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I denne utgaven av 
menighetsbladet er det 
lagt med et spørreskjema 
beregnet på 18–30-årin-
gene i Leksvik menig-
het. Menighetsrådet har 
utpekt denne gruppen 
som sitt satsningsom-
råde. Håper så mange 
som mulig fyller ut og 
leverer inn.

Må din vei komme deg i møte,
Vinden alltid være bak din rygg,

Solens lys leke på ditt kinn,
Regnet falle vennlig mot din jord.

Og må Guds gode hånd verne om deg
til vi møtes igjen.

(irsk velsignelse)
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Hva skjer i menighetene,
kirkebøker og 
takkeannonser

Neste nummer av menighetsbladet 
kommer ut i desember. 
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For hundre år siden – 
og i dag!

Er du interessert i det som skjedde før 
i tiden? Jeg synes det er spennende å 
tenke på det som skjedde for eksempel 

for 100 år siden. !910 fantes det flere misjonsforeninger her 
i bygda. Kinamisjonen ble støttet av to foreninger, en i Dal-
bygda og en på Hindrem. Det Norske Misjonsselskap hadde 
noen aktive kvinneforeninger, og også Santalmisjonen ble 
støttet av foreninger. Misjon hadde vært et vindu ut i verden 
og engasjert folk allerede i nesten 100 år. I 1910 reiste min 
bestefar ut til Kamerun som misjonær. Han var da en ung 
mann på ca 28 år. Jeg har vokst opp med fortellinger om 
Afrika. 

1910 ble det avholdt en stor misjonskonferanse i Edin-
burgh av ledere innen misjonsarbeidet fra hele den vest-
lige verden. Noen utsendinger fra misjonslandene fantes 
det nok, men mest var det europeiske og amerikanske hvite 
menn. Denne konferansen hadde vidtrekkende konsekven-
ser: Kirkens Verdensråd ble grunnlagt siden, og det økume-
niske samarbeidet skjøt fart, med konferanser og forskjellige 
organisatoriske sammenslutninger.  
   
I juni i år ble det avholdt en ny konferanse i Edinburgh – 
Edinburgh 2010.

PRESTENS HJØRNE
Igjen samlet det seg kristne for å samtale om misjonen. Kari 
Storstein Haug (hun underviser ved Misjonshøgskolen.) 
forteller: ”Programmet under konferansen i juni bar preg 
av et sterkt ønske om å vende blikket framover, men med 
et mer nyansert og variert blikk enn i 1910 da konferansen 
sist ble arrangert i Edinburgh. I 1910 var så godt som alle 
deltakerne middelaldrende, protestantiske menn fra Europa 
og Nord-Amerika. På samme kongress, 100 år senere, var det 
en bred deltakelse fra den globale kirke. Protestanter, katolik-
ker, gresk-ortodokse og pinsevenner fra alle verdensdeler var 
representert og satte sitt preg på konferansen. En tredjedel av 
deltakerne var kvinner og sju prosent var ungdom under 30 
år.” (fra hjemmesiden til NMS) 

Har misjon noe med oss å gjøre? Jeg mener så absolutt at 
det har det i dag som for 100 år siden. Jesus Kristus kom til 
oss for å fortelle om en Gud som elsker oss, 
om en forsoning som skal omfatte alle mennesker. Denne 
forsoningen skal vise seg både i tro og i liv.  I år ble det utfor-
met en erklæring: ”Common call to mission” fra Edinburgh 
2010. I Artikel 7 står det: 

7. Hearing the call of Jesus to make disciples of all people 
– poor, wealthy,marginalised, ignored, powerful, living with 
disability, young, and old – we are called as communities of 
faith to mission from everywhere to everywhere. In joy we 
hear the call to receive from one another in our witness by 
word and action,..

Hvordan er vi i dag en del av denne verdensvide bevegel-
sen for å dele det gode budskapet om forsoningen med Gud? 
Våre menigheter støtter misjonsprosjekt. Prosjektet til 
Stranda gjelder forsoningen mellom to folkegrupper i India, 
mens Leksvik støtter det sosiale arbeidet i hovedstaden på 
Madagaskar. Også i dag finnes det misjonsforeninger. Vi alle 
er utfordret til å la troen bli utadvendt, noe som deles med de 
nærmeste og de langt borte. Og samtidig kan vi i dag ta imot 
folk fra andre verdensdeler som deler sin kristne tro med oss. 
Det er en berikelse og en utfordring. 
Jesus Kristus sier: ”Dette evangeliet om riket skal for-
kynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så 
skal enden komme.” Matt 24,14
 
Jeg ønsker alle en god høst.  
Soknepresten i Leksvik, 
Verena GrønningFra misjonskonferansen i Edinburgh i 1910.         Foto: Wikipedia

Ansvarlig utgiver: Leksvik og Stranda menighetsråd

Kasserer: Sparebank1, Leksvik 4241 07 01116

Adresseforandringer sendes: Leksvik kirkekontor, 7120 Leksvik

Menighetsblad: menighet@leksvik.kirken.no

Leksvik Kirkekontor åpningstid: 

Tirs/ons: 10-14   Tors/fre: 9-13   tlf. 74855166

Telefon og E-post:

Verena Grønning mob. 924 04 393 sokneprest@leksvik.kirken.no

Gjertrud Bjørnebo mob. 900 26 084 kirkeverge@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

Ole Andreas Fossan mob. 900 42 053 organist@leksvik.kirken.no

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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Vigsling av kirkegården
Med fullsatt kirke og med strålende sol ble den nyeste 
delen av Leksvik kirkegård vigslet søndag 29. august. 
Gudstjenesten denne søndagen var innholdsrik, med 2 dåp 
og presentasjon av konfirmantene, i tillegg til vigsling av 
kirkegården. 
Organist Ole Andreas Fossan hadde fått musikalsk følge av 
Linn Merete Barstad på tenorsax, noe som ga salmesangen 
et ekstra løft. Det var sokneprest Verena E. Grønning som 
forrettet under gudstjenesten og prost Sven Tysdal hadde 
prekenen. Etter forbønn gikk vi i prosesjon ut til den nye 
kirkegården hvor prosten foretok selve vigslingen. Guds-

tjenesten ble så avsluttet her med påfølgende kirkekaffe på 
kirkebakken. Det var Leksvik helselag som spanderte kir-
kekaffe og det smakte fortreffelig i høstsola.

Den nye utvidelsen gir 242 nye gravsteder og er inndelt i 
4 felter. Det er kommunens ansvar at det finnes gravsted 
tilgjengelig for alle innbyggerne uavhengig av om de tilhø-
rer et trossamfunn eller ikke. Derfor ble bare tre av de fire 
feltene vigslet.
Utvidelsen hadde en kostnadsramme på kr 2 579 000 
Forrige utvidelse ble gjort i 1989/1990.
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Med bakgrunn i spørsmål knyt-
tet til dødsfall og gravferd vil 
vi orientere om noen sider ved 
dette:

Ved dødsfall
Når det skjer et dødsfall, er det vanlig at 
man først kontakter begravelsesbyrået. 
De er de pårørendes ”medhjelpere”. I 
følge gravferdsloven er det en person 
som skal stå ansvarlig for gravferden, 
der står det også hvem som defineres 
som nærmeste pårørende (§9). I kon-
takt med byrået tas det stilling til om 
det skal være en kirkelig eller en ikke-
kirkelig seremoni.

Kirkelig gravferd
Ved kirkelig gravferd tar byrået kontakt 
med kirkeverge og prest for å avtale tid 
og sted for begravelse/bisettelse. Det 
er kirkekontoret som bestemmer dette. 
Det er mange involverte fra kirkens side 
ved en begravelse (prest, organist og 
kirketjenere) så dette må tilpasses deres 
tilgjengelighet.  
I Leksvik er det vanligvis begravelse på 
onsdag eller fredag, de vanligste tids-
punktene er kl. 11 eller kl 13. 
Presten tar så kontakt med pårørende 
for å avtale samtale om og forberedelse 
til seremonien i kirka eller på kirkegår-
den. Seremonien følger ”ordning for 
gravferd fra kirke eller krematorium”. 

Begravelse eller bisettelse
Begravelse betyr kistebegravelse.
Bisettelse betyr at båren ved avslutning 
blir kjørt til kremasjon. Urnen kommer 
så etter en tid tilbake til kirkekontoret, 
og nærmeste pårørende blir kontaktet 
for å avtale forhold omkring urnened-
settelsen. 
Urnen skal settes ned innen 6 måne-
der etter dødsfallet. Det blir da spurt 
om man ønsker en prest til stede for en 
kort og enkel markering. Denne marke-
ringen består av skriftlesning, bønn og 
velsignelsen.

Urnebegravelse
Når spesielle forhold tilsier det, kan 
det skje en urnebegravelse. Det kan for 
eksempel være ved dødsfall i utlandet 
der det er vanskeligheter med å få brakt 

kisten hjem innen rimelig tid. 
Det er da vanlig gravferdsliturgi i kirka 
og på kirkegården med urnen til stede i 
stedet for kiste.

Om gravstedet
Alle som er bosatt i kommunen har rett 
til grav på en av kirkegårdene. Graven 
er fri for avgift så lenge den er fredet, 
dvs. 20 år. Etter dette betales en årlig 
festeavgift som for tiden er 400 kroner 
for 10 år.
Det må være en person som står som 
ansvarlig/fester av de opprettede grav-
stedene. Det er da ansvarlig fester som 
”bestemmer” hvem som eventuelt kan 
bruke opp igjen graven etter 20 år, og 
om man ønsker videre fredning.

Kistegrav
Et gravsted kan bestå av flere kiste-
graver, men har ofte felles gravminne/
gravstein.
Mange ønsker å ta av gravsted til ekte-
felle/samboer ved siden av den første 
graven. Da må det betales festeavgift 
for denne fra første stund.

Urnegrav
En urnegrav gir plass til inntil fire urner 
fra samme familie. Festeavgift som ved 
kistegrav.

Stell av graven
Umiddelbart etter begravelsen settes 
det på de nye gravstedene et kors med 
avdødes navn (hvis det har vært en 
kirkelig begravelse). Visne kranser 
og blomster skal fjernes av pårørende 
dersom de ikke har avtalt med kirketje-
nerne om at de skal gjøre det. 
Etter en tid vil kirketjenerne sørge for 
planering og tilsåing av gravstedet, slik 
at det er klart for oppføring av grav-
stein.
Det er festers ansvar å sørge for oppset-
ting av gravstein og at dette er forsvar-
lig sikret, og av alt stell av selve grav-
stedet. Det kan opprettes et eget grav-
fond for stell av graven. Kirkevergen er 
behjelpelig med opprettelse av dette.
Hver vår arrangeres det plantekvelder 
ved kirkegårdene. Dette er det blom-
sterfondet som har ansvar for. Blom-
sterfondet får minnegaver ved gravfer-
der, og midlene brukes til forskjønnelse 

av kirkegården. Ved Leksvik kirkegård 
er det mulighet for å bestille planting, 
vanning og stell av graver. Skulle dette 
være ønskelig, er det bare å ta kontakt 
med kirkevergen.

Askespredning
Dette kan skje bare dersom det forelig-
ger et skriftlig ønske fra avdøde, men 
nærmeste pårørende har rett til å velge 
urnenedsettelse. Ved askespredning må 
pårørende søke om fylkesmannens til-
latelse. Ved askespredning kan det ikke 
kreves kirkelig medvirkning.

Minnelund
Enkelte steder er det lagt til rette for 
anonyme gravsteder/minnelund. Her 
kan det foretas urnenedsettelse, gjerne 
med pårørende tilstede, men det vil 
ikke bli noen gravstein eller definert 
gravsted. Det har vært drøftet i Leksvik 
kirkelig fellesråd om det skal opprettes 
en minnelund ved Leksvik kirkegård. 
Arbeidet er ikke påbegynt.

Om kirkelig gravferd

Gladsangkveld 
søndag 24.oktober!

Velkommen til gladsangkveld 
på Forsamlingshuset

søndag 24.oktober kl 19.00.

Arr. Gudstjenesteutvalget.

Baby-
sang!

Både i Stranda og i Leksvik 
har vi lyst til å komme i gang 

med babysang. For å få til 
dette trenger vi litt hjelp. 

Kunne du tenke deg å være 
med og starte opp?

Ta kontakt med diakoni-
arbeider Ann-Kristin på

tlf 958 79 485.
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Når en skal velge seg en sang eller 
salme, er det naturligvis fordi enten 
tekst eller tone, eller begge deler, 
treffer en streng i oss. Inntryk-
kene fra verden velter innover oss i 
bølger som kan uroe og forvirre. Vi 
søker og lengter etter gode vibrasjo-
ner og lindrende vinder. En sang kan 
lokke frem følelsene vi lengter etter. 
Jeg vil plukke frem Fager kveldssol 
som en slik sang. Sangen hører med 
når folk treffes og er lett og ta fram 
når en samling skal avrundes. Vi vil 
gjerne gå fra hverandre med disse 
ordene klingende i ørene.
Vi er en del av skaperverket. Vi for-
står en del, men er veldig langt unna 
å forstå alt. I takknemlighet og und-
ring lever jeg og ærer den skaper-
kraft som står bak til ”eg eingong 
blundar i Guds faderarm”.

Fager kveldsol smiler over heimen 
ned, jord og himmel kviler stilt i 
heilag fred.

Berre bekken brusar frå det bratte 
fjell, høyr kor sterkt det susar i den 
stille kveld.

Ingen kveld kan læra bekken fred og 
ro, Inga klokke bera honom kvile-
bod.

Så mitt hjarta stundar, bankande i 
barm, Til eg eingong blundar i Guds 
faderarm.

Min salme
CORNER En gammel mann på en stol.

Det var så utrolig trangt der oppe i den greske fjellandsbyen.   Bussjåføren 
måtte nok være av det slaget som var modigere enn meg.  Sjøl hadde jeg 
betenkt meg på å kjøre den trange gaten midt igjennom landsbyen med en 
vanlig småbil.  På begge sider av gaten skrapa bussvinduene borti grener 
og planter fra balkonger og store blomsterkrukker.  Sjåføren var en riktig 
”kuling” med langt hår , utvaska  t-skjorte og som fottøy brukte han vanlige 
badesandaler.  Ikke helt Eu-standard akkurat.
Så skjer dette.  På det aller smaleste punktet i gaten hadde en gammel mann 
satt  seg til å hvile på en for ham kjær og gammel plaststol.  Men ryggen 
til bussen sitter han der. Og nå kommer sjåførens ferdigheter til kort.  Han 
kommer seg ikke forbi den gamle mannen på stolen.  Ikke tale om. Nå er gre-
kerne et høylydt folkelag.  Du hører det når de setter i gang å prate.  I trafikken 
kan de kjefte og styre på noe utrolig.   Bussjåføren stopper bussen, går ut  og 
bort til den gamle som sitter med ryggen til, og som sikkert ikke hører bussen 
komme en gang.  Forsiktig  klapper sjåføren den gamle på ryggen, sier noen 
stille ord i øret til den gamle og forklarer ham at han ikke kommer seg forbi.
Den gamle reiser seg omsider opp. Stiv og støl er han, men omsider får han 
manøvrert stolen sin så langt fra bussen at sjåføren kan snike seg forbi ham.
Var dette en stor hendelse å skrive om ?  For meg ble dette et rørende bevis 
på hvordan et ungt menneske viste sin respekt ovenfor en gammel mann som 
sikkert hadde slitt mer i livet enn både du og jeg vil komme til å gjøre.  En 
vennlig handling  i møte med alderdommen.

arnem

Frem fra skrivebordsskuffen…
Denne fine teksten fikk Menighetsbladet i hende av Arnt Magnus By. 
Hans kone Tora hadde skrevet den kort tid før hun døde. 
Teksten er skrevet til tonene av sangen: Astrid, mi Astrid.

I skogen ved tjernet

I skogen ved tjernet så ensom jeg sitter,
igjen er jeg på mosegrodd vang.
Jeg lytter til fuglenes herlige kvitter,
som fyller all skogen, mitt rike med sang.

Og minner så kjære de inn på meg strømmer,
og solen sitt gull over vannet den strør.
I ensomhet sitter jeg, våker og drømmer
meg bort fra en verden hvor allting forblør.

De vannliljer hvite imot meg de smiler,
så fredfullt de hviler ved grønnkledde strand,
når kvelden den kommer, de lukkes til hvile,
og sover så søtt på det sølvklare vann.

Og, opp fra mitt indre det stiger en lengsel;
Å, kunne du sove som liljene her, 
Og vekkes langt borte fra sorg og fra trengsel,
og aldri mer skilles fra den du har kjær.

Vi takker Arnt Magnus for at han ville dele denne teksten med oss. Har du et selv-
skrevet dikt, en sang eller en historie du ønsker å dele med Menighetsbladets lesere? 
Da kan du benytte denne spalten.

Velkommen til 
basar!

Det blir basar på menighets-
huset fredag 15.oktober

kl 18.00.
Forhåndssalg av lodd på Prix. 

Støtt opp og kjøp lodd!

Gevinster til basaren mottas 
med takk! 

Disse kan leveres hos
Bjørg Tora på NTE.

Innsendt av Agnes Sagen Bremnes
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Tilbud til voksne:
På menighetshuset i Vanvikan møtes 
vi til hyggetreff en gang i måneden. 
Da koser vi oss sammen med sang og 
musikk, god mat, utlodning og et ord 
for dagen. 

Dette bildet ble tatt på hyggetreffet 8. 
september.
Har du også lyst til å bli med er du hjer-
telig velkommen!

Hyggetreff på Stranda menighetshuset 
fra 11.00 til 13.00:
Tirsdag 12. oktober        
Onsdag 10. november

Andakter på Leksvik Helsetun  
onsdager kl 11.00:
29. september
27. oktober, nattverdsgudstjeneste
24. november
24. desember, høytidsstund

Søndagssamlinger, som også alle er kl 
11.00:
10. oktober, Helsetunet
14. november, Lundeng
05. desember, Helsetunet

Eldretreff på Forsamlingshuset
Første lørdag i måneden fra kl 10-12. 

Fra orgelkrakken

Selv om alle årstider har sin sjarm, føles 
det litt vemodig at enda en sommer er 
over. Det blir gradvis slutt på aktiviteter 
som hører sommeren til og det blir mør-
kere og kaldere.
Vi har vel også sett på himmelen, mer 
eller mindre. Blir det godvær under vårt 
arrangement, blir det snart badetempe-
raturer eller blir det et vær som både gir 
god avling og innhøstingsmuligheter 
for bøndene? Med tanke på været ellers 
i verden, får vi vel være mer enn takk-
nemlig for at det ble så passe som det 
ble.

Uansett årstid er det mange som går 
med sorg og tunge tanker. Som en liten 
hjelp til dere, har vår diakoniarbeider 
Ann-Kristin og jeg laget en cd som vi 
kaller ”Salmer og sanger til trøst”.
For de som vil kjøpe den, er den å få 
kjøpt på Mega i Leksvik. Pris kr. 100,-. 
Det dekker det meste av utgiftene vi har 
til produksjonen. 

Ellers begynner jeg å gjenoppdage Lek-
svika igjen. Det betyr mellom anna at 
jeg har fått flere tips om enkeltperso-
ner, kor og skoleklasser som kan delta 
i gudstjenester og konserter. Sammen 
med de kontakter jeg har i Rissa, betyr 
det at vi kan få til mye spennende i kir-
kene våre framover. 

Til slutt tar jeg med en erfaring jeg har 
som kristen: Selv om jeg holder i Jesu 
hånd, kan jeg falle gang på gang, men 
det er forholdsvis lett å reise seg igjen. 
Det er hvis jeg slipper hans hånd at jeg 
kan falle i grøfta. Derfra kan det være 
tungt å komme seg opp, men heldigvis 
er det en vei opp av den også!

Ole Andreas

Tilbud til ungdom:
Datoer for Fredags Åpent på menig-
hetshuset høsten 2010: 
01.okt, 29.okt, 05.nov, 03.des.

TRÆKK høsten 2010: 
07.okt, 05.nov, 26.nov, 10.des
 
Tilbud til barn
Rønningen Barneforening er et tilbud 
til barn fra 4 år.      Er  hos Torill Berge 
følgende tirsdager fra 17-19. 

Gnisten og Nyskudd er et tilbud til barn 
fra 6år. Er hos Else og Oddmund Sørli 
følgende tirsdager fra 17.30-19.00:

Barnekoret YES øver annenhver mandag 
på Forsamlingshuset fra kl 18-19.30. 
For barn fra 4.klasse. Øvelser på føl-
gende datoer:  I oktober blir det øvelse 
4. og 25. samt opptreden på Gladsang-
kvelden. For mer info se: http://www.
barnekoretyes.blogspot.com

REODOR er for barn fra 10-14år. Møtes 
hver lørdag i partallsuker fra kl 10-14 på 
Forsamlingshuset. Ta med matpakke!

Koralkoret
Vårt repertoar består både av enkle og 
mer krevende ting. Det meste er for 
bruk i kirkelig sammenheng, men hvis 
tiden tillater det, skal vi også prøve oss 
på litt annet stoff.  
Vi starter øvelsene torsdag 9. septem-
ber kl.19.30 i Leksvik kirke. De neste 
øvelsene blir 16/9, 30/9, 14/10, 21/10, 
4/11, 18/11. Videre øvelser bestemmes 
senere. 
Har du lyst til å synge, er kanskje dette 
er noe for deg? 
Velkommen til nye og allerede faste 
sangere! 

Har du lyst til å bli med i en bibel-
gruppe?
Ta kontakt med kirkekontoret hvis du er 
interessert.

Hva skjer i menighetene?

Velkommen til
Bibelhelg!

Helgen 29.-31. okt. blir det 
bibelhelg på Forsamlingshuset. 

Taler er Svein Granerud.
Søndag 31. kl. 1600 blir det 
sang av koret Te Deum fra 

Melhus.
Arr. Normisjon

Konfirmantbok i 
Stranda

Nå er arbeidet med konfirmantbok 
for Stranda i gang. Har du gamle 
bilder fra før 1940 mottas disse 
med takk. Vi driver oppsøkende 
virksomhet, ta godt imot oss…

Anne Marie Sæthertrø og
Agnes S. Bremnes

Velkommen til
storbasar!

På Forsamlingshuset torsdag 
28. okt. kl. 19.00

Arr. NMS
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Bak fra venstre: Nils Dalsaune, Jakob Dalsaune, Kåre Rian, Morten Saur, 
Birger Rian, Jan Tormod Høgli og Atle Kobberød.
Foran fra venstre: Bjørg Martha Rian (gift Skarsaune), Sokneprest Verena 
Grønning og Asgerd Stoum (gift Rian).

50-årskonfirmanter

Døpte i Leksvik
23.05.10 Erle Buhaug Åsholm
 Nilas Fagerli-Hagen
 Alvira Josefin Saghaug
 Victoria Krabseth Pedersen
28.08.10 Julian Rokhaug
29.08.10 Phillip Noel Humstad
 Rebekka Berg Finsmyr
19.09.10 Ingeborg Aune
 Ida Ruud

Vigde i Leksvik kirke
24.07.10 Ingunn Lerstad Waade og 

Mats Cato Kjørsvik
15.08.10 Isabelle Ottesen og 
 Magne Myrseth
21.08.10 Veronica Nyeng Belsvik og 

Cato Krabseth
 Helena Hovstein Kruken og 

Tomas Ulvin
28.08.10 Therese Iselin Pedersen og 

Fredrik Klungervik
 Janne Mari Aagesen og 
 Kent Arild Rokhaug
11.09.10 Anne Grethe Hovstein og 

Geir Mardal

FRA 
KIRKEBØKENE

TAKKE-
ANNONSER

Takkeannonser i bladet koster minimum 
kr 50,- Annonseteksten leveres/ sendes til 
Leksvik Menighets kirkekontor, Kom-
munehuset, 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.

Leksvik Minnefond
Minnekort til blomsterfondet er å få kjøpt hos

Coop Leksvik og Bunnpris.

Prisen på minnekort er kr 50.-

Takk til alle som gledet meg, med 
blomster, gaver og hilsener i anledning 
min 70- årsdag.

Mary Røstad
Hjertelig takk til beboerne på Lundeng 
og til hjemmesykepleien for hjelp, og til 
alle som med gaver, blomster og tele-
foner ga meg en gledelig opplevelse på 
95-årsdagen min.

Gustav Kråkmo
Tusen takk for all oppmerksomhet 
og deltagelse ved min kjære mamma, 
Inger Lyngseths bortgang og begra-
velse.
Takk for pengegavene til Kreft-forenin-
gen kr 9.550,-.
En spesiell takk til hjemmesykepleien 
for god pleie og omsorg.

Aud-Iren Lyngseth
Hjertelig takk for all deltakelse ved 
Reidar Konrad Gangstads bortgang. 
Takk for pengegaven til hjemmesyke-
pleien.

Oline, Alf Roger m/familie
Hjertelig takk for deltakelse, blomster 
og pengegaver til Strandly, ved min 
kjære mann Engebret Nessets bort-
gang og bisettelse.
Gudrun, Gunnar, Elisabeth, Kristin og 

Rune m/fam
Hjertelig takk for vennlig deltakelse ved 
Torbjørn Martin Lyngs begravelse.

For familien Per Ivar Winge.
Vi takker for blomster og all vennlig 
deltakelse i Ellen Martha Winges død 
og begravelse.

Johan Albert Winge m/fam
Hjertelig takk for all omtanke og støtte 
i anledning vår kjære mor/svigermor 
Alfhild Rosvolds bortgang og begra-
velse.
Vi vil også takke for pengegaven som 
kom inn på kr. 14 850,- som gikk til 
Leksvik Forsamlingshus og kreftsaken.

Helge, Arnold og Magne m/fam.

Døde i Leksvik
16.05.10 Engebret Nesset f.1930
21.09.10 Ellen Martha Winge f.1925
08.08.10 Allan Næss f.1962
15.08.10 Alfhild Kaspara Rosvold 

f.1933
26.08.10 Agnes Charlotte Ludvigsen 

f.1925
05.09.10 Tora Ingebjørg Killingberg 

f.1923

Døpte i Stranda
11.07.10 Ane Rønning Ueland
05.09.10 Isak Cornelius Wemundstad 

Kristiansen
 Trym Kildal Storheil

Vigde i Stranda kirke
19.06.10 Jannicke Blomli og 
 Ole Andres Kristiansen
10.07.10 Wenche Rokseth og 
 Karl Audun Dyrendahl
07.08.10 Birgitte Rødsjø og 
 Raymond Balstad
04.09.10 Trude Loktu Tømmerdal og 

Frode Saghaug
05.09.10 Hege Veronica Kildal og 

Rainer Storheil

Døde i Stranda
09.05.10 Petra Viggen Øien f.1918
21.05.10 Erling Lyder Engvik f.1930
17.07.10 Aase Wanvik f.1916



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

Søndag er kirkedag

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

Stranda: Arne Solheim  tlf. 74 85 62 94
 Idar Hansen  tlf. 74 85 71 05
 Torbjørn Rønning  tlf. 74 85 96 85
 Ann Helen Rian  tlf. 74 85 64 73

Leksvik: Knut Hønnåshagen tlf. 74 85 73 25
 Erling Sand tlf. 472 75 766
 Randi Bliksås tlf. 74 85 78 25
 Åsmund Rosvold tlf.  416 09 024
 

Søndag 03.oktober
Leksvik kirke kl 11.00. Høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok.

Søndag 24.oktober
Stranda kirke kl 11.00

Søndag 31.oktober
Leksvik kirke kl 11.00 v/ Sven Granerud

Søndag 07.november Alle Helgensdag
Stranda kirke kl 16.00.
Leksvik kirke kl 19.00.

Søndag 21.november
Stranda kirke kl 11.00

Søndag 28.november. 1.søndag i advent
Leksvik kirke kl 11.00

Søndag 05.desember. 2.søndag i advent
Stranda kirke kl 18.00.Lysmesse/ Vi synger julen inn

Søndag 12.desember
Leksvik kirke kl 19.00. Lysmesse.

Julaften. 24.desember
Stranda kirke kl 14.00
Leksvik kirke kl 14.00
Leksvik kirke kl 16.00

1. juledag. 25.desember
Leksvik kirke kl 11.00

2.juledag. 26.desember
Stranda kirke kl 11.00 v/ Kjell Gunnar Klock

Nyttårsaften 31.desember
Strand kirke kl 16.00.
Leksvik kirke kl 22.30.

Konserter/ sangkvelder høsten 2010

Gladsangkveld søndag 24. oktober
På Forsamlingshuset kl  18.00.
Ulike aktører deltar.

” Vi synger julen inn” søndag 5. desember. kl. 1600 
på Forsamlingshuset.
Sammen med Corlex skal vi høre og synge julesanger og kose 
oss med gløgg og hjemmebakt.
Arr. Normisjon Leksvik

Førjulskonsert i kirkene 18. og 19. desember
Lørdag 18.desember i Stranda kirke kl 19.30.
Søndag 19.desember i Leksvik kirke kl 19.30.
Ingunn Sørli Øksnes m/flere

Julekonsert 5.juledag i Leksvik kirke
Tradisjonell julekonsert med lokale aktører i Leksvik kirke 
kl 19.00.

Søndag 5. september ble ”årets konfirmanter” presentert 
i Stranda kirke. En flott gjeng med ungdommer som blir 
konfirmert våren 2011.


