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Guds hage
Guds hage er frodig, vakker og vill,
han ber oss å vakta den vel.
Kvar blome, kvart strå høyrer skaparen til,
kvar einaste menneskesjel.
Ein song utan ord
stig opp ifrå heile vår jord.
Høyrer du den vakre songen
frå ein liten fuglemunn.
Denne reine fine klangen
i ei tidlig morgonstund.
Høyrer du det stille suset
ifrå blomar, gras og lyng.
Kan du høyra vesle bekken
kor han leikar seg og syng.
Guds hage er frodig, vakker og vill
med alle slag frukter og bær.
Kvar åker og eng høyrer skaparen til,
med omsorg han mettar oss her.
Ein song utan ord
stig opp ifrå heile vår jord.
Haldis Reigstad

Neste nummer av menighetsbladet
kommer ut i september.
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PRESTENS HJØRNE
Også i år vil mange
unge bli konfirmert.
De vil bli bedt for,
med håndspåleggelse!
Jeg tror at Jesus da
er sammen med oss
i kirken og viser sin
kjærlighet til disse unge akkurat gjennom
konfirmasjonen.
Deres vei videre går mot avslutning av skoleåret, mot sommerferien, så inn i 10. klasse
og videre til videregående skole. Hva betyr da
konfirmasjon? Noe som man kan glemme?
Eller et godt minne som man tar med seg
videre? Eller kanskje et ønske om å være
kristen også videre? Men hvor er Jesus Kristus i det vanlige livet? Må man gå til kirken for
å møte ham?
Jeg vil dele med dere noe Jesus selv sier om
hvor han er:
Han forteller en lignelse: Til noen mennesker
sier han: dere er salige. Jeg var hos dere i
livet, og jeg skal være hos dere i evighet.
”Når var du hos meg?” lurer disse da.
Jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var
tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var uten
klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og
dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere
besøkte meg.» 37 Da skal de rettferdige
svare: «Herre, når så vi deg sulten og gav deg
mat, eller tørst og gav deg drikke? 38 Når så vi
deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær
og kledde deg? 39 Og når så vi deg syk eller i
fengsel, og kom til deg?» 40 Men kongen skal
svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere
gjorde mot en av disse mine minste brødre,
gjorde dere mot meg.»

Konfirmanter 2012
Dette er nokså praktiske, jordnære handlinger: hente et glass vann for en som er tørst.
Besøke noen syke, ta seg bryet med å pleie
dem.
Praktiske handlinger – det snakker Jesus om.
Det vi kan gjøre, de aller fleste!
For ungdommen betyr det: der hvor de møter
en forståelsesfull lærer, en forelder som
setter grenser på en klok måte, en besteforelder som interesserer seg for den unges
hobby, der er Jesus!
Også når en ungdom velger å hjelpe en klassekamerat med leksene, er Jesus sammen
med ham/henne. Det finnes mange flere
varianter av denne tanken, en hver kan tenke
videre selv!
Jesus er sammen med oss i hverdagslivet!
Han bryr seg så mye om dem som har det
vanskelig, at han identifiserer seg med dem!
Som en småbarnsmor som er årvåken ovenfor sine små: Et klynk, og mors kropp og sjel
reagerer. En gråt, og mor vet: Det er barnet
mitt. Og hun kan ikke sitte rolig, hun må gå
og se etter den lille. Og når gutten eller jenta
får mange fine gaver til sin bursdag, da gleder
mor seg også, ikke sant?
Sånn er Gud, sier Jesus. Men trenger vi da
gå til kirka? – Ja, vi trenger det! Ikke for at
Jesus er sammen med oss, men for at vi oppdager ham når han er sammen med oss! Han
er skjult og vil at vi leter etter ham! Gudstjenesten med bibelord, bønn og salmesang kan
gi oss hjelp slik at vi gjenkjenner ham når vi
møter ham gjennom noen som gjør noe godt!
Derfor – kom til kirka, og du vil bli rik av
opplevelsen av at Gud er glad i deg og møter
deg i hverdagen! En god mai ønsker dere alle
sokneprest Verena Grønning.

Stranda
Søndag 27.mai
1.pinsedag
kl 11.00
Hanne Sæther Grenne
Martin Skarsaune Hammernes
Nina Mjøen Kastås
Martin Monsø
Anne Høgli
Marte Dahl Aasbø
Roy Andre Moe Sivertsen
Otelie Langnes
Isak Mikkelhaug

Leksvik
Lørdag 2.juni
kl 11.00
Sanna Helene Brustad Jensen
Odin Sneeggen Hollum
Marius Svanem Rolitrø
Håkon Gangstad
Thomas Lerstadgrind
Karoline Sollien Harfallet
Stian Fidel Rennan
Julie Victoria Berg
Pia Vikin
Ida Malene Berget
Marte Caroline Løkken
Julie Bjerkan
Sindre Lutdal Nyeng
Melissa Lysvand
Lina Hølaas Svendsen
Stine Lande Seterbakk
Søndag 3.juni
kl 11.00
Henrik Myran
Tor Erik Løkken Rosvold
Hilde Lomundal Haugsbakk
Henriette Tangstad
Thor Andreas Grande
Eric Myran Wee
Lars Eivind Rosvold Sundset
Henrik Bjørnebo
Karita Rognes Aarstad
Leif Arne Hammer
I tillegg ble Mia Tangstad konfirmert i
Mosvik kirke lørdag 5.mai.

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

Øyvind Jansen

mob. 480 25 292 kirketjener2@leksvik.kirken.no

Leksvik og Stranda Menighetsblad
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14 flotte 5.-klassinger var samlet i Stranda
kirke lørdag 3. mars, og 20 stykk 5.-klassinger i Leksvik kirke 10. mars til et arrangement med fellesskap, god mat, leik,
undervisning, film og lysvandring i kirken
og ute på kirkegården kl 24.00. Det var
ikke skummelt, men fredelig og rolig!
På søndag avsluttet vi det hele med en
flott gudstjeneste hvor fremføring av
LysVåken-sangen og dramatisering av
bibelfortellingen om Sakkeus var noe av
høydepunktene.

Det var godt å spise frokost etter en lang natt hvor
det ble lite søvn. ”Det heter jo lys våken fordi vi
skal være våken hele natten”, mente en av guttene.
Det var ikke helt slik det var tenkt, men sånn ble
det nesten!

Her øves det på dramatisering av bibeltekst til søndagens gudstjeneste.
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Konfirmantweekend
2011/2012

Leksvik og Stranda Menighetsblad
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Vennekveld
Søndag 6. mai arrangerte
barnekoret YES vennekveld
på Forsamlingshuset i Leksvik. De drøyt hundre tilhørerne fikk oppleve sang,
dikt, kloke ord og sitater,
litt humor og noe alvor.
Tema for alt var selvfølgelig vennskap i mange ulike
varianter. Et av høydepunktene som det virkelig
svinget av, var nok sangen
Bestevenna (Celine) fremført av YES. Ellers kan vi
ikke la være å nevne korets
pianist, Knut Landsem,
som fremførte en nydelig
versjon av Bestevenn (Odd
Nordstoga).
Tilhørerne fikk også være
med og synge i allsang, og
det var matsalg og åresalg
(loddsalg) i pausen. Alt i
alt ble dette et hyggelig og
intimt arrangement, og både
liten og stor så ut til å kose
seg. Stor takk til alle som
bidrar og støtter opp om
barnekoret vårt!

Her fremfører Beathe og Marit «Tuppen og Lillemor»…

…og her er hele koret oppstilt.

Vi fortsetter igjen til
høsten på forsamlingshuset følgende
tirsdager fra kl 10.00
til ca kl 12.00:
Dette flotte bildet er fra vårens
siste baby-sang på forsamlingshuset. Takk til nydelige barn,
mødre og farmor som har vært
med! For meg har det blitt mange
gode minner og gylne øyeblikk.
Det har vært veldig kjekt å bli
kjent med dere alle! Takk også til
gode medhjelpere, Marit, Randi
og Anna Marie, som så villig stiller opp og gir omsorg og varme
til oss alle!

04. og 18. september
02. og 16. og 30.
oktober
13. og 27. november
Har du en baby som
er mellom 0 og 12
mnd. er du hjertelig
velkommen!
Ann-Kristin
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DIAKONIENS
SPALTE
Her en dag fikk jeg besøk på kontoret
fra NAV. Han som kom innom ønsket å
høre om det var noen i menigheten som
kunne tenke seg å være besøksvenn for
flyktninger som har kommet til Vanvikan. Vi ble enige om at dette kunne det
være fint å skrive litt om i menighetsbladet. Så derfor spør jeg:
Er det noen av dere som i et begrenset
tidsrom kan tenke dere å være en venn,
et medmenneske, for de som kommer
flyttende hit fra en annen kultur?
”Den beste medisin for et menneske er
et annet menneske”, sa en gang Jens
Meinich som stiftet Norges Røde Kors
Besøkstjeneste. Kanskje kan det være
de små ting som gjør at de som kommer
hit føler seg ivaretatt. Det å ha noen å
spørre om det dagligdagse som preger
vår kultur, om matvarer, om skikk og
bruk, og hjelp til enkle praktiske ting.
Eller bare det å ha noen å snakke med.
Noen som ringer på døra av og til, eller
noen som inviterer deg hjem i blant.
Selv har jeg vært så heldig å bli litt kjent
med to av dem. De fortalte at dette var
første gang på 2 år i Norge at de var
invitert inn i et norsk hjem. Selv verdsatte de det å bli invitert stort. Besøket
var også en berikelse for vår familie.
Der var vi samlet i mange aldere, fra 11
til 86 år, og det ble mang en latter rundt
matbordet, særlig på grunn av språket.
Dersom du tror at dette er noe for
deg, eller vil vite mer, så ta kontakt
med meg. Telefonnummeret finner du
fremst i bladet!
Ann-Kristin

Basaren på Stranda
Menighetshus

er bestemt til fredag 19.10.2012
kl.18.00.
Sett av kvelden allerede nå!
Basarkomiteen er helt avhengig av
gode hjelpere, så vi håper på god
respons også denne gangen!
Vi ønsker gevinster til hovedutlodning,
åresalg, lynlodd og barnelotteri i god
tid før basaren.
Ta gjerne kontakt med en av oss i basarkomiteen!
Hilsen Agnes (958 44 968),
Tone (959 07 368) eller
Ruth M. (958 21 376)

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. Det kan også bestilles
stell for en eller flere enkle uker i løpet av
sommeren.
Pris på tjenestene for et gravsted pr år er:
Vanning
Luking
Planting
Planting til 17. mai
Ukeavtale, pr. uke

kr. 293,kr. 176,kr. 88,kr. 88,20 % 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 i tre forskjellige størrelser som
selges på kirkekontoret. Disse kan settes
ned under blomsterbed og fylles med
vann. Da kan du vanne ved å etterfylle
beholderen bare hver 2. – 3. uke.
Kirkevergen

Permisjoner

Plantedager
Stranda!

Diakonimedarbeider Line M.R Abel
er innvilget permisjon fra sin
stilling fra 1.mai og ut året.

Det blir plantedag følgende dager:

ved kirkekontoret!

Stillingen er lyst ut, men i skrivende
stund er ingen ansatt i vikariatet.

Hindrem
Breili

6.juni
7.juni

Salg av planter. Servering av kaffe.
Arr. Stranda blomsterfond

Fra orgelkrakken
SOMMERKONSERT
Den årlige sommerkonserten i Leksvik
kirke blir i år søndag 17.juni kl.19.00.
Av programmet kan jeg nevne trekkspillsolo ved Reidar Horsberg og pianosolo ved Per Buøy. Han har vikariert som organist, men det er piano
som virkelig er hans instrument. Vi får
4-hendig orgel ved Tiril Lysvand og
organisten og solosang ved Ann-Kristin
Eidsvåg Rostad. Barnekoret ”Yes”,
Fosen Barokk og Koralkoret kommer.
Så nå håper jeg at DU også kommer!
Kollekten går som før til utstyr i kirkene våre. Det siste vi har kjøpt, er
trådløs hodemikrofon som kan flyttes
mellom kirkene. Dette har vist seg å
være en god investering. Vi rekner med
å kjøpe ett sett til så snart vi har nok
penger til det.
Jeg ønsker alle en fin vår og sommer!
Ole Andreas

Dagtur
til Frosta og Tautra
Stranda Diakoniutvalg og Vanvikan
Helselag ønsker dere hjertelig velkommen til årets sommertur 10. juni
2012!
Avgang fra havna i Vanvikan kl 09.00,
via Leksvik 09.30, og videre via Mosvik
til Frosta og Tautra.
Dette er noe av det som skal forgå:
• Guidet omvisning av lokal guide
• Besøk i Maria-klosteret med 		
tidebønn
• Besøk ved Tinghaugen
• Besøk ved Logtun Middelalderkirke
• Det serveres kaffe og kaker 		
underveis
• Middag og dessert serveres på 		
Frosta
Har du lyst til å bli med oss på tur? Da
kan du melde deg på ved å ringe:
Linda Sve, mobil 997 66 993 eller AnnKristin, mobil 958 79 485.
Påmeldingsfrist: 31.05.2012.
Prisen på turen er satt til kr 875,-.
Hjertelig velkommen på tur!
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FRA
KIRKEBØKENE
Døpte i Leksvik
11.03.12 Aleksandra Tangstad-Rokhaug
18.03.12 Sunniva Seterbakk Lande, døpt i
Hommelvik kirke
18.03.12 Stine Seterbakk Lande, døpt i
Hommelvik kirke
08.04.12 Ina Waade Kjørsvik

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.

08.04.12 Nathalia Elida Heimdal
22.04.12 Amalie Holberg Tronstadhagen
22.04.12 Michelle Dragsten
22.04.12 Pia Vikin
22.04.12 Sigurd Myrabakk
Døde i Leksvik
17.02.12 Jon Normann Dretvik f. 1938
18.02.12 Tore Tømmeraas f. 1936
26.02.12 Jostein Hegli f. 1953
15.03.12 Jorunn Indianne Sand f. 1926
24.03.12 Jorunn Almås f. 1919
04.04.12 Johan Arnt Tetlimo f. 1939
14.04.12 Oddlaug Henrikke Fjeldahl
f. 1914
Urnenedsetting Leksvik
01.10.11 Eiliv Magne Hagen f. 1931,
urne nedsatt 03.04.12
Døpte i Stranda
04.03.12 Nathaniel Canque Sund
08.04.12 Sunniva Sjømark Rødsjø
Inngått ekteskap i Stranda
28.04.12 Karin Johanne Sæther og
Nils Sæther
Døde i Stranda
23.03.12 Anna Sofie Normann f. 1937

Hyggetreff
Stranda Diakoniutvalg inviterer til
hyggetreff i Stranda Menighetshus
fra kl 11.00-13.00
følgende datoer i høst:
29. august       
26. september
24. oktober     
21. november
           
Alle er hjertelig velkommen!!!!

En varm takk for all vennlig deltakelse
ved vennlig deltakelse ved vår pappa
Normann Dretviks bortgang. Takk for
blomster, hilsener og minnegaven til
hjemmesykepleien.
Marit, Unni og Trond m/familier
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse
ved vår kjære mor Jorunn Sands bortgang og begravelse. Takk til Leksvik
Helsetun, Langtidsavd.
for god og omsorgsfull pleie.
Jan, Laila og Grethe med familier
Takk for all vennlig deltakelse ved vår
kjære Jorunn Almås begravelse. Også
takk for pengegaven til kreftforeningen
på kr 5250.-.
Hilsen Familien
Hjertelig takk for vennlig deltakelse og
oppmerksomhet ved vår kjære Jostein
Heglis bortgang.
Kari og Lars Ove m/fam.
Dagrun m/fam.
Hjertelig takk for all deltagelse ved vår
kjære mor Kristine Rotens bortgang og
begravelse. Takk for blomsterhilsninger
og gaven til Sjølyst Bosenter kr. 11.500.
En spesiell takk til Leksvik Helsetun
avd. Strandly for god og omsorgsfull
pleie.
Marie, Aase og Kirsten med familier.
Takk for all oppmerksomhet og deltakelse i forbindelse med Johan Arnt
Tetlimos bortgang og begravelse. Vi
takker også for pengegaven til Leksvik
Forsamlingshus på kr 39 040.Eivind, Lars Johan og
Arnt Kristian m/familier.

Vi vil med dette få takke hjerteligst for
minnegaven på kr. 15 500,- som ble gitt
til Leksvik Helselag i forbindelse med
Jostein Heglis bortgang og begravelse.
Nasjonalforeningen Leksvik Helselag
Inger Rosvoldaune
Takk for minnegaven som ble gitt til
Leksvik Forsamlingshus i forbindelse
med Johan Arnt Tetlimos begravelse.
Styret for huset v/ Åsmund Rosvold
Hjertlig takk for all vennlig deltakelse
ved mine foreldre, Andreas og Anna
Normanns bortgang.
Takk også for minnegavene til rehab og
hjemmetjenesten.
Åse med fam.
Vi ønsker med dette å takke for
all vennlig deltagelse, blomster og
pengegave til seksjon for lindrende
behandling på St.Olav Hospital ved
Tore Tømmeraas’ bortgang.
Mary, Randi m/fam.
Tusen takk for all oppmerksomhet i forbindelse med min 70-årsdag.
Gerd Killingberg
En stor takk til slekt og venner for
blomster, gaver og hilsninger på min
90-årsdag.
Julie Myran
Takk til alle som støttet Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Konfirmantene gjorde en strålende
jobb!
Det resulterte i kr 22 066,50 innsamlet i
Leksvik og kr 9266 i Stranda.

Plantekveld
Leksvik kirkegård!
Det blir plantekveld på Leksvik kirkegård
tirsdag 29.mai fra kl 18-19.30.
Salg av blomster.
Servering av kaffe.
Arr Blomsterfondet.

Leksvik Minnefond

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

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

B

Søndag er kirkedag
Torsdag 17. mai
Leksvik kirke kl 10.00. 17. mai-gudstjeneste
Stranda kirke kl 11.45. 17. mai-gudstjeneste
Søndag 27. mai, 1. pinsedag
Stranda kirke kl 11.00. Konfirmasjon
Leksvik kirke kl 19.00. Høytidsgudstjeneste
Lørdag 02. juni
Leksvik kirke kl 11.00. Konfirmasjon
Søndag 03. juni
Leksvik kirke kl 11.00. Konfirmasjon

Søndag 22. juli
Leksvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste
Søndag 29. juli
Leksvik kirke kl 11.00. Olsokgudstjeneste
Søndag 05. august
Leksvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste
Stranda kirke kl 14.00. Gudstjeneste
Søndag 12. august
Aunbua kl 12.00. Sportsgudstjeneste

Søndag 10. juni
Våttåhaugen kl 12.00. Friluftsgudstjeneste

Søndag 26. august
Stranda kirke kl 11.00. 50-årskonfirmanter og presentasjon av
neste års konfirmanter

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

Søndag 02. september
Leksvik kirke kl 11.00. 50-årskonfirmanter og presentasjon av
neste års konfirmanter

Søndag 01.juli
Leksvik sentrum kl 10.00. Martnasgudstjeneste

Søndag 09. september
Hindrem stavkirke kl 14.00. Gudstjeneste med vigsling av stavkirka. Soknepresten og biskop Tor Singsås deltar. Kjerkmarsjen

Søndag 08. juli
Leksvik kirke kl 11.00 Gudstjeneste
Søndag 15. juli
Kråkmo bedehus kl 11.00 Gudstjeneste

Søndag 16. september
IMI Stølen. Konfirmantleir
Søndag 30. september
Leksvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste

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

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

tlf. 74 85 71 05
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

KIRKESKYSS:

