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Flagget vårt
Vi eier det vakreste flagg på jord
og viser vår stolthet på høytidsdager.
Det binder oss sammen til søster og bror
der det vaier fritt fra fasader og hager.
Det taler til vekslende sorger og gleder –
når barna blir født, og en kjær tar farvel.
Fra kongelig slott og de enkleste steder
søkes trøst i det deilige flaggets sjel.
Det rommer oss alle, og taler vår sak –
Går gjerne i brodden når noe står på,
- er samlingsmerket vi fyller oss bak
og et frihetssymbol som er lett å forstå.
- Det prises i tidlige barneår
og dekker båren ved vandringens slutt,
- det deler vår lyse og tunge kår
og er trofast mot oss hvert livets minutt.
- Og midt i sentrum står korsets merke
og liksom gjør det alt til et hele –
Det er seierens symbol, det mektige, sterke
som tilbyr redning til villfarne sjele –
- Det står der og likesom åpner sin favn
for alle som kommer til kort i striden –
Det bringer oss bud om et nådefullt navn,
og håp om et evig liv etter tiden.
Så hilser vi flagget til Guds og frihetens ære,
korset og fargene står der i skjønn harmoni:
Det røde forteller hva Han for oss måtte bære,
den pris som Han ga, da han kjøpte oss fri –
- Det blå forteller om Himelens hvelving,
et forheng for Herligheten hos Gud –
- det hvite om vår rettferdighets-kledning,
den drakten han gir oss til Herlighets- skrud.
G.H. Trykt i menighetsbladet mai/juni 1968
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PRESTENS HJØRNE

Menighetene

Sokneprest Verena Grønning
Kontortid Leksvik:

Torsd.
Fred.
Tlf. Leksvik
Tlf. privat
Mobil
E-post: sokneprest@leksvik.kirken.no
Kirkeverge Gjertrud Bjørnebo
Kontortid Leksvik:
Hver tirsdag
og onsdag
og fredag
Tlf.
E-post: kirkeverge@leksvik.kirken.no
Diakoniarbeider
Ann-Kristin Eidsvåg
Rostad
Mobil
E-post: diakon@leksvik.kirken.no
Diakonimedarbeider
Line Marie Rosvold Abel
Kontortid:
Tors. og fred.
Tlf.
Mobil
E-post: menighet@leksvik.kirken.no
Kirketjener
Roger Arntsen
Mobil
Organist
Ole Andreas Fossan
Mobil
E-post: organist@leksvik.kirken.no
Stranda menighetsråd
Gunvor Rognes
Mobil
7125 Vanvikan
Leksvik menighetsråd
Ragnar Bliksås
Tlf.
7120 Leksvik
Leksvik Kirkelige Fellesråd
Karl Oddvar Balvold
Mobil
Menighetsbladet

10.00 – 12.00
09.00 – 11.00
74 85 51 68
924 04 393

09.00 – 14.00
09.00 – 13.00
74 85 51 00

Igjen er det vår. Om været vil jeg ikke si noe, det
er så varierende at jeg ikke vet hvordan det blir i neste time. Men våren
bringer med seg så mye annet: noe er usikkert, som: «Når skal jeg skifte
dekk», annet er sikkert; konfirmasjonene for eksempel!
Barna vokser, de utvikler seg både i kroppen, i kunnskap og interesser.
Konfirmasjonen er en flott familiefeiring av de unges inngang i voksenlivet. Slekta samles, noe som kan være både fint og vanskelig. Ungdommene har godt av å stå i sentrum, kjenne at alle i familien setter sitt eget
til side og er mest opptatt av å vise hvor viktige personer de unge er!
Konfirmasjonen har for de fleste også en kirkelig side. Hvor kommer
denne skikken fra, og hva er egentlig dens betydning?

958 79 485

Konfirmasjon er knyttet til dåpen. I dåpen blir et mennesket bekreftet av
Gud som sitt barn. Den hvite dåpskjolen er et symbol for den renheten
som Gud gir oss uten at vi har gjort noe for det.

09.00 – 13.00
74 85 51 00
412 57 796

I dåpshandlingen ved småbarn bekrefter kirken, foreldre og faddere at de
vil sørge for at barna blir kjent med den kriste tro. Denne opplæringen blir
avsluttet i konfirmasjonsåret. Slik sett er konfirmasjon en siste bit av det
foreldre, faddere og menighet har lovet å gjøre ved dåpen.

918 36 369

Konfirmasjonen i Den Norske Kirke har tidligere hatt form av en avsluttende eksamen, hvor kunnskapene til konfirmantene ble prøvet. Så ble
konfirmasjonen også sett på som et løfte om at konfirmanten ville leve
som kristen.

900 42 053
975 97 279
74 85 78 25
950 53 713

Ansvarlig for drift av bladet:
Menighetsrådene
Teologisk ansvarlig:
Soknepresten
Redaksjonskomité:
Ann-Kristin E. Rostad, Line Marie Rosvold Abel
Redaksjonelt ansvarlig:
Line M.R. Abel
Kasserer:
Sparebank 1 Midt-Norge, 7120 Leksvik
Bankgiro 4241 07 01116
Adresseforandringer o.l. meldes til:
Leksvik menighetskontor
Kommunehuset i Leksvik
7120 Leksvik

E-post adresser:
Leksvik og Stranda Menighetsblad
Leksvik kirkelige fellesråd
Sokneprest
Soknediakon

Tanker om konfirmasjon, messehakel
og Betlehemsstjernen

menighet@leksvik.kirken.no
kirkeverge@leksvik.kirken.no
sokneprest@leksvik.kirken.no
diakon@leksvik.kirken.no

Siden 1981 har konfirmasjonen vært en forbønnshandling. I dag tror vi
på at Gud bekrefter at han ønsker å være den himmelske faren til konfirmantene. Disse har på seg hvite kapper, på en måte blir de konfirmert
i dåpskjolen! Den hvite kappen, slik som hvitfargen i kirken ellers, er et
tegn på den indre renhet som vi møter Gud med. Denne renheten kommer
ikke av at vi lever et perfekt liv, nei den blir gitt oss som en gave fra Gud!
Dette er nåde og den dypeste grunnen til festen og gleden!
Derfor bruker vi i konfirmasjonsgudstjenesten også
den hvite messehakel, der den finnes. Ordet messehakel har vi fra det norrøne hakul, som betyr
kappe. Presten kan bære messehakelen under
nattverd og under konfirmasjonsritualet, som tegn
på at han eller hun ikke står der som privatperson,
men som representant for Gud.
I Leksvik har messehakelen en stor Betlehemsstjerne sydd på. Den samme stjernen er også sydd
på min hvite stola (båndet som viser at noen er viet
til prest). Betlehemsstjernen viser tilbake til det
som står i 4. Mosebok 24,17:
«En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter
seg fra Israel»
I juleevangeliet blir dette løftet knyttet til Jesus sin
fødsel. Jesus Kristus er stjernen som lyser for os for
å vise vei i en til tider mørk verden.
Stjernen som minner om et kors, ble i denne formen beviselig brukt på en
runestein, Dynnasteinen fra Hadeland. Den regnes for å være et av Norges
tidligste kristne minnesmerker og er datert til omlag 1050. I våre konfirmasjoner bruker vi altså bilder og symboler som knytter oss sammen med
kristne lang tid tilbake! Jesus Kristus bringer oss Guds nåde, og det kan gi
en sikker grunn for å våge livet, både for konfirmantene og oss andre. En
god vår ønsker jeg dere alle sammen.
Verena Grønning, sokneprest i Leksvik.

3

Leksvik og Stranda Menighetsblad

For andre gang ble det arrangert LysVåken i Leksvik og Stranda menigheter.
LysVåken er et tilbud til menighetenes 11-åringer. LysVåken starter lørdag
kveld med forskjellig program og opplegg utover kvelden, før man går til ro
og overnatter i kirken. Dagen etter er det
gudstjeneste med utdeling av bibler. I år
deltok 11 barn fra Stranda og 17 barn fra
Leksvik på LysVåken. En flott gjeng, som
forhåpentligvis har fått et minne for livet.

LYS VÅKEN- SANGEN

M: Kristin Fjellseth, T: Vidar Kristensen og Kristin Fjellseth

Tenk å få være med,
å tilhøre slik et sted
Der barna er størst, de små kommer først
Vi lever og vi er til
I latter, i gråt og smil
Større enn alt, vi er større en alt
Å synge, drømme og be
Her i vår kirke
Samles, spise og le
Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er
lys, det er sang
Og vi synger sammen
Lys våken, lys, lys våken
Her er det fest, vi blir med med en gang
Og vi synger sammen!
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
Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er
lys, det er sang
Og vi synger sammen
Lys våken, lys, lys våken
Her er det fest, vi blir med med en gang
Og vi synger sammen!
Og når det blir mørkt omkring oss
Og natten virker lang
Er vi glad vi har en kirke fylt av glede, lys og sang!
Vi er sammen, vi er våkne, vi er fest og vi er lys!
Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er
lys, det er sang
Og vi synger sammen
Lys våken, lys, lys våken
Her er det fest, vi blir med med en gang
Og vi synger sammen!
Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er
lys, det er sang
Og vi synger sammen
Hver morgen, hver dag, hver kveld
Vi kjenner det i oss selv
Større enn alt, vi er større enn alt
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Konfirmantfotografering
At konfirmantene i Leksvik ble fotografert, kom ikke på moten før i 1913, og
da ble det en fast ordning hvert år, unntatt i 1915. Vi vet ikke hvem som tok
de første bildene, men i 1919 da kom
fotografen fra Trondheim og het Granhus. Det var ikke alltid så lett å være
fotograf på den tiden, utstyret var tungt
og det kunne være svært vanskelig, for
ikke å si umulig, å ta bilder inne i ei
kirke. De måtte da reise med båt for å
komme til Leksvik, og selv bære utstyret opp bakkene til kirka. Derfor er alle
bildene før 1935, da det kom elektrisk
lys der, fotografert ute. Men selv om det
var et innebilde dette året, fortsatte de
likevel å ta bildene ute. Det hadde vel
også noe å gjøre med været. Det er som
kjent lettere å ta bilder ute når været er
bra. Kirkeveggen var den mest brukte
bakgrunnskulissen, men også prestegården ble benyttet noen få ganger. En
må helt fram til 1962 da alle de seinere
bildene var såkalte innebilder. Bildene
ble som regel tatt på selve konfirmantdagen. Jeg husker selve fotograferingen
da vi fra 1960-kullet ble foreviget. Vi
var hele 50 stykker, så det hadde vel
også vært i trangeste laget inne. Fotograf Lund stilte opp sitt store belgkamera ute på nersida av kirka, stilte
oss opp og ”krøp” så under det svarte
teppet for å se bedre og å stille skarpt.
Da han tok bildet, fjerna han lokket på
linsa og eksponerte bildet i ei viss tid
før han satte det på igjen. Det var ikke
så lysømfintlige plater den gangen, så
alt tok sin tid. Han venta da til det kom
ei sky på himmelen så ikke kontrastene
ble for store.
Da det ble vanlig med innefotografering, måtte selvfølgelig fotografene ha
med lysutstyr. Det var spesielle lamper
som ble satt opp litt på hver side for
fotografen, men litt seinere kom det
mye enklere lys som ikke krevde store
plassen å ha med seg. Dette var de spesielle PF-pærene som ga lys som en
liten supernova! Det var nok mang en
konfirmant som skvatt til da disse første
gangen ble avfyrt under fotoseansen.
Dette lyset smøg seg liksom rundt
modellene og var helt fantastisk.
Også kameraet hadde gjennomgått
en revolusjon. Fra det tungvinte belgkameraet til det langt mer fleksible og

hendige mellomformatkameraet der
merket Hasselblad er viden kjent for sin
skarphet. Filmen var 120-film og tok
bilder i 6 x 6-fomatet.
Da jeg begynte å fotografere konfirmantene i både Leksvik og Vanvikan,
måtte jeg dra på et tungt og stort blitzagregat. Dette ble seinere avløst av de
berømte PF-pærene. Men så kom det
lettere blitzlamper som var langt billigere i bruk enn disse dyre pærene.
Det var ikke alltid at alle konfirmantene møtte opp til riktig tid heller.
Spesielt hvis det skulle fotograferes
før selve konfirmasjonen. Da ble det å
ringe rundt for å få dem til å komme,
så noen ganger varte fotograferinga til
like før preka skulle begynne og da med
fullsatt kirke!
Var det spesielt varmt, kunne det
rett som det var hende at en eller flere
begynte å bli gråbleke i ansiktet, for
deretter å segne om, utløst av både
varmen og spenninga, og kanskje også
hvis en skulle være ekstra nøye med
kappene og oppstillinga, slik at det hele
tok sin tid.
Det hjalp en del på stresset både for
fotograf og konfirmanter at selve fotograferinga ble lagt til kveldstid på overhøringsdagen. Men da hendte det at
kveldssola kom inn gjennom de store
vinduene på nordsida, så noen måtte
da skygge for så ikke modellene ble
blenda.
I Vanvikan var det vanlig å ta bildene
etter kirkeritualet på samme dagen. Det
var da å vente ute i bakrommet til jeg
hørte at nå var det slutt, for så å gå inn.
De hadde, og kanskje har de det ennå,
et fint rituale, der hver av konfirmantene hadde en rose som rekvisitt under
bildetakinga. Noen ganger, men ikke så
veldig mange ganger, måtte det fotograferes i to omganger. Først med kappene,
for dernest i deres fineste stas, nemlig
for jentenes sin del, i deres bunader,
som jo de fleste hadde.
Kan ikke huske at det har vært spesielle episoder. Konfirmantene har oppført seg fint, så vi kan være stolte over
dem, men i ei anna bygd var det reneste
Texas-stemning en gang, spesielt blant
guttene, der de klatra opp på prekestolen, bante og kom med de mest ufine
ord uten at presten reagerte!

Men dette var også den eneste gangen
at jeg skjemtes av ungdommene i de 35
årene jeg holdt på.
Da den digitale fotograferinga begynte,
ble alt mye enklere. Hadde en først fått
kamera med høy nok oppløsning, kunne
en både bytte hode på de som blunka,
fra et annet bilde der de hadde øynene
åpne, eller rette på kappene for å få til
en fin kant nede ved gulvet.
Svein T.
KONFIRMANTER I LEKSVIK
Lørdag 05.06.10
Mia Kristine Aunan
Erik Aleksander Kruksve
Tiril Franciska Lysvand
Remi Alexander Løkken
Kaja Ramdal
Christina Svanem Rolitrø
Live Maria Waterloo Skraastad
Magnus Myran Steen
Tony Julian Stjern
Linda Brekken Thorsen
Pernille Bygballe Winge
Søndag 06.06.10
Tonje Aune
Ingrid Lerstad
Joakim Nyeng
Lisa Beate Dehli
Helene Talmo
Joakim Aleksander Tangstad
Helena Gautvik Tronstad
Michael Aalberg
Morten Finstad Aune blir konfirmert
i Markabygda kirke 22. mai.
KONFIRMANTER STRANDA
Søndag 30.05.2010
Trine Bjørseth
Jonas Henriksen Engvik
Marius Mjøen Kastås
Sofie Langnes
Sigurd Waldemar Lyng
Robert Wanvik Mjøen
Alf Peter Brevik Solheim
Maiken Knappe Stegavik
Stian Stordal
Joakim Myhre Ugedal
Mona Wemundstad
Vilde Witzø
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Filmkveld og utdeling av 6-årsbok!
Alle kommunens 6-åringer/skolestartere fikk i april invitasjon til filmkveld og
utdeling av 6-årsbok i kirkene. Noen av barna syntes det var litt rart at vi kunne
se film i kirken… for det er jo ingen tv der, men med dagens tekniske fasiliteter
er ikke det noe problem.
Filmen heter Kirkerottene, og i den blir vi kjent med rottene Vesle og Fredo
som en gang bodde på et sirkus. Men sinte katter gjorde livet farlig for dem,
og nå er de på leting etter et nytt hjem. En mørk og stormfull kveld kommer
de til en gammel kirke i skogen. Der hører de sang, og de bestemmer seg for
å gå inn i kirken. Det blir starten på et nytt og spennende eventyr for Vesle og
Fredo. Filmen er både spennende og engasjerende, og det så ut som om både
små og store likte den.

Tre i et tre heter 6-årsboka. Den handler om
Erlend, Stian og Tuva.
Alle tre er seks år, og
dette året opplever de
mye: De begynner på
skolen, er engler i julespillet, blir kjent med en
gammel sirkusdame, ser
kamelspor i snøen, lytter
til Tuvas far som spiller
orgel i kirken, og spionerer på Gamle-Hans.
Både på skolen og i
kirken hører de fortellinger fra Bibelen. Det gir
dem mye å tenke på og
snakke om i det hemmelige treet. Det var godt
oppmøte både på filmkvelden og i kirken.
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Fra orgelkrakken
Jeg er svært takknemlig for at så mange
har ønsket meg velkommen tilbake til
Leksvik. Det gir lyst og energi til å gå
inn i oppgaven som organist. Ettersom
jeg ikke ser på meg selv som en spesielt
god dirigent, var jeg litt spent på å lede
Koralkoret. Men det inngår som en del
av organiststillingen, så det var bare å
brette opp ermene og gå på. Og jeg må
si at det er en fin ”gjeng” å samarbeide
med. Takk også til dere for den gode
måten jeg er blitt tatt imot på!
Nå ønsker jeg å få tips fra dere om unge
sangere og musikere som ønsker å være
med i gudstjenestene. Ta kontakt med
meg eller noen andre på kirkekontoret.
Telefonnummer og mail-adresse står i
menighetsbladet.
Så vil jeg minne om Sommerkonserten (martnaskonserten) som blir i
Leksvik kirke søndag 20.juni kl.19.30.
Der blir det korsang, solosang og
musikkinnslag. Alt fra sanger av Elvis
Presley til ”Hear my prayer” av Mendelssohn. Dette må du ikke gå glipp av!
Med det samme ønsker jeg alle en riktig
god sommer!
Ole Andreas
Velkommen til

sommerkonsert
i Leksvik kirke søndag 20.juni kl 19.30.

Vigsling av ny kirkegård i Leksvik
Kirkegården trenger stadig mer plass
for å tilby leksværingene et siste hvilested, og allerede i 2002 ble det besluttet
å utvide kirkegården ytterligere. Forrige utvidelse fant sted i 1989. ”Nykjerkgården” følges dermed opp av
”Nyast-kjerkgården”, som stod ferdig
høsten 2009. Det nyeste, og pent beliggende tilskuddet er etablert sør og vest
for ”Ny-kjerkgården”, - og med et areal
på ca 4 mål skal det være plass til 242
gravplasser.
Men kirkegården kan ikke tas i bruk før
den er vigslet. Mange har vi vel hørt
begrepet om at man legges i ”vigslet
jord”. Men hva er egentlig vigsling av
kirkegård? I veiledningen fastsatt av
kirkemøtet heter det at ”Vigsling av kirkegård innebærer at det ved Guds ord
og bønn blir lagt til rette for kristen
gravferd på et avgrenset areal, opparbeidet og ferdigstilt for gravlegging”.
Kort sagt innebærer det altså at man ber
for den nye kirkegården. ”Vigslingen
foretas av prosten, eller i dennes fravær
av soknepresten, eller den prest som
biskopen bemyndiger”. I dette tilfellet
er det snakk om et tilleggsareal til tidligere vigslet kirkegård, og da heter det
dessuten: ”Om mulig bør da handlingen
innledes med at forsamlingen går i prosesjon fra den gamle til den nye del av
kirkegården”.

Nye benkeputer i
Leksvik kirke

as
jon

Dette er et bud de fleste av oss roser oss av aldri å ha brutt. Ellers i livet har det
gått så som så med å holde de 10 bud, men ”æ har i all fall itj slått ihjæl nån”.
Og det er jo bra. Både for meg og for den jeg ikke har slått i hjel.
Allikevel er det rett som det er at vi sier at vi har slått i hjel. Ikke mennesker
(heldigvis), men tid. Vi har slått i hjel tid. Noen sier dette både titt og ofte. Jo,
jeg vet at man ikke blir straffet for å ha slått i hjel tid, men det er kanskje på
tide å se på om det skulle vært forbudt å slå i hjel tid også? Eller hva tror du?
Det finnes en variant av ”å slå i hjel tid”. Da heter det: ”Æ fekk tia te å gå”.
Fram imot hva da? Den dagen ditt liv på jorden er over? Jeg lurer på hva Gud
sier om det. Han har altså gitt meg en livslengde, og så sier jeg at jeg har fått
slått i hjel en del av den tiden Gud har gitt meg å leve. Kanskje slenger jeg på
at ”jeg kjeder meg” også. Livet er en gave fra Gud. Slik ser i alle fall jeg det.
Og så kjeder denne gaven oss?
Jeg vet om mange som gjerne skulle ha hatt de timene og dagene andre går
omkring og sier de ikke har hatt bruk for. Og som takker for hvert minutt de
får leve.
arnem

str

Du skal ikke slå i hjel

Illu

CORNER

Generelt har personer med et annet livssyn enn kristendommen uttalt ubehag
med å gravlegge sine på en gravlund
som er vigslet etter kirkens ritual. Noen
grupperinger arbeider for at praksisen
med vigsling endres slik at bare deler
av kirkegården blir vigslet eller at hver
enkelt grav vigsles i forbindelse med de
gravferder der kirkens prester forretter.
Foreløpig er det ikke lagt noen føringer
om dette fra Kirkemøtet, men Leksvik
kirkelige fellesråd har vedtatt at en del
av det nye arealet ikke skal vigsles (felt
10). Gravferdsloven gir kirkelig fellesråd ansvar som kirkegårdsmyndighet
for alle som gravlegges, uavhengig av
livssynstilhørighet. Dette er en offentlig oppgave for hele samfunnet, i tillegg
til den kirkelige oppgaven med å bidra
til den norske kirkes gravferdsseremoni
for kirkens medlemmer.
Vigsling av ”Nyast-kjerkgården” vil
skje utpå sommeren 2010. Det vil informeres nærmere når endelig dato er fastsatt.
Karl Oddvar Balvold

I Leksvik sogn fant menighetens årlige
informasjonsmøte sted søndag 21.
mars, i etterkant av ”Lys Våken” gudstjenesten. Den, for mange kanskje viktigste nyheten som ble meddelt på dette
møtet, var vedtaket om å kjøpe nye
benkeputer til Leksvik kirke. Hittil har
man måttet huske å ta med seg en pute
fra den lille stabelen bak i kirka, - etter
”først til mølla”-prinsippet. Dette blir
nå historie, - og de enkle putene byttes
ut med benkeputer som dekker hele
benkene og som blir liggende fast på
alle benker. Stoffet likner det man kjenner fra de nå gamle putene, og har et
så eksotisk navn som ”Sellegren Pallas
312”. De nye benkeputene forventes
å være på plass til konfirmasjonene i
slutten av mai. Så da er det bare å nyte
gudstjenesten fra en mykere tilværelse i
kirkerommet!
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Bli med på
busstur!
Stranda Menighet og Vanvikan Helselag
arrangerer dagstur på ”Nord-Fosenveiene”
lørdag 19. juni 2010.
På programmet står:
•
•
•
•

Formiddagskaffe
Omvisning i Fosenkatedralen
Omvisning på Bessakerfjellet
Middag, dessert og kaffe på Fosen
Fjordhotell

Vi reiser med Trønderbilene og prisen er
satt til kr. 750,- per person.
Har du lyst til å bli med? Da kan du melde
deg på ved å ringe 95 87 94 85 innen 10.
juni.

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. Nytt av året er at 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. 250,Luking
kr. 150,Planting
kr.  75,Planting til 17. mai
kr.  75,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.

FRA
KIRKEBØKENE
Døpte i Leksvik
21.02.10 Hedda Rosvoldaune
21.03.10 Maiken Arntsen
Lewis Myran Bard
Milla Sofie Vågen
Nikoline Tronstad
Døde i Leksvik
21.03.10 Marie Karoline Ottesen
f.1925
25.03.10 John Kolbjørn Lyng f.1919
09.04.10 Odd Kristian Brandås f.1918
10.04.10 Reidar Konrad Gangstad
f.1927
26.04.10 Torbjørn Martin Lyng f.1934
Døpte i Stranda
28.03.10 David Tømmerdal Saghaug
Annika Kobberød
25.04.10 Kristian Roten
Døde i Stranda
10.01.10 Sten Kristian Breili f.1970
15.01.10 Trygve Skarsaune f.1944
12.03.10 Solveig Vikan f.1940

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.

Begge dager kl.1800

Takk for oppmerksomheten på min
75-årsdag.
Johnny Gangstad
Hjertelig takk for hilsener, blomster og
gaver på min 80-årsdag.
Asbjørn Tetlimo
Hjertelig takk for all oppmerksomhet i
anledning min 80-årsdag.
Jarle Krabseth
Hjertelig takk til alle som viste meg
oppmerksomhet med gaver, telefoner
og besøk på min 90-årsdag.
Klara Krogstad

Salg av blomster

Leksvik Minnefond

Kirkevergen

Plantedager i
Stranda!
Hindrem Kirkegård Onsdag 26.mai
Breili Kirkegård Torsdag 27.mai

Arr. Stranda Minnefond

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

Hjertelig takk for all omtanke, blomster, deltakelse samt gave til kreftsaken
ved vår mor Gusta Martine Dretviks
bortgang.
Einar, Aud, Ruth, Svein og Tore med
familier
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved min kjære mann og vår pappa
Rolf Loktus bortgang og begravelse.
Takk også for pengegaven til Leksvik
Helsetun(Langtidsavdelingen) på kr.
5.850,Haldis, Gerd og Rigmor m/familier
Hjertelig takk for vennlig deltakelse
ved Mathilde Olderviks bortgang og
begravelse. Takk til Leksvik Helsetun
og hjemmesykepleien for god pleie og
omsorg.
Takk også for pengegaven på kr 9750.som deles på Leksvik Helselag og Leksvik hjemmesykepleie.
Sverre, Inger og Svein m/fam
Hjertelig takk for all oppmerksomhet
og deltagelse ved vår kjære mor Marie
Karoline Ottesens bortgang og begravelse.
En spesiell takk til hjemmesykepleien
og personalet ved Leksvik Helsetun for
god pleie og omsorg.
Hilsen Anne Mari og Liv m. familier
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse
ved min mann, vår snille pappa, verdens snilleste bestefar og morfar og vår
snille svigerfar John Kolbjørn Lyngs
bortgang og begravelse. En spesiell
takk til Børge Sæther og Helge Saghaug
for fin musikk i kirken.
Johanna, Kjell Gunnar og Janne Elin
m/familier
Hjertelig takk for vennlig deltakelse
ved vår kjære Odd Kristian Brandås
sin bortgang og begravelse. Takk for
blomsterhilsener og pengegaven til
kreftsaken kr 11 250.-.
En spesiell takk til Leksvik Helsetun for
god pleie og omsorg.
Ingeborg, Eva og Arild m/fam

Velkommen til
plantekveld!
Det blir plantekveld på Leksvik kirkegård
torsdag 27.mai kl 18-20.
Salg av blomster og enkel bevertning.
Arr. Leksvik Minnefond/ blomsterfondet

Retur: Leksvik og Stranda menighetsblad,
Kommunehuset i Leksvik,
7120 Leksvik.
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Søndag er kirkedag
17.mai

Søndag 29.august

Leksvik kirke kl 10.00.

Leksvik kirke kl 11.00. Presentasjon av konfirmanter.

Stranda kirke kl 11.45.

Vigsling av kirkegården.

1.Pinsedag 23.mai

Søndag 05.september

Leksvik kirke kl 11.00.

Stranda kirke kl 11.00. Presentasjon av konfirmanter.

Stranda kirke kl 14.00.

Jubileum for 50-års konfirmantene.

Søndag 30.mai

Søndag 12.september

Stranda kirke kl 11.00. Konfirmasjon.

Kjerkmarsjen. Sportsgudstjeneste på Revelltun kl 14.00.

Lørdag 05.juni

Søndag 19.september

Leksvik kirke kl 11.00. Konfirmasjon.

Leksvik kirke kl 11.00. Jubileum for 50-års konfirmantene.

Søndag 06.juni

Søndag 26.september

Leksvik kirke kl 11.00. Konfirmasjon.

Stranda kirke kl 11.00. Utdeling av 4-årsbok, høsttakkefest.

Søndag 13.juni

Søndag 03.oktober

Friluftsgudstjeneste på Våttåhaugen kl 12.00.

Leksvik kirke kl 11.00. Utdeling av 4-årsbok, høsttakkefest.

Søndag 20.juni
Stranda kirke kl 11.00.
Søndag 27.juni
Martnadsandakt Leksvik sentrum kl 10.30.
Søndag 11.juli
Stranda kirke kl 11.00.
Leksvik kirke kl 19.00.
Søndag 25.juli
Leksvik kirke kl 11.00.
Søndag 08.august
Leksvik kirke kl 11.00
Friluftsgudstjeneste på Borgen kl 14.00.
Søndag 15.august
Friluftsgudstjeneste på Aunbua kl 12.00.
Søndag 22.august
Menighetstur til Hasselvika. For mer info. Følg med på oppslag.

Etter kveldsgudstjenesten i Stranda kirke skjærtorsdag ble de tilstedeværende invitert til kveldsmat i
kirken.
Foto: Tviberg

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: Arne Solheim
Idar Hansen
Torbjørn Rønning
Ann Helen Rian

tlf. 74 85 62 94
tlf. 74 85 71 05
tlf. 74 85 96 85
tlf. 74 85 64 73

Leksvik: Knut Hønnåshagen
Erling Sand
Randi Bliksås
Åsmund Rosvold

tlf. 74 85 73 25
tlf. 472 75 766
tlf. 74 85 78 25
tlf. 416 09 024

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

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

