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22.juli kom med vantru og sjokk:
Eit troll ville vere seg sjølv nok,
og opp av si tronge eske spratt
så lyse sommardag vart til natt.
Eit ondskapens vesen trampa på jord
og sette etter seg blodige spor.
For mange vart verda botnlaus svart,
og uendeleg vondt tilveret vart.
Da fram frå alt meiningslaust vondt,
eit kor av stemmer let unisont:
Lat ikkje hatet få setje meir spor.
Og brukt vart vakre, sterke ord.
Ein kjærleikens blomster vaks seg fri,
og hand heldt hand i eit samstemt VI.
Ja, i staden for hat kjærleiken vann,
og trøst og varme mange da fann.
Trass sorg er vi stolte eg og du,
som i dette flotte landet får bu.
Guri Ramberg Gjervan

Annonser
Side 8

Søndag er kirkedag
Tilbud til barn og unge

G

uds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved
Den hellige ånd som han har gitt oss.
La ikke det onde overvinne deg, men
overvinn det onde med det gode!
Bibelen

Neste nummer av menighetsbladet
kommer ut i desember.
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PRESTENS HJØRNE
Sommersalme av Paul Gerhard
Mens jeg skriver her på mitt kontor, skinner sola ute, det er
fortsatt godt og varmt også om vi er kommet over halvveis
i september. Mine tanker går tilbake til sommeren og det
som ble viktig for meg. Menigheten har feiret flere friluftsgudstjenester. I denne sammenhengen ønsket jeg å bruke en
salme som jeg kjenner godt på tysk: Geh aus, men Herz, und suche Freud…
Salmen er skrevet av Paul Gerhard, en salmedikter på 16-hundretallet.
Titelbild von Praxis Pietatis Melica, Auflage von
1721
Paul Gerhard offentliggjorde sitt sommerdikt i det
5. opplaget av denne salmeboken i 1653
Denne salmen er oversatt til norsk og finnes i
den norske salmeboken, men melodien er nokså
ukjent her, derfor ble den ikke sunget i sommer.
Siden jeg er veldig glad i salmen, vil jeg la dere få
del i det fine den sier:
Nr 766 av Paul Gerhard1653, Oversatt ved Bernt Støylen 1923
1 I denne fagre sumarstid
gå ut, mi sjel, og gled deg i
vår Herres store under!
Sjå hagen prydd med blomeseng,
sjå garden med si grøne eng,
og skog med li og lundar!

2 Sjå, kvar ei grein av lauv er full,
og moldi pryder seg i gull
og fargar utan like!
Sjå liljer, roser, blad og blom
ber større bragd og herlegdom
enn Salomo den rike.

3 Høyr, lerka tirlar høgt i sky,
og staren byggjer reir på ny,
med gauken gjel i lundar.
Småfuglar syng i skogen sval,
og songen fyller fjell og dal i stille
morgonstunder.

4 Sjå, åkren veks seg stor og tung
til fryd for gamal og for ung,
som om Guds godleik kveder.
Han pryder vent den vide jord,
han gåver gjev på kvar manns bord
og alt som hjarta gleder.

5 Då tenkjer eg: Er du så stor,
du venleik her på falne jord,
for syndarar å finna,
kor stor skal gleda verta då
når vi den herlegdom får sjå
som vi hjå Gud skal vinna!

6 Ja, var eg der og stod eg nær
ved trona di, min Herre kjær,
og bar eg mine palmar!
Eg ville då på englevis
deg syngja evig lov og pris
med tusen fagre salmar.

Gerhard ser på den frodige naturen,
hageblomstene, fuglene, åkrene som gir
en rik overflod av mat og glede for øyet.
Han sier at naturen lovpriser Gud, og vi
skal gjøre det sammen. Så bruker han
naturen som et bilde på den herligheten
som vi skal få oppleve i Guds kommende
rike, i himmelen. I den tyske utgaven
finnes flere vers, som da går tilbake til
oss her: vi skal ikke miste motet, men få
kraft når vi ser på naturen. Som denne
skal også vi være trær som blomstrer til
ære for Gud.
Salmen virker på første øyekast som en
glad sommersalme. Men den ble skrevet
etter den 30-årige krigen i Tyskland, hvor
halvparten av befolkningen i Markland
døde. Salmen vil holde fast ved at Gud
vil det gode, det finnes håp, det finnes
en framtid. Den har kanskje bidratt til at
befolkningen ikke sank ned i apati, men
bygget opp landet igjen?
Og da blir salmen med en gang meget
aktuell: også vi skal vite: uansett hvor
mye ondt som hender, så vil Gud at vi
skal ha en framtid, han vil gi oss håp, og
også vi kan vinne kraft ved å se på naturen og lovprise Gud. Slik sier Gerhard
det.
13. Hilf nur und segne meinen Geist
daß ich dir stetig blühe!
in meiner Seelen früh und spat
mit Segen, der vom Himmel fleußt,
Gib, daß der Sommer deiner Gnad
viel Glaubensfrücht erziehe.
Jeg ønsker oss alle en høst med gode
samtaler, mye å glede seg over og håp
for både den jordiske og den himmelske
framtiden.
Verena Grønning, sokneprest i Leksvik

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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Innsettelse av biskop

Helga Haugland Byfuglien i
embetet som preses
Valg av menighetsråd i
Leksvik og Stranda sokn
Kirkevalget ble avholdt samme dag som
kommune- og fylkestingsvalget 12. september. Valgdeltakelsen var på 30% i
Stranda og 17% i Leksvik.
Etter valget har menighetsrådene følgende sammensetning:
Leksvik menighetsråd
Karl Oddvar Balvold
Inger Jorid Teigland
Hans Jakob Krabseth
Knut Ola Vang
Tone Dahl
Lars Johan Tetlimo
Vara:
Marit Oline Bergfjord
Tove Myran
Linn Merete Barstad
Siri Johanne Alstad
Kjersti Lerstad
Stranda menighetsråd
Bjørg Tora Tømmerdal (ikke på valg)
Inger Buaune Fjeldvær (ikke på valg)
Ove Høiseth (ikke på valg)
Gunvor Eva Rognes
Pål Vidar Hagen
Grete Tungen
Vara:
Per-Arne Sæther
Jens Wanvik
Agnes Elvira Sagen Bremnes
Wenche Hofstad
Lars Erling Neergård

Velkommen til
Storbasar!
Det blir storbasar på
Leksvik Forsamlingshus
torsdag 3.november kl. 19.00
Arr. Det norske misjonsselskap

Innsettelsen skjedde i Nidaros domkirke i nærvær av H.M.Kong Harald
og kirkestatsråd Rigmor Aasrud
søndag 2.oktober
Det er første gang preses innsettes etter
den nye ordningen som innebærer at
vår kirke får en tolvte biskop. Søndag
2. oktober ble derfor en historisk begivenhet for vår kirke.
Helga Haugland Byfuglien fikk enstemmig støtte blant kollegene i Bispemøtet,
samt regjeringens godkjentstempel,
dette har gitt henne plass som biskopenes fremste talsperson og leder.
Helga uttalte følgende om innsettelsen og sin nye gjerning i et intervju
på kirken.no
- Nidarosdomen er virkelig en kirke
for de store anledninger, og jeg tror
det blir både høytidelig og gripende på
innsettelsesgudstjenesten. Jeg har tenkt
mye på hva jeg skal si, hvordan vi skal
løfte blikket mot Kristus denne dagen.
Og med alle forberedelser foran dagen
kommer jeg stadig tilbake til Bergprekenen der det står ”vær ikke bekymret”.
Det forsøker jeg hele tiden å ta til meg.

Tydelig leder
Bergenseren, som kommer fra stillingen
som biskop i Borg, har gjort seg mange
tanker om den nye jobben. Hun har allerede virket i stillingen siden i sommer.
- Først og fremst skal jeg være en mer
tydelig leder i Bispemøtet, og jeg er
en av kirkens ledere. Det skal bli fint
å kunne bruke mer tid på å lede Bispemøtet, og det blir mye internasjonalt
arbeid. Som preses representerer jeg en
god del i utlandet, og møter interessante
medmennesker i det økumeniske fellesskapet.

Nytt antependium i Leksvik
kirke!
Antependium kalles det klede som
dekker alteret. Dette skiftes ut i tråd
med de liturgiske fargene i kirkeåret.
De fire liturgiske fargene er grønn, rød,
fiolett og hvit. I Leksvik mangler vi det
hvite som brukes ved de store festdagene. Leksvik menighetsråd har satt ned
et utvalg som skal jobbe frem et utkast
til hvitt antependium. Utvalget består

av Torbjørn Rennemo, Siri Alstad og
Line M.R Abel. Midler kommet inn via
sponsing og blomsterfond vil bli brukt
til å finansiere innkjøpet. Det stilles en
del krav til utforming og kvalitet og alle
kirketekstiler skal godkjennes av biskopen. En håper å kunne benytte lokale
kunstnere i arbeidet.

Velkommen til basar!
Den tradisjonelle basaren på Stranda menighetshus blir fredag 21. oktober kl.18.00
Forhåndssalg av lodd på Prix og i kretsene.
Gevinster til basaren mottas med takk!
Det er fint om dere som vil bidra med gevinster leverer dem seinest ei uke før basaren.
Gevinster kan leveres til Bjørg Tora på NTE Expert. På forhånd takk!
Basarkomiteen.

•
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Friluftsgudstjeneste med barnedåp på Våttån!
Være ute eller ta det inne… var det store
spørsmålet Kristi Himmelfartsdag.
Friluftsgudstjeneste med 3 barnedåp var
annonsert, men været var ikke akkurat
av det beste.
I 10-tida så det ut som om det skulle til

å lysne opp, så etter å ha konferert med
dåpsfamiliene gikk vi for å gjennomføre
ute som planlagt. Det ble en fin gudstjeneste, og barna ble døpt både av prest og Vår Herre J. For det lysnet ikke opp.
Det ble regn, mye regn…

Stavkirke på Hindrem!
Nå er kirkebygningen i ferd med å reises. I neste nummer vil vi komme med en mer omfattende reportasje om byggingen.
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Min salme
Ja, så har skolene kommet i gang. Den
nye ranselen er tatt i bruk. Pulten er
merket og plassen inntatt. Min salme er
et kjært, og men tidsmessig malplassert
barndomsminne fra min egen første skoledag. Vi stilte opp på rekke. Spente og
nervøse holdt vi en av våre i handa. Hva
innebar dette mon tro?
Vi fikk anvist plass og mødrene
(ingen fedre den gangen) satte seg bak
i rommet. Vi ble ønsket velkommen og
skulle selvfølgelig starte med en sang
for å lette litt på stemningen. Da sa
”Lær´inna”, ja, for det var og ble hennes
navn: ”Nå skal vi starte med en sang, og
da må vi ta en som alle kan”. Hun foreslo Mikkel Rev, Lisa gikk til skolen og
flere. Hun ville fra første stund inkludere
ALLE. Alle skulle føle seg velkomne,
verdifulle og ikke minst bli sett og hørt.

Jeg er så glad hver julekveld

En liten pode hadde ristet på hodet til
flere forslag og enkelte andre til de neste
sangene. ”Lær´inna” vendte seg så til
denne gutten og spurte hvilken sang han

kunne. Spontant kom svaret ”Jeg er så
glad hver julekveld”. Den kunne alle, og
den ble sunget. En god skolestart.
Denne sangen/salmen er en god fortelling og et godt og vakkert minne om
starten på lykkelige småskoledager ved
Fagerenget skole. Her fikk vi full aksept
for den vi var. Inkludering var for oss
et ukjent begrep, men dog så viktig en
praksis. Tenker på hvor artig det var:
”lær´inna”, den ferme dama, kom ut og
slo kanonball med oss.
Etter hvert lærte vi nok flere vers og
mange andre salmer som er en god ballast å ha med seg på ferden – og snart er
det jul også. Tenk å kunne gå rundt treet
og synge vers etter vers uten å ha nesen i
heftet, men kunne la julefortellingen og
barndomsminnet synke inn.
”Frøken” Anne-Marie

Grilling i Prestegårdshagen, fredag 29. juli
Det var Olsokhelg, og menigheten var
invitert til Prestegårdshagen på grilling
og sosialt samvær. Opplegget begynte
kl 17. Været var godt. Litt kaldt, men
ikke regn. Vi hadde en trivelig stund
med medbragt grillmat, og barna lekte
seg etter hvert med Bocca i hagen.
Kl 19.00 var det Gudstjeneste i kirka.
Det var spesielt godt å komme til kirka
denne kvelden, akkurat en uke etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya. Organist Ole Andreas Fossan trakterte orgelet på en særdeles flott måte. Til preludium fikk vi høre en orgelkoral over
en folketone av Ludvik Nilsen: «Høyr
kor kyrkjeklokka lokkar». Det ble også
sunget olsoksalmer som ikke blir brukt
ellers i året.

Kveldens tekst var fra Luk. 22, 24-28,
som handler om hvem som er den største. Den som vil være stor blant dere,
han skal være andres tjener. I Bibelen
møter vi det «omvendte maktprinsipp».
På slutten av gudstjenesten ble det
mulighet for å tenne lys, og gi et offer
til Kirkens Nødhjelp. Fedrelandssangen
ble også sunget.
Gudstjenesten ble avsluttet med mektig
spill fra orgelkrakken. Postludium
var improvisata over norsk folketone:
Hellig Olav av Gottfred Pedersen.
Etter gudstjenesten var menigheten
invitert på kirkekaffe i prestegården.
De fleste som deltok på gudstjenesten,
ble med på dette. På parkeringsplassen utenfor kirka stod to slitne syklister

og hvilte seg litt. Det var to jenter fra
Oslo, som hadde syklet fra Nordkapp og
skulle avslutte turen i Trondheim. Disse
ble også med på kirkekaffe, og vi fikk
en veldig trivelig stund sammen i prestegården.
Takk til Vreni og Jørund for at dere åpnet
hjemmet deres for oss denne kvelden.
Gudstjenesteutvalget
ATB
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Menighetsrosen
Fordi du fortjener det!
Havna blomster er historie etter 12 års
drift. Stranda blomsterfond ble i 7 av
disse årene betjent av Inger Rotmo – og
det uten noe vederlag. Blid og smilende
var hun og hennes ansatte behjelpelig
med å få ordnet med en siste hilsen via
dette fondet. Kanskje fikk de solgt en
plante når de kom og skulle betale inn
sitt bidrag, kanskje ikke. Inger stilte
også opp med blomstersalg på plantedagene både på Hindrem og oppi Breilia. Mang ei hutrende stund har hun
stått der med plantebrettene sine. Vi
vil så gjerne fått gitt henne denne rosen

som en påskjønnelse og for å vise vår
takknemelighet.
Stranda blomsterfond
Blomsten ble levert med bud på døra.
Følgende stod å lese på kortet:
Denne rosen får du fordi noen syns
du fortjener den. Hvem kan du lese i
menighetsbladet.

Inger Rotmo

Har du noen du vil gi menighetsrosen
til? Send oss noen ord på en lapp, og vi
ordner resten.

50-årskonfirmanter Leksvik

Første rekke fra venstre: Olga Johanne Kruksve Gundersen, Laila Rokhaug Kopreitgrind, Solbjørg Paulsen, Jorunn Alise Moholdt Killingberg,
Solveig Olsen Grande, Inger Sve Rian, Sonja Vigdis Tørring Søraas, Eva Brekken Høgsve, Greta Oddny Melhus Nygård.
Andre rekke fra venstre: Marit Røstad Dahl, Aud Sigrun Hagen Grande, Dagrun Lerstad Rødsjø, Mildrid Ingebjørg Kammen Tangen, Turid Ambjørg
Dahl Sætnan, Ingebjørg Lysvand Tronstad, Else Kristine Rosvold Sørli.
Tredje rekke fra venstre: Oddar Buhaug, Helge Martin Rosvolsve, Bjørnhild Konstanse Rognli Nyeng, Knut Arnold Rosvold, Eli Nikoline Kruken,
Randi Rosvoll Hovstein, Svein Oldervik, Bård Martin Nytrø, Harald Sve, Jens Eiler Nytrø.
Bakerst fra venstre: Ole Andreas Fossan, Øystein Rønning, Rolf Buhaug, Kari Tømmerdal Busch, Tore Lutdal. Ikke med på bildet: Knut Aalberg.
Ikke tilstede: Marvin Aune, Ole Edvin Høgsve, Ole Oldervik, Arve Olav Sandgrind, Per Jakob Almås, Frank Winge, Anne Mary Bjørnås Viken, Inger
Oddrun Grande Myhre, Asbjørg Gurine Hagen, Eva Irene Lyng Tømmerås.
Av årets 50-årskonfirmanter har følgende gått bort: Asle Aaring, Johan Magnus Røstad, Birgit Grande, Nanny Margrethe Høgsve Krogstad, Lena
Mari Langørgen.
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FRA
KIRKEBØKENE
Døpte Leksvik
29.05.11 Konrad Martinus Saghaug
02.06.11 Ellen Sandvik
Sondre Sørheim Lyder
Amadeus Vådal-Bendos
12.06.11 William Karijord Kruksve
10.07.11 Sara Marie Sand Aanonli
24.07.11 Niklas Johansen Lian
30.07.11 Celina Marie Eide
28.08.11 Christina Helmersen
Aleksander Aalberg
18.09.11 Emma Løkken Olsen
Eskil Neverås Olsen
Kristian Oxaas
Døde Leksvik
11.05.11 Otto Edvin Brekken f. 1947
06.06.11 Maren Magdalena Bjørnnes
f. 1918
25.06.11 Gunvor Kristine Hagen f. 1917
28.06.11 Fredrikke Olsen f. 1918
30.07.11 Eline Kruksve f. 1936
24.08.11 Edith Konstanse Strand f. 1921
30.08.11 Rakel Rotabakk f. 1917
11.09.11 Jenny Mathilde Aanonli f. 1922
Inngått ekteskap
04.06.11 Lillian Leistad og Terje Neverås
11.06.11 Mona Marie Næss og Øystein
Graven
Julie Marie Skagen Ekker og Frank
Krabseth
18.06.11 Aina Rognli og Tommy Rosvoldaune
08.07.11 Ida Christine Killingberg og Eivind
Koppang
30.07.11 Julie Marie Kristoffersen og
Kenneth Eide
Døpte Stranda
12.06.11 Mia Lindgjerdet
Victoria Virada Monsen
26.06.11 Maria-Anna Kanhüser
02.10.11 Håkon Trygve Brustad Saus
Døde Stranda
04.05.11 Anna Marie Larsen f. 1917
26.05.11 Rolf Erik Schrøder f. 1941
31.05.11 Anne Margrete Sollie f. 1921
18.06.11 Astrid Magdalena Berger f. 1928
22.06.11 Terje Sunde f. 1944
13.08.11 Ragnfrid Cesilie Halmrast f. 1924
22.08.11 Jane Brenda Mwikali-Fissum
f. 1973
03.09.11 Oddvar Halsli f. 1937
Inngått ekteskap
02.07.11 Toini Holtleite og Espen Moksnes
17.07.11 May-Elin Kvakland og Jon Normann
Tviberg

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 til alle som husket meg
med gaver og hilsener på min 80-årsdag.
Hildur Marie Næss
Takk til alle som husket meg med blomster, gaver og hilsener på min 80-årsdag.
Gudrun Waterloo
TAKK!
Stranda blomsterfond takker for alle
bidrag i form av innbetalte kondolansehilsninger på i alt kr 800.- og en offergave på kr 1310.-. Disse ble hedret med
minnegave i 2010:
Trygve Skarsaunet, Solveig Vikan,
Erling Engvik og Helge Winge.
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse i
forbindelse med vår kjære Ragnar Tellefsens begravelse. En takk også til Ann
Kristin for vakker sang.
Laila med familie
Solveig med familie
Takk for all vennlig oppmerksomhet ved
Grethe Asphaug sin begravelse. Hjertelig takk for alle blomstene og pengegavene til Mia Sofie og Nina sin oppvekst
og utdannelse.
Nina og Mia Sofie med familie
En dypfølt takk for all vennlig hjelp,
medmenneskelighet, omsorg og deltagelse ved vår kjære Bjørns sykdom og
bortgang!
Vi takker også for pengegaven til hjemmesykepleien. Det kom inn kr 25 000.som skal gå til forstøverapparat og ”surstoffopptaksmåler”.
Aud Sonja W. Hovstein
May Bente, Idun og Runa Cecilie
med familier
Hjertelig takk for all oppmerksomhet i
forbindelse med Vivi Cathrine Sandviks bortgang og begravelse.
Rune Sandvik m/fam
Elsa og Leon Bygballe

Leksvik Minnefond

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

Takk for all oppmerksomhet og hjelp ved
vår kjære Gunvor Hagen sin bortgang
og begravelse.
En spesiell takk til dere på Langtidsavd.
ved Leksvik Helsetun for god pleie og
omsorg.
Hilsen Familien
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse
ved vår kjære Otto Edvin Bekken sin
bortgang og begravelse. Takk for blomsterhilsener og pengegaven til hjemmesykepleien. En spesiell takk til hjemmesykepleien for god pleie og omsorg.
Ellinor, Aina, Ketil, Gøran, Stian, Silje
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse,
oppmerksomhet, blomsterhilsener og
minnegaver i anledning vår kjære Anne
Margrethe Sollies bortgang og begravelse.
Bodil og Randi med familier
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse
ved vår kjære Eline Kruksves bortgang
og begravelse. Takk for blomsterhilsninger og pengegaven til Hjemmesykepleien, kr. 8.350,-. Takk også til AnnKristin og Ole Andreas for fin sang og
musikk.
Peder med familie
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse,
blomster og pengegaver til Leksvik Helsetun i forbindelse med vår mor Edith
Konstanse Strands bortgang og begravelse.
Takk til Leksvik Helsetun for god pleie
og omsorg.
Sigrid, Else-Marie og Jan m/familier
Tusen takk for varm og vennlig deltagelse og blomster i anledning vår kjære
mor Astrid Magdalena Berger sin
begravelse.
Takk også for pengegaven på kr. 7.850.til misjonsprosjekt Sions Berg i Spania.
Annveig, Sonja, Bjørn og Signar
m. familier
Takk for all deltakelse, blomster og pengegaver til Strandheim ved Rakel Rotabakk sin bortgang.
Familien

En dypfølt takk for all vennlig hjelp,
medmenneskelighet, omsorg og deltakelse ved vår kjære Bjørns sykdom og
bortgang. Vi takker også for pengegaven til Hjemmesykepleien. Det kom inn
kr 25.000, som skal gå til forstøverapparat og ”surstoffopptaksmåler”.
Aud Sonja W. Hovstein. May Bente,
Idun og Runa Cecilie med familier

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

B

Søndag er kirkedag
Tilbud til barn og unge i menighetene:
Søndag 23.oktober
Gudstjeneste Leksvik kirke kl. 11.00. Høsttakkefest.

LEKSVIK
Rønningen barneforening fra 4-år.
Kontaktperson Line M.R. Abel.
Tilsluttet Norsk Søndagsskoleforbund.
Møtes følgende tirsdag hos Torill Berge fra 17.30-19.00:
18 okt, 01. 15. og 29. november.

Søndag 30.oktober Bots- og bededag.
Leksvik kirke kl. 11.00. Gudstjeneste ved Petter Skansen.
Søndag 06.november. Allehelgens søndag.
Stranda kirke kl. 16.00.
Leksvik kirke kl. 19.00.

Barnelagene Gnisten og Nyskudd fra 6-år.
Kontaktperson Oddmund Sørli.
Tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Møtes følgende tirsdager hos Else og Oddmund Sørli
fra 17.30-19.00: 25.okt, 08. 22.november og 6.desember.

Søndag 13.november
Stranda kirke kl. 11.00.
Søndag 20.november
Leksvik kirke kl. 11.00.

REODOR- barne og ungdomsarbeid fra 10-år.
Kontaktperson Roger Abel.
Tilsluttet Norges KFUK-KFUM.
Holder til på loftet på Forsamlingshuset lørdager i partallsuker fra kl 10-14.

Søndag 04.desember
Leksvik kirke kl. 19.00. Lysmesse. Yes-koret deltar.

Andre datoer verdt å merke seg:

TRÆKK er et rusfritt fredagstilbud for ungdom fra
8.klasse. Drives av Leksvik menighet.
På Forsamlingshuset fra kl 20-23.30. Det er TRÆKK
følgende datoer i høst: 28. okt, 25.nov, 16.des.

Søndag 27.november har Yes-koret adventsforestilling i
kultursalen kl. 16 og 18.

STRANDA

Søndag 11.desember
Stranda kirke kl. 18.00. Lysmesse/vi synger julen inn.

Søndag 11.desember ”Vi synger julen inn” på Leksvik
Forsamlingshus.
Søndag 18.desember førjluskonsert i Leksvik kirke med bla.
Ingunn Sørli Øksnes og Eirik H. Walmsnes

Nystartet speidertilbud for flere aldersgrupper.
Tilsluttet Norsk Speider Forbund.
De har Stranda menighetshus som base, men er mye ute
i skog og mark. For mer info kontakt Frode Sollie.

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

Torsdag 24.11 og tirsdag 20.12 blir det mulighet
for å få kjøpt kranser, pynt og lys ved Stranda kirke
kl 18-20.

Prosjektkor til jul. Invitasjon blir sendt alle fra 3. til
6.klasse. Ann Kristin Rostad og Ole Andreas Fossan er
ansvarlig. Målet er å øve inn sanger for å opptre julaften
i kirken og på juletrefesten på menighetshuset i januar.

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

tlf. 74 85 71 05
tlf. 74 85 96 85

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

Fredagsåpent rusfritt fredagstilbud for ungdom fra
8.klasse. Kontaktperson Ingebrigt Kvendseth. På menighetshuset følgende fredager 28.10, 11.11, 25.11, 09.12.

