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DÅ ER VI FRAMME VED haust-
nummeret. Sommaren er over og 
framom oss ventar lange mørke 
kveldar. I og for seg sant nok, men 
det er ikkje heile sanninga. Hausten 
kan også vera fin og spanande den. 
No er tida for å hausta grøda etter 
sommaren. No er tida for å få betalt 
for timane på kne i åkeren. Så er ikkje 
resultatet alltid slik ein hadde sett for 
seg. Det er ikkje alltid at resultatet 
står i forhold til innsatsen. Men så 
hender det somme gonger at det går 
den andre vegen òg. Resultatet kan 
verta betre enn fortent. Det er fakto-
rar utanfor arbeidsinnsatsen som ofte 
avgjer resultatet.

Apropos det å hausta frå naturen. 
For mange er haustjakta det dei ser 
mest fram til gjennom heile året, så 
kom ikkje her og snakk ned årstida.

Denne utgåva av menighetsbladet 
er vel meir eit sommarblad enn eit 
haustblad. Det meste av stoffet inne i 
bladet er jo sommarstoff – presenta-
sjon av hendingar som har gått føre 
seg i løpet av sommaren. Men vi har 
sjølvsagt også frampeik, ting som 

ligg der og ventar på at tida skal verta 
deira. 

Går ein gjennom innhaldet i bladet, 
vil ein nok finna at den regnvåte 
sommaren vert nemnt fleire gonger. 
Slik sett skil ikkje folka i redaksjonen 
seg særleg frå folk flest. Været betyr 
noko for oss alle. Etter regn vil vi ha 
sol. Men når sola ikkje får sleppa til, 
vert suget etter ho berre sterkare. Så 
når ein endeleg får ein solskinnsdag, 
må ein berre feira han. Hadde vi hatt 
fint vær i heile sommar, hadde vi då 
sett kor vakkert det var ved Storvat-
net 7. august då vi feira gudsteneste 
der? Truleg ikkje. Slik er det vel i livet 
elles også. Ein ser ikkje kor bra ein 
har det, før ein har vore innom ein 
nedtur eller to. Livet gir, livet tar! 

Sommaren er agurktid. Ei tid der 
det ikkje skjer så mykje nytt. Dei 
tilsette i kyrkja og vi andre også 
skal ha vår ferie. Resultatet er at det 
vert lengre mellom gudstenester og 
andre arrangement, og då vert det litt 
mindre å plukka frå for menighets-
bladet. Men heldigvis det ligg materi-
ale nok i bygda til å fylla bladet!
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Skyfri himmel

Av sokneprest Lars Sperre

I skrivende stund virker det som om sommeren 
har kommet til Trøndelag – selv om det er septem-
ber. For flere dager på rad har det nå vært skikke-
lig finvær, noe som kan virke positivt inn på oss. 
Kanskje blir flere lettere til sinns og i bedre humør. 

I tillegg gjelder det nå å få noen av de opplevelsene 
som regnet bort denne sommeren. Grillen bør fram, 
og maten tilberedes og spises utendørs. Den eneste 
streken i regninga er at flesteparten av oss er ferdige 
med ferien – men det bør likevel ikke være til hinder 
for et uforglemmelig sjøbad.

Uansett tror jeg mange som var hjemme i ferien 
syntes det ble tungt og trasig, da årets sommer ga 
flest regnværsdager. Ekstra kjedelig ble det trolig for 
barna, som enda mer enn ellers valgte å være inne 
for å holde på med dataspill. 

Men vi kan også trekke en parallell mellom begre-
pet skyfri himmel og trasig regnvær, med hvordan vi 
har det i livet ellers. For i overført betydning er ikke 
livet bare skyfritt. Vi har ikke bare godværsdager. 
Uansett hvor mye vi ønsker oss fine og ukompliserte 
dager, får vi dem ikke alltid som bestilt. 

Mange mennesker sliter i hverdagen av forskjellige 

grunner, og enda mer vanskelig kan det bli med økte 
strøm-, drivstoff- og matvarepriser utover høsten 
og vinteren. Begrepet «vanskelig å få endene til å 
møtes» vil bli tatt fram igjen av langt flere. 

I tillegg sliter mange med psykiske problemer – ja, 
langt flere enn vi i utgangspunktet har trodd. Tids-
klemma er stor, presset på jobben kan virke vanske-
lig å håndtere. Men det er også slitsomt å skulle måle 
seg med naboens levestandard, hvis den er høyere 
enn det jeg klarer å leve opp til. 

Flere teologer har satt søkelys på at himmelen 
langt fra bare er skyfri for oss mennesker. Likevel er 
det også viktig å få fram at vi har en åpen himmel 
over livene våre. Dette betyr at Gud har en raushet 
som overgår vår fatteevne. Men det betyr også at 
vi kan vende oss til Gud med alt vi har på hjertet – 
både det som tynger og alt det vi ønsker å takke for. 

Livet vårt er ikke bare skyfritt. Alle vet vi at det 
ikke bare består av enkle og behagelig solskinnsda-
ger. For sånn er det å være menneske – og derfor er 
det viktig at vi også avfinner oss med at det er sånn 
det er å være deg og meg. Og Gud er der for oss, for 
vi er alle skapt i Guds bilde. 
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sett og hørt
19. JUNI

Friluftsgudstjeneste på Fjølåsen
Gudstjeneste på Fjølåsen er alltid like hyggelig. I år var 

det dessverre bare 15 mennesker som hadde funnet veien 
opp til gapahuken. En må nok innse at turen opp kan være i 
hardeste laget for mange.

Men de som kom hadde det hyggelig. Med herlig natur 
rundt oss på alle kanter, minnet Lars Sperre oss om i preke-
nen at det er noen som står bak det hele. At det var Gud 
som en gang skapte himmel og jord og alt det vakre rundt 
oss.

Organist denne søndagen var Daniel Falcon Græsdal på 
trekkspill. Og som i fjor fortsatte han å spille mens vi andre 
hadde kirkekaffe.     

     Leif Veland
7. AUGUST

Åpen dag på Frostad Bygdetun
Agdenes historielag arrangerte «Åpen dag» på Frostad 

bygdetun søndag 7. august. Etter mange regn tunge dager 
tittet sola endelig fram, og det ble en 

trivelig dag for de vel femti frammøtte. Det ble orientert 
litt om gårdens historie, som for ca 100 år siden var en av de 
største i bygda. Det ble også referert fra gamle almanakker, 
om onnefolk som jobbet der rundt 1900 for ei lønn på 50 øre 
til kr 1,60 pr dag, og om drifta på 1960-tallet da traktoren og 
motorsaga hadde kommet til gårds. 

Det ble bakt flatbrød i tørkhuset, og det ble servert 
nystekte vafler, kaffe og saft på gårdstunet. Dagen ble avslut-
tet med loddtrekning på inngangsbilletten.

     Astrid Nora Tøndel

28. AUGUST

MC-gudstjeneste i Ingdalen kirke
Nå er det fjerde gangen på fire år at den kristne motorsyk-

kelklubben Jernhysa fra Trondheim besøker Ingdalen kirke 
på august-gudstjenesten der. Det er alltid like hyggelig å få 
besøk av dem.

     Leif Veland
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26.–28. AUG. OG 3.–4. SEPT.

Rikssamlingsjubileum og vikingefestival 
Med et tettpakket program for å markere 1150 år for 

samlingen av Norge, hadde jubileet noe for enhver smak. 
Det var aktiviteter for barn, marked, utstillinger, og for den 
svært interesserte også fagseminarer og foredrag. Det var et 
imponerende bredt program. Et av høydepunktene i Lensvik 
var nok avdukingen av et unikt utskåret monument i tre over 
Harald Hårfagre.

I ytre del var åpningen av Storvatnet viking- og aktivitets-
park det som samlet mest folk.

     Leif Veland

Foto: Leif Veland

Foto: Astrid Nora Tøndel

    Foto: Marija Cubrilo Druzijanic

Foto: Leif Veland



Gudstjeneste ved Storvatnet
Gudstjenesten som har vært lagt til Storvatnet har de siste 
årene vært preget av regn og dårlig vær, og har av den 
grunn blitt avholdt på Vassbygden bedehus i stedet. Bra 
er det i alle fall at en har et alternativ når været ikke spil-
ler på lag. Noen ganger med regn på siste eller nestsiste 
søndag i juli er ikke nok til å utlede gode teorier om frem-
tidig vær, men Gudstjenesteutvalget landet likevel i år på 
at en skulle utsette gudstjenesten ved Storvatnet til begyn-
nelsen av august.

Dagene i forveien var det ingenting som tydet på at en 
flytting av gudstjenesten til 7. august ville gi den ønskede 
effekt. Men søndagen kom med solskinn og Storvatnet 
lå blikkstille. Med det enkle trekorset plantet mellom de 
store trærne, ble vannet og fjella i bakgrunnen den fineste 
altertavle og fortalte oss om Guds skaperverk.

Organist Marija hadde med el-piano og høyttaler. Og 
i slike omgivelser, hva er vel mer naturlig enn å synge 
«Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind 
og vidd og jord og allheims rom».

Teksten for dagen handlet om at det er så mye lettere å 

oppdage andre sine feil enn egne. Budskapet om å fjerne 
bjelken fra eget øye, gjelder fortsatt.

Etter gudstjenesten var det tid for medbrakt kirkekaffe. 
Sjelden har vel kirkekaffen vært så herlig. Fantastiske 
omgivelser, varm sol og flott stemning.

TEKST OG FOTO: LEIF VELAND

Maria Druzijanic spilte under gudstjenesten.

Lars Sperre talte over dagens tekst. Folk storkoste seg under kirkekaffen etter gudstjenesten.
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To aktive – helt i hundre

TEKST OG FOTO: LARS SPERRE

Med stor forventning og i dyp 
respekt, gikk jeg for å slå av en prat 
med de to. For det gir en egen følelse 
å møte mennesker som har fått leve i 
så mange år, og som fortsatt er oppe-
gående, reflekterte og fulle av livsvis-
dom.

Begge bor de i hver sin praktiske 
leilighet ved Hamnahaugen bofel-
lesskap – like ved det mange kaller 
sykehjemmet. I dette bofellesskapet 
har de venner og kjente, og sammen 
kan de snakke mye om gamle dager 
– den gang det meste var annerledes 
enn i dag.

Reidun Bjørnstad
Reidun tar imot meg blid og velopp-
lagt, men sier det har gått rimelig 
i ett i forbindelse med feiringen av 
100-årsdagen den 17. august. – Det er 
bare tre dager det ikke har vært noen 
innom, sier hun. I tillegg har hun 
ikke fått vært på trimmen på grunn 
av all feiringen – så nå gleder hun seg 
til å begynne på igjen. 

Reidun forteller at hun vokste opp 
i Lensvika, og er nå den siste gjenle-
vende av ni søsken. Faren drev forret-
ning, og det var der hun begynte å 
hjelpe til som tenåring, før hun fort-
satte som barselpleierske ved E. C. 
Dahls og deretter hjelpepleier. Hun 
fikk også utdanning på Levanger og 
ved Diakonhjemmet i Oslo. Men 
Reidun var ikke noe bymenneske, og 
satte kursen tilbake til Trøndelag hvor 
hun avsluttet sitt yrkesliv på Orkan-
ger. 

Etter å ha giftet seg med Knut 
Bjørnstad fikk de to et barn sammen. 
– Knut var en enestående, snill mann. 
Jeg savner ham stort, forteller Reidun. 
Men etter hans bortgang i vår, finner 
hun trøst i alle de gode minnene. 
Det er naturlig at Reidun nå tenker 
mest på det som har vært når hun nå 

har fylt hundre, og hun lyser opp i 
øynene når hun sier; - Jeg har hatt et 
rikt liv. 

Reidun husker godt krigen, da hun 
dro på sykkeltur med søsteren sin til 
Oslo. Senere har det blitt bilturer til 
Sørlandet, Vestlandet og Nordkapp. 
Det er viktig å få sett det vakre landet 
vårt – og i tillegg er jeg veldig glad for 
at jeg har fått leve et rikt liv nettopp 
her. Forresten må jeg også vise deg 
hilsenen jeg fikk fra selveste Kong 
Harald, sier Reidun og viser det hun 

har fått, med gullforgylt kongemono-
gram.

Til slutt lurer jeg på hva som er 
oppskriften på å bli hundre år, og 
Reidun svarer; Du må være glad i 
arbeid og glad i mennesker. Og med 
dette gode rådet går jeg videre til den 
neste hundreåringen. 

Jens Sterten
Jens Sterten møter meg også med en 
egen vennlighet og et varmt smil – 
noe som tydeligvis kjennetegner vår 
tids hundreåringer. I tillegg uttrykker 
han med en gang en takknemlighet 
for at han får være såpass som han er, 
alderen tatt i betraktning. 

Jens ble odelsgutt hjemme på 
gården, ettersom han var eldst av 

Reidun Bjørnstad

Gratulasjoner fra kong Harald.

Jens Sterten.

To unike mennesker, med hvert sitt utgangspunkt, hver sin livshistorie og hver sin familie som de er 
veldig stolt av. Men også noe annet har de til felles, Reidun Bjørnstad og Jens Sterten: De runder begge 
100 denne høsten. 
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Nå på høsten så er det mange akti-
viteter som starter opp igjen, etter 
at det har vært sommer og ferie-
tid. På denne tiden av året så er det 
skolestarter-gudstjenester og utde-
ling av 6-års bøker og 4-års bøker 
i kirkene våre. Dette er fine guds-
tjenester som samler mange personer, 
unge, voksne og eldre! Konfir-
mantåret 2022/2023 er startet opp, 
med konfirmantundervisning for 
ungdommene og presentasjons-guds-
tjenester i kirkene av kommende 
års konfirmanter. Gullkonfirman-
ter og konfirmantjubilanter samles 
i kirkene i disse tider. Dette er stas! 
Det er høy oppslutning om dåp i 
gudstjenestene i Orkland, noe vi er 
svært glade for! På Fannrem er det 
dåpssamlinger en gang pr. måned 
for Geitastrand, Orkanger, Orkdal 
og Orkland sokn og menighet, som 

samler foreldre/foresatte og barna 
som skal døpes for å samtale rundt 
dåpen. I soknene og menighetene 
ellers så er det også dåpssamtaler i 
forkant av den innmeldte dåpen. Dåp 
meldes enklest inn ved å gå inn via 
hjemmesida til Kirka i Orkland på 
https://www.kirken.no/orkland og 
velge fanen som heter Dåp. Der går 
en inn og finner en dato hvor det er 
gudstjeneste i soknet hvor en ønsker 
å døpe barnet sitt, velger tid og sted, 
og så er dåpsdato og kirke/sted satt. 
Av andre aktiviteter og tiltak som 
starter opp nå på høsten, så er det 
verdt å nevne både babymassasje og 
babysang, barnesang, kor, Mandag-
skaffe, sangstunder og andakter på 
helseinstitusjonene i kommunen vår, 
og også det nye tiltaket Sorgstøtte for 
barn og unge, i tillegg til sorggrupper. 
På Kirka i Orkland sin hjemmeside 

SILJE YSLAND

Kirkevergens spalte

så er det mer informasjon å finne om 
aktivitetene og tilbudene som er, eller 
en kan ta kontakt med kirkekontoret 
pr. telefon.

Årets festeavgifter vil snart bli 
sendt ut til de som står som fester av 
grav(er) som har forfall i år. Avgiften 
gjelder for graver hvor fredningstiden 
er gått ut, samt reserverte graver. Det 
blir fakturert for 5 år, og fakturaen 
sendes til fester hvis ikke annet er 
avtalt. Den årlige festeavgiften er 
fastsatt til kr 250,- pr. kistegrav og kr 
120,- pr. urnegrav. Hvis det ikke er 
ønskelig å fornye festet, må Orkland 
kirkekontor orienteres om dette.

En riktig god høst ønskes dere alle! 
Ta vare på hverandre!

Mvh Silje Ysland, kirkeverge i 
Orkland

sju søsken. Faren hadde effektivisert 
gårdsdrifta da han kjøpte en gråtass, 
og senere forandret utviklingen seg 
fra melkedrift til kornproduksjon. 
Likevel var det dyrkingen av jordbær 
som ga den vesentligste inntekten 
gjennom flere år. – Den gang var det 
et yrende liv, og jeg er imponert over 
hvordan plukkerne sto på, sier Jens. 

I sin ungdom ble han engasjert i 
ungdoms- og idrettslag, og tok initi-
ativ til at de begynte med håndball i 
Lensvika etter krigen. Som formann 
i idrettslaget var Jens også opptatt av 
friidrett på Svartmyra i Nordbygda, 

og å søke om tilskudd til idrettsbanen 
på Åsmyra. Flere vil også huske at 
Jens var formann i jordstyret, i tillegg 
til at han var bygningssnekker ved 
siden av å være gårdbruker. 

Og gjennom disse årene betydde 
hans kjære Astrid mye. Hun var 
fra Moltua ved Imsterfjorden, og 
sammen fikk de datteren Eli Anita. 
Med årene har det også blitt barne-
barn og oldebarn. Ja, det er mye å 
være takknemlig for, sier Jens, som 
også alltid har vært opptatt av kristent 
arbeid og glad i kirken. Da Astrid lå 
på det siste, fikk hun høre salmen «Så 

ta da mine hender» - en salme som 
også betyr noe spesielt for Jens. 

Han har også fått en stadig større 
interesse for krigshistorien. Jens ble 
berørt av dette allerede da krigen 
begynte, da han hørte skudd fra fjor-
den og da de senere fant kanonkuler 
oppe i Myran. Trolig har bevissthe-
ten om krigens ødeleggelser ført til 
en enda større takknemlighet over å 
kunne bo i et land med fred og frihet 
i en urolig verden. Dette er også et 
viktig perspektiv fra en hundreåring, 
som stadig følger med på utviklingen.
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Den 8. september 1918 møttes 
det en del bygdefolk til møte i 
godtemplarlokalet på Meland 
(Losjen) for å stifte en forening 
for Lensvigen, også kalt Lensvik 
sykepleieforening. Dette var bare 
åtte år etter at Den norske nasjo-
nalforening mot tuberkulosen ble 
stiftet. Det tegnet seg 46 medlem-
mer allerede samme dag, og Knut 
Frostad, en foregangsmann i 
bygda, ble lagets første formann. 

Tuberkulosen herjet stygt her 
i landet på den tida. Ca. 7000 
mennesker døde hvert år og 
mange familier ble hardt rammet 
også her i bygda. I september 1915 
døde den nest eldste datteren til 
Knut og Elen Martha Frostad, 
Elen Kristine, bare 19 år gammel. 
Da sykepleieforeninga ble stif-
tet høsten 1918 var også datteren, 
Jenny, alvorlig syk, og hun døde 
en måned senere, 19 år gammel. 
Året etter, i september 1919 gikk 
den 12-årige yngstejenta, Emma 
bort, og våren etterpå, i april 
1920 døde Klara, 17 år gammel. 
Men tuberkulosen hadde ikke 
helt sluppet taket oppi Frostad, 
for i januar 1922 døde også faren, 
Knut. Dette satte dype spor, ikke 
bare i familien, men i hele bygda.

En kan se av vedtektene ved 
oppstarten av foreninga at para-
graf 1 var å få ansatt «sygepleier-
ske og ved medlemmernes egen 
virksomhet at fremme sygepleien 
og hæve rensligheten i bygden…». 

Sykesøstre var mangelvare på 
denne tida og i protokollen går det 
fram at styret ga økonomisk støtte 
til en fra bygda, Anna Solem, som 
utdannet seg til foreningas første 
sykepleier. Søster Anna fikk sin 
utdannelse ved Levanger syke-
hus, og først etter en prøvetid på           
to måneder, for å se om hun var 
skikket til gjerningen, kunne 
hun få denne støtten. Som ferdig 
utdannet fikk hun kr 800 i kontan-
ter pr år, samt gratis hus, lys og 
ved. En av de senere ansatte søkte 
om bidrag til innkjøp av sykkel, 
og hun fikk kr 20 pr år til vedlike-
hold, dog på den betingelse at hun 
ble i jobben i 2 år. 

Oppgavene for sykepleieren 
besto av hjemmebesøk/sykebesøk 
med sårskift og andre behandlin-
ger, fødselshjelp, reiser med pasi-
enter og skolebarnundersøkelser. 
I årene før krigen ble det snakket 
om legebolig og tannpleie, noe 

som senere ble en realitet. Reidun 
Landrø (Bjørnstad) ble ansatt som 
den første barselpleierske i 1943.

I 1968 hadde helselaget 648 
medlemmer, og foreninga utvi-
det stadig sitt arbeidsområde. Det 
var fotpleie for eldre og det ble 
besluttet å sette i gang med hjem-
mehjelp, noe som kom i gang i 
samarbeid med kommunen, der 
helselaget sto for den administra-
tive delen.

Det er beundringsverdig hvor 
mye helselaget, og da må vi ikke 
glemme kvinneforeningene, har 
jobbet for å skaffe til veie penger. 
Tidligere var det forening i hver 
ei grend, Nordbygda, Sørbygda, 
Stranda (Strandliljen), ja til og 
med i Ingdalen. Inntektene var 
basert på medlemskontingent 
(i starten kr 1,00 pr år), salg av 
maiblomster, julelotteri, basarer, 
auksjoner osv. Det ble gitt bidrag 
fra kommunekassen og det var 

Lensvik
Helselag

Anna Solem, foreningens første sykepleier   Knut Frostad, lagets første formann

TEKST: ASTRID NORA TØNDEL

Gjennom med enn hundre år har Lensvik Helselag arbeidet med å sette fokus på bygdefolkets helse. De 
første årene stod forebygging og behandling av sykdom sentralt. Etter hvert har det offentlige tatt over en 

del av disse oppgavene, men fortsatt er helseaspektet det viktigste for laget.  
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også fast ordning med ofring i 
kirka hver nyttårsdag. 

I 1974, da det ble kjøpt tomt til 
bygging av helsesenter på Hamna-
haugen, hadde Lensvik helselag to 
representanter med, formann Else 
Singstad og kasserer Nils Selbæk. 
Laget hadde også en representant 
med i byggenemda. Det ble gitt 
tilskudd på kr 20.000 til alders-
hyblene ved helsesenteret og 
senere et tilskudd på kr 130.000 til 
aldersboliger. 

1.september 1975 tok Agde-
nes kommune over all sykepleie 
i kommunen, og dermed avslut-
tet Lensvik helselag sine oppgaver 
innen sykepleien etter nesten 60 
år. Senere har lagets inntekter for 
en stor del gått til å gi økonomisk 
støtte der offentlige midler ikke 
har strukket til, mye tilknyttet 
helsesektoren, men også til lag og 
organisasjoner.

Lensvik helselag har gjennom 
årene stått for mange aktiviteter i 
bygda. Medlemmene har i mange 
år fordelt jobben med vaffel-
steiking på sykehjemmet hver 
fredag, det arrangeres onsdagstreff 
på hybelhuset, mandagstrim i 
treningsrommet i Flerbrukshal-
len og svømming. Det har blitt 
gitt blomster og kaker til de eldre 
på Hamnahaugen, og inntil for et 

par år siden var det pensjonistkafe 
på Sandvollan (i samarbeid med 
pensjonistforeninga). Det har også 
vært arrangert juletrefester siden 
1970 (fram til 2016). Seinfrokos-
ten på bedehuset har vært et svært 
populært møtested i flere tiår.

Lensvik Helselag er tilknyttet 
Nasjonalforeningen for folkehel-
sen, og siden 2009 har laget stått 
for «Hopp for hjertet» -aksjonen, 
som er et tiltak fra nasjonalt hold. 
Fire klasser på Lensvik skole har 
hver vår konkurrert i å hoppe 
tau. De siste årene har avslutnin-
gen av dette arrangementet blitt 
kombinert med «Hjertemarsjen» i 

Grønningenparken, der også Seni-
ordanserne har deltatt. Demens-
aksjonen har hver høst har blitt 
støttet med kr 10.000.

Lensvik blandakor har siden sist 
på 50-tallet stilt opp på Helselagets 
arrangementer, både på årsmøter 
og basarer. De var selvsagt med da 
laget feiret 100-årsjubileum den 8. 
september 2018 med stor fest på 
bedehuset der over hundre gjester 
deltok.

Lagets første eldretur gikk av 
stabelen i 1969, med to fullastede 
busser til nabokommunen Snill-
fjord. Siden har det vært arran-
gert turer nesten hvert år, til flere 
steder i Trøndelag og på Møre. 

På grunn av pandemien har de 
fleste aktivitetene ligget nede i ca 
2 år. Men nettopp på grunn av 
denne epidemien ble det opprettet 
en beredskapsgruppe i samarbeid 
med Orkland kommune. Denne 
gruppa har bistått bl.a. ved vaksi-
nering.

Ved årsskiftet hadde Lensvik 
Helselag ca 170 medlemmer, og 
styret består i år av: Carlijn Vis 
og Mette Larsen (delt lederskap), 
Willy Tøndel (kasserer), Lillian 
Leksen (sekretær), Kirsten Landrø, 
Elsa Tøndel. Torild Selbæk og 
Bodil N Ysland.

(Kilder: Lensvik helselag 75 år, A. 
Bonvik og egne notater) 

Fra Hjertemarsjen i vår. Elever fra Lensvik skole danser sammen med Seniordansere.

Foto: Leif Veland

Fra 100-årsjubileet i 2018. Tidligere og daværende ledere ble hedret for innsatse de har 
gjort for Lensvik Helselag: Fv: Målfrid Selnes, Else Singstad, Conny Tangvik, Beate Bonvik,
Kari Sterten, Unni Åsmul og Astrid Nora Tøndel.
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Tirsdag 5. juli 2022 ble det i regi 
av Lensvik Helselag arrangert tur 
til Røros. På grunn av få påmeldte 
ble det en minibuss med Bjarne 
Sterten ved rattet som startet opp 
fra Grønningenparken kl 8.30 om 
morgenen. Det var lettskyet vær 
og +13 grader.

Turen gikk via Klett og den 
nye firefelts motorveien et stykke 
sørover, forbi Øya jordbruksskole 
og den vakre Horg kirke. Det 
var en god del laksefiskere å se i 
Gaula, og det var store havreåkrer, 
en del potetåkrer og noen få kyr 
å se på ekrene etter hvert som vi 
kjørte sørover.  

Vi ankom Størens Bakeri litt 
før kl 10, og der smakte det godt 
med kaffe og wienerbrød. Videre 
gikk turen oppover langs Gaula i 
godvær og solskinn, forbi Singsås, 
Haltdalen, Ålen og Rugeldalen 
før vi parkerte midt i sentrum av 
Røros kl 12.30. For de som hadde 
lyst til å gå en tur ble det tid til 
en vandring i Kirkegata og et 
kort besøk i Bergstadens Ziir, før 
vi spiste middag på Kaffistuggu. 
Der sto det flere lokale retter på 
menyen, blant annet surpølse med 
kålstappe og poteter.

Turen gikk videre til Olavs-
gruva, et lite stykke øst for Røros. 
Der var de fleste av oss med på en 
guidet omvisning nede i gruva. 
Med hjelm på hodet ble vi med 
Ingeborg Anna, en dyktig omviser 
som gjorde den 1 ½ timers turen 
interessant for oss. 

Da vi startet på heimturen utpå 
ettermiddagen ble det gråvær, det 
regnet nesten sammenhengende 
hele veien nedover Gauldalen. Det 
ble en kort stopp med softis og litt 
snacks på Støren før vi var heime i 
Lensvika om kvelden.

  

Til Røros med Lensvik Helselag
TEKST OG FOTO: ASTRID NORA TØNDEL

Inne i Røros kirke, også kjent under det 
gamle navnet Bergstadens Ziir.

Utenfor den vakre Røros kirke.

På omvisning i Olavsgruva. Fv: Willy Tøndel, Lasse Tøndel, Ruth og Tormod S. Nergaard.

På tur til Røros.

En tur innom Størens Bakeri
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Visste du at....

Dronning Elizabeth m.fam ankret opp 
med Dronningskipet Britsannia i Ving
vågen, gml Agdenes kommune. Tidl 
ordfører i Agdenes,  A. F. Fjorden avla 
et besøk på skipet. 

Adresseavisen 1969.

Flere karer fra Agdenes var på Grønn
landsfiske i mellomkrigstiden. 

Menighetsbladet 1976.

Ved senkinga av vatna i Vassbygda i 
1921 ble det utviklet et eget redskap 
som ble kalt slynga.

 Menighetsbladet 1972.

Før Agdenes fyr ble bygd, betalte for
retningsfolk innbyggere i Agdenes for 
å tenne tyribål der fyret nå ligger. 

Menighetsbladet.

Omgangsskolen i Ingdalen var en tid 
på Fjølåsen. Senere fikk skolen fast 
lokale på et loft i Larsgården. 

Ingdalsboka.

I 1925 passerte den første bil Geita
stranda, på tur til Ingdalen. En Rug
bybil, kjørt av B. Hattrem. 

Ingdalsboka.

I 186070 åra var det mye varg i Lens
vik. Et ektepar fra Hamnabukta på vei 
til Tøndel på samling, opplevde at en 
varg hoppet opp i sleden og tok hun
den deres, på høgst Innergårdsmyran. 

Lensvikboka.

En søndag leste en mann oppi Solem 
dagens tekst. Hans 5 år gamle datter 
så en varg som tok en av geitene de
res. Hun varslet først da faren var fer
dig med å lese teksten. 

Lensvikboka. 

Agdenes historielag

Mari Elin Dyrendahl.

FREDAG 26. AUGUST 
inviterte Lensvik Helselag beboerne 
ved Myrantunet med på tur til Bake-
riet i Vassbygda. Bjarne Sterten var 
sjåfør med stortaxien, i tillegg til et 
par andre biler. På Bakeriet ble de 
godt tatt imot og det var klubb med 

duppe som sto på menyen. Alle var 
glade og fornøyde, både med turen 
og middagen, og de uttrykte et sterkt 
ønske om at helselaget vil arrangere 
en slik tur årlig. 
  Astrid Nora Tøndel

UT PÅ TUR...

Beboerne ved Myrantunet på tur til Bakeriet.        Foto: Willy Tøndel

NYTT SANITÆRBYGG VED INGDALEN KIRKE

Det nye sanitærbygget ved Ingda-
len kirke er nå klar til å bli tatt i bruk. 
Dette forteller avdelingsleder for 
bygg og gravplasser i Orkland Noralf 
Ljøkjel. Arbeidet har stort sett blitt 
gjort på dugnad om en da ser bort 
fra strøm- og rørarbeid. Hans Ingdal 
med firmaet sitt Ingdal sag og maskin 
sammen med Karl Magnus Ølstøren 
har stått for grunnarbeid og septik. 
Hans Ingdal fortsatte videre med det 

TEKST OG FOTO: LEIF VELAND

over grunnmuren, både utomhus og 
inne. Lensvik Pukkverk har sponset 
singel og pukk.

Det er nå laget en veg fra kirken 
bort til sanitærbygget slik at det blir 
lettere for rullestolbrukere å ta seg 
bort til bygget. Det eneste som nå 
gjenstår er å få hengsle døra andre 
veien. Men bygget står der nytt og 
flott og klar til bruk.

En stor honnør til alle som har 
bidratt!
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Det nye misjonsprosjektet
MISJON

Som vi så vidt var innom i forrige utgave 
av menighetsbladet, har Agdenes menig-
het inngått ny misjonsavtale med Det 
Norske Misjonsselskap (NMS). Den nye 
avtalen varer fram til 2026. Gjennom 
en misjonsavtale kan menigheter støtte 
arbeidet i et land der NMS arbeider. 
Agdenes menighet skal støtte NMS og 
deres partnere med arbeidet som gjøres i 
Midtøsten.
Regionen strekker seg fra Marokko i vest 
til Afghanistan i øst, i fra Tyrkia i nord 
til Sør-Sudan i sør. I regionen bor det 
rundt 500 millioner innbyggere, de fleste 
muslimer. Mange kristne blir forfulgt.

HVA GJØR NMS I MIDTØSTEN?
Mediearbeid står sentralt for NMS i Midtøsten. På 
fire TV-kanaler sender SAT-7 holdningsskapende 
og verdibaserte program for alle aldre på arabisk, 
tyrkisk og farsi. Evangeliet blir forkynt og forklart 
via drama, musikk, samtaler, gudstjenester med 
mer. 

I kulturer der mange kvinner blir undertrykte og 
sett på som annenrangs borgere, jobber NMS' part-
nere målrettet for å forbedre kvinnenes situasjon. 
På retreatsenteret Anafora i Egypt får traumatiserte 
unge kvinner undervisning og veiledning. 

Bibelselskapet i Egypt har 17 butikker spredd rundt 
i de største byene. Via butikkene kommer de i 
kontakt med mange mennesker. I tillegg til salg, er 
butikkene en viktig arena for å formidle Bibelens 
budskap. 

Gjennom partnere i Midtøsten og Pakistan er NMS 
med på å støtte forfulgte kristne, både praktisk 
og økonomisk. Det kan være juridisk bistand ved 
arrestasjon/fengsling/rettssak, mat og hus i akutte 
situasjoner eller hjelp og kontaktnett hvis man må 
etablere seg et nytt sted.

I Spania har egyptiske misjonærer ansvar for to 
sosialsentre og en arabisktalende menighet rettet 
mot arbeidsinnvandrere fra Nord-Afrika. 

EGYPT
Denne gangen fokuserer vi litt på 

Egypt
Og her er videregående-eleven 

Bishoy fra Kairo som leverer bibler 
til folk som har bestilt. Han kunne 
fått bedre betalte visergutt-job-
ber, men det er bibler han gjerne 
vil levere ut. Bibelselskapet i Egypt 
er veldig aktivt og bruker butik-
kene sine til å knytte kontakter og 
formidle evangeliet i tillegg til å 
selge bibler. Akkurat nå håper de å 
bygge en ny butikk i Kairo. Bishoy leverer ut bibler.             Foto: BSOE
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Og så må vi igjen nevne retreatsen-
teret Anafora, stedet biskop Thomas 
bygde opp i en ufruktbar ørken. Det 
siste som er kommet derfra hand-
ler om unge gutter som må slutte på 
skolen i 10-årsalderen for å jobbe. Og 
de blir ofte utsatt for vold og over-
grep. Men her får de en hvil og en ny 
start. Mange andre har også opplevd 
det på Anafora.

Fra  Egypt produserer også TV-kana-
len Sat-7 mange av sine program, og 
de har svært flinke folk i staben.
NMS er involvert i alt dette, men uten 
å sende misjonærer.

Så dette er vi med på å støtte vi i 
Agdenes. 

  Anne Sødal Aadland

For rundt 50 år siden var det 
mange aktive misjonsforeninger for 
NMS i nåværende  Agdenes. Lensvik 
Misjonsforening har sin historie helt  
tilbake til oppstarten i 1855. Det er
den eldste foreningen i bygda som 
fortsatt  er aktiv. 
Historien kan fortelle om stor akti-
vitet. Et bilde fra sommerstevnet 
på Bjørnstad i 1937 viser over 150 
mennesker i alle aldre samlet til 
misjonsstevne. Også under krigen var 
det store samlinger, som for eksem-
pel sommerskolen for NMS i 1944, 
da over 350 ungdommer fra hele 
Trøndelag var samlet i Havna. De ble 
innlosjert på bygda og fikk matserve-
ring tross krigstid og rasjonering. 

Disse samlingene satte dype spor! 
Mange fine ambassadører for misjo-
nen har besøkt bygda opp igjennom. 
Her kan vi nevne Eli og Emil Aars-
heim sammen med rektor Chueng 
Hean fra Hong Kong. Aud Bredeli 
sammen med Gospel Singers, fem 

syngende ungdommer fra Kamerun, 
og den mektige Nenilava fra Mada-
gaskar som talte på Lensvik bedehus, 
tolka av Thor Harald Nielsen. Dette 
er bare noen få utvalgte eksempel fra 
et stort galleri.  
Ja, Lensvika var ei aktiv misjonsbygd 
med ikke mindre enn 4 foreninger 
for NMS inn i nyere tid: Havnen 
kvinneforening, Singstad kvinnefore-
ning og Pikeforeningen pluss Lens-
vik Misjonsforening. I dag er det kun 
noen få gjenlevende av medlemmene 
i disse foreningene, og de tradisjo-
nelle møtene har opphørt. Men noe 
annet er kommet i stedet. Misjons-
treff på bedehuset, en torsdag i måne-
den.

Den som har vært primus motor i 
arbeidet de siste åra er Jorid Landrø 
(godt støtta av Torbjørn). Med seg 
har hun styret i Misjonsforenin-
gen. For noen år siden bestemte 
Lensvik Misjonsforening av NMS 
at de vanlige møtene i de 3 forenin-

gene skulle bli til Misjonstreff. Disse 
samlingene er varierte med sang, 
andakt, misjonsstoff og tradisjonell 
matpause med mye god prat og sosi-
alt fellesskap. Og så gis det kollekt 
til misjonsarbeidet.  Lokale krefter 
bidrar og noen ganger har vi tilrei-
sende bidragsytere. Misjonstreffene 
viderefører elementene fra de gamle 
foreningsmøtene. Det er gledelig å se 
at folk møter opp og finner seg vel til 
rette på Misjonstreff. Nå er vi i gang 
med høstens aktivitet og det er plass 
til enda mange flere på samlingene. 
Merk dere dagene: 22.sept. 20.okto-
ber, 24.november og 15.desember.

Styret i Lensvik Misjonsforening 
NMS består av: Torbjørn Landrø, 
Lars Birger og Anne Sødal Aadland, 
Elin Eines Selbekk, Torgeir Tangvik, 
og 1. vara Jorid Landrø.   

 
    Lars Birger Aadland 

      

Misjonstreff - Misjon  i Agdenes.
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50-årskonfirmanter 
Lensvik kirke

1957-kullet. Konfirmert i 1972.  Foran: Liv Marit Meland, Norhild Johanne Singstad Eek og Laila Landrø
Bak: Per Magne Aune, Konrad Bækkedal, Edvard Selnes, Oddvar Indergård, Bjørn Grønningen, Kjell Signar Mostuen, Hallgeir Sterten, Tor 
Morten Sletvold og prest Lars Sperre. Carl Rune Jensen var ikke med i kirka, men var med på bedehuset etterpå. Foto: Marit J. Selbæk

1958-kullet. Konfirmert i 1973.
Foran: Tove Indergård, Eli Marie Grønningen, Marianne Meland Garberg, Liv Elin Åsmul, Mette Selbekk og prest Lars Sperre
Bak:  Olav Sterten, Martin Landrø, Nils Olav Tangvik, Hans Bernhard Meland, Kaj Inge Meland, Frode Ysland, Øystein Selbæk, Jan Olav 
Åsmul og Per Ove Singstad          Foto: Marit J. Selbæk
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1957-kullet. Konfirmert i 1972. 1. rekke (fv): Anny Tøndel, Elin Kristine Solvik, 
Liv Marit Meland, prest Leif Bull, Laila Landrø, Norhild Johanne Singstad 
og Åse Johanne Landrø.
2. rekke (fv): Mette Marie Hauge, Elin Margrethe Tetlie, Magne Skretting, 
Hallgeir Sterten, Geir Håvar Ingdal, Oddvar Indergård, Kjell Steinar Ysland.
3. rekke(fv): Siri S. Utnes, Johan B.S. Eftevåg, Kjell Signar Mostuen, Pål 
Meland, Atle Ølstørn og Tor Morten Sletvold.
4. rekke (fv): Per Magne Aune, Konrad Bækkedal, Edvard Selnes, Helge 
Feragen, Bjørn Grønningen, Torstein Grønningen og Carl Rune Jensen.
Bjørn Hilmar Vårum var ikke til stede da bildet ble tatt.

1958-kullet. Konfirmert i 1973. 1. rekke (fv): Liv Elin Åsmul, Eli Marie Grøn-
ningen, Marianne Meland, prest Leif Bull, Mette Selbekk, Tove Indergård 
og Ann Karin Røstvik.
2. rekke (fv): Knut Olav Ølstøren, Nils Olav Tangvik, Frode Ysland, Per Ove 
Singstad, Hans Bernhard Meland, Martin Landrø, Joar Selnes og Bjørn 
Magne Tversland.
3. rekke (fv): Odd Gunnar Selbekk, Kaj Inge Meland, Tor Olav Meland, 
Olav Sterten, Jon Ole Ingdal, Øystein Selbæk, Jan Olav Åsmul, Jan 
Gården og Morten Indergård.

NYE KONFIRMANTER

Årets nye konfirmantkull. 1. rekke (fv): Tuva Frances Nordgård, Heidi Emilie Lyngvær Moe, Lilja Michelle Vilhjalmsdottir, Aurora Leknes, Emma 
Johanne Just Meland og Tedikken Linnea Arnes Thevik.
2. rekke (fv): Prest Lars Sperre, Johannes Vinje, Emil Sterten, Isak Ulkestad Storås, Simen Brønstad Landrø og Aurora Meland.

Under gudstjenesten i Lensvik kirke søndag 4. septem-
ber ble de nye konfirmantkullet presenter. I år er det 
11 konfirmanter som skal konfirmere seg kirkelig her i 
soknet. Konfirmantarbeidet er alt i gang fortalte sogne-
prest Lars Sperre under presentasjonen. Første timene 

er alt unnagjort. Sammen med presten er også Marit J. 
Selbæk og Marija Druzijanic med på undervisning av de 
nye konfirmantene.
Mange uvante og kanskje også litt vanskelige spørsmål 
skal vi innom gjennom dette året, fortalte presten.

TEKST OG FOTO: LEIF VELAND

En takk til Liv Marit Meland for utlån av gamle konfirmantbilder, og for hjelp til å sette rett navn på rett person på      
     både nye og gamle bilder.
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DUGNADSKONSERT
Konsert som varmer

Onsdag 28. september kl. 19 er det duket for en unik opplevelse i Lensvik kirke. Sjelden eller aldri har 
vel så mange forskjellige aktører med så forskjellige uttrykk gått sammen om en så variert konsert her. 
Og alt til inntekt for nye ovner i kirka.

Det var Leif Landrø som hadde ideen og som tok initiativet til denne dugnads-konserten. Vi har tidligere 
skrevet om jobben som pågår med å skaffe mer moderne ovner til kirka – både for å gi energiøko-

nomisering, men også for å slippe å svi skosålene på de gamle rørovnene.
Leif er engasjert i dette, og lanserte i vår tanken om å arrangere en konsert der inn-

tektene går til dette arbeidet.
Og utrolig mange utøvere har sagt ja til å være "oppvarmingsartister". 

Her blir det alt fra korsang, via trubadurviser til engasjert       
      supportersang for et herværende fotballag.

       Av de medvirkende kan nevnes:
Lensvik blandakor

Marija Druzijanic
Trond Schjerve & Øyvind Sletten

Ane Svanem
Robert Thoresen
Gunhild Landrø

Halvor Sandstad & Leif Landrø
Kari Anne Hegna Sterten

Trio MMS - Marit Vik, Marit Selbæk       
  og Stine Svanem

Lars Birger Aadland
Laila Skaaren

Anne og Hans Berntzen
Kaj Meland

Silje Leknes & Mona Selbæk
Lars Sperre - konferansier

TEKST: JON OLA LIEN. FOTO: MARIT J. SELBÆK

 Så sett av 28. september og kom til Lensvik kirke! 
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AGDENES MENIGHET
Menighetens kontor  finner du i Lensvik kommunehus. Se 

kontortider nedenfor. Menighetsrådets kontonummer er 

4270.30.16671. Dette kontonummer benyttes både til innbe-

taling til menighetsbladet og til kirkene. En kan også benytte 

Vipps#115451 – Agdenes sokn. 

Henvendelser dåp og vigsel 
Ønsker du å melde dåp, eller ønsker samtale vedr. planlagt 

vielse? Ta kontakt med Orkland kirke  kontor på telefon 

72 47 97 50 eller via hjemmesiden  www.kirken.no/orkland

Gravferd eller bisettelse    

I forbindelse med dødsfall og begravelse, ta kontakt med

begravelsesbyrå eller med service- telefon vakthavende prest 

på mobil 928 44 481 eller Orkland kirkekontor på 

telefon 72 47 97 50. 

Menighetsrådet 
Det sittende menighetsrådet ble valgt i 2019. 

Leder: Lars Birger Aadland

Nestleder: Sissel Karlsen 

Kasserer: Jon Ola Lien

Sekretær: Jorid Landrø

Sokneprest: Lars Sperre

Øvrige medlemmer: Elisabet Selås, Karl Magnus Ølstøren, 

Gerd Valseth og Leif Veland

Sokneprest
Lars Sperre
Kontortid: onsdag 

og torsdag 10 – 14.

 995 99 765

 ls776@kirken.no

sperrelars@gmail.com

Kirkeverge
Silje Ysland
Kontortid: mandag

– fredag. Adm. kon-

tor Fannrem.

 909 83 381

 sy776@kirken.no

Kirketjener og
menighets pedagog

Marit J. Selbæk
 916 29 770

 ms934@kirken.no

Organist
Marija Cubrilo 
Druzijanic

 md435@kirken.no

Leder i
menighetsrådet
Lars Birger 
Aadland
 918 09 643

 larsbirg@online.no

Høsten kan være fin. Fra elveosen ved Lensvik kirke en tidligere høst.     Foto: Leif Veland
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Takk for all deltagelse og minnegaver i 
forbindelse med Inger Maries begra-
velse 20.04.22.

Jon Sverre
Barn, Barnebarn, Oldebarn

 og familien

Agdenes sokn takker hjerteligst famili-
en for minnegaven på kr 22.335,- gitt 
til Ingdalen kirke i forbindelse med 
Inger Marie Ulkestads begravelse den  
20. april.

Misjonstreff NMS 
på Lensvik bedehus

Torsdag 22. september kl. 18
Torsdag 20. oktober      kl. 18
Torsdag 24. november  kl. 18
Torsdag 15. desember.  kl. 18

NYE OVNER TIL LENSVIK KIRKE
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vi ber for menighetens nye med-
lemmer, for dem vi bærer til jesus 
kristus ved døpefonten

vi minnes våre medvandrere som 
nylig har gått bort

vi ber for dem som har lovet å 
elske og ære hverandre til døden 
skiller dem at, og som drømmer 
om et godt samliv

LENSVIK KIRKE
26.06.2022 Eva Pauline Lillevik  
  Ysland
26.06.2022 Andrine Rødsten

INGDALEN KIRKE
28.08.2022 Isabella Marie 
  Sterten Ceribelli
05.06.2022 Ruben Johannes  
  Schinkelshoek

AGDENES KIRKE
Johan Ulrich Hegg   
 Død 10.08.22 (f. 1962)

INGDALEN KIRKE
Lars Ingdal    
 Død 17.08.22 (f. 1933)

Innsamling

Ønsker du å støtte 
innsamling til nye 
ovner i Lensvik kirke?
Da kan du benytte 
Vipps#662183

           Mål: 250.000 kr -->

  Mangler:: 163.000kr--->

Har fått inn: 87.000 kr-->

Slik ser det ut Pr. 11. sept: 

RETTELSE
I forrige utgave av menighetsbla-
det stod det at minnegaven etter 
Inger Marie Ulkestad gikk til Agde-
nes kirke. Dette var feil. Det riktige 
er Ingdalen kirke. Menighetsbladet 
beklager feilen. Vi tar takkeannonsen 
inn på nytt med riktig tekst.
                           Redaktøren

LENSVIK KIRKE
02.07.22  Lina Selbekk & 
 Ole Magnus Larsen Meland
25.06.22          Tuva Ræder Ølstøren & 

Kjell Anders Eidem
04.06.22          Mia Eileen Indergård & 

Jens Erik Meland Sterten

EN STOR TAKK TIL JOAR TØNDEL
for å ha holdt i gang spalten Visste du at...
I 2016 da bladet gjennomgikk en fornyelse i både form og 
innhold, kom det fram et ønske om å starte ei spalte med 
korte glimt inn dagliglivet til folk – slik det har vært levd 
i bygdene våre. Hva var mer naurlig enn å henvende seg 
til historielaget om hjelp til denne spalta. Joar tok på seg 
oppdraget og han utviklet spalta til det den er i dag. Med 
god margin til alle tidsfrister har nye Visste du at... dukket 
opp i E-postkassen klar for neste nummer av bladet.
Nå har Joar takket av som leder i historielaget og dermed 
også sendt stafettpinnen for Visste du at... videre til den 
nye lederen Mari Elin Dyrendahl Sterten.
Nok en gang takk for innsatsen, Joar.



Trygghet • Omsorg • Verdighet

Hils på Gunn Rita Gjersvold,  
nyansatt på Orkangerkontoret. Herfra betjener 
hun Orkland og Skaun. Vi er nå bemannet 
mandag til fredag mellom *09:00 – 14:30 

Vi kan også gjøre avtaler på kveldstid.  
Velkommen innom for en prat, vi holder  
til midt i sentrum av Orkanger. 

*såfremt vi ikke er i seremoni

Døgnåpen vakttelefon: 908 21 488 vevanggravferd.no Orkdalsveien 79
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 PÅ NETT

Du kan nå lese Agdenes 
menighetsblad på nett. Du vil 

finne bladet på Agdenes menig-
het sin Facebook-side. 

Eller du kan gå til linken 
https://kirken.no/orkland

Der vil du også finne det nye 
menighetsbladet for de

andre Orklands-menighetene

Til stede

Følg Agdenes menighet
på Facebook

B A S A R

       PÅ
VASSBYGDENS BEDEHUS
TIRSDAG 25. OKTOBER

ALLE HJERTELIG 
VELKOMMEN!



Takkoffer til menighetens diakoniar-
beid.

20. november
Domssøndag/Kristi kongedag
Joh 9:39-41
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Takkoffer til menighetens 
konfirmantarbeid.

Ved alle takkoffer kan Vipps#115451 benyttes

Bladet går ut til alle 
husstander i vårt nedslagsfelt, og 
er gratis. Bladet blir til på dugnad, 
men likevel koster 
det å gi ut et blad.
Vil du være med og støtte 
menighetsbladet? 
Bankgiro: 4270.30.16671
Merk bankgiro med Menighets-
blad eller bruk Vipps#662217. 

GAVE
TIL MENIGHETSBLADET

Velkommen til gudstjeneste

Returadresse: 7316 
Lensvik

25. september
16. søndag i treenighetstiden
Matteus 11:16–19
Agdenes kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Utdeling av Min kirkebok til 
4- og 6-åringer.
Takkoffer til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid.

6. oktober (torsdag)
Ingdalen kirke kl. 18: Salmekveld ved 
Marit Selbæk & Marija 
Druzijanic m.fl.
Ønsk deg gjerne din favorittsalme.

16. oktober
19. søndag i treenighetstiden
Luk 9:57-62
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Takkoffer til Mjuklia leirsted.

23. oktober
20. søndag i treenighetstiden
Matteus 18:1-11
Lensvik bedehus kl. 16: Familieguds-
tjeneste ved Lars Sperre og Marit J. 
Selbæk.
Utdeling av Min kirkebok til 
4- og 6-åringer.
Takkoffer til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid.

AGDENES LENSVIK INGDALEN

4. november 
Fredag før Allehelgensdag
Ingdalen kirke kl.18: Minnekonsert
Sokneprest Lars Sperre og lokale 
aktører deltar.
Vi minnes de døde i Ingdalen det 
siste året.
Takkoffer til menighetens arbeid.

6. november
Allehelgensdag
Luk 6:20-23
Lensvik kirke kl. 11: Allehelgens-
gudstjeneste ved Lars Sperre.
Vi minnes de døde i Lensvik det siste 
året
Agdenes kirke kl. 18: Allehelgens-
gudstjeneste ved Lars Sperre.
Vi minnes de døde i Agdenes det 
siste året.


