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Jesus sier:
Jeg er oppstandelsen og livet.
Den som tror på meg, skal leve om han
enn dør. Og hver den som lever og tror
på meg, skal aldri i evighet dø.
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PRESTENS HJØRNE
Jeg har besøkt Nidarosdomen noen ganger, senest
i februar. På vestveggen
kan man se det store rosevinduet. Det vil si: utenfra
ser jeg ingenting, bare en
stor, svart flate med mange uforståelige brytninger og streker. Hele dette vinduet kan se trist ut,
mørkt, uten mening. Det blir for meg et bildet for
livet slik vi kan oppleve det til tider. Trist, vondt,
mørkt kan livet være.
Men jeg vet: om jeg går inn i domkirken, ser vinduet innenfra og sollyset skinner på det utenfra,
da blir det store rosevinduet lysende i fine farger
og mønster, jeg kan se sammenhenger, jeg kan se
det som en stor kunstner har tenkt det.
Rosevinduet talte til meg, og det var to tanker
som jeg vil dele med dere i dag:
For det første: utenfra kunne jeg ikke se vinduet

skikkelig. Jeg måtte komme meg inn i kirken. Slik tenker jeg det er med
å forstå livet og Guds mening med det. Ofte virker det som om vi står på
utsiden og skjønner ingenting. Men hvis vi våger å gå på innsiden, våger
å tenke tanken på en Gud som finnes og som bryr seg, da kan glimt av
noe vidunderlig dukke opp.
Det andre som vinduet sier meg, er dette: sola, den lyser opp vinduet, den
lar de fine fargene tre frem og skinne. Jeg vil sammenligne sola med Gud
sin kjærlighet. Den skinner på våre livsvinduer, og lar dem bli til noe fint.
Ikke alt blir fint og farget, de mørke sidene av livet finnes fortsatt. Men
Gud sitt kjærlighetslys er der for oss, alltid, under alle omstendigheter.
Ikke alltid ser jeg lyset, og sjelden kan jeg forstå hele bildet. Glimtene
inn i Gud sitt kjærlighetsfulle hjerte dukker helst opp når jeg våger å være
ærlig overfor ham, forteller ham hvordan livet virkelig er og tør å se etter
hans spor i det som har berørt meg i det siste. Ordene i salme 139 er for
meg noen lysstråler over livets vindu, som lar meg se noen vidunderlige
spor etter en kjærlighetsfull Gud. Jeg vil dele noen av versene med dere:

9 Tar jeg morgenrødens vinger på

        og slår meg ned der havet ender,
    10 så fører du meg også der,

        din høyre hånd, den holder meg fast.
    11 Og sier jeg: «La mørket dekke meg
        og lyset omkring meg bli til natt»,
    12 så er ikke mørket mørkt for deg,

        og natten er lys som dagen, ja, mørket er som lyset.
13 For du har skapt mitt indre,

        du har vevd meg i mors liv.

    14 Jeg takker deg fordi jeg er skapt
        på skremmende, underfull vis.

En solfylt vår ønsker jeg alle innbyggere i Leksvik!
Sokneprest Verena Grønning

Rosevinduet i vestfronten.

Foto: Gerd A. T. Müller

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, 7120 Leksvik

Gjertrud Bjørnebo

mob. 900 26 084 kirkeverge@leksvik.kirken.no

Menighetsblad: menighet@leksvik.kirken.no

Ann-Kristin Eidsvåg Rostad mob. 958 79 485 diakon@leksvik.kirken.no
Line M.R Abel

mob. 412 57 796 menighet@leksvik.kirken.no

Leksvik Kirkekontor åpningstid:

Ole Andreas Fossan

mob. 900 42 053 organist@leksvik.kirken.no

Tirs/ons: 9-14 Tors/fre: 9-13 tlf. 74855166

Roger Arntsen

mob. 918 36 369 kirketjener@leksvik.kirken.no

Ola Gunnar Hjellup

mob. 970 19 979 kirketjener2@leksvik.kirken.no
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Kirkevalget skal foregå 12. september i alle landets menigheter og arrangeres samtidig med Kommune og Fylkestingsvalget. I tillegg til valg av lokale menighetsråd skal det velges
bispedømmeråd.
Alle medlemmer av kirken som fyller 15 år i løpet av 2011
kan avgi stemme.
Valgbar til menighetsrådet og pliktig til å ta imot valg er
enhver som senest i det året det stemmes vil ha fylt 18 år.
Forslag til kandidatlister skal være kommet inn til menighetsrådets leder senest 1. mai 2011.
Mer om valget finner du på www.kirkevalget.no

Er du – eller kjenner du en god kandidat?
Ta kontakt med kirkekontoret i Leksvik på tlf. 74 85 51 00
eller e-post kirkeverge@leksvik.kirken.no hvis du har
spørsmål om valget eller forslag til listekandidater for Leksvik eller Stranda menigheter.

10 grunner for å si ja

12. september 2011 er det kirkevalg. Vil du være en av kandidatene når det skal velges nytt menighetsråd?
Menighetsrådet leder virksomheten i menigheten der du bor,
og skal løse de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke.
Rådet har blant annet ansvar for trosopplæring blant døpte
mellom 0 og 18 år og for det diakonale arbeidet i kirka – også
kalt ”kirka sitt kroppsspråk”. Rådet skal også arbeide med
gudstjenester, kirkemusikk, ofringer og utleie av kirka, og
skal si sin mening når det gjelder tilsettinger av prest, prost
og biskop. I tillegg skal rådet tenke langsiktig når det gjelder
å styrke menigheten og samarbeide med frivillige, som er en
svært viktig ressurs i kirka.
10 grunner for å si ja til utfordringa:
1.
2.
3.
		
4.
		
5.
		
6.
7.
		
8.
9.
		
10.

Du medvirker til å holde lokalkirka levende.
Du blir en del av det kristne fellesskapet.
Du gjør noe uegennyttig, og det gir deg en god 		
følelse.
Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for 		
barn og unge.
Du får innblikk i og påvirker de demokratiske 		
prosessene i kirka.
Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt.
Du kan sørge for at din kirke er en åpen og 			
inkluderende kirke.
Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet.
Du får styreerfaring som du kan bruke i andre 		
sammenhenger.
Du kan oppdage nye sider ved deg selv.

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2011
Setter i år
fokus på
økonomisk
rettferdighet:
Sammen kan
vi kjempe
for en
fremtid uten
fattigdom.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon går av stabelen
følgende datoer:
Leksvik torsdag 7.april
Stranda tirsdag 12.april
Da besøker konfirmanter fra Leksvik og Stranda
alle husstander i menighetene for å samle inn
penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.
Over én milliard mennesker lever i fattigdom.
Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. Det
er ikke tilstrekkelig at folk så vidt har nok til å
eksistere. Alle mennesker har rett til å ha et
levebrød, slik at de kan klare seg ved hjelp av
egen arbeidsinnsats.
Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden. Pengene
blir brukt der de trengs aller mest.
Med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 gjør
vi et felles løft sammen med folk i Norge for at
fattige mennesker skal få mulighet til å skape
seg et liv uten fattigdom.
Ta godt imot bøssebærerne.
Du kan også støtte aksjonen direkte ved å:
o Benytte kontonummer 1594.22.87493.
o Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
o Sende en sms <KN100> til 2090 (100
kroner)
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Konfirmantleir på Oppdal
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Det begynner å bli en stund siden konfirmantleiren nå, for
dette konfirmantåret ble leiren arrangert i høstferien. Å dra
på leir på høsten gir oss mulighet til å bli bedre kjent med
konfirmantene tidlig i konfirmantåret. Noen savnet muligheten for å stå slalåm, men opplegget ellers var ganske likt som

før. Den ene dagen fikk vi besøk av flyktninger som fortalte
om sitt møte med Norge. Nyttig og tankevekkende. Erfaringene vi gjorde, og tilbakemeldingene fra konfirmantene, gjør
at vi kommer til å fortsette med konfirmantleir på høsten.
Bildene kan gi et lite innblikk i noe av det vi foretok oss.
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Menighetsrosen
Fordi du fortjener det!
Denne gangen er det Roger Arntsen
som får menighetsrosen, og giveren
er Anna Røstadsand. Her er hva hun
begrunner det med:
Jeg hadde hørt så mye fin og positiv
omtale om han. Hans fine måte å utføre
jobben sin på, profesjonell, medmenneskelig og med respekt. Det forstod jeg
da vi fikk behov for hans tjenester.
Jeg Ringte Roger Arntsen lørdag formiddag fortalte at Ivar døde i natt på
Levanger sykehus, barna våre var
hjemme, men de måtte reise til Oslo
igjen søndag kveld.
Han forstod meg, kjørte til Levanger og
vi kunne sammen ta imot båren lørdag

kveld. Det betydde mye for meg. Han
stilte også opp søndag formiddag, slik
at jeg sammen med de unge fikk planlagt alt rundt begravelsen.
Jeg er takknemlig for måten han stilte
opp for oss på og hjalp oss med det
praktiske.
Jeg vet at jeg har mange med meg i Leksvik når jeg vil at Roger Arntsen skal få
menighetsrosen.
Rosen ble levert med bud på døra. På
kortet stod følgende å lese: Denne rosen
får du fordi noen syns du fortjener den.
Hvem kan du lese i neste nummer av
menighetsbladet.

Skal jeg se for deg ?
Forleden dag så jeg ”Tangerudbakken Borettslag på TV”. Jeg er en av
de som ser reprise på reprise av dette
TV-programmet. Det er godt det finnes
slike programmer som ikke har som
mål å stemme ut, bli kvitt, mobbe vekk
de andre deltakerne. Vi undrer oss mye
over at det er så mye mobbing og utestenging i landet vårt, men satser samtidig store penger på konsept som går ut
på å få vekk de som kan være en trussel
for oss, bygge egennyttige allianser og
lure og lyve for å nå et mål. Et mål som
gjerne er penger.
Derfor så herlig å se Tangerudbakken.
Flotte mennesker som er seg selv. I en

av episodene går to av venninnene på
Tangerudbakken på kafe. En av jentene
er sterkt synshemmet. Hun tar for seg
menykartet og skjønner fort at hun ikke
makter å lese det som står der. Da tar
hennes gode venn på andre siden av
bordet over menykartet, og så sier hun:
”Jeg kan se for deg, jeg”.
Så lurer du kanskje på hva vi kan bidra
med til slike som beboerne i Tanberudbakken Borettslag? Hva kan vi lære
dem?
Trolig ingenting.
Det er snarere vi som skulle lære av
dem. Og det hadde du kanskje ikke
trodd.
arnem

En trivelig gjeng med 4.klassinger fra Vanvikan skole underholdt på hyggetreffet i
januar. Det var kjempekoselig og de var kjempeflinke. Takk for besøket!

Fra orgelkrakken
Skjærtorsdag 2011 i Stranda kirke
kl.19.00
Lokale innslag med sang og musikk.
Langfredag 2011 i Leksvik kirke
kl.19.00
I år blir det et nytt opplegg på langfredag. Vi håper det vil gi både en musikalsk opplevelse og at vi får understreket
langfredagens innhold på en god måte.
Til dette har vi med tekstlesere, Koralkoret som skal synge fra salmene i
Johannespasjonen av J.S.Bach og Rissa
Barokkensemble.
Barokkensemblet
består av Ann-Kristin Eidsvåg Rostad,
sang, Stig Føll, blokkfløyte, barokkgitar og tjorbe, Inger Johanne Hvitstein,
fiolin, cello og sang, samt Ole Andreas
Fossan på trøorgel. Foruten egne stykker, vil de være med å akkopagnere fellessangene.
1.påskedag 2011 i Leksvik kirke
kl.11.00
Her blir Koralkoret også med, samt
musikere på blåseinstrument.
1. påskedag 2011 i Stranda kirke
kl.14.00
Her er ikke alt klart når menighetsbladet går i trykken, men jeg vil også her ha
med ekstra sang og musikk.
Sommerkonsert i Leksvik kirke
Søndag 19. juni kl.19.00 blir det altså
sommerkonsert igjen. Merk deg datoen!
Overskudd etter konserter
Vi er så heldige at det blir fine overskudd
etter konsertene i Leksvik. Dette fører vi
tilbake til sang- og musikklivet.
Ettersom vi ikke har slike konserter i
Stranda, fører vi også midler over dit.
Det som vi har gjort i det siste, er å kjøpe
inn 2 ekstra notestativ til begge kirkene,
ekstra mikrofonstativ til Leksvik og
større miksebord til begge kirkene. Over
tid vil det bli fordelt etter den vanlige
fordelingsnøkkelen mellom Leksvik og
Stranda.
Så kan det spørres om ikke dette er fellesrådets ansvar? De har skaffet det som
trengs som et minimum, men har ikke
økonomi til noe utover det. Derfor gjør
vi dette for å kunne følge opp sangere og
musikere som trenger litt mer. Det kan
også bli aktuelt å bruke penger til andre
tiltak for å fremme sang-og musikklivet
i kirkene.
Ole Andreas
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FRA
KIRKEBØKENE

TAKKEANNONSER

Døpte i Leksvik
09.01.11 Johan Sæther
Mali Johanne Odden
23.01.11 Kristian Sæther Nyborg
06.02.11 Jørgen Brandås
Phillip Tingvoll Kopreitan
Magnar Neverås
Lucas Nathaniel Kruksve
13.03.11 Bea Amalie Hansen
Ina Mathilde Salbubækk
Vilde Sjonbotn
Aleksandra Rian

Takkeannonser i bladet koster minimum
kr 50,- 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.

Døde i Leksvik
20.11.10 Alfa Karoline Kammen
f.1920
30.11.10 Sonja Oxaas f. 1933
21.12.10 Tore Berg f. 1931
27.12.10 Hilda Kristine Roli f. 1916
18.01.11 Nella Anethe Talmo f. 1916
22.01.11 Ivar Alfred Røstadsand
f.1917
26.01.11 Kåre Sandgrind f. 1924
10.02.11 Agnes Haugen f.1921
14.02.11 Gurli Bygballe f.1922
16.02.11 Arne Sigvard Tømmerdal
f. 1919
27.02.11 Jon Moan f. 1919
03.03.11 Ragnar Tellefsen f.1945
09.03.11 Ole Gerhard Hønnås f. 1920

Hjertelig takk til alle som husket
meg med gaver og hilsninger på min
80-årsdag.
Kirsten Lyng

Døde Stranda
04.01.11 Steinar Sæther f. 1963
gravlagt Hindrem kirkegård
08.03.11 John Gomo f. 1933

Velkommen til
Gladsangkveld
på Forsamlingshuset
søndag 3.april kl. 18.00.

Velkommen til
påskesang!
Søndag 17.april kl.19:30
på Forsamlingshuset.
Arr. NLM

Hjertelig takk for oppmerksomheten til
min 70-årsdag.
Svanhild Killingberg

Takk for all deltagelse, blomsterhilsener og pengegaven til Hjemmesykepleien i Leksvik ved vår kjøre søster
Sonjas begravelse.
Solveig, Andreas og Bjørn m/familier
Takk for all oppmerksomhet ved
Steinar Sæthers begravelse. Hjertelig
takk for alle blomstene og pengegavene
til barnas oppvekst.
Tatiana Sæther, Andreas, Elin og Bjørg
Hjertelig takk for varm og vennlig deltagelse ved Tore Bergs bortgang. Takk
også for pengegaver til Kreftsaken.
Martha m/fam
Hjertelig takk for oppmerksomhet
og vennlig deltagelse ved vår kjære
mamma Nella Anethe Talmos bortgang og begravelse.
Odd og Inger Johanne med familie
Takk for oppmerksomheten i anledning
Inge Petter Opdals bortgang og begravelse. Takk for pengegaven til Luftambulansen.
Familien
Takk for all vennlig deltakelse i forbindlese med min mor Agnes Haugens
bortgang og begravelse. Takk også for
blomster og pengegaven til rehab. ved
Helsetunet.
Villy Haugen m/fam
Takk for hjertelig deltakelse ved vår
kjære mor Gurli Bygballes bortgang
og begravelse.
Leon og Bjørn m/ familier

Takk for oppmerksomheten i anledning
Arne Sigvard Tømmerdals begravelse. Takk også for pengegaven på kr
10 000.- til Helsetunet, Langtidsavdelingen.
Klara med familie
Takk til dere alle som husket meg og
mine ved Ivars bortgang. Varme tanker
og hilsener gir trøst. Takk også for pengegaven til Leksvik Historie- og museumslag på kr 12 925.Odd Tronstad
Tusen takk for all vennlig deltakelse,
blomster og pengegaven til Norsk Luftambulanse ved Inger Emilie Dretvik
sin bortgang.
Familien

STELL AV
GRAVSTEDER
Leksvik kirkegård
Vi tilbyr også i år stell av gravsteder ved
Leksvik kirkegård mot betaling. De som
allerede har en slik avtale, trenger ikke å
ta kontakt, da den fortsetter automatisk
inntil den blir sagt opp. Vi tilbyr planting til
17. mai som en egen tjeneste, og det kan
bestilles stell for en eller flere enkle uker i
løpet av sommeren. Pris på tjenestene for
et gravsted pr år er:
Vanning

kr. 293,-

Luking

kr. 176,-

Planting
+ innkjøp av planter.

kr. 88,-

Planting til 17. mai
+ innkjøp av planter.

kr. 88,-

Ukeavtale

20 % av sesongpris

Ring 74 85 51 66 for å bestille stell av gravsted på Leksvik kirkegård.
Selvvanningskasser
Jeg vil også minne om at vi har selvvanningskasser til salgs på kirkekontoret. Disse
kan settes ned under blomsterbed og fylles
med vann. Da kan du vanne ved å etterfylle
beholderen bare hver 2. – 3. uke.
Kirkevergen

Leksvik Minnefond
Minnekort til blomsterfondet er å få kjøpt
hos Coop Leksvik og Bunnpris.
Prisen på minnekort er kr 50.-

Retur: Leksvik og Stranda menighetsblad,
Kommunehuset i Leksvik,
7120 Leksvik.

B

Søndag er kirkedag
Søndag 10.april
Leksvik kirke kl 11.00. Familiegudstjeneste med utdeling av
6-årsbok.
Skjærtorsdag 21.april
Aunbua kl 12.00. Sportsgudstjeneste.
Stranda kirke kl 19.00. Nattverdsgudstjeneste.
Felles kveldsmat i kirken etter gudstjenesten.
Langfredag 22.april
Leksvik kirke kl 19.00. Det legges opp til tekstlesning og fremføring av koraler fra Johannespasjonen av J.S.Bach.
Koralkoret og Rissa Barokkensemble deltar.
1.påskedag 24.april
Leksvik kirke kl 11.00.
Stranda kirke kl 14.00.
Søndag 01.mai
Leksvik kirke kl 11.00
Søndag 08.mai
Stranda kirke kl 18.00. Temagudstjeneste med konfimantene.
Utdeling av 6-årsbok.
17.mai
Leksvik kirke kl 10.00.
Stranda kirke kl 11.45.

Da er LysVåken over for i år... Et døgn i kirken. Lørdagskveld med pizza, forberedelse av gudstjeneste, film og
overnatting. Til og med en egen sang øvde vi inn:

Lørdag 28.mai
Leksvik kirke kl 11.00. Konfirmasjon.

Kristi himmelfartsdag 02.juni
Våttåhaugen kl 12.00.
Søndag 05.juni
Stranda kirke kl 11.00. Konfirmasjon.
1.pinsedag 12.juni
Stranda kirke kl 11.00
Leksvik kirke kl 19.00

Spente barn våknet søndagsmorgen til en ny dag med
feiring av gudstjeneste... Og et minne for livet.
I Stranda deltok 13 av årets 5.klassinger og i Leksvik 20
stykk. En flott gjeng!

Forandringer i gudstjenesteoppsettet kan forekomme.
Følg derfor med på kunngjøringer og oppslag!

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.
Stranda: Idar Hansen
Torbjørn Rønning
Ann Helen Rian

tlf. 74 85 71 05
tlf. 74 85 96 85
tlf. 74 85 64 73

Leksvik: Knut Hønnåshagen
Randi Bliksås
Åsmund Rosvold

tlf. 74 85 73 25
tlf. 74 85 78 25
tlf. 416 09 024

Layout: Vest Grafiske AS, tlf.: 73 82 24 80

Lys våken, hva vil det si?
Å ville, å se og gi
det gode til de som trenger det mer
Hver morgen, hver dag, hver kveld
Vi kjenner det i oss selv
Større enn alt, vi er større enn alt
Å leve, hvile, å se
Her i vår kirke
Vi er våkne, og her kan allting skje

Søndag 29.mai
Leksvik kirke kl 11.00. Konfirmasjon.

