
God     jul!

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

Foto: Elise Tetlimo

Tenn lys! 
Et lys skal brenne for 
denne lille jord. 
Den blanke himmelstjerne, 
der vi og alle bor. 
Må alle dele håpet 
så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. 
Et lys er tent for det.
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Et år går fort og plutselig er det jul igjen! Jeg sitter ofte 
å funderer på hvor tiden blir av. Selv om jeg fortsatt er 
ganske ung så tenker jeg ofte som mange eldre og lurer 
på hvor årene blir av. For ca. et år siden hoppet jeg inn 
i jobben som midlertidig trosopplærer og redaktør i 
menighetsbladet. Det har vært en meget variert og inn-
holdsrik jobb hvor jeg har lært mye nytt, både om meg 
selv og kunnskap som jeg tar med meg videre nå som 
stafettpinnen gis videre til Kristina Hovstein Kruken. Jeg 
håper dere tar godt imot henne! 

Dere lesere betyr utrolig mye og i denne utgaven av 
Leksvik og Stranda menighetsblad har vi mye å by på. I 
år har vi fått en ny biskop i Nidaros Bispedømme, Her-
borg Finnset. Vi har vært så heldige å få en juleandakt 
skrevet av henne. I «nytt fra trosopplæringen» har vi alt 
fra utdeling av 4 årsbok til tårnagenthelg og presenta-
sjon av årets konfirmanter. 5 av tårnagentene stilte opp 
til «5 på gata» -intervju. Ronald Hamstad forteller i et 
intervju om hvorfor han velger å gi gave til menighets-
bladet. I tilbakeblikk forteller 50 års konfirmantene i 
Leksvik om hvordan det var å bli konfirmert for 50 år 
siden. Noen husker kanskje Geir Yngve Hovde som holdt 
inspirasjonsforedrag på medarbeiderfesten i fjor. Han 
jobber nå med «Fosengaven» som du kan lese mer om 
her. Du kan også lese om blant annet; ungdomsklubben 
i Vanvikan, info om VIPPS, Stavkirka 5 år, TV-aksjonen på 
Borgen og info om julens arrangementer pluss mye mer.

Som sagt så har dette året gitt meg så mye lærdom, 
inntrykk og gleder. Det er så morsomt å møte de 
spente barna som dukker opp på arrangementer som 
for eksempel Lys våken, maskelaging, Tårnagenthelg, 
4 årsbok osv. Det er så fint å se at de koser seg med 
opplegget vi tilbyr i våre menigheter, og ingenting gjør 
meg mer glad enn å høre fra foreldre at barna har stor-
kost seg på arrangementene våre. Det er nettopp det vi 
ønsker! At barna skal få være en del av menigheten, føle 
seg velkommen i kirka og ha det bra.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke Arnfinn 
Olsen hos Vest Grafiske AS som er vår trofaste hjelper 
til oppsett av menighetsbladet. Du er tålmodig og flink 
i arbeidet du gjør for oss. Uten deg hadde ikke menig-
hetsbladet vært det samme!  

Med dette vil jeg ønske dere lesere en riktig god jul og 
godt nytt år fra redaksjonskomiteen!

Elise Tetlimo
Avtroppende redaktør

Har du opplevd å få holde et bitte lite, nytt 
menneske i armene og se det inn i øynene? 
Et åpent, granskende, ja rent ut mystisk blikk 
møter deg.
Vi møter Guds storhet i hvert eneste bitte lite 
barn. I det nyfødte barnets blikk er det alltid 
mulig å få kontakt med Guds skaperglede.

Hver juledag leser vi fra Johannesevangeliets 
«jule-evangelium»; 

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlig-
het, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde 
og sannhet.
    Joh 1, 14. 

Barnet gråt i natten – som alle andre barn. Jesus. Han var Maria og 
Josefs lille gutt. Født underveis, langt hjemmefra. Vennlige men-
nesker hjalp dem. Barnet, det himmel-sendte, gråt i natten.  Han 
var helt vanlig – og han var noe langt mer, ufattelig mye mer: Jesus. 
Frelseren.  Han som var med da alt ble skapt, før alle tider, han 
ligger nå som en liten bylt, et skrøpelig lite menneskebarn i halmen 
i krybba i landsbyen Betlehem, den som for alltid er knyttet til Frel-
serens fødsel. 
Det er en dyp mening i at det er i våre første levedager vi ligner aller 
mest på Jesus.  Han som vi kan kalle vår bror.

I dette landet er vi jule-mennesker. Vi feirer julehøytida fordi vi i den 
møter noe som gir gjenklang i hjertene våre. Jula er lysets og gle-
dens fest, midt i vintermørket. Frelserens fest: Gud er kommet nær.
Alle har vi våre jule-minner; gode og varme og trygge, eller vanske-
lige minner om utrygghet, sorg eller ensomhet. Eller så kjenner du 
på at de gode minnene fra før i tida er blitt borte: livet har forandret 
seg – og vi har også det.  
Jeg har en hilsen til deg: Gud er kommet nær til oss! Barnet bærer 
med seg velsignelsen: Det sårbare, lille barnet som bare fikk en 
krybbe til seng – men som englene sang for. Gud er kommet nær til 
oss.
En velsignelse forandrer ingen ting, men den forandrer alt: Jesus-
barnets åpne, kjærlige blikk hviler også på alt det som ikke ble slik 
vi trodde og håpet. Også på det som er vanskelig, og som fyller oss 
med sorg, hviler velsignelsen fra Jesusbarnet. Han som kom med 
fred.  Midt i en verden i ulage, hvor mørke skyer truer i horisonten 
er det Frelserens og Trøsterens åpne blikk som møter oss.  Med dyp 
fred – tross alt som er vanskelig, og gjennom alt som er vanskelig.  

Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er større enn mørket. 
Velsignet jul! 

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros. 

Fra RedaksjonskomitéenJuleandakt

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
Adresseforandringer sendes:  Leksvik kirkekontor, Lundaveien 4, Kari Berg mob. 932 49 982 kirkeverge@leksvik.kirken.no

7120 Leksvik. Ann-Kristin Eidsvåg mob. 958 79 485 diakon@leksvik.kirken.no
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09.00-14.00.  Mandag og onsdag stengt.     Tlf. 74855166 Knut Ola Vang mob. 950 57 358 organist@leksvik.kirken.no
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Foto: Titt Melhuus
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En gang i året gir vi tilbake til alle våre 
frivillige i menigheten. I år ble frivil-
lighetsfesten arrangert på Stranda 
menighetshus med sodd, kaffe og kaker 

Staben fra venstre; Verena, Knut Ola, Ann-Kristin, Roger, Elise, Arnfinn og Kari.

Frivillighetsfest
servert av oss ansatte. Dette er vår måte 
å si tusen takk for arbeidet de frivillige 
gjør. Knut Ola Vang holdt årets inspi-
rasjonsforedrag. Et godt foredrag med 

Vi i redaksjonen spurte Ronald Hamstad 
(medlem av Leksvik menighetsråd og 
eier av Leksvik Taxi) om hans forhold til 
Menighetsbladet. 
 Jeg har lest Menighetsbladet siden 
jeg kom flyttende til Leksvik for ca. 30 
år siden. Jeg blar igjennom, leser litt og 
titter på bildene. Det er spesielt kjekt å 
se kjente fjes, og det var ekstra trivelig 
å se barnebarnet mitt, som er med på 
babysang, avbildet i bladet for en tid 
tilbake. 
 Bladet kan godt bli liggende ei stund, 
og det hender jeg ser i det flere ganger. 

Gir gave hvert år

Tenker du det samme som Ronald? Vi blir så glad 
for alle som er med å støtter menighetsbladet og 
menighetens arbeid.  Vi gjør det nå enda enklere 
å støtte menigheten. Leksvik menighet har nå fått 
VIPPS!
Logg inn på vipps, trykk på «Betal» (ikon med 
handlevogn), tast inn vippsnummer 126239 og 
valgfritt beløp. Så trykker du på «send», og VIPPS 
har du støttet menighetens arbeid!

Vi gjør oppmerksom på at gave til menighetsbla-
det gis til kontonummer 4241.07.01116. 
Fast giver til menighetens arbeid kan gis ved 
månedlig beløp til kontonummer 4202.52.63655 
for Leksvik menighet og kontonummer 
4202.02.80028 for Stranda menighet.

Tekst og bilde: Elise Tetlimo

Vi har fått Vipps

Jeg hører til den generasjonen som 
fortsatt liker å lese papiraviser, så jeg 
er vant til å finne informasjon på papir. 
Jeg synes det er fint å ha muligheten til 
å følge med på hva som skjer, se hvem 
som er døpt og hvem som er gravlagt, 
samt få en oversikt over de som skal 
konfirmeres.
 Jeg bruker å betale inn en sum til 
støtte til Menighetsbladet hvert år, nett-
opp fordi jeg ønsker at vi fortsatt skal ha 
muligheten til å motta bladet. 

Tekst: Kjersti Lerstad
Foto: Elise Tetlimo

innslag av inspirasjon, motivasjon og 
humor. Tusen takk for jobben dere gjøre 
og tusen takk for en trivelig kveld!
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Nytt fra trosopplæringen

4-åringene i Stranda kirke.

4-årsbok
I forbindelse med utdeling av 4 års-bok hadde vi 
en aktivitetskveld i forveien hvor alle 4 åringene 
fikk lage sin egen bordbrikke, lære noen av san-
gene som er i 4 års-boka og kose seg med boller 
og saft. Dette gjorde vi både i Leksvik og Stranda 
menighet. I gudstjenesten på søndag samme 
uke fikk de utdelt 4 års-bok og ballong.

Tekst og foto: Elise Tetlimo

4-åringene i Leksvik kirke.

Årets konfirmanter 
ved høstens presentasjonsgudstjenester

Foto: Ann-Kristin
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Søndag 19. november hadde vi ungdomsgudstjeneste i 
Leksvik kirke. 5 konfirmanter var med å planlegge, samt 
delta under gudstjenesten. De var utrolig flinke og tok 
oppgavene sine på alvor. Det var en stemningsfull guds-
tjeneste med nydelig sang av Elvida Brustad Berget og 
musikk av Helge Saghaug, Martin Sand og Terje Aunan. 
Det var også 2 dåp og nattverd. Det ble en multiguds-
tjeneste som presten kalte det.

Ungdomsgudstjeneste

Elvida sang Hallelujah av Leonard Cohen 
for stående publikum.

Tekst og foto: Elise Tetlimo

De 5 konfirmantene; 
Robin Aleksander 
Heimdal, Jo Andreas 
Buaas Gangstad, Hans 
Ola Tveiten, Daniel 
Bikash Ånonli og 
Johannes Ramberg 
Killingberg.

I september var det fem år siden Hin-
drem Stavkirke ble vigslet av biskop Tor 
Singsaas.
Det har vært fem spennende år. Det 
holdes bare to forordnede gudstjenester 
i året, men det har vært mange andre 
arrangementer. Det har blitt en tradisjon 
med samling i Stavkirka på ettermid-
dagen 2.juledag. Da er det som regel 
full kirke. Ellers har kirka vært utleid til 
vielser og til dåpsgudstjenester utenom 
de fastsatte gudstjenestene. 
Stavkirka er et populært turistmål. 
Særlig på forsommeren legger mange 
lag og foreninger turer hit. Mange 

Eit ljos kom hit til landet,
det nådde og denne grend

med von for tid og æve,
det beste som er hendt.

Ei kyrkje vart reist i grenda
dit folk kunne saman gå.

Dit gjekk dei i sorg og glede
til han som dei trudde på.

Men vegen var lang til kyrkja
for mange som skulle dit.
Og nokre dei miste livet

på vegen med mykje slit.

Med tida vart kyrkja rive,
men kyrkja vart bygd på nytt.

Den sto til den nye tida
og kyrkjestaden vart flytt.

No vigsles på ny ei kyrkje
på grenda sin kyrkjestad,

der folket igjen kan samlast
og lovsyngja Herren glad.

Av Ole Andreas Fossan

Dette diktet skrev Ole Andreas til 
vigslinga av Hindrem Stavkirke i 2012. 
Det ble ikke brukt på vigslingsda-
gen, og er heller ikke offentliggjort 
seinere. 
(Jeg har av og til lest det som avslut-
ning på omvisninger i Stavkirka) 

Ruth M.

Hindrem Stavkirke fem år
hundre mennesker har vært innom og 
fått høre kirkehistorie og orientering om 
grendene Hindrem og Seter fra gammelt 
av. 
Det siste året har Hindrem Stavkirkelag 
vært medlem av «Perler På En Snor» 
som er ei gruppe for samarbeid mellom 
bedrifter som driver med turisme og 
opplevelser i Indre Fosen. Bilder og 
informasjon ligger på nettadressen 
«perler.info/hindrem-stavkirke».
Stavkirkelaget anser kirka som så godt 
som ferdig etter at de siste kulene 
på hjørnestavene kom på plass nå i 
sommer. Det eneste som mangler er 

«pynt» over inngangsdøra, noe som er 
nødvendig av estetiske grunner etter at 
bunnsvilla og døra måtte senkes.
Hindrem Stavkirkelag vil ønske menig-
hetsbladets lesere ei velsignet julehøy-
tid og et godt nytt år!

Ruth Margaret Hindrum, leder.

4-åringene i Leksvik kirke.
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5 på gata
Denne gangen har jeg intervjuet 5 tårnagenter 
etter at de har utført oppgaver og mysterier i 
kirka. Jeg stilte dem følgende spørsmål; 
Hva er det beste med å være tårnagent?

Ada Sjonbotn
- Å lære ny sang (tårnagent-

sangen), få eget agentbevis 
og være oppe i kirketårnet.

Emilie-Kristine Hautamäki Løkken
- Å få være i kirka, for det 

er det lenge siden jeg 
har vært. Det var artig å 
synge sanger og få kake, 
tårnagent-buff og agentbe-
vis. En annen ting som var 
artig var å møte nye folk og 
hemmelig gjest.

Brian Lian Kopreitgrind
- Å finne ut mer om kirka, 

være oppe i kirketårnet og 
synge sanger er det beste 
med å være tårnagent. 

Linnea Lindgjerdet
- Å få være med på mye 

forskjellig. Det var artig å 
gjøre kryssord, få bevis på 
at vi er tårnagenter og få 
hjelpe til i gudstjenesten i 
dag. 

Mariel Sandø
- Å være oppe i kirketårnet, 

synge sanger og være i 
kirka. Løse kryssord med 
bibel var også artig.

Jeg blir stadig overrasket over hvor gode og reflek-
terte svar jeg får. Og jeg fikk inntrykk av at de har 
hatt det bra og lært mye nytt i løpet av helgen.

Tårnagenthelg er for 3. klassinger. Agentene møtes en lørdagskveld for 
å løse oppgaver og mysterier i kirka. De spiser pizza og edderkoppkake. 
I løpet av kvelden fikk vi også besøk av en hemmelig gjest, som i år 
var Roger Arntsen. Han tok med agentene opp i kirketårnet, noe som 
var veldig stas! Dagen etterpå er tårnagentene med og deltar under 
gudstjenesten med framføring av sang og andre oppgaver. Tusen takk 
til foreldre, konfirmanter og ungdomsleder Sarah Lerstad for god hjelp!

Tårnagenthelg

Nikolai, Hedda og 
Leila løser opp-
gaver i Leksvik 
kirke.

Tårnagentene i 
Leksvik oppe i 
tårnet.

Langbord med 
pizza og brus i 
Stranda kirke.

Den hemmelige 
gjesten viser 
oss rundt oppe i 
tårnet.

Tårnagentene i 
Stranda oppe i 
tårnet.

Tekst og bilder: Elise Tetlimo



Svar:

Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 4/2017       7



8       Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 4/2017

Bak f.v.: Ivar Røstad, Torbjørn Graven.
Foran f.v.: Oddrun Kristin (Lyng) Sneeggen, Bodil (Talmo) Nyeng, Tove Myran, 
Margaret Johanne Killingberg, Aud Johanne Keysan Rosvoldsve.

Foto: Tetlimo Foto

50-årskonfirmanter i Leksvik

Konfirmantene i Leksvik kirke i 1967. Foto: Schrøder, Trondhjem

Tilbakeblikk
Den 8. oktober var årets «gullkonfirman-
ter» invitert til gudstjeneste og etterføl-
gende middag og sosialt samvær. Det 
var bare 14 konfirmanter i 1967-kullet, 
noe som kan forklares i at det på dette 
tidsrommet ble innført ungdomsskole i 
Leksvik, og derav litt flytende grenser for 
konfirmasjon i 7. eller 8. klasse.

Det var 7 «gullkonfirmanter» som 
møttes og på praten å dømme var det 
et vellykket treff. Det var litt morsomt 
å utfordre de litt på hva de husket fra 
konfirmasjonsforberedelsene 50 år 
etter. Konfirmasjonsdagen husket de 
var 9. juli- og undervisningen foregikk 
i kirka, mest sannsynlig etter skoletid. 
Prest i Leksvik var Martin Andersen, og 
det stod respekt av presten. Han var 
kjent som en litt alvorlig og konstruktiv 
prest, og det var lite rom for «able-
gøyer». Det var som regel ganske stille 
i kirkerommet unntatt når det skulle 
svares presten. En «prestetime» ble 
husket som litt spesiell, for hver setning 
presten talte hørtes noen «kvirrevitter». 
Dette ble etter hvert som ungdommene 
ble oppmerksomme på lyden, svært 
morsomt. Presten ble også etter hvert 
klar over litt delt oppmerksomhet, og 
det likte han dårlig. Det var en trost som 
hadde bygd reir oppe i tårnet og etter 
hvert som ungene ble klekt ut ble det 
livlig i reiret. En av konfirmantene måtte 
klatre opp i tårnet og fjerne «forstyr-
relsen». 

Som nevnt var det et lite kull og det var 
ingen som våget å møte uforberedt til 
«prestetimene». De brukte en lærebok 
med tittel «Jeg tror» i tillegg til Bibelen 
og salmebok. «Hold fast hva du har» 
og «Vår Gud han er så fast en borg» var 
blant andre obligatorisk å lære utenat. 
Ellers måtte Trosbekjennelsen, budene 
og forklaringer kunnes.

Overhøringen var lagt til konfirmasjons-
dagen og den grudde nok alle veldig 
for. Med bare 14 konfirmanter i kullet 
var de sikre på «å bli hørt» både en 
og flere ganger, og det var nok mange 
«sommerfugler» som svevde rundt i 
de unges mager den dagen. Andersen, 
mintes de, var så rolig og hyggelig på 
konfirmasjonsdagen og det hjalp nok 
noe på nervøsiteten. Alle hadde kapper- 
jentene hadde kjoler og guttene dresser. 
Ingen hadde bunad den gang. Jentene 

hadde i tillegg til konfirmasjonskjolen, 
en «annendagskjole». Mandagen etter 
var det gudstjeneste med altergang som 
var obligatorisk.

Alle mintes de hadde selskap for familie 
og venner med middag hjemme, men 
ingen husket direkte menyen. Konfir-
mantene fikk mange gaver, også en del 
pengegaver, kort og hyggelige hilsener. 
En av konfirmantene viste fram sine 
sølv-mansjettknapper som han fikk i 

gave fra en onkel og tante. Det virket 
som at «gullkonfirmantene» var fornøyd 
med arrangementet og snakket allerede 
om å treffes igjen snart.

Konfirmantundervisningen var nok helt 
annerledes for 50 år siden enn den som 
gis i dag. Var den bedre enn i dag? Si 
det. Tidene forandres og det er ikke sik-
kert at «alt nødvendigvis var bedre før».

Tekst: Marit Hovstein
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50-årskonfirmanter i Stranda

«Kjærlighet fra Gud»

Kjærlighet fra Gud 
springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn, 
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud 
som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn, 
kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud 
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet, 
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

Tekst: J.N.L. Schjørring 1854 
Oversatt: Kurt Tore Andersen 1989

Denne salmen synes jeg er en fin 
salme. Vi sang den da jeg gikk på 
skolen. I tillegg har jeg hørt den mye 
i ettertid. 

Ingrid Berge

Min  salme

Mørketiden har kommet snikende 
enten vi vil det eller ei. Mange tar 
turen til kirkegården for å tenne lys. 
Vi har nettopp feiret Allehelgens-
dag. Noen tenner lys på bursdager, 
bryllupsdager eller rett og slett for 
de føler for det. Vi finner trøst i 
denne handlingen og føler varme 
og en indre ro. En flott skikk.

Her ser du to lys, ganske så like. 
Forskjellen er materialet, plast 
og glass. Plastlyset blir veldig lett 
når det har brent ned. Står det litt 
utsatt til kan det i et vindkast av 
det kraftige slaget finne på å ta 
seg en luftetur. Det kan til og med 
legge ruta si til bondens åker (i en 
forhøster).

Lys i mørket (En vakker skikk) Lykter og pynt
på gravene

Husk å være varsom ved bruk av 
lykter og pynt på gravene. Det er 
hver enkelt sitt ansvar at det blir 
kastet i søppeldunk etter bruk. Vi 
må unngå at slikt havner i foret 
til husdyrene rundt kirkegår-
dene, noe som kan være svært 
skadelig.

Kirkevergen

Plasserer du lyset i beplantningen, så blir 
det som regel der. Plukk de inn eller la noen 
andre gjøre det.

Håper fortsatt på mange lys i kirkegårdene.

Tekst og bilde: AMS

50-årskonfirmanter i Stranda kirke, oppstilt slik de ble fotografert på konfirmasjons-
dagen 2. juli 1967:

Bak f.v. Jan Lund, Finn Roger Meyer, Prest Verena Grønning, Jørund Solemsli, Amund 
Storsve.
Foran f. v. Beret Marie Taftø, Lillian Rønning, Randi Sollie Denstad, Toril 
Hårstadstrand.

Foto: Ann-Kristin
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Da er nok et år snart over, og vi kan se 
tilbake på året som har gått. Året har 
vært preget av forberedelser til sam-
menslåingen av Leksvik og Rissa kirke-
lige fellesråd, som fra 01.01.2018 heter 
Indre Fosen kirkelige fellesråd. 

KA, Arbeidssgiverorganisasjon for 
kirkelige virksomheter, skriver: «Ifølge 
Kirkeloven §5 skal det være et kirke-
lig fellesråd i hver kommune. Ved en 
kommunesammenslåing vil fellesråd på 
samme måte som kommunene måtte 
slå seg sammen til en enhet, og mye av 
arbeidet som kommunene står overfor 
vil også gjelde for kirken. Det er tette 
bånd mellom kommune og kirke, både 
økonomisk og organisatorisk. Den lokale 
virksomheten i Den norske kirke er i 
stor grad finansiert av kommunene. I 
kirkelige fellesråd sitter det videre en 
kommunerepresentant. Kirkelig fel-
lesråd har arbeidsgiveransvar for over 
6000 ansatte på landsbasis, de har 
ansvar for bygging, drift og vedlikehold 
av kirker og gravplasser, anskaffelse og 

drift av menighets- og prestekontorer og 
anskaffelse av lokaler, utstyr og materi-
ell til konfirmasjonsopplæring. Endring 
i kommunestrukturen vil medføre 
omfattende omstilling for den kirkelige 
virksomheten i berørte kommuner, og 
berører både fellesråd, menighetsråd, 
ansatte, folkevalgte, brukere og andre 
samarbeidspartnere.»

Å slå sammen fellesråd er en virksom-
hetsoverdragelse, for de ansatte betyr 
det at de overføres til den nye arbeidsgi-
veren. Kirkeverge i det nye fellesrådsom-
rådet blir Svanhild Sveaas Skrødal, som 
i dag er kirkeverge i Rissa. Det blir kir-
kekontor både i Rissa og Leksvik, og jeg 
skal fortsette i en 60% stilling i Leksvik. 

De to kantorene Knut Ola og Oleg er i 
full gang med planlegging av et spen-
nende prosjekt. Det blir 8 konserter i 8 
kirker i sammenslåingsåret, et betydelig 
kulturtilbud som også vil fremme samar-
beid mellom sangere og musikere i den 
nye kommunen.

Kirkevergens lille hjørne

"Det er galskap å tro at man kan foran-
dre verden. Enda mer galskap å godta 
den som den er".

Først av alt vil vi si "Tusen hjertligst takk 
til alle som har bidratt til Fosengaven de 
siste to årene!"
Det har helt konkret ført til over 40! 
brønner, i det afrikanske landet Malawi, 
som nå bærer Fosengavens navn på seg. 
Men det viktigste: rent vann til tusenvis 
av mennesker!
Det nytter!
Årets mottager av Fosengaven er 
Dina stiftelsen, og arbeidet som Rune 
Edvardsen driver blant voldtatt utsatte 

jenter i Kongo. Og over 700 barn og 
ungdommer på Fosen får i førjulstiden 
møte Rune, som forteller historien om 
hvordan han fikk 2 år gamle Dina på 
fanget, og fikk fortalt av hennes mor om 
hvordan hun hadde blitt voldtatt og lem-
lestet av to voksne menn. Ingen trodde 
Dina skulle overleve det fryktelige over-
grepet, men ved hjelp av Rune, og gode 
medarbeidere, fikk ikke bare Dina hjelp. 
Men det ble starten på et arbeid som 
har hjulpet tusenvis av jenter, i samme 
situasjon.
Dina stiftelsen jobber i et av verdens 
mørkeste områder, og sprer lys, framtid 
og håp. 

Kristina Hovstein Kruken er tilsatt som 
trosopplærer i 30% fast stilling fra 
01.12.2017, og vi ønsker henne hjertelig 
velkommen. Samtidig vil vi takke Elise 
Tetlimo, som har vært midlertidig tilsatt 
i denne stillingen i år. Hun har gjort en 
god jobb, og har hatt ansvar for bl.a Lys-
Våken, Tårnagenter og menighetsbladet. 
I tillegg har Elise hatt en del oppgaver 
for Ann-Kristin, som har 20% studieper-
misjon i høst. 

Kirketjenerne Roger, Arnfinn og Asle gjør 
en god jobb med drift og vedlikehold 
av kirker og kirkegårder. I tillegg har de 
bygget et nytt klokketårn på Hindrem. 
Nytt gjerde der er satt opp på dugnad av 
Hindrem stavkirkelag.

Jeg ønsker deg ei god og fredfull jul, og 
så ønsker jeg oss alle lykke til med et 
nytt og spennende år!

Vennlig hilsen Kari Berg

Vårt ønske er at årets Fosengave kan 
være et klapp på skuldra, og et heia rop 
fra Fosen, til dette viktige arbeidet. 
Og sammen kan vi hjelpe mange.
Tenk om alle på Fosen hadde gitt 100 kr 
i julegave til disse jentenes fremtid?
Det hadde blitt 2,5 millioner det.
Her er muligheter.

Med ønske om ei rik og givende 
julehøytid.

For Fosengaven: 
Geir Yngve Hovde

Rune 
og 
Dina

Foto: 
Dina
Stiftelsen
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16. januar
30. januar
13. februar
27. februar
13. mars - NB! På Helsetunet
03. april
17. april
08. mai
22. mai
05. juni

Leksvik menighetsråd ønsker 
foreLdre med barn fra 0-12 
mndr veLkommen tiL Leksvik 
forsamLingshus 
fra kL 10.00 tiL 12.00 
føLgende datoer vår 2018

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

Både kroppsbevissthet, språk og 
følelser stimuleres gjennom baby-
sang.

Både barn og foreldre har nytte og 
glede av sosial 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 
95 87 94 85Med dette bildet fra babysang i Leksvik og Stranda Menigheter vil vi ønske 

alle kjente og ukjente en 

Riktig God Jul og et kjempefint Nytt År!
Foran f.v.
Mariel Antonie Hagen med lille Adrian Hagen Sørli
Karina Svanem Ramdal med lille Oda Hovstein
Camilla Lindgjerdet Berget med lille Philip Aalberg
Camilla Østnes med lille Maria Østnes Lorentsen
Storebror Gustav Storsve med mamma Maria Sæther og lille Eline Storsve
Medhjelper Torill Berge

Bak f.v.
Medhjelper Randi Bliksås
Ragnhild Haugen med lille Jennifer Salbubæk
Linn Tove Brandås Hovstein med lille Julie Hovstein
Mona Storsve Lund med lille Marie Myrabakk
Benedicte Nyeng med lille Ovedie Nyeng Sollie
Kristina Hovstein Kruken med lille Klara Hovstein Etnan
Medhjelper Randi Sørli

Foto: Ann-Kristin
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Lørdags-
treff

Eldretreff har byttet navn til 
Lørdagstreff.

Yngre folk er også velkommen!

Vi møtes på lørdager kl. 10
på forsamlingshuset.

John Dahl

Tirsdag 20.februar reiser vi til Åre med 
buss fra Vanvikan og Leksvik. 

Bussen kjører fra Vanvikan (havna) 
kl:07.00, fra Leksvik (Coop) kl:07.45. 
Vi kjører direkte fra Leksvik til Åre og 
bussen blir stående utenfor Holiday 
Club. Det vil bli mulig å legge fra seg 
utstyr og handlede varer i bussen, tids-
punktene for dette vil bli opplyst før vi 
ankommer Åre. 

Det er mulig å leie skiutstyr i Åre
(sjekk www.skistar.se for priser).

Turen er for «alle», det er IKKE en ren 
skitur. Dere kan bade i badeland på 
Holiday Club, spille golf, bowling eller 
shoppe, og det er mulig å få kjøpt billig 
og god mat fra flere restauranter og 
kafeer.
Vi skal rett og slett ha en fin 
dag sammen!

Hvem kan bli med? Alle fra 12 år og 
oppover.
Yngre enn 12 år må reise i følge med 
en voksen.

Vi ber alle sjekke om de har reise-
forsikring. Vi kan også bli kontrollert 
på grensen så dere trenger pass eller 
bankkort som ID.

Bussen koster kr 350 per pers, for 
søsken kr 300 per pers!
Dere betaler kontant når dere går på 
bussen.
Lommepenger til mat og aktiviteter må 
dere ha med selv!

Det vil være med voksne som er 
sammen med dere og som er tilgjenge-
lig om det skulle være behov (i bakken 
eller i basseng osv.).

Retur fra Åre kl. 16.30.

Turen er et samarbeid mellom TRÆKK, 
BOMBA og KÅKEN. 
HUSK! Turen er totalt rusfri, brudd på 
dette betyr hjemreise umiddelbart! 

Påmelding innen 9. februar: 
www.leksvik.kirken.no
Er det noe du lurer på? Vennligst ta 
kontakt med Ann-Kristin, 
mob. 95 87 94 85

VELKOMMEN PÅ TUR!

Vanvikan Ungdomsklubb
arrangerer

Fredagsåpent  
for  6. - 9. klasse

på Menighetshuset i Vanvikan. 
Samlingene starter kl.18 og 

varer til kl.20. 

Stranda Menighet har hatt denne 
klubben i 40 år og det er for tiden 

3 voksne ledere. 
Vi spiller bordtennis, biljard og brettspill. 
Bibelhistorie/andakt og gratis vafler er 

også noe vi ser fram til hver gang.  
På kjøkkenet er det kiosk med 

sjokolade og brus.

Hvis spørsmål kan du ta kontakt med
Ingebrigt Kvendset 

Tlf. 473 76 964

Biskopen 
besøker Fosen

Åpent møte med biskop Herborg 
Oline Finnset i Rissa kirke
31. januar 2018 kl. 18:00.

Informasjoner fra biskopen 
i Nidaros og Fosen prosti.

Kunstneriske innslag.

Kirkekaffe.

Avsluttes med jazzmesse.
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Juletrefest
VELKOMMEN TIL JULETREFEST!

Gnisten, Nyskudd og Rønningen 
Barneforening inviterer

store og små til juletrefest på 
forsamlingshuset:

TORSDAG 4.JANUAR 2018
kl. 18.00

Det er fint om alle tar med et fat
med mat, samt en «nissepakke»
med dropseske, mandarin og en
liten sjokolade for hvert barn.

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

Hjertelig velkommen
til samling i stavkirka
2. juledag kl. 17:00.

Ta med litt julebakst
og kaffe.

Vi synger julesanger og
hygger oss i lag!

Arrangør
Hindrem stavkirkelag

Jul i stavkirka
Organisten og 
Leksvik 
menighetsråd 
inviterer til
Julekonsert i Leksvik 
kirke 29. desember 
kl. 19:00

Variert juleprogram med 
lokale krefter.

Bidrag til kirkemusikalsk 
fond ved utgangen.

Julekonsert

Velkommen til 
Søndagssamlinger!

Det blir sangandakter følgende
søndager våren 2018:

28. januar Strandheim
11. februar Helsetunet
18. mars Lundeng
08. april Helsetunet

Samlingene starter kl 11.00.

Arr. Leksvik Menighet

Juletrefest
for voksne

Søndag 7. januar kl. 16:00 på 
Leksvik Forsamlingshus arrangeres:

Menighetens juletrefest for voksne.

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

Velkommen til en hyggelig 
etterjulsstund!

Arrangør Leksvik menighetsråd

Hellige tre 
kongers fest
- juletrefest!
Stranda menighetshus 
Lørdag 6. januar 2018 

kl.16.00.

- Juletregang
- Mat og drikke
- Loddsalg
- De hellige tre konger   

kommer med gaver.

Barn og voksne ønskes 

velkommen
til 

De Hellige tre kongers fest – 
juletrefest!

De Hellige tre konger: Baltasar, 
Kasper og Melkior

Her kommer en oversikt over 
datoer for andakter våren 2018. 
Ved hver andakt blir det enkel 
kaffeservering.

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

Vær oppmerksom på at  21. mars 
og 13. juni er det nattverd.

Onsdag  10. januar
Onsdag  07. februar 
Onsdag  07. mars
Onsdag  21. mars Nattverdsguds-
  tjeneste   
Onsdag  09. mai
Onsdag  30. mai
Onsdag  13. juni Nattverdsguds- 
  tjeneste

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!
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Diakoniens spalte

Basarkomiteen vil rette en stor takk til alle som bidro til en vellykket basar på Stranda menighets-
hus den 27. oktober 2017! Det kom inn 29 400 kr.,- et resultat som vi er svært godt fornøyd med.

Foto: Ruth M. Hindrum

Alfred og Hallvard Kvendset underholdt med lystig trekkspillmusikk.Amalie og Louise Hansen Ness og Andrea Øvrebust 
Høiseth hadde danseoppvisning.

Foto: Tonje Eidsvåg Rostad

Takk!

Det er midt i julestria og de fleste av oss 
har mange planer og travle dager for å 
få alt i boks før julaften. Jeg minnes godt 
mamma, som var så sliten på julaften, at 
hun ikke fikk nyte julen slik hun burde. 
Jeg har tenkt mye på det de senere 
årene, og jeg har blitt mer avslappet for 
hvert år. Jeg har blitt lei av all den dår-
lige samvittigheten for ikke å strekke til. 
Jeg vet jo at julen kommer uansett! 

Med eller uten rundvasket hus
Med eller uten 7 sorter
Med eller uten overflod av mat og 
drikke av alle slag
Med eller uten innkjøp av de store 
gavene som skal holde opp til egne 
forventninger
Med eller uten julebrev og julekort
Med eller uten innkjøp av nye klær
Med eller uten ny julepynt

Jeg har senket kravene til meg selv, og 
med det følger mye godt! Men det er 
noe som jeg holder av som før, og kan-
skje sterkere enn før!

Julens gode budskap om da Jesus ble 
født!
Kirkebesøk som setter stemning
Salmer, sanger og julemusikk som gir 
fred i sjelen
En alkoholfri jul
Fred og ro i heimen
Gode samtaler
Omsorg og omtanke for hverandre
Gleden ved å samles
Gode turer i frisk luft
Tid til stillhet og ettertanke
…og selvfølgelig litt baking!

Det ligger mye diakoni i baking for meg. 
Det har blitt en god måte å vise kirkens 
omsorg på. Men selve grunnlaget for 
diakonien finnes i julefeiringen, med 
Guds omsorg i Jesus Kristus! Og denne 
omsorgen er vi bedt om å viderefor-
midle, i gjerning og ord. Ta vare på 
hverandre i julen, og i det nye året! 

Med dere inn i julehøytiden får dere et 
vers fra salme 69 i salmeboken fra 2013, 
med tekst og melodi av Bjørn Eidsvåg.

«I det stille, til de små, bringer Jesus håp 
om fred.
Og han kommer, da som nå, fra sin 
himmel til oss ned,
Julenatt med lys og glede minner oss om 
Gud som kom.
Evig er han her til stede, nå står grav og 
krybbe tom.»

Med ønske om en fredfull jul i hjerte og 
hjem for små og store!
Ann-Kristin
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TAKKE-
ANNONSER

FRA 
KIRKEBØKENE

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

03.09.2017 Emil Kopreitan

03.09.2017 Philip Aalberg

08.10.2017 Maria Østnes Lorentsen

08.10.2017 Adrian Hagen Sørli

22.10.2017 Birk Bugten

22.10.2017 Pia Johanne Krabseth

Døde i Leksvik

03.09.2017 Gunvor Stavrum f.1923

30.09.2017 Edel Almaas f.1927

07.10.2017 Håkon Buhaug f.1929

19.10.2017 Øystein Holmås f.1955

20.10.2017 Marie Sofie Neverås f.1925

01.11.2017 Bjørnhild Rosvold f.1962

Døpte i Stranda

27.08.2017 Jenny Fjeldvær Waterloo

01.10.2017 Jo Langmo Lerstad

01.10.2017 Isak Solevåg Ranheim

Døde i Stranda

30.08.2017 Daniel Stegavik f.1930

04.10.2017 Anne Marie Wanvik f.1926

Takk for blomster, hilsninger og all vennlig del-
takelse ved Tora Langås begravelse. Takk for 
pengegaven til Kreftforeningen på kr 5.200,-. Takk 
til personalet på Leksvik helsetun for god pleie 
gjennom mange år.

Astrid og Elsa

Hjertelig takk for alle hilsener, blomster og gaver 
til min 85-årsdag.

Asbjørg Krabseth

En varm takk til alle dere som viste omsorg og 
oppmerksomhet ved Håkon Buhaugs bortgang og 
begravelse!

Klara Buhaug

Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved min 
mamma Edel Almaas sin begravelse.

Helene, Hallvard og barna

Hjertelig takk for all kondolanse og omtanke ved 
vår alles kjære Anne Marie Wanvik sin bortgang.
Takk for pengegaven på 9850 kr til aktiviteter ved 
Leksvik Helsetun.

Arnfinn og Torstein m/ familier

Forsidebildet er tatt under korssamling på konfirmasjonsleir i september.

Foto: Elise Tetlimo

Årets aksjon var søndag den 22. oktober. 
Det var ulike arrangement i kommu-
nen og noen grupper/organisasjoner 
ble utfordret på aktivitet. Trimgruppa i 
Hindrum Skilag fikk også en slik fore-
spørsel. Fra hver sin kant av bygda kom 
de gående opp til Borgen. Denne dagen 
måtte alle betale for å komme inn på 
turområdet. Her var det allsang og 
aktiviteter for både store og små. De 47 
som tok turen dit koste seg med kaffe/
saft og kaker samtidig som det kom inn 
penger til aksjonen.

Tekst og bilde: AMS

Tv-aksjon på 
Borgen

Her prøves tilværelsen som flyktning.
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Søndag er kirkedag

Foto: Lars Killingberg

Søndag 03.12. 

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

Torsdag 07.12.

Leksvik kirke  18:00  Barnehagens julespill   

Søndag 10.12.

Leksvik kirke  19:00  Lysmesse Barnekoret 
YES og andre deltar   

Fredag 15.12.

Stranda kirke  09:15  Skolegudstjeneste 
Vanvikan skole

Onsdag 20.12.

Stranda kirke  10:00  Barnehagenes jule-
gudstjeneste  

Torsdag 21.12.

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

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

Julaften 24.12.

Leksvik Helsetun  11:00  Julesamling, 
ordføreren og soknepresten deltar, sang 
og musikk  

Stranda kirke  14:00  Julaftens guds-
tjeneste, Stranda mannskor og Stranda 
barnekor deltar   

Leksvik kirke  14:00  Julaftens gudstje-
neste 

Leksvik kirke  16:00  Julaftens gudstje-
neste, barnekoret YES deltar 

1. juledag, 25.12.

Leksvik kirke  11:00  Julens høytidsguds-
tjeneste med nattverd, evt. dåp  

Stranda kirke  14:00  Julens høytidsguds-
tjeneste med nattverd, evt. dåp   

Nyttårsaften 31.12.

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

Søndag 14.01.2018

Leksvik kirke kl. 11.00  Høymesse

Søndag 21.01.2018

Leksvik kirke  11:00  Familiegudstjeneste, 
småbarnsfamilier er spesielt invitert  

Stranda kirke  14:00  Familiegudstjeneste, 
småbarnsfamilier er spesielt invitert 

Søndag 04. 02. 2018

Leksvik kirke  11:00  Høymesse

Søndag 11.02.2018

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

Askeonsdag 14.02.2018 

Leksvik kirke  14.00  Karnevalsguds-
tjeneste, YES deltar, 2. klassinger fra 
Stranda og Leksvikmenigheter er spesielt 
invitert. 
Alle kan komme utkledd, for eksempel 
med en hatt eller et skjerf. Vi kan glede 
oss over livet og over alle mulighetene vi 
har til å være oss selv på forskjellige måter

Søndag 04.03.2018

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

Søndag 11.03.2018

Leksvik kirke  11.00  Høymesse

Palmesøndag 25.03.2018

Stranda kirke  11.00  Gudstjeneste med 
nattverd og evt. dåp  
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Endringer kan forekomme.
Se nyeste informasjon på 

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

eller på plakatene.

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 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


