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Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre slår rot.
Fuglen spiler sine vinger, barnet pludrer med sin mor.
Lovet være Han som skapte drømmen og det første ord.

Søndag er kirkedag
Velkommen til
plantekveld!
Det blir plantekveld på Leksvik kirkegård torsdag 26.mai kl 18-19.30
Salg av blomster og enkel bevertning.
Arr. Leksvik Minnefond/ blomsterfondet

Neste nummer av menighetsbladet
kommer ut i september.

Vinden har sin sti å vandre, bølgen har sin vei å gå,
Vår og sommer, høst og vinter skifter i det minste strå,
Gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert sinn.
Lovet være Han som åpnet første le og siste grind.
Lyset stiger, lyset faller over alle dunkle fjell.
Morgensol og aftenstjerne viser dag og varsler kveld.
Hjertet har sin lengsels høyde, hånden har sin gjernings fred.
Lovet være Han som er og ånder over tid og sted.
Einar Skjæraasen 1965
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PRESTENS HJØRNE
Kjære lesere.
Et av de spørsmål som dukker opp i
hodet på meg om og om igjen er: Hva
lever jeg egentlig for? Hva er det
verdt å bruke sitt liv på?
Det finnes sikkert mange svar på dette spørsmål, muligens
så mange som det finnes mennesker. Nylig døde Grete
Waitz, som brukte livet sitt på å løpe fort. Hun og mannen
hennes arbeidet sammen om dette målet, og barn ble da
mindre viktige. Grete måtte forsake mye for å vinne alle de
seiersprisene som hun har fått! Hun satset høyt og intensivt,
og hun fikk tilbake ære og berømmelse. NTB skriver ved
hennes død:
”Grete Waitz er Norges mestvinnende langdistanseløper gjennom tidene. Hun ble i 2008 utnevnt til ridder av
1. klasse av St. Olavs Orden for sin betydning som rollemodell. Waitz har vunnet VM-gull, OL-sølv, og har vunnet
New York Marathon hele ni ganger.”
Men Grete Waitz tenkte ikke bare på å løpe fort og bli
berømt. Da hun ble kreftsyk, brukte hun tiden sin til å spre
håp og motivere andre, NTB skriver:
”I april 2005 ble det kjent at maratondronningen var rammet
av kreft. Siden den gang har hun vært åpen om kampen mot
sykdommen som kostet henne livet. Hun var forkjemper for
at kreftrammede skulle ta opp kampen mot sykdommen og
holde seg aktive.”
Grete Waitz kan være et forbilde for meg også. Men jeg har
ikke hennes vilje og evne og utholdenhet! Hva da? Hva skal
jeg, ja alle vi andre, leve for?
Jeg ser ned fra verandaen
på de våryre lammene. De
springer i ren livsglede fram
og tilbake på beitet. De er
bare seg selv, og det er nok!
De ærer Gud, skaperen, gjennom at de er til!

Og jeg – har ikke Gud også skapt meg, og deg også? Da
gjelder det samme for oss: han ønsker ikke mer av oss enn
at vi er mennesker, som lever fullt ut våre helt menneskelige liv! Da ærer vi ham, vår skaper, vi også!
Men hva betyr det – å være et menneske fullt og helt? Kanskje at vi sier ja til våre muligheter? Muligheter til å glede
oss og være lei oss, til å arbeide og skaffe en inntekt og
mulighet til et godt samliv i en familie eller med venner,
mulighet til å bli såret eller selv såre andre. Gud har gitt
oss mange muligheter. Vi kan velge de beste variantene.
Det betyr innimellom at vi må velge bort noe som har dårlige konsekvenser. Vi må innimellom gi avkall på en rekke
saker og ting, for å oppnå noe bedre. Slik idrettfolk gjør?
Det mener i alle fall Paulus. Noen av hans brev står i bibelen. Han ser på livet som et løp hvor vi alle kan vinne seiersprisen! Det er ikke sololøp, vi kan hjelpe hverandre til
å komme fram. Ingen blir stemt ut! Målet, det er det gode
livet, livet med Gud. Jesus Kristus er veien som vi løper på.
Viktigst blir det å være utholdene og ikke miste troen på at
Gud vil gi seierkransen til alle som beholder tilliten til ham,
om løpet er tungt eller vanskelig.
Og når jeg ser de hoppende og løpende lammene, skjønner
jeg at Gud gir det jeg trenger for å fullføre mitt livsløp til
hans ære. Så gjelder det som Paulus skriver: ”én ting gjør
jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg
etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den
seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.” Fil 3, 13-14
Verena Grønning

Kjenner du noen som kunne tenke
seg å motta menighetsbladet?
Ta kontakt med kirkekontoret så ordner vi det. Du
kan velge om du vil ha bladet pr post eller på
mail.
Husk og meld adresseendringer ved flytting, og å si opp
abonnementet ved dødsfall.

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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Samtidig med Kommune- og Fylkestingsvalget, mandag 12. september
2011, skal det også avholdes valg til
nye menighetsråd.
Alle som har fylt 15 år innen utgangen
av 2011 har stemmerett til kirkevalget.
Manntallet legges ut til offentlig etter-

syn fra 10. august. Ved henvendelse til
Leksvik kirkekontor etter denne dato,
kan du få svar på om du står oppført
i manntallet for Leksvik sokn eller
Stranda sokn. Personer som ikke står
oppført i det kirkelige manntall, men
som mener seg stemmeberettiget ved
menighetsrådsvalget, oppfordres til
å melde seg til kirkekontoret innen 1.
september.
Forhåndsstemmegivning kan foretas i
tidsrommet 10. august – 9. september.

Leksvik menighetsråds valgliste 2011

Nærmere informasjon kommer etter
hvert på www.leksvik.kommune.no og
www.kirkevalget.no
Her følger valglister 2011 for Leksvik
menighetsråd og Stranda menighetsråd.

Stranda menighetsråds valgliste 2011

Navn

F.år

Yrke/Stilling

1

Karl Oddvar Balvold

1973

Sivilingeniør

1

2

Inger Jorid Teigland

1969

Butikkmedarbeider

3

Knut Ola Vang

1976

Bankfunksjonær

4

Siri Johanne Alstad

1969

5

Lars Johan Tetlimo

1969

6

Marit Oline Bergfjord

7

Hans Jacob Krabseth

8
9
10

Valgkort vil bli sendt ut fra sentralt hold
til alle som har stemmerett ved kirkevalget. Her vil informasjon om tid og
sted både for forhåndsvalg og valgdagen være angitt.

Navn

Alder Sted

Gunvor Rognes

58

Seter

2

Pål Vidar Hagen

39

Vanvikan

3

Grete Tungen

56

Vanvikan

Butikkmedarbeider

4

Agnes Sagen Bremnes

54

Vanvikan

Maskinoperatør

5

Ann Helen Rian

38

Kråkmo

1954

Lærer

6

Per Arne Sæther

43

Seter

1948

Pensjonist

7

Wenche Hofstad

47

Kråkmo

Kjersti Lerstad

1979

Markedssekretær

8

Lars Erling Neergård

39

Vanvikan

Tone Dahl

1975

Gårdbruker

9

Berit Marie Storsve

57

Vanvikan

Linn Merete Barstad

1974

Personalkonsulent

10

Jens Wanvik

71

Vanvikan

11

Karina Talmo

1981

Operatør

11

Reidun Aasbø

49

Seter

12

Inga Marie Kammen

1993

Student

12

Trond Arvid Rian

36

Kråkmo

13

Nils Øyvind Tømmerdal

1975

Gårdbruker/Verktøymaker

13

Helene Sørloth

21

Vanvikan

14

Lillian Storli

1983

Butikkmedarbeider

14

Wenche Rian

34

Kråkmo

15

Tove Myran

1952

Konsulent

15

Guttorm Meyer

60

Vanvikan

16

Grete Saus

42

Vanvikan

Nå er det
snart sommer
og ferietid….
Rønningen
barneforening, Gnisten og Nyskudd
hadde avslutning for
sesongen i Grandfjæra
tirsdag 3.mai. Fint vær var
det for en gangs skyld, og
etter samlingsstund med
bibelfortelling ble det leik
og grilling av pølser.
Felles oppstart til høsten er
planlagt til tirsdag 13.september på Våttahaugen kl
17.30. Velkommen til nye
og ”gamle” barn.
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Filmkveld og utdeling av 6-årsbok!

Også i år inviterte vi årets 6-åringer til
filmkveld og utdeling av bok i kirkene
våre.
Godt oppmøte begge steder.
Filmen så ut til å fenge barna, og som
en sa:
”Det var artig å se film i kirka. Den va
litt spennanes å… ”
Boken Tre i et tre ble delt ut, vi håper
6-åringene får hjelp hjemme til å lese
om Stian, Erlend og Tuva og alt det rare
de finner på.
Vi ønsker alle 6-åringene lykke til med
skolestart, og velkommen til kirken ved
en senere anledning.

Gaven som varer

Gi et medlemskap i dåpsklubben TRIPP TRAPP til et barn du er glad i!
I TRIPP TRAPP-klubben får barna gode bøker, DVD-er og CD-er rett hjem i postkassa.
De blir kjent med Bibelens fortellinger, med aftenbønner og mange fine barnesanger.
* For barn fra 0 til 12 år

* Ingen karv til minstekjøp

* Tilbud om 3 pakker årlig

Gå inn på www.tripptrapp-klubben.no, eller stikk innom kikrekontoret og få en brosjyre.
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Konfirmanter 2011
Leksvik kirke
Lørdag 28.05.2011
AUNE, ELISABET
BERG, NATASHA CHANGWE
BLIX, MARTIN HINDRUM
BUHAUG, SYLVIA HOVSTEIN
BUHAUG, AMALIE AUNE
DEHLI, MAREN BRUSTAD
GANGSTAD, TONY HANSEN
GRANDE, ANDREAS SUNDGOT
GRAVEN, IDA
HAMMERFJELL, MATS ANDREAS
HASHI, MARIAMA
KRABSETH, AINA SÆTHER

Stranda kirke
søndag 05.06.2011
ANDRESEN, EIRIK HAGEN
GRENNE, MARTE SÆTHER
HERMSTAD, TERJE SELNES
HØISETH, SONDRE
MIKKELHAUG, MARIA

KRUKSVE, PER BJØRNAR
LYSVAND, SUNNIVA BREKKEN
MYKING, JONAS
NEVERÅS, PREBEN
NILSEN, TONJE YTTERLAND
NÆSS, UNA CHARLOTTE
RAMDAHL ANDERS SVANEM
ROGNES, NINA JEANETTE KNUTSEN
SVENDSEN, ROGER
TANGSTAD VENDELA
TETLIMO, TONJE
THORESEN, VANJA CECILIE
AANONLI, MARTINE SALTVIK
Totalt antall konfirmanter: 25

Søndag 29.05.2011

MJØEN, RIKKE LUND
NESS, NIKOLAS HANSEN
SKANSEN, FIONA MACDONALD
STOKKAN, JOHAN
SUND, INGUNN
SØRLOTH, AKSEL VANVIK
AARVIK, STINE
Totalt antall konfirmanter: 12

I tillegg ble Adrian Johansen konfirmert
i Stiklestad kirke 14. mai, Malin Isabelle
Bohnhorst i Misjonskirken i Trondheim
15. mai og Robin Hagen i Mosvik kirke
22. mai.

ALSETH, INA-MARIE SÆTHER
HØYER, BJØRN ØYVIND
JOHANSEN, EVEN BERG
KALSTAD, ROBERT HAMMERNES
KROGSTAD, ODD EILIF
NESSET, VEGARD
OLSEN, SARA ROSE
OVERREIN, JON REMY JAKOBSEN
RAMBERG, MARIANNE
RIISE, YVONNE HAGEN
RIISE, MALIN HAGEN
VIKAN, TOMMY TØMMERDAL
Totalt antall konfirmanter: 12

Dato for konfirmasjon i 2012 blir: 27. mai i Stranda kirke og 3. juni i Leksvik kirke.

Min salme
Denne gangen har vi utfordret Mary
Tømmerås til å gi oss sin salme: ”Da
må det bli: Ein fin liten blome i skogen
eg ser… Jeg tenker bestandig på Anna
Moan når den synges. Den sangen var
fast innslag når Dalbygda helselag
hadde møter rundt om i heimene. Teksten er helt fantastisk og har et godt
budskap”

Ein fin liten blome er en salme oversatt fra svensk av Anders Hovden i
1927. Den svenske teksten Det växte en
blomma fra 1890 hadde lenge en ukjent
opphavsmann, men er senere tilskrevet
Johan Alfred Blomberg en offiser i Frelsesarmeen som siden flyttet til USA.
Salmen er blitt sunget til ulike melodier,

og på helselagsmøtene ble den sunget
til melodien Jeg skulle ei sørge som gjør
at to og to vers synges sammen og det
siste verset synges da to ganger. I 1969
lagde Bjørn Eidsvåg en melodi som
passet bedre til teksten, og etter hvert
har den blitt mer og mer enerådende.
Salmen står på nr. 310 i Sangboken og
som nr. 493 i Norsk Salmebok.

Ein fin liten blome i skogen eg ser,

Ein dag vil den stormande vinter deg nå,

Ein kledning eg fekk av min Frelsarmann kjær,

i granskogen diger og dryg,

då vert det vel dødsdagen din.

i blodet hans reinsa den er.

og vent mellom mose og lyng han seg ter.

Då kviler eg lunt og har snøkåpa på,

Den høver for himlen, der gullgater er,

Han står der så liten og blyg.

til vårsola kysser mitt kinn.

den høver for vandringa her.

Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd

Eit bod frå min Herre du blome meg ber:

Som blomen om vinteren visnar eg av,

der skuggane tyngja deg må?

om einsleg eg vert på min veg,

men gled meg, for då står eg brud.

Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd,

så veit eg at Herren vil vera meg nær,

Lat lekamen kvila med fred i si grav,

til ringaste blom vil han sjå.

Gud Fader, han vernar òg meg.

mi sjel, ho er heime hos Gud!

Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,

Om enn eg er liten, har Herren meg kjær,

Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong

der folk kunne skoda på deg?

med honom eg kjenner meg sæl.

i morgonen æveleg klår,

Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,

Kvar morgon meg bøna til himmelen ber,

og blanda med heilage englar min song

eg føddest til skogblome, eg.

med bøna eg sovnar kvar kveld.

i himlen, dit døden ei når!
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Menighetsrosen
Fordi du fortjener det!
Jeg har lyst til å la menighetsrosen
denne gangen gå til Olav Hagen. Han
har hele sitt voksne liv vært til stor hjelp
for mange av oss i Dalbygda. Han har
jo hatt pensjon, men har likevel stått
på med delvis mye tungt arbeid for en
symbolsk betaling.
Ellers er Olav en musikalsk person
som har satt ekstra pris på korsang og
korpsmusikk. Han har spilt stortromme
i musikkorpset og vært med som sanger
i musikklag. Dessuten har han et smittende humør. Det har aldri vært mye
tungsinn rundt Olav.

Jeg er ganske overbevist om at jeg har
mange med meg når jeg viser min takknemlighet på denne måten.
Ole Andreas Fossan
Rosen ble levert på døra. På kortet stod
følgende å lese: Denne rosen får du
fordi noen syns du fortjener den. Hvem
kan du lese i menighetsbladet som
kommer i mai.

MELD DEG
PÅ TUR!
Årets sommertur med Stranda Diakoniutvalg og Vanvikan Helselag
går i år til Inderøy og Den Gyldne
Omvei lørdag 2. juli 2011.
Avgang fra Havna i Vanvikan kl
09:30,
Hindrem kl 09:45
Leksvik kl 10:00.
Vi kjører via Leksvik og Mosvik og
vil på tur innover ta en kaffepause
før vi kommer til Inderøy.
Underveis på turen skal vi besøke
Gulburet. Der det vil være mulig å
gjøre en liten handel.
Vi besøker videre Gangstad gårdsysteri, der vi vil få smaksprøver av
lokal produsert mat fra Inderøy.
På turen vil vi også besøke Nils Aas
kunstverksted ved Straumen sentrum.
Før vi setter turen hjemover spiser
vi middag på Gjørv gård. Her blir
det servert buffé med smak av Den
Gyldne Omvei, dessert og kaffe.
Prisen er satt til kr. 850,- pr pers.
Prisen inkluderer reise, mat og
inngang.
Påmelding innen 25. juni gjøres
til:

Fra høsten starter Leksvik menighet med

Baby-sang –
et møtested for babyer med foreldre
Dette er en samling med sang, bevegelse, rytme, rim, regler, vafler, te og
kaffe.
Alle samlinger er på Leksvik forsamlingshus tirsdager fra kl 10.00 til
kl 12.00. Pris for semesteret: kr 200,-.
Datoer for høsten 2011: 06. og 20. sept
04. og 18. okt.
01. og 22. nov.
Har du en baby som er mellom 0 og 12 md, og synes at dette høres
spennende ut?
Da kan du melde deg på innen 10. august 2011 til Ann-Kristin,
på tlf. 95 87 94 85.
Marit Røstad Dahl, Randi Sørli, Anna Marie Ree Moan og diakoniarbeider
Ann-Kristin Eidsvåg Rostad ønsker dere
Hjertelig velkommen!

Torunn Johansen, tlf. 95 77 91 78
eller Ellen Lindvaag, tlf. 97 68 43 29

Hyggetreff
Stranda Diakoniutvalg arrangerer
hyggetreff på Stranda Menighetshus fra kl 11.00 til kl 13.00 følgende
dager til høsten:
23. august
13. september
11. oktober     
16. november
Alle er hjertelig velkommen!
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Velkommen til
konsert i
Leksvik kirke!
Søndag 19. juni blir det
sommerkonsert i Leksvik kirke
kl 19.00.
Konserten vil få et variert reportoar satt sammen av bl.a organisten, koralkoret og barnekoret Yes.
Gratis inngang.
Kollekt ved utgangen til kirkemusikalsk fond.

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

FRA
KIRKEBØKENE
Døpte Leksvik:
24.04.11 Xander Smiles Ritchie
Stine Nordgaard Kammen
01.05.11 Vegar Storli-Neverås
Marcus Leander Aasland
Grande
Døde i Leksvik:
27.03.11 Johan Asbjørn Alseth f. 1925
28.03.11 Ruth Jensine Talmo f.1922
02.04.11 Johan Albert Winge f. 1917
12.04.11 Johan Fossan f. 1931
21.04.11 Bjørn Hovstein f. 1935
03.05.11 Grethe Asphaug f.1969
Inngått ekteskap:
14.05.11 Bjørn Kåre Sørli og Tone
Åsholm
Døpte i Stranda:
24.04.11 Axel Lyng-Jørgensen

YES framfører musikal!

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.

Rettelse:
Redaksjonskomiteen beklager feil i takkeannonser i marsnummeret.
Riktig annonsetekst skulle vært:
Takk til alle som husket meg og mine
ved Ivars bortgang. Varme tanker og
hilsener gir trøst. Takk også for pengegaven til museumslaget på kr 12925.Anna med familie
Hjertelig takk for minnegaven på til
sammen kr 12 925.- som ble gitt i forbindelse med Ivar Røstadsands begravelse. Beløpet vil blir brukt til innkjøp i
hagen på Ner-Killingberg.
Leksvik Historie- og Museumslag,
Odd Tronstad
Hjertelig takk for all varm omtanke
gjennom hilsener og tilstedeværelse ved
vår kjære Roy Strands bortgang. Stor
takk også for gave til Kreftforskningen
og barneskolen Petit Troll på Haiti.
Randi, Henrik og Magnus
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse
i anledning av vår kjære pappa Johan
Albert Winges død og begravelse.
Barna med familier
Takk for all vennlig deltakelse, blomster
og pengegaven til Lundeng eldresenter
ved Kåre Sandgrind sin bortgang.
Alma og Marvin m/familie

Sett av lørdag 18. juni og møt opp på YES sin fremføring av
musikalen:
TA GLEDEN TILBAKE!
Musikalen er en fabel med sanger og dans og handler om
noen barn som skal forsøke å ta gleden tilbake- gleden som
den farlige Suremann hele tiden prøver å stanse, slik at den
ikke sprer seg. Heldigvis får barna hjelp av klovnen Jubalo og
bestefar slik at gleden til slutt får overtaket.
Framføringen skjer i Kultursalen lørdag 18.juni med forestilling
kl. 16 og kl. 18. Følg med på oppslag for nærmere informasjon.

En varm takk til dere alle som husket
meg og mine under Magne sin sykdom
og ved hans død. Mange takk for pengegaven til Kirkens bymisjon.
Randi Lyngstad, Magnus, Mikael og
Marit
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse
ved vår kjære Johan Fossans bortgang
og begravelse. Takk for blomsterhilsninger og pengegaven til kreftsaken kr
12 450.-. Takk også til Ann-Kristin for
fin sang i kirka.
Astrid m/fam.

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

B

Søndag er kirkedag
Lørdag 28.mai
Konfirmasjon Leksvik kirke kl. 11.00.

Søndag 02.oktober
Gudstjeneste Stranda kirke kl. 11.00. Utdeling av 4-årsbok.
Høsttakkefest.

Søndag 29.mai
Konfirmasjon Leksvik kirke kl. 11.00.

Søndag 09.oktober
Gudstjeneste Leksvik kirke kl. 11.00.

Kristi Himmelfartsdag 2.juni
Friluftsgudstjeneste på Våttåhaugen kl 12.00.
Søndag 05,juni
Konfirmasjon Stranda kirke kl. 11.00.
1.pinsedag 12.juni
Stranda kirke kl. 11.00.
Leksvik kirke kl. 19.00.
Søndag 26.juni
Martnadsandakt Leksvik sentrum kl. 10.00.
Søndag 10.juli
Leksvik kirke kl. 11.00.
Stranda kirke kl. 14.00.
Søndag 24.juli
Kråkmo bedehus kl. 11.00.
Leksvik kirke kl. 14.00.
Olsok fredag 27.juli
Grilling i Prestegårdshagen fra kl. 17.00. Ta med grillmat selv.

Etter gudstjenesten skjærtorsdag ble det dekket til kveldsmat i kirken.

Gudstjeneste i Leksvik kirke kl. 19.00. Følg med på oppslag!
Søndag 14.august
Friluftsgudstjeneste på Aunbua kl. 12.00.
Søndag 21.august
Gudstjeneste Stranda kirke kl. 11.00. Presentasjon av
konfirmantene og jubileum for 50-årskonfirmanter.
Søndag 28.august
Gudstjeneste Leksvik kirke kl. 11.00. Presentasjon av
konfirmantene og jubileum for 50-årskonfirmanter.
Søndag 11.september
Kjerkmarsjen. Sportsgudstjeneste på Revelltun kl. 14.00.

Stolte 6-åringer i Stranda kirke med ny bok!

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

Søndag 18.september
Gudstjeneste Leksvik kirke kl. 11.00. Utdeling av 4-årsbok.

