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PRESTENS HJØRNE
Ny gudstjenesteordning
blir innført fra
1. søndag i
advent 2011!
Det var en gang….
Slik begynner eventyr. Men slik tenker
vi også tilbake på det som en gang var.
Tiden bringer med seg så mangt! På den
ene siden blir vi hver dag litt eldre, for
vi har levd en dag mer, vi har fått litt
flere opplevelser og litt mer erfaring.
Det forandrer oss! Hvert menneske er et
nytt menneske hver dag, for det er ikke
den samme personen som i går!

Og nå endelig er utprøvingsfasen over.
Første søndag i adventstiden 2011 går
startskuddet for gudstjenestereformen
som Kirkemøtet vedtok i april i år.
Hva betyr det? Jo, dåpen skal være i
starten av gudstjenesten, slik som vi
har gjort lenge! Men det betyr mer. Jeg
siterer fra rundskriv nr. 3 – 2011 fra kirkerådet
”Gudstjenestereformen omfatter ny
ordning for hovedgudstjenesten, ny
ordning for dåp, ny tekstbok og nytt
regelverk for gudstjenestelivet.
Gudstjenesteordningen gir mulighet
til større bredde og variasjon i det
lokale gudstjenesteliv. Det legges
vekt på at flere involveres i forberedelse og gjennomføring av gudstjenestene.

På den andre side gjør tiden også noe
med det rundt oss. Andre personer forandrer seg, naturen forandrer seg, de
sosiale forhold forandrer seg, politikken
forandrer seg. Det gir til sammen en historisk utvikling.

Innføringen merkes i gudstjenesten
her … ved at den nye tekstboken tas
i bruk. …
Alle menigheter skal innen ett år fra
i dag ha på plass sin lokale grunnordning for gudstjenestelivet.

Også kirken forandrer seg! Det var
engang en tid der katekismen ble lært
utenat! Det var en gang en tid der latinsk
var kirkespråk, så ble det dansk i Norge.
På en annen plass i dette menighetsbladet skrives det om den nye bibeloversettelsen, en tilpassning til dagens språk.
Det var en gang at dåp skjedde ved inngangen til kirka, døpefonten sto i inngangspartiet! Så ble dåpen flyttet fram
i kirka, men til slutten av gudstjenesten.
Moren og barnet ventet i dåpssakristiet
til det var deres tur.
Det var en gang - men ikke nå! Fordi
kirka vår vil tilpasse gudstjenesten til
oss mennesker, har dåpen blitt flyttet
til begynnelsen av gudstjenesten. Det
skjedde som en del av en utprøvingsfase, men det er så lenge siden at jeg
nesten ikke husker det!

Velkommen til å delta i den store
samtalen om gudstjenestelivet i vår
menighet.
Hva er vi særlig glade for ved gudstjenestene? Hva kan vi tenke oss
å gjøre annerledes? La oss snakke
sammen om det.
Vi er sammen om gudstjenesten.
I gudstjenesten er vi sammen for
Guds ansikt.”
Hva blir annerledes?
Først vil dere merke at dåpen er anner-

ledes oppbygd: mottakelse – dåpshandling – livet i dåpen. Det betyr at vi først
takker Gud for livet, det nyfødte barnet.
Vi opplever at Gud gir oss sin nåde, sitt
tilsagn om at han vil være vår far og
vi får være hans barn, og så først blir
vi minnet om dåpens forpliktelse. Det
svarer vi på ved å lovprise Gud.
Så vil dere merke at gudstjenesten
begynner litt annerledes: først ringer
klokkene, så blir det gitt informasjon
om det som kommer til å skje, vi blir
stille og åpner oss for Gud. Stillheten
blir avsluttet av 3 klokkeslag, Og da
begynner gudstjenesten med preludium/
prosesjon.
Og et gudstjenesteutvalg og menighetsrådet vil i løpet av et år velge
bønner og tilpasse gudstjenesten til
oss i Leksvik.
I løpet av neste år vil også andre sider
ved gudstjenesten bli forandret: når vi
står og når vi sitter blir ordnet på nytt,
og målet er at bønnene blir forberedt og
bedt av folk fra Leksvik.
Ved alle forandringer vil gudstjenesteutvalget og menighetsrådet svært gjerne
høre hvordan gudstjenestedeltakerne
opplever gudstjenesten! Derfor vil det
bli mulig å svare på et enkelt spørreskjema og levere det i en kasse bak i
kirken. Din mening teller! Bli med og
preg våre gudstjenester!
Vi er sammen om gudstjenesten. I gudstjenesten er vi sammen for Guds ansikt.
Jeg gleder meg til et intensivt år med
samarbeid om en god gudstjeneste for
oss!
Verena Grønning, soknepresten i
Leksvik og Stranda menigheter

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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Jesus blir født

Juleandakt

Gud hos oss
Dette blir en helt spesiell jul for mange.
Sommerens vanvittige terror på Utøya og i Oslo skaker
oss voldsomt.
Noen mistet så ufattelig mye; en av dem sitter ikke rundt
bordet denne jula.
Savnet er ubeskrivelig.
Smerten voldsom.
Tapet uerstattelig.
Mange andre har og mistet sine dette året. Det har ikke
fått samme offentlig oppmerksomhet, som rimelig er.
Men savnet, smerten og tapet er like stort.
Alt vekkes til live igjen når høytida nærmer seg.
Vi trenger hverandre like mye denne jula som vi viste det
i dagene etter 22.juli.
Ondskapen har rykket så tett innpå oss at den er blitt en
realitet vi må forholde oss til på en ny måte. Den har
rystet oss i vårt innerste.
I juli svarte vi ondskapen med å strømme ut i gatene og
på torgene med roser i hendene, og med å tenne tusenvis
av lys i kirkene. Vi talte kjærlighetens språk, - og levde
som vi talte. «Gatene er nå fylt av kjærlighet», sa kronprins Haakon. En utrolig kraft når fellesskapet oppleves
slik.
Det ga dyp mening å svare med kjærlighetens språk.
For kjærligheten er det store under.
Hvor har vi dette fra?
Fra Gud. Han er kjærlighet. Han la inn kjærlighetens
kraft i oss da han skapte oss.
Gud kom selv julenatt til Maria og Josef som den
minste på jord, for å leve sammen med oss. Han kom
for å vise oss hva kjærlighet er. Da Guds Sønn ble
menneske, fikk vi et medmenneske i Gud som på egen
kropp har erfart hva det vil si å være menneske.
Jesus Kristus møtte alle med dyp kjærlighet, respekt og
verdighet. Han viste med sitt liv at kjærlighetens vei
fører til livet.
Men denne måten å leve på, utfordret ondskapen. Den
tålte det ikke.
Guds Sønn lot ondskapen ramme seg selv. Jesu død på
korset er et håpets tegn som forteller om en Gud som er
med oss ned i det dypeste mørke. Og trassig tror vi at
Kristi oppstandelse fra de døde
er den første virkelige seier
over ondskap og død.
Sammen med Kristus reiser vi
oss mot ondskapen i verden.
Velsignet julehøytid.
Tor Singsaas
biskop Nidaros

1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra
keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives
i manntall. 2 Denne første innskrivningen ble holdt
mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle
dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til
Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av
Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen
med Maria, som var lovet bort til ham, og som
ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden
da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den
førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe,
for det var ikke husrom for dem.
8 Det var noen g jetere der i nærheten som var
ute på marken og holdt nattevakt over flokken
sin. 9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og
Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet
av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se,
jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele
folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by;
han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til
tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger
i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
14 «Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake
til himmelen, sa g jeterne til hverandre: «La oss
gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt,
og som Herren har kunng jort for oss.» 16 Og de
skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det
lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham,
fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette
barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det
g jeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som
ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne
dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde
hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.
Hvis du har lyst å lese hele fortellingen om julens
budskap, anbefaler vi Matteus 1.18-25 Josef får besøk av
Herrens engel, Lukas 1.46-55 Budskapet til Maria, Lukas
2.21-28 Jesus får navn og bæres til tempelet, Matteus 2.1-12
vismennene hyller Jesus.
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Barnehagens

Julespill

Juleevangeliet er en av de mest kjent
fortellingene i verden. Bak den enkle
fortellingen ligger det en bibelsk sannhet av ufattelig betydning; at Gud kom
til verden. Ordet ”evangelium” betyr
godt nytt”.
Hvert år kler barn seg ut som engler
og underholder slektningene sine med
skuespill om Jesu fødsel. Det skjer
også her i Leksvik. For 20. året på rad
setter barnehagene opp julespill i Leksvik kirke. Les hva barnehagene selv
skriver:
BARNEHAGENES JULESPILL I
KIRKA
Så er det altså gått 2011 år siden Jesu fødsel. I 20 av disse
årene har barnehagene i Leksvik feiret dette ved å framføre
julevangeliet i Leksvik kirke med barnehagebarna. Det er
barnehagebarn fra Tuppen og Lillemor barnehage, Steinvegen barnehage og Leksvik barnehage som samarbeider om
dette arrangementet. De som skal begynne på skolen ”neste
høst” har roller som Josef og Maria, gjeterne, kongene og lysbærerne. De som har enda et år igjen i barnehagen er englekor. De lærer da rollen til neste år ved å se på hvordan de
store gjør dette, samtidig som de er verdens flotteste sangkor.
Vi øver kun en gang før selve fremføringen.
Juleevangeliet slik vi framfører det er ”selvinstruerende”, og

det som måtte forekomme av uforutsette ting, må bare flettes
inn i historien der og da. Det har jo hendt at både engler og
gjetere har måttet løpe på do midt under reisen til Betlehem,
men det gjør ingenting . Måten Jesus blir ”født på” (Maria
har en liten dukke innenfor drakta si) er også et kapittel for
seg selv.
For mange av oss er dette selve julen!! Et vakrere syn enn
60 barn som synger og takler rollene sine med den største
selvfølgelighet finnes vel neppe. Vi takker Leksvik menighet
for velvilje og samarbeid, og håper vi får fortsette med denne
tradisjonen i mange år framover.
For barnehagene. Arne Meese

Maria

Josef

Årets Maria heter Sofia
Kopreitan Dahl og går i Steinvegen barnehage.
Jeg møter henne samme dag
som de skal øve på julespillet
i kirken.
Hun vet at Maria er den som
fødte Jesusbarnet, men hun skal
bare ha en dukke under kjolen.
Sofia er litt spent på å møte de
andre som er med i julespillet,
men føler seg sikker på at det
skal gå bra.
Etter endt forestilling ryktes
det at Jesusbarnet fikk en litt
tøff start på tilværelsen denne
gangen. Konklusjonen ble at:
Jesusbarnet er en ”hardhaus”.

Josef spilles av Sondre Sæther
Røst. Han går i Leksvik barnehage. Når jeg spør om jeg kan få
ta bilde av han er det greit. Jeg
forteller at det er til menighetsbladet og at det er fordi han skal
spille en viktig rolle i julespillet.
”Jeg skal være Josef ” kan han
stolt fortelle. ”Hun som skal
spille Maria går i Steinvegen
barnehage. Hun heter Sofia,
men jeg kjenner henne ikke. Jeg
har aldri truffet henne”.
… Ikke så ulikt Bibelens Josef.
Det kan vel neppe sies at han
Årets Josef
heller kjente Maria spesielt
godt.
Enda godt at Josef fikk besøk av
en Herrens engel som fortalte han hva som skulle skje.

Årets Maria

Vi får håpe og tro at Sondre og Sofia finner ut av det, med
eller uten englehjelp, så forestillingen også i år går sin gang.
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Fakta: Om gjetere, engler, steder og momenter i juleevangeliet.
Maria
Maria var en ung jente da engelen Gabriel kom til henne. Det står svært
lite om Maria, Jesu mor, i Det nye testamentet. Hun kommer fram bare i
glimt; for eksempel da Jesus som tolåring forsvant under påskefeiringen,
da det ble tomt for vin i bryllupet i Kana, eller under korsfestelsen. De små
glimtene gir oss et bilde av en troende og ydmyk kvinne. Fra mysteriet ved
Jesu fødsel til mysteriet ved hans død leser vi at Maria lot Guds vilje skje.

hadde ikke Nasaret mer enn 150-200 innbyggere. Landsbyen lå 20 km
sørvest for Genesaretsjøen.

Josef
Josef var tømrer. Han var forlovet med Maria da hun mottok engelens
budskap om at hun skulle føde Jesus. Etter noen kvaler tok Josef på seg
oppgaven som Jesu far. Bibelen gir få detaljer om Josefs senere liv, og sier
ikke når han døde.
Josef står senest oppført i Bibelen i Lukas evangeliet i kapittel 2, under
Jesus som tolvåring i tempelet. Siden Bibelen ikke gir mange detaljer som
Josefs senere liv, kan det se ut til at han i motsetning til Maria døde før
Jesu korsfestelse.

Herberge
I tidligere oversettelser stod det i juleevangeliet: ”For det var ikke plass
til dem i herberget.” (Luk 2,7) I den foreløpige oversettelsen av Det nye
testamentet i 2005 stod det: ” For de fant ikke husrom noe sted”. Det var
neppe noe ”herberge” eller pensjonat i Betlehem. ”Husrom” er en riktigere
oversettelse av det greske ordet katalyma. I Bibelen 2011 står det nå at
Maria svøpte Jesus-barnet og la ham i en krybbe, ”for det var ikke husrom
for dem”.

Betlehem
Betlehem lå 8 km sør for Jerusalem. Betlehem betyr ”brødhuset”; kanskje
fordi byen engang hadde hatt kornlager for områdene rundt. I følge profeten Mika (Mika 5,1) skulle Messias, den nye frelserkongen av Davids slekt,
komme fra Betlehem.

Engler
Engler opptrer ofte ved viktige anledninger i Bibelen. Mange kunstnere
har fremstilt dem med lang gevanter og vinger, men i Bibelen likner de
mye mer på mennesker, og noen ganger blir de til og med tatt for å være
mennesker. Ordet ”engel” betyr budbringer”. De er himelseke skapninger
som bringer med seg Guds budskap, setter i verk Guds planer og forsvarer
Guds folk.

Symbolske gaver
Gavene fra vismennene (ikke ”vise menn”, men astrologer) symboliserte
Jesu fremtidige liv og forkynnelse:
• Gull, det dyreste metallet, var et symbol på hans kongeverdighet.
• Røkelse, som ble brent ved religiøse seremonier, var et tegn på hans
rolle som prest
• Myrra, som ble brukt til balsamering, var et tegn på at han døde for
menneskeheten.
Fra disse gavene oppsto det en tradisjon om at det var tre vismenn, men
Bibelen sier faktisk ikke noe om hvor mange de var. Besøket deres blir
minnet på den årlige helligtrekongersdag 6.januar.

Nasaret
Maria og Josef bodde i Nasaret, en liten landsby lengst sør i Galilea. Trolig

Kilde: Heftet Gledelig jul, utgitt av Bibelselskapet 2011.

Gjeter
På Jesu tid ble gjetere sett ned på, foraktet og oppfattet som upålitelige
personer.

Travel adventstid for YES!
Fra 1.søndag i advent og hele desember har barnekoret YES
hatt fullt program. De innledet med egenskrevet forestilling
1.søndag i advent med 180 tilskuere i kultursalen. Her fikk vi
et gjensyn med gamle og nye julesanger, dikt og julefortellinger. En flott forestilling som ga alle tilstedeværende en
god porsjon julestemning. Så gikk det slag i slag med deltakelse på lysmesse, korøvelse på helsetunet og opptreden på
Vi synger julen inn.
Som om ikke det er nok blir de å høre i kirken Julaften kl 16
og på julekonsert i Leksvik kirke 5.juledag. Vi er kjempeglad
for å ha et kor som er så villig til å stille opp, og som sprer
så mye sangglede. Vi håper å høre mye fra dere også i 2012.
En stor takk til Marit E. Hjellup, Beathe Hovstein, Knut
Landsem og hjelperne deres som bruker av sin fritid på YES.
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Babysang
Denne høsten startet Leksvik menighet opp med
babysang. Fem barn med mammaer har vært innom
samlingene i høst, noen hver gang, andre litt færre.
På grunn av at skolen leide Forsamlingshuset, har
babysang holdt til på Lundeng denne høsten. Jeg
stakk innom siste gangen for å finne ut litt mer om
hva babysang egentlig er…
I gangen blir jeg møtt og ønsket velkommen av Marit
Røstad Dahl, og nede i salen har Diakon Ann-Kristin gjort alt klart med matter, rytmeinstrumenter og
bordet er dekket. Her lukter kaffe og nystekte vafler.
Randi Sørli har kjøkkenansvar og i dag er det til og
med kake. Dette lover bra.
Denne dagen er det Konrad Martinius, Ellen, Eskil
med storebror Erlend, og Frida Sofie som kommer
sammen med mødrene sine. Noen rett fra senga,
knapt nok rukket frokost, mens andre snart er klar for
formiddagsdoppen sin. Sånn er det bare.
Ann-Kristin har lagd kjøreplan for dagens samling,
den henger på veggen. Ann-Kristin bruker klangstaver og synger. Marit hjelper også til. Så kan mødrene
henge seg på etter hvert. Her er sanger, rim og regler.
Noen kjente, andre nye, noen med bevegelse, andre
uten.
Samlingene starter alltid med velkomstsang hvor
det synges et vers for hvert barn. Her nevnes de med
navn. Det er fascinerende å se utrykkene som brer seg
over de små ansiktene etter hvert som det synges for
dem. De formelig stråler, og det er tydelig at dette
syns de er kjekt.
Så følger ulike sanger som: Gå i skogen, Så kom den
søte lille mus, Sko Blakken, Gud elsker alle de store,
Høyt høyt høyt i et epletre, Dirri dirri dam, Du er så
fin, Se regndråpen faller fra skyen ned, Her sitter vi
og ror, Jeg folder mine hender små og Kjære Gud, jeg
har det godt. Når de to siste sangene synges, kan de
som ønsker det tenne et lys for barna sine.
Sangene glir lett over i hverandre. Innimellom brukes
bevegelser, rytmeinstrumenter og det luftige blå stoffet som sakte beveges over barna. Det kan de strekke
seg etter, eller bare fryde seg over, og så vidt føle at
det streifer nesetippen. Da er det mange morsomme
utrykk å se i de små fjesene. Så er selve sangstunden
over.
For meg som er voksen syntes jeg vi bare så vidt er
kommet i gang, men for de små er dette akkurat passe,
og nå er det tid for mat. Både Frida Sofie og Ellen er
sultne. En ny bleie må også til. Storebror Erlend og
Konrad Martinius vil gjerne utforske instrumentene
litt mer, og det er selvfølgelig lov.
Så blir det kaffe, vafler og kake på de voksne. Denne
siste gangen blir det gjort litt ekstra stas på de voksne.

Praten går lett rundt bordet. Mødrene synes å være fornøyd med
babysang som et tilbud til sine små. ” Det skulle gjerne vært med
flere… Rart egentli at det ikke er med fler” er noe av det som blir
kommentert ” kanskje det er litt fremmed og nytt enda?”.
” Det beste er at vi trenger ikke synge så mye selv… men det har ført
til at jeg synger litt mer hjemme, og husker jeg ikke teksten så dikter
jeg bare opp noe” kan Frida Sofies mamma fortelle. ” Det er tydelig at ungene koser seg med sangen”, sier Ellens mamma, det er de
andre mammaene og enige i. På spørsmål om de anbefaler andre å bli
med er svaret følgende: Absolutt!
Noen av mødrene vurderer å bli med etter jul og. Ellen får kanskje
følge av bestemor. Det går også an - og fedre med barn er selvfølelig
også velkomne.

Babysang våren 2012
Har du et barn som er mellom 0 og 12 md.? Da er du hjertelig velkommen på babysang på Forsamlingshuset i Leksvik fra kl 10.00 til ca kl
12.00 følgende tirsdager:
31. januar 14. februar

28. februar 13. mars 27. mars 10. april

Det blir sang, bevegelse, rytme, rim og regler.
Etter sangstunda serverer vi vafler, kaffe og te. Pris for semesteret:
kr 200,-.
Usikker på om dette er noe for deg, eller lurer på hvordan det er?
Du er hjertelig velkommen til en ”prøvetime”, det koster ingenting.
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DIAKONIENS SPALTE
Å se, å bli sett
Jeg har en historie jeg har lyst til å dele
med deg. En historie som handler om å
bli sett, om å bli bekreftet.
”Hun var en godt voksen dame, pensjonist, som hadde vært på klassesammenkomst. Det var mange år siden
hun hadde truffet gamle medelever. På
festmiddagen gikk praten livlig og da
det led på kveld, ville de at hun skulle
fortelle om da hun arbeidet som misjonær, for det hadde hun gjort i mange år.
Damen fortalte. Senere på kvelden gikk
hun hjem mens de fleste andre ble sittende igjen.
Neste dag fikk hun e-post fra en av de
gamle klassekameratene, som fortalte

at de hadde blitt sittende en stund etter
at hun dro hjem. De hadde snakket om
henne. Om hvor rikt et liv hun hadde
hatt. I brevet stod det: ”Du har nok hatt
det rikeste livet av oss alle.”

ker og deres mødre. Helt unike alle
sammen! Ja, bare ta en titt på bildene!
Unike er også alle dere jeg har møtt fra
barnehager, skoleklasser, konfirmanter,
voksne og eldre!

Da løftet damen hånden sin og begynte
å telle på fingrene: Ikke har jeg mann,
ikke har jeg barn, ikke har jeg barnebarn… og så synes de at jeg har hatt det
rikeste livet av alle? Tenk det, sa hun.
Den gangen følte jeg virkelig at jeg fikk
bekreftelse som menneske.”

Det er mange måter å bekrefte et menneske på. Det at mennesker vi omgir
oss med møter oss med et smil og hilser
er en måte. Det å fortelle noen at du
er den du er, og det er bra nok!, er en
annen. Uansett så oppfordrer jeg deg til
å se og bekrefte noen du kjenner. Om
alle tar oppfordringen, så vil du både se
og bli sett!

I året som har gått har jeg møtt mange
av dere som bor her i kommunen. Noen
kjenner jeg fra før, andre har jeg møtt
for første gang. I høst startet Leksvik
menighet med babysang. Her har jeg
fått møte noen nydelige små mennes-

Velkommen til storhyggetreff
onsdag 18.januar!
Diakoniutvalget i Stranda inviterer til
Storhyggetreff 18.01.12 kl 11.00 på
Stranda menighetshus. Påmeldingsfrist
er satt til 11.01.12. Kontakt: Torunn
Johansen 95 77 91 78 eller Ann-Kristin
95 87 94 85. Pris kr. 60,-.

Øvrige datoer for våren 2012 er:
15. februar, 14. mars, 11. april, 09. mai.
Hyggetreffene er på menighetshuset og
starter kl 11.00.
Alle er hjertelig velkommen!

Ønsker dere alle en fredfylt jul i hjerte
og hjem!
Ann-Kristin

I en natt
I en natt så klar og kald
av en ung og tapper mor
i en krybbe i en stall
fødes et håpet til vår gjord
Så umerkelig så stille,
byens gater helt forlatt,
ingen opptog for den lille
lyset kom en vinternatt
Gjeterne satt rundt sin grue,
skremtes opp av lys og lyd.
Himlen sto i veldig lue,
engler sang om fremmed fryd.
Ikke frykt, vær ikke redde,
Gud har kommet til vår jord,
nå i natt var det det skjedde,
gå til barnet og hans mor.
I det stille til de små
bringer Jesus håp om fred,
og han kommer da som nå
fra himlen til oss ned.
Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom,
evig er han her tilstede,
nå står grav og krybbe tom.

Den 16.november hadde vi storfint besøk på hyggetreffet. Da fikk vi besøk av Vanvikan barnehage som flere sanger for oss. Det var kjempekoselig!
Takk for besøket. Kom gjerne igjen…

8

Leksvik og Stranda Menighetsblad

Helsetunet på besøk og urpremiere på ”det
nye orgelet”!
Torsdag 1.desember besøkte beboere ved Leksvik Helsetun
kirken. I den anledning benyttet vi sjansen til å ha urpremiere
på ”det nye orgelet”. Som dere kan lese annet sted i bladet har
vi fått tilbake det aller første orgelet som stod i Leksvik kirke.
Ved Helsetunets besøk benyttet vi ”nyorgelet” til salmesangen. En historisk begivenhet ble oss til del denne dagen, da
vi atter kunne spille de gamle toner med musikk fra et orgel
med sjel.

Gammel-gammel-orgelet på plass i Leksvik kirke
For ei tid tilbake kom jeg i prat med Anna Røstadsand. Da
fikk jeg vite at det første orgelet som ble brukt i Leksvik kirke
stod hos henne. Nå ville hun at orgelet skulle komme tilbake
til kirka. Det var mannen hennes, Ivar Røstadsand, som ble
tipset om det og hadde fått det hjem.
Vi har hentet det og er glad for at det er tilbake i kirka. Takk
til dere som tok vare på det! Dessverre ble det malt under
siste reparasjon, uten at Røstadsand ble kontaktet. Dermed
vet vi ikke hvordan det så ut opprinnelig.
På orgelet er det festet en orientering der Ivar forteller om
”orgelets gang.”
Det er slik:

Gammelorgelet fra Leksvik kirke.
Dette orgelet ble bygd ca. 1885 av orgelbygger Jermstad på
Inderøya. Orgelet er det første som stod i Leksvik kirke. Da
nytt orgel ble anskaffet der, tilfalt dette orgelet den gamle
organisten. Ved dennes død arvet Bernt Solberg orgelet.
Bernt forærte orgelet til Johan Kristiansen, Frosta, som var
ringer i Frosta kirke.
En hytteeier på Frosta, Rolf Sesseng, fikk dette orgelet i 1973.
Han har gitt disse opplysningene. Det ble reparert i 1978.
I år 2001 ringte Sesseng meg og sa at jeg skulle få orgelet
hvis jeg bare kom og hentet det. Han ville ha det bort.
1.august 2001 var Anna og jeg på Frosta og hentet det.

Instrumentet var en del defekt. Jeg sendte det straks til Ole
Lilleberg, Bratsberg og fikk det reparert.
Jeg vil at orgelet etter min tid skal bli i offentlig eie. Det er
derfor naturlig at det får plass i Leksvik kirke.
Leksvik, den 22. januar 2004
Ivar Røstadsand

Julekonsert
i Leksvik kirke!
Også i år blir det julekonsert i Leksvik kirke 5. juledag.
Det er altså den 29. desember kl. 19.00.
Det blir en kveld preget av mye sang.
Leksviks mest populære kor, ”Yes” blir med.
Det samme gjør Corlex, Koralkoret og Fosen Barokk.
Det kan hende det blir flere deltagere også.
Dette blir altså kvelden hvor ingen kan sitte hjemme!
Som før tar vi opp kollekt til dekning av utgifter, og ikke
minst, til å finansiere ting vi har bruk for til sang- og
musikklivet i kirkene våre.
Hjertelig velkommen!
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50-årskonfirmanter Stranda 2011
Foran fra venstre:
Aud Asta Andresen Saus,
Aud Ingfrid Tømmerdal
Jensen,
Elin Storsve Pallin,
Ruth Margaret Hindrum,
Ella Karin Rokhaug,
Sigfrid Bolsø Berdal,
Audhild Balstad Domaas.
Bakerst fra venstre:
Bjørn Tømmerdal,
Odd Johan Meland,
Asbjørn Bjørseth,
Steinar Rian.

Min julesang
Det synges mye i juletida. Vi har
utfordret Kjersti Lerstad og Inger
Buaune Fjeldvær til å la oss ta del i
hvilken sang som betyr noe spesielt
for dem. Helt uavhengig av hverandre endte de opp med samme
sang, men med helt forskjellig inngangsvinkel. Les hva de skriver.
Kjersti Lerstad
Den ultimate julestemningen da
jeg var liten, fikk jeg da vi satte på
Mahalia Jacksons jule-LP på platespilleren. Favoritten var og er
O’Holy Night. Fantastisk stemme
på den dama!
Hele førjulstiden hørte jeg på denne
plata, mens vi bakte kailla & kjærringa, vasket og pusset sølvtøy.

Etter at jeg ble voksen fikk jeg
Mahalia på CD, og jeg gleder meg
til å spille den for ungene mine i førjulstida. Jeg hadde den faktisk som
ringetone på mobilen min et år, så
jeg har definitivt et godt forhold til
den. (Måtte skifte ringetone etter en
stund, for jeg tok aldri telefonen...)
Jussi Björlings versjon, O’Helga
Natt, kan også måle seg, men det er
noe med barndommens minner og
tradisjoner.
Inger Buaune Fjeldvær
Jeg synes det er mange fine julesanger, men dersom det er en som peker
seg ut som vinner for meg, må det bli
O helga natt.
Det er fordi at jeg føler julefreden senker seg, når jeg er i Stranda
kirke på julaften og hører Stranda
Mannskor synge O helga natt.

O helga natt
O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
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Fra orgelkrakken
Du har ikke forstått det du heller, nei?
Altså, hvor det ble av alle dagene siden
advent i fjor?
Men selv om mye ble ugjort, fikk vi
forhåpentligvis mye positivt ut av året
også!
Som seg hør og bør, har jeg brukt noe av
”vedalderen” på nettopp å hogge ved.

Foran fra venstre: Marit Bergfjord, Verena Grønning, Tone Dahl Tveiten, Inger
Jorid Teigland.
Bak fra venstre: Karl Oddvar Balvold, Lars Johan Tetlimo, Hans Jakob Krabseth.
Ikke tilstede: Knut Ola Vang.
Leder for perioden er: Karl Oddvar Balvold, nestleder: Inger Jorid Teigland.
Representanter i Leksvik kirkelig fellesråd: Karl Oddvar Balvold og Knut Ola
Vang.

Stranda menighetsråd

Men så var det de 60 prosent som organist da.
Gode og villige sangere, musikere og
andre medarbeidere har bidratt til at vi
har hatt mange sang- og musikkinnslag
i gudstjenestene. Årets største utfordring ble nok langfredagsgudstjenesten
i Leksvik kirke. Da var det Johannespasjonen av Bach som dannet rammen.
Samtlige koraler (salmer) fra Johannespasjonen ble framført, mens bibeltekstene ble lest.
(I Johannespasjonen blir de sunget av
solist) Koralkoret og Fosen Barokk sto
for det musikalske.
For inntektene ved konsertene har det
blitt kjøpt inn utstyr til bruk i det musikalske arbeidet.
Takk for godt samarbeid dette året også,
kjære sangere og musikere!
En velsignet jule-og nyttårshelg ønskes
alle av Ole Andreas

Nye sangere
til koralkoret
Vi ønsker oss flere sangere i koret. Hvis
du er glad i å synge og kan tenke deg
å synge i et kor som blir mye brukt i
kirka, er du hjertelig velkommen!
Du kan ta kontakt med meg på tlf.:
900 42 053 eller på e-post:
organist@leksvik.kirken.no
Hilsen Ole Andreas
Foran fra venstre: Inger Buaune Fjeldvær, Gunvor Rognes, Verena Grønning.
Bak fra vesntre: Grete Tungen, Bjørg Tora Tømmerdal, Pål Vidar Hagen.
Ikke tilstede: Ove Høiseth.
Leder for perioden er Gunvor Rognes, nestleder: Inger B. Fjeldvær.
Representanter i Leksvik kirkelig fellesråd: Gunvor Rognes og Grete Tungen
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Gaver til menighetsbladet

FRA
KIRKEBØKENE

Tusen takk for mottatte gaver til
bladet. I løpet av den første måneden etter at siste nummer av bladet
ble distribuert med giro, har det
kommet inn i alt 44.000,- kroner.
Direkte kostnader for å trykke og
distribuere menighetsbladet i et år
beløper seg til ca. 55.000 kroner.
Bladet har ingen andre inntekter,
og vi er derfor avhengig av disse
frivillige gavene. Igjen tusen takk
for alle bidrag!

Døpte Leksvik
23.11.11 Eline Nøstum
Lisa Emilie Bjørnebo

Menighetsbladet sendes som kjent
også til en stor del utflyttede leksværinger og vanvikbygg både
i inn- og utland. Vet du om flere
slike som kanskje ønsker bladet tilsendt, ber jeg om at vi får navn og
adresse til disse personene. Bladet
kan også sendes på e-post til de
som ønsker det.
Leksvik og Stranda menighetsblad
er til en hver tid tilgjengelig på
www.menighetsblad.no

Tilsetting av kirketjener

Døde Leksvik
06.10.11 Grete Sofie Hansen f. 1923
07.10.11 Erling Martin Sand f. 1926
08.10.11 Andreas Kristofer Gangstad
f.1929
17.10.11 Alma Helene Sandgrind f. 1931
Døpte Stranda
13.11.11 Thea Gynnild Thrana
Døde Stranda
31.10.11 Arthur Ingemar Beirå f. 1925
03.11.11 Andreas Margido Normann
f. 1930

Juletrefest
for store og små!
Det blir juletrefest for store og små
på Forsamlingshuset
tirsdag 3.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.

Velkommen til
juletrefest
på Forsamlingshuset!
Søndag 8.januar kl 16.00 arrangerer
Leksvik menighetsråd juletrefest på
Leksvik Forsamlingshus.
Arr. Leksvik menighetsråd

Ola Gunnar Hjellup har sagt opp sin
stilling som kirketjener fra nyttår. Stillingen har vært utlyst som en 75 % stilling, og tilsetting er nå foretatt. Nytilsatt kirketjener er Øyvind Jansen. Han
bor nå i Hurdal og vil tiltre stillingen 1.
februar 2012. Presentasjon og intervju
med ham vil komme i et senere nummer
av bladet.
Kirkevergen

Husbasar
på Leksvik Forsamlingshus
fredag 9.mars kl 19.00.
Alle velkommen!

Leksvik Minnefond

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

TAKKEANNONSER
Takkeannonser i bladet koster minimum
kr 50,- Annonseteksten leveres/ sendes til
Leksvik Menighets kirkekontor, Kommunehuset, 7120 Leksvik, eller pr mail:
menighet@leksvik.kirken.no.
For betaling benytt giro i bladet eller
betal direkte i Sparebank 1, Midt- Norge,
konto 4241 07 01116.

Hjertelig takk for gaver og hilsener til
våre 70-årsdager.
Takker også for god hjelp i forbindelse
med dette.
Ruth og Egil Langørgen
Til 50-årskonfirmantene fra Aune skole
2011. Takk for at dere besøkte Asles
grav og husket meg også med vakre
røde roser.
Gledelig jul til dere alle i Leksvik.
Hilsen Olga Aaring
Takk til alle som husket meg med blomster, gaver og hilsener på min 80-årsdag.
Torbjørg Grøntvedt
Takk til alle som gledet meg med gaver,
blomster og hilsener på min 70-årsdag.
Takk også til Amalie, Jenny, Martin,
Aasmund og John for fin sang og
musikk.
Eli Sandsve
Hjertelig takk for all varm omsorg,
blomster og deltakelse ved vår kjære
Andreas Gangstads bortgang. Vi
takker også for kr. 11.400,- til Leksvik
Helsetun.
Målfrid
Viggo m/fam
Hjertelig takk for all oppmerksomhet,
blomster og pengegaver til Norsk Luthersk Misjonssamband og Den Norske
kirke i utlandet, Sjømannsmisjonen ved
vår kjære Erling Martin Sands bortgang og begravelse. En stor takk også
til Marit og Ola for fin sang.
Martin og Kristin m/familier
Takk for all deltakelse, blomster og
pengegaver til Langtidsavdelinga Leksvik Helsetun ved Jenny Mathilde
Aanonli sin bortgang.
En stor takk til alle ansatte ved Langtidsavdelinga for god pleie og omsorg.
Hilsen familien.

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

B

Søndag er kirkedag
24.desember Julaften
Stranda kirke kl 14.00
Leksvik kirke kl 14.00
Leksvik kirke kl 16.00
25.desember 1. juledag
Leksvik kirke kl 11.00
Stranda kirke kl 14.00

Jul i Stranda kirke

31.desember Nyttårsaften
Stranda kirke kl 16.00
Leksvik kirke kl 23.00
Åpent hus med servering av gløgg i prestegården etter
gudstjenesten.

Vi inviterer alle til julefeiring i Stranda kirke!
Nytt i år er at gudstjenesten 2.juledag er flytta til
1.juledag kl 14. Vi håper at dag og tidspunkt vil passe
for flere.

Søndag 15.januar
Leksvik kirke kl 11.00

Gudstjenester og arrangementer i Stranda kirke:

Søndag 22.januar
Stranda kirke kl 11.00. Familiegudstjeneste.

Julaften kl 14, familiegudstjeneste med barnekor og
Stranda mannskor.

Søndag 29.januar
Leksvik kirke kl 11.00. Familiegudstjeneste.

1.juledag kl 14, høytidsgudstjeneste med Fosen
Barokk.
Nyttårsaften kl 16, gudstjeneste

Søndag 05.februar
Leksvik kirke kl 11.00.

Nyttårsaften kl 14 – 17.30, ÅPEN KIRKE
Mange besøker kirkegården denne dagen for
å tenne lys og minnes sine kjære. Kom også
gjerne inn i kirka for å tenne lys, ha ei stille
stund eller en samtale med oss. Vi serverer
gløgg. Minikonsert ved organisten kl 15.

Søndag 12.februar
Stranda kirke kl 11.00
Leksvik kirke kl 19.00
Søndag 19.februar
Leksvik kirke kl 11.00

Velkommen til Hellige tre kongers fest fredag
6.januar!
Fredag 6.januar kl 18 blir det Hellige tre kongers fest/
juletrefest på Stranda menighetshus – en fest for hele
familien.

Søndag 04.mars
Stranda kirke kl 11.00. LysVåken
Søndag 11.mars
Leksvik kirke kl 11.00. Lysvåken
Søndag 25.mars
Leksvik kirke kl 11.00

VELKOMMEN!

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. 993 74 055
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Stranda menighetsråd

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

