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PRESTENS HJØRNE
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i
himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

I høst ble jeg nesten kjendis!
Bilder i aviser og til og med i
fjernsynet! Det er ikke vanlig
kost, heller ikke for meg. Men
egentlig var det jo Hindrem
stavkirke som var hovedaktøren, med alle som har stått på
for å få den på plass!
Hvorfor en ny kirke, har jeg spurt meg. Jeg fikk
en fornemmelse av drivkraften i utsagnet til et
menighetsmedlem. ”Bare å sitte på kirketrappen
gjør meg godt, det er noe hellig ved det, noe spesielt!” Gud sitt nærvær kan fornemmes også på kirketrappen. Gud sitt nærvær gjør oss godt, det gir
oss både verdi, en mening og en retning for livet.
Gudstjenesten skal hjelpe oss til å fornemme Gud
sitt nærvær. Menighetsrådene i Leksvik og Stranda
har arbeidet for å gjennomføre en gudstjenestereform. Vedtakene er fattet! Så hva blir nytt da?

Fra 1. søndag i advent blir den nye formen av
Fader vår brukt i gudstjenestene. Et programark
skal hjelpe oss å bli med i bønnen også om ordene
er noe uvante. Konfirmantene skal i alle fall lære
seg den. Om noen vil holde seg til den velkjente
bønnen så er de velkomne! Vi kan be i mange
språk samtidig, det har jeg opplevd når jeg var på
reise.Kanskje vi kan lage til en liten konkurranse:
hvem kan si ”Vår far” helt utenat først? Jeg ønsker
dere alle velkomne til en oppdagelsesreise inn i
den ”nye” gudstjenesten.

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre
skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra
det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen. Matt 6:9-13
Slik har vi bedt en stund nå. Bønnen som Jesus
lærte oss har fått en ny språkdrakt i høst.

Håper dere liker at bladet nå kommer i

FARGER

Vi ønsker tilbakemeldinger.
Og så håper vi på innsendt stoff fra dere lesere
til bladet vårt i fremtiden.
P.S. Bruk gjerne vedlagte giro!

Slik kan denne gamle bønnen også bes! Jesus sa
en gang at vi fikk lov å kalle Gud for Pappa. ”Vår
far” blir for meg en litt mer fortrolig og intim tale
til Gud. Han er din og min Pappa, til ham kan vi
komme med alt! Hver setning kan gi oss mange
tanker og romme mange slags bønneemner. For
mange er det viktig at Gud nå blir den som beskytter oss mot fristelser.

Ha en god høst!
Sokneprest Verena Grønning

Storbasar for NMS
på forsamlingshuset
i Leksvik
Fredag, 2. november 2012 kl. 19.00
Servering, mange flotte gevinster.
Alle er velkomne!

Vikar
Vikar for dette
Menighetsbladet er
Laila Johnsen
som er i en vikarstilling
frem til jul.

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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Gudstjeneste på Våttahaugen 10. juni

I

vekslende vær med
kald vind og noen
solgløtt ble det holdt
gudstjeneste med dåp
på Våttahaugen denne
søndagen.
Jørund
Grønning holdt gudstjenesten med tema
Skaperverkets
dag.
Musikere var Georg
Høgsve, John Brandåstrø og John Dahl.
Ca 90 personer hadde
tatt turen opp til Våttan
for å delta i gudstjenesten, deriblant familien
med dåpsbarnet Ruben
Næss Sundseth.

Utdeling av
6-årsbok
i Stranda
kirke

Som alter og bord for dåpsfatet ble ”Ingolfbenken” benyttet. Den er oppkalt etter Ingolf
Killingberg, dåpsbarnets oldefar og tidligere
grunneier.
Etter gudstjenesten ble det servert kirkekaffe
som Skiavdelinga i Leksvik idrettslag stod for.

Offerbeløpet på vel 3 300 kroner gikk til skiavdelinga.
Samtidig ble det foretatt en offisiell åpning av
den nybygde gapahuken på Våttan, hvor snorklipper var nåværende grunneier Ann Iren Killingberg Næss.
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Gustav Kråkmo
17. mai 2012 er historie,
- og vi ønsker å se litt tilbake
på denne festdagen.

V

æret var ikke det aller beste, men
det var i alle fall god stemning på
forsamlingshuset denne kvelden. Gustav
Kråkmo var hovedgjest og ble titulert
som «bygdas eldste», - med all ærbødighet. De 97 årene bærer Gustav godt.
Framme på podiet kunne han berette om
sine erfaringer fra gamle dager, - fra sine
minner om 17. mai og ikke minst fra opplevelsene under krigen.
Gustav fortalte levende om da han som
lastebilsjåfør i Trondheim havnet under
tysk kommando og måtte frakte sand til
bygging av ubåt-bunkeren på Dora. Han
opplevde å se både Henry Rinnan og Terboven i Trondheim. Drevet av en motivasjon om å arbeide mot tyskerne og for
Norge dro han etter hvert over til Sverige.

Sammen med flere andre nordmenn ble
han engasjert av «reservepolitiet» og
opplært til ordonansetjeneste. På motorsykkel skulle de overbringe viktig
informasjon, - så hemmelig at de måtte
pugge beskjedene og kun overbringe dem
muntlig. Frigjøringen kom imidlertid før

avdelingen til Gustav ble beordret til innsats, - men dagene etter 8. mai 1945 var
meget anspente. Den 10. mai ble ordonanseavdelingen plassert på et tog og
sendt til Trondheim, - i all hemmelighet.
Utenfor Tollboden på Nyhavna oppstod
det en episode med et tysk krigsskip.
Gustav fryktet for at det skulle bli bruk
for våpen, men den norske kommandanten fikk roet tyskerne.
Den 17. mai 1945 ble deretter en formidabel festdag med folk alle steder. Gustav
og de andre kjørte motorsykkel i toget i
Trondheim og fikk oppleve jubelscener
de aldri kunne glemme. For sin tjeneste
i motstandsbevegelsen fikk Gustav 2 fortjenestemedaljer. På forespørsel og i all
beskjedenhet bar Gustav medaljene på
denne festdagen.
(Karl O)

GLAD

Menighetsrosen
Fordi du fortjener det!
Menighetsrosen til Helga Hetlan
Hun er flink til å ta seg av beboere på Strandheim. Går tur med dem
og gir dem en bedre hverdag. Helga prater med alle og ”ser” dem, og
hun bidrar til å arrangere trivselstiltak.
- Hildur Næss kom med denne uttalelsen på vegne av Margot Dahl
og Alfhild Horsberg.
- Rosen ble levert med bud på døra. På kortet stod følgende å lese.
”Denne rosen får du fordi noen synes du fortjener den. Hvem kan du
lese i neste nummer av menighetsbladet.”

Glad for å slutte?
Glad for å ha vært med?
Glad for å ha gjort en innsats
i Stranda blomsterfond i 6 år?

Takk til Ann Helen Rian.

Neste års konfirmanter

Stranda

Leksvik

Leksvik og Stranda Menighetsblad
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Vigsling av Hindrem Stavkirke

D

en 9. september opprant med skodde og yr
som etter hvert gikk over til
pøsregn. Men for folket i grendene Seter og Hindrem var dette
allikevel en lys og flott høytidsdag.
Den nordligste stavkirka skulle vigsles på det gamle kirkestedet Hindrum. Her sto sognekirka for Stranda sogn fram
til 1898. Det har vært snakk om savnet av kirka her i mange,
mange år. Ingvar Sæther tok opp tråden og dermed var nøstinga
i gang. Stavkirkelag, søknader og tigging av alle slag er noe
som hører til.
Høyreist står nå den nye kirka der og bærer spiret fra den
gamle stavkirka som ble revet i 1665.
Kirka var pyntet og lysene tent. Kirka fyltes fort opp med
både kjente og ukjente, unge og gamle, prominente og lekfolk i
skjønn forening. Mange måtte ta til takke med en plass ute i det
store teltet med høytalere.
Brått ble det stille i det lille, men for oss så store, Guds hus.
Prosesjonen skred høytidelig inn i det intime kirkeskipet – prest,
prost, biskop og dåpsfamilien. Det hele foregikk til flott barokkmusikk. En god akustikk gjorde avsyngingen av åpningssalmen
”Kirken den er et gammelt hus” til en gripende og verdig åpning
av seremonien i ny kirke på gammelt kirkested. Inngangsord,
bønner og tekstlesing var fordelt på sogneprest Verena Grønning, prost Sven Tysdal, biskop Tor Singsaas, medlem i Stavkirkelaget Ruth Margaret Hindrum, leder for Stranda Menighetsråd Gunvor Eva Rognes, diakoniarbeider Ann-Kristin Eidsvåg
Rostad og kirkemedlem Johannes Hindrum.
Dagens preken ble holdt av biskopen. Han var stolt av å ha
fått enda ei stavkirke i Nidaros bispedømme, den 4. i rekken.
Han poengterte at det som blir laget med omtanke og kjærlighet
er en fryd for Guds øye. Samtidig er det et byggverk for å prise
Herren. ”Det vil bli ei kirke til glede for dokk sjøl og til Guds
ære”.
Han grep videre fatt i det hellige rom og de små og store
hellige plasser i vår søken etter tid og rom i vår søken etter
ro og fred i vår hektiske og urolige verden. Det er også viktig
å gi seg selv tid til å finne slike stille stunder/hellige plasser.
Kanskje har vi en slik hellig plass på en stein, under et tre, utpå
en fjellskrent eller svaberg eller ganske enkelt ved et bål. Han
mente at de som hadde gått Kjerkmarsjen – den gamle kirkeleia
– med dåpsbarnet på ryggen hadde gått gjennom Guds katedral.
Alle som gikk over fjellet og kom til kirka hadde vel den samme
følelsen som de som gikk denne veien før 1897 – det var en
glede å komme fram til kirka.
Oppi alt det storslåtte og hellige er Gud så anonym. Han
lar seg ikke fange, gripe eller målbinde. Men i Jesu skikkelse
var Gud et vandrende hellig sted som folk søkte. Da møtte de
Gud ansikt til ansikt. I fortellingen om Marta og Maria som fikk
Jesus på besøk dvelte han ved det å velge den rette del. Det å
sette seg ned og lytte og selv bli lyttet til eller bare rett og slett
å oppleve stillheten er en utfordring i dagens samfunn. Vi raser
forbi hverandre med et kort nikk som kontakt. Hvor fantastisk
er det ikke å møte et menneske som har tid. Et møte er en forventning. Hva har du å gi av deg selv? Hva har den jeg møter å
gi meg? Nå skal vi hellige dette møte og møtested.
Som en flott overgang til dåpshandlingen snakket han om at
ethvert menneske har med seg en hellighet, noe unikt. ”Sanna.

Du har med deg noe spesielt som bare du har, noe du kan gi til
andre”. Alle nykomne bringer noe nytt inn i verden. Helligheten
møter du før du møter mennesket. Guds møte ga alle en verdighet.
Hva har så Gud lagt igjen i dette hus? Den hellige ånd hvisker inn i våre liv: ”Gi noe til et medmenneske”. Vi skal vise et
menneske verdighet ved å gi og ta imot. Vi er her for å takke
for livet og Guds nærvær. Takk for det flotte kirkebygget. Måtte
Gud velsigne dere som har reist dette.
Selve dåpen ble foretatt av sognepresten. Sanna ble båret til
dåpen av sin tante Monica.
Til avslutning sa biskopen: ”Med Guds ord og bønn er denne
kirka nå velsignet og helliget og måtte den bli til velsignelse for
alle som går inn i den”.
Etter salmesang og velsignelse ble det utgangsprosesjon
med flott sang og musikk av Fosen Barokk. De fremførte
”Andan som öfwer the trogna” av Bengt Lidner.
Etter kirketid ble kirkelyden møtt av oppholdsvær og salg/
servering av rømmegrøt og kirkekaffe. Dette ble ordnet av Hindrem Kvinne-og familielag. Stavkirkelagets leder hadde en kort
orientering og takk til alle medhjelpere og bidragsytere. Stranda
Mannskor ble stemningens forlengelse og bidragsytere.
Dåpsfamilien hadde god tid etter Gudstjenesten. De hadde
holdt dåpsfesten på lørdag. Det var nok ingen tilfeldighet at de
valgte stavkirka til sin barnedåp. Barnets morfar var med på
gravearbeidet i startfasen. Han er fra start-området for Kjerkmarsjen. Barnets mormor og oldemor er fra mål-området.
Turen over fjellet var en lang, kald og våt opplevelse. Men lille
Sanna hadde det godt og trygt under en regnpose på mammas
eller pappas rygg. De fleste av dåpsfølget gikk den gamle leia.
Mamma Nina tenkte underveis hvor privilegerte vi er i vår tid
med gode klær og utstyr. Og ikke skulle de gå i retur heller. De
kom fram til kirkestedet rett før messetid. De skiftet klær ute på
parkeringsplassen. Morfarens bil sto der med tørre klær. Sannas
bleieskift ble fortatt i service-bygget i biskopens nærvær.
En dåp er alltid høytidelig, men den ble nok ekstra stemningsfull og spesiell for denne lille jenta og familien hennes.
Den ble en hyggelig handling med historisk sus i et intimt kirkebygg.
Anne-Marie Sæthertrø/”Frøken”
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Intervju med vår nye kirketjener Øyvind Jansen
Si litt om deg selv og hvorfor du søkte på
jobben som kirketjener.

Hvordan trives du i stillingen så langt?
Så langt trives jeg godt. Det er godt
arbeidsmiljø med mye latter og smil, og
det setter jeg høyt. Så er det inspirerende
å være med å holde kirkegården i orden
når det er så mange som er så flinke til å
stelle og gjøre det fint på gravene, og så
møter jeg så mye trivelige folk. Det virker
også som kirken har en naturlig plass i
bygda, med lav terskel og høyt under
taket. Å flytte til Leksvik har også vært
spennende, men folk her virker blide og i
møtekommende så jeg begynner å trives.

Jeg er født og oppvokst på Sørlandet i
en liten bygd som heter Lia, ca 1 mil fra
Grimstad.
Men de siste 11 årene har jeg bodd og
arbeidet som vaktmester på Hurdal verk
folkehøgskole i Hurdal på Østlandet. Jeg
er gift med Kristin (Rosvold), og bor nå
i Leksvik. Jeg søkte på stillingen fordi
det virket som et variert og interessant
arbeid. Som vaktmester ble jeg glad i
kombinasjonen mellom praktisk arbeid
og kontakt med mennesker, og det blir
det jo en del av som kirketjener også.

DIAKONIENS SPALTE

Stranda Diakoniutvalg inviterer til kurs, i samarbeid med Kirkens SOS:

God å snakke med
Målet med kurset er at enda flere skal bli
enda bedre samtalepartnere. Kirkens SOS
har utarbeidet noen metoder som kan gi
trygge og gode samtalepartnere i de ulike
relasjonene den enkelte står i – på jobb, i
fritid og blant familie og venner.

Ved hjelp av 10 samtaletips kan den enkelte
få hjelp til å møte vanlige utfordringer som
man møter i samtaler. Erfaring fra tusenvis
av samtaler på Kirkens SOS blir brukt til å
bevisstgjøre og endre våre samtalemønstre
til det bedre. Kurset er trosnøytralt og passer
for mennesker i ulike aldre, for enkeltmennesker og grupper, for lag, menigheter og
foreninger.

Har du lyst til å bli med? Alle i vår kommune er hjertelig velkommen til Stranda
Menighetshus:
Onsdag 14. november kl 18.30.
Kurset varer i ca 2,5 time.
Da vi serverer kaffe og kaker i pausen,
vil vi gjerne ha en påmelding. Dette kan
gjøres innen fredag 9. november til AnnKristin på telefon 95 87 94 85.

50-års konfirmanter
i Leksvik

1. Rekke f.v.: Olav Ramdahl, Tore Dretvik, Asbjørn Steen, Arne Killingberg, Trygve Kruksve, Frans Marvin Sjøvold, Brit Synøve Dahl Bjerkeset, Anne Mari Ottesen
Fiskum, Jorulv Tømmerdal, Stein Roger Hansen, Mari Helen Østbye, John Oskar Rosvoldsve.
2. Rekke f.v.: Magne Moholdt, Kåre Palmer Waterloo, Anne Berit Hovstein Gustad, Dagfinn Hagen, Anne Marie Hølaas Farstad, Kari Anita Melhus Larsen, Johanne
Bye Dretvik, Ragnfrid Berg Sandvik, Kirsten Killingbergtrø Havåg, Anne Karin Berg Lerstad, Kari Greta Johansen Nytrø.
3. Rekke f.v.: Harald Sæther, Asle Taftø, Gunnar Moan, Georg Arne Johansen, Johannes Hovstein, Jarle Dahl, Ruth Asphaug Semb, Arne Sørli.
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FRA
KIRKEBØKENE
Døpte i Leksvik
01.05.12 Nikolai Sørli Åsholm
13.05.12 Marcus Nathaniel Flor-Asphaug
10.06.12 Ruben Næss Sundseth
08.07.12 Tony Brekken-Johansen
08.07.12 Monja Melting-Løkken

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, MidtNorge, konto 4241 07 01116.

22.07.12 Jon Moan
02.09.12 Per Linus Tessem
02.09.12 Aurora Killingberg
Inngåtte ekteskap i Leksvik
23.06.12 Kristina Hovstein Kruken og
Andreas Etnan Martinsen
07.07.12 Grete Storli og Marius Neverås
01.09.12 Gunn Kari Neverås og
Trond Espen Asp
08.09.12 Marit Skalmerås og
Arne Haugskott
Døde i Leksvik
05.05.12 Svein Olav Winge f. 1949
06.05.12 Gunvor Marie Melhus f. 1922
12.05.12 Mildrid Neverås Ytterland f. 1952
12.06.12 Ragna Synnøve Lerstad f. 1920
18.06.12 Tore Rønning f. 1943
21.06.12 Asbjørn Tetlimo f. 1930
11.07.12 Karl Oskar Buhaug f. 1932
20.07.12 Bjarne Kruksve f. 1937
30.07.12 Sverre Johannes Oldervik f. 1918
04.08.12 Tore Oxaas f. 1925
Døpte i Stranda
17.06.12 Leon Sæther
09.09.12 Sanna Dalsaune Thun, døpt i
Hindrem Stavkirke
Inngått ekteskap i Stranda
30.06.12 Siv Hilde Sollie og Einar Buaune
11.08.12 Turid Irene Dyrendahl og
Åge Småriseth
11.08.12 Ingvild Oldervik Strand og Anders
Moksnes, viet i Hindrem stavkirke
Døde i Stranda
22.06.12 Gunnar Roli f. 1947
25.06.12 Rolf Andresen f. 1923
01.07.12 Odd Ragnvald Todnem f. 1922,
Hindrem kirkegård
15.08.12 Ingrid Aksnes f. 1918

Vi ønsker med dette å takke for all
vennlig deltakelse, blomster og pengegaver til Hjemmesykepleien i Leksvik i forbindelse med vår kjære Svein
Winges bortgang.
Bente, Monica og Kenneth m/familie
Tusen takk for all oppmerksomhet
og deltakelse ved vår kjære mamma,
Gunvor Marie Melhus’ bortgang og
begravelse.
Takk for pengegaven, kr 7000,- til
Langtidsavd. Leksvik Helsetun.
Greta, Anny, Irene, Ragnhild og
Margaret m/familie
Hjertelig takk for blomsterhilsener og
deltagelse i forbindelse med Asbjørn
Tetlimo´s bortgang og begravelse. Vi
takker også for pengegaven til Leksvik
Helsetun, avd. Rehab., på kr 8 450,-.
Nelly
May og Roar m/familie
Vi vil med dette få takke hjerteligst for
minnegaven på kr. 7.200,- som ble gitt
til Leksvik Helselag i forbindelse med
Ragna Synnøve Lerstad`s bortgang
og begravelse.
Med vennlig hilsen Nasjonalforeningen
Leksvik Helselag v/Inger Rosvoldaune.
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse
ved vår kjære Bjarne Kruksve`s bortgang og begravelse. Takk for blomsterhilsener og pengegaven til Dementforskningen, kr. 14 150. Takk også til
Oddmund og Ole Andreas for fin sang
og musikk.
Brit med familie
Takk for all oppmerksomhet og deltagelse ved Ragna Synnøve Lerstad`s
bortgang og begravelse.
Vi takker for blomsterhilsener og pengegaven til Leksvik Helselag, kr 7200.-.
Arna, Jan og Anne Karin, Ragnhild og
Asmund, Dagfinn og Gerd m/familier.
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Hjertelig takk for vennlig deltakelse,
vakre blomster og pengegaver til Lindrende avd. Rissa sykehjem ved vår
kjære Gunnars bortgang.
Marianne Roli m/fam
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse
ved vår kjære far, Sverre Olderviks
bortgang og begravelse. Takk til hjemmesykepleien og Leksvik Helsetun for
god pleie. Takk også for pengegaven til
hjemmesykepleien.
Inger m/fam
Svein m/fam
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse,
blomsterhilsener og oppmerksomhet
ved vår kjære Tore Oxaas` bortgang og
begravelse. Takk også for pengegaven
til LHL avd Leksvik på kr. 32 650,-.
Solveig med familier
Likeså vil jeg takke for all oppmerksomhet i anledning min 80-årsdag.
Solveig Oxaas
Hjertelig takk til alle som gledet meg
med hilsener, blomster og gaver til min
80-årsdag.
Tusen takk fra Asbjørg Krabseth
Takk til alle som gledet meg med gaver
og blomster på min 85-årsdag.
Jørgen Lian
Tusen takk til alle som husket meg på
min 90-årsdag den 27.08.2012.
Hans Krabsethsve
Takk til alle som husket meg med gaver,
blomster og hilsninger på 95-årsdagen.
Hans Bull Aalberg
Tusen takk for all oppmerksomhet i
anledning Lars Eivind`s konfirmasjon.
Karin og Einar Sundseth

Basar på Stranda
Menighetshus
Velkommen til basar den 19. oktober
kl.18.00!
Gevinster mottas med takk!
Disse kan leveres til Bjørg på Expert i
Vanvikan, seinest to dager før basaren.
Hilsen Basarkomiteen

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 7. oktober
Stranda kirke kl. 11.00. Høymesse. 50-års konfirmanter
Søndag 21.oktober
Leksvik kirke kl 11.00. Gudstjeneste med nattverd. Høsttakkefest
Søndag 28.oktober
Stranda kirke kl. 11.00. Familiegudstjeneste. 4-årsbok,
høsttakkefest
Søndag 4. november
Stranda kirke kl. 16.00. Gudstjeneste, Allehelgensdag –
Vi minnes de døde
Leksvik kirke kl 19.00. Gudstjeneste, Allehelgensdag –
Vi minnes de døde
Søndag 18. november
Leksvik kirke kl. 11.00. Høymesse
Onsdag, 21. november
Leksvik helsetun kl. 11.00. Nattverdgudstjeneste
Søndag 25. november
Stranda kirke kl 11.00. Gudstjeneste
Søndag 2. desember
Leksvik kirke kl. 11.00. Høymesse
Søndag 9. desember
Stranda kirke kl 18.00. Lysmesse, speiderne deltar
Torsdag, 13. desember
Leksvik kirke kl. 18.00 Barnehagens julespill
Søndag 16. desember
Leksvik kirke kl 19.00. Lysmesse, YES deltar
Rissa kirke
9. desember kl. 11.00 Avskjedsgudstjeneste for prosten i Fosen

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!

