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Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet
lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til
dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede
for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han
Neste nummer av menighetsbladet
kommer ut i februar.

er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne
et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
Lukas 2, 9-12
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En ny julesang

Juleandakt

Josef - en lykke for Jesusbarnet
En lykke at Josef var der. Han trodde på Maria.
Da Maria ble med barn uten at forloveden Josef var faren,
fortelles det at han vil skille seg fra henne i all stillhet.
For han ønsker ikke å føre skam over henne.
Josef måtte være en god mann. For dette kunne blitt skikkelig skandale. Med fare for Marias liv.
En engel kommer til Josef i en drøm om natta. Den forteller ham at Marias barn er av Den Hellige Ånd. Hun
bærer Guds Sønn i sitt liv. Josef våkner. Han tror dette.
Og tar Maria hjem til seg som sin kone.
Likevel. Josef står for meg som en av de største mennesker jeg vet om. Tenk å tro på denne historien, og satse på
at den er sann. Josef holder guttongen Jesus som sin fra
den dag han tar Maria hjem til seg.
Josef er hele tiden litt i skyggen i Jesus -fortellingene.
Vi vet ikke mye om ham. Arbeidskar. Snekker. Men for
et mannfolk! Han stakk ikke av. Uten Josef hadde ikke
dette gått. Da vismennene hadde besøkt den lille familien i stallen, viser engelen seg igjen for Josef i en drøm.
Han får beskjed om å flykte, for kong Herodes vil drepe
barnet. De blir flyktninger bare dager etter at Jesus blir
født. Josef tar i hast Maria og barnet med seg, og drar fra
Betlehem den natta.
Det kunne gått galt med Jesus veldig tidlig, hadde det
ikke vært for Josef.
Gud velger ikke den letteste veien inn på jord. Til enkle
kår. Blir flyktning. De stod ham tidlig etter livet. Men han
har god greie på folk. Visste nok at Josef var noe til kar,
og at Maria var litt av ei jente. For Gud søker kjærlighet,
slik vi gjør. Det er derfor vi er av ham. Gud valgte julenatt to mennesker som tar i mot ham i kjærlighet, - som
tar hånd om den som er liten.
Guds Sønn var liten julenatt. En
underlig tanke.Uten kjærlighet
kan ingen leve opp. Heller ikke
Guds Sønn. En lykke at Josef
var der.
Velsignet jul!
Tor Singsaas
biskop Nidaros

I år har jeg lyst til å presentere en helt ny julesang for dere.
Og jeg vil også anbefale et av julens TV-program.
På trosopplæringskonferansen på Lillestrøm i oktober ble
både TV-serien og sangen presentert. Jeg tror det vi fikk høre
gikk rett til hjertet på mange av oss som var tilstede.
Norsk Søndagsskoleforbund har laget dette norske juledrama
som heter ”Tårnagentene” og som vises på NRK Super i
julen. Første episode er lørdag 18.12.10 kl 09.20, og heter
”Den mystiske gaven”. Den handler om Silje, Bendik og
Markus som har en hemmelig klubb og kaller seg Tårnagentene. Før jul hjelper de folk med gavekjøp, men så får de selv
en magisk nøkkel i gave.
Til serien ble det laget en sang som er veldig fengende. Om
du har lyst til å høre den, kan du følge med på serien, og kanskje får du høre den om du kommer til kirken også. Her skal
du i alle fall få teksten!
1. Da Jesus ble født ga Gud sitt lys til vår jord,
til glede for hele folket.
Vi gir lyset videre til liten og til stor,
til glede for hele folket.
Et julelys til deg, et julelys til deg,
og mange tusen lys gir vi ut.
Ære være Gud!
2. Da Jesus ble født ga Gud sin stjerne til vår jord,
til glede for hele folket.
Vi gir stjernen videre til liten og til stor,
Til glede for hele folket.
En julestjerne til deg, en julestjerne til deg,
og mange tusen stjerner gir vi ut.
Ære være Gud!
3. Da Jesus ble født ga Gud sitt hjerte til vår jord,
til glede for hele folket.
Vi gir hjertet videre til liten og til stor,
til glede for hele folket.
Et julehjerte til deg, et julehjerte til deg,
og mange tusen hjerter gir vi ut.
Ære være Gud!
Et julelyst til deg, en julestjerne til deg,
og mange tusen hjerter gir vi ut.
Ære være Gud!
Med ønske om en fredfylt jul i hjerte og hjem!
Ann-Kristin

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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Min julesalme
Denne gangen er det Georg Høgsve
som deler sin julesalme med oss.
- Umiddelbart tenker jeg på en sang
når jeg får det spørsmålet… kanskje
mest på grunn av melodien… men jeg
har også gode barndomsminner knyttet
til en annen sang, det ble litt vanskelig
dette…
Han bæssfar ønsket alltid at vi skulle
synge ”Jeg er så glad hver julekveld” i
stedet for bordvers på julaften. Jeg kan
enda minnes hvilken stemning det ga,
når vi sang den sangen, da ble det jul.
Likevel velger jeg nok ”Deilig er
jorden” som min julesalme. Helt fra jeg
var ung og spilte i Leksvik hornmusikklag har denne salmen fulgt meg i førjulstiden. Den sangen var alltid en del
av julerepertoaret. Jeg var medlem av
Leksvik hornmusikklag fra jeg var 11 år
helt fram til det vart oppløst. Etterpå var
jeg medspiller og instruktør i skolemusikken til jeg var 54år. Nå spiller jeg i
Toraderan og sangen ”Deilig er jorden”
er fremdeles en del av det faste repertoaret til jul. Både jeg og Jon Brandåstrø er påpasselig med at den blir spilt…
”Deilig er jorden” er nok den fineste
julesalmen jeg vet.

Barnogtro.no er et nettsted for foreldre, faddere og besteforeldre til barn
i alderen 0-7år - til inspirasjon og
tips til hvordan gjøre trosopplæring
i hjemmet.
Barnogtro.no er et nettsted hvor foreldre og faddere kan finne inspirasjon
og tips til hvordan gjøre trosopplæring
i hjemmet.
Fadder-sms
Et eksempel på noe vi tilbyr på nettstedet er at man kan abonnere på en årlig
tekstmelding til mobiltelefonen, en uke
før dåpsdagen. På den måten kan f.eks.
faddere lettere huske å gi fadderbarnet
sitt litt ekstra oppmerksomhet denne
dagen.

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

I boken ”Historien bak sangene. Syng
med!” Av Gunnar Bonsaksen kan vi lese
følgende om sangen: Deilig er jorden
er skrevet av dansken Bernhard Severin Ingemann og er vel den eneste julesangen som synges hele året. Sangen er
skrevet i 1850 og heller ikke den gang
var verden noen idyll. ” Salmen ble til
i treårskrigens dager. Det gjorde den
gamle dikteren usigelig vondt å se Guds
skjønne jord så blodplettet, og merke
at sinnene var forgiftet av hat, likesom
det smertet ham å tenke på de mange
som måtte lide og de enda flere som
måtte sørge. Men det som gjør jorden
deilig er da heller ikke det vi gjør den
til, men at det har lydt et budskap her
nede, midt i jordens nød: ”Frykt ikke,
for se, jeg forkynner eder en stor glede,
som skal vederfares alt folket: eder er
i dag en frelser født.” Salmen er ingen
idyll, men et budskap, et evangelium i
en tung tid”. Tonen er en gammel tysk
folkevise.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang!
Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født !

Datoer for vårens
hyggetreff:
19. januar 2011 Storhyggetreff i
Stranda menighetshus. Påmelding
innen 12. januar til Ann-Kristin på
telefon 95 87 94 85.
16. februar
16. mars
13. april
11. mai
Alle er hjertelig velkommen!

Dette er DITT prosjekt!
Hvis du er en forelder eller fadder til
barn i alderen 0-7 år, er barnogtro.no
laget for nettopp deg. Dine meninger
om nettstedet er derfor veldig viktige
for oss. Besøk nettstedet og gi oss din
tilbakemelding!
Et lite utdrag av tjenester:
Her finner du spill.
Her finner du musikk.
Her finner du Jarle-TV.
Her kan du lage en virtuell minnebok.
NB! Alle tjenester på barnogtro.no er
gratis.

Besøk av Steinvegen barnehage

Alle barnehagene i Leksvik menighet fikk tilbud om besøk i kirken.
Opplegget var myntet på 4 og 5 åringene. Så langt har Steinvegen barnehage vært på besøk. Under besøket
går vi på oppdagelsesferd, hører
bibelfortelling, tenner lys og prøver
orgelet….
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Familien på Yttergrandan
Anders og Mona har guttene Thor
Andreas og Bård Vegard. Bestemor
Sigrid bor i kårenden. Hun vokste opp
i Killingberg og ble gift med Andreas
Grande. De tok over gården Yttergrandan i 1976. Anders tok over som driver
i 2001.

Jul i krigsåra
Sigrid Grande vokste opp som den
yngste i en søskenflokk på 8 barn (Johan,
Einar, Marie, Anne, Haldis, Ole, Per og
Sigrid). Når hun tenker på jula minnes
hun best åra omkring krigen, da hun
var ungdom. Nesten alt var annerledes
med jula før. Det var ikke snakk om å
begynne med julepynting flere måneder
før jul slik vi opplever det mange steder
i dag. Julefeiringa var konsentrert rundt
selve julehelga, - for det var ikke tid
til mye adventskos. Mye måtte ordnes
til jul. Blant annet skulle det slaktes.
”Bjørken” og ”Moengen” var slakterne som sørget for at det ble kjøtt til
jul i Killingberg. Og grisen ble utnyttet
til fulle. Barna hjalp til å røre i blodet
som ble til både blodpølse og blodkake
(de laget en røre av blod, grynmjøl og
litt hvetemjøl som ble stekt på samme
måte som pannekaker). Sigrid har alltid
likt blodmat, mens Mona mistet lysten
fra den dagen hun måtte røre i blodet
(på Almåsbakken)… - Frysere fantes
selvfølgelig ikke i krigsåra, men det
var andre måter å ta vare på kjøttet på.
For det meste ble det saltet ned, - men
Johanna, Sigrids mor pleide også å hermetisere koteletter. Hun brunet dem
litt i panna og la dem på store glass i
kokende vann. Fettet hjalp til å holde
glasset tett. Kotelettene kunne de bruke
av i lang tid, - de varte gjerne til påske.
Kursøl var også en naturlig del av julematen.
Kornband til fuglene skulle det være.
Så man måtte sørge for å holde av noe
av kornet til dette formålet. Resten ble
trøsket.
På julaften stod graut og lutefisk på
menyen, som i de fleste gårdene. Maten
hadde Johanna klar når de andre var ferdige i fjøset, - først omkring 8-tida om
kvelden. Tørrfisk hadde Hans Kristian
kommet hjem med. Den ble vatnet ut
og lutet med aske av bjørkeved. Johanna

var bevisst på at bordbønna skulle leses
høyt til julemåltidet.
Det var ikke så overveldende med julegaver i den tida. Men til gjengjeld ble
det man fikk tatt ekstra godt vare på.
Sigrid fikk i 10-årsalderen et sett med
miniatyrmøbler som var laget av Grøntvedt på Kroa. Denne gaven har Sigrid
alltid passet godt på.

I jula gikk man gjerne på besøk til hverandre, - først og fremst til de nærmeste
kjente. Sigrid husker spesielt da gjestefolket kom til gårds med hest og slede,
og når dombjellene klang.

Jul i YtterGrandan
Karene var kanskje ikke de mest aktive
i huslige aktiviteter, - men ingen andre
enn Andreas selv fikk ordne med jule-

maten: fersk kveite. Og det skulle være
fisk av beste sort. Så Andreas dro selv
på julehandel til en fiskehandler i Ila i
Trondheim for å velge seg ut det beste.
Og da var han godt fornøyd når han
kom hjem.
Anders var altså vant med kveite på julaften, mens Mona var vant med lutefisk.
Så når de skulle lage sin egen julemattradisjon måtte det bli et kompromiss:
ribbe…
Anders og Mona innførte også tradisjonen med å sette ut graut til nissen.
Fjøsnissen er svært sky og man ser aldri
annet enn skyggen av den. Den følger
med på om gårdsfolket er snille med
dyrene. Barna fikk respekt for denne
karen, og kanskje var det litt nifst å lure
seg inn på låven med grautfatet. Men
da de kom tilbake senere på dagen, var
fatet alltid tomt, - og var de heldige
hadde nissen lagt igjen en ting som takk
for maten.
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Den julegaven som Mona minnes best
fra barndommen er en nisse hun fikk av
Harald Kruken da hun var i 4-årsalderen. Den blir tatt fram hver jul, - og har
fast sitteplass i finstua. Ingen får leke
med den!

Men det var mye pynt på treet. Hos
Anders og familien er det ikke noe problem med belysning på juletreet. De
fargede og skarpe lysene fra 1960 tallet
holder enda og er blitt en god tradisjon,
- for far og guttene (Mona skulle gjerne

byttet dem ut). Man kamuflerer til og
med et glissent tre! Skal tro om mor får
viljen sin i år…
God jul!
Karl O

4-årsbok og høsttakkefest
Aktivitetskveld for 4-åringene før
utdeling av bok. Fine sommerfugler
ble laget og pyntet opp i kirkene under
gudstjenesten.
I stranda fikk barna boken ”Et år med
Ring” og i Leksvik fikk de en barne-

Om ikke gavene var all verden før i tida
kjenner vi vel alle til hvordan tiden er
blitt. Det er ikke måte på hvilke forventninger ungene har. Yngstemann i
huset ønsker seg radiostyrt fly.

Lefsebaking
Noe av det triveligste med juleforberedelsene før i tida var lefsebakinga,
minnes Sigrid. Olina Tømmerås var
baksterkona som kom på besøk i Killingberg. Sigrid beskriver Olina som ei
lett og trivelig dame som hun satte stor
pris på. Bakinga foregikk i arbeidsstua.
De la bakstjernet på grua og fyrte med
ved.
Lefsebaking er kanskje den tradisjonen
som er holdt mest i hevd hos familien
i Yttergrandan. Mona har også vokst
opp med lefsebaking, - og etter hvert
var de 4 generasjoner med på bakinga.
Oldemor Julie, bestemor Brit og Mona
samt eldstemann (Thor Andreas) i siste
generasjon som var ivrig med allerede
før skolealder.

Juletreet
Omkring krigsåra var det ingen elektriske juletrelys, - og stearinlysene tok
man seg nesten ikke råd til å bruke.

bibel. Godt oppmøte i begge menighetene.
Gudstjenesten hvor 4-års boken ble
delt ut var også høsttakkefest. Flott
sang av flinke 3.-klassinger i begge
kirkene.
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Vi deler -

Trosopplæringskonferanse til inspirasjon
Jeg var en av fire fra Leksvik som fikk
delta på denne konferansen som i år
ble arrangert for tredje år på rad. Her
møttes kirkelige ansatte og frivillige
fra menighetene, og det var til sammen
1500 personer under samme tak.
Foruten felles program for alle, var
det ulike seminarer utover dagen. Her
kunne vi velge hva vi ville delta på ut
fra lyst og interesse. Spørsmål som ble
stilt var blant annet: Hvorfor er konfirmantleir så bra? Trenger vi riter i vår
tid? Vet kirken nok om hvordan barnefamiliene har det? Det var også seminarer som reflekterte rundt tema som
åndelig utvikling og barns sårbarhet i
møte med voksne.
Et av emnene som jeg fikk høre om
var Taize. Jeg har jo hørt om Taizegudstjeneste, men hva er det? Taize er
en landsby i Frankrike. Her var det en
munk i 1940 startet et fellesskap hvor
tjeneste for andre, enkelhet og godhet
skulle bli levd ut slik som man leser om
i evangeliene. I dag består fellesskapet
av mennesker som tilhører den katolske
og ulike protestantiske kirker.
Hver uke fra vår til høst kommer ungdommer fra opptil 75 ulike land hit for å
bo sammen i enkelhet og ta del i fellesskapet. Gjennom denne uka bygges det
tillitsfulle forhold mellom mennesker

med forskjellig bakgrunn og kultur og
gjennom dette åpnes muligheten for å
hjelpe til med å gjøre verden til et bedre
sted å leve.
Erfaringene jeg fikk høre om på seminaret var fra Tonsen menighet. Her var
turen til Taize en del av ledertreninga
for ungdommer i menigheten. Felles
bønn og tilbedelse av Gud gjennom
sang og stillhet sto sentralt denne uka.
Men ungdommene måtte også delta i
praktisk arbeid. Det var ikke så moro å
vaske doen, men etter noen dager og tid
til ettertanke, gikk det opp for dem at
også dette var en tjeneste for andre. Det
var interessant å høre disse erfaringene
som Tonsen menighet hadde gjort seg
med Taizebesøket som en del av ledertreninga.
På konferansen var det også Taizegudstjeneste og da ble Norges Varemesse
på Lillestrøm omgjort til katedral –
levende lys, skriftlesning, enkle sanger,
nattverd og ikke minst lang stillhet. Det
gjorde inntrykk å sitte blant 1500 mennesker og bare være stille.
Takk for at jeg fikk oppleve dette fellesskapet på konferansen og hentet inspirasjon til videre arbeid i menigheten.

I år ble juletreet
virkelig fint...

Årets 7-åringer har hjulpet til med
pynting av juletreet i Leksvik kirke.
Flotte røde hjerter er lagd og hengt
på treet. Den skal minne oss om at
da Jesus ble født ga Gud sitt hjerte
til vår jord, og at vi må bry oss om
og ta vare på hverandre. Tusen takk
for hjelpen! Jeg tror aldri at juletreet har vært så fint pyntet som i
år...

Gunvor Rognes
Stranda menighetsråd

50-årskonfirmanter Leksvik

Fra venstre: Nils Magnar Aune, Peter Hovstein, Arne Ramdal, Ragnar Tellefsen, Laila Dretvik Svendsen, Inger Johanne
Talmo Hølås, Gunvor Kristine Holmås Røst, Asbjørg Pauline Ottesen, Gerd Kari Neverås Sandvik, Malfrid Johanne
Rosvold Rotabakk, Thor Thorsen, Kjellrun Oddny Hølås Jakobsen, Ragnhild Oldervik Hovstein, Alvin Berg, Kjellrun
Rognli Talmo, Ole Andreas Lindgjerdet, Esther Grande Tvedte, Dagfinn Killingbergtrø, Kari Lutdal Dretvik, Arne Fridtjov
Myran, Sven Killingberg, John Normann Rolitrø, Per Johan Tømmeraas, Bjørn Andreas Bygballe, Arvid Rebakken, Erling
Fjeldahl, Jan Lerstad, Svein Øyvind Tømmerdal.
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FRA
KIRKEBØKENE
Døpte Leksvik
19.09.10 Ingeborg Aune
03.10.10 Birk Furuhaug
31.10.10 Syver Elias Aalberg
Julian Myrabakk Kvarving
Vilja Charlotte Talmo Lian
28.11.10 Emma Alise Wee
Luna Rosvoldaune
Kristoffer Tetlimo
Døde i Leksvik
29.09.10 Inge Petter Opdal f.1935
07.10.10 Jorunn Winge f.1921
10.10.10 Nils Arne Ramdahl f.1918
29.10.10 Inger Emilie Dretvik f.1927
28.02.98 Christian Bachmann Langås
f.1980
Gravlagt 29.10.10
Døpte Stranda
21.11.10 Stine Pedersen Breili
Døde Stranda
15.10.10 Helge Ingmar Winge f.1929
31.10.10 Brit Laila Keiseraas f.1942

Velkommen til
Julekonsert
i Leksvik kirke!
Tradisjon tro blir det julekonsert i
Leksvik kirke 5.juledag kl 19.00
Lokale aktører deltar bla Koralkoret,
Corlex og barnekoret Yes.
Gratis inngang.
Kollekt ved utgangen.
Arr. Organisten

Forsamlingshuset vil ha åpent for
”LØRDAGSGRØT” 3. lørdag i
mnd. fra januar til april i tiden kl.
1300 – 1500. Det blir salg av risengrynsgrøt –spis så mye du vil for kr.
40,- (voksne) Familiepris kr. 100,Kaffesalg, enkel utlodning, sang, trivelig fellesskap.
Datoene blir: 15. januar, 19. februar,
19. mars ( kl. 1330-1530) og 16. april
Velkommen

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.

Takk for all oppmerksomhet på min
70-årsdag.
Steinar Haugsbakk
Hjertelig takk for all oppmerksomhet i
anledning min 80-årsdag.
Henry Bjørnebo
Takk for all oppmerksomhet og alle
gaver på min 80-årsdag.
Nora Rosvold

Hjertelig takk til alle som viste meg
oppmerksomhet med hilsener, blomster
og gaver på min 90-årsdag.
Georg Rønning

En stor takk til alle som gledet meg
med gaver, blomster og hilsener på min
90-årsdag.
Ragna Lerstad
Hjertelig takk til alle som gledet meg på
forskjellige måter i anledning 70-årsdagen min.
Lilli Killingberg

Stor takk til alle som gledet meg med
gaver, blomster og underholdning på
80-årsdagen min.
Gerda Roli
Tusen takk for all oppmerksomhet og
deltakelse ved vår far, Nils Ramdal, sin
bortgang og begravelse.Takk for pengegaven til Hjemmesykepleien i Leksvik,
kr 4.850.
Toril og Norvall m/ famlier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse,
oppmerksomhet,
blomsterhilsener
og minnegaver i anledning vår kjære
Helge Ingmar Winges bortgang. En
hjertelig takk også til Ann-Kristin for
vakker sang i kirka.
Arnbjørg med familie

Leksvik Minnefond
Minnekort til blomsterfondet er å få kjøpt
hos Coop Leksvik og Bunnpris.
Prisen på minnekort er kr 50.-

Takk for all oppmerksomhet og deltagelse ved Christians begravelse og
minnestund.
Takk for pengegavene til Oppdal/
Leksvik Røde kors og Leksvik dykkerklubb. En ekstra takk til Verena
Grønning og Roger Arntsen.
Marie, Heidi og Per Arne Langås

Hjertelig takk for all oppmerksomhet
og deltakelse ved vår kjære mor Tora
Ingebjørg Killingbergs bortgang og
begravelse. Takk for pengegaven til
langtidsavdelingen.
Paul, Andreas, Ingebjørg og Åse m/fam

Juletrefest
for store og små!
Det blir juletrefest for store og små
på Forsamlingshuset
tirsdag 4.januar kl 18.00.
Alle tar med et fat med mat, samt en
”nissepakke” med dropseske,
mandarin og en liten sjokolade for
hvert barn.
Arr. Gnisten og Nyskudd, Rønningen
barneforening

Hellige
trekongersfest
Det blir juletrefest for hele familien
på menighetshuset
torsdag 6.januar kl 18.00.
Variert program og sang av
”juleprosjektkoret”.
Arr. Stranda menighetsråd

Velkommen til
juletrefest
på Forsamlingshuset!
Søndag 9.januar kl 16.00 arrangerer
Leksvik menighetsråd juletrefest på
Leksvik Forsamlingshus.

Husbasar
på Forsamlingshuset
11. mars kl. 1900.
Andakt og sang.
Utlodning, åresalg, kakelotteri,
tombola og kaffe.
Velkommen

Retur: Leksvik og Stranda menighetsblad,
Kommunehuset i Leksvik,
7120 Leksvik.
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Søndag er kirkedag
HERRE:

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
Stranda kirke er åpen fra kl 14-16. Kom innom for lystenning,
eller gløgg og pepperkaker. Gudstjeneste kl 16.00.
Leksvik kirke kl 22.30
Søndag 09.januar
Leksvik kirke kl 11.00
Søndag 16.januar
Stranda kirke kl 11.00
Søndag 23.januar
Leksvik kirke kl 11.00
Søndag 06.februar
Leksvik kirke kl 11.00
Søndag 13.februar
Stranda kirke kl 11.00
Søndag 20.februar
Leksvik kirke kl 11.00
Søndag 06.mars
Leksvik kirke kl 11.00 LysVåken
Søndag 13.mars
Stranda kirke kl 11.00 LysVåken

I
disse
dager skulle
jeg
gjerne bygge et tre
inni hjertet mitt, og henge
på plass navnene til alle mine venner.
De nære,
og de langt borte.
Venner for livet, og dem
jeg har akkurat nå. De som jeg ser
hver dag, og dem som jeg har møtt ved underlige
sammentreff.
De som alltid husker
på meg, og de som glemmer
meg noen ganger. De utholdende, og de
med liten utholdenhet. De fra vanskelige tider,
og de fra de hyggelige stunder. De som jeg har såret,
og de som har
såret meg, uten å ville det.
De som jeg kjenner fra dybden,
og de som tilsynelatende volder meg sorg.
De som skylder meg noe, og de som jeg skylder mye.
Mine ydmyke venner, og de betydningsfulle, som har makt.
Navnene
til alle de som har reist gjennom livet mitt.
Et tre med dype røtter, fordi mine venners navn aldri skal bli
rykket ut av mitt hjerte. Et tre som vil blomstre neste år, og bringe
håp, kjærlighet og fred. Og i julen, HERRE; la oss dele håpets druer, og
bringe
litt
lykke
til dem
som har mistet noe av dette.

Søndag 20.mars
Leksvik kirke kl 11.00. Temagudstjeneste v/konfirmantene

Dette flotte diktet fikk vi av Aud og Bjørn Hovstein og syntes det
var så flott at vi ville dele det med leserne av menighetsbladet.
Diktet er fra en venn av de i Bolivia, og Aud har oversatt det fra
spansk. Dette er deres julehilsen i år, til alle som leser menighetsbladet. Vi lar det være vår og.
Red.

Søndag 10.april
Leksvik kirke kl 11.00
Forandringer i gudstjenesteoppsettet kan forekomme.
Følg derfor med på kunngjøringer og oppslag!

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
Ann Helen Rian

tlf. 74 85 71 05
tlf. 74 85 96 85
tlf. 74 85 64 73

Leksvik: Knut Hønnåshagen
Randi Bliksås
Åsmund Rosvold

tlf. 74 85 73 25
tlf. 74 85 78 25
tlf. 416 09 024

Trykk: Vest Grafiske AS, tlf.: 73 82 24 80

! FELÍZ NAVIDAD ! (GOD JUL)

