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Det var i soloppgangen

Det var i soloppgangen for lenge siden nå.

Tre kvinner gikk til graven, de gikk og gråt på veien – dit hvor den døde lå.

Hvem kunne lenger hjelpe i deres angst og nød?

Det fantes ingen annen som han i hele verden, den venn som nå var død.

Det var i soloppgangen til graven kom de tre.

En engel ropte til dem: Han lever! Kristus lever! Skynd dere nå av sted!

Han selv er soloppgangen, han selv er verdens lys.

Han varmer dem som fryser, han følger oss på veien, han lyser i Guds hus.

Barnesalmeboka nr 64.
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PRESTENS HJØRNE

Den mest intense uken!

Noen ganger møter jeg folk som er slått over hvor nær i livet 
motstridene følelser er: glede og sorg, håp og fortvilelse, liv 
og død kommer noen ganger til oss nesten samtidig! En kjær 
gammel bestefar kan dø, mens barnebarnet føder en flott gutt 
eller jente, for eksempel!

I kirkeåret er påsken den uken hvor fortvilelse og håp, død 
og liv, sorg og glede utspiller seg i 7 intense dager. Fra pal-
mesøndagens jubelrop over skjærtorsdagens nære måltidsfel-
lesskapet til langfredagens fortvilelse ved korset og graven. 
Men kort tid etter blir disiplene motvillig dratt med i en vir-
kelighet som overstiger alle håp og forventninger: Jesus sin 
oppstandelse!

Det bildet jeg liker best for å vise påskeuk-
ens budskap er den oppstigende solen. Den 
er noen ganger avbildet på gravsteiner, og 
den er brodert på min hvite stola (”skjerfet” 
til presten i kirkeårets fager). Det bildet blir 
ofte sett på som solnedgangen. Det kan det jo 
også være, og slik minne oss om at livet har 
en kveld, det går inn i dødens natt. Slik sett 
blir solen som vises bare halvveis et bilde på 
avskjed, sorg, savn og noen ganger fortvi-
lelse og håpløshet.

Men den samme halve solen er også et bilde 
på soloppgangen! Og slik sett blir bildet et 
symbol for håp, forventning, framtid, ja 
glede! Solen kommer fram etter en mørk natt 
og bringer lyset! 

Jesus Kristus sin oppstandelse viser meg at det alltid, også 
i den mørkeste natt finnes en mulighet for en ny morgen, 
et nytt liv, en ny framtid. I den kristne tro går så framtiden 
utover livet, det går gjennom døden inn i et nytt, herlig rike.

Er det ikke det den kjente påskesalmen: ”Deg være ære” 
snakker om?

Deg være ære, Herre over dødens makt! 

Evig skal døden være Kristus underlagt. 

Lyset fyller haven, se, en engel kom, 

åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! 

Deg være ære, Herre over dødens makt, 

evig skal døden være Kristus underlagt.

Jeg ønsker dere alle en god påske!

Verena Grønning, sokneprest



Leksvik og Stranda Menighetsblad 3

Ole Andreas Fossan ønske velkommen tilbake som 
organisti Leksvik prestegjeld av Leder i Leksvik menig-
hetsråd Ragnar Bliksås og sokneprest Verena Grøn-
ning.

Takk for sist! Det er faktisk over 12 år 
siden sist jeg skrev fra orgelkrakken i 
Leksvik og Stranda.

Det er noe rart med dette livet. Det kan 
by på mange overraskelser. Jeg trodde 
vel ikke at jeg skulle komme tilbake til 
utgangspunktet som organist i Leksvik 
kommune. Forskjellen er bare at før 
var jeg organist ”på si”, mens det nå er 
hovedarbeidet med 40% pensjon som 
biinntekt.

Årene som organist i Rissa ble arbeids-
krevende, men gode. Jeg håper at det 
blir gode år i Leksvik også. Den erfa-
ring jeg fikk i Rissa, håper jeg å kunne 
formidle på en god måte videre. 
Etter hvert som jeg får mer kjennskap 
til hva som finnes av musikalske krefter 
her, håper jeg å få benytte disse. Noe av 
det som står på planen denne våren er 
en salmekveld i Leksvik kirke 9.mai og 
sommerkonsert 20.juni, så får vi se hva 
mer det blir etter hvert.
Vi er allerede i gang med Koralkoret. 
Kanskje det er noe for deg? 

Velkommen til sang og musikk i kirkene 
våre.

Ole Andreas

Fra orgelkrakken

Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010
Bøsser, konfirmanter, engasjement, 
innsamling, nestekjærlighet... Hva 
er egentlig Kirkens Nødhjelp-
aksjonen? 

23. mars går Kirkens Nødhjelp-
aksjonen 2010 av stabelen! Aksjo-
nen har vært arrangert en gang i året 
siden 1967, og over 400 millioner 
kroner er samlet inn siden oppstar-
ten. 
Nærmere 40 000 bøssebærere over 
hele landet går fra dør til dør denne 
dagen og ber deg støtte aksjonen. 
Ditt bidrag kan redde liv! 

Her i Leksvik og Vanvikan vil 
konfirmantene ringe på døren din 
denne ettermiddagen. Håper du tar 
godt imot dem!

Årets tema
Aksjonen i 2010 handler om hvordan fattige er mest sårbare og stadig 
rammes hardest av naturkatastrofer og ekstremvær. Mens vi i den rike delen 
av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står 
mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer.
 23. mars tar vi i et felles tak og bidrar til at fattige mennesker i land som 
Vietnam, Kenya og Mali kan tilpasse seg det ustabile været og være tryg-
gere i møte med naturkatastrofer som flom og tørke. Ditt bidrag kan 
redde liv neste gang katastrofen inntreffer!

ET BARNDOMSMINNE
Det var om vinteren og jeg var 12 år. Far reiste til byen for å 
kjøpe sin første motorsag. Han hadde vært hos Leth-Olsen 

og kjøpt motorsaga 
og var på vei til kaia 
der båten lå. Da gikk 
han forbi Tønne Pia-
nolager. Der fikk 
han se et brukt orgel 
som sto utstilt. Dette 
tenkte han måtte 
passe godt til meg, 
da det orgelet vi 
hadde var litt dårlig. 
Problemet var at han 
ikke hadde penger 
til begge deler. 
Dermed leverte han 
tilbake motorsaga 
og kjøpte orgel til 
meg. Det gikk 3 år 
før han fikk råd til 
å kjøpe motorsag. I 
den tiden måtte han 
fortsette å bruke 
tigersvansen. Jeg 
skjønte nok ikke da 
hvor mye han måtte 
forsake for meg, 
men kanskje er det 
derfor at jeg ble 
organist?
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Til menighetsbladet denne gangen har jeg fått i oppgave å 
skrive noen ord, og legge ved noen bilder, fra årets konfir-
mantleir på IMI Stølen Oppdal. Da vi satt på ferga på tur hjem 
på søndagen kom det noen konfirmanter bort til oss ledere og 
sa: ”Det var så arti! Skulle ønske vi kunne vært der i flere 
dager!”. 

Konfirmantleir 2010
08.-10. januar

Jon Normann ønsker velkommen!

Bli-kjent-kveld fredag.

Det var mange aktiviteter for å bli bedre kjent.

Korssamling fredag kveld.

Her fra hyggestund lørdag kveld.Bowling var en av 3 mulig aktiviteter på lørdag.
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Tenk så godt det er, å få en slik tilbakemelding! Nå er det slett 
ikke sikkert at alle satt igjen med den følelsen, vi mennesker er 
jo så forskjellige. Og det å være så mange ungdommer samlet på 
et sted byr også på utfordringer, både for de unge og for oss som 
ledere. Men jeg håper i alle fall at de fleste av de 28 konfirman-
tene som var med satt igjen med en god følelse. Det er i alle fall 
det som er intensjonen! 
Håper at alle fikk føle det gode fellesskapet, fikk ha det moro 
sammen, at alle følte seg sett, men at dere samtidig fikk mulighet 
til å tenke over spørsmål om tro og tvil, verdier og holdninger.

Nå skal du få vite hva jeg sitter igjen med etter helgen: 
For noen flotte ungdommer dere er!

Ann-Kristin

Samhandlingsløypa søndag ble for det
meste holdt innendørs pga kulden ute.

Ennå ikke helt konsentrert 
for å ta imot en medelev.

Her er det trygt å lande!

Ute i kulden. Men humøret er på topp!Samarbeid er viktig!

Lederne av samhandlingsløypa (som også var fra Leksvik) har motivert 
og inspirert konfirmantene underveis. Her takker de for:  • Positivitet 
• God samhandling   • At hver enkelte gjorde så godt de kunne
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Dykk i 
arkivet

Tilbakeblikk  fra bladet mars- april 
1960:

Til mor!
(Opprinnelig skrevet til en morsdag 
her i bygda)

Mor er Livets rike navn.
Du fikk kall som lyser her i verden,
føde liv og lindre savn,
ofre deg og tjene på din ferden.

En takk til Asgerd.

Mange har truffet henne, Asgerd 
Rian, på en eller flere av kirkegårdene 
i Stranda sogn. Hun har vært med i 
Stranda Minnefond i ca 10 år fordelt 
over en periode på 18 år. Nå takker hun 
for seg. Hun er glad i blomster, og liker 
å gå på kirkegårdene og se hvor fint de 
fleste med flid og omtanke pynter sine 
gravsted/minnesmerker. Mange har 
vel møtt den blide og trivelige dama 
på plantedagene. Der har hun sammen 
med de andre i komiteen stilt opp med 

Vi retter også en stor takk til Arn-
bjørg Winge, som gjennom flere år 

har vært frivillig medarbeider i Stranda 
menighet, nå sist i diakoniutvalget.

Det begynner å bli en stund siden jul, men vi tar med dette bildet fra Hyg-
getreffet på Stranda menighetshus i januar. Tradisjon tro var det 4.klasse ved 
Vanvikan skole som stod for underholdningen.

Uten mor blir verden tom og øde,
uten mor vil livet sakte svinne.
Mor er slekters morgenrøde, 
og med mor vil fremtids dag opprinne.

Mor med barn på fang 
er livets smykke,
intet kan som barnets sull og sang
hjertene så varmt henrykke.

Mor- du har en veldig makt
når din Gud av hjertet du vil tjene.
Du kan livets ord få lagt 
i hjerter som er åpne og er rene.

Mor er kjærlighetens gjører –
ofte gir og sjelden får.
En stille trofast kamp du fører,
upåaktet ofte her du går.

Takk!

Når livets stormer ubarmhjertig går,
og med sin velde truer heimens dør,
en mor i bønn så ofte står:
Min Gud, min Gud, mitt sukk nå hør.

Alltid blir din arbeidsdag så lang,
fylt av strev og strid og kav.
Ofte har den livets tunge gang
lagt en mor så fort i grav.

Men selv fra gravens mold og mose
hører mange moders røst,
moders vakre minnerose
lyser over livets mange brøst.

Takk din Gud for moder god,
akt på hennes råd og kloke ord.
Som et vern hun ofte stod
i din kamp og strid på denne jord. 

R.

kaffe med nogo attåt (tjukklæms). Hun 
sier selv at det er så koselig å møte alle 
de takknemlige og trivelige planterne. I 
starten hadde de litt mer penger å rutte 
med. Det ble smått om senn kjøpt inn 
utstyr som begravelsesbyrået måtte ha 
med seg fra andre plasser, som lysesta-
ker, blomstervaser, kransestativ osv.
Hva er det du husker best fra ditt virke i 
komiteen? Spontant blir svaret: ” Grønn 
regndress i sur nordavind på en kald tre-
benk.” Men hun presiserer at komitear-
beidet har vært trivelig, men nok er nok. 
Vi takker henne for innsatsen.

Stranda minnefond
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FRA 
KIRKEBØKENE

TAKKE-
ANNONSER

Takkeannonser i bladet koster minimum 
kr 50,- Annonseteksten leveres/ sendes til 
Leksvik Menighets kirkekontor, Kom-
munehuset, 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 Leksvik og Bunnpris.

Prisen på minnekort er kr 50.-

Døpte Leksvik
07.02.10 Tommy Kristoffer Stenkjær
14.02.10 Hedda Rosvoldaune

Døpte Stranda
26.12.09 Kristian Kjærvågsund 

Balstad
 Kristoffer Amandus Lyng
10.01.10 Simen Aleksander Roten 

(Døpt i Stadsbygd kirke)
24.01.10 Theodor Knappe-Kjørsvik
 Celine Skevik Andreassen

Døde i Leksvik
15.12.09 Ellen Marie Killingberg 

f.1920
25.12.09 Ronny Teigland f. 1969
30.12.09 Oddmund Ludvik Øverland 

f.1934
02.01.10 Kaare Talmoaunet f.1929
09.01.10 John Kristian Grumdal 

f.1987
16.01.10 Klara Talmo f.1914
19.01.10 Rolf Loktu f.1922
12.02.10 Tora Landsem By f.1932
17.02.10 Inger Johanne Lyngseth 

f.1929
01.03.10 Gusta Martine Dretvik 

f.1920
 Ingrid Mathilde Oldervik 
 f. 1920

Døde i Standa
 Sten Kristian Breili f.1970
 Trygve Skarsaune f.1944

Endelig ”riktig” pensjonist.
Etter en lang karriere har jeg nå avslut-
tet mitt virke i skolestua. Jeg både starta 
og endte min lærergjerning i denne 
kommunen. Her har jeg hatt 2 gode 
arbeidsplasser -21 år ved Hindrem 
skole og 11 år i Vanvikan. Kommunen 
har vært en god arbeidsgiver og mine 
overordnede og mine kolleger har vært 
greie og tålmodige som har latt meg få 
muligheten til å drive med det jeg aller 
helst ville (mitt handikap til tross). Vil 
samtidig takke for godt samarbeid med 
de mange heimene og for lånet av deres 
barn. Takk til alle for gaver og opp-
merksomhet av alle slag.

”Frøken” Anne-Marie

Hjertelig takk til alle som gledet meg 
på forskjellige måter i anledning min 
70-årsdag!

Aud Waterloo Hovstein.

Denne takkeannonsen ble glemt i høst. 
Vi beklager:
Takk for oppmerksomheten jeg fikk i 
anledning min 70-årsdag.

Åse Lyng

Hjertelig takk for hilsener, blomster og 
gaver på min 80-årsdag.

Anna Karoline

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
ved min kjære mann og vår far Kåre 
Talmoaunnes begravelse. Takk også 
for pengegaven til Helsetunet.
Margit, Jan, Ketil, May, Sissel og Aksel 

med familie

Hjertelig takk for all deltakelse ved vår 
kjære Oddmund Ludvik Øverlands 
bortgang.

Turid m/fam

Vi vil med dette få takke alle som har 
sendt blomster og vist omtanke i forbin-
delse med vår kjære Alfs bråe bortgang. 
En spesiell takk til Stian, Tommy og Jan 
for enestående hjelp med fjøs og gårds-
arbeid. Takk for pengegaven til Norsk 
luftambulanse på kr 33 900.-

Britta-Mari, Ida Marie, Solveig og 
Tore, Torkil, søsken med familie

Hjertelig takk for vennlig deltakelse 
i forbindelse med Ronny Teiglands 
bortgang og begravelse. Takk for pen-
gegaven til Normisjon på kr 18 215.-.

Inger Jorid, Vegar og Anette

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
ved vår kjære Klara Talmos bortgang 
og begravelse. Takk for blomster hils-
ninger og pengegaver til kreftsaken  kr 
11 700.- og en spesiell takk til hjemme-
sykepleien for god pleie og omsorg.

Kari og Birger, Bjørnar m/fam

Hjertelig takk for vennlig deltagelse 
ved Trygve Skarsaunes bortgang og 
begravelse. 
Takk for blomsterhilsen og pengega-
ver til Norsk luftambulanse og Stranda 
blomsterfond. 
Takk til Ann Kristin Eidsvåg Rostad for 
fin sang i kirken.

Bjørg, Tone, Kirsten og May Hilde 
m/familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
ved vår kjære mor, Elen Marie Kil-
lingbergs bortgang og begravelse. Vi 
takker også for pengegaven til Leksvik 
Helsetun.

Aud Mary, Sven, Sylvi Elisabet og 
Arnstein med familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
og oppmerksomhet i forbindelse med 
John Kristians bortgang og begra-
velse. Takk også for pengegaven på kr. 
30.000,- til Leksvik IL, Fotballavde-
linga.

Åshild og Ole Grumdal

Hjertelig takk for all deltakelse og pen-
gegaven til Mosvik sykehjem ved Tora 
Landsem By sin begravelse 17.februar 
2010. Det kom inn til sammen kr 
12 000.-.
Arnt Magnus, Toril, Kaj Ståle, Norvall, 

Anne marie, Iris; Karina og Anders.
Det er først når vi har mistet det, at vi 
vet hvor kjært et menneske kan være for 
oss.

Arnt

Stranda minnefond takker for gaver i 
2009, kr 11 750.-. Disse ble hedret med 
gave til fondet: Gunvor Breili, Alice 
Hindrum, Magnhild Aksnes, Aasmund 
Tømmerdal, Erling Andresen.
I tillegg er det kjøpt kort ved  5 begra-
velser utenbygds.

Stranda Minnefornd/blomsterfondet
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Søndag er kirkedag

2. mars var 3. klasse på besøk i Stranda kirke. De 
har holdt på med kirkebygg i RLE-faget på skolen.
Da var det flott å få se seg omkring i kirka. Ikke 
minst var det spennende å utforske orgelet sammen 
med vår nye organist Ole Andreas.

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 nedenfor. De har sagt seg villige til å organisere kjøring.
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Forandringer i gudstjenesteoppsettet kan forekomme.  Følg derfor med på kunngjøringer og oppslag!

Stranda: Arne Solheim  tlf. 74 85 62 94
 Idar Hansen  tlf. 74 85 71 05
 Torbjørn Rønning  tlf. 74 85 96 85
 Ann Helen Rian  tlf. 74 85 64 73

Leksvik: Knut Hønnåshagen tlf. 74 85 73 25
 Erling Sand tlf. 74 85 72 85
 Randi Bliksås tlf. 74 85 78 25
 Åsmund Rosvold tlf.  416 09 024
 

Søndag 21.mars
Leksvik kirke kl 11.00. LysVåken.
Menighetens årlige informasjonsmøte rett etter gudstjenesten

Palmesøndag 28.mars
Stranda kirke kl 11.00

Skjærtorsdag 01.april
Aunbua kl 12.00. Sportsgudstjeneste
Velkommen til kveldsgudstjeneste i Stranda kirke kl 19.00
Vi deler et enkelt kveldsmåltid etter gudstjenesten. Ta med litt 
pålegg som du liker. Vi ordner med brød, kaffe og te.

Langfredag 02.april
Leksvik kirke kl 19.00

1.Påskedag 4.april
Leksvik kirke kl 11.00
Stranda kirke kl 14.00

Søndag 18.april
Leksvik kirke kl 11.00

Søndag 25.april
Stranda kirke kl 11.00

1.mai
Leksvik kirke kl 11.00

Søndag 02.mai
Stranda kirke kl 11.00

Søndag 09.mai
Kråkmo Bedehus kl 11.00

Kristi himmelfartsdag 13.mai
Leksvik kirke kl 19.00

17.mai
Leksvik kirke kl 10.00
Stranda kirke kl 11.45

1.Pinsedag 23.mai
Leksvik kirke kl 11.00
Stranda kirke kl 14.00

Søndag 30.mai
Stranda kirke kl 11.00. Konfirmasjon

Lørdag 05.juni
Leksvik kirke kl 11.00. Konfirmasjon.

Søndag 06.juni
Leksvik kirke kl 11.00. Konfirmasjon


