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Prestens hjørne
En eldre mann
skapte
forundring hos presten
i menigheten sin.
Hver dag kl. 12.00
gikk han inn i
kirken og kom ut
igjen etter bare et
par minutter. ”Hva
er det du gjør der inne hver dag?” spurte
presten. ”Jeg ber,” svarte mannen. ”Men
du trenger da vel mer tid til å be?” fortsatte presten. ”Å, nei, lange bønner klarer
jeg ikke,” svarte mannen. ”Jeg sier bare:
Jesus, det er Jim. Så venter jeg litt før jeg
går ut.”
En dag ble mannen borte. Presten fikk
vite at han hadde vært utsatt for et trafikkuhell og nå lå på sykehuset. Han fikk
besøk hver dag, sa han. Men det var det
ingen som skjønte, for det kom aldri noen
til ham. Selv forklarte han det slik for
presten: ”Hver dag kommer han kl. 12.00
og står et øyeblikk ved sengen min. Og så
sier han: Jim, det er Jesus.”
Denne mannen klarte ikke å be lange
bønner. En kort bønn som Jesus har lært
oss er Fadervår. For ikke så lenge siden
fikk vi en ny bibeloversettelse og en ny
liturgi i kirken vår. Fadervår heter nå
”Vår Far”, og den begynner slik: ”Vår
Far i himmelen.” Denne bønnen er ikke
lang. 64 ord inneholder den, men det tar
et helt liv å bli kjent med den.
Bønn er noe som finnes i alle verdens
religioner. I Japan for eksempel drar menneskene til templene for å be. Der tar de
et ark og skriver opp bønnene sine med
japanske tegn. Og så henger de dem opp
i vinden og lar dem blafre der. Slik håper
de på at gudene eller andre høyere makter
skal bli oppmerksom på dem. Og det er
mange ting de ber om: La meg få lykkes
på eksamen. La meg finne meg en kjæreste eller ektefelle. La meg få den jobben
jeg har søkt på osv.
Er det dette som er bønn? Ja, i kristen tro kan vi også be for de tingene som

ligger oss på hjertet – enten det er kjærlighetssorg eller arbeid. Men kristen bønn
er også noe mer. Det ser vi når vi ser på
begynnelsen av Fadervår/Vår Far: ”Vår
Far i himmelen.”
I denne bønnen som Jesus lærer oss,
får vi lov til å kalle Gud vår Far. Det tror
jeg ikke de gjør i Japan. Og Martin Luther
sa det slik i sin forklaring til Fadervår:
”Gud innbyr oss her kjærlig til å tro at
han er vår rette far og vi hans rette barn,
så vi trygt og med full tillit kan be til ham,
slik som gode barn ber sine kjære foreldre om noe.”
Bønn er noe mer enn å sende ønsker
opp til høyere makter. Bønn er å øve seg
opp i et personlig forhold til Gud.
I Norge er det mange skoler vi kan gå
på, og det er ikke så viktig hvor vi går
for å få en god utdanning. I andre land
er det ikke slik. Skolene er få, og elevene må arbeide hardt for å komme inn
på dem. En kjærlig far vil da si til barna
sine: ”Dere må arbeide hardt på skolen
og være flittige. Da kan dere få en bedre
framtid enn det jeg og mor har.”
Men når den store eksamenen nærmer
seg og barna kjenner det harde presset, tar
han dem til side og sier: ”Det er bra at
dere har lest og studert, men husk nå at
jeg er glad i dere uansett. Om dere klarer
den vanskelige eksamenen eller ikke, og
om dere kommer inn på den gode skolen
eller ikke, så er jeg like glad i dere.”
Slik omtrent er det Gud presenterer
seg for oss i Fadervår. Jesus taler til oss
og forteller oss at Gud kaller på oss. Han
vil så gjerne få være vår kjærlige Far og la
oss få være hans barn. Og når vi er trygge
på at Gud er glad i oss, da kan vi også
trygt tale med ham om det som ligger oss
på hjertet.
Vi kan trygt si: ”Vår Far i himmelen.”
Prostiprest Jørund N. Grønning

Ny Trosopplærer
I løpet av sommeren vil Leksvik og Stranda menigheter få
en ny trosopplærer, her noen
ord hvor hun presenterer seg
selv.
Vi ønsker henne velkommen
til sin nye stilling.
Nytilsatt trosopplærer fra
medio juli – Arnhild Espejord Jenssen

Jeg er 31 år og kommer fra en
liten bygd i Nord-Norge som
heter Brøstadbotn. Den ligger i
Dyrøy kommune i Troms fylke.
Jeg har gått på videregående
på musikklinjen i Harstad før
jeg begynte på folkehøgskole
i Selbustrand. Jeg har studert
på universitetet i Oslo og tok
master der i 2011 i kristendomsstudier.
For tiden jobber jeg i Stavanger som trosopplærer og trives
veldig godt med å jobbe med
barn og ungdom. Jeg er sosial
og gleder meg til å begynne å
jobbe hos dere og bli kjent med
dere.

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
Kirkekontoret		

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
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Prester og regnskurer
(Fortsettelse av en serie om dagligdagse ordtak og deres forhold til kristendommen.)

Om noen skulle være av den avgjorte
misoppfatning at ordtak, munnhell, sentenser og lignende forekomster oss mennesker i mellom har sin opprinnelse i det
gamle Sør-Europa, så tar de feil. Selvsagt
vrimler det av såkalte stående vendinger
som er påhittet også i Norden og Norge,
da også historisk sett i nyere tid.
Et slikt eksempel er uttrykket ”Når det
regner på presten, drypper det på klokkeren.” Dette er etter forskernes mening
et heilnorsk ordtak og kan på ingen måte
tilskrives de gamle grekere, jøder eller
romere. Det er således intet bibelsk prinsipp som ligger til grunn for dette noe
uventede fenomenet slik noen feilaktig
kan tro. Kanskje skulle man anta at dette
er et svært nytt munnhell da det i dag
som kjent er svært vanlig at for eksempel politikere raust lar det regne godt
betalte jobber over gjerne dårlig kvalifiserte venner og bekjent etter at de selv
har mottatt fete kall. (Neste trekk i slike
utnevnelser er gjerne at det i tillegg må
regne dyre fallskjermer for å få de samme
bekjente vekk fra jobber de i utgangspunket nokså åpenbart ikke har kvalifikasjoner til å fylle.)
Den egentlige opprinnelsen til dette ordtaket kjenner man visstnok ikke. Man vet
heller ikke når det plutselig ble oppdaget
at regn på presten førte til drypping på
klokkeren. Imidlertid vet man at litterært
ble denne vendingen første gang brukt

av Bjørnstjerne Bjørnson i skuespillet
”En hanske”. Dette skuespillet hører vel
neppe til de mest populære fra Bjørnsons
hånd. Vendingen er imidlertid plassert
først i stykket. Nærmere bestemt i tredje
møte der hovedpersonen Riis møter sin
datter Svava og forteller henne at han er
utnevnt til Olavsridder, hvorpå hun gratulerer sin far og han svarer med å si: ”Når
det regner på presten, vet du, drypper det
på klokkeren.” Måten svaret gis på tyder
på at faren vet at datra allerede i 1883 er
fortrolig med vendingen.

«Når det
regner på
presten,
drypper
det på
klokkeren.»

Da dette skuespillet ellers handler lite
om de geislige generelt, kan en vel konkludere med at dette uttrykket neppe har
noen teologiske implikasjoner. Derimot
er det i følge Norsk Riksmålsordbok slik
at begrepet ”regn” i romaner kan anvendes på ”annen nedbør eller noget som kan
tenkes å komme fra himmelen”. Eksempler på det er i følge ordboka hagl (hos
Ibsen), manna/ brød (Moses), komplimenter (Jonas Lie) og ild (Ibsen). Av
dette er det bare manna som kan sies å
være av bibelsk opprinnelse. Men Bibelen har i alle fall ingen beretning om at
noe av dette skulle falle spesielt på prester og i tillegg dryppe på klokkere. Det
er i hele tatt ikke mange historier der prester er sentrale i Bibelen.

uten å vise medfølelse går forbi et trengende medmenneske, mens en samaritan
som hjelper den skadde mannen blir stilt
opp som eksempel for hele menneskeheten hva angår omsorg for hjelpeløse
mennesker. Prester og levitter (tempeltjenere) var høyt aktet på denne tiden, mens
samaritanene var et folkeslag som ble
sett ned på med litt fiendtlig innstilling.
Til tross for det er ordet ”samaritan” blitt
et fellesbegrep på mange vestlige språk
for en som viser barmhjertighet og medlidenhet.

Den mest kjente setter sogar presten (og
levitten) i forlegenhet. Jeg tenker da på
fortellingen om presten og levitten der de

Konklusjonen her er at dette uttrykket
om prester, klokkere og regnskurer slett
ikke har noen bibelsk opprinnelse, men at
det er mye brukt i dagliglivet som betegnelse for noe plutselig og uventet som
skjer, - da ofte på tross av manglende
kvalifikasjoner hos den det drypper på.     
hj

Som vanlig på Skjærtorsdag var det gudstjeneste på
Aunbua. Mye folk og koselig stemning. Per Rostad
sørget som vanlig for at organist og trekkspill kom
trygt frem (og tilbake).
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Beret Anna Aagesdatter Bjørneboe
Av Per J. Tømmeraas & Jan A. Sand

L

ike nedenfor vår barndoms
badeplass i Ytterelva,
mellom Øster-Bjønnbuan og
Ytter-Ålberg, ligger Stamphølen, der Aage Halvorsen Bjørnboe (1780-1857) på 1800-tallet
hadde en stampemølle – et
anlegg for å tøve eller å etterbehandle vadmelsstoff. Aage
gjorde seg også ærend til nabogården på østsiden av elva,
der han hentet sin kone. Dette
var den 20 år yngre Christiana
Erichsdatter Ytter-Aalberg
(1800-1878), som var av
Altona-slekt. Men det er deres
datter, Beret Anna Aagesdatter
Bjørnboe (1823-1906), som
det her skal fortelles om. Som
barn fikk jeg høre om denne
fattige gamle kona, en fjern
slektning i Ytterbygda som
levde under svært kummerlige
forhold. Verst var det å holde
varmen i huset da hun på gammeldagene ikke lenger hadde
krefter til å sage ved. Men livet
hadde lært henne å klare seg
selv, og fyringsproblemet løste
hun på sin egen finurlige måte.
Stokkene fra det nedraste fjøset
drog hun direkte inn i huset til
ildstedet, og flyttet dem inn i
grua etter hvert som de brant
opp. Slik ble hun husket som
en original, og ikke som en
trofast sliter som måtte takle
mange vanskeligheter i livet.
Beret Anna vokste opp på
heimgården Øster-Bjønnbuan
som den nest eldste i en søskenflokk på 8, hvorav 4 døde
som barn. I voksen alder
bosatte hun seg på husmannsplassen Bjønnbukneppa, også
skrevet «Knippen», som gav
opphav til hennes kallenavn
«Kneppa». Lillesøstera, Pauline Aagesdatter Aalbergsflaten
(1841-1923) med utnavnet
«Paulina Pola», var kjent for
sitt sterke temperament. En
gang søstrene hadde en hissig
debatt, ble det til slutt lagt inn
et gudsord for riktig å understreke hvem som hadde rett.
Dette var som å helle bensin på
bålet, og Pauline kunne rettelig
fortelle at barnelærdommen
sin, den kunne hun! – hvor på

storesøstera repliserte: «Ja, da
har du no lagt den nyttig an og
da»!
I en alder av 41 år gjorde
Beret Anna sitt endelige valg
og giftet seg 12. juli 1864
med sorenskriversønnen Niels
Clarisius Lauritzen Kaasbøll
(1819-1875) fra Hitra. Han
var blitt farløs som 10-åring
og var den yngste av 6 søsken.

Foranledningen til at Niels
havnet i Leksvik og ble husmann på Bjønnbukneppa, er
for lengst gått i glemmeboka.
Den 10. april 1865 var familieforøkelsen et faktum da deres
eneste barn, Christian Aage
Lauritz Nielsen Kaasbøll, kom
til verden. Men den lykkelige
tiden tok snart slutt da husbonden døde allerede 9. januar

Beret Annas vakre gravstøtte er et budskap fra en svunnen
tid da mange leksværinger levde i ytterste fattigdom og led
mye nød. Å minnes et slikt «hverdagsmenneske» kan være et
middel til ettertanke og takknemlighet.
Foto: Per J. Tømmeraas.

1875, etter bare 10-års ekteskap. Fattigdom, sorg og savn
kom til å prege den vesle familien og det ble vanskelig og
få endene til å møtes. Derfor
måtte Beret Anna etter hvert ta
inn en losjerende innerstfamilie samtidig som hun stelte ku,
noen sauer og dyrket korn og
poteter.
Sønnen, Lauritz, så ingen
framtid innen det dominante
og enerådende bondesamfunnet i Leksvik, og fattet sin
beslutning om å forlate fedrelandet for så å søke lykken i
Amerika. Dette ble et svært
vanskelig valg. Da han den 23.
mars 1887 vandret nedover
mot sjøen og hadde tatt farvel
med mora og kameratene,
visste han at han mest sannsynlig aldri ville se sine kjære
og heimbygda igjen. Årene
gikk, og det eneste vi vet er
at han drev med husbygging
i sitt nye fedreland. Trolig
brevvekslet han med noen av
vennene i Leksvik. Fra hans
konfirmantkull kjenner vi igjen
søskenbarnet Hans Lauritz
Olsen Liatrø f. 1865, naboen
Christian Adolfsen Oxaas
(1865-1941), Elias Johannessen Hegli (1865-1950) og Lars
Nilsen Tronstad (1865-1954).
Hvem av disse som eventuelt
oversendte dødsbudskapet da
Beret Anna døde 17. desember
1906, vet vi ikke. Det som
er klart er at Lauritz skrev til
Christian Oxaas og la ved et
gullkjede for å få ham til å
ordne et vakkert gravminne
over mora. Dette ble fortalt
meg av Tore Oxaas (19252012), barnebarnet til Christian
Oxaas. Neste sorgmelding kom
andre veien, fra Amerika til
Norge: Christian Aage Lauritz
Nielsen Kaasbøll var omkommet i en arbeidsulykke – noe
som markerte slutten på Kaasbøllfamilien med tilknytning til
Leksvik. Tid og sted for denne
ulykken har så langt ikke latt
seg oppspore.
Jeg hadde denne historien friskt i minne da jeg en
kveldsstund for en del år siden
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Bjønnbugrenda fotografert i skuronna 1906, 3 måneder før Beret Anna døde. Fra venstre: Ytter-Bjønnbuan, gården som Beret Annas
onkel, lensmann Hans Halvorsen Moxnæs (1787-1871) bygde opp. Deretter Øster-Bjønnbuan, heimgården til Beret Anna, så enkelthusene Bjønnbukneppa og Bjønnbutrøa, og Almås-gårdene innunder Almåshaugen, samt et sommerfjøs aller øverst.
Foto: O. I. Berg.

Beret Annas svigerfar,
Lauritz Kaasbøll (17561829), sorenskriver i
Fosen. Han kom fra Drammen og døde 19. august
1829 på Fjellværøy, og ble
begravet på Ulvan kirkegård.

besøkte kirkegården og fant
Beret Annas spesielle minnestein lagt ned, da det ikke
var betalt for gravstedet. Her
gjaldt det å berge kulturverdier
etter en fjern slektning slik at
hennes minne fortsatt kunne
bevares og beskues ved kirkemuren på nordsida av kirka.
Søstrene Solveig og Sonja
Oxaas (1933-2010), oppvokst
som nærmeste nabo til Bjønnbukneppa, pleide å leke på
den gamle hustomta. Solveig
husket kjellerhullet og de vakre
hageblåklokkene som fremdeles vokste der. Litt av denne
blomsterprakten ble tatt vare
på og plantet i egen hage. Og
hva er vel mer rett og rimelig
enn at vi til sommeren får flyttet noe av Beret Annas originale blåklokker til hennes siste
hvilested på kirkegården.

Olava M. M. Kaasbøll, Beret Annas svigermor, skrev følgende vers over sin mann:
Du var vor fryd i livets sorgfri Dage
Du delte tro hver Kummer og hver Klage.
Nu ved din Gravhøi stille taarer rinde,
Og om din Aarne Blomsterkrantze binde.
Foto: Per J. Tømmeraas.

5

6

Leksvik og Stranda Menighetsblad nr. 2/2013

Stranda

2.-3. mars 2013
Å skulle gi barna våre et innblikk i den
kristne tro er ikke alltid like lett. Vi tenker
stadig på hvordan vi skal kunne informere på en god måte og vise hvordan vår
tro fungerer. For 5 år siden ble det opprettet et arrangement fra sentralt hold som
fikk navnet LysVåken. Der inviteres barn
i 11-årsalderen til en overnatting i kirken,
med forberedelse av søndagens gudstjeneste som et sentralt element. Kirken er
et sted der barna hører hjemme, det skal
være rom for alle!
Navnet LysVåken handler ikke om at vi
skal være våkne hele natta, men at vi skal
være våkne overfor det som skjer i oss
og rundt oss. Vi skal være våkne overfor
Gud, hverandre og oss selv. Ikke minst
kan vi oppleve at Gud er LysVåken for
oss.
Fra barna er nyfødt og opp gjennom årene
har menighetsrådene vedtatt forskjellige
tiltak som barn og foreldre inviteres til.
Det kan være utdeling av bøker, aktivitetskvelder, baby-sang, barneforeninger,
speidervirksomhet, høsttakkefest, LysVåken, og konfirmasjonsforberedelser.
5 år har gått siden jeg startet i jobben ved
Leksvik kirkekontor, 5 år med LysVåken
hvor Stranda kirke har vært mitt ansvarsområde. Jeg har møtte mange flotte barn,
og mange voksne har gjort en god jobb i
forbindelse med arrangementet! Å starte
opp med nye tiltak tar tid, en må lete seg
fram til gode opplegg, kanskje forandre
noe underveis, det er så viktig at de som
er med trives og opplever det godt å være
i kirken.
Årets konfirmanter var det første kullet
som deltok på LysVåken. Det har vært
så trivelig å bli litt kjent med dere! Noen
hadde i år valgt å hjelpe til med på LysVåken som tjenesteoppgave i konfirmanttiden. Dere gjorde en flott jobb! En
av dere er avbildet sammen med 5.-klassingene ved frokostbordet.
I kirken håper vi selvsagt på god deltagelse når noe skal arrangeres. Det å få
møte barna, og å få følge dem et stykke
på vei i livet er givende. Alle setter sine
spor! Så håper vi at deltagelse i de ulike
arrangement gir et godt innblikk i den
kristne tro, at dere får føle det gode ved
troen, og at dere selv en gang kan ta
standpunkt til hva som passer for dere.
Ann-Kristin

10 flotte barn hadde meldt seg på i
Vanvikan.

To forventningsfulle jenter
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Prest Jørund Grønning forbereder prekenen med å vaske
føttene til barna, slik Jesus
vasket disiplenes føtter. Da
fikk de kjenne på hvordan det
føltes, og reaksjonene ble slik
disiplene reagerte på den tiden:
”Skal du vaske føttene våre,
nei, det går da ikke an”.

Det er godt med frokost før
gudstjenesten.
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Leksvika

9.-10. mars 2013

Sommerkonsert
Søndag den 16. juni
kl.19.00
blir det
sommerkonsert i
Leksvik kirke.

Det vil bli et variert
program med mange
aktører. Du vil få
høre Corlex,
Erik Bergfjord,
Fosen Barokk,
Juni Sofie Nilsen,
Koralkoret
med flere.
Overnatting i kirka? Tør du det da?
Undertegnede fikk en god del spørsmål om spøkelser og annet skrømt som
kunne lure i et kirkebygg nattestid. Men
da jeg ble spurt om å være sammen med
5. klassingen i Leksvika og lede LysVåken så jeg nok på dette mer som at
ungene kunne være ”de skumle” enn
noe/noen annet! Ikke akkurat skumle
barn i ondskap eller rampete oppførsel,
mer i retning av at ville de synes kvelden, og verten, var spennende, givende,
underholdene og interessant nok? Ville
noen bli urolige om natten? Kanskje ble
noen syke? Etc, etc. Alle bare helt unødvendige bekymringer.
Kl. halv seks innfant 7 jenter og 8
gutter seg i Leksvik kirke. Vi hadde en
riktig så trivelig tid sammen. Lørdagskvelden hadde vi pizza som kveldsmat,
deretter kastet vi fly fra alteret og ”ut i
den store verden”, i Temabolken var det
presten time. Her vartet han opp med et
vaskefat og håndklær! Hva skulle skje
nå, guttene var litt skeptiske – så det ble
jentene som først fikk vasket sine føtter.
Slik gjorde også Jesus med sine disipler,
og for de som følger med på nyhetene
så dere kanskje at den nye paven i Roma
gjorde det samme med føttene til innsatte fanger. Ingen er for høyt hevet og
ingen er mindre vert i Guds øyne………
De øvde også på LysVåken sangen som
de skulle synge i kirka nest dag.
Senere om kvelden hadde vi film
med kaker, frukt og snop – sistnevnte
var ikke med i beregningen slik at de
som hadde godteri delte med alle de
andre.
Nå var det tid for mer alvor igjen og
vi hadde lysvandring i kirka. Snakket
om Guds lys i form at Lysgloben og

Kristuslysene på alteret. Ved Globen
tente barna sitt eget lys og stod der med
sine egne tanker.
Tid for mer lys og denne gangen ute
på kirkegården kl. 2400!!! Det var bitende vind og minus 10 grader, men ut
for vi alle sammen. Barna fikk utlevert
et gravlys som de skulle sette på et gravsted som de selv ønsket. Noen gråt litt
og hadde en tung stund, men sa etterpå
at det hadde vært fint å sette lys på akkurat denne graven i denne kalde og mørke
natten.
Vel inne var det løp og litt moro før
nattstell og (prøve på) sov i ro! Mange
var opptatt at det skal ligge personer
begravd under alteret. Men de personene forstyrret i så fall ikke natteroen
for noen av ungene. Nattevaktene sa
det var ei stille og grei natt – sånn etter
hvert! En gøyal gjeng.
Søndagsmorgen var det frokost på
langbord i skipet før det var tid for å
pakke ned soveposene og klær. Gikk
igjennom sangen en gang til og så var
det bare å vente på at familiemedlemmer
og andre i menigheten skulle komme til
dagens gudstjeneste.
Og den ble gjennomført til alles – i
alle fall ungens – fulle tilfredshet. De
var skikkelig flinke i rollespillet med
å vaske disiplene føtter og deretter å
synge sangen som de også hadde hørt/
øvd på fra en CD hjemme.
Vil få rette en stor takk til alle foreldre og andre frivillige som hjalp til slik
at vi fikk arrangert LysVåken også dette
året. Velkommen til en hyggelig helg
neste års 5. klassinger. Gled dere.
Laila
Diakonimedarbeider

Arr. Organisten/
Leksvik menighetsråd
ønsker alle
velkommen!

Her kommer datoer for høstens babysang på Forsamlingshuset i Leksvik,
tirsdag fra kl 10.00 til ca kl 13.00.
Vi koser oss sammen med sang og
musikk, rim, regler og bevegelser.
Etter sangstunda serveres nystekte
vafler, kaffe og te.
20. august
03. september
17. september
01. oktober
15. oktober
29. oktober
12. november
Alle foreldre med babyer fra 0-12
mndr er hjertelig velkommen!
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Nytt fra Stavkirka
Det ble holdt årsmøte i Stavkirka 26.03 2013. Foruten vanlige årsmøtesaker, ble det valgt et husstyre
bestående av tre personer. Husstyret skal ta seg av
utleie, omvisning, tilsyn og reinhold av kirka.
Skiltinga ved riksveien skaper forventninger og
forplikter oss til å ha et skikkelig opplegg med
omvisning. En brosjyre er under planlegging, og
vi håper å få den ferdig så snart som mulig. Selv
om kirka er vigslet og ferdig til bruk, er det enda
oppgaver som må løses. Det skal bygges en klokkestøpul slik at vi kan flytte kirkeklokka nærmere
kirka. Vi har et planforslag fra landskapsarkitekt
for uteområdet, men alt som skal gjøres koster
penger. I den forbindelse må nevnes at det fortsatt
er anledning til å kjøpe andelsbrev i Stavkirka.
En andel koster 300 kr, og kan innbetales til konto
4336.14.35894.
Henvendelser for avtale om leie og omvisning
rettes til undertegnede.
Ruth Margaret Hindrum,
telefon 958 21 376.
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Konfirmanter 2013
Leksvik kirke
Lørdag 25. mai
kl. 11.00
Berg Sander Oldervik
Berg Gøran
Bergersen Julian Dahl
Bjørnebo Odin
Ertsås Oliver
Gaustad Thea Dretvik
Graven Caroline
Grøntvedt Tor Erik
Krabseth Lene Sæther
Krabsethsve Martine
Lande Sunniva Seterbakk
Lysvand Victoria Brekken
Myking Rebekka
Myran Martin
Ramdal Ola Hårberg
Saltvik Sindre Mathias Aalberg
Svendsen Silje
Tangstad John Henrik

Langfredagsgudstjeneste med tekster fra Lidelseshistorien og blant annet salmer
fra Johannespasjonen. Bildene viser Fosen Barokk og Erik og Camilla Bergfjord.
Høytidsgudtjeneste 1. Påskedag hvor det
blant annet ble
sunget salmen
”Krist stod
opp av døde”.
Koralkoret
og organisten
på galleriet i
Leksvik kirke
fremførte fin
musikk og sang.

Leksvik kirke
Søndag 26. mai
Abel Arne Kasper
Aunan Nora
Berget Robert
Bjørkvik Sunniva
Buhaug Lill-Iren Aune
Hammer Niklas
Nordvik Marita Holtborg
Næss Stian
Rokhaug Loise
Silnes Jasmine Engtrø
Thanem Maiken Jeanette Bang

Kveldsgudstjeneste Skjærtorsdag med
påfølgende
måltid har blitt
en fin måte å
feire denne spesielle dagen på i
Stranda kirke.

Dagtur til Orkdal og Løkken
Velkommen til årets sommertur med Stranda Diakoniutvalg og Vanvikan Helselag, som i
år går til Orkdal og Løkken.

Stranda kirke
Søndag 2. juni
Bjørseth Silje
Bredesen Stian Saus
Forfang Marina Linea
Halonen Anne Berget
Johansen Robin
Johnsen Elena Vanessa
Kasseth Maria Emilie
Korsen Kristian Myhre

lørdag 17. august
Avgang fra Havna i Vanvikan kl 08.40.
Turen koster kr 895,- og inkluderer:
•
•
•
•
•

Omvisning og kaffe på Bårdshaug Herregård
Tur med Thamshavnbanen
Omvisning i Gammelgruva på Løkken Verk
Middag og dessert på Sans Bergmannskroa
Bussreise med ny og moderne turbuss

Har du lyst til å bli med? Da er du hjertelig velkommen til å melde deg på til
Jon Normann Tviberg, tlf 95087070, innen 09. august 2013.
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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. 300,kr. 180,kr. 90,kr. 90,20 % 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

Plantedag
Stranda
Det blir plantedag følgende
dager:
Hindrem 10. juni kl 18.00
Breili 12. juni kl. 18.00
Salg av planter.
Servering av kaffe.
Arr. Stranda blomsterfond

FRA
KIRKEBØKENE
Døpte i Leksvik
10.03.13 Ole Eleseus Nytrø
24.03.13 Jasmine Engtrø Silnes
Døde i Leksvik
24.11.12 Lena Grande f. 1937
05.12.12 Johanna Olga Lyng f. 1924
08.12.12 Luisa Adriano Etnan f. 1962
28.01.13 Johanna Røstadli f. 1934
15.03.13 Johnny Kristine Gangstad
f. 1935
16.03.13 Solveig Karlsen f. 1919
03.04.13 Jon Olav Gangstad f. 1962
Døpte i Stranda
03.03.13 Benedicte Hølaas
03.03.13 Joakim Dretvik Isaksen
Døde i Stranda
10.12.12 Inger Martha Haugan (Hindrem)
f. 1920
05.01.13 Isak Wanvik f. 1940
17.01.13 Berit Marie Roten, Breili f. 1918
10.02.13 Anny Josefine Wagner (Hindrem) f. 1924  
21.02.13 Inger Kråkmo f. (Breili) f. 1927  
03.03.13 Trond Inge Lien f. 1955
03.04.13 Johan Johansen f. 1921

Plantedag
Leksvik
Om våren er det alltid en
usikkerhet om værforhold og
temperatur i mai. De fleste
ønsker å plante på gravstedene
før 17. mai, men mange er også
redd for at plantene kan fryse
bort.
Tidligere år har vi lagt
plantedagen med salg av
sommerplanter ved Leksvik
kirkegård til slutten av mai, men
i år vil vi prøve med å legge
den til
15. mai kl. 18.00.
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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.

Hjertelig takk for oppmerksomheten og overraskelsen på min 85-års dag.
Solveig Lindgjerdet
Takk for gaver, blomster og hilsninger på min
80-års dag
Margot Olsen
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved
Johnny Kristine Gangstads bortgang og
begravelse. Vi takker også for pengegavene til
Leksvik Helsetun og Hjemmesykepleien.
Bjarne, Jan Birger, Willy og
Steinar m/ familile
Takk for all vennlig deltakelse ved vår far,
Johan Johansens bortgang og begravelse. En
varm takk til Leksvik Helsetun for god omsorg
og pleie av vår far.
Barna m/familier

Hyggetreff
Til høsten arrangerer
Stranda Diakoiutvalg
hyggetreff i
Stranda Menighetshus
på følgende datoer:
10. september
08. oktober
20. november
Alle er hjertelig velkommen
til hyggetreff!

Det blir kaffeservering som
vanlig i kirkestua.
Velkommen!

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.

B

Søndag er kirkedag
Søndag 12. mai
Stranda kirke kl. 11.00
6-års bok
Fredag 17. mai
Leksvik kirke. kl. 10.00
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 07. juli
Kråkmo bedehus kl. 11.00
Søndag 14. juli
Leksvik kirke kl. 11.00
Søndag 28. juli
Leksvik kirke kl. 11.00
Søndag 11. august
Stranda kirke kl. 11.00
Søndag 18. august
Aunbua kl. 12.00
Søndag 25. august
Stranda kirke kl. 11.00
50-års konfirmanter
Presentasjon av neste års konfirmanter

Søndag 26. mai
Leksvik kirke kl. 11.00
Konfirmasjon

Søndag 08. september
Leksvik kirke kl. 11.00
Presentasjon av neste års konfirmanter
Hindrem stavkirke kl.15.00
Kjerkmarsjen

Søndag 2. juni
Stranda kirke kl. 11.00
Konfirmasjon

Søndag 22. september
Leksvik kirke kl. 11.00
50-års konfirmanter

Søndag 16. juni
Leksvik kirke kl. 11.00
6-års bok
Sommerkonsert kl. 19.00

Søndag 29. september
Stranda kirke kl. 11.00
4-års bok og høsttakkefest

Søndag 23. juni
Leksvik sentrum kl. 10.00
Martnasandakt

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!

