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KIRKEÅRET – 
en vandring med Jesus

Av prostiprest Jørund Nikolai Grønning

 
Opp gjennom historien har det levd 
mange store menn og kvinner. Cæsar 
var den første keiseren i Romerriket. De 
greske filosofene la grunnlaget for den 
tenkningen som vår vestlige sivilisasjon 
bygger på. Men også utenfor Europa har 
vi hatt store personligheter. Vi kan f.eks. 
tenke på Mahatma Gandhi som med fre-
delige midler klarte å frigjøre India fra 
det britiske imperium.
- Men den største av alle var og er 
Jesus. Jesu liv gjorde inntrykk. Samme 
hva man tror om ham, teller vi den dag 
i dag årene etter hans fødsel. Vi snakker 
om en tid ”før Kristus” og en ”etter Kris-
tus”. I år lever vi i år 2012 etter ham.
- Når vi deler inn tiden, har vi en egen 
kalender som er inndelt i dager, uker og 
måneder. Kirken har også en egen årska-
lender. Den er preget av Jesus og kalles 
bare kirkeåret, og den kan være litt inn-
viklet å forstå. 
- Kirkeåret starter ikke med 1. januar 
slik den vanlige kalenderen gjør, men 
med 1. søndag i advent. Da har vi også 
fortalt hva den viktigste delen av kirke-
året er, nemlig søndagene. Hver søndag 
i løpet av et år har sitt eget navn. Når det 
f.eks. heter ”påskedag”, vet vi at vi feirer 
denne dagen for å bli påmint om at Jesus 
stod opp fra de døde. 
- Hver søndag har også en egen farge 
som forteller om hvilket preg denne søn-
dagen har. Det er fire slike farger:
•	 Fiolett - symboliserer kamp, opp-

gjør og sorg
•	 Hvitt - symboliserer glede, fest og 

renhet
•	 Rødt - symboliserer Ånden (ild) og 

offer (blod)
•	 Grønt - symboliserer vekst og liv

- På påskedag er fargen hvit for da 
gleder vi oss over Jesu oppstandelse. 
Men to dager før – på langfredag – var 
fargen fiolett, for da tenkte vi på Jesu 
lidelse og korsfestelse.
- På julaften og juledag er fargen 
hvit igjen for da gleder vi oss over Jesu 
fødsel. Og i pinsen er fargen rød for da 
minnes vi på at Gud sendte Den Hellige 
Ånd til jorda.
- I tiden etter pinse og fram til advent 
er grønn den vanligste fargen. Pre-
kentekstene på disse dagene minner oss 
fortsatt om Jesus, og troen vår på ham 
skal vokse og modnes.
- I tillegg til søndagene har kirkeåret 
også høytider og perioder. De viktigste 
høytidene er som vi har sett jul, påske og 
pinse. Advent (fiolett) er en forberedel-
sestid før jula, åpenbaringstiden (grønn) 
er tiden etter jul, da vi får vite hvem han 
var han som ble født i Betlehem. Fast-
etiden (fiolett) er en forberedelsestid før 
påske, og treenighetstiden (grønn) har vi 
allerede vært innom.

- Kirkeåret er ikke en ting det står om 
i Bibelen. Det er en ordning som kirken 
selv har laget seg. Hver søndag i kirke-
året har en bestemt fortelling om Jesus 
– om noe han gjorde eller om noe han 
sa. Hvis vi følger kirkeåret, da blir det 
som en vandring sammen med Jesus. Vi 
følger etter ham og blir mer glad i ham.
- En prest hadde en gang en drøm. 
Han så en lang allé av nakne trær. Og 
han tenkte: Hvordan i all verden skal 
det komme blad og frukt på disse nakne 
trærne og vokse prekener av fortellin-
gene man har slitt på i hundrevis av år? 
Men han så en gang til, og da så han en 
konge som red fram gjennom alléen. 
Og han tenkte: Hvem er dette? For hver 
gang han red forbi et av de nakne trærne, 
stod det snart i sin vakreste drakt og 
bugnet med den fineste frukt. Da skjønte 
han at han som dro fram og gjorde under 
med de gamle evangelietrærne, var den 
levende Kristus.

Tilbakeblikk…
I januar hadde vi kjempefin underholdning av 4.klasse på “storhyggetreffet”. Det 
var utrolig kjekt.
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Det handler om rettferdighet
De livsviktige grønnsakene

Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som 
vokser i drivhuset. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen 
til at hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang.

- Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og dat-
teren Anabella har akkurat plukket kurven full av fargerike 
paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det 
begrenset hva som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store 
avlinger har gått tapt, og prisen på matvarer som selges på mar-
kedet har skutt i været.

- Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det 
er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, for-
teller Catarina. Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella 
(14) og Marta (11) skolegang og utdannelse. – Uten utdannelse 
kan man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. 
Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide samme skjebne som meg. 
Med en utdannelse har de rettigheter i samfunnet og de kan få 
en ordentlig lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at sko-
legangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uniform må 
familiene betale selv.

Underernæring et stort problem
I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning, av 
mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler underteg-
net etter en over 30 år lang og blodig væpnet konflikt hvor 
urbefolkningen led en hard skjebne. Gjennom CIEDEG, en 
sammenslutning av protestantiske kirker i Guatemala, jobber 
Kirkens Nødhjelp blant annet med støtte til sårbare grupper. 

- Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen, 
forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjonen har 
gjennomført undersøkelser som viser at mange barn lider av 
mangelsykdommer og har svak helse på grunn av ensidig kost 
og for lite mat. - Noen av disse problemene stammer fra kon-
fliktens dager da mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg 
i områder hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket. På 
grunn av uforutsigbare tørke- og regnperioder har mange menn 
flyktet til byene for å finne arbeid, mens kvinnene blir igjen på 
landsbygda med ansvaret for familien. 

Friske grønnsaker i drivhus 
Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæ-
ring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. Cata-
rina er en av kvinnene som deltar i prosjektet. I drivhusene 
vokser nå grønnsaker som ellers ikke gror i høyden. Grønnsa-
ker som gir livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt. 

- For en stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset, forteller 
Catarina. Siden vi er seks familier som deler, ble det 20 agur-
ker på hver. Vi har også tomater her. Den første avlingen fikk 

vi ikke til, men den neste ga cirka 30 kilo. Den lille kvinnen 
smiler bredt. Hun er stolt. Hun trenger ikke lenger bekymre 
seg for hvordan hun skal skaffe penger til å kjøpe grønnsaker 
på markedet. Catarina har lært at bønner og mais alene ikke er 
tilstrekkelig kost for tenåringsdøtrene. – De trenger vitaminer, 
sier hun og holder frem kurven med paprika igjen.
Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som kvinnene 
dyrker i drivhus skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt 
overskudd kan selges videre og gi inntekt.

- Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene mine. 
Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - 
Nå støtter jeg meg selv, sier Catarina fornøyd.
Nå gir hun døtrene næringsrik mat og tjener penger nok til at 
jentene kan gå på skole. Catarina tror en fremtid uten fattigdom 
er mulig. Her er hun sammen med datteren Anabella (14).

Kirkens Nødhjelp støtter utgifter til drivhus, vanningsanlegg, 
planter og frø som gir familier i Guatemala næringsrike grønn-
saker til eget kosthold og salg på markedet.

Foto: Laurie MacGrefor/Kirkens Nødhjelp

20.mars
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2012
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Hindrem Stavkirke
Til Stranda kirkes 100-årsjubileum i 
1997 skrev Edvard Kruken et fyldig 
jubileumsskrift.
Her ble flyttinga av kirkestedet fra Hin-
drem, og rivinga av Hindrum kirkes his-
torie godt belyst. I kjølvannet av dette 
fikk en lokal gammel tanke om å opp-
føre kirke på Hindrem igjen ny næring. 
En del interesserte samlet seg 15.mai 
2000 hos Ingvar Sæther og diskuterte 
saken. Å bygge en kopi av den gamle 
sognekirka ble vurdert som en nokså 
uoverkommelig oppgave. Det gikk fram 
av gamle kilder at før sognekirkens tid 
stod det på Hindrem en stavkirke. Den 
var litt mindre, og et slikt byggeprosjekt 
virket derfor mer realistisk - samtidig 
også både spennende og utfordrende. 
Stavkirkekopier fantes allerede, så når 
andre hadde klart det, så kunne vel 
også vi! Haltdalen eldgamle stavkirke, 
som står på Sverresborg, ble valgt som 
modell. Før man kunne komme i gang 
med selve byggeprosessen, måtte mye 
planlegges, undersøkes og vurderes. 
Komiteen arbeidet med slike spørsmål 
lenge og grundig. Høsten 2003 var det 
åpent informasjonsmøte på Revelltun 
om saken, og her deltok leder for arbei-
det med bygginga av stavkirkemodel-
len i Kolbrandstad i Melhus. Møtet var 
positivt, og komiteen ble tilrådd å gå 
videre med planarbeidet. Bispekontoret 
ble hele tiden orientert om våre planer 
og rådspurt. Fra kirkelig hold har vi 
blitt møtt med inkluderende og positiv 
interesse. Samme positive interesse for 
saken hadde også Leksvik kommune. 
Deres vedtak pekte også på ønsket om 
samarbeid med Leksvik Fellesråd om 
bygging av et planlagt servicebygg 
ved Hindrem kirkegård. Et formalisert 
samarbeid med de lokale kirkemyndig-
heter ble inngått.  På et åpent møte på 
Revelltun ble Hindrem Stavkirkelag 
S/A stiftet. Statutter for laget ble også 
vedtatt. Til styreleder i laget ble Ingvar 
Sæther valgt. Leksvik Fellesråd fikk 
en fast plass i styret. Samarbeidet om 
servicebygget forutsatte plassering tett 
inntil Hindrem kirkegård. Dette passet 
også godt for plassering av stavkirka. 
Den ble da stående relativt nært tomta 
der begge de to tidligere kirkene her 
hadde stått. Stavkirketomta ble lagt 
inntil kirkegården og innkjøpt fra Nils 

A. Hindrum. Den er bekostet av Lek-
svik kommune. 
De fleste gamle stavkirkene lå på sen-
trale steder i bygdene. Ofte var de 
mindre bygninger, men rikt utsmykket 
og staselige å se til. De hadde/og har en 
stor betydning for landskapsbildet på 
bygdene i Norge. I dag betyr museale 
og kulturhistoriske forhold ofte mest 
når stavkirkekopier blir bygget, men 
kirkelige handlinger blir også som regel 
en naturlig del av bruksmønsteret. Slik 
ønsker vi at det også skal bli i Hindrem 
stavkirke, og en tar sikte på vigsling til 
kirkelig bruk. For eksempel kan stav-
kirka være en verdig ramme rundt en 
vielse. Selv om stavkirka blir benyttet 
noe til kirkelig bruk, legges det ikke 
opp til å konkurrere med våre sognekir-
ker. De fleste av de gamle stavkirkene 
skriver seg fra katolsk tid, og det er 
derfor ikke unaturlig at katolske menig-
heter i dag viser særlig interesse for 
de nye stavkirkekopiene. Vi tar derfor 
sikte på katolsk innslag under vigslinga 
av Hindrem stavkirke. Et forhold som 
gjør det ”riktig” at det blir bygget kirke 
på Hindrem, er at det er heimgården til 
den personen som rager svært høyt, om 
ikke aller høyest i norsk kirkebygger-
historie -
Ole Johnsen Hindrum. Han grunnla, 
og ledet daglig det kirkebyggerfirmaet 
som hele siste halvdel av 1600-tallet 
oppførte nesten alle nye kirker i Midt-
Norge. I tillegg påbygde og reparerte 
han og hans folk svært mange, bl. a. 
taket på Nidarosdomen. Den nye sogne-
kirka han bygde på Hindrem stod ferdig 
1665, og Leksvik-kirka  3 -5 år deretter. 
Meldal kirke blir holdt for å være en av 
”hans” flotteste kirker.  Dessverre ble 
den flammenes rov for en del år siden.
I de aller fleste kommuner er det svært 
lenge mellom kirkebygging. Reising 
av stavkirkekopier er enda sjeldnere.  
Hindrem stavkirke blir/er den første/
eneste i Nord-Trøndelag. Et slikt byg-
geprosjekt lar seg vanskelig realisere 
uten at det i lokalmiljøet er relativt stor 
interesse for saken. Vi som har vært 
med fra starten av i det arbeidet som har 
resultert i oppbygging av Hindrem stav-
kirke, var også klar over dette. Vi har 
heldigvis vært vitne til et stadig større 
engasjement for prosjektet. Allerede fra 

starten av var mange villige til å bidra, 
på hvert sitt vis. Noe gjøres på dugnad, 
og noe leveres/gis. Men en kommer 
ikke utenom at noe må kjøpes, og noe 
må utføres med lønnet arbeid.
Totalkostnaden for stavkirkaprosjektet 
er beregnet til 2,1 mill. kr. Det meste er 
utført som frivillig innsats/på dugnad. 
Våre pengeutlegg til prosjektet er til nå 
finansiert med følgende tilskudd:

Leksvik kommune kr 100.000
Leksvik og Mosvik 
næringsfond - 80.000
Lyng Industrier - 100.000
Nord Tr.lag fylkes-
kommune - 100.000
NTE - 50.000
Stadsbygd Sparebank - 45.000
Medlemskontingent/ 
midler i grenda - 90.000
 Tils. kr 565.000
   
I tillegg til dette har kommunen betalt 
tomtekjøpet (ca kr 70.000). 
Storparten tømmer/trematerialer (bare 
furu) er gitt/levert av lokale skogeiere. 
Det største bidraget er fra Leksvik Byg-
deallmenning. Noe stort spesialtømmer 
kunne ikke skaffes lokalt, og ble inn-
kjøpt fra Nordmøre. 
Vi har vært avhengige av å ha tilgang til 
høvelige lokaler for bearbeiding og til-
passing av byggematerialene. Først fikk 
vi tilgang til en stor garasje i Setertrøa, 
og så tilhold i en romslig monterings-
hall tilhørende Industriverktøy A/S.
Sommeren 2011 kunne byggingen på 
tomta starte. Arbeidet ble utført av et 
arbeidslag med Trond Staberg som 
ansvarlig byggeleder. Dette byggepro-
sjektet ble gjennomført med god fram-
drift, og på meget god måte. Målset-
tinga var å få både skip og kor under tak 
før vinteren. Dette er man i mål med. 
Hele bygningen er også nå utvendig 
tjærebredd.
Etter godt og vel 100 år står det nå 
igjen ei kirke på Hindrem – slik som det 
var på dette stedet i mange århundrer. 
Selv om man er i mål med selve byg-
ginga, gjenstår nå innredning og inven-
tar.
Kirkedøra er bestilt - lås og jernbeslag 
er anskaffet. 
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Fasteaksjonsdato i Leksvik og Stranda er  20. mars 
2012

- Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. 
Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk 
rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid 
uten fattigdom. 

- Det er menigheter landet rundt som står for gjennomfø-
ringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

- Leksvik og Stranda menigheter arrangerer aksjon 
tirsdag 20. mars. Ta godt imot konfirmantene når de 
kommer!

- Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps 
arbeid over hele verden. 

- Støtt aksjonen direkte ved å

° Benytte kontonummer 1594 22 87493
° Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner)
° Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)

Som det for en tid siden ble omtalt i pressen, fikk stavkirka 
to prektige og verdifulle gjenstander. Det er en stor gammel 
lysekrone, og et krusifiks i bronse som skal stå på alteret. 
Denne mektige gaven er gitt av familien Amdam fra Trond-
heim - som deres takk for den omsorgsfulle måten de i en 
vanskelig situasjon under krigen ble mottatt på av befolknin-
gen på Hindrem. 
Det kreves mye av inventaret som naturlig hører hjemme i 
en kirke, og ennå har en behov for
mye, både innbo og kirkeinventar. 
Som tidligere nevnt skal ikke stavkirka være i noe konkur-
ranseforhold til våre to sognekirker. Den skal likevel kunne 
brukes til noen kirkelige handlinger, og skal brukes og 
behandles med samme respekt og verdighet som andre kirker.
Som bygning er stavkirka først og fremst et kulturhistorisk 
minnesmerke, og vil lokalt være en trivselsfaktor og god 
identitetsskaper. Et slikt smykke av en bygning vil forhåpent-
lig også få historisk, kulturelt og miljømessig betydning ut 
over lokalmiljøet.

Styret for Hindrem Stavkirkelag B/A vil være dypt takknem-
lig for all støtte til stavkirka, og håper at så mange som mulig 
går inn som støttemedlem i stavkirkelaget. 

For Hindrem Stavkirkelag B/A          Asbjørn Steen
   

Høsten 2011 kom det en ny bibelover-
settelse, og i julenummeret av menig-
hetsbladet hadde vi med et utdrag av 
juleevangeliet i ny språkdrakt. Denne 
gangen presenterer vi Fadervår. Den nye 
oversettelsen byr på til dels store forand-
ringer. Blant annet heter det ikke lenger 
«Fader vår», men «Vår Far i himmelen». 
Herrens bønn finnes i Matt 6, 9-13. 

Til sammen 50 mennesker har vært 
involvert i arbeidet med å oversette 
Bibelen.
Arbeidet med den nye bibeloversettelsen 
startet for 11 år siden. Både teologer og 
forfattere har deltatt i prosjektet. Resul-
tatet er en ny oversettelse på bokmål og 
på nynorsk.
Ifølge prosjektleder for lanseringen, Dag 
Smemo, er oversettelsen i den nye Bibe-
len enda nærmere grunnteksten. Dette 
skyldes blant annet at det siden sist er 
gjort nye funn, blant annet av Dødehavs-
rullene.

Bibelen 2011

Vår far 

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Nynorsk (2011): 

Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
og tilg jev oss vår skuld, slik vi òg tilg jev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt og makta og æra i all æve.
Amen.
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Bibelen kom ut i ny oversettelse høsten 
2011. I den forbindelse ønsker vi å 
anskaffe en ny, fin bibel til hver av kir-
kene våre. 
Er det noen som kan tenke seg å gi en 
bibel som gave til kirka si?
Det vil jo være fint om vi kunne få en 
bibel i skinn med navnet på kirka preget 
inn, og eventuelt giverens navn i tillegg.
Prisen er fra knapt 1000,- kroner og 
oppover alt etter kvalitet og hvor mye 
inskripsjon som velges.
Ønsker du å gi en slik gave, ta kontakt 
med kirkekontoret for nærmere avtale. 
Telefon 74 85 51 66 eller e-post kirke-
verge@leksvik.kirken.no
Ønsker du å bidra anonymt, kan du 
sende et beløp til kontonummer 4241 
07 29509 og merke det med ”Ny kir-
kebibel”. 

Hva betyr kirka for oss?
Refleksjoner ved begynnelsen 
av en 4-årsperiode i menig-
hetsrådet.

Mange kjenner sterk tilknytning til 
kirka si. I Leksvika er den gamle 
ærverdige kirka på ”Røstadjalet” som 
er Kirka med stor k for oss som bor i 
hovedsoknet. De fleste av oss er døpt 
og konfirmert i Kirka. Derfor er det 
også senere i livet naturlig at vi søker 
dit så vel i glede (giftemål) som i sorg 
(dødsfall). På den måten er det tydelig 
at mange gir tilkjenne at de ønsker en 
himmel over livene sine. Sterke følel-
ser knytter seg i det hele tatt til Kirka. 
Slekt, identitet, tradisjon, sorg, glede, 
nytt liv, mening i hverdagen, tro, håp 
og trøst gjør at mange opplever at kirka 
er ”deres” selv om de ikke alltid er så 
aktive. Det at kirka alltid er der når det 
røyner på, er for folk flest rett og slett en 
meningsfull kvalitet som kirka forvalter 
og representerer. Det er også grunnen 
til at så mange leksværinger kjenner så 
sterk tilknytning til Kirka. 
Det samme ser vi også ved alle dere 
som velger å opprettholde medlem-
skapet i statskirka og som derfor bærer 
barna til dåpen. Dere vil jo det beste for 
de små og da er altså Kirka og det den 
står for en naturlig partner.

Videre har vi sett at ved tragiske hen-
delser som for eksempel kirkebranner, 
går folk nærmest mann av huse og feller 
sine tårer, og gir på den måten uttrykk 
for stor og personlig sorg over tapet av 
noe de tydeligvis er glad i. Det samme 
skjer når store nasjonale ulykker og 
katastrofer rammer. Kirka er også da 
en naturlig del av menneskers sorgpro-
sess og fortvilelse, og også en kilde til 
håp. Det siste er viktig, for uten håp blir 
de mange hverdagene i livet umulig å 
holde ut etter at sorgen og fortvilelsen 
har tatt kommandoen.
Dette gir klare signal om at kirka ikke 
er til for noen få, men for alle døpte 
medlemmer, og de er det mange av. 
Men også for de som ikke er døpt og 
ikke er medlemmer, men som likevel 
ønsker hjelp og støtte med livet. Kirka 
skal være åpen for alle. Det er viktig at 
barn, foreldre, konfirmanter og hvem 
som helst som kommer til Kirka på 
Røstadjalet, får en ekte følelse av at 
de kommer til ”Kirka si”, og ikke som 
gjester i et fremmed hus.
Men kirka vil alltid bestå av mennesker 
med feil og mangler som folk flest. Det 
avgjørende er at det ikke er menneskene 
i kirka vi bygger troen på, men Gud. 
hj

Ny bibel – 

gave 
til kirken?

Tilbakeblikk…
Det begynner  å bli en stund siden jul. Tar likevel med et bilde av prosjektkoret 
som sammen med Stranda mannskor satte en ekstra spiss på 
gudstjenesten i Stranda kirke julaften.
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FRA 
KIRKEBØKENE

Leksvik Minnefond
Minnekort til blomsterfondet er å få kjøpt

hos Mega Leksvik.

Prisen på minnekort er kr 50.-

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.

Døpte i Leksvik

29.01.12 Lotte Emilie Strand

05.02.12 Aurora Myran Kruksve

Hanna Louise Persson

19.02.12 Eline Langås

Døde i Leksvik

20.12.11 Nils Kolbjørn Feren f.1926

01.01.12 Olaf Magne Horsberg f.1929

05.01.12 Ingeborg Helena Røstad f.1917

11.01.12 Borghild Pauline Moan f.1923

17.01.12 Haldis Karoline Lerstadgrind 
f.1923

17.02.12 Jon Normann Dretvik f.1928

Døpte i Stranda

25.12.11 Sandra Mueanwacha 
Johannessen

22.01.12 Frida Sofie Knappe-Kjørsvik

12.02.12 Aron Hårstadstrand

Lisa Regine Mork

Døde i Stranda

23.12.12 Tor Damhaug f.1934

03.01.12 Anette Gravås f.1933 
gravlagt på Breilia

15.02.12 Anna Kristine Roten f.1919 
gravlagt på Breilia

Hjertelig takk for all oppmerksomhet 
i forbindelse med våre 70-årsdager og 
gullbryllupsdag! En spesiell takk til 
Stranda Mannskor for nydelig sang, 
og sin helt spesielle oppmerksomhet! 
Kjempeklem til diakoniutvalget!
Fra Torbjørn og Bjørg Marie Rønning

Takk for all oppmerksomhet og del-
tagelse i forbindelse med Oddvar 
Halsli sin bortgang og begravelse.
Vi takker også for pengegaven til ALS-
forskningen på kr 32.400,-

Vennlig hilsen Aslaug med familie

Takk for all vennlig deltakelse ved 
Ingeborg Røstads bortgang.

Hilsen familien

Hjertelig takk for all oppmerksomhet 
og vennlig deltakelse ved vår kjære Ola 
Denstads sykdom og bortgang. Stor 
takk til Kreftklinikk for Fosen og Hjem-
mesykepleien i Rissa. Takk til alle som 
på ulike måter bidro til at begravelsen 
ble en fin og minnerik dag for oss. Min-
negavene til Kreftklinikk  for Fosen, 
Hjemmesykepleien og Blomsterfondet 
ble  til sammen 60 000 kr. Tusen takk!

Randi.  Lage og Renathe, 
Espen og Inger.

En stor takk til alle som kom i kirka 
for å følge min kjære Olaf til hans siste 
hvilested.
En stor takk også for alle gode ord og 
blomster som varmet.
Takk for alle gode klemmer.
Takker også for minnegaven som gikk 
til Rehab. for godt og omsorgsfullt stell.

Med vennlig hilsen 
Alfhild, Arild og Knut med fam.

Hjertelig takk for all varm deltakelse, 
omsorg, blomster og pengegaven til 
Hjemmesykepleien ved vår kjære 
mamma Grete Sofie Hansen sin bort-
gang og begravelse.
En spesiell takk til Terje for sangen.

Jorunn, Roger, Reidar med familier

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i 
anledning Nils Kolbjørn Ferens bort-
gang. Takk til hjemmesykepleien for 
god omsorg. Stor takk til Elna og Johan 
Myran for all hjelp.

Familien

Stranda menighetshus 
– Utleie
Stranda menighetshus leies ut 
til private arrangement/selskaper 
etter følgende satser: 
Kr. 900,- for leie av storsal, lillesal 
og kjøkken.
Kr. 500,- for leie av lillesal og 
kjøkken.
Rydding og oppvask er ikke 
inkludert i leien.

Stranda blomsterfond
Vi takker for minnegaver i 2011. 
Disse ble hedret med blomster-
fondet:
Oddvar Halsli, Anne Margrethe 
Sollie og Anna Larsen, med i alt 
1300 kroner.
Takker også for ofring på Alle 
helgens dag, 1310 kroner.

Ønsker du å benytte Stranda 
blomsterfond til hilsener, kontakter 
du den nye blomsterbutikken i 
Vanvikan, MODERNS A/S. Den 
har overtatt administrasjon/salg for 
Stranda menighets blomsterfond.

Kirkevergen

Tilbakeblikk…
Hver høst inviteres 3.klassingene til 
å delta på høsttakkefest i kirkene. De 
bidrar med høstens grøde og sang. 
I Stranda kirke deltok de også med 
tekstlesning og lystenning. 
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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 nedenfor. De har sagt seg villige til 
å organisere kjøring.

Stranda: Idar Hansen  tlf. 74 85 71 05
 Torbjørn Rønning  tlf. 74 85 96 85

Leksvik: Knut Hønnåshagen tlf. 74 85 73 25
 Randi Bliksås tlf.  993 74 055
 Åsmund Rosvold tlf.  416 09 024

Søndag 25.mars
Leksvik kirke kl 11.00. Menighetens årlige informasjonsmøte rett etter 
gudstjenesten.
Skjærtorsdag 05.april
Aunbua kl 12.00 Sportsgudstjeneste.
Stranda kirke kl 19.00. Nattverdsgudstjeneste. Felles kveldsmat i kirken 
etter gudstjenesten.
Langfredag 06.april
Leksvik kirke kl 19.00. Det legges opp til tekstlesning og fremføring av 
koraler fra Johannespasjonen av J.S.Bach. Koralkoret og Rissa Barokken-
semble deltar. 
1.påskedag 08.april
Leksvik kirke kl 11.00.
Stranda kirke kl 14.00.
Søndag 15.april
Stranda kirke kl 11.00. Utdeling 6-årsbok.
Søndag 22.april
Leksvik kirke kl 11.00. Utdeling av 6-årsbok.
Søndag 01.mai
Leksvik kirke kl 11.00

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

Søndag 06.mai
Stranda kirke kl 18.00 Temagudstjeneste med konfirmantene.

Søndag 13.mai
Leksvik kirke kl 19.00 Temagudstjeneste med konfirmantene.

17.mai
Leksvik kirke kl 10.00.
Stranda kirke kl 11.45.

Søndag 28.mai 1.pinsedag
Stranda kirke kl 11.00. Konfirmasjon.
Leksvik kirke kl 19.00.

Lørdag 02.juni
Leksvik kirke kl 11.00. Konfirmasjon.

Søndag 03.juni
Leksvik kirke kl 11.00. Konfirmasjon.

Søndag 10.juni
Friluftsgudstjeneste på Våttåhaugen kl 12.00.

Søndag 17.juni
Stranda kirke kl 11.00. 
Leksvik kirke kl 19.00. Sommerkonsert.

Søndag er kirkedag


