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Prostens spalte INNHOLD

Skolegudstjenester 
har lang tradisjon 
i Fosen. Mange 
steder er det tradi-
sjoner for at elever 
opptrer med skue-

spill, opplesning eller musikkinnslag. 
Tidligere var skolegudstjenesten ofte 
lagt til siste skoledag før jul eller før 
sommerferien, og hadde karakter av 
skoleavslutning. De senere årene har 
gudstjenestene vært lagt i tilknytning til 
kristne høytider, men ikke på siste sko-
ledag før jul eller sommerferien. Det er 
et krav i skolens retningslinjer at elever 
kan søke fritak og at skolen sørger for 
et likeverdig tilbud til de barna som ikke 
deltar.

Hvert år i desember opplever vi at sko-
legudstjenestene diskuteres i media. Er 
det rett at skole skal ta elevene med til 
kirken i skoletiden? Er det et likeverdig 
tilbud til de elevene som ikke deltar? 
Skal man aktivt melde seg på skoleguds-
tjenestene om man vil være med, eller 
skal man søke fritak? Motstand mot 
skolegudstjenester har særlig kommet 
fra Human-Etisk forbund.

I Fosen er det også debatt om dette, 
til tross for at oppslutningen om Den 
norske kirke er på 88 % i prostiet. Som 
prost registrerer jeg at debatten har fått 
ny styrke etter at Bystyret i Trondheim 
høsten 2016 vedtok at man i Trondheim 
aktivt skal melde seg på skolegudstje-
nester (ikke søke fritak).

Gjeldende læreplaner for grunnsko-
len knytter skolegudstjenester til den 
generelle delen av skolens virksomhet. 
Opplæringslovens formålsparagraf sier: 
Opplæringa skal byggje på grunnleg-
gjande verdiar i kristen og humanistisk 
arv og tradisjon». Nyere rundskriv fra 
Utdanningsdirektoratet bekrefter at 
skolegudstjenester er en naturlig del 

av skolens aktivitet, ut fra dette grunn-
laget. Skolegudstjenesten skal legge til 
rette for at elever, uavhengig av tros- og 
livssynstilhørighet, kan få kunnskap og 
kjennskap til kristen kulturforståelse. 
Også politisk støttes dette, som i Regje-
ringserklæringen fra 2013. Kunnskaps-
minister Torbjørn Røe Isaksen uttalte 
17.12.15: «Julegudstjenesten har en 
naturlig plass i skolen og er en del av 
skolens kulturformidling.» 

På denne bakgrunnen er det naturlig at 
foreldrene må søke fritak dersom barnet 
ikke skal delta. En praksis med aktiv 
påmelding, vil feilaktig få skolegudstje-
nesten til å fremstå som et livssynsba-
sert tilbud i skoletida. Det blir ikke riktig. 
Dessuten må et likeverdig tilbud for 
de elevene som skal ha fritak, være et 
undervisningstilbud som gir tilsvarende 
innsikt i samfunnsverdier og kultur, ikke 
en hyggestund. 

Fra min mangeårige deltagelse i ulike 
religionsdialoger vet jeg at også våre nye 
landsmenn setter pris på å få del i skole-
gudstjenester. Blant annet har ledelsen i 
Midt-Norges største moske i en årrekke 
anbefalt muslimske foreldre å la barna 
være med.

Jeg ser det som svært viktig at barn og 
unge får erfaring med religiøse seremo-
nier og religiøs praksis i åpne rom og 
sammen med andre slik at erfaringen 
kan diskuteres. Det er viktig for å lære 
hvilken tradisjon man selv står i. Og det 
er viktig for å kunne opparbeide kompe-
tanse til å se forskjell på sunn religions-
utøvelse og ekstrem religiøs virksomhet. 

Deltakelse i skolegudstjenester er en del 
av elevenes allmenndannelse. Jeg håper 
skolene i Fosen å viderefører og vide-
reutvikler samarbeidet med de lokale 
menighetene om dette tilbudet.

Brita Hardeberg, Prost i Fosen

Skolegudstjenester – en naturlig del av skolens virksomhet?

Velkommen til 
Søndagssamlinger!

Det blir sangandakter følgende 
søndager høsten 2017:

Strandheim 27. august
Helsetunet 01. oktober
Lundeng 12. november
Helsetunet 03. desember

Samlingene starter kl 11.00.
Arr. Leksvik Menighet

Møtekvelder for 
Gnisten og Nyskudd, 

høsten 2017
Tirsdag 05. sept. kl. 1730 Våtta-
haugen. Felles oppstart  sammen 
med Rønningen barneforening. 
Ta med mat og drkke.

Videre møtekvelder: 26.sept. - 
10.okt. - 7.nov. - 21.nov. og 5.des.

Eget program blir utdelt på møtene.

Velkommen du som er 6 år
og oppover.

2 Prostens spalte

3 Madagaskar
Bli kjent-tur

4 Nytt fra trosopplæringen

5 Minnekonsert
Sommergudstjeneste

6 Blomsterpikene

7 Barnas side

8 Diakoniens spalte
Sommertur

9 Menighetsrosen
Spiret på Hindrem stavkirke

10 Fast givertjeneste - noe for deg?

11 Fra kirkebøkene

12 Søndag er kirkedag
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Leksvik menighet er med og 
endre folks liv på Madagaskar
Elise kan verken skrive eller lese, og 
dette begynner å bli et stort problem 
for henne. Hun er voksen, hun er fattig 
og hun er blant de 45 prosentene som 
er analfabeter i landsbyen Miary.

Hun har en drøm om å starte en liten 
butikk hvor hun kan selge såpe og kjeks. 
Og om det ikke skulle gå, håper hun å 
kunne gjøre som naboen; kjøpe noen 
smågriser som hun har til de blir store, 
som hun så kan selge med profitt. Hun 
drømmer om å få litt bedre råd, slik at 
hun kan sende barna sine på skole. Men 
for å få til dette må hun kunne skrive 
navnet sitt, slik at hun kan få sin egen 
underskrift på papirene for det lille lånet 
hun da må ta.

Så en dag får hun tilbud om plass på et 
lese- og skrivekurs. Nå begynner en ny 
hverdag for Elise. Hennes første mål er å 
kunne bruke en mobiltelefon til å holde 
kontakt med familie i andre landsbyer. 
Til nå har det vært vanskelig, for hun 
kan ikke tallene eller bokstavene. For å 
kunne ringe må hun derfor ha hjelp av 

andre. Hun gleder seg også til å kunne 
skrive sitt eget navn, slik at hun kan 
undertegne nødvendige papirer.

Men det er ikke bare å kunne lese og 
skrive hun ser frem til. Alle vet at de som 
ikke kan regne eller lese ofte blir lurt på 
markedet. Hun vet at hun betalte for 
mye for kassavarøttene sist hun var der. 
Men hva hadde hun å stille opp med? 

Elise ønsker også å få barna sine inn på 
skole. Hun ser det nødvendige i at de 
får gå på skole fra de er små. Selv måtte 
hun være hjemme og hjelpe foreldrene 
sine på jordene da hun var i skolealder. 
For andre er problemet at de blir veldig 
tidlig gift, eller at de er så fattige at de 
ikke har anledning til å sende barna på 
skole. 

NYTT FREMTIDSHÅP
Elises drøm er nå blitt en reell mulighet 
for henne gjennom lese- og skrivekurset 
som kirken inviterer til. Samtidig har hun 
hørt at det også skal bli kurs i flere andre 
fag som: risdyrking, dyrking av grønnsa-
ker, husdyrhold, helse og hvordan være 
jordmor. Hun håper hun kan lære enda 
mer etter hvert. Nå ser Elise på framti-
den med håp og tro.

DU KAN GJØRE NOE
Elise er blant de heldige. Landsbyen får 
en ny giv. Noen satser på dem, gir dem 
ny kunnskap og små lån. Slik kan de – 
selv om de er fattige – få startet opp en 
liten enmannsbedrift. Det er fantastisk! 
Vår menighet har misjonsprosjekt på 
Madagaskar. Sammen med kirken på 
Madagaskar kan vi være med og gi flere 
som Elise ny kunnskap, ny giv, ja, nytt liv.

En 150 år gammel kirke som fort-
satt vokser

Den gassisk lutherske kirken på 
Madagaskar (FLM) er en av de hurtigst 
voksende kirkene på det afrikanske 
kontinentet. I 2017 feirer FLM 150 års 
jubileum.

FLM er den tredje største lutherske 
kirken i Afrika, og preges av stor vekst 
og høy oppslutning. I dag teller kirken et 
sted mellom 3,5 og 4 millioner medlem-
mer. I forkant av kirkens generalsynode 
høsten 2016 ble avtroppende kirkepre-
sident, doktor Rakato Endor Modeste 
spurt om hvorfor kirken på Madagaskar 
lykkes så godt med evangelisering, mens 
vestlige kirker erfarer at oppslutningen 
er dalende. Kirkepresident Modeste 
svarte da at «vi er lei av ord og vi bærer 
hverandres byrder». 
Den gassiske kirken har et stort ånde-
lig fokus med nærhet til Jesus og tid for 
bønn og salmer på alle møter. Kirkens 
viktigste fokus må alltid må være Jesus, 
gav den tidligere kirkeledelsen sterkt 
utrykk for.

HVA GJØR NMS PÅ MADAGASKAR?
Det Norske Misjonsselskap støtter 
kirken gjennom arbeid knyttet til 
fattigdomsbekjempelse og kompetan-
sebygging. Kirkens fokus på å bedre 
folks levekår skjer både på lands-
bygda og i byene. Et viktig arbeid er 
knyttet til landsbyutvikling i fire svært 
fattige landområder og omfatter 
landbruk, miljø, helse, utdanning og 
kvinners rettigheter. 

I vakre Råkvåg fikk vi servert fiskeburger i bryggene, 
og Harald Sommerseth fortalte fra heimbygda si og 
fiske fra tidligere tider.

Marit Dahl 
stiller ofte 
opp når 
noen ønsker 
historien 
om Leksvik 
kirke, så 
også denne 
gangen.

Samlet på kirketrappa utenfor Leksvik 
kirke i strålende sol.

Bli kjent-tur
Tekst: Elise Tetlimo. Foto: Ann-Kristin 
Tirsdag 2. mai var vi ansatte og fel-
lesrådsmedlemmer fra menighetene i 
Leksvik og Rissa kommune samlet for å 
bli kjent med kirkene og kirkegårdene 
som vi har ansvar for i det som snart blir 
Indre Fosen kommune. Samtidig ble vi 
også bedre kjent med hverandre. Jon 
Normann Tviberg fraktet oss trygt fra 
start til slutt. Vi har til sammen 8 kirker 
i kommunene med veldig ulikt og unikt 
utseende. Det var en kjempefin dag 
med varmende sol fra blå himmel, mye 
spennende historie, god mat og godt 
humør. Vi var alle enige om at dette var 
en god ide og vi ser nå fram til å jobbe 
sammen fremover. 
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Nytt fra trosopplæringen

Pianoet ga fine 
toner med små 

hender.
Foto: Ann-Kristin

6-årsboka er 
utdelt i Stranda 
kirke!
Foto: Ann-Kristin

Leksvik

Stranda

6-årsboka er 
utdelt i sønda-
gens gudstje-

neste!
Foto: Ann-Kristin

Å få lov å spille 
orgel er alltid 
spennende; 
kanskje er det 
en fremtidig 
organist vi ser 
her?
Foto: Ida Johansen 
Kjølsø

Litt skummelt men mest artig å delta i bibelfortellingen 
om Sakkeus gjennom sang.
Foto: Ida Johansen Kjølsø

Filmen om kirkerottene som var på oppdagelsesferd i kirka var 
spennende.
Foto: Ann-Kristin
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Sommer-
gudstjeneste
Tekst og bilder: AMS

Også i år ble det sommergudstjeneste 
i Hindrem Stavkirke. Mange hadde 
funnet veien dit. Det ble ei velsignet 
stund inne i kirka der to barn ble 
båret til dåpen, Jenny og Erle Victoria. 
Stunden ble avsluttet av lystige toner 
fra tramporg’let. Det flotte og muntre 
postludiet var en sommerimprovisa-
sjon av Knut Ola Vang-som han selv 
sa, etter forgodtbefinnende og humør. 
Organisten var tydelig i perlehumør.

Utendørs hadde Berit og Tore ordnet 
med kirkekaffe m/hjemmebakst og 
grilling. Praten gikk livlig og mange tok 
også naturstirunden rundt kirka. Det 
var 10 poster. Tore K. hadde forfattet 
varierte og finurlige spørsmål som 
gjorde runden til en fornøyelig opple-
velse. 
Hva er en kopter? Hvor stor takhøyde 
har tunnelen? Alle oppgavene hadde 
alternative svar, men var likevel ikke 
helt enkle. Hvor ligger Tanasjøen? 
A) Etiopia, b) Norge og c) Finland.

Takk til alle ansvarlige og deltakere.
2 ivrige ungdommer som er med på 
naturstien rundt kirka

Dåpsbarn med foreldre møter presten før 
sommergudstjenesten.

Minnekonsert 
Leksvik Kirke
Tekst: Knut Ola Vang

Onsdag 21. Juni arrangerte organist 
Knut Ola Vang en minnekonsert i Leksvik 
Kirke til minne om Ole Andreas Fossan. 
Her medvirket lokale sangere og musi-
kere fra både Rissa og Leksvik. 
Felles for alle som medvirket var at de 
i ulike sammenhenger har spilt eller 
sunget sammen med Ole Andreas i 
tiden han jobbet som organist i Leksvik 
og Rissa kommuner. 
Repertoaret på konserten var, i tillegg 
til noen salmer, kun musikk som Ole 
Andreas hadde skrevet eller arrangert. 
«Dette ble en fin kveld der vi mintes 
musikeren Ole Andreas gjennom noe av 
all musikken han har laget» sier organist 
Knut Ola Vang som vil rette en stor takk 
til alle som deltok på konserten, og til 
alle som kom og hørte på. 
Det er igangsatt et arbeide med å få 
oversikt over all musikken som Ole 
Andreas har skrevet. Man ønsker å kata-
logisere musikken og deretter gjøre den 
tilgjengelig slik at den vakre musikken 
kan bli brukt i mange sammenhenger i 
tiden fremover. 
Det ble tatt opp en gave ved utgangen 
etter konserten og der kom det inn 
over 8.000 kr som går til kirkemusikalsk 
arbeid i Leksvik og Stranda menigheter. 

Fra temaguds-
tjenesten
Alle konfirmantene er med å arrangere 
temagudstjeneste i sine tilhørende 
kirker før konfirmasjonen. 
Elvida Brustad Berget sang «What are 
words» av Chris Medina, med sin nyde-
lige stemme.

Siste babysang-samling før sommeren.

Foto: Kari Berg
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Hvert år blir det arrangert plantedag på 
Leksvik kirkegård. Det er en trivelig tra-
disjon som nå drives av Anna Hjellup og 
Lillian Ramdal Hølaas i samarbeid med 
Leksvik Menighet. På årets plantedag 
benyttet jeg anledningen til å slå av en 
prat og stille dem noen spørsmål.

Blomsterpikene
Tekst og bilder: Elise Tetlimo

Da jeg spurte dem hvor lenge de har 
vært med å arrangere plantedag på Lek-
svik kirkegård fortalte Anna at hun har 
vært med i ca. 10 år, og hatt med blant 
annet Mari Ann Storli, Ann Mari Valaas 
og mamma, Svanhild. Mamma brukte 
å lage gomme før men nå har jeg tatt 

over, sier Anna. Jeg har vært med siden 
Roger og Tone Arntsen hadde butikk. 
Usikker på årstall, ca. 2005, sier Lillian. 
De forteller også at de synes at det er 
fint å kunne bidra til menigheten med 
noe de elsker å holde på med, nemlig 
blomster.

Både Anna og Lillian jobber på Bunnpris 
i Leksvik hvor de også bestiller blom-
stene, og de har en del å planlegge i 
forkant av en plantedag. Vi må bestille 
blomster, ordne vekslepenger, sette 
priser på blomster, steke lapper og lage 
gomme. I tillegg må vi ordne med skyss 
opp til kirkegården så vi får med alle 
blomstene på en tur, og det har gått 
veldig fint med hjelp av kirketjenere, 
forteller Anna. Hun legger også til at 
hun syns det går veldig bra å samar-
beide med Leksvik Menighet. De er 
flinke til å bruke oss på Bunnpris og gir 
oss blant annet i oppdrag å plante ved 
urnene på kirkegården.

Hva er grunnen til at dere liker blomster 
så godt? 
Det er så fint, vi blir så glad av blomster. 
Det blir mye mer trivelig og koselig på 
en plass hvis det er pyntet med blom-
ster. Jeg bruker å snakke med blom-
stene mine, sier Anna. Man får en ro 
inni seg når man går i hagen og steller 
med blomster. Jeg liker å være kreativ 
og lage ting med avskårne blomster, sier 
Lillian som også har jobbet i blomster-
forretning tidligere. 

Som barn likte de også blomster og 
da var favorittene; hvitveis og leirfivel. 
Hvitveis er den fineste blomsten, sier 
Lillian. Da er det vår og forhåpentligvis 

To blide damer omgitt av blomster i 
kveldssolen.

Se så herlig og fine blomster som er å få 
kjøpt av damene på plantedag!

Nytt gjerde
Tekst og bilder: AMS 
To av kommunens kirkegårder har i år 
fått nytt gjerde- Stranda og Hindrem. Til 
jobben på sistnevnte sted foreslo fel-
lesrådet en dugnad. Dette ville bety en 
lavere utgift for fellesrådet samtidig som 
et honorar ville gi litt inntekt til Stavkir-
kelaget. 
Bygda har en god dugnadsånd og 3 
mann tok oppgaven-en til å rive ned og 
rydde, og to til å sette opp ny. På flere av 
dagene ble det ordnet med bevertning.
Når dette bladet går i trykken er nok 
gjerdet ferdig!

3 flinke mannfolk som står på og sørger for at kirkegården på Hindrem får ett nytt flott 
gjerde.

sommer. Leirfivelen er så pjuskete, 
lubben og fin. Den er viljesterk og 
kommer opp på alle mulige plasser. 
Også passet den fint i en barnehånd, 
sier Anna og blir litt emosjonell.

På plantedag selger vi mest stemor, hvis 
plantedagen er tidlig i sesongen. Hvis 
den er senere selger vi mest granium, 
margaritter, sølvblad og kantlobelia. Om 
noen spør om anbefaling til blomster 
som holder seg lenge på en grav, bruker 
vi å anbefale enten lobelia og ildtopp. 
De står lenge, sier Anna.

I år gikk plantedagen «sånn passe». 
Det var for kaldt enda og vi hadde 
det dårligste salget hittil. Folk ble nok 
skremt av snøen som kom i går. Vi synes 
jo at dette er et godt tilbud som folk 
bør benytte seg av. Man slipper å dra på 
butikken før man skal på kirkegården, 
alt er tilgjengelig på kirkegården. Vi har 
både planter, jord og selvvanningskas-
ser. I tillegg til at vi serverer kaffe og 
lapper med hjemmelaget gomme. Det 
er veldig hyggelig med alle som kommer 
innom og slår av en prat. Det setter vi 
pris på!
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BARNAS SIDE
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Tro og håp – ord til trøst og livsmot
Da kirkeverge Kari gikk ut i ferie spurte 
hun om jeg kunne vanne planten som 
står på trappen ved inngangen til 
kirkekontoret. Hun hadde vannet den i 
sommer fordi hun var redd den skulle 
dø, og siden det var ferie visste hun ikke 
om noen hadde fått ansvar for å vanne 
akkurat her. Selvfølgelig kunne jeg det. 
Det er fint å bli møtt med blomster som 
har fått vann og stell, og som dermed 
har gode forutsetninger for å blomstre 
og trives.

Det er ikke bare blomstene som trenger 
«vann og stell». Det gjør også vi men-
nesker. Det vil likevel variere mye gjen-
nom livet hvor mye støtte vi trenger fra 
andre mennesker. Diakoniens rammer 

Diakoniens spalte er fellesskap der alle er 
likeverdige. Noen ganger er 
vi sterke og kan være med 
å bære andre, andre ganger 
strever vi og trenger selv å 
bli båret.

Tro og håp – ord til trøst og 
livsmot
… er et ressurshefte som 
du kan finne i bokhyllen i 
hallen på Leksvik Helsetun, 
samt på de forskjellige 
avdelingene. 
 I sykepleien lærte vi at 
vi skulle ivareta hele men-
nesket, fysisk, psykisk, sosi-
alt og åndelig. Den åndelige 
biten er kanskje den som 
oftest uteblir, fordi vi er litt 
redde for den. Og dersom 
vi kanskje ikke selv beteg-
ner oss som en kristen, blir 
det enda vanskeligere. Da 
er det viktig å huske på hvem vi er der 
for: pasientene, våre medmennesker!

Innledningsvis i heftet står det å lese:
«Dette heftet er tenkt som en ressurs 
for helse- og omsorgsarbeidere som 
arbeider med pasienter, de som står 
dem nære og andre rundt dem.
God pleie og verdig omsorg ivaretar 

menneskers totale behov – 
det være seg fysiske, psy-
kiske, sosiale og åndelige 
behov.
 De fleste mennesker gjør 
seg tanker om liv, død og tro 
gjennom livet.
 For mange er det godt å 
ha noen å snakke med, eller 
la troen finne uttrykksformer 
gjennom bønner, salmer og 
ord fra Bibelen.
 For dere som er med-
arbeidere innen helse- og 
omsorgssektoren kan heftet 
være en konkret håndsrek-
ning i den daglige omsorgen 
for pasienter. Dersom man 
ikke selv deler den kristne tro 
og kjenner tradisjonene, kan 
man enkelt finne noe å lese 
for de pasienter som ønsker 
dette.»
 Om du jobber med men-

nesker, om du er pårørende, eller andre 
besøkende, får oppfordringen bli denne; 
vær frimodig og spør den det gjelder, 
om du skal lese litt. 
 Og til deg som pasient; det er lov å 
spørre om noen kan lese litt for deg, om 
Tro og håp – ord til trøst og livsmot.

Ann-Kristin

Sommertur
Tekst og bilder: Ann-Kristin

Stranda Diakoniutvalg har i mange år 
arrangert sommertur for alle som har 
lyst til å være med. De senere årene 
har turen vært arrangert sammen 
med andre grupper, denne gangen var 
det LHL Leksvik, og det ble en riktig 
så trivelig tur til historiske Oppdal og 

Storlidalen. Vi besøkte Vognildsbua 
Museumsbutikk, fikk guiding av lokal 
guide inn til Storlidalen og til fjellgarden 
Bortistu Gjestegard. Her ble det omvis-
ning i den gardshistoriske utstillingen 
med fortellinger fra hverdagslivet på 
fjellgarden de siste 100 årene. Ikke farlig 
å sette turen hjemover etter nydelig 
middag med lokalprodusert badsturøkt 
lammelår, dessert og kaffe.

Vertskapet ved fjellgarden Bortistu Gjestegard fortalte ivrig om histo-
rien til garden. Her sitter vi i fraukjelleren.

Ingenting å klage på ved middagsbordet når nydelig 
badsturøkt lammelår ble servert.

Fasinerende lesing på denne plakaten fra 1892 fra Trondhjems 
Turistforening, med todelte takster: «For almindelig Landskost», 

og «For bedre Beværtning, hvor saadan kan ydes».
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Vi i Leksvik har en veldig fin og vel-
stelt kirkegård!! Det blir sagt av både 
bygdafolk og tilreisende. Det skyldes 
de som jobber på kirkegården. Har 
prøvd å gi de ros for det men svaret 
er at fin kirkegård skyldes oss som 
planter på gravstedene. Men hva har 
vel et blomstrende gravsted vært 
med langt gress omkring?
Synes de jobbende på kirke/kirke-
gården fortjener å få «Menighetsro-
sen» som en stor takk for en velstelt 
kirkegård!

Dette er en anonym henvendelse 
som vi har mottatt i posten og som 
vi synes var veldig hyggelig å lese. 
Tusen takk for rosende ord!

Menighetsrosen

Velkommen til storbasar i 
Stranda menighetshus!

Basaren holdes fredag 27. oktober 
kl 18.00.

Tradisjonelt opplegg med 
underholdning, loddsalg, 

gode kaker, pizza og riskrem.

Gaver mottas med takk! 
Leveres til Agnes Sagen Bremnes 

(tlf. 95844968)

Hjertelig velkommen!

Spiret på 
Hindrem 
stavkirke
Spiret på Hindrem 
Stavkirke med årstal-
let 1653 forteller en 
historie. 

Årstallet 1653 har 
forledet noen til å 
tro, og til å publi-
sere, at den første 
stavkirka som sto på 
Hindrem ble bygd i 
1653 og sto til 1895.  
Dette er en stor feil, 
som stavkirkelaget 
synes det er viktig å 
få korrigert.

Vi vet at den eldste 
kirka som sto på 
Hindrem var ei lita 
stavkirke som trolig 
ble bygd en gang 
mellom år 1100 og 1300. Det var på den 
tida de fleste stavkirker i Norge ble satt 
opp. Denne kirka fikk nytt tårn og spir i 
1653. Allerede da var kirka gammel og 
«brøstfeldig», så den ble revet i 1664. 

Ei ny kirke i laftet tømmer ble reist, og 
den sto ferdig i 1665. Det nye tårnet 
og spiret fra stavkirka ble overflytta dit. 
Denne kirka sto til 1897 da Vanvikan ble 
det nye kirkestedet.

Spiret ble da satt opp på klokkehuset 
som ble bygd på Hindrem kirkegård. Der 
har det stått til i 2012 da det ble restau-
rert og satt opp på den nye Hindrem 
Stavkirke.   

For Hindrem Stavkirkelag
Ruth M. Hindrum

Foto: Tore kruken

Foto: Elise Tetlimo

Her kommer en oversikt over datoer for 
andakter høsten 2017. Ved hver andakt 
blir det enkel kaffeservering.

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

Vær oppmerksom på at 13. september 
og 06. desember er det nattverd.

Onsdag 13. sept. Andakt med nattverd
Onsdag 25. okt.
Onsdag 22. nov.   
Onsdag 06. des. Andakt med nattverd

Vi vil 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 høstsemester!

Alle er hjertelig velkommen 
til andaktene!

RØNNINGEN
BARNEFORENING 

har samling følgende tirsdager 
kl 17.30-19.00:

05.09 oppstartsamling på Våttån 
sammen med Gnisten og Nyskudd.

 Øvrige samlinger er hjemme 
hos Torill Berge: 

19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11 
og 28.11. 

For barn fra 4 år. 
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Konfirmanter Leksvik 2017

Konfirmanter Stranda 2017

Rad 4 fra venstre: Ruben Belsvik, Simen Evenrud Gangstad, Magnus Ramdal, Aron 
Dahl Sæther, Patrik Lian Hammervold, Andreas Hollås Asphaug, Daniel Drætvik

Rad 3 fra venstre: Øystein Birger Heimdal, Nina Lerstad, Johannes Thorsen, 
Christian Aune Rian, Jonathan Asphaug, Mathias Krabseth Pedersen, Lars Kristoffer 
Hindberg Rian

Rad 2 fra venstre: Elise Lerstadgrind, Emilie Hågensen, Ida Abel Buvarp, Elvida 
Brustad Berget, Emma Louise Tronstad, Hedda Sørmeland Olsen, Oda Rosvoldaune, 
Mari Aanonli

Rad 1 fra venstre: Andrea Voigt, Evelyn Sliper Bjørnebo, Verena Grønning (prest), 
Inger Marie Falch Løwø (konfirmantlærer), Rikke Katrine Lysvand, Hanna Kathrina 
Winge

Foto: Tetlimo Foto

Bak fra venstre: Marthine Småriseth, Emma Cathrine Monsen, Nina Johansen, 
Anders Skarsaune Hammernes, Aleksander Damhaug Gangåssæter, Jens Andreas 
Wanvik Hafeld, Marion Helmersen, Andrea Øvrebust Høiseth, Sara Kjervågsund 
Balstad

Foran fra venstre: Eli Johanne Aasbø Stegavik, Ida Kobberrød, Verena Grønning 
(prest), Miriam Damhaug Hoel, Aurora Johansen

Foto: Tetlimo Foto

Fast giver-
tjeneste - 
noe for deg?
Menighetene i Leksvik og Stranda har 
begge opprettet en givertjeneste der 
alle som ønsker det kan støtte en av 
menighetene (eller begge) med et fast 
månedlig beløp. Dette vil gi menighe-
tene bedre økonomi og være med på å 
dekke arbeid for barn, unge, voksne og 
eldre.

Eksempler på hva menighetene bruker 
penger på: Barna som døpes får dåpslys 
og dåpsklut, drift av babysang, bøker til 
2-åringene, 4-åringene og 6-åringene, 
bibler til 5. klassingene, Lys Våken-arran-
gement, konfirmantarbeidet og TRÆKK.

Menighetene gir også DVD til alle som 
gifter seg med samlivstips, sender 
julehilsen og gir julestjerne til eldre og 
ensomme.

De som ønsker å være med å støtte 
dette, kan gi et månedlig beløp til:

Leksvik Menighet konto 4202.52.63655.

Stranda Menighet konto 
4212.02.80028.

Beløpet som kan gis månedlig eller som 
en engangssum vil gi skattefradrag for 
beløp på 500 kr og oppover. Fordelen 
med månedlig beløp/fast givertjeneste 
er at menighetene har en forutsigbar 
inntekt. Det er mulig å tegne autogiro-
avtale.

Ønsker du mer informasjon er det bare 
å ta kontakt med kirkekontoret.
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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

30.04.17 Mio Torin Brekken

30.04.17 Jennifer Salbubæk

30.04.17 Martin Bjørvik-Graven

25.05.17 Klara Hovstein Etnan

28.05.17 Milia Thorsen Rønning

18.06.17 Max Emilian Myran

16.07.17 Marie Myrabakk

16.07.17 Ovedie Nyeng Sollie

13.08.17 Milla Utseth Berget

Døde i Leksvik

05.06.17 Ingrid Synnøve Tronstadhagen 
f.1926

10.06.17 Kjell Rosvoldaune f.1953

11.06.17 May Britt Dyrendalsli Neverås f.1961

25.06.17 Menny Konstanse Neverås f.1926

07.07.17 Turid Synnøve Øverland f.1930

18.07.17 Tora Langås f.1922

21.07.17 Inga Amalie Tiller f.1925

Døpte i Stranda

30.04.17 Mathias Sandvold

25.06.17 Erle Victoria Setsaas Nordmark
Døpt i Hindrem stavkirke

25.06.17 Jenny Larsen Åsholm
Døpt i Hindrem stavkirke

Døde i Stranda

26.06.17 Odd Saus f.1945

24.07.17 Anders O Kråkmo f.1945
-gravlagt Breilia

Takk for blomster, gode ord, besøk og fine hilsnin-
ger i forbindelse med Odd Saus's bortgang.  Takk 
til Asbjørn Mosleth for fin sang i kirka, gaver til 
blomsterfondet og minnegaven til norsk luftambu-
lanse på 10.250kr. 

Aud, Grete, Gunn og Oddbjørn m/familie

Hjertelig takk for støtte og omsorg ved vår kjære 
Kjell Rosvoldaune’s sykdom og bortgang. Takk til 
slekt og venner og alle som møtte opp i kirken. 
Takk for pengegaven på 46.250 kr til Kreftfore-
ningen.

Anne, Kim, Tommy, Linda og Ida m/familie

Hjertelig takk for hilsninger, blomster og all vennlig 
deltagelse ved vår kjære mamma Menny Neverås 
bortgang. Takk for pengegaven til Leksvik Helsetun. 

Gerd, Alise og Mari m/familie

Takk for all hjertevarme og omtanke i forbindelse 
med min mor Inga Tillers bortgang og begravelse. 
Takk også for pengegavene til Strandheim.

Tove m/familie

Hjertelig takk for hilsninger, gaver og besøk på min 
90-årsdag. 

Tordis

12. september
26. september

10. oktober
24. oktober

07. november - 
Vi møtes på Helsetunet!
21. november

05. desember

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

Hvorfor BABYSANG?
Alle babyer har nytte og glede av musikal-
ske opplevelser som tar i bruk flere sanser.
Både kroppsbevissthet, språk og følelser 
stimuleres gjennom babysang.
Både barn og foreldre har nytte og glede 
av sosial fellesskap.
Barn og foreldre får del i en kristen kultur-
arv, 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 
95 87 94 85

I løpet av et konfirmant-år velger konfirmantene tjenesteoppgaver. De kan velge 
mellom 4 grupper: Gudstjeneste, misjon, trosopplæring og diakoni. Her ser dere 
noen av Leksviks konfirmanter som valgte diakoni, sammen med beboere på 
Strandheim: det arrangeres hyggestund.



Retur: Leksvik og Stranda menighets-
blad,
Lundaveien 4,
7120 Leksvik. B

Søndag er kirkedag

Endringer kan forekomme.
Se nyeste informasjon på 

menighetenes hjemmeside.
http://www.kirken.no/leksvik

eller på plakatene.

Foto: Elise Tetlimo

Søndag 03.09.

Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste. 
Konfirmantpresentasjon.

Søndag 10.09.

Hindrem stavkirke 14:30 Gudstjeneste etter 
kjerkmarsjen ved sokneprest Ingunn Årseth 
Høivik

Onsdag 13.09.

Leksvik Helsetun 11:00 Nattverdgudstjeneste  

Søndag 24.09.

Leksvik kirke 11:00 Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok.

Stranda kirke 14:00 Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok.

Søndag 01.10.

Stranda kirke 11:00 Høsttakkegudstjeneste,3.-
klassinger er invitert til å delta som tårnagenter 

Søndag 8.10.

Leksvik kirke 11:00 Gudstjeneste med nattverd. 
50-årskonfirmanter er invitert

Søndag 22.10.

Leksvik kirke 11:00 Høsttakkegudstjeneste, 
3.-klassinger er invitert til å delta som 
tårnagenter  

Søndag 05.11.

Stranda kirke 16:00 Allehelgensgudstjeneste. 
Det tennes lys for alle som er begravet fra 
Stranda kirke det siste året.

Leksvik kirke 19:00 Allehelgensgudstjeneste. 
Det tennes lys for alle som er begravet fra 
Leksvik kirke det siste året.

Søndag 12.11.

Stranda kirke 11:00 Gudstjeneste med nattverd

Søndag 19.11.

Leksvik kirke 14:00 Ungdomsgudstjeneste. 

Søndag 03.12.

Stranda kirke 18:00 Lysmesse, speiderne deltar. 
Vi går sammen fra menighetshuset til kirken og 
avslutter gudstjenesten der

Onsdag 06.12.

Leksvik Helsetun 11:00 Nattverdgudstjeneste

Søndag 10.12.

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


