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Sammen for Guds ansikt …
… er navnet på den nye gudstjenestereformen.
En skulle nesten tro at det var vårrengjøring på
gang i kirken. Det kan nesten bli litt overveldende alt dette nye vi skal i gang med.
Den nye bibeloversettelsen kom i høst, en
flott Bibel som hjelper oss til å se på kjente tekster med nye øyne og innspill. 1. søndag i advent
ble den nye gudstjenestereformen innført i hele
kirken, med nye strukturer, nye tekster og nye
melodier.
Vi har oppnevnt gudstjenesteutvalg som blir
en slags arbeidsgruppe i prosessen med å finne
fram til hvordan gudstjenesten skal være hos oss.
Det er naturlig at prest og organist er involvert
i dette arbeidet med tanke på at vi sitter på fagkompetanse på området, men alle som deltar på
en gudstjeneste sitter med kompetanse på hvordan gudstjenestene oppleves hos oss.
Viktige perspektiver i den nye gudstjenestereformen er stedegengjøring og involvering. Reformen legger i enda større grad opp til menigheten deltar i gudstjenesten som medliturger, noe
som det frivillige klokkerkorpset vårt på mange
områder allerede er en del av, men som også kan

Årets
Kjerkstubasar
Sett av lørdag 6. oktober 2012.
Vi satser på en fin og trivelig
dag i Kjerkstu i år også!
Kjerkstuforeninga

Framsidebildet: Fra Sverre
Gustads avskjedsgudstjeneste
i Sakshaug kirke. Foto: Rune
Langfjæran.
Baksidebildet: Vårbilde. Foto:
Grete Belsvik Myrabakk.

tenkes om storesøsken som assisterer under dåpen. Det er et mål for gudstjenesten at den er et
felles prosjekt for prest, organist, medliturger og
menigheten.
I tiden framover vil man muligens få møte
ulike gudstjenester fordi vi er i en utprøvingsfase, og det er viktig for oss å få tilbakemeldinger
om hvordan gudstjenesten opplevdes, hva som
var bra, hva som var mindre bra, hva som fungerte, hva som overhode ikke fungerte. Skal vi
skape mer levende gudstjenester trenger vi tilbakemeldinger.
Det er soknerådene som skal vedta den lokale
gudstjenesteordningen, deretter skal den lokale
gudstjenesteordningen godkjennes av biskopen.
Før soknerådene vedtar den lokale gudstjenesteordningen skal den legges fram for menighetsmøtet til høring, selv om vi gjerne mottar innspill underveis i prosessen.
For de som er mest spent har vi planlagt gudstjenesten i Sakshaug kyrkje 1. påskedag etter den
nye gudstjenesteordningen, vel møtt.
Margrethe Holmeide

Utbygginga av
Kjerkstu er ferdig
Utbyggingen av Kjerkstua er nå
ferdig. Det er bygget på ca. 137
m2, til en pris av ca. 3,3 mill.
I det nye tilbygget har vi fått
foruten flere kontorer til fellesrådet, en veldig lys og trivelig sal.
I salen blir det høyttaleranlegg
med teleslynge og videoutstyr.
Den nye salen passer meget
godt til møter og konferanser
med opptil 40 deltakere. I tilknytning til salen er det et lite,
men velutstyrt kjøkken.

Hele kjerkstua er tilrettelagt
for bevegelseshemmede.
Etter utbyggingen egner
kjerkstua seg veldig godt til minnesamvær, selskaper, kurs, årsmøter, m.m. opp til 120 personer,
et alkoholfritt alternativ.
Alle er velkommen til å bruke
kjerkstua i ulike sammenhenger.
Med hilsen Øystein Forr
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PÅSKETUR sammen med JESUS
Johannesevangeliet
forteller
om tre påskefester i løpet av
Jesu treårige virke. Den første
er i forbindelse med rensinga
av templet. Joh. 2,13-25. Den
andre er i forbindelse med
brødunderet. Joh. 6,4. Til slutt
den tredje og siste som endte
med hans død og oppstandelse.
Joh. 12,1 og 13,1.
Den siste ble ”hans store
påske” som la grunnlaget for
vår påsketro.
De andre evangelistene, synoptikerne, har overlevert bare
en påskefest. Hos Lukas er Jesu
vei presentert som ei enestående oppadstigende pilegrimsferd fra Galilea til Jerusalem.
Det er den ytre oppstigning.
Genesaretsjøen, knapt 200 m.
under havets overflate, ned til
Jeriko ca. 400 m.u.h`s overflate
og opp til Jerusalem ca 800 meters høyde over havet.
Vi får et bilde av hans indre
oppstigning ved å følge hans
ytre vei. Den egentlige oppstigningen til Gud, han Far, går via
korset. Joh. 3,14.
Jesu følge ble gradvis større
underveis fra Galilea. Matteus
og Markus forteller at da han
dro fra Jeriko var det ”mye folk”
som fulgte Jesus. Ved veien sitter den blinde Bartimeus som
roper: ”Jesus, du Davids sønn,
ha barmhjertighet med meg.”
Mark. 10,47. Herfra har vi vårt
”Kyrie eleisson” i gudstjenesta.
”Gå du! Din tro har frelst deg”,
svarte Jesus. Mark. 10,52.
Jesu inntog i Jerusalem nærmer seg. Følget går over Oljeberget. Den kommende Messias, frelserkongen, den nye

David skulle komme den veien.
To disipler ble sendt av gårde
for å finne en eselfole som stod
bundet, og som ingen hadde
ridd på før. På Jesu ord: ”Herren har bruk for den”, henter de
folen. Luk. 19,31.
Dette virker ganske harmløst, men fullt av hemmelighetsfulle hentydninger. Jesus
gjør krav på kongsretten til å
rekvirere transportmiddel. Dette var en kjent rett som enhver
konge hadde, men framfor alt
klinger gammeltestamentlige
ord med, og gir hendelsa ei dypere og fyldigere betydning.
Allerede i første Mosebok antydes dette i Jakobs velsignelse av
Juda ”Septer skal ikke vike fra
Juda eller herskerstav fra hans
føtter” 1. Mos. 49,10f. Om ham
sies det at han binder eselet til
vinstokken. Det bundne esel viser til ham som kommer. Enda
klarere er det i Sak. 9,9 som vi
siterer på palmesøndag. ”Se,
din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er
han og rir på et esel, på en eselfole”. Jesus er ikke krigerkongen, men tjeneren. Han er også
de fattiges konge. Jesus bygger
ikke på vold. Han er fredens
konge. Vi minnes englesongen
fra Betlehemsmarkene, ”Ære
være Gud i det høyeste og fred
på jorden blant mennesker Gud
har glede i”, Luk. 2,14. Fred for
de fattige og utstøtte.
La oss vende tilbake til det
som skjedde. Disiplene førte
eselfolen til Jesus. Disiplene la
kappene sine på dyret. I Matt.
21,17 & Mark. 11,7 står det
enkelt ”og han satte seg opp”.

Lukas skriver ”og lot seg sette
opp”, Luk. 19,35. Trolig løftet
de Jesus opp på eselet. (De løftet han opp, heter det på tysk.)
Det samme skjedde da Salomo
på faren Davids ordre ble salvet
til konge.
Å bre ut klær var også tradisjon i Israels kongedømme.
Disiplenes handlinger stammer fra innsettelsen av konger
slik tradisjonen var. Det er det
messianske håpet som konkretiseres.
Pilegrimene i Jesu følge,
samt disiplene, brer ut kapper
der Jesus drar inn i byen. De
tar greiner fra trærne og roper,
synger, ”Hosianna! Velsignet
være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!” Mark. 11,9f.
Sammenlign med salme
118,25. Dette er bønneord
fra pilegrimsliturgien som de
brukte da de gikk inn i byen.
Alle fire evangelistene har med
dette hilsningsordet. Hosiannaropet var opprinnelig ei bønn
om hjelp: ”Herre frels! Herre,
la det lykkes”. På Jesu tid hadde
dette ropet fått ei messiansk betydning. Det blir da ei jublende
lovprisning av Gud under inntoget. Jesus lovprises som Gud.
Den messianske tid er kommet,
men ”Mitt rike er ikke av denne
verden”, sa Jesus senere.
Legg så merke til hva Matteus skriver om folket i byen.
”Da han dro inn i Jerusalem,
ble det uro i hele byen, og de
spurte: Hvem er dette? Og
mengden svarte: Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea”.
Matt. 21.10f.
Forts. side 16
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Sammenslåinga av Mosvik og
Inderøy kirkelige fellesråd
Det nye Inderøy kirkelige fellesråd ble konstituert 05.01.12, og
fikk følgende sammensetning:
Fra Mosvik menighetsråd:
Ann Kristin Langfjæran (leder),
Bjørnar Austheim.
Fra Sandvollan sokneråd:
Gunvor Moberg, Magne Erik
Rotmo.
Fra Inderøy sokneråd: Maria
Aune, Øystein Forr .
Fra Røra sokneråd: Frode
Neergård (nestleder), Magnus
Støre.
Fra Inderøy kommune: Petter
Vesteråa.
Sokneprest Margrete Holm
eide.
Det nye Fellesrådet har allerede
hatt 3 møter, hvor økonomi naturlig nok har vært et hovedtema.
Budsjettet for 2012 er vedtatt.
I tillegg er regnskap 2011 for
Mosvik og Inderøy kirkelige fel-

F.h. kirkeverge Kjell Westerdahl og assisterende kirkeverge Helge Brattaker utenfor
inngangsdøra til «nye» Kjerkstu.

lesråd behandlet. Med bakgrunn
i sammenslåinga og behovet for
samkjøring av økonomi og regn-

Ansatte på plass i Kjerkstu! F.v. kirkeverge Kjell Westerdahl, sokneprest Margrete
Holmeide, organist Siv Anette Lorentzen og sekretær Liv Volan.

skap, har økonomiarbeidet denne
gangen vært mer utfordrende og
krevende enn tidligere.
Det nye Fellesrådet har imidlertid tatt utfordringene på en positiv og engasjert måte, så grunnlaget for et videre godt arbeid i
Fellesrådet skulle være det beste.
Sammenslåingsprosjektet
En detaljert prosjektbeskrivelse
med budsjett har dannet bakgrunn for arbeidet med sammenslåings-prosjektet. Prosjektleder
og staben ved kirkekontorene har
jobbet med de ulike faser og emner i sammenslåingsprosessen
gjennom hele 2011.
Samarbeidsviljen har vært
stor og staben har vært engasjerte deltakere og aktive pådriForts. side 13
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Røra sokneråd – årsmelding 2011
Soknerådet har i 2011 bestått av:
Leder: Olav Asklund
Nestleder: Frode Neergård
Kasserer: Trygve Vist
Sekretær: Ida Kjeldaas Sakshaug
Medlemmer: Ingeborg Loraas og
Turid Løseth, 1.vararepresentant:
Roger Helgesen.
Prestene har vært representert
ved Margrete Holmeide.
I redaksjonskomiteen for kyrkjebladet: Frida Sofie Øyen
Representant i styret for kyrkjebladet: Turid Løseth
Soknerådets representanter i
fellesrådet: Ingeborg Loraas og
Olav Asklund
Klokkertjenesten har vært utført av: John Halvor Berg, Bergljoht Eriksen, Morten Møller,
Otte Vatn, Nina Bente Løfblad
og Helene Berg. Vi har et solid
klokkerkorps som gjør en flott
jobb.
Aktivitet
Soknerådet har hatt 7 møter og
behandlet 35 saker.
13. februar ble det delt ut bibler til 5 klassingene, med påfølgende kirkekaffe.
Årsmøtet ble avholdt etter
gudstjenesten 13.mars i kirka,
med enkel kaffeservering. Årsmeldingen og regnskapet ble
godkjent.
10. april gjennomførte konfirmantene i samarbeid med soknerådet årets fasteaksjon. Det ble
samlet inn kr. 10.732,- til Kirkens Nødhjelp. 28. april ble det
gjennomført rakedugnad på kirkegården. Det var dessverre noe
noe lav deltakelse, soknerådet
serverte kaffe og vafler.
7. og 8. mai var det konfirmasjonsdager i Salberg kyrkje. Forsangergruppe fra Røra

songlag deltok. Hornmusikken
spilte begge dagene. Det var til
sammen 3 gudstjenester og 25
konfirmanter.
Friluftsgudstjenesten på Solem ble gjennomført 7. August.
Takk til Røra bondelag og Oktetten for samarbeid denne dagen.
28. august var det presentasjon av konfirmantene. Etter
gudstjenesten var det samling
på samfunnshuset. Takk til Røra
Sanitetslag som stod for matservering. 25. september var det jubileum for 50 års konfirmantene
med festmiddag på samfunnshuset. De som deltok hadde en trivelig dag.
23. oktober ble ”Min egen
kirkebok” delt ut til 4-åringene,
med påfølgende kirkekaffe.
27. november var det lysmesse, hvor konfirmantene og Røra
Songlag deltok.
Det var også gudstjeneste
julaften og 2. juledag, med godt
oppmøte. Oktetten deltok 2. juledag.
Andre aktiviteter
5. og 6. februar var det ”Tårnagenthelg”, med aktiviteter i kirka
på lørdag. Frida Sofie Øyen deltok i mars på ungdomstinget i Nidaros bispedømme, og ble valgt
inn som 1. vara til ungdomsrådet.
Oppussing av dåpssakristiet er
nesten fullført.
Trosopplæringskonferanse på
Lillestrøm 26 og 27 oktober.
Det ble gjennomført kirkevalg
12. september, soknerådet var
ansvarlig for gjennomføringen.
Sivert Berg var leder i nominasjonskomiteen til valget.
Det nye soknerådet består av
følgende:
Frode Neergård, leder

Mona Alise Andreasen
Knut Jarle Hembre, sekretær
Trygve Vist, kasserer
Roger Helgesen, styremedlem
Magnus Støre, styremedlem
Harald Berg, 1. vara, dugnadsansvarlig
Prosjekt kirkestue: Salbergstua
Det ble vinteren 2011 nedsatt
byggekomite bestående av:
Roger Helgesen, leder
Otte Vatn ( trådte ut på høsten)
Per Audun Letnes
Berit Røflo Ingul
Dag Austad
Roger Austad
John Halvor Berg (repr. for ansatte)
Mandatet for komiteens arbeid som ble gitt av soknerådet
var: Finansiering og prosjektering av kirkestue. Komiteen har
arbeidet godt, og det er nå sendt
lånesøknad til Opplysningsvesenets fond for finansiering. Denne
finansieringen krever kommunal
garanti og godkjenning fra bispedømmerådet før bygging kan
starte.
Kirkelige handlinger
23 Gudstjenester
20 Dåpshandlinger
6 Gravferder
3 Vielser
Økonomi
Kirkeoffer i 2011
Det er i 2011 kommet inn kr 46
270,- i kirkeoffer, av dette er kr
19 990,- til eget arbeid.
Blomsterfondet
Blomsterfondet har ved utgangen av 2011 en beholdning på kr
68 650,-. Det er i 2011 kommet
inn kr 24 334,- til fondet. Vi tak-
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ker for gaver til blomsterfondet
gitt ved gravferder.
Takk
Soknerådet retter en stor takk til
Oktetten som stiller opp ved flere
arrangementer og skaper trivsel.
Takk til hornmusikken som del-

tar ved konfirmasjonene. Vi vil
også få rette en stor takk til Røra
Songlag som stiller opp og fyller kirka med sang. Takk til Astri
Stubbe for arbeidet med dåpsklutene. Takk til Gunvor Tingstad
for beplantning på kirkegården.
Takk til alle våre ansatte og fri-

villige for godt og trivelig samarbeid i og rundt kirka vår.
Vi takker alle for godt samarbeid i 2011.
Røra Sokneråd 17. februar 2012
Olav Asklund, avgått leder

Mosvik menighetsråd – årsmelding 2011
Menighetsrådet har hatt følgende
sammensetning:
Leder: Ann Kristin Wiik Langfjæran, nestleder Arnold Lorentsen, medlemmer: Rita Dahl
Staberg, Bente Kristin Nyborg,
Roger Hågensen, Christel Mari
Karlsen. 1. vara Willy Karlsen
som møtte fast.
Kommunens representant: Signar Berger i fellesrådet
Prestene var representert ved:
Margrete Holmeide
Kirkeverge Helge Brattaker var
rådets sekretær og daglig leder.

Menighetsrådet fungerer som
fellesråd i kommunen.
Valg til nytt menighetsråd for
periode 2011-2015 foregikk 12.
september, det nye menighetsrådet begynte sitt arbeid 1. november 2011.
Det nyvalgte menighetsråd
består av: Ann-Kristin Langfjæran, Christel Mari Karlsen,
Torlaug Brattaker, Jan Sundseth,
Bjørnar Austheim, Willy Karlsen, varamedlemer Ida Staberg
Gravås, Monika Revdal Melting,
Anne Grande Brevik, Martin

Mosvik menighetsråd 2011-2015: F.v. Bjørnar Austheim, Torlaug Brattaker, Willy
Karlsen, Ida Staberg Gravås, Ann-Kristin Wiik Langfjæran, Jan Sundseth og Christel Karlsen.

Nervik, Inger Johanne Berget.
Mosvik menighetsråd har avholdt 8 møter og behandlet 40
saker herav 18 fellesrådssaker.
Dessuten hadde fellesrådene i
Mosvik og Inderøy 2 felles møter, angående sammenslåingen
av fellesrådene 1. januar 2012.
Behandling av 5 saker.
Styringsgruppa som hadde
ansvaret for sammenslåingen av
fellesrådene, hadde 3 møter og
behandlet 10 saker.
Mosvik og Inderøy kirkelig
fellesråd ble sammenslått 1. januar 2012.
Menighetens årsmøte ble avholdt den 27. februar i Mosvik
kirke etter gudstjenesten, behandling av 8 saker, deriblant
årsmelding og regnskap ble referert.
Det har i det siste året blitt
holdt 20 gudstjenester på søn- og
helligdager. Utenom søn- og helligdager er det holdt 8 gudstjenester, totalt i sognet 28.
Det er blitt avholdt gudstjenester og andakter på Sykeheimen og friluftgudstjenester på
Røsheia og Kilen. Ved Olsok ble
det arrangert vandring til Hamnasetran.
Deltagelse totalt ved gudstjenester var 1500.
Julekonserten ble arrangert i
Vestvik kirke den 18. desember,

Påske 2012
der offergaven gikk til kirkemusikalsk arbeid i sognet.
Innsamlede midler og offergaver i sognet var kr. 26.767, herav
til egen virksomhet kr. 14.517
Menigheten gav blant annet offergave til TV-aksjonen.
3 barn ble døpt i sognet.
Det er holdt 12 gravferder i
kommunen. 6 fra Vestvik kirke
og 6 fra Mosvik kirke.
11 ungdommer ble konfirmert
i kommunen. 3 ungdommer ble
konfirmert Vestvik kirke lørdag
21. mai, og 8 i Mosvik kirke søndag 22. mai.
Konfirmantene i hele prestegjeldet var samlet på konfirmantleir helga 7.- 9. januar på Mjuklia
ungdomssenter.
Årets konfirmanter deltok i
årets fasteaksjonen, som ble arrangert 10. april med samling for
alle konfirmantene i Sakshaug
kirke før fastegudstjenesten for
information. Innsamlet beløp kr.
10.139,00.
Mosvik Barnegospel har vært
aktive med god deltagelse, til det

ble lagt ned høsten 2011. Barna
har fått tilbud å bli med i barnekoret Vivace på Inderøy.
Ungdomsklubben har blitt
videreført til den ble lagt ned
høsten 2011. Klubben har hatt 7
samlinger i kirkestua, og i tillegg
ble det arrangert en tur til Åre
for å stå på ski og kinobesøk på
Steinkjer.
Mosvik menighetsråd avsluttet avtalen med Det Norske
Misjonsselskap om integrert
landsbyutvikling i Mali. Menighetsrådet ser på andre samarbeidprosjekter med Det Norske
Misjonsselskap.
Det er også i år delt ut Bibler
til 5. klassingene og ”Min egen
kirkebok” til sognets 4 åringer.
Alle dåpsbarna fikk en brodert dåpsklut på dåpsdagen og
foreldrene fikk dåpsboka.
Menighetsrådet inviterte 18.
september, 50-årskonfirmantene
for ”gamle Ytterøy prestegjeld“
til gudstjeneste med påfølgende
middag og festlig samvær. Menighetsrådet inviterte også frivil-
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lige medarbeidere og ansatte til
nyttårssamling i kirkestua.
Det var også i år dugnad med
vårpuss på kirkegårdene og vasking i kirkene. Takk til dere alle
som deltok.
Vi vil også takke for gaver
som har kommet inn på blomsterfondene i forbindelse med
gravferd i kommunen.
En stor takk til forsangerne og
Mosvik Barnegospel med ledere
og musikalske krefter, som har
gitt oss mange fine stunder med
sang og musikk i gudstjenestene
og andre sammenhenger. Menighetsrådet takker for hjelp og
støtte vi har fått fra frivillige for
å drive ungdomsklubben.
Mosvik menighetsråd vil takke ansatte, prester og frivillige
medarbeidere for et hyggelig og
godt samarbeid i det året som har
gått.
Mosvik, den 22. februar 2012
Ann- Kristin Langfjæran,
leder

Sandvollan sokneråd – årsmelding 2011
1.Valgte og ansatte
1.1. Sandvollan sokneråd
01.01. – 31.10.2011
Leder Gunvor Moberg
Nestleder Magne Erik Rotmo
Sekretær Lise Kvam Skrove
Kasserer Kirsti Rannem Teveldal
Styremedlem Asle Einar Fornes
Styremedlem Mari Løvrød Erichsen
Varamedlem (fast medlem i rådet) Bente Oldren
Varamedlem Ola Heimveg
Varamedlem Elin Margrete Bjerkan
Varamedlem Heidi Irene Kvam
Varamedlem Inger Einvik

Prestene representert ved sokneprest Sverre Gustad.
01.11. – 31.12.2011
Leder Gunvor Moberg
Nestleder Magne Erik Rotmo
Sekretær Per Erik Stavrum
Kasserer Kirsti Rannem Teveldal
Styremedlem Sigrun Stuberg
Holmen
Styremedlem Jarle Harly Hanssen
Varamedlem (fast medlem i rådet) Petter Andreas Skjelvåg
Varamedlem Aina Ninette Kvam
Varamedlem Svein Konrad
Gangstad

Varamedlem Anita Strøm
Varamedlem Arnhild Johanne
Martinsen
Prestene representert ved sokneprest Sverre Gustad
1.2. Andre verv
01.01. – 31.10.2011
Representant i Inderøy kirkelige
fellesråd Magne Erik Rotmo og
Gunvor Moberg
1. vararepresentant, Inderøy kirkelige fellesråd Bente Oldren
2. vararepresentant, Inderøy kirkelige fellesråd Asle Einar Fornes
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01.11. – 31.12.2012
Representant i Inderøy kirkelige
fellesråd Magne Erik Rotmo og
Gunvor Moberg
1. vararepresentant, Inderøy kirkelige fellesråd Petter Andreas
Skjelvåg
2. vararepresentant, Inderøy
kirkelige fellesråd Jarle Harly
Hanssen
01.01.- 31.12.2011
Representant i styret for Kyrkjebladet for Inderøy prestegjeld Inger Einvik
Representant i redaksjonskomiteen for Kyrkjebladet for Inderøy
prestegjeld Kari Nikolaisen
Revisor Margrete Haugum
Kirkens Nødhjelps-kontakt Kirsti Rannem Teveldal og Magne
Erik Rotmo
Misjonsprosjektet ”Landsbyutvikling i Mali” Mari Løvrød Erichsen
Gullvasking i folkekirken Magne
Erik Rotmo
Frivillig klokkertjeneste Kari Nikolaisen
Kari Hallem Stuberg
Gunvor Moberg
1.3. Ansatte
01.01.- 31.12.2011
Kirketjenere Kåre Jørstad, Tor
Gunnar Nilsen, John Halvor Berg
Kantor Siv Anette Lorentzen
Organist Silje Vang Pedersen
Kirkeverge (i permisjon, sluttet
01.07.11) Inger Kollerøs Norum
Kirkeverge (vikar) Kjell Westerdahl
Kirkeverge (fra mars 2011) Helge Brattaker
2. Sandvollan sokneråds arbeid 2011
Rådet har avholdt 11 soknerådsmøter og 1 årsmøte.
32 saker er tatt opp til behandling.

2.1 Trosopplæring
13.02.11: Familiegudstjeneste i
Heggstad kirke med utdeling av
Bibelen til barneskoleelever på
femte årstrinn.
05.02.11: Røra og Sandvollan
sokn arrangerte TÅRNAGENTHELG sammen. Til sammen 12
barn og 10 voksne deltok. Tårnagentopplegget er et nasjonalt satsingsområde og ble ledet av de to
sokneprestene våre. Frida Sofie
Øyen, foreldre og soknerådsmedlemmer støttet opp gjennomføringen og bisto både faglig
og praktisk.
Rammen for dagsprogrammet
var kirketårnet og kirkerommet,
med klokker og symbolikk. Dagen inneholdt utforsking av både
Salberg og Heggstad kirke - som
viste seg å inneholde mange mystiske og ukjente skatter. Godt, og
kanskje overraskende, var det
også å få servert middag i kirken.
I løpet av dagen fikk en være
tilhører til mange gode og reflekterte samtaler barna seg imellom
og med voksne. Opplegget varierte med tegning, skriving, sang,
samtaler og ble avrundet med
kveldsgudstjeneste hvor barna
presenterte det de hadde vært
med på i løpet av samlinga. Ved
samling rundt bordet til slutt ble
det servert saft, kaffe og -- selvfølgelig -- tårnkake!
15.05.11: Konfirmasjon i
Heggstad kirke. Det ble holdt to
konfirmasjonsgudstjenester, kl
10.30 og kl 12.30. Sokneprest
Margrete Holmeide forrettet ved
begge gudstjenestene.
Sandvollan sokn hadde 18
konfirmanter: 9 jenter og 9 gutter. I tillegg to gutter fra Inderøy
sokn som av praktiske grunner
valgte Heggstad kirke for sin
konfirmasjonshandling.
04.09.11:
Undervisningsoppstart for konfirmantene

2011/2012. Samling i Heggstad
kirke for konfirmanter, foreldre/
foresatte og sokneråd.
09.10.11: Familiegudstjeneste
i Heggstad kirke med utdeling av
Min kirkebok til soknets fireåringer.
I samarbeid med sokneprestene har soknerådet arbeidet for
å få inkludere konfirmantene i
gudstjenesteoppgaver; eksempelvis kirkevertfunksjon, prosesjonsledelse, opptak av offer,
tekstlesing og ringing. Dette har
vi delvis lykkes med, og inkluderingsarbeidet vil bli videreført.
Kirkerådet har sendt ut Plan
for trosopplæring ”GUD GIR ---VI DELER” til alle menigheter i
Den norske kirke og soknerådet
har ansvar for at det utarbeides
en lokal plan. Senest tre år etter
at midler til trosopplæring er tildelt, skal den lokale planen godkjennes av Nidaros biskop.
Sandvollan sokneråd har ikke
mottatt midler og planarbeidet er
derfor ikke satt i verk.
Trosopplæringsarbeidet i kirken har likevel allerede vært
aktivt i flere år gjennom MIN
KIRKEBOK til fireåringene, BIBELEN til elever på femte årstrinn, TÅRNAGENTHELG for
åtteåringer og konfirmantundervisning.
2.2. Gullkonfirmanter 2011
25.09.11: Konfirmantene fra
1961 var spesielt inviterte til
gudstjeneste og femtiårsmarkering. 13 jubilanter møtte, 9 menn
og 4 kvinner. Etter gudstjenesten
var alle samlet til festlig samvær
på Kjerkstu hvor de møttes til
middag og kaffe. Gjensynsgleden var stor og praten gikk lett
om minner fra oppvekstår på
Sandvollan, skoleår, konfirmasjonstid, og om dagen i dag. Soknerådet har mottatt flere positive
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Sandvollan Sokneråd etter valget 12. september 2011. F. v.: Sigrun Stuberg Holmen, Anita Strøm, Per Erik Stavrum, Jarle
Harly Hanssen, Petter Andreas Skjelvåg, Kirsti Rannem Teveldal og Gunvor Moberg. Aina Ninette Kvam, Svein Konrad Gangstad og Arnhild Johanne Martinsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

tilbakemeldinger fra jubilanter
med TAKK for at kirken tar initiativ til jubileumsgudstjeneste og
samling til festlig lag etter gudstjenesten.
2.3. Fasteaksjon 2011
12.04.11: Soknerådet v/Kirsti
Rannem Teveldal og Magne Erik
Rotmo organiserte Kirkens Nødhjelps tradisjonelle FASTEAKSJON. Årets konfirmanter var
bøssebærere og foreldre/foresatte bisto med transport. Innsamlet
beløp kr 9.600. Innsamlingsjobben ble avrundet med samling og
pizzaservering til alle deltakere.
2.4. Dugnad
05.05.11: Vårdugnad på begge
kirkegårdene i soknet ble gjen-

nomført med svært god deltakelse. Bygdefolket stilte opp
med hageredskap, traktor, godt
humør og alt hva jobben krevde.
Innvendig renhold i kirkene ble
utført etter forskrifter fra Fortidsminneforeningen. Soknerådet så
til med at dugnadsgjengene fikk
rikelig med kaffe og kaker.
Mai – aug.: Stakittet ved
Heggstad kirke. Det ble i løpet
av sommeren utført et krevende
arbeid med å restaurere stakittet
ved Heggstad kirke. Stakittet var
mose- og algebegrodd og trengte
vask, preparering og maling. Fagkompetanse ble innhentet både
fra rådsmedlemmer og håndverkere og arbeidet gjennomført etter gitt veiledning. I alt 25 frivillige stilte opp i dugnadsgjengen

og arbeidet kunne sluttføres før
utgangen av august.
19.10. – 23.10.11: Orgeljubileum i Heggstad kirke. Orgelet i
Heggstad kirke kunne feire 25 år
høsten 2011, og i den forbindelse
ble det nedsatt en arbeidskomite
bestående av Siv Anette Lorentzen, Sigrid Mari Verstad, Asle
Einar Fornes og Kirsti Rannem
Teveldal som satte sammen jubileumsprogrammet og organiserte
gjennomføringen av jubileet. I
alt fire konserter med profesjonelle utøvere, amatører, barn,
unge og voksne hyllet orgelet og
kirkemusikken gjennom et variert program.
Lag og foreninger i soknet
støttet opp arrangementet med
kirkekaffe og servering etter alle
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konsertene og avrundet med hyggelig og festlig samvær på Sandvollan samfunnshus etter jubileumsgudstjenesten søndag 23.
oktober. En uvurdelig dugnadsinnsats ble lagt ned fra mange hjelpende hender som støttet opp og
bidro til at hele jubileumsuka ble
et stort og minneverdig arrangement.
2.5. Landsbyprosjektet i Mali
Soknerådet har dessverre ikke
hatt mulighet for å inngå bindende avtale om økonomisk støtte
til Landsbyprosjektet i Mali som
drives av Det Norske Misjonsselskap.
2.6. Dåpskluter
Tradisjonen med håndbroderte
dåpskluter til dåpsbarna er videreført. Dåpsklutene sys med
svartsøm på hellin. Astrid Heistad er soknerådets faste syerske.
2.7. Bli kjent - Bruk kirka
14.04.11: Andre klasse ved Sandvollan skole besøkte Heggstad
kirke. Som et ledd i undervisningen ønsket de å gjøre seg kjent
med kirken og kirkerommet.
15.04.11: I samarbeid med
sokneprest, kantor og klassens
lærer forberedte og gjennomførte elever ved Sandvollan skole
påskegudstjeneste i Heggstad
kirke. En flott og minnerik ungdomsgudstjeneste.
2.8. Tradisjonsarrangement
30.07.11: Ved Olsok gjestet
skuespiller Tor Wibe Hustad
kirke med fremførelse av monologen TRÆLAOKI av Torvald
Sund. Monologen henter sine
personer og historie fra Hustad,
og hører således hjemme der.
Både forfatter og skuespiller ivrer for at denne monologen skal
bli Sandvollan sin del av det faste

programmet ved olsokfeiringa på
Stiklestad. Om dette lykkes vil
være avhengig av publikumsoppslutningen.
13.01.11: ”Vi synger jula ut”gudstjeneste ble for første gang
arrangert i Heggstad kirke. Soknerådet vil videreføre opplegget
og skape en god tradisjon med
samling i kirken tjuende dag jul.
Vi finner fram de gamle, kjære
julesalmene sammen med sangog musikkinnslag fra barn, ungdommer og bygdekor. Soknerådet har i oktober 2011søkt OVF
om prosjektmidler for å kunne
videreutvikle arrangementet.
2.9. Gullvasking i folkekirken
Prostiet i samarbeid med soknerådene, arbeider med å videreutvikle gullvaskingsprosjektet.
Dette er et arbeid som har til mål
å øke frivilligheten i kirken. 14.
november arrangerte prosjektet BEGEISTRINGSKVELD i
Steinkjer kirke, et åpent arrangement med bl. a. professor/saxofonist John Pål Inderberg og
forfatter Edvard Hoem som kulturelle bidragsytere.
2.10. Diakoni
Sandvollan sokneråd har videreført sitt enkle diakonale virke
ved å gi bort alterbuketten etter
gudstjenesten til soknebarn menigheten spesielt tenker på, ønsker å vise omsorg og oppmerksomhet --- både i sorg og glede.
2.11. Servisebygg, Heggstad
kirke
Inderøy kirkelige fellesråd har i
samarbeid med soknerådet videreført planleggingsarbeidet opp
imot nytt servisebygg ved Heggstad kirke. Skisser og utredning
fra Praksis arkitekter as er sendt
Nidaros bispedømmeråd og Inderøy kommune for uttalelse.

2.12. Tre- og beplantningsplan
Begge kirkegårdene i soknet
trenger sårt ettersyn og pleie av
trær og busker. En ser derfor behovet for å få utarbeidet en treog beplantningsplan, primært for
Hustad og senere i forbindelse
med utbedring av kirketrapp og
nytt servisebygg ved Heggstad.
Kostnadsoverslag ligger til utarbeidelse.
4. Sanganlegg
Aktiviteten innenfor det kirkelige musikkmiljøet i Inderøy er
stor. Spesielt registreres det en
gledelig stor interesse for barnekoret, med barn og ungdom fra
alle soknene. En konsekvens av
dette er også økt konsertaktivitet,
som igjen bidrar til at våre kirkebygg benyttes og besøkes av stadig flere. Dette er en udelt positiv
utvikling, men som samtidig representerer utfordringer av teknisk karakter. Kantor har lenge
påpekt behov for lydteknisk utstyr, og dette er nå innkjøpt og
tatt i bruk. Sanganlegget er mobilt og vil derfor lett kunne flyttes
og benyttes i samtlige kirkebygg
og øvrige konsert – og møtelokaler. Totalpris – kr. 32.282,00
ex mva – er fordelt på Inderøy
kirkelige fellesråd, VIVACE, Inderøy sokneråd, Røra sokneråd
og Sandvollan sokneråd med kr
6.456,40 hver.
5. Statistikk 2011
22 gudstjenester er avholdt, derav en skolegudstjeneste
10 dåpshandlinger, derav 7
med bostedsadresse i soknet
20 konfirmanter, derav 2 fra
nabosokn
1 kirkelig vigsel
0 forbønnshandling
3 gravferder
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6. Takk
Sandvollan sokn har mange bidragsytere som har beriket kirkelige samlinger og arrangement i
året som gikk, og soknerådet vil
bringe HJERTELIG TAKK til
hver enkelt:
– Barna som i julekveldsgudstjenesten bar fram julekrybba.
– Barna ved Markvold familiebarnehage som har tegnet plakater.
– Lurlåt som årlig spiller ved kirken konfirmasjonsdagen og i
den årlige julekonserten.
– Sandvollan songlag som deltar
i konfirmasjonsgudstjenesten,
i gudstjenesten 17. mai og ved
julekonserten.

– Sandvollan skolekorps som årlig bidrar ved julekonserten.
– Sandvollan sanitetslag for kirkekaffe og pynting i kirken i
FASTETIDEN.
– Sandvollan bygdekvinnelag for
kirkekaffe, årets grøde og pynting av kirken ved HØSTTAKKEFEST.
– Dugnadsgjengene som stiller opp og gjør en uvurdelig innsats. Spesielt i år har
soknerådet nytt godt av positive bidragsytere ved tre store
krafttak:
* Vårdugnad
* Renovering av stakittet ved
Heggstad kirke
* Orgeljubileet
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Uten frivilligheten og den
store dugnadsinnsatsen fra
sandvollinger, ville neppe de
tre store jobbene/arrangementet latt seg gjennomføre.
– Barn og ungdommer som har
bidratt med gudstjeneste, sang,
musikk og praktiske gjøremål
i kirken.
– Ansatte og frivillige medarbeidere for godt og fruktbart samarbeid.
Inderøy, 15. februar 2012
Sandvollan sokneråd
Gunvor Moberg, leder

Astrid Heistad, Sandvollan, til minne
Onsdag 14. mars kom den triste beskjeden om at
Astrid Heistad var død - brått og uventa etter svært
kort sykeleie, bare 72 år gammel. Ei arbeidsom,
positiv og raus kvinne har gått bort. Hun vil bli
sakna av mange.
Astrid var særdeles dyktig med håndarbeid, og
hun har satt mange spor etter seg i form av vakre
broderier: bl.a. på faner, banner, bunader og et utall
arbeider for sanitetslaget.

Nøyaktig og fint broderi på dåpsklut fra Heggstad kirke.

Siden
ordninga
med dåpskluter kom
i gang på Sandvollan i 2004, har Astrid
brodert dåpsklutene
for soknerådet – en
gave til dåpsbarna og
et synlig minne om
dåpen. Det er kluter
i fin lin, kanta med
hullsøm og med korsstingsmotiv: en liten
engel, dåpsbarnets
navn, navnet på kirka (Heggstad eller Hustad) og
dato for dåpen. Astrid var alltid presis, og arbeidet var utført med nøyaktighet og flid, like fint på
vranga som på retta.
Det var planlagt at Kyrkjebladet skulle besøke
Astrid, ta bilde og skrive litt om arbeidet med dåpsklutene, til opplysning for leserne og som en honnør til henne. Dessverre ble det ikke slik. Nå kommer omtalen i ettertid.
Astrid fortjener stor takk for arbeidet med dåpsklutene på Sandvollan – minner for livet for mange!
Fred over Astrid sitt gode minne.
Kari Nikolaisen
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Avskjed og takk da jula ble sunget ut
13. januar, tjuende dag jul, ble jula ”sunget ut” i Heggstad kirke, og det var samtidig avskjedsgudstjeneste for sokneprest
Sverre Gustad.
Kveldens allsangprogram gjenspeilet
julebudskapet i ord og toner, og i sangen
ble menigheten godt støttet av Sandvollan
songlag og Siv Anette Lorentzen på orgel.
Koret fremførte i tillegg egne innslag. Ellers bidro ungdommelige krefter til å kaste glans over gudstjenesta: 3. klasse ved
Sandvollan skole, som sang, og Michael
L. Rotmo, som spilte fiolin. Takk til alle!
Etter mer enn 20 års tjeneste var dette Soknerådsleder Gunvor Moberg takker Kari Kirsten og Sverre Gustad
sokneprest Sverre Gustad sin siste guds- med velvalgte ord og er klar til å overrekke blomster fra sandvollingene.
(Foto: Magne Rotmo)
tjeneste i soknet.
”Du skal vite at vi har kjent din kjærlighet til menigheten, din omsorg og interesse for sammensatt og mangfoldig blomsterhilsen”, som
enkeltmennesket.” ”Du har sett oss . og delt glede, Gunvor sa. Blomsterbuketten var et bilde på oss
sandvollinger: ”En samling av mange forskjellige
individer: Små og store, noen godt synlige og andre
mindre synlige, noen med ”sterke farger” og andre
som velger å være ”litt mer i pastell”, noen stille,
andre mer hørbare”. I Sverre og Kari Kirsten sin
ånd var alle like verdifulle, sa Gunvor, og takket fra
alle på Sandvollan.
Kyrkjebladet ønsker det avholdte ekteparet alt
godt i pensjonisttida!
Kari Nikolaisen

Michael L. Rotmo bidro med vakker fiolinmusikk, med tonefølge av Siv Anette Lorentzen, orgel. (Foto: Magne Rotmo)

ikke tatt fra oss sorga, men lindret med Guds ord
og ditt nærvær, ro og omsorg,” sa soknerådsleder
Gunvor Moberg bl.a. i sin takketale. Hun takket
også kona, Kari Kirsten, for å ha vært en trygg base
for Sverre i en krevende arbeidsdag og for den betydningen hun har hatt for måten han har utøvd sin
tjeneste på.
Som en synlig takk fra menigheten på Sandvollan fikk Kari Kirsten og Sverre Gustad en ”litt vilt

Elever fra 3. klasse hjalp til ”å synge jula ut” på Sandvollan.
Her sammen med lærer Eva Merete Stornes. (Foto: Magne
Rotmo)
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Glimt fra
gudstjenesta i
Heggstad kirke
5. februar
Søndag 5. februar var det utdeling av Bibler til femteklassinger i Heggstad kirke. Dette var
dagen før Samefolkets dag, som
ble markert under gudstjenesta.
Ekstra stas var det å ha en flott
representant for samefolket til
stede i kirka. Anders Boine Verstad hadde kommet fra Karasjok
for å være med på dåpen til sin
lille nevø, Mathias Verstad.

Forts. fra side 4

vere i prosessen. Forutsetningene
er derfor de beste for å skape
en god arbeidsplass, et godt arbeidsmiljø, og et servicekontor
innenfor kirkelig sektor, som
utfører de lovpålagte oppgavene
og betjener den nye kommunens
innbyggere på en god måte.
Sammenslåinga har ikke medført reduksjoner i stillinger, men
Helge Brattaker, tidligere kirkeverge i Mosvik, vil, i tillegg til
tidligere arbeidsoppgaver, ha sitt
hovedfokus på samarbeidet med
sokneråd – menighetsråd.

Nye lokaler
Samlokalisering av kirkekontoret i Mosvik og Inderøy var viktig for sammenslåinga.
I forbindelse med utbygginga
av ”Kjerkstu” på Inderøya, har
kirkekontoret fått tilgang på nye
og større kontor-arealer. Nytt
inngangsparti med en stor og lys
resepsjon. Nyrenoverte kontorer.
Et lyst og trivelig møterom. Og
sist – men ikke mist – en fornøyd
og serviceinnstilt stab.
Så du er hjertelig velkommen
til å se hvor fint vi har fått det..
Prosjektleder/kirkeverge
Kjell Westerdahl

Takk og helsing
Eg kjenner på at det er så mykje eg skulle sagt
og takka for, når eg ser tenestetida som prest
i perspektiv. Det er menneske eg møtte i ulike
livssituasjonar, unge og eldre. Det er vanskeleg
å finne dei rette orda. Dei siste orda frå meg til
kyrkjelyden under takkegudstenesta i Sakshaug
kyrkje den 29. januar 2012 er takkehelsinga mi:

Takk alle saman!
Følg jesus!
”men gud være takk som gjev oss siger
ved vår herre jesus kristus!” 1.Kor.15,57.
Anders Boine Verstad iført sin vakre,
fargerike samedrakt som han hadde fått
til konfirmasjonen. (Foto: Kari Niko
laisen)
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Helsing frå Sverre
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Bilder fra Sverre Gustads takke- og
avskjedsgudstjeneste i Sakshaug kirke
VELSIGNET: Søndagsskolen på
Sakshaug sang og lyste velsignelsen
over Sverre Gustad, symbolisert
ved at Elisabeth Bekkevold blåste
såpebobler på soknepresten.
(Foto: Rune Langfjæran)

GAVE FRA MENIGHETSRÅDENE: Sverre Gustad fikk
overrakt en stk treski, samt
gavekort på sportsutstyr fra
menighetsrådene. F.v. Maria
Aune, Frode Neergård,
Ann-Kristin Wiik Langfjæran
og Gunvor S. Moberg.
(Foto: Rune Langfjæran)

SISTE KIRKEKAFFE:
Sverre Gustad satte tydelig pris
på sin siste kirkekaffe som
sokneprest. Her sammen med
fungerende prost Harald Tveit
og kona Kari Kirsten.
(Foto: Rune Langfjæran)
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FULLSATT SAL: Mange ville være med og feire Sverre med kirkekaffe på selveste dagen da han offisielt gikk over i pensjo
nistenes rekker. Han fylte nemlig 67 år samme dag. (Foto: Rune Langfjæran)

Bønnekrukke
I forbindelse med at jeg skulle
slutte som prest i ”Inderøy prestegjeld” spurte kollega Margrete om hva jeg ønska meg. Ett
ønske hadde jeg, det var at alle
menighetskirkene fikk ei bønnekrukke. Og nå er det ofret til
nettopp dette i alle kirkene.
Hva er ei bønnekrukke? Det
er ei krukke, ei skål, et fat til
bruk i gudstjenesta. Krukka skal
være lett synlig, slik at en har
mulighet til å skrive et ønske, ei
bønn på en lapp og så legge den
i krukka. Under forbønna i gudstjenesta blir så krukka båret fram
til alteret og presten, liturgen, ber
over de bønner som ligger i den.
Dette er egentlig ikke noe nytt
hos oss. Ved flere gudstjenester,
blant annet tomasmesser, har vi
praktisert dette. Bønnekrukka er
til hjelp for oss kristne i det daglige livet vårt. Ved å få ei fast
krukke til formålet vil det være

med å berike både gudstjeneste
og bønneliv.
Jeg gjør oppmerksom på at
ingen får se og lese hva som står
skrevet på de respektive lappene,
eventuelt konvoluttene. Krukkas
innhold blir makulert, brent.
Ragnhild Stuberg, Kristin

Minsaas Bromstad og Anders
Bromstad er engasjert for å lage
krukker som tilpasses de ulike
kirkene. Dette skjer i samarbeid
med sokneråda.
Vi får et konkret redskap i
menighetenes bønneliv.
Sverre Gustad
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Tårnagenthelg for
menighetens 8-åringer!
Søndag 22. april 2012 inviteres
Inderøys 8-åringer til å være
agenter for å løse oppdrag og
mysterier i Sakshaug kyrkje.

Mange vil også utforske om det finnes andre hemmelige steder i kirken, som en kjeller eller et annet
skjult rom.

Menighetene i Inderøy kommune
inviterer 22. april alle 8-åringer til
å være Tårnagenter i Sakshaug kyrkje. I løpet av helgen skal vi løse
oppdrag og mysterier og utforske
kirken, tårnet og klokkene. Tårn
agenthelgen arrangeres i mange
kirker i hele landet samtidig, og det
kan bli så mange som 10 000 Tårn
agenter til sammen.

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner
agentene både agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse oppdragene. Kanskje får fortellingene
ringvirkninger for både agentene og
for andre...

Kirketårn og andre
hemmelige steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for
mange barn. Det har vi lyst å gjøre
noe med. Der hvor det er mulig,
vil barn over hele landet klatre opp
i landets kirketårn denne helgen.

Forts. fra side 3
Dette er en slående parallell til
fortellinga om de vise menn som
ville hylle Jesusbarnet. Matt. 2,114. Den gangen kjente ikke folket i Jerusalem til hvem jødenes
konge var. Under inntoget ser vi
at heller ikke nå forstod de hvem
Jesus var. Men barna gjorde det.
Etter tempelrenselsa gjentar barna hyllingsropet, ”Hosianna, Davids sønn!” Matt. 21,15.
Overprestene og de skriftlærde ble forarget over barnas
hyllest. Jesus henviser til Salme
8,3 og sier ”Fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsang

Englevakter
Vil du være Englevakt? En Englevakt er en som er med og passer
på barna noen timer i løpet av helgen, en som kan være sammen med
gruppene på oppdrag eller stå på
post, hjelpe til med maten, m.m.
Nytt nettsted for barn
Til jul lanserer Søndagsskolen også

lyde”. Jesu utsagn ”den som ikke
tar imot Guds rike slik som et lite
barn, skal ikke komme inn i det”:
Mark. 10,13-16. Jesus identifiserer seg med barnet, han er selv
liten. I sin litenhet er han selv
frelseren som løftes opp, slik at,
”hver den som tror på ham skal
ha evig liv”. Joh. 3,14-15.
Jesus tar oss med opp på korset, og videre inn i grava og oppstandelsa. Som pilegrimer i dagens Jesusfølge er vi delaktige
i påskas budskap om korset og
oppstandelsa.
Som Jesu pilegrimer, Jesu følgesvenner, i dag hilser vi han i

nettsstedet www.tarnagentene.no.
Her kan barna bli Tårnagenter, de
kan få et eget agentbevis og løse
enda flere oppdrag. De som ønsker
det, kan også danne en egen Tårn
agentklubb som er helt, helt hemmelig….
Tårnagenthelgen er utarbeidet av
Kirkerådet i samarbeid med Søndagskolen.
Påmelding
Alle døpte 3. klassinger vil få invitasjon til å delta på tårnagenthelga
like etter påske med påmelding
for barn og Englevakter på e-post
til Margrete Holmeide: margrete.
holmeide@inderoy-prestegjeld.no
Hilsen,- i all hemmelighet fra oss i
menighetene i Inderøy og Mosvik

nattverdens liturgi nettopp med
”Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i
det høyeste”.
I nattverden forenes vi i Jesu
død og oppstandelse. Han tar
oss med i fornedrelsa og inn i det
evige lyset og det evige fellsskapet. Dette er påsketur sammen
med Jesus.
God Påske!
Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i
det høyeste.
Sverre Gustad
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Konsertkalender
Fransk aften Sakshaug kyrkje søndag 15. april kl. 19.00
Søndag 15. april inviterer Sakshaug kyrkjekor
til fransk aften. Kveldens hovedverk blir Messe Basse av G. Faure. Et nydelig verk som blir
fremført av kyrkjekoret, solist Maria Stattin og
organist Bjørn A. Bratsberg.
I tillegg til dette verket fremfører Maria Stattin verker av C. Franck og J. Langlais sammen
med Bjørn A. Bratsberg og Siv Anette Lorentzen på orgel. Per Vatn, Anders Wang og Harry
Norum bidrar også med franske perler for herrestemmer og orgel/piano.

Den franske romantikken var en storhetsperiode for orgelmusikk og denne kvelden får
du mulighet til å høre orgelmusikk av bl.a C.
Franck.
Konserten er en del av konsertserien “7 kirker-7 konserter” som tilbyr en konsert i hver av
kirkene i nye Inderøy kommune. Etter konserten kan de som ønsker det delta på guidet tur
i kirka. Benytt anledningen til å høre vakker
musikk og bli kjent med fantastiske Sakshaug
kyrkje!

Orgelkonsert Heggstad kirke søndag 20. mai kl. 19.30
Denne våren avlegger Silje Vang Pedersen eksamen i kirkemusikk ved NTNU, institutt for
musikk. Hun presenterer eksamensprogrammet
sitt i Heggstad kirke søndag 20. mai kl. 19.30.

På plakaten står musikk av J.S.Bach og F.BMendelssohn. En konsert vel verdt å få med
seg!

Jubileumskonsert Vivace 5 år!
Sakshaug kyrkje søndag 3. juni kl. 18.00
Søndag 3. juni feirer Vivace sitt 5 årsjubileum
med en spennende konsert bestående av filmmusikk og kirkemusikalske perler. 40 toppmotiverte barn og band lover en flott konsertopp-

levelse hvor du møter alt fra løver til tryllefeer.
Barn som kommer på konserten oppfordres til
å kle seg ut seg en figur fra filmens verden.

InderøyFest
Under Inderøyfest blir det en rekke konserter i
kirkene, deriblant en konsert i serien ”7 kirker
– 7 konserter” i Salberg kirke 8. juni, Orgelnatt
i Sakshaug kyrkje 9. juni og Åge Alexsandersen konsert i Sakshaug kirke 10. juni. 10. juni

blir festivalgudstjenesten fra Sakshaug kyrkje
direkte overført på P1, møt opp og sett ditt preg
på radiooverføringen! Følg med i Inderøyningen for nærmere opplysninger om konsertene.
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Slekters gang
Inderøy sokn
Døypte
04.12. Tiki Angelica NG Bigset
26.12. Ronja Helene Gjærde
(døpt i Blaker krk)
19.02. Karsten Stai Lystad
Iver Gausen Moen
Thor Amund Vaadal
Malin Hussein Verstad
Jenny Hagevik Letnes
Vigde
31.12. Kristine Kirknes og
Håvard Fjeset
Døde
04.12. Jarle Frøseth
f. 1927
24.12. Odd Peder Wiik
f. 1935
24.12. Agnes Vik Lehn
f. 1926
25.12. Thorleif Bernhard Thorsen
		
f. 1927

06.01. Aslaug Høyem
f. 1913
17.01. Alfhild Høyem
f. 1926
03.02. Bjørg Elin Ølstøren f. 1958
21.02. Gunnar Verstad
f. 1928
04.03. Fritz Vard Thaulow Petersen
		
f. 1989

Røra sokn
Døypte
08.01. Elinborg Viken
Marielle Fjerdingen-Iversen
Mila Widdowson
22.01. Sivert Bragstad Rønning
Døde
11.12. Reidar Bergstad
f. 1918
15.01. Olaug Petra Stamnes f. 1927

Sandvollan sokn
Døypte
26.12. Oliver Andre`Kinnunen Sivula
05.02. Mathias Verstad
26.02. Kristian Wågan
Døde
20.12. Viktor Vikan
f. 1917
23.12. Hanne Fornes
f. 1966
06.01. Marie Julianne Hustad Stornes
		
f. 1923
14.02. Gunda Pauline Stabell f. 1916
23.02. Margit Farstad
f. 1920
14.03. Astrid Gunnbjørg Heistad
		
f. 1939
Mosvik sokn
Døde
14.01. Bjarne Hamstad
f. 1919
17.01. Randi Tangstad
f. 1965
28.02. Odd Asbjørn Wennes f. 1931

INDERØY PRESTEGJELD
STATISTIKK 2011
Inderøy

Røra

Sandvollan

Mosvik

Døypte

41 (50)

20 (8)

10 (9)

3 (9)

Gifte

12 (14)

3 (8)

1 (2)

1 (2)

Begravelser

46 (32)

6 (9)

3 (2)

12 (11)

Utmeldte av kirken

4 (6)

0 (0)

0 (2)

0 (0)

Innmeldte i kirken

1 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

41 (38)

23 (24)

22 (23)

28 (26)

5955

1797

1708

1500

(2010)

(5029)

(1420)

(1379)

(1884)

Offer

87030

33101

27005

26767

(81645)

(33700)

(24985)

(32284)

Antall gudstjenester
Antall deltakere

(2010)
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Messeliste
05.04. Skjørtorsdag
Luk 22,14-23
Bøl
Friluftsgudsteneste
v/spr. Holmeide

kl 12.00

Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Gudsteneste v/spr. Holmeide
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium
06.04. Langfredag
Martk 15, 20-39
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Holmeide
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/prestevikar
Jan Olav Veium
Heggstad kyrkje
Kveldsgudsteneste
v/spr. Holmeide
08.04. Påskedag
Matt 28, 1-10
Sakshaug kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Holmeide

kl 19.00

29.04. 4. s.e. påske
Joh 13, 30-35
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Soddjazzgudsteneste v/spr.
Holmeide& elever ved jazzlinja på Sund folkehøgskole
05.05. Mosvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Holmeide
06.05. 5. søndag e. påske
Vestvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Holmeide
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
13.05. 6. søndag e. påske
Heggstad kyrkje
kl 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide
Heggstad kyrkje
kl 12.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide

kl 11.00

17.05. Kristi himmelfartsdag
Heggstad kyrkje
kl 10.00
Gudsteneste v/spr. Holmeide

Mosvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Holmeide

09.04. 2. påskedag
Luk 24, 36-45
Salberg kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Holmeide

kl 11.00

Heggstad kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
15.04. Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Konsert v/Sakshaug kyrkjekor
22.04. 3. s.e. påske
Joh 10, 1-10
Sakshaug kyrkje
kl 16.00
Familiegudsteneste v/spr.
Holmeide & Tårnagentene

Salberg kyrkje
kl 12.00
Gudsteneste v/spr. Holmeide
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
Vestvik kirke
kl 13.00
Gudstjeneste v/vikar
20.05. Søndag før pinse
Salberg kyrkje
kl 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide
Salberg kyrkje
kl 12.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide

Heggstad kirke
kl. 19.30
Orgelkonsert med
Silje Vang Pedersen
27.05. Pinsedag
Joh 14, 15-21
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide
28.05. 2. pinsedag
Joh 6, 44-47
Vestvik kirke
kl 11.00
Høytidsmesse v/spr. Holmeide
03.06. Treenighetssøndag
Luk, 10, 21-24
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
Sakshaug kyrkje
Konsert v/Vivace

kl 18.00

10.06. 2. søndag i treenighet
Joh 8, 26-40
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Festivalgudsteneste
v/spr. Holmeide
17.06. 3. søndag i treenighet
Joh 1, 35-51
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
24.06. 4. søndag i treenighet
Matt 16, 24-27
Kilen
kl 12.00
Friluftsgudstjeneste
v/spr. Holmeide
Hustad kyrkje
kl 19.00
Gudsteneste v/spr. Holmeide
29.06. Sakshaug gml kyrkjekl 19.00
Persokgudsteneste
v/spr. Holmeide
01.07. 5. søndag i treenighet
Matt 7, 21-29
Kjerknestangen
kl 11.00
Friluftsgudsteneste
v/spr. Holmeide
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Inderøy Prestegjeld
www.inderoy-prestegjeld.no
Kyrkjekontoret
Inderøy kyrkjekontor............... tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Mobiltlf. Holmeide........................97 70 71 51
e-post:
inderoykirkekontor@inderoy-prestegjeld.no

Organist:
Siv Anette Lorentzen............... tlf. 74 15 52 75
mobil 95 12 22 01
Gravarar / kyrkjegårdsarbeidarar
Tor Gunnar Nilsen
Kåre Jørstad
John Halvor Berg

Kontortid
Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
Ellers etter avtale. Mandag har prestene fri.

Leiar i fellesrådet:
Ann-Kristin Wiik Langfjæran,
..............................................mob. 95 17 57 97

Sandvollan sokn
Leiar i soknerådet:
Gunvor S. Moberg.................... tlf. 924 65 985

Mosvik sokn:
Leder i menighetsrådet:
Ann Kristin Langfjæran............ tlf. 951 75 797
Mosvik kirkestue...................... tlf. 74 06 46 97
Graver: Odd Hamstad.............. tlf. 95 79 89 90

Bolig
Sokneprest Margrete Holmeide,
Marenbakken 1........................ tlf. 97 70 71 51

Inderøy sokn:
Leiar i soknerådet:
Maria Aune.............................. tlf. 95 79 55 86

Assisterende kirkeverge Helge Brattaker har
kontordag i Mosvik kirkestue på onsdager.
Tlf. 74 06 46 97 / 91 71 06 39.

Inderøy fellesrådområde
Kyrkjeverge:
Kjell Westerdahl....................... tlf. 74 15 60 20
............................................ mobil 90 08 42 33
Assisterende kyrkjeverge:
Helge Brattaker................... mobil 91 71 06 39

Mosvik og Vestvik kirker:

Røra sokn
Leiar i soknerådet:
Frode Neergård........................ tlf. 91 79 78 48

Kirketjener:
Odd Hamstad........................... tlf. 95 79 89 90

Kyrkjeblad for Inderøy Prestegjeld
Utgjevar: Sokneråda i Inderøy prestegjeld
Redaksjonskomité: Rune Langfjæran, redaktør (e-post: longbeach@mosvik.net), Margrethe Holmeide
(e-post: margrete.holmeide@inderoy-prestegjeld.no), Kari Nikolaisen (e-post: kari.nikolaisen@ntebb.no),
Nina Fossum (e-post: ni-fossu@online.no), Frida Øyen (e-post: frida-sofie94@hotmail.com).
Sparebank1: 4202 18 67785

Det står skrevet: «Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å
fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk
fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå
og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»»
Matteus evangelim, kap. 28, vers 8-10
www.designtrykk.no

Miljømerket trykksak 241 781

