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Jeg er en seiler
Jeg er en seiler på livets hav,
på tidens skiftende bølge,
den Herre Jesus mig kursen gav,
og denne kurs vil jeg følge.
Jeg stevner frem mot de lyse lande,
med livsens trær på de skjønne strande,
hvor evig sol og sommer er.
I blandt jeg seiler for medvinds bør,
i andres kjølvann og følge,
som just lik mig denne reise gjør
henover jordlivets bølge.
Og havet smiler, og solen skinner,
min dag så sakte og blid henrinner,
mens vinden fyller alle seil.
Men ofte ensom i brått og brand
i uværsnetter jeg seiler,
da ingen kjenning jeg har av land
og intet fyrtårn jeg peiler.
Men når jeg nær tror mitt skib begravet
da kommer Jesus på bølgehavet,
om først i siste nattevakt.
Mitt skib er lite, og havet stort,
og rummer tusende farer;
men storm og bølge ei skyller bort
det skib som Herren bevarer.
Ti ennu skjer det, som før det gjorde:
Når mesteren kommer innen borde,
da legger havet sig igjen.
Når siste storm så er redet av
og hjemmets kyster jeg skimter,
jeg ser i solglans et annet hav
av glar, som funkler og glimter.
Jeg skuer portenes perlerader
og hører englenes myriader,
som hilser mig velkommen hjem.

Neste nummer av menighetsbladet
kommer ut i mai.

La ankret falle, jeg er i havn!
Farvel, I brusende vover!
Jeg kaster mig i min Frelsers favn,
han, som har hjulpet mig over.
Og kjente, elskede stemmer kaller,
mens ankret sakte og stille faller,
i evighetens lyse land.
H. A. Tandberg
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Prestens hjørne

Konfirmanter

Da jeg var liten, brukte jeg å følge far min til kirken.
Han var medhjelper og måtte innfinne seg i prestesakristiet i god tid på forhånd. En av oppgavene hans
var å hjelpe presten med å ta på seg prestedrakten. Den
gamle, svarte prestekjolen med pipe-krage var stor og
tung å ta på seg, og da var det godt å få en hjelpende
hånd. Deretter bad presten, klokkeren og med-hjelperen en kort bønn sam-men, og så gikk alle inn til
gudstjenesten.
Jeg kom til å tenke på denne opplevelsen, da jeg ble spurt om å skrive ”prestens hjørne”. For ett år siden ble det innført en ny liturgi for kirken vår. En
liturgi er den ordningen vi har for gudstjenesten med salmer, menighetssvar,
bønner osv. Den som leder guds-tjenesten kaller vi en ”liturg”. Det er som
regel presten. Men det er ikke bare presten som har ansvaret for gudstjenesten.
En ny tjeneste som kirken har fått er ”medliturgen”. En medliturg er
nesten det sammen som en medhjelper eller en klokker, men også noe mer.
Ordet ”medliturg” betyr jo at han/hun er med og leder gudstjenesten, slik som
”liturgen” (altså presten) gjør det.
Medliturgen har flere oppgaver. Helt i starten av guds-tjenesten gir han
noen nødvendige opplysninger til menigheten (”forberedelse”). Det er for
at alle som kommer til kirken, også de som ikke er vant med gudstjenesten, skal føle seg trygge der. Videre leser han tekstene fra Bibelen bortsett
fra prekenteksten (”tekstlesning”). Han opplyser om neste gudstjeneste osv.
(”kunngjøringene”) og leser opp navnet på dem som har dødd er blitt gravlagt
i menigheten siden sist (”vi minnes våre døde”).
Medliturgens tjeneste kan virke liten og betydningsløs ved siden av presten, men det er den ikke. At f. eks. bibeltekstene blir lest på en god og tydelig
måte slik at de kommer over til tilhørerne er en meget viktig oppgave. I den
første kristne kirke var derfor opples-ningen av bibeltekstene en egen tjeneste
i menigheten.
I Paulus brev til kolosserne står det slik: ”Når dette brevet er lest opp
hos dere, så sørg for at det også blir lest opp i menigheten i Laodikea, og
at brevet fra Laodikea også blir lest opp hos dere” (4,16). Og til sin gode
venn Timoteus skriver han: ”Ta deg særlig av skriftlesningen, formaningen
og undervisningen, helt til jeg kommer” (1.Tim.4,13).
Vi må huske at de første kristne ikke hadde noe nytestamente som vi har i dag.
Men de hadde brevene fra apostlene og noen evangelier. Når menigheten var
samlet, var det derfor noen som hadde som oppgave å lese dem opp i gudstjenesten slik at alle fikk høre.
I våre dager kan alle kjøpe seg en bibel og lese selv, men det betyr ikke
at opplesningen av Skriften er over-flødig. Opplesningen er nemlig ikke en
oppramsing av ord som ingen får med seg likevel. Nei, en medliturg som med
innlevelse, tilstedeværelse, varme og øvelse leser opp en bibeltekst er med å
formidle et budskap fra Gud. Og han/hun gjør en tjeneste for Gud. Det samme
gjelder også for de andre oppgavene de har.
La oss derfor ikke tenke smått om medliturgenes opp-gaver. La oss følge
godt med når de stiller seg fram. Og la oss be om at de får kraft og frimodighet
til å gjøre sin oppgave på en god måte.
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Fasteaksjon med fokus på forbilder
Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma og lærer for
andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av
forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
14. mars i Leksvik og 19. mars i
Vanvikan
Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Dette er mennesker som er født
på feil side av urettferdigheten. Men de vil forandre
verden, og de vet hvordan. De er forbilder. Med årets
fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp fortelle historiene til
noen av disse forbildene. Vårt arbeid bygger på deres
kunnskap og engasjement. De sikrer bærekraftige
løsninger som er forankret i lokalsamfunnet. De får
det til! Støtten fra norske menigheter gir forbildene
mulighet til å skape virkelig og varig forandring. For
seg selv, for andre og for hverandre.
Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.
Støtt aksjonen direkte ved å:

Vi har sett det før, i de nattemørke gatene hjemme i Oslo
og i byer over hele verden: En kvinne som forhandler
med en fremmed mann om prisen på det mest sårbare
hun eier. En jente som gir bort en liten bit av seg selv i
bytte mot en bunke skitne sedler, natt etter natt, til det
ikke er mer igjen å gi. Eller til hun møter en engel som
ikke vil ha noe fra henne, men som tilbyr henne håp. Et
nytt liv.
Gir håp
–En natt kom det noen mennesker bort til meg på gaten,
og en av dem ga meg en liten papirlapp. Det var en invitasjon til lunsj på et senter som het Nytt liv. Det hadde
aldri falt meg inn at det kunne finnes noe nytt liv for
meg. De fortalte meg at Gud fremdeles elsket meg, men
jeg trodde ikke det kunne finnes en slik kjærlighet, forteller Martha Gezahegn.
Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom senteret som
drives av Mekane Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia.
Kirkens diakonale organisasjon er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye jenter inn i et
toårig program som gir dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi.
Takker norske menigheter
Buro Durje er aktiv i den lokale menigheten. Han ser på
menighetene i Norge og Etiopia som jevnbyrdige partnere i arbeidet:
–Gjennom den diakonale tjenesten utfordres vi til å
synliggjøre Guds kjærlighet der den virker mest fraværende. Det er en stor inspirasjon å vite at menigheter i
Norge er med oss i dette arbeidet på sin måte. Gjennom
Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk forbindelse med
våre brødre og søstre i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle
som deltar i prosjektet vårt gjennom å arrangere Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon!
Sammen forandre
Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp sette
fokus på mennesker som forandrer verden. Vi vil fortelle
historiene om noen av dem som i våre prosjekter er med
på å gjennomføre norske menigheters internasjonale
diakonale arbeid i praksis. Gjennom film, historier og
bilder vil vi se hvordan både nødhjelpsoperasjoner, lang-

o benytte kontonummer 1594 22 87493
o sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner)
o Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
siktige utviklingsprosjekter og det beslutningspåvirkende
arbeidet er forankret i lokale behov og løsninger, og i den
verdensvide kirkes diakonale oppdrag.
–Kirkens Nødhjelp har en naturlig plass i den verdensvide kirke, og det handler om mye mer enn bare
identitet, sier generalsekretær Anne-Marie Helland. Hun
utdyper:
–Det er vårt nettverk av kirker og trosbaserte organisasjoner i Norge og verden over som gjør oss unike, som
gjør at vi sammen kan skape så stor forandring. Over
alt hvor det lever mennesker, finnes det en kirke – eller
en moské, en synagoge eller et tempel. Det gir oss innpass der få andre har tilgang. Det gir oss mulighet til å
utfordre religiøse ledere om tradisjonelle praksiser som
kvinnelig omskjæring. Sammen med lokale partnere kan
vi skape virkelig og varig forandring. Og sammen med
nesten 40 000 konfirmanter og en mengde frivillige i
2000 norske menigheter gjør vi fasteaksjonen til en av
våre største nasjonale dugnader. Det gjør oss utrolig
stolte og veldig ydmyke!
Fra fornedret til forbilde
Etter at Marthas to år i Nytt liv-programmet var omme,
ble hun spurt om å fortsette på senteret som lærer. Hun
møtte Esubaleu i kirken, giftet seg og ble mor til Nathnael. For henne ble familien et håndfast bevis på den
kjærligheten som er så vanskelig å forstå.
–Jobben min er å lære jentene opp i et praktisk kunsthåndverk som kan sikre dem et levebrød. Men den viktigste lærdommen jeg kan gi dem, er at de er elsket av
Gud. Jeg har delt deres fornedrelse, og nå er jeg et forbilde som kan vise hvor sterk kjærlighetens makt er.
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Jeg er en seiler
på livets hav
Av Per J. Tømmeraas

Norges lange kyst og uveisomme landskap
la grunnlaget for vår gamle kystkultur. Når
diktere i den gamle skolen brukte bilder fra
sjølivet i sine salmer og sanger, kjente folk
seg straks igjen og kunne lettere identifisere
seg med innholdet. Det samme var tilfelle
i Leksvik der all trafikk tidligere gikk sjøveien. Men sjøfarten var farefull, og storm
og uvær tok mange liv. Således forulykket
98 leksværinger i tidsrommet 1717–1900 i
tilknytning til båttrafikken. De mange forlis
og ulykker skapte uendelig mye sorg og
savn, og ble et skjebnefellesskap for hele
kystbefolkningen. I de aller fleste grender
var det heimer der det manglet en far eller
en sønn som var omkommet på sjøen. Med
et slikt bakteppe skjønner vi hvilken trøst
det lå i dette at diktere brukte poesi, og
kom dem i møte og gav håp når alt syntes
meningsløst.
Denne gripende og folkekjære frelsesarmésangen: Jeg er en seiler på livets hav
ble til i tidsrommet 1907-1909 i tilknytning til forfatteren Henry Albert Tandbergs
(1871-1959) sykdom og opphold på Lysaker sanatorium i Oslo. Der hadde han nær
kontakt med offiserskollegaen, den unge
Ruth Øgrim, som snart døde av tuberkulose. Tandberg var hennes sjelesørger, og
dette ble den direkte foranledningen til
sangen, som på 1920-tallet også kom med i
kirkesalmeboka til Magnus Brostrup Landstad (1802-1880). Både da Ruth Øgrim
døde, og under minnesamværet, kom det
noen uforglemmelige solstråler gjennom
vinduet og ned på hennes bleke ansikt og
på kisten. Disse avskjedsstrålene var som
et siste kjærtegn som inspirerte Tandberg
til den endelige utformingen av «seilersangen».
Tandberg ble født i USA, men kom i
2-årsalderen til Norge da faren døde under
den katastrofale Chicago-brannen der minst
300 mennesker omkom. Tapet av faren
og kjærligheten til moren kom senere til
uttrykk i diktene Sangen om far og En mor
til sin sønn. Ifølge ham selv var det nettopp den elskelige morens bortgang som
fødte en lengsel i ham til å gi sine tanker og
følelser et poetisk uttrykk. I 17-årsalderen
ble han omvendt til Gud, og resten av livet
var han en av forgrunnsfigurene innen Frelsesarméen som ettersøkelsessjef, redaktør
for Krigsropet og sangforfatter. I to perioder tjenestegjorde han også i Trondheim.
Han holdt sitt ungdomsløfte: Frykt Gud
og tjen ditt folk og land, og bliv til noget,
guttemand! Som sangforfatter hadde han

The Crew (Mannskapet) av Charles Napier Hemy (1841–1917). Aberdeen Art Gallery.

en voldsom produksjon, og så langt er det
funnet over 100 titler etter han.
I tillegg til den berømte «seilersangen»,
som er oversatt til mange språk, kan jeg
minne om
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn, Skriv
hjem til mor, og «stjernesangen» eller Vi
synger tidt om seirens lønn der hjemme.
Videre har han skrevet bøkene: Femti års
korstog, Gråspurv og Høststjerner.
I tråd med Frelsesarmeens ideologi er
det to hovedtema i Tandbergs diktning: Vår

Sangforfatteren Henry Albert Tandberg
(1871-1959) og hustru Borgine Kristine
født Børresen (1872-1962). De avsluttet sin
tjeneste som henholdsvis oberst og kaptein i
Frelsesarmeen.

korte tid her på jorda, og nødvendigheten
av å vise medmenneskelighet og kjærlighet. Minnet om hans avdøde venn resulterte
i denne salmen der han skildrer jordlivet
som en seilas under skiftende forhold.
Havet er stort og farefullt, og alene klarer
vi ikke denne reisen uten at Jesus kommer
til unnsetning og hjelper oss gjennom
«brått og brand». Men til tross for uvær
og store stormer, inneholder salmen også
mange lyse og forventningsfulle trekk når
vi en gang når fram og ankrer opp i «evighetens lyse land», med idel sol og sommer.
Garantien for å nå «hjem» er å følge kursen

som Jesus har gitt oss, om så frelseren først
skulle komme og berge oss i siste nattevakt.
Salmen er krydret med metaforer fra sjømannslivet, så som medvinds bør, kjølvann,
peile kurs, innabords, havn, og ri stormen
av. Den symbolske sjøreisen leder tankene
over på tre andre salmer med tilsvarende
motiver: Ein båt i stormen duva av Elias
Blix (1836-1902), Tårnhøye bølger går av
David Zwilgmeyer (1900-1979), og Han
tek ikkje glansen av livet av Trygve Bjerkrheim (1904-2001).
Bak den vakre melodien til Tandbergs
sang: Jeg er en seiler på livets hav, lå det
mye hardt arbeid. Her fikk han hjelp av
vennen og musikeren Klaus Østby (18651945), som også var frelsesoffiser. Han
komponerte og forkastet 12–15 melodier
før vår nåværende og endelige versjon kom
på plass. I mellomkrigstiden ble det i NordNorge brukt en annen melodi med ukjent
opphav. Når Frelsesarmeen holdt møter
der under de store fiskeriene, ble det en
uforglemmelig opplevelse å høre fiskerne
synge denne favorittsangen av full hals.
Alle kunne teksten utenat, og sangen ble en
gjenganger på hver eneste samling. Siden
den gang har sangen gått sin seiersgang
over hele landet og blitt en del av vår nasjonale sangskatt. Derfor er det merkelig at
enkelte opp gjennom årene har vist så liten
respekt for forfatteren og hans åndsverk, og
justert deler av originalteksten. Her følger
den eldste tilgjengelige versjonen fra 1927.
Sangens henvisninger til det maritime
miljøet fikk mange sjøfolk til å tro at den
var skrevet av en ekte skipskaptein, og ikke
en kaptein i Frelsesarmeen. Dette moret
Tandberg som mente at han bare hadde vært
én eneste dag til sjøs i hele sitt liv. Men da
hadde han nok glemt å regne med turen
over Atlanterhavet da han som liten flyttet
tilbake til Norge sammen med moren.
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Trosopplæringsmidler til Leksvik og Stranda
menigheter
Kirkerådet i Oslo har etter endelig vedtak
av statsbudsjett besluttet at Nidaros bispedømme får inn to nye prostier i 2013 som
får tildelt trosopplæringsmidler. Et av
prostiene er Fosen prosti hvor Leksvik og
Stranda menigheter hører til.
Trosopplæringsmidlene er et tilskudd til
menighetene for å drive trosopplæring for
barn og unge i alderen 0 – 18 år. Med dette
tilskuddet kan vi invitere denne aldersgruppen til å delta i forskjellige aktiviteter
innenfor Den norske kirke, ut fra vedtatte
planer i hver enkelt menighet. Visjonen er
«En raus og tydelig kirke der barn og unge
lever livet i tro, håp og kjærlighet.»
Tilskuddet som vi er tildelt, blir benyttet til å øke stillingsprosenten for ansatt og
til andre kostnader i forbindelse med gjennomføring av flere aktiviteter for aldersgruppen 0 – 18 år.

Jul i Stavkirka
Etter en flott vigslingsseremoni er det vel bygda sin oppgave i samarbeid med menighetsrådet å få til en tradisjon
på bruken av kirka. Jul i Stavkirka hadde vi allerede i 2011
(6. juledag). Flere følte vel at
de ville benytte kirka i forbin-

delse med jula, så sist jul ble det prøvd med 2. juledag.
I år som i fjor ble det en høytidelig og hyggelig sammenkomst med tekstlesing og salmesang. Et av bygdas
”barn”, Silje Hindrum Løvli, var hjemme og bidro med
vakker sang sammen med sin svoger Arild Stavran.
Ragnar Bliksås ga oss tonefølge.
Etter programmet ble det kaffe og medbrakt julebakst
Til tross for mye sykdom i grenda var det 30 deltakere.
Den koselige og flotte samværsformen bør bli en tradisjon.
Anne Marie Sæthertrø

BULK (Barne ,- og ungdomslederkontaktforum)…

Stranda menighet deltar fortsatt i
prøveordning om valg hvert 2. år.
Kirkevalget skal foregå 9. september i de
menighetene som deltar i prøveordning
med valg hvert 2. år. Valget arrangeres
samtidig med Stortingsvalget.
Alle medlemmer av kirken som fyller 15
år i løpet av 2013 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 2013.
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 66 eller e-post kirkeverge@leksvik.kirken.no hvis du har
spørsmål om valget eller forslag til listekandidater for Stranda menighet.
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…er en paraplyorganisasjon for barne,- og
ungdomsorganisasjoner i Den norske kirke.

VELKOMMEN PÅ LEIR!
Leir er å være med på tur med gamle og nye venner, sove på rom sammen, lære mer om
Jesus, kaste seg ut i spennende aktiviteter innen- og utendørs.
Her er noen eksempler på leirer som avholdes fremover. Ta kontakt med de forskjellige
arrangørene.
ACTA. E-post; region.trondelag@normisjon.no . Tfn. 73 87 04 40.
www.actatrondelag.no
NLM UNG. E-post; midt-norge@nlm.no. Tfn. 73 83 58 30. www.nlm/trondelag
NMS U. E-post; saf@nms.no. Tfn 73 56 29 07. www.nmsu.no/trondelag
Mars 15-17 PÅSKELEIR /5-7 TR/ SØVASSLI (NLM)
22-24 PÅSKE-FAMILIELEIR /TRON (ACTA)
”
Flere leirer i løpet av påska. Ta kontakt og se om du finner noe som passer!
April 5-7
10.14!LEIR,VINTER / 5-8 TR/ MJUKLIA (NMS U)
26-28 MINILEIR /2-4 TR/ HALLARHEIM (ACTA/NMS U)
”
Flere leirer i april.
Mai
”
”

3-5
VÅRLEIR /2-5 TR/ MJUKLIA (NMS U)
3-5
YNGRESLEIR /5-7 TR/ HALLARHEIM (ACTA/NMS U)
10-12 TENIN ADVENTURE /8-10 TR/ SOLHAUG (ACTA)
Mange flere leirer i løpet av mai og resten av sommeren.
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Fra orgelkrakken
Noen synes at januar går sakte, og november skulle man ha hoppet
over. For meg er begge helt nødvendige. November til julegavekjøp og forberedelser til jul, januar til å få igjen pusten etter julestria. Julen byr imidlertid på mye godt! Vi i kirka har mange gode
møtepunkter med barnehager og skoler. Jeg har sagt det før og jeg
sier det igjen, det er godt å samarbeide med dere. Dere har fin oppførsel når dere kommer til kirka, og bidrar med god sang.
Julekoret, med barn fra Vanvikan, gleder vi oss over. En ivrig
og trivelig flokk. I år ble det med flere enn tidligere. Både Julekoret og Stranda Mannskor sang i Stranda kirke på julaften. Takk til
begge kor!
I Leksvik var Yes med på gudstjenesten kl.16.00 julaften. De
har blitt et fast og populært innslag. Takk til dere også!
Det er mange flere som deltar i jula. Det er vi takknemlige for.
Jeg må få nevne spesielt Trine Bjørseth og Johannes Hindrum som
skulle spille sammen med meg for første gang i Stranda 1. juledag.
På grunn av at jeg ble syk, måtte de lede salmesangen alene. Godt
gjort!

I påska vil jeg fremheve to arrangementer i kirkene, nemlig
skjærtorsdag kveld i Stranda kirke med Fosen Barokk til stede, og
langfredag kveld i Leksvik kirke. Der skal vi ha deler fra Johannespasjonen av Bach i år også. Her medvirker Koralkoret og Fosen
Barokk.
Men for all del; ikke glem 1. påskedag heller. En så unik dag burde
fylle kirkene til randen.
Ole Andreas Fossan

Hyggetreff
En gang pr. mnd. arrangerer diakoniutvalget hyggetreff på Stranda
Menighetshus. Disse har som oftest et tradisjonelt innhold som ord
for dagen, allsang til god musikk, loddsalg og god bevertning.
Men noen av treffene har ekstra-innslag med gledesspredere
av yngre årgang. Slik er det alltid på januartreffet. Da kommer 4.
klasse fra Vanvikan skole med sitt flotte bidrag. Slik var det også i
år. Glade jenter og gutter bidro med sang og dans og gjorde dagen
lys og lett for oss tilskuere. Takk til skolen for en god tradisjon.
Noen dager seinere ble 4 av elevene spurt litt om tilstelningen.
”Betyr det noe for dere å få underholde de eldre?”
Erik: ”Vi håper de synes det var gøy. Bra at de ikke sitter og kjeder
seg hver dag.”
Nora: ”Både vi og de synes vel dette er gøy”
Natalie: ”De blir liksom litt bedre kjent med oss og de ser glade ut
når vi opptrer for dem.
Kanskje de kan kjenne igjen klassen. Det ble liksom en annerledes
dag.”
Amalie: ”Det må da være artig for dem å se hva vi kan gjøre- ikke
bare bråke.”
”Tenker du på hvordan du skal oppføre deg når du er der?”
Erik: ”Ikke bråke. Ikke rope når vi skal synge høyt. Forsyne oss
pent.”

TRÆKK

(Trøndersk Ætterlængta Kul Kafe)

Amalie: ”Vi skal sitte pent ved bordet.”
”Hvilke tanker og følelser tror dere de eldre hadde da de gikk hjem
den dagen?”
Natalie: ”De var sikker glade.”
Amalie: ” De hadde noe koselig å tenke på.”
Erik: ”De hadde ikke bare triste tanker – men gode. Kanskje de
synes vi er greie.”
”Hva blir svaret hvis dere blir spurt om å underholde for de eldre
seinere?”
”Ja- så klart (hvis vi har tid).”
En skolehverdag er travel – men dette er vel en god lærdom.
Tenk på alle tekster de har lært utenat.
Anne Marie Sæthertrø

Åpen for ungdom fra 8. kl.
Holdes på Forsamlingshuset i Leksvika
fra kl. 20.00 - 23.30

8. mars
12. april
3. mai
31. mai

Leksvik og Stranda Menighetsblad

FRA
KIRKEBØKENE

Stranda Blomsterfond

Døpte i Leksvik
02.12.12 Jørgen Tronstadhagen
02.12.12 Arne Sætervoll Amdal
Inngåtte ekteskap i Leksvik
12.12.12 Kari Johanne Sjøvold og
Bjørn Norvin Husteli
Døde i Leksvik
24.11.12 Lena Grande
05.12.12 Johanna Olga Lyng
08.12.12 Luisa Adriano Etnan
28.01.13 Johanna Røstadli
Døpte i Stranda
25.11.12 Kasper Myrabakk
20.01.13 Magnus Sollie-Finsmyr
24.02.13 Ava Oldervik Moksnes
Johan Hindrum Lund
Døde i Stranda
10.12.12 Inger Martha Haugan, Hindrem
05.01.13 Isak Wanvik
17.01.13 Berit Marie Roten, Breili

Vi takker for minnegaver i 2012 på kr.
900,-.
Disse ble hedret med blomsterfondet:
Tor Damhaug, Olav Horsberg, Johanna
Lyng, Anna Normann, Ingrid Aksnes
og 2 utenbygds.
Takker også for offergaver på kr. 935,- på
Alle helgens dag.
2012 ble et aktiv år. Vi sto på stand 3 lørdager (torgdager) for å informere litt om
fondets virksomhet. Vi har blant annet
fått kjøpt inn beplantingsurner til kirkeinngangen. Har også fått laget plantekasser til de to andre kirkegårdene i sognet
med selvvanningskrukker inne i gitt av
Fellesrådet. Disse investeringene og de
vanlige utgiftene satt opp mot lita inntekt
gjorde at årets regnskap gikk i minus.
Underskuddet ble på kr. 9.890,-. Det
betyr ikke at kassa er tom. Oppfordrer
folk til å bruke blomsterfondet.
I tillegg til den vanlige lista med mulighet for å gi minnegaver har vi fått en
NYHET. Vi har nemlig laget 2 typer hilsningskort. Disse kan brukes ved ALLE
anledninger som: Takk for hjelpa! God
bedring! Gratulasjoner! Osv.
Den ene utgaven er et vanlig kort der
summen går uavkortet til fondet. Den
andre utgaven er et kombinert gavekort
der kr. 50,- går til fondet og den resterende innbetalte summen blir et gavekort mottakeren seinere kan benytte i
Moderns blomsterbutikk.
Takk til alle som vil benytte disse kortene.
Anne Marie Sæthertrø

Festeavgift for grav
Det er en generell adgang til å feste et gravsted. Det vil si at en grav reserveres for et
avgrenset tidsrom. Ved gravplassene/kirkegårdene i Leksvik kommune er dette tidsrommet satt til 10 år av gangen.
Når en ny grav blir tatt i bruk, er dette
en frigrav i fredningsperioden. Ved siden av
denne kan det festes inntil to ekstra graver
mot festeavgift. Avgift pr. grav er kr. 1000,for 10 år gjeldende fra 01.01.2013.
Det er anledning til gjenfeste av grav
når festetiden eller fredningstiden går ut,
såfremt gravstedet er holdt i hevd. Fester
vil da få tilsendt faktura med melding om
at det er mulighet for å fornye festet eller å
si fra seg graven. Når et feste skal opphøre,
må vi ha festers underskrift for dette. Ved
opphør av feste, gir festeren avkall på sin
råderett over gravstedet og vil derfor ikke
ha noen rettigheter i forhold til dets videre
skjebne. Kirkelig fellesråd kan derfor feste
bort gravstedet til en annen som kjenner tilhørighet til det, og som ønsker å holde det i
hevd.
Et gravminne som står på en festet eller
fredet grav er festers/familiens eiendom.
Når et feste opphører, kan fester fjerne
gravminnet. Hvis det er ønskelig at gravferdsmyndigheten fjerner gravminnet, kan
det gjøres etter avtale. Det som ikke er fjernet innen 6 måneder etter opphør, tilfaller
kirkegården.
Kirkevergen
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TAKKEANNONSER
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.

Vår varmeste takk for omtanke, helsinger og
blomster ved vår kjære Lena Grandes bortgang og begravelse. Hjertelig takk også for
10 800,- kr. til Norsk Luftambulanse.
Lars, Even,
Margaret og Snorre m/familier
Hjertelig takk for vennlig deltakelse ved vår
kjære, gode og omsorgsfulle mamma og
svigermor, verdens beste og snilleste bestemor og mormor Olga Johanna Lyngs bortgang
og begravelse. Takk til Leksvik Helsetun avd
Rehab for god pleie og omsorg og de frivillige
som har tatt med seg vår kjære Johanna på
diverse arrangement og opplevelsesturer som
hun satte sånn pris på. Takk også til Leksvik
Begravelsesbyrå, Leksvik Blomster og Toves
Blomster. En spesiell takk til Børge Sæther og
Helge Saghaug for fin musikk i kirken.
Kjell Gunnar og Janne Elin m/familier
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved
vår mor Berit Rotens bortgang og begravelse.
Takk for hilsninger, blomster, kaker, gaver til
blomsterfondet og kr. 10 500 til Sjølyst.
Takk til Ann-Kristin for fin sang i kirka.
Inger m/familie

Vi er glade for...
Som det kan leses av bladet du nå holder
i hånden kan du se at vi har enkelte
lesere som er flittige til å komme med
innlegg til menighetens eget blad. Har
ikke DU også noe på hjertet? Noen hyggelige ord og muligens med et fint bilde
eller to? Vi tar imot alle innlegg med
takk. Møt opp på kontoret, send det i
posten eller bruk mail.
Håper du er fornøyd med Menighetsbladet vårt. Gi oss en tilbakemelding, det
vil vi sette pris på! Ris eller ros, vi takler
det meste!
Nå som bladet er i farger koster det en
del flere kroner, og vi vil si mange takk
for alle bidrag vi mottok i høst. Og det
samme vil vi si om vi skulle motta flere
gaver til vårt eget blad.
MANGE TAKK.

Leksvik Minnefond

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

Retur: Leksvik og Stranda menighetsblad,
Kommunehuset i Leksvik,
7120 Leksvik.
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Søndag er kirkedag
Søndag 10. mars
Leksvik kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Onsdag 20. mars
Leksvik Helsetun kl. 11.00
Nattverdsgudstjeneste
Søndag 24. mars
Palmesøndag
Leksvik kirke kl. 11.00
Torsdag 28. mars
Skjærtorsdag
Aunbua kl. 12.00
Stranda kirke kl. 18.00
Nattverd. Fosen Barokk. Kveldsmat.
Fredag 29. mars
Langfredag
Leksvik kirke kl. 19.00
Koralkoret synger fra Johannespasjonen
Søndag 31. mars
1. Påskedag. Høymesse
Leksvik kirke kl. 11.00
Stranda kirke kl. 14.00
Søndag 14. april
Stranda kirke kl. 18.00
Konfirmantene deltar
Søndag 21. april
Leksvik kirke kl. 19.00
Konfirmantene deltar

Torsdag 9. mai
Kristi Himmelfartsdag
Våttåhaugen kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste
Søndag 12. mai
Stranda kirke kl. 11.00
6-års bok
Fredag 17. mai
Leksvik kirke. kl. 10.00
YES deltar.
Stranda kirke kl. 11.45
Speiderne deltar
Søndag 19. mai
1. Pinsedag
Leksvik kirke kl. 19.00
Mandag 20. mai
2. Pinsedag
Hindrem Stavkirke kl. 11.00
Lørdag 25. mai
Leksvik kirke kl. 11.00
Konfirmasjon
Søndag 26. mai
Leksvik kirke kl. 11.00
Konfirmasjon
Søndag 2. juni
Stranda kirke kl. 11.00
Konfirmasjon

Onsdag 1. mai
Leksvik kirke kl. 11.00

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

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

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

