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Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. 

Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! 

Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! Deg være ære, Herre 

over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.

Salme 197 v 2.
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Kjære menighet 

Vi har gått inn i et nytt år. 2017 er et 
merkeår i Den norske kirkes historie. 
Det er 500 år siden Martin Luther 
med sine protestteser startet refor-
masjonen.

Vår kirke er fortsatt sterkt preget av reformasjonen. Jubile-
umsåret gir oss mulighet til å tenke over hva som er viktig 
for oss kristne, særlig i et samfunn som blir mer mangfoldig 
også i forhold til troen. 
 Kan kirken fortsatt være et trygt sted for oss som ønsker 
å be om Gud sin velsignelse ved viktige livshendelser? Er 
Gud fortsatt den samme, når det skjer forandringer hele 
tiden?
 Luther oppdaget at Gud var annerledes enn han hadde 
blitt lært opp. Men slik han ble kjent med Gud gjennom 
Jesus, kunne han legge bort all redsel, alle anstrengelser og 
alle krav og trygt stole på at Gud sin nåde ville være der for 
han uansett hva livet måtte bringe. Denne erkjennelsen ble 
en befrielse for mange siden.
 Kan det også være aktuelt for oss i 2017? Jeg tror det. 
Vi opplever mye krav, vi opplever forandringer, politisk og 
økonomisk usikkerhet. Men Gud holder jorden i sin hånd. 
Han holder oss i sin hånd. Han vil oss vel, ja han elsker oss!
 Denne vissheten gir meg trygghet når jeg nå er ansatt i 
en ny, selvstendig kirke. Kirkemøtet er fra 1. januar 2017 av 
de høyeste organet i Den norske kirke, ikke lenger kongen. 
 Men blir det merkbare forandringer av det her hos 
oss i Leksvik og Stranda menigheter? Nei, ikke på kort sikt. 
Menighetene består videre, presten er fortsatt ansatt i Lek-
svik og Stranda, kommunen fortsetter å finansiere deler av 
kirkens drift og de dyktige ansatte i fellesrådet skal fortsatt 
sørge for at dere alle kan møte gode fagpersoner i sorg og 
glede, på kirkegården eller ved hjemmebesøk.
 Men etter hvert vil menighetsrådene, bispedømmerå-
det og kirkemøtet ta stilling til om Den norske kirken kan 
organiseres litt annerledes. Det blir spennende! For målet 
blir fortsatt det samme! 

Kirkerådet skriver i sin informasjon til alle menigheter:

«Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, er Norges 
folkekirke. Kirkens kall og oppgave overfor folk og land 
videreføres.
 «Mer himmel på jorda» er Den norske kirkes visjon. Ved 
dette forstår vi oss som en del av Kristi bevegelse på denne 
jord. Gjennom ord og handling skal vi formidle Guds kjær-
lighet gjennom Jesus Kristus like til jordens ender. Må Gud 
velsigne dette året vi nå går inn i. Må Gud velsigne kirken og 
gi oss kraft og kjærlighet til å være vitner om Guds nåde.»

Denne bønnen deler jeg av hele hjertet. En god vår ønsker 
jeg dere alle!
Verena Grønning, 
sokneprest i Leksvik og Stranda menigheter.

Prestens hjørne

Fra 
redaksjonskomiteen
Som ny redaktør i menighetsbladet har jeg hatt behov for litt hjelp med 
første blad. Da er det godt å ha redaksjonskomiteen og forrige redaktør, 
Ann-Kristin. Vi hadde et møte hvor vi planla denne utgaven av menig-
hetsbladet. På dette møtet la jeg fram forslag til et par nye ideer til 
bladet. Disse ble godt tatt i mot av komiteen og jeg håper at dere lesere 
liker det også. Det som er nytt er «barnas side» hvor det er aktiviteter 
og spørsmål for barn, så bladet kan være et høydepunkt også for barna. 
En annen ting som er nytt er «Kaffekroken», en liten humorstripe. 

Vi er kjempeglad for alle bidrag vi får til bladet, både tekst og bilder. Har 
du noen nye eller gamle historier fra Leksvik/Vanvikan-området eller 
bilder du har tatt på noen av våre arrangementer så send de gjerne til 
oss. Vi er veldig takknemlig for alle bidrag! Frist for å sende oss bidrag til 
neste utgave av menighetsbladet er 1. april. Det kommer ut i midten av 
mai. Send til: menighet@leksvik.kirken.no. 

Elise Tetlimo, redaktør

Presentasjon av den nye trosopplæreren og 
redaktøren

Jeg er 23 år og kommer fra en liten plass som 
heter Harestua, 4 mil nord for Oslo. Der bodde 
jeg med mamma, pappa og 2 søstre frem til jeg 
var ferdig på videregående. Siden faren min, 
Eivind Tetlimo kommer fra Leksvik har jeg alltid 
likt å være her på ferie for å besøke familie. Det 
var derfor ingen tvil om hvor jeg skulle studere 
når jeg flyttet hjemmefra. Jeg flyttet til Trond-
heim for å komme så nærme Leksvik som mulig. 
Der ble jeg utdannet fotograf på Norges Kreative 
Høyskole. 

Nå har jeg bodd i Leksvik i snart 4 år og trives veldig godt her. I 2015 
ble jeg valgt inn i Leksvik Menighetsråd hvor jeg er leder. For øyeblikket 
jobber jeg på kirkekontoret, Expert, Coop Prix og som fotograf i mitt 
eget firma, Tetlimo Foto. I løpet av året blir det redusert en del da jeg 
har innsett at det blir «litt» mye å holde styr på. Fritiden går med på å 
være sammen med kjæreste, familie og venner. Får jeg tid og været er 
på min side så er det veldig godt å komme seg ut i den fine naturen vi 
har her i Leksvik. Jeg ser veldig lyst på den nye jobben og gleder meg til 
å bli kjent med flere i Leksvik og Stranda Menighet både som trosopp-
lærer og redaktør.

Elise Tetlimo
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Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 2017

Ja, vi elsker 
dette vannet
– Vannet smaker mye bedre, og 
klærne er mye renere enn før, 
sier Richard Wilson, før han tar 
en ny slurk av vannet fra lands-
byens nye brønn. Nå er livet 
enklere, friskere og morsom-
mere for Wilson.

Før kunne Wilson bruke mange timer på å hente 
vann til familien. Køen ved brønnen kunne være 
lang, og for hvert minutt med venting, ble det ett 
minutt mindre med fotballspilling sammen med 
vennene. For en 13 år gammel gutt er det hardt å 
akseptere.

Men vann må familien til Wilson ha, og å skaffe vann 
er hans ansvar. Og det er et tungt ansvar, bokstave-
lig talt. Fire kanner med vann skal fraktes fra brøn-
nen og hjem, og når kannene er fulle er vekten på 
80 kilo. Det er god trim for en 13-åring, kanskje litt 
for mye av det gode, tenker mange. Men vann må 
familien ha.

Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd 
endringer i landsbyen Ikonda, der Wilson bor. I 
landsbyen har flere brønnbyggere fått opplæring, 
og en ny brønn er på plass. Den har gjort køen ved 
brønnen kortere og vannet renere. Sykdommer som 
diaré og urinveisinfeksjon er det også mye mindre 
av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde mye 
vondt i magen. Men nå er det mye bedre. I framtiden 
håper jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre, og at 
folk sin helse også blir bedre, sier Wilson, som nå 
også har bedre tid og helse til å spille fotball – slik 
13 år gamle gutter skal gjøre.

Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfø-
rer Fasteaksjonen. I 50 år har altså menigheter over 
hele landet bidratt til at millioner av mennesker har 
fått den hjelpen de har rett på. Rent vann og tilgang 
på mat er en rett alle mennesker har, og Kirkens 
Nødhjelp kan aldri få gitt nok takk til de som har 
støttet aksjonen trofast gjennom 50 år.

2017 er også året der lutherske kirker verden over 
markerer at det er 500 år siden Martin Luther hang 
opp tesene i Wittenberg. Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon står sentralt i den norske 500 års-markerin-
gen, og målet er å vise diakoni i praksis ved å gå 
med bøsser den 2-4. april.

– Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg for å feire. 
Vi må sette oss ned og se på alt vi har oppnådd disse 
500 årene. Vi kan ikke bare be om penger, og si hal-
leluja og amen. Vi må se på hva vi kan gjøre for sam-
funnet vårt, sier Emmanuel Makala som er biskop i 
den lutherske kirken i området der Wilson bor.

50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den stødige 
pålen i Kirkens Nødhjelps daglige arbeid. For å 
klare å hjelpe flest mulig også de neste 50 årene 
trenger Kirkens Nødhjelp drahjelp fra våre trofaste 
bidragsytere. Du kan bidra til at Fasteaksjonen blir 
en suksess i Leksvik og Stranda, enten ved å stille 
som bøssebærer, eller ved å gi penger i bøssa. 

Det har aldri vært enklere å bli en brønnbygger.

I år vil det være 
fasteaksjon etter-
middag/kveld tirs-
dag 4. april i 
Leksvik og Stranda.
Da kommer alle konfirmanter fra 
hele kommunen med bøsser for å 
samle inn penger til Kirkens Nød-
hjelp. De har på seg legitimasjon 
og merke for KN på bøssa. Vi håper 
dere tar dem vel imot.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har 
som mål å samle inn penger til de 
som trenger det mest. KN blir våre 
hender som handler på vegne av 
Gud. Aksjonen har vært arrangert 
siden 1967, men KN har hjulpet 
mennesker siden 1947, da behovet 
for hjelp var stor i Europa.

Ja, vi elsker dette vannet. KN 
arbeider for å skaffe rent vann både i 
flyktningeleir og når naturkatastrofer 
rammer mennesker. 

Før påsken i april i år kommer 
igjen over 40 000 bøssebærere fra 
alle landets menigheter til å gå dør 
til dør for å samle inn penger til 
Kirkens Nødhjelps arbeid. Hos oss 
blir konfirmantene engasjert i dette 
arbeidet. Men deres engasjement 
blir bare til et bra resultat om vi alle 
bidrar raust! Vi kan ikke hjelpe alle, 
men gjennom Kirkens Nødhjelps 
arbeid kan vi hjelpe noen der de er!

Eksempler på hva din støtte er verdt:

For 200 kroner kan du gi ett men-
neske sikker tilgang til rent vann. 
Det er like mye som en t-skjorte.

For 1000 kroner kan du sørge for 
at én landsby får en vannpumpe, 
som er omtrent én bilvask og full 
bensintank.

Du kan også gi penger til fasteak-
sjonen ved å sende kodeord GAVE på 
SMS til 2426 (200 kr), eller å benytte 
kontonummer 1594 22 87493.

Takk for ditt bidrag.

«Min  salme»

Kom mai, du skjønne milde

Når sommeren går mot slutten og 
høst og vinter står for tur. Fylles 
jeg litt med vemod over at den 
varme og lyse tiden, med grønne 
enger og yrende liv over alt nå 
visner hen. Det blir mørkt om 
kveldene og kaldt. Da lengter jeg 
atter igjen til vår og sommer. Når 
dagene blir lysere og lysere. Og 
du kjenner den første varmen fra 
sola. Når livet yrer overalt. Når 
bekkene åpner seg, og snøen trek-
ker seg tilbake. Fuglene kvitrer i 
skogen og leirfivelen titter fram i 
grøftekanten.

Jomar Tømmerdal

Kom, mai, du skjønne milde,

gjør skogen atter grønn,

og la ved bekk og kilde

fiolen blomstre skjønn!

Hvor ville jeg dog gjerne

at jeg igjen deg så!

Akk, kjære mai, hvor gjerne

gad jeg i marken gå!

Om vint’ren kan man have

vel mangt et tidsfordriv;

man kan i sneen trave

– å ja, et lystig liv!

Men når seg lerken svinger

mot sky med liflig slag,

på engen om å springe

– det er en annen sak!

Kom derfor, mai, du milde,

gjør skogen atter grønn,

og la ved bekk og kilde

fiolen blomstre skjønn!

Hvor ville jeg dog gjerne

at jeg igjen deg så!

Akk, kjære mai, hvor gjerne

gad jeg i marken gå!

Tekst: D. Jæger
Melodi: W.A. Mozart



4       Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 1/2017

Nytt år er i gang, med mange arrangement som har gått før, men også noen nye. 
Som småbarns-sang som vi arrangerte for første gang like over nyttår, både i Vanvi-
kan og Leksvik. Dette er i forbindelse med småbarnsgudstjenesten som vi har hatt i 
starten av januar i flere år. Her inviteres alle 2- og 3-åringer til en kveld med sang, 
musikk, rim, regler, bevegelser, leik, og noe godt å spise. Det er fint å ha litt kjenn-
skap til noen salmer og sanger som synges i gudstjenesten påfølgende søndag, og 
det er fint å møtes og bli bedre kjent med hverandre.

Nytt fra trosopplæringen

Det var stor stas og full aktivitet når såpebobler skulle 
fanges i Stranda Menighetshus.            Foto: Ann-Kristin

Men når presten vår, Verena, snakket om da Jesus ble 
døpt i gudstjenesten påfølgende søndag, lyttet barna 
og kom med spørsmål og gode innspill på barns vis.
Foto: Ann-Kristin

Sammen med invitasjon til små-
barnsgudstjenesten fikk barna 
tilsendt en due som de kunne 
fargelegge og pynte. Og duen som 
du ser på dette bildet er en gave 
til Stranda kirke. Tusen takk til 
Oliver!                  Foto: Ann-Kristin

Barna tenner lys sammen med foreldrene. Alle sto i ring mens vi sang sammen.

Mali i farta med rytme-
instrumenter.

Slå på tromma var stor stas både med hendene og rytme-instrumenter.

Småbarnsang Tekst: Ann-Kristin. Foto: Elise Tetlimo.
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Hvert år bruker vi å ha en karnevalsgudstjeneste hvor 2. klasse med 
familie blir invitert både i Leksvik og Stranda kirke. I år har vi 
prøvd noe nytt og arrangert maskelaging i forkant av gudstjenesten. 

Maskelaging og karnevalsgudstjeneste

Juletrefest

Se så flotte masker de har laget.Ada Nathalie i full konsentrasjon.

2. klassingene i Vanvikan er godt i gang med 
maskelaging.

De fikk selv velge motiv og farge.

2. Klassingene i Leksvik i gang med maskene sine. 

Linnea L. klipper ut masken hun skal 
pynte.

Her møttes de for å lage masker med både farger, fjær og glitter. Det 
ble stor suksess med mange barn som møtte opp og lagde mange 
fine masker. Maskene fikk de igjen på gudstjenesten for å bruke der.

Vanvikan speidergruppe sin tradisjonelle tjuendedags juletrefest 
er åpen for alle sammen. De eldste speiderne hjelper til i forkant 
med å pakke nisseposer og å sette utover bord og stoler. Denne 
kvelden kler alle speiderne seg i speiderskjorte og speiderskjerf.
Det kom mange store og små på juletrefesten på Stranda menig-
hetshus 13. januar. Juletrefesten gjennomføres som en kurvfest 
der alle speidere tar med fjorårets rester av julekaker, julekjeks og 

julegodt. Åresalget har speiderrelaterte premier som pakkposer og 
hodelykter. Det er selvfølgelig gang rundt juletreet. Som fast inn-
slag som på de tradisjonelle juletrefestene hadde vi også nissebe-
søk denne kvelden. Takk for supert oppmøte og for godt åresalg.

Skrevet av Vigdis Sollie.
Foto av speidergruppas leder Frode Sollie. 

Tekst og foto: Elise Tetlimo
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"Jeg har en engel som følger meg -----". 17 
jenter og gutter synger frimodig åpningssan-
gen. Det er andre møte for Gnisten og Nyskudd 
i det nye året. I kveld er det hyggekveld med 
mye leik og sang. Arne forteller en historie fra 
da han var liten (vi skvetter til når han kommer 
med ett utrop). Frukt smaker godt og noen gjen-
glemte pepperkaker forsvinner fort. Utlodning 
må vi ha. Det er alltid spennende og morsomt 
for både liten og stor.
Å mime et yrke eller jobb er ikke enkelt. Det 
tok sin tid før vi forsto at Iver slaktet gris.
Lettere var det å se at Charlotte mimet en ele-

Gnisten og Nyskudd fant. Artig. I kveld ble det ikke tid til 
hobbyarbeid, men det hadde vi på for-
rige møte. Trebiter ble satt sammen til 
både Formel 1 bil, fly og nissemann 
eller nissedame. Se bilder.
Andakten i kveld ble understreket med 
sangen: "Kjære Gud jeg har det godt, 
takk for alt som jeg har fått. Du er god 
du holder av meg. Kjære Gud gå aldri 
fra meg ----".
Det hørtes at vi kunne den. Minner fra/
ved barnesenga dokket opp.
Også i kveld måtte vi avslutte med 
"infaterisangen".
Takk for oss.

Hilsen Oddmund Sørli

En liten gutt 
ønsket å møte 
Gud
En liten gutt ønsket å møte Gud. Han visste at 
det kom til å bli en lang reise, så han pakket 
ned litt niste og noen bokser cola i sekken sin. 
Så ga han seg i vei.
 Da han hadde gått to kvartaler, så han en 
gammel dame som satt i parken og bare stirret 
på duene. Gutten gikk bort og satte seg ved 
siden av henne på benken.
 Etter en stund åpnet han sekken sin og 
fant fram nista. Da la han merke til at damen 
også så litt sulten ut. Uten et ord rakte han 
henne ei brødskive. Hun smilte varmt, tok imot 
brødskiva og begynte å spise.
 Smilet hennes var så vakkert at gutten 
ønsket å se det igjen. Derfor tok han opp en 
colaboks og rakte henne, fortsatt uten et ord. 
Damen tok boksen med det vakreste smil til 
takk.
 Slik ble de sittende ved siden av hveran-
dre resten av dagen, mens de delte guttens 
niste og drakk opp brusen hans. De bare satt 
der, fortsatt uten å veksle ett ord.
Da solen begynte å gå ned, oppdaget gutten 
at han var trett og måtte gå hjem. Han pakket 
sakene sine, reiste seg og begynte å gå.
 Da han hadde gått noen skritt, snudde 
han seg brått og løp tilbake til damen på 
benken. Uten et ord bøyde han seg ned og ga 
henne en varm klem.
 Damen smilte sitt vakreste smil mot ham, 
og gutten smilte tilbake.
 Da gutten kom hjem, ble moren overrasket 
over hvor smilende og glad gutten så ut.
– Hva har du gjort i dag, da, gutten min, siden 
du ser så glad ut?, spurte hun.
– Jeg har spist lunch med Gud, sa gutten, og 
fortsatte med et stort smil, før hans mor rakk å 
si noe: – Og du skulle sett, hun hadde verdens 
vakreste smil!
 Samtidig kom den gamle damen hjem, full 
av glede og med et strålende smil.
– Hvor har du vært i dag, sa hennes sønn, for-
undret over hvor glad hun så ut.
– Jeg har spist lunch med Gud, sa den gamle 
damen og fortsatte før sønnen rakk å kom-
mentere utsagnet:
– Vet du, han er mye yngre enn jeg hadde 
trodd!

Alt for ofte undervurderer vi verdien av det å 
gi andre mennesker et smil, være hyggelige, 
omsorgsfulle og varmhjertige. Dette kan ha 
utrolig stor betydning for menneskene vi 
møter i livet. Enten de er der for et øyeblikk 
eller resten av livet.»

Funnet på nettadresse: 
www://dagensnytt.com
Innsendt av Vigdis Sollie
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Skriv svar her: 1.
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Avholdsbevegelsen i Norge startet i en periode midt 
på 1800 tallet der «organisasjons-Norge» så dagens 
lys, blant annet misjons-, ski- og bondeforeninger, 
turnforeninger og arbeiderbevegelse. Det var også en 
periode der alkoholen gjorde stor skade i det norske 
samfunnet. 
 Også her i Leksvik ble det startet Avholdsfore-
ning. Den ble startet i 1847 etter iniativ av Sogne-
prest Scheen. Senere var det også i en tid foreninger i 
Hoven, Hindrem og Dalbygda.
 I 1852 var det 134 medlemer i laget, og i 1904 var 
det hele 347 medlemmer. Medlemstallet svingte noe, 
men det var mye aktiviteter. 
 Blant annet startet de å holde 17. mai fester i 1905 
sammmen med Den Kristelige Ungdomsforeninga, 
Arbeidsforeninga, Musikkforeninga og skytterlaget. 
Til 17.mai 1930 fikk de laget egen fane som ble brukt 
i 17-mai toget. Da var 400 barn og noen voksne som 
gikk i toget.
 Foreningen var også opptatt av å samle inn midler 
til gode formål. Allerede i 1913 tok foreningen ini-
ativ til innsamling til «Sygepleiesage», i 1939 ble det 
samlet inn til «Finlandshjelpen». Det kom inn 126,50 
kr. 
 I 1931 ble det startet opp eget Avholdsungdomslag. 
Elias Grande og Paul Magnus Hagen var ledere der. 
Det var også et barnelag. 

Leksvik Avholdslag
Tekst: Siri Sundgot Grande

 I aug 1956 var det utflukt til Haugsbakksetra 
(bildet). Det var berrfot-fotball, sangkoret underholdt 
og det var leiker for både store og små. Det ble arran-
gert utflukter både sommer og vinter, både her i Lek-
svika, og på treff rundt om i Inn-Trøndelag. Dette var 
fine samlingspunkt for ungdommene.
 Det var også andre arrangement, vanlige lagsmø-
ter med sang og foredrag om avholdssaker, juletrefest 
pluss «karens kveld» og «kvinnfolkas kveld», der 
enten kvinnene eller karene var ansvarlig for program-
met på festen.
 Til en fest ble det sydd en heste-drakt for to per-
soner. Han hette Sokrates fordi han var et Orakel som 
svarte på spørsmål, telte og danset samba. Det var god 
stemning med mye latter og glede på møtene og både 
vennskap og kjærlighet oppstod.
 En gang stod rokke-konkurranse for karene på pla-
katen. Dette ble det litt oppstyr om, da noen mente en 

ikke kunne ha en rocke-konkuranse på forsamlingshuset. Men når de forstod 
hvilken konkurranse det var snakk om (rokk og ikke rock), så var alt såre vel.
 Sangkoret i avholdslaget var dyktige. Elias Grande, Anne Berit Hovstein og 
Arne Hovstein dirigerte koret. Koret var forløperen til Leksvik Blandakor. De 
opptrådte både på foreningenes møter og fester, i kirka og ved andre anledninger. 
 En medlemsavis ble også laget i perioder. Redaktørjobben gikk på rundgang, 
og alle medlemmene kunne skrive til avisen. Denne var håndskrevet og sakene 
ble opplest på medlemsmøtene. 

Barneavholdslaget.

50 årsfesten i Leksvik totalavholdslag på Forsamlingshuset 20. mai 1933.

Fra Haugsbakksetra:

Birger Grande, Harald Kruken, Herolv Røstad, Olav Hønnåshagen, Bjørn Hovstein, Arne 
Hovstein, Trygve Sæther, Anders Hovstein, Nils Hovstein, Harald Hovstein, Eldbjørg Sørli, 
Kirsten Tømmerås, Marie Høllås, Mary Røstad, Aud W. Hovstein, Anne Berit Hovstein, Kari 
Lein, Marie Sæther, Elfrid Hovstein, Ellen Hovstein, Emma Grande, Nils Lerstad, Jostein, 
Borgar, Nanny Lerstad, Karin Hovstein og Stina Hovstein.

 De seneste årene avholdslaget var aktive, ble det arrangert hobbyaktiviteter 
i rusfritt miljø. Etter hvert ble mangel på ledere en utfordring og aktiviteten i 
avholdsforeningen ble nedlagt. 
 Menigheten tok opp igjen noe av dette arbeidet i arrangementet «Åpent 
Hus». Dette er nå videreført som «Trækk» som arrangeres på forsamlingshuset. 
Her har ungdom fra 13-årsalderen adgang til rusfrie sammenkomster. 
 De siste årene har også kommunen lønnet medarbeidere til ungdomsklubber 
både i Leksvik og Vanvikan for å gi et alkoholfritt tilbud til tenåringer. 

Takk til Anne Berit Hovstein og Aud Waterloo Hovstein for hjelp til denne artik-
kelen. Mer fakta og informasjon finnes i boken «Skjemt og Alvor fra Leksvik» 
utgitt av Aud S W Hovstein.
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Dette som det her fortelles om er en liten 
historie fra «gamle dager», før det ble 
vegforbindelse mellom hovedsognet og 
Stranda. En liten historie som sannsynligvis 
blir borte hvis den ikke blir skrevet ned.
 Når det skulle være gudstjeneste i 
Kråkmo bedehus i den tida, var det som 
regel travelt på Gravåsen dagene før. Det 
var dårlig med rutetilbud så presten måtte 
komme dagen før og overnatte til sønda-
gen da gudstjenesten skulle holdes. Alltid 
var det Gravåsen som var overnattingsste-
det. Da måtte det vaskes og strykes i alle 
kriker og kroker, samt baking av brød og 
kaffebrød. Som guttunge syntes jeg det 
var høytid når presten skulle komme for da 
vanket det godbiter som ikke kom på bordet 

uten det var jul. Da kom det fram herme-
tisk kjøtt og kjøttkaker, og ofte sviskegrøt til 
dessert. Bryllup og barnedåp ble også holdt 
på bedehuset.
 Prester som jeg husker overnattet hos 
oss var: Lars Tangvik, Johan B. Rian og 
Georg Osnes. Biskop Arne Fjellbu overnat-
tet også på Gravåsen i forbindelse med en 
bispevisitas i Kråkmo bedehus. Jeg husker 
spesielt at vi som barn måtte være stille og 
ikke lage bråk når presten kvilte middags-
kvil.
Gravåsen var også «doktorkontor» når 
legen hadde kontordag her ved Storvassom-
rådet. Loftet over verandaen i gammelstua 
ble brukt til doktorkontor og fikk derfor 

Tradisjonen tro så var kirka i Leksvika 
fylt med lokale sangere, lokale musikere 
og publikummere på 5. juledag. En så å si 
fullsatt kirke fikk oppleve sang, musikk og 
tekstlesing ispedd en skikkelig dose jule-
stemning fremført av det lokale kulturlivet 
i Lekvika.
Det er organist Knut Ola Vang som har 
ansvar for å sette sammen denne konserten 
og årets julekonsert bød på et svært vari-
ert program. Selv satt Knut Ola ved orge-
let og pianoet, Ole Andreas Fossen (orgel) 
og Torbjørn Rennemo (kornett) deltok. 
Det samme gjorde et barnekor, som denne 

Julekonsert 
5. juledag

kvelden var en miniversjon av Yes. Maren 
Sophie og Bjørn Ståle Aalberg sang vak-
kert, Hånstauran hadde tatt med seg trekk-
spill, trommesett og gitarer til kirka og 
spilte bla ”Julgitarn” av Hans Rotmo. Voka-
list Steffen satt imidlertid værfast på en 
oljeplattform grunnet uvær men det stoppet 
ikke guttene. Vokalgruppen Tapas deltok 
også og Guri Gjervan leste Prøysenhistoria 
”Matja Madonna”.   
 Organisten ønsker med dette å rette en 
takk til alle som deltok, både som utøvere 
og som publikummere. Dere er med på å ta 
vare på den fin tradisjonen vi har i Leksvika 
med julekonsert 5. juledag. Ved utgangen 
ble det gitt nesten 9.000 kr i kollekt, og 
dette skal brukes til kirkemusikalsk arbeid i 
2017. Takk for gaven!

Presteseng og 
doktorloft
Tekst: Julius Gravås. Foto: Ann-Kristin

navnet «doktorloftet». Jeg husker det lukta 
«eter» på det loftet i lang tid etter en dok-
tordag. Der foregikk alt fra tarmskylling til 
tanntrekking. Venterommet var på kjøkke-
net til mor hvor det vanket kaffeskvett og 
smultringer. Husker spesielt en lege kom 
til oss kvelden før kontordagen. Han hadde 
gått skogen fra Leksvika og hadde trødd seg 
ned i et «gårrhål» og ble blaut på en fot. Jeg 
tror han het for Dypvik og var fra Nord-
Norge. Han satt i ovnskråa og dro av seg de 
blaute strømpene og sa: «Det dufter slik». 
Ellers kjørte Ole Roten doktorskyss med 
hest og breislede, og med karjol om som-
meren. Senere var det Sverre Storsve, Paul 
og Bernhardt Roten som sørget for skyssen 
med sine drosjer.
 Sykekorga med tilbehør var stasjonert 
på stabbursloftet her. Det var ikke «båre», 
men ei korg av flettverk. Bekken og ei klys-
terpumpe var også plassert på samme sted. 
 Åra har gått og en utvikling til det bedre 
har skjedd.

Dere finner tegnesaker i kirka. Kan-
skje er det nettopp din tegning som 
kommer på trykk i menighetsbladet. 

Tegninger 
kan leveres 
på kirkekon-
toret. 
Her er et 
bilde av 
Siril Amalie 
fra Vanvikan 
under guds-
tjeneste 
i Stranda 
kirke.

Vi ønsker bidrag 
fra menighetens barn

Hyggetreff

På januar-hyggetreffet i Stranda Menighetshus fikk vi tradisjonen tro 
besøk av 4. klasse ved Vanvikan skole. Nydelig sang, musikk og dans, 
med tema Thorbjørn Egner. Tusen takk for ei hyggelig opplevelse, og 
for at dere ville være sammen med oss denne dagen!

Arbeidsomme kvinner i Stranda Diakoniutvalg hadde for 
anledningen fått forsterkninger av Svend Moe og Irene 
Buhaug.
Fra venstre: Svend Moe, Torunn Sve, Irene Buhaug, Kari Moe, 
Agnes Sagen Bremnes, Inger Margrethe Gravås og Kari Rian.

Foto: Ann-Kristin

Foto: Ann-Kristin
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Nytt fra Leksvik 
menighetsråd

Det er ikke så ofte at vi fra Leksvik 
menighetsråd skriver noe i menighets-
bladet. Men denne gangen tenkte jeg å gi 
en liten oppdatering. Vi har møte en gang 
i måneden på Forsamlingshuset hvor vi 
går igjennom saksliste og planlegger 
tiden framover for menigheten. 
 Det siste arrangementet som ble 
arrangert i menighetsrådets regi var Jule-
trefest på forsamlingshuset 8. januar. Det 
ble en trivelig kveld med sang av Sofie 
Rosvold, andakt ved Arne Meese, gang 
rundt juletre og god matservering av fest-
komiteen. Vi har også fått et nytt medlem 
i rådet i år og ønsker Linn Merete Bar-
stad Moan hjertelig velkommen. 
 En sak vi har jobbet en stund med 
og diskutert mye frem og tilbake er å ha 
mCash i kirken. Mcash er en app som 
Sparebank 1 har hvor man kan overføre 
penger på mobil. Vi har bestemt oss for 
å gi det et forsøk og ønsker å gi alle som 
vil muligheten til å gi kollekt i kirken. 
Det blir mer og mer uvanlig å gå med 
kontanter og da vil vi ha flere alternativ. 
Det vil komme mer info om dette når alt 
er på plass. Vi gleder oss til å prøve noe 
nytt!

Elise Tetlimo, 
leder i Leksvik Menighetsråd

5 på gata
Vi tok turen innom småbarnsang på forsam-
lingshuset, som var i forkant av småbarns-
gudstjenesten for 2-3 åringer. Her stilte vi 5 
foreldre følgende spørsmål:

Hvilken sang husker du best fra du var liten?
Hva slags sanger synger du for/med barnet ditt 
hjemme? 
Hva syns du om dette arrangementet, har du 
noen tips til hva som kunne vært gjort annerle-
des?

Camilla Berget
1. Kjære Gud jeg har det godt
2. Det varierer mye. Vi synger mest sanger fra 

barnehagen. «Grisevisa» er sønnen; Karl 
Leon sin favorittsang.

3. Jeg synes at det er et veldig bra arrange-
ment. Barna får møtes, være sammen og 
leke. Jeg er veldig fornøyd med måten det 
gjennomføres på og ville ikke endret noe.

Karoline Håkonsen
1. Julekveldsvisa
2. Vi synger mye forskjellig hjemme, men en 

sang vi synger mye er «Når trollmor har 
lagt sine elleve små troll». Favorittsangen 
til sønnen Marco Emanuel er «Bæ, bæ, lille 
lam».

3. Jeg synes det er veldig gøy. Vi får møte igjen 
mange fra «Babysang». Jeg er veldig fornøyd 
med arrangementet som det er.

Tone Sørli Åsholm
1. Lille Måltrost, for den brukte farmor å synge.
2. Hjemme synger vi alt mulig, men favoritten 

til datteren Ovedie akkurat nå må være; 
«Stopp, ikke mobb» med både sang og 
dansetrinn.

3. Veldig bra! Det er kjempegøy for de små. 
De får møtes og bli bedre kjent. Det minner 
meg om «Babysang». Koselige minner. 

Camilla Sollie Finsmyr
1. Kjære Gud jeg har det godt
2. Vi synger mye forskjellig, men det går mest 

i sanger fra barnehagen og fra TV. Sønnen 
Stefan Martinus har ikke en favorittsang, 
men det går mye i Gråtass, kua mi jeg takker 
deg, og nå i jula har det blitt mye julesanger.

3. Det er kjempebra! Jeg synes at det er mye 
bra arrangementer for små og store barn 
gjennom menigheten. Her får ungene ha det 
bra, synge og leke seg. Jeg er veldig fornøyd, 
men et tips til neste gang kan være å sjekke 
at det ikke krasjer med andre arrangementer 
for samme aldersgruppe. Denne gangen var 
karusellrenn på samme tidspunkt.

Ragnhild Haugen
1. Gubben Noa
2. Vi synger mye forskjellig. Det blir mye sanger 

fra barnehagen og andre klassiske barne-
sanger som f.eks.  «Lisa gikk til skolen» og 
«Bæ, bæ, lille lam». Pluss at hun og dat-
teren; Annika dikter en del selv.

3. Jeg synes det er bra. Ungene trives. Det er 
rett og slett trivelig. Opplegget er bra som 
det er og trenger ingen endringer.

Av: Elise Tetlimo 

Diakonalt fond av 2013
– utdeling av midler til diakonale tiltak

Hindrums, Korsgatens og Wormdals legat er nå 
omdannet til et diakonalt fond som forvaltes av 
Leksvik kirkelige fellesråd. Fondets vedtekter ser 
slik ut:
1) Fondet opprettes til fordel for diakonalt 

arbeid i Leksvik og Stranda sokn.
2) Leksvik kirkelige fellesråd er fondets styre.
3) Kirkevergen i Leksvik er ansvarlig for regnska-

pet.
4) Revisjon av regnskapet utføres av Fosen kom-

munerevisjon IKS . org.nr. 988 978 191.
5) Kapitalen skal ikke angripes. Hvert år legges 

halvparten av rentene til kapitalen. Den 
andre halvparten fordeles mellom Leksvik og 
Stranda sokn etter søknad.

6) Utdeling av midler skjer en gang pr. år, innen 
utgangen av juni måned. Informasjon om 
tilbudet annonseres i menighetsbladet og 
fås ved henvendelse til kirkevergens kontor. 
Søknad adresseres til Kirkevergen i Leksvik.

7) Kapitalen pr.31.12.2016 er kr. 119 347,02.
8) Vedtektene kan endres av Leksvik kirkelige 

fellesråd.

Søknad om midler fra fondet sendes til kirkever-
gen på e-post kirkeverge@leksvik.kirken.no eller i 
brev til Kirkevergen, Lundavegen 4, 7120 Leksvik 
innen 1. juli 2017. Disponibelt beløp til utdeling i 
2017 er 1.545,- kroner.

Foto: Monica Benjaminsen.

Du vender mot sør og tar solen i favn,
Leksviken du heter, mitt kjæreste navn.

Her mellom åser og lier og fjord,
hvor slekten har vandret og dyrket din jord.
Ja, her er jeg båren, og her vil jeg bu,
og vise i gjerning at jeg er deg tru.

I skimret fra oven, når himmelen er blå,
du tusen av blinkende stjerner kan sjå.
Når nordlyset flammer mot drivkvite eng,
og frosten den spiller på dirrende streng.
Og glittret fra tusen krystaller du ser,
en glemmer det aldri hvor enn du nå er.

Når vårsolen stryker deg kjælen og varm,
og leker med hjertet i ungdommens barm.
Den jord du da vender med plog og med harv,
er gaven du fikk som en fedrende arv.
Når knoppene brister og bøen blir grønn,
da er du så vakker vidunderlig skjønn.

Når sommeren kommer og alt står i flor,
da finnes ei fagrere plett på vår jord.
Når solen så vidt under åsen går ned,
og himmelen rødmer, min sjel finner fred.
Da blir jeg så stille, da hjertet mitt blør,
da er jeg i tanken ved himmelens dør.

Når fuglene samles og drar i mot sør,
når løvet faller, og blomstene dør.
En høstdag på fjellet, den glemmer du ei,
når regnbuens farger omkranser din vei.
Det flammer i rødt, og det gnistrer i blått,
det er som å vandre i eventyrslott.

Under storaskens grener, ved kirken jeg står,
her i dens rike en plass jeg nok får.
Her ligger de mange jeg hadde så kjær,
en tåre jeg feller, de er meg så nær.
Men timen vil komme, da søvnen blir brutt,
da får vi det livet som aldri tar slutt.

Ein hyldest til Leksvik, 
heimbygda mi.
Av Andreas Hagen
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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.-

Hjertelig takk for all deltakelse og pengegaver 
til hjemmesykepleien i Vanvikan i anledning 
vår kjære Helga Genora Rian sin bortgang og 
begravelse. 

Familien

Hjertelig takk for all omtanke og varm deltakelse 
i anledning vår kjære Asbjørg Aalbergs bortgang 
og begravelse. Takk også til Hjemmesykepleien og 
Leksvik Helsetun for god pleie. Pengegaver er gitt 
til Helsetunet.

Vennlig hilsen Olav Aalberg m/familie

Hjertelig takk for alle besøk og omtanke ved 
sykdom og for all oppmerksomhet og deltagelse 
ved Johan P. Sæthertrø sin bortgang og begra-
velse. Takk Knut Ola for vakker sang og musikk. 
Takk også for pengegaven (7.500,-) til Hjemmesy-
kepleien i Vanvikan. 

Kåre Sæthertrø m/familie

Hjertelig takk for all deltagelse og vakre blomster 
og vakre ord i forbindelse med Hans Krabsethsve 
sin begravelse. Takk til Ann-Kristin for fin sang i 
kirken. Takk til Leksvik Helsetun, og hjemmesyke-
pleien for god pleie.

Marie, Magne og Vibeke m/fam.

Takk for vennlig deltagelse og all omtanke ved vår 
kjære Gunnbjørg Røstad sin bortgang. Takk til 
hjemmesykepleien for god pleie, og for blomster 
og pengegaven til Hjemmesykepleien i Leksvik på 
kr 4.740,-.

Grete Mari, Kirsten, Anne Lise m/familie

Hjertelig takk for all omtanke, blomsterhilsner 
og deltakelse i forbindelse med Birger Berges 
sykdomsperiode, bortgang og begravelse. Takk for 
pengegaven på nesten 20.000,- kroner til Røde 
kors sitt arbeid for barn i Syria.

Ruth m/familie

Vi takker for deltakelse i anledning Jakob Julian 
Killingbergs begravelse. Takk for gaven til hjem-
mesykepleien i Leksvik. 

Familien

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse i forbin-
delse med Gudrun Nesset sin bortgang og biset-
telse.  Takker også for pengegaver til Strandheim.

Familien

Hjertelig takk for støtte og hjelp ved Rolf Aunes 
sykdom og bortgang. Takk til slekt og venner, 
hjemmesykepleien og til alle som møtte opp i 
kirken. Takk for fin sang og musikk i kirken. Takk 
for gaver som etter Rolfs ønske går til barnebar-
nas utdanning.

Brita, Jan Børge og Silje m/familie

Vi medarbeidere og leger takker for pengegaven vi 
mottok fra Vanvikan Helselag. Pengene ble brukt 
til innkjøp av et apparat som brukes på laborato-
riet i Vanvikan.
Dette apparatet blir brukt til analysering i forbin-
delse med hjerte/karsykdommer, og er til stor 
hjelp for legen.

Med vennlig hilsen Vanvikan legekontor,
Lillian Sørheim

Døpte i Leksvik

11.12.16 Oliver Elverum Olsen 
12.02.17 Nora Løkken Aksnes
26.02.17 Jonathan Asphaug

Emma Alise Næss-Graven

Døde i Leksvik

30.11.16 Asbjørg Helene Aalberg f.1927
- Gravlagt Leksvik

18.12.16 Birger Berge f.1924
- Gravlagt Leksvik

13.01.17 Hans Bernhard Krabsethsve f.1922
- Gravlagt Leksvik

20.01.17 Gunnbjørg Røstad f.1927
- Gravlagt Leksvik
Solveig Oline Tømmerdal f.1947
- Gravlagt Leksvik

29.01.17 Gudrun Nesset f.1928
- Gravlagt Leksvik

14.02.17 Julie Kristine Myran f.1922
- Gravlagt Leksvik

15.02.17 Nanny Konstanse Dretvik f.1932
- Gravlagt Leksvik

Døde i Stranda

11.01.17 Johan Petter Sæthertrø f.1930
- Gravlagt Hindrem

16.01.17 Erling Wanvik f.1921
- Gravlagt Stranda

Sommerkonsert
12. mai kl 18:00

Sted:
Gymsalen på Testmann minne skole

Årets tema: 
Sommer

Foto: Hildbjørg Harøy

Utleiemuligheter
Leksvik Forsamlingshus eies og drives av 
Normisjon Leksvik. Forsamlingshuset har 
opp i gjennom tidene blitt godt vedlike-
holdt og restaurert til slik det fremstår i 
dag. I 1997 ble lillesalen påbygd og oppus-
set. I 2001 ble det bygd nytt kjøkken og 
i 2009 ble storsalen pusset opp. Forsam-
lingshuset er tilrettelagt for alle aldre, også 
funksjonshemmede med rullestol. 
Huset leies ut til møter, alkoholfrie arran-
gement og tilstelninger. Vi har dekketøy, 
bord og stoler til maks 120 personer. 

Den som ønsker å leie Forsamlingshuset, 
tar kontakt med utleier Åsmund Rosvold  
mob. 41609024

UTLEIESATSER FOR LEKSVIK 
FORSAMLINGSHUS
Gjeldende fra 01. januar 2017
Satsene er pr. arrangement

KRISTNE ORGANISASJONER OG LAG:
Lillesal kr.  350,- + kjøkken kr.  450,-

Storsal kr.  550,- +lillesal og kjøkken kr.  800,-

ANDRE ARRANGEMENT:
Lillesal kr.  700,- + kjøkken kr. 1000,- 

Storsal kr. 1500,- + kjøkken og lillesal kr. 2000,-

LOFT: kr.  300,-

NB! Må være voksne til stede når loftet brukes.
Lego/ utstyr som tilhører REODOR brukes kun av eier.

KJØKKEN: kr.  500,-

Vanvikan
MENIGHETSHUSET

600 kr. for å leie peisestua med kjøkken og toaletter 
+ garderobe.

1000 kr. for å leie storsalen i tillegg til peisestue, 
kjøkken, toaletter + garderobe.

Kontakt: 
Agnes Sagen Bremnes, 958 44 968

Normisjon Leksvik
Styret Påskesang

Palmesøndag 9. April kl 19:00
Sted: 

Leksvik forsamlingshus 

Vi synger kjente påskesalmer og leser de 
sentrale bibeltekstene knyttet til påskehøytiden.

Arr. NLM



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

Søndag er kirkedag

Forandringer kan forekomme.
Se informasjon på hjemmesiden.

http://www.leksvik.kirken.no
eller på plakatene.
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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

Søndag 5.03.

Leksvik kirke kl. 11.00 5.– klassingene får bibel, 
lys-våken-barn deltar

Søndag 19.03.

Leksvik kirke kl. 11.00 Gudstjeneste med 
nattverd

Søndag 26.03.

Stranda kirke kl. 11.00 5.-klassinger får bibel, 
lys-våken-barn deltar

Onsdag 5.04.

Leksvik helsetun kl. 11.00 Nattverdgudstjeneste

Palmesøndag 9.04.

Leksvik kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

Skjærtorsdag 13.04.

Kl. 12.00 Aunbua/evt annet sted se informasjon 
på leksvik.kirken.no Friluftsgudstjeneste.

Stranda kirke kl. 18.00 Nattverdgudstjeneste, 
felles kveldsmat. Fint med medbrakt pålegg.

Langfredag 14.04.

Leksvik kirke kl. 19.00 Langfredagsgudstje-
neste med lidelseshistorien

1. påskedag 16.04.

Leksvik kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste 
med nattverd.

Stranda kirke kl. 14.00 Høytidsgudstjeneste 
med nattverd.

Søndag 30.04.

Stranda kirke kl.11:00 Familiegudstjeneste med 
utdeling av 6-årsbok

Leksvik kirke kl. 14.00 Familiegudstjeneste med 
utdeling av 6-årsbok

Søndag 07.05.

Leksvik kirke kl. 19:00 Temagudstjeneste, 
konfirmanter deltar

Søndag 14.05.

Stranda kirke kl. 18.00 Temagudstjeneste, 
konfirmanter deltar

Søndag 17.05.

Leksvik kirke kl. 10:00 Festgudstjeneste, flagg-
borg, skolekorpset deltar.

Stranda kirke kl.11:45 Festgudstjeneste med 
speidernes flaggborg, Stranda mannskor 
synger

Kristi himmelfartsdag 25.05.

Våttahaugen kl. 12:00 Friluftsgudstjeneste. Ved 
dårlig vær se hjemmesiden til leksvik.kirken.no

Lørdag 27.05.

Leksvik kirke kl.11:00 Konfirmasjonsgudstje-
neste   

Søndag 28.05.

Leksvik kirke kl.11:00 Konfirmasjonsgudstje-
neste   

1. Pinsedag 4.06. 

Stranda kirke kl.11:00 Konfirmasjonsgudstje-
neste.

Leksvik kirke kl.19.00 Pinsegudstjeneste med 
nattverd.

Søndag 18.06.

Leksvik Sentrum kl.10:00 Martnasandakt  

Søndag 25.06.

Hindrem stavkirke kl. 11.00 Gudstjeneste

Foto: Aud-Iren Lyngseth


