det var allsang. Konserten 
ble avsluttet med en nydelig egenkom-
ponert nattasang av Knut Ola Vang.

Linda Tømmerdal Roten, leder i Stranda 
menighetsråd.

Høstkonsert i 
Stranda kirke

Litt om hvordan det store vegg-maleriet i Kråkmo Bedehus ble til

Margrethe og Gunnar Gravås var på besøk 
hos mine foreldre Amanda og Anders 
Gravås. De kom i snakk om bror til Mar-
grethe (som bor i Amerika) som er gift 
med datter av kunstmaler Mikael Hoel fra 
Oppdal. Han var kjent for bl. a. portretter 
av samtlige rektorer ved Skjetlein Land-

bruksskole, og utsmykking av flere kirker 
og menighetshus i Trøndelag: Rennebu, 
Berkåk, Nerskogen og Oppdal, samt Trøn-
delag Kunstgalleri, Det Kongelige Norske 
Videnskapers Selskap i Trondheim, Kris-
tiania Kunstforening og Namsos Kunstfo-
rening.

 Min far, Anders Gravås, som da var 
formann i styret for Kråkmo Bedehus fikk 
da ideen om å få Mikael Hoel til å komme 
til Kråkmo også. Han fikk Gunnar til å 
spørre han om han kunne komme, samt å 
få en pris på å få dekorert østre veggen i 
bedehuset. Han fikk positivt svar og han 
skulle ha kr. 1000,- for maleriet. Far tok 
kontakt med et annet styremedlem, Bern-
hardt Rian, og de ble enige om å sponse 
kr. 500,- hver på maleriet.
 Mikale Hoel ville ha med seg sin 
kone Edith hit mens arbeidet pågikk og 
de hadde gratis kost og losji hos Amanda 
og Anders Gravås. Arbeidet med maleriet 
varte i ca. 1 mnd, og det ble malt i 1961.

Julius Gravås

Foto: Ann-Kristin

Hva er "En gave til alle"? 
I 1995 samlet Gudstjenesteutvalget i Lek-
svik menighet tjueen intervju og innlegg 
om tro og liv mellom to permer. Alle hus-
stander i sognet fikk hver sin utgave av "En 
gave til alle" i postkassen. 
Blir det utgitt en ny utgave?
Fra og med neste utgave av menighetsbla-
det gjennoppstår "En gave til alle" som en 
intervjuserie i første omgang. Så får tiden 
vise om det blir en bokutgivelse også. Mye 
har skjedd på tjue år. Slekter har kommet 
og slekter har gått. Bibelen er blitt utgitt 
i ny oversettelse og salmekoka har også 
kommet i ny drakt. Gjennom nye intervju 
vil lesere få tilbakeblikk fra den første utga-
ven og samtidig bli kjent med nye intervju 
og innlegg.

En gave til alle

Jeg heter Vigdis Sollie og vil gi dere et 
tilbakeblikk på et spørsmål om meg selv i 
1995 og etterpå ta dere med frem til livet 
mitt i dag.

"1995: Vigdis Neverås er 13 år og går i 
6. klasse ved Testmann Minne skole når 
intervjuet blir tatt. Hun bor i Dalbygda. 
Hun var med i spørreleken "5-PÅ" forrige 

skoleår.
- Har menigheten noe å tilby deg nå som 
ungdomstida nærmer seg?
 - Jeg er såpass nysgjerrig av meg at jeg ser 
fram til å bli gammel nok til å gå på "Åpent 
hus" og kanskje begynner jeg i skolelaget. 
Jeg vil se om det er noe for meg. Dessu-
ten går jeg litt i kirka, som når korpset mitt 
skal spille der ved enkelte anledninger. Jeg 
spiller kornett i skolekorpset. Jeg har også 
fått med meg presteinnsettelse og en konfir-
masjon. Jeg sluttet på søndagsskolen i fjor 
fordi jeg følte meg for stor, men jeg kan 
tenke meg å starte opp igjen som medarbei-
der for de minste barna. Jeg liker å hjelpe 
små barn."

20 år etter.
Jeg fulgte opp interessen for barn og ble 
førskolelærer og speiderleder. Jeg giftet 
meg og ble tobarns mor. Jeg har også vært 
både ansatt og frivillig medarbeider i begge 
sognene. I dag har jeg fremdeles nærhet til 
både Leksvik kirke og Stranda kirke. Kir-
kene var naturlige valg til bryllup og bar-
nedåp.

-Har menigheten noe å tilby meg som er 
ung voksen og småbarnsforelder? 
-Ja absolutt. Jeg liker godt babysang, fami-
liegudstjenester og de mange fine trosopp-
læringstiltakene for barn. Som frivillig 
medarbeider og som deltaker på trosopp-
læringstiltak kan jeg både gi og få. Og jeg 
gleder meg til å bli bedre kjent med med-
mennesker gjennom intervju og innlegg om 
deres tro og liv. Det blir "gaver" gjennom 
hele året.

Vigdis Sollie
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Takk
Basarkomiteen vil takke alle 
som bidro til en vellykket basar 
på Stranda menighetshus den 
21.oktober! En spesiell takk til 
7.kl. ved Vanvikan skole, som 
sammen med sin kontaktlærer 
Grete Tungen, gledet forsamlin-
gen med flott sang og musikk!

Foto: Ruth Margareth Hindrum

Til tross for regnvær å manglende snø ute, var det ikke noe å si på julestem-
ningen inne. 
Når barna i Rønningen Barneforening møttes til siste samling før jul fant de 
frem julekrybba, tente adventslys og koste seg med julekaker og julebrus. 

Fortellingen om stjernen som ledet de vise menn, gjeterne som fikk englebe-
søk og Jesus som ble født i en stall var tema i samlingsstund og barna fulgte 
ivrig med. Det ble mange spørsmål og tid for undring...
Hvilke gaver var det vismennene hadde med, noen syns de hadde litt rare 
navn. Tenk å få se engler. Hva luktet det i stallen mon tro? Litt rart dette med 
pappan til Jesus at det var Gud og ikke Josef...

Da kveldens samling var over dro barna hjem 
med en "hemmelig" selvlaget pakke, litt jule-
pynt og et blad med julens budskap i bilder. 

Hva det luktet i stallen fant vi ikke ut. Det er 
heller ikke så viktig.
Det viktigste er at Jesus ble født.

Fremst fra v: Kristoffer, Katrine, Solveig
2.r fra v: Elias, Aurora, Nikolai
3.r fra v: Emma Alice, Patrick
4.r fra v: Mali, Jon
Bakerst fra v: Ida, Alvira, Rebekka

Barnas side
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Her kommer en oversikt over datoer for 
andakter våren 2017. 

Ved hver andakt blir det enkel kaffeservering.

Andaktene vil bli holdt i hallen på Helsetunet, 
onsdager kl 11.00.

Vær oppmerksom på at 5. april er det nattverd.

 Onsdag 11. januar 

 Onsdag 08. februar 

 Onsdag 01. mars 

 Onsdag 05. april Nattverdsgudstjeneste 

 Onsdag 03. mai 

 Onsdag 24. mai 

 Onsdag 07. juni 

Vi vil også gjøre dere oppmerksom på at vi som jobber i 
kirka er der for dere også utenom andaktene. Har du behov 

for å snakke med prest eller diakon kan de treffes
på følgende telefonnummer:  

 Prest: 924 04 393 Diakon: 958 79 485 

Vi ser frem til et trivelig vårsemester!

Alle er hjertelig velkommen 
til andaktene!

NÅ ER DET (SNART) JUL IGJEN!
  

ALLE FRA 4. ÅRSTRINN OG OPPOVER ER DERFOR
HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å VÆRE MED i

STRANDA JULEKOR! 
Vi øver i kirka onsdag 30. november og onsdag 
14. desember. Begge dager rett etter skoletid,  

fra kl 14.30 og frem til ca kl 15.30.

Vi serverer noe å spise!

VELKOMMEN! 
Sanghilsen fra

Ann- Kristin og Knut Ola

Organisten og Leksvik 
menighetsråd 
inviterer til 

Julekonsert
29. desember 
kl. 19.00 
i Leksvik kirke.

Variert juleprogram med lokale krefter. 
Bidrag til kirkemusikals fond ved utgangen.
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Velkommen til 
Hellige 3 Kongers Fest!

Fredag 6. januar 2017 kl 18.00 
ønsker vi deg velkommen til

Hellige 3 Kongers Fest i Stranda Menighetshus.

Vi får høre historien om De Hellige 3 Konger, Stranda 
Julekor synger for oss, det blir pakker til barna, 

loddsalg, god mat og drikke, og gang rundt juletreet.

Hjertelig velkommen skal du være!

Arr.
Stranda Menighetsråd

De hellige tre konger: Baltasar, Kasper og Melkior

Hjertelig velkommen til hyggetreff!

 

Stranda Diakoniutvalg inviterer til et
innholdsrikt første hyggetreff i det nye året 2017. 

Det arrangeres i Stranda Menighetshus 

Onsdag 18. januar kl 1100!

På programmet står:

Ord for dagen 

Underholdning av 4-klasse

Sang og musikk

Bevertning med karbonadesmørbrød, kaker og kaffe

   

Pris: kr 60,- pr. pers. 

Påmeldingsfrist er fredag 13. januar!

Du kan melde deg på ved å ringe eller sende sms til: 
Agnes, tlf. 95 84 49 68, eller
Ann-Kristin, tlf. 95 87 94 85

Vennigst si ifra dersom du trenger skyss!

 

Velkommen til 
Søndagssamlinger!

Det blir sangandakter følgende søndager våren 2017:

 22. januar Strandheim 

 12. mars Helsetunet 

 26. mars Lundeng 

 23. april Helsetunet 

Samlingene starter kl 11.00.

Arr. Leksvik Menighet

Søndag 8. januar kl 18.00 
på Leksvik Forsamlingshus 
arrangeres:

Menighetens juletre-
fest for voksne

Musikk og andakt, juletregang. 
Det serveres kaffe med noe attåt.

Velkommen til en hyggelig 
etterjulsstund!

            Arrangør Leksvik menighetsråd
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50-årskonfirmanter i Stranda

1. rekke: Gjertrud (Solberg) Bjørnebo, Brit (Aune) Kruksve, Laila (Rosvold) Kvitvang, Kristin (Johnsen) Storsve, 
Rita (Rosvoll) Hagen, Iren Lerstad og sokneprest Verena Grønning.
2. rekke: Håvard Lerstad, Jostein Lerstad, Trond Hovstein, Ivar Ramdal, Steinar Saghaug og Arnold Kammen.
Foto: Ragnar Bliksås

Nederst fra venstre: Laila Margrethe (Rian) Hestekind, Kirsten (Roten) Sæther, Sokneprest Verena Grønning, 
Gudrun Kråkmo.
Øverst fra venstre: Lillian (Johansen) Sørheim, Brit Marie (Roten) Dahl, Elin Bolsø, Amund Svee, Kirsti Breili. 
Foto: Ann-Kristin

50-årskonfirmanter i Leksvik
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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.-

Døpte i Leksvik

25.09.16 Isak Askvik Revdal
25.09.16 Simen Ludvik Kilen Kruksve
23.10.16 Alina Hamstad
23.10.16 Ronja Melting Kleiven
23.10.16 Adrian Krabseth

Vigde i Leksvik

06.08.16 Torunn Renate Berget og
Julian Endre Hovstein

20.08.16 Camilla Sollie Finsmyr og
Morten Stefan Berg

Døde i Leksvik

06.08.16 Torgeir Christian Schmidt-Melbye 
f.1952

25.09.16 Gudrun Oddbjørg Lerstad f. 1927
-Gravlagt Moholt, Trondheim

11.10.16 Turid Aalberg f.1956
23.10.16 Klara Sørheim f.1926
30.10.16 Ella Karin Rokhaug f.1946
04.11.16 Herman August Røvik f.1937
08.11.16 Magnar Ronald Svarholt f.1934
12.11.16 Rolf Jomar Aune  f.1956
22.11.16 Gustav Johan Aasholm f.1920
28.11.16 Aslaug Enger Vikin f.1931

Døpte i Stranda

12.06.16 Maren Ranheim

11.09.16 Lorentine Ness Hindrum
-døpt i Hindrem stavkirke

Vigde i Stranda

20.08.16 Marie Kvam Bustad og
Trygve Aleksander Flytør

03.09.16 Kamilla Fjeldvær og
Aleksander Waterloo Solheim

Døde i Stranda

10.08.16 Kåre Vaagland f.1936
- Gravlagt Stranda

16.10.16 Joar Gravås f.1941
- Gravlagt Breili

24.10.16 Helge Dagfinn Ekli f.1946
- Gravlagt Stranda

08.11.16 Kristian Vinter Johansen f.1919
20.11.16 Helga Genora Rian f.1917
29.11.16 Liv Marie Hansen f.1937

Takk for all vennlig deltakelse i forbindelse med 
Odd E. Tronstad sin bortgang og begravelse. Takk 
også for pengegaver til LIL, skiavdelingen.

Berit, Heidi og Nina med fam.

Takk for all omtanke, blomster og hilsener ved 
vår alles omsorgsfulle og gode, kjære Gudrun 
Oddbjørg Lerstad sin bortgang.

Torbjørn og Sissel med familie

Hjertelig takk for vennlig deltagelse og all omtanke 
ved vår kjære Asbjørg Myran sin bortgang. Takk 
for blomster og pengegaver til Breidablikktunet.

Marit, Aud, Sissel, Unni og Hilde m/familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår 
kjære Joar Gravås bortgang og begravelse. Takk 
for gaven til kreftsaken på 21500,- Spesiell takk 
til Asbjørn Mosleth for fin sang i kirka.

Inger Gravås m/fam

Takk for deltagelse i anledning Herman Røvik sin 
begravelse.

Familien

Hjertelig takk for alle pengegaver vi mottok i 
anledning Arild Røstad sin begravelse.

Leksvik IL, skiavdelingen

Hjertelig takk for alle pengegaver vi mottok i 
anledning Odd Emil Tronstad sin begravelse.

Leksvik IL, skiavdelingen

Hjertelig takk for all omtanke og varm delta-
kelse i anledning Klara Sørheims bortgang og 
begravelse.
Takk også til Leksvik Helsetun og hjemmesyke-
pleien for god pleie, og for blomster og pengega-
ver til Leksvik Forsamlingshus og Leksvik forening 
av N.L.M.

Familien

Hjertelig takk for gaven til Leksvik Forsamlingshus 
og Leksvik forening av NLM i Klara Sørheims 
gravferd.

Arne Sørli og Ragnar Bliksås

Takk for deltagelse ved vår kjære mor Ella Karin 
Rokhaugs bortgang og begravelse. Takk for en 
flott gave til Norsk Luftambulanse.

Heidi, Monica og Bente m/familier

Hjertelig takk for all omtanke, varm deltagelse og 
vakre blomster i forbindelse med Helge Dagfinn 
Ekli sin bortgang og begravelse.
Takk for pengegave til utsmykning i Stranda 
menighetshus på kr 21700.00

Vennlig hilsen Magnhild Ekli m/familie

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anledning 
Kristian Vinter Johansen sin bortgang og begra-
velse.  Pengegaver er gitt til blomsterfondet.

Hilda, Karsten, Lillian og Hildegun med familier.

Hjertelig takk til alle for oppmerksomhet og delta-
gelse i feiringen av min 90-årsdag!
Pengegaver - kr. 8.400,- er delt mellom Hjem-
mesykepleien og Leksvik Helselag.

Vennlig hilsen John Brandåstrø

En hjertelig takk til Stranda menighet for opp-
merksomheten på min 90-årsdag.

Torger Hanssen

Takk for oppmerksomheten på min 70-årsdag.
Solveig Grande

Med dette bildet fra 
Leksvik kirkegård
ønskes alle lesere 
en riktig 

God Jul!

Foto: Ingrid Dretvik



Retur: Leksvik og Stranda menighetsblad,
Lundaveien 4,
7120 Leksvik. B

Søndag er kirkedag

Endringer kan forekomme.
Se nyeste informasjon på menighetenes 

hjemmeside. 

http://www.leksvik.kirken.no

Torsdag 8.12.

Leksvik kirke  18:00  Barnehagens julespill   

Søndag 11.12.

Leksvik kirke  19:00  Lysmesse. Barnekoret 
YES og andre deltar.

Fredag 16.12.

Leksvik kirke  09:30  Skolegudstjeneste, 
småtrinnet ved Testmann Minnes skole  

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

Tirsdag 20.12.

Stranda kirke  09:15  Skolegudstjeneste Vanvi-
kan skole

Onsdag 21.12.

Stranda kirke  09.30  Barnehagenes julegud-
stjeneste   

Julaften 24.12.

Leksvik Helsetun  11:00  Julesamling, ord-
føreren og soknepresten deltar, sang og musikk  

Stranda kirke  14:00  Julaftens gudstjeneste, 
Stranda mannskor og Stranda barnekor deltar   

Leksvik kirke  14:00  Julaftens gudstjeneste 

Leksvik kirke  16:00  Julaftens gudstjeneste, 
barnekoret YES deltar 

1. juledag, 25.12.

Leksvik kirke  11:00  Julens høytidsgudstjen-
este med nattverd, evt. dåp  

Stranda kirke  14:00  Julens høytidsgudstjen-
este med nattverd, evt. dåp   

Nyttårsaften 31.12

Leksvik kirke  23:00  Nyttårsaftensgudstjeneste, 
Vi går inn i det nye året under klokkeklang 

Søndag 15.01.2017

Leksvik kirke  11:00  Familiegudstjeneste, 
småbarnsfamilier er spesielt invitert  

Stranda kirke  14:00  Familiegudstjeneste, 
småbarnsfamilier er spesielt invitert 

Søndag 22. 01.

Strandheim 11.00  Sangandakt ved frivillige

Søndag 29. 01.

Nidaros Domkirke 11.00  Festgudstjeneste, 
reformasjonsjubileumsåret starter

Søndag 12.02.

Stranda kirke  11:00  Karnevalsgudstjeneste, 
2.-klassinger er spesielt invitert

Leksvik kirke  14.00  Karnevalsgudstjeneste, 
YES deltar, 2. klassinger er spesielt invitert

Alle kan komme utkledd, for eksempel med en 
hatt eller et skjerf.

Vi kan glede oss over livet og over alle mulighe-
tene vi har til å være oss selv på forskjellige 
måter.  

Søndag 26.02.

Leksvik kirke  11:00  Høymesse

Søndag 05.03.

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

Søndag 12.03.  

Helsetunet  11.00  Sangandakt ved frivillige

Søndag 19.03.   

Leksvik kirke  11.00  Høymesse

Søndag 26.03.  

Lundeng  11.00  Sangandakt ved frivillige

Søndag 26.03.

Stranda kirke  11.00  Lys våken-gudstjeneste, 
5.-klassinger deltar og får en bibel 
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KIRKESKYSS:
Trenger du skyss til gudstjenestene i Leksvik 
eller Stranda kirke? Det kan vi ordne for deg! 
Du kan ringe til en av dem som står på lista 
til under. 
De har sagt seg villige til å organisere kjøring.

Stranda: 
Idar Hansen tlf. 74 85 71 05
Leksvik: 
Knut Hønnåshagen tlf. 74 85 73 25
Randi Bliksås tlf. 993 74 055
Åsmund Rosvold tlf. 416 09 024


