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Snill og god?
Verdens største religiøse samling med millioner av deltakere, fant nylig sted ved bredden av
Ganges i India. Hinduene samla seg for å rense seg fra synd og skyld i hellig vatn. Å få et
godt karma er viktig. Jeg tror de skjønner mer
om overgrep og urettferdighet enn humanetisk
misjon som arbeider over hele verden for å avskaffe begrep som skyld og skam. Dette blir for
overfladisk; skyld og skam er smertelige erfaringer i mange menneskers liv. Jens Bjørneboe
skrev da også noe om ’hvem er et menneske og
kjenner ikke på skyld?’
Å være et høgreist menneske, å være god
og snill hele tida er vanskelig, det er ei erfaring
mange av oss har gjort. Selv om vi forsøker å
gjøre bare godt, og ”do no harm”, blir det likevel ikke alltid godt. Den som forsøker å være en
ekte humanist opplever ofte å komme til kort.
Apostelen Paulus hadde ei sterk opplevelse av
det. Det gode han ville gjøre, gjorde han ikke,
og det onde han ikke ville gjøre, det gjorde han
likevel (Rom 7,15-21).
Godt da å få vende tilbake til dåpspakta, selv
om den bare var med tre never vatn øst over oss
og ikke hele Gangesfloden. Godt å få være med
i syndsbekjennelsa i kirka og jekke seg ned noen
hakk. Godt å få ta imot nattverden til syndenes
forlatelse og få kraft og mot til en ny start igjen.
I skrivende stund er jeg i Etiopia, forsøker å
gjøre godt og ”do no harm”. Her som så mange
andre steder i verden er det folk som gir sine
blodige offer under store spesielle trær, oppe på
hauger eller ved ei elv. Tankegangen er at blod
må renne fra en avskåret strupe på et dyr for at

synd og skyld skal sones. Dette er nødvendig, tenker de, for å
få et godt år med fred
og gode avlinger. Tankegangen er ikke så
ulik blotinga på Mæreshaugen i førkristen
tid. Men de som praktiserer dette blodige ritualet her ute er ikke gamle og ulærde folk. Tvert
imot er det unge, moderne og høyt utdanna folk
fra høyskoler og universitet som har levd under
humanetisk forkynnelse: det er ingen gud, skyld
og skam er avleggs. Likevel har ikke en aggressiv humanetisk misjon klart å fjerne det.
Selv skal jeg igjen feire påske i Mærekjerka
og i Sakshaugkjerka. Her har jeg aldri opplevd
at noen har hatt med seg en hane eller en sau for
å gi et blodig offer. Hvorfor ikke? Langfredag
og Jesus offerdød er så innbakt i vår kultur og
bevissthet at ingen av oss kommer på at det må
ofres mer. Vi stoler på at det offer Jesus gjorde er
soning god nok for oss og alle mennesker. Skyld
og skam tas bort på en effektiv måte.
Derfor feirer vi med glede og takk Påskedag
og Jesu oppstandelse fra de døde. Oppstandelsa
er beviset på at Gud tok imot Jesu offer til gagn
for oss alle. Her ute strømmer kvitkledde folk
til kirkene for å feire dette store underet. La oss
også begi oss på kirkeveg, ikke med en blodig
offergave for å oppnå noe, men med et takkeoffer i hengivenhet for det vi alt har fått, tilgivelse,
tru, trygghet og håp.
Mvh Hans Birger Neergård

Påskefrokost

Kirkegårdsdugnad

På grunn av liten oppslutning i
fjor, blir det ingen påskefrokost
på 1. påskedag i Kjerkstu i år.
Hilsen besøkstjenesten

Vi planlegger dugnader på begge kirkegårdene på Sakshaug
mandag den 29. april kl. 17.00.
I tilfelle dårlig vær flytter vi tidspunkt til den 6. mai til samme
tid. Ta med rive! Vel møtt.
P.S. Vi skal male gjerdet ved Sakshaug gamle kirke i vår. Er
det noen som har lyst til å gjøre en innsats, så ta kontakt med
Geir Olav Jørstad på telefon: 452 78736.
Blomsterfondet

Framsidebildet: Rune Langfjæran.
Baksidebildet: Morten Gjul.
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Måltidssangen
Vi går nå inne i den tiden av kirkeåret som betyr mest for kirka. Vi legger kanskje opp til mest
feiring i forbindelse med jula, for da handler det
om en fødsel og fødsler betyr fest og glede. Men
påsketida som ender opp i pinsedag 50 dager etter, handler mye om lidelse og sorg – men som
likevel ender opp i glede på oppstandelsesdagen
midt i påska. Mange synes nok det er vanskelig å forholde seg til denne tida, på den ene side
starter det med et vanskelig tema og på den andre side fortsetter det med noe uforklarlig som
er enda vanskeligere å forholde seg til. Og det
som er vanskelig synes nok handelsstanden det
er vanskelig å formidle, derfor ender vi opp med
å spise godterier og påskeegg flere uker før påskehøytiden er i gang.
Denne tida av kirkeåret handler mye om tro.
Påskedagens uforståelighet kan bare forstås når
vi ser den i troens lys. Derfor gav Jesus oss sin
Ånd for å komme oss til unnsetning og hjelpe oss
til å tro på det som hadde hendt.
Midt oppe i all lidelsen holder Jesus en fest
sammen med disiplene. Det kalles for Jesu siste
måltid. De spiste kanskje selve Påskemåltidet
med gjennomgang av Israels historie. En historie med oppturer og nedturer. Et måltid med mye
god mat og god drikke. De var nok mer feststemt
enn vi ofte forestiller oss dem – for vi ser dem i
lys av Langfredagens triste hendelser. De merket kanskje at Jesu humør hadde endret seg idet
siste, men de fleste ville nok likevel slappe av
etter mange dagers strevsomt arbeid.
Innholdet i festen var lagt opp på forhånd.
Faste ritualer skulle følges og historien repeteres
– så de kom i hu hvilket folk de tilhørte. Jesus
gjorde noe rart da de kom inn. Han ville vaske
føttene deres. De forsto det ikke med en gang,
men først lenge etter. Men slik kunne han vise at

han var deres virkelige tjener. Og senere under
måltidet ble han plutselig mer alvorsstemt, tok
et brød, brøt det – og sa ”Dette er mitt legeme,”
og vinen – ”Dette er mitt blod.” De tok imot og
spiste det, men forsto ikke så mye med det før
senere. De var nok ikke så ydmyke og oppriktige
som vi tror vi må være når vi samles om nattverden. Ydmykhet og oppriktighet er noe vi skal
få ha for oss selv, og ikke trenger bekjenne. Det
eneste vi trenger er å ta imot brød og vin fordi
det gis til oss.
Deretter sang de Lovsangen, det vil si, den var
nok en del av hele dette måltidet, en del av påskemåltidet. Jeg har hørt om denne sangen hver
påske, men aldri lest den i den sammenhengen.
Det er kapittel 113 – 118 i Salmenes bok i Bibelen. Det er som englesangen fra jula dras ned til
oss for at vi skal synge den med vår stemme. Jeg
tror nok stemningen økte betraktelig når de sang
disse sangene. Disiplene og Jesus kjente seg som
en enhet. Et legeme som de alle var lemmer på.
Som når vi synger en sang vi liker godt og alle
kan og synger med på – det gir en god følelse. Jesus trengte nok den støtten, og for engang skyld
kunne han se seg selv som en i mengden.
Salme 117 har bare to vers og er gjendiktet i
en sang fra bra bønnefellesskapet Taizé i Frankrike. Om du kommer en tur i kirka i påska kan
det hende vi synger den og kjenner på den gode
stemningen den gir oss, enhet med Jesus Kristus.
”Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.”
”Syng lovsang hele jorden, syng lovsang for vår
Gud”
”Hans nåde varer evig, hans kjærlighet er stor.”
Einar Bach Skomsvoll, sokneprest

Mandag 8. april arrangerer Inderøy Kirkestue TRIVSELS
KVELD MED KVELDSMAT kl 19.00 (nysalen).
Temaet for kvelden er BUNADER. Eva Steinvik Wold
kommer og forteller om bunader og om Bunadsaum AS.
Alle er velkommen.
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Utdeling av bibler i Heggstad kyrkje

Søndag 21. januar møtte sju femteklassinger fra Sandvollan opp i kirka for å motta hver sin Bibel som gave fra soknerådet. Her
er de fotografert sammen med Tine Jønkh, som hadde gudstjenesta den dagen, og leder i soknerådet, Gunvor Moberg. (Foto:
Kari Nikolaisen)

«Vi synger jula ut» –
en fin tradisjon på Sandvollan
For tredje året på rad inviterte Sandvollan sokneråd
til «Vi synger jula ut» i Heggstad kyrkje tjuende
dag jul, 13. januar. Mange hadde funnet veien til
kirka for å oppleve fellesskap i ord og toner. På programmet var det mye allsang. Store og små sang
med på kjente og kjære julesanger, godt støttet av
Siv Anette Lorentzen på orgel. Sokneprest Einar B.
Skomsvoll holdt en kort andakt, og barn og unge
fra bygda beriket gudstjenesta med musikalske
innslag: 3. årstrinn ved Sandvollan skole sang «Luciasangen» med italiensk tekst og «Nå tennes tusen julelys», Sarah Kvam sang «Himmel på jord»,
Jenny Westrum Rein sang «Himlen i min favn» og
«Home for Christmas», og Aurora Dalen Taraldsen
spilte «Sonjas sang til julestjernen» på piano.
Arrangører, utøvere og menighet bidro til en trivelig etterjulskveld i kirka. Takk til alle!
Kari Nikolaisen

3. klasse ved Sandvollan skole sang fint og var gode representanter for skolen sin. (Foto: May Bente Bigset Skogset).
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Frivillighetsfest
Søndag 20. januar var et 30-talls
personer samlet på Kjerkstu. Inderøy menighetsråd vedtok å
bytte ut julestjernen med en fest,
for å si TAKK for den frivillige
innsatsen som blir lagt ned i menigheten vår. Det er veldig mange
aktører, mer eller mindre synlige,
som bidrar til aktivitet i kirka vår.
Inderøy menighetsråd ønsker
at alle som bidrar kan få mulighet til å samles, for å se at de står
sammen med mange om å danne en levende menighet. Maria
Aune sang under festen; ”Gjør
det lille du kan”, en vakker sang
av Lina Sandell. I menighetssammenheng er det mange små
og store oppgaver som gjøres, og
det kreves mange hender, føtter,
stemmer og redskap for å få gjort
alt dette. 1000 TAKK til alle dere
som bidrar!
Vikarprest Jon Olav Veium
deltok med andakt på festen.
Ungdommer fra musikklinja på
videregående bidro med flere vakre innslag. Menighetsrådsleder
Maria Aune ledet kvelden. Det
ble servert suppe, brød, kaffe og
kake av menighetsrådet. Det ble
også informert om at prostiet har
fått utdelt Trosopplæringsmidler
nå. Dette vil for vår del resultere
i midler som gjør at vi kan satse
mer på arbeid med barn og unge.
En gledelig og konkret tilbakemelding kom denne kvelden på
at; ”JA, jeg vil gjerne hjelpe til
med ungdomsopplegg – jeg kan
og liker å jobbe med ungdom”.
Kvelden var kanskje ikke godt
nok kunngjort, for det hadde vært
plass til mange flere på Kjerkstu.
Det skal forbedres til neste gang,
for menighetsrådet ønsker at dette skal bli et årlig arrangement.

Her kan besøksvenner, vaskere,
dåpsklutsyere, speidere, klokkere, forsangere, kaffekokere,
ungdomsledere, søndagsskolehjelpere… lista er så lang. Alle
som var tilstede denne kvelden
presenterte seg, og fortalte kort
hva de bidro med. Vi ønsker også
at nye kan melde seg, for det er
alltid behov for frivillig hjelp…
Tekst/bilder:
Ingeborg Meslo Ulvin
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Er det Jesu likklede?
Jostein Andreassen er forfatter av boka ”Likkledet
i Torino – Et tegn for vår tid”, utkommet på Luther
forlag i 2011. I denne artikkelen deler han av sin
30-årige interesse for likkledet.
Våren 2010 ble Likkledet i Torino stilt ut i domkirken der i byen, lengst nordvest i Italia. I løpet
av en drøy måned kom det to millioner mennesker
fra hele verden for å se, deriblant undertegnede.
Det ble en sterk opplevelse. Under framvisningen i
1978 kom det 100.000 hver dag i 35 dager!
Dette likkledet er i særklasse det objekt i verdenshistorien som vitenskapelig sett er grundigst
undersøkt. Kledet er et vevd tøystykke av lin på
drøye 4 x 1 meter, og det bærer avtrykket av en
korsfestet og tornekronet mann. Mange er overbevist om at dette er Jesu likklede. Har de rett?
Blomsterstøvets hemmelighet
Den sveitsiske professoren Max Frei-Sulzer er en
av mange som har deltatt i forsøket på å løse gåtene

omkring Likkledet i Torino. Han hadde doktorgrad
på blomsterstøv og visste utmerket godt at hver
enkelt blomsterart har et svært egenartet utseende
på sitt pollen. I blomstringstiden fyker dette rundt
overalt i vinden.
I 1973 tok Frei-Sulzer pollenprøver fra kledet,
og han brukte de neste to årene på å analysere dem.
I mikroskop fant han ca 50 forskjellige slags pollen,
og disse blomsterartene kunne han etter hvert fastslå stammet fra Torino-området, fra Sør-Frankrike,
fra Istanbul-området, fra Urfa-området i Sør-Tyrkia
og fra Jerusalem. Dette er helt i tråd med Likkledets tradisjonelle og skrevne historie. De siste 40
årene har en mengde vitenskapsmenn og -kvinner
fra femti ulike forskningsgrener forsket på kledet.
I 1988 ble det tatt en C-14-datering av kledet,
og konklusjonen ble at Likkledet var laget en gang
mellom år 1260 og 1390. Senere viste det seg imidlertid at denne prøven ble tatt på et hjørne av kledet
som var blitt reparert etter en brannskade i 1532.
Det var med andre ord den innvevde lappen som
ble tidfestet.
Svindel eller sannhet?
Men la oss tenke oss at en svindler laget kledet
rundt år 1300. Da må denne svindleren ha vært
utrolig dyktig:
* Han må ha oppfunnet fotograferingskunsten
530 år før oppdagelsen egentlig ble gjort. Personen
på kledet er nemlig gjengitt som et fotografisk negativ, uten spor av maling eller andre stoffer.
* Svindleren må ha oppdaget blodomløpet 330
år før William Harvey. Rester av vene- og arterie
blod befinner seg på helt riktige steder på kledet.
* Svindleren må ha utstyrt kledet med ulike typer pollen fra flere steder rundt Middelhavet. Dette
var 300 år før mikroskopet ble oppfunnet. Hvordan
kunne en person på 1300-tallet vite at hver enkelt
plantearts pollen har sitt spesielle utseende? Man
må nemlig mikroskopere dette 100-1000 ganger
for å kunne se det.
* Han framskaffet romerske mynter, ”leptoner”,
fra år 29 og 30 og la dem over øynene på den døde
personen. Myntavtrykkene på kledet har innskriften TIBERIOU KAISAROS (”tilhørende keiser
Tiberius”, som var keiser på Jesu tid).
➛
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Årsmelding for Besøkstjenesten i Inderøy 2012
Besøkstjenesten er et samarbeid
mellom Inderøy Sanitet, Inderøy
Røde Kors og Inderøy Sokneråd.
Styremedlemmer i 2012
Fra Røde Kors: Kjell Sundfær,
kasserer, ut året 2012. Fra nyttår 2013 er Ingrid von Køppen
(RK) kasserer. Fra saniteten:
Gunhild Madsen, ansvar for vaffeltreff. Fra soknerådet: Mildrid
O. Næss, Anne Kristin Aursand.
Disse to er ansvarlig for besøkstjenesten. Sokneprest Einar Bach
Skomsvoll med fra nyttår 2013.
Medlemmer: 43 på adresselista, fordelt på fleire forskjellige
oppgaver.
Styremøter: Det ble holdt ett
styremøte, den 10. april på Røde
Kors-huset.
Medlemsmøte
Ett. Temakveld på Kjerkstu 8. november. Hilde Woksen fra N-Tr.
lag Røde Kors Omsorg presenterte litt av ”Røde Kors-skolen”.

Ga oss mye nyttig informasjon
og kunnskap om besøkstjenesten.
Ca 25 personer deltok. Dialoger,
diskusjoner og god kveldsmat!

for påskedag 2013, og tar det opp
til vurdering før neste påske om
vi skal holde på denne tradisjonen.

Vaffeltreff
11 vaffeltreff, med gjennomsnittlig 35–40 deltakere hver gang.
Torbjørn Løseth er fast akkompagnatør, og i tillegg har Håkon
Dahl og Anton Stavran stilt opp.
Ekstra medhjelpere stiller også
opp, attåt vaffelstekerne.
Sommerturen denne gangen
gikk til Kastvollen 17. august.
Mange medhjelpere var med.
Fint vær og trivelig sammenkomst i gapahuken, bevertning
ordna av Kastvollen og musikk
ved Erling Fossum.

Andakter
Endel andakter ble holdt på
Næss
jordet og Inderøyheimen,
og på Mosvik sykeheim også i
2012. Første halvår noe uregelmessig, da vi ikke hadde fast
prest. Fra nyttår 2013 er det satt
opp faste datoer på alle stedene,
og besøkstjenesten deltar på
disse sang- og andaktstundene.
Stor takk til betjeningen på
Hyggestua som stiller opp på
vaffeltreff, til alle medhjelpere,
vaffelsteikere, besøksvenner og
alle som deltar i frivillig arbeid
og får ting til å fungere. Dette
er viktige og meningsfylte opp
gaver.
Takk for god innsats og godt
samarbeid i 2012!
Besøkstjenesten
v/Anne K. Aursand

Påskefrokost
Den vart arrangert som vanlig,
med besøkstjenesten som verter,
Mildrid O. Næss og Anne Kristin Aursand. Det var ikke så stort
oppmøte, så vi ”legger det på is”

* Svindleren må på en genial måte ha greid å
plassere ca 120 slagmerker av en romersk pisk på
kledet. Det er så nøyaktig utført at en kan se av
mønsteret at den ene som slo, har vært litt høyere
av vekst enn den andre.
* Han skapte et bilde ved en metode som også
i vår tid er helt ukjent: Bildet er retningsløst og
oppfattes best på fem meters avstand. Det har tredimensjonale proporsjoner når det betraktes gjennom moderne apparater. Hvem kunne skape et slikt
bilde for 700 år siden?
* Det vrimler av store og små blodflekker på
kledet, både fra piskeslagene og fra tornekronen.
Disse har størknet og klistret seg til hud og hår på
mannen. Men alle flekkene viser seg ved omhyggelig mikroskopering å være ”urørte”. Det finnes
ingen tegn til at kledet er blitt ”revet av” for å befri
ham fra det. Den korsfestede mannen har simpelt-

hen ”forsvunnet” ut av kledet og etterlatt et fotografisk avtrykk på stoffet.
* Vi kjenner bare én eneste person gjennom
historien som både er korsfestet på romersk vis og
som ble tornekronet: Jesus fra Nasaret.
Vi kunne ha forlenget listen med en lang rekke
detaljer som viser at kledet etter all sannsynlighet
er Jesu eget likklede. Stadig flere personer interesserer seg for kledet, og det finnes masse stoff om
det på internett. Et godt sted å starte er www.shroud.com.
Fordi vitenskapelige undersøkelser blir sannhetsvitner om Jesu oppstandelse, er Likkledet i Torino blitt et tegn for vår tid. Vitenskap og tro ser
faktisk ut til å gi samme svar. Det pirrer i hvert fall
min nysgjerrighet!
Jostein Andreassen
jostandr@broadpark.no

8

Påske 2013

Årsmelding 2012 Inderøy menighetsråd
Menighetsrådet har i 2012 hatt
følgende sammensetning:
Maria Aune, leder.
Ingeborg Meslo Ulvin, nestleder.
Svein Magne Aune, kasserer.
Liv Kristin Høyem, sekretær.
Ingeborg Meslo Ulvin og Line
Skjervold, Søndagsskolen, Studie-, bibel og misjonskontakt.
Reidar L. Pedersen, barne- og
ungdomsarbeid.
Anne Aursand, Besøkstjenesten,
innkjøpsansvarlig.
Mildrid O. Næss, kontaktperson
for ”Vivace”, representant til styret for kyrkjebladet, koordinator
for frivillige i soknet, vara for innkjøpsansvarlig og besøkstjenesten.
Øystein Forr, leder for Stiftelsen
Inderøy Kirkestue.
Sokneprest Margrete Holmeide
(fram til juli).
Jon O. Veimo (vikarprest).
Varamedlemmer:
Steffen Vist (møtt fast), Klokkerog kirkevertordning.
Geir O. Jørstad, Blomsterfondet.
Hans Nossum, Kirkens Nødhjelp.
Kjetil Ingul, Kirkens Nødhjelp.
I 2012 har det vært 10 ordinære
møter, og i alt 73 saker er blitt
behandlet. Årsmøte for 2011 ble
avholdt 18. mars 2012.
Felles sokn- og menighetsrådsmøte 7. mai hvor gudstjenestereformen ble tatt opp til behandling.
14. juni ble det avholdt felles
menighetsmøte i Kjerkstu hvor
lokal ordning for gudstjenesten
ble behandlet.
Faste aktiviteter gjennom året
• Årets konfirmantleir fant sted i
januar

• Utdeling av bibler til 5. klassingene 12. februar
• Sanitetens dag 19. februar. Sanitetskvinnene pynta kirka og
hadde ansvaret for kirkekaffen
etter gudstjenesten
• Menighetens årsmøte 18. mars.
• Rakedugnad på kirkegårdene i
soknet ble gjennomført 2. mai.
Stor deltagelse på dugnaden, og
arbeidet gikk fort og greit unna.
Servering av kaffe og kaker på
Kjerkstu etter at arbeidet var unnagjort.
• Besøkstjenesten v/Røde Kors,
Saniteten og soknerådet inviterte
til påskefrokost før gudstjenesten, på Kjerkstu 1. påskedag, 8.
april.
• Konfirmasjon 27. mai – 27
konfirmanter. Soknerådet bistod
på vanlig måte med ulike praktiske oppgaver.
• Kjerkmarsjen ble arrangert 12.
august. Ca 15 personer var med
på marsjen.
• Årets gullkonfirmantfest ble avholdt 23. september med påfølgende fotografering. På tradisjonelt vis
ble det middag og sosialt samvær
på Kjerkstu for gullkonfirmantene
m/følge etter gudstjenesten. Soknerådet hadde det praktiske ansvaret for arrangementet.
• Allehelgensdag 4. november.
Åpen kirke fram til kl. 15.00
• Utdeling av ”Min kirkebok” til
4-åringene i soknet på 1. søndag
i advent, 2. des. Kirkekaffe med
juleverksted på Kjerkstu etter
gudstjenesten.
• Fasteaksjonen ble dessverre avlyst på grunn av dødsfall.
Det er avholdt 31 gudstjenester i
Inderøy sokn i 2012.
Året startet opp med friluftsgudstjeneste den 1. januar på ”

Bruplassen” i forbindelse med
kommunesammenslåingen. Vi har
hatt 3 gudstjenester i Sakshaug
gml. kirke, skjærtorsdagsgudstjeneste på Bøl, 5. april, og på Kjerknestangen 1. juli i forbindelse med
Båttreffet Siste søndag før jul, 16.
desember var det gudstjeneste på
Stokkan grendehus.
Det er foretatt 28 dåpshandlinger, 25 vigsler og 24 gravferder.
Andre aktiviteter/
viktige saker i 2012
• Søndagsskolen er i full drift.
Den blir arrangert parallelt med
gudstjenesten, hvor de går over i
Kjerkstu før prekenen og har et
eget opplegg der til gudstjenestens slutt.
• Avskjedsgudstjeneste for Sverre Gustad, søndag 29. januar.
Kirkekaffe og bursdagsfeiring i
Kjerkstu for Sverre, – som gikk
inn i pensjonistenes rekker. Full
sal og et trivelig samvær. Funger
ende prost Harald Tveit deltok.
• Tårnagenthelg. Trosopplæringstiltak for 8-åringer. I Inderøy
sokn er det satt av 1 dag til prosjektet, og i år ble det søndag 22.
april. Dette er felles for alle døpte
3. klassinger i kommunen. Barna
er agenter og ”løser oppdrag og
mysterier” i sin egen kirke.
• Festivalgudstjeneste i forbindelse med ”InderøyFest” 10.
juni. Denne ble overført til radio.
• Avskjedsgudstjeneste for Margrete Holmeide 29. juni. Kirkekaffe med stor deltagelse på
Kjerkstu etter gudstjenesten.
Fungerende prost Harald Tveit
deltok.
• 14. oktober: Innsettelse
av ny sokneprest, Einar Bach
Skomsvoll. Denne begivenheten
falt sammen med høsttakkefes-
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Påskeliljer
Ingen påske utan påskeliljer, meiner mange, og
denne blomsten er utan tvil påskeblomsten framfor alle. Opphavleg kjem planten frå Middelhavslanda der den ofte veks vilt. Planten vart dyrka i
England så tidleg som på 1200-tallet, i Danmark
og Sverige på 1500-tallet, og i Norge blomstra
påskelilje for første gong i 1598, seier historia.
Det latinske namnet på planten er Narcissus
pseudonarcissus, og narcisser er fellesnamnet for
fleire løkplantar som er i slekt med kvarandre. Det
fins tusenvis av ulike sortar narcisser i vår flora.
I den greske gudelæra seier mytene at den vakre
guden Narcissus var så sjølopptatt at han vart forelska i sitt eige speilbilde da han såg seg sjøl i eit
vatn. Samanhengen mellom den greske guden og
blomsten er vanskeleg å finne, men at blomsten
også er svært vakker, er i alle fall sikkert.
Det blir sagt at påskefargen er gul. Dette skal
nok påskeliljene ha mye av skylda for, saman
med påskekyllinger, gåsunger, appelsin, egg, –
og den livgivande sola! Men når det gjeld dei liturgiske fargane i kjerka, hører ikkje gult til der.
Da er det fiolett i fastetida fram til påskeaften, og
i høgtidsdagane er det kvitt.
På engelsk kalles påskeliljene daffodils. Det
er eit litt merkeleg ord som ein ikkje heilt veit
opphavet til. Men språkforskarar trur at det er
ei omskriving av ordet “asphodel” som er ei liljeslekt, og da må ein tilbake til gresk mytologi
igjen. Her trudde dei at menneska i livet etter døden fikk opphalde seg i liljeåkrar av asphodels,
– eller daffodils.
ten, og tradisjonen tro var Bygdekvinnelaget ansvarlig for pynting
i kirka, og Bondelaget var ansvarlig for kirkekaffe etter gudstjenesten. Full sal i Kjerkstu med
mange fra menigheten som ønsket den nye presten velkommen.
• Valg av målform i Sakshaug
kirke søndag18. november, – etter gudstjenesten. Valget avsluttet kl. 14.00. Resultat av valget:
Bokmål: 83 stemmer og nynorsk
70 stemmer. Innsettelse av bønnekrukka under gudstjenesten.

I engelske parkar og hagar kan ein tidleg om
våren sjå mengdevis av påskeliljer, – gult i gult
over store område. Dei er så å seie viltveksande der. Det har dei nok vore i hundrevis av år,
for i 1804 skreiv den engelske diktaren William
Wordsworth det vakre diktet “Daffodils”. Her
skildrar han eit syn han får på ein vandringstur,
av “a host of golden daffodils”, (“ein hærskare
av gylne påskeliljer”), og om korleis dette synet
gjer eit mektig inntrykk på han. Diktet er visstnok ikkje oversett og trykt på norsk.
Liljer er mye brukt som symbol i kristendommen, og blomsten assosieres med det reine
og uskyldige. Jomfru Maria er ofte framstilt på
gamle maleri med ei lilje i handa, men det er
helst kvite og andre typer liljer. Lysande gule
påskeliljer hører til påske og tidleg vår og er
symbol på alt nytt liv som vaknar på denne tida.
Sigrid Haavik

• Menigheten har 2 kor og flere bibelgrupper.
• Menigheten har et misjonsprosjekt i Mali og egen misjonskontakt.
Menighetsrådet takker alle frivillige som deltar i ulike sammenhenger. Røde Kors for arbeid
med parkeringsvakter, alle klokkere, sang- og musikk-krefter,
alle som hjelper til med barne-,
ungdoms- og eldrearbeid, speiderarbeid og besøkstjeneste. En

stor takk til de som syr dåpskluter, et verdifullt minne fra dåpsdagen. Takk til alle lag og organisasjoner som årlig sørger for
pynting, kirkekaffe, eller deltar
på annet vis i menighetens arbeid og samlinger. Tusen takk til
de ansatte i soknet, som gjennom
sitt arbeid gjør at kirka er et sted
vi stadig kommer tilbake til.
Inderøy, februar 2012
Liv Kristin Høyem
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Sandvollan Sokneråds årsmelding 2012
1.Valgte og ansatte
1.1. Sandvollan sokneråd
01.01.–31.12.2012
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
(fram til 21.08.12)
Varamedlem Svein Konrad
Gangstad
Varamedlem Anita Strøm
Varamedlem Arnhild Johanne
Martinsen
Fram til 29.01.2012 var sokneprest Sverre Gustad soknerådets
faste samarbeidspartner.
Senere utover året har soknerådet hatt samarbeid med ass.
kirkeverge Helge Brattaker, sokneprest Margrete Holmeide, prestevikar Jan Olav Veium, vikarprest Sigrid Lauglo og sokneprest
Einar Bach Skomsvoll. Varamedlem Aina Ninette Kvam gikk
– p.g.a. flytting til annet sokn –
ut av soknerådet 21.08.2012
1.2. Andre verv
Representant i Inderøy kirkelige fellesråd Magne Erik Rotmo
med personlig vararepresentant
Jarle Harly Hanssen. Representant i Inderøy kirkelige fellesråd
Gunvor Moberg med personlig
vararepresentant Petter Andreas
Skjelvåg.
01.01.- 31.12.2012
Representant i styret for Kjerkblad for Inderøy Inger Einvik.

Representant i redaksjonskomiteen for Kjerkblad for Inderøy
Kari Nikolaisen.
Revisor Margrete Haugum.
Kirkens Nødhjelps-kontakt Kirsti Rannem Teveldal og Magne
Erik Rotmo.
Gullvasking i folkekirken Magne
Erik Rotmo.
Frivillig klokkertjeneste Kari Nikolaisen, Kari Hallem Stuberg,
Gunvor Moberg.
1.3 Ansatte
01.01.–31.12.2012
Kantor Siv Anette Lorentzen
Organist Silje Vang Pedersen
Kirkeverge Kjell Westerdahl
Ass. kirkeverge Helge Brattaker
Sekretær Liv Haga Volan
Kirketjener Kåre Jørstad
Kirketjener Tor Gunnar Nilsen
Kirketjener John Halvor Berg
1.4. Prester
29.01.2012: Sokneprest Sverre
Gustad, som hadde tjenestegjort
i Inderøy prestegjeld/Inderøy
kommune fra 01.01.1991, avsluttet sin tjenestetid. Avskjedsgudstjeneste i Heggstad kyrkje
13.01.2012.
29.06.12: Sokneprest Margrete Holmeide, som hadde tjenestegjort i Inderøy prestegjeld/
Inderøy kommune i sju og et
halvt år, avsluttet sin tjenestetid.
Avskjedsgudstjeneste i Hustad
kyrkje 24.06.12.
Sakshaug kirke 14.10.12: Einar Bach Skomsvoll ble innsatt
i embetet som sokneprest i Inderøy.
I 2012 har soknet hatt stabil
vikarordning med vikarprest Sigrid Lauglo og prestevikar Jan
Olav Veium.

2. Sandvollan sokneråds
arbeid 2012
Rådet har avholdt 14 soknerådsmøter og 1 årsmøte. 30 saker er
tatt opp til behandling.
2.1 Trosopplæring
05.02.12: Familiegudstjeneste i
Heggstad kyrkje med utdeling av
Bibelen til barneskoleelever på
femte årstrinn.
22.04.12: Alle soknene i kommunen arrangerte Tårnagenthelg
sammen i Sakshaug kirke. Denne
praktiske løsningen ble valgt på
grunn av beskjeden påmelding
og at kommunen hadde kun en
prest. Arrangementet var engasjerende og deltakerne gav spontant uttrykk for glede og begeistring for opplegget.
13.05.12: Konfirmasjon i
Heggstad kyrkje. Det ble holdt
to konfirmasjonsgudstjenester,
kl 10.30 og kl 12.30. Sokneprest
Margrete Holmeide forrettet ved
begge gudstjenestene. Sandvollan sokn hadde 14 konfirmanter:
7 jenter og 7 gutter. I tillegg en
gutt og to jenter fra Inderøy sokn
som av praktiske grunner valgte
Heggstad kyrkje for sin konfirmasjonshandling.
26.08.12: Konfirmantpresentasjon og undervisningsoppstart
for konfirmantene 2012/2013.
Samling i Heggstad kyrkje for
konfirmanter, foreldre/foresatte.
21.10.12: Familiegudstjeneste
i Heggstad kyrkje med utdeling
av Min kirkebok til soknets fire
åringer.
I samarbeid med prestene
og kirketjenerne har soknerådet
arbeidet for å inkludere konfirmantene i gudstjenestegjennomføringen; eksempelvis kirkevertfunksjon, prosesjonsledelse,
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opptak av offer, tekstlesing, sang
og musikkinnslag i gudstjenesten og ringing både ved vanlig
søndagsmesse og innringing av
høytider.
Dette har vi lykkes godt med
- ungdommene er ansvarsbeviste,
beriker kirkesamværet – 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.
Nord-Innherad prosti har enda
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 ikke minst konfirmantundervisning.
2.2 Lokal grunnordning for
gudstjenestelivet.
I samarbeid med sokneprest,
sokneråd, menighetsråd, kantor
og organist er det utarbeidet lokal grunnordning for gudstjenestelivet i hele kommunen.
Nidaros biskop har godkjent
lokal grunnordning. Sitat: ” Biskopen finn at denne lokale
grunnordninga er i samsvar med
dei rammene som Kyrkjemøtet
har vedtatt for ny gudstjenesteordning i Den norske kyrkja, og
at gudstenesteordninga vil vere
tenleg for gudstenestelivet på
staden. (…) Lokal grunnordning
for gudstenestelivet i Sandvollan
sokn vert godkjend for to år.”
2.3 Gullkonfirmanter 2012
23.09.12: Konfirmantene fra
1962 – med ektefelle/samboer var spesielt inviterte til gudstje-

neste og femtiårsmarkering. 10
jubilanter møtte, 8 kvinner og 2
menn. Etter gudstjenesten var alle
samlet til festlig samvær, middag
og kaffe på Øyna Parken. Den
sene septemberdagen satte en
vakker ramme om arrangementet
med snev av gyllen høst og sol utover det vakre landskapet. Gjensynsgleden blant jubilantene var
stor og praten gikk lett om minner fra barne- og ungdomsår.
Soknerådet har mottatt positive tilbakemeldinger fra jubilanter med TAKK for at kirken tar
initiativ til jubileumsgudstjeneste og samling til festlig lag etter
gudstjenesten.
2.4 Fasteaksjon 2012
Den årvisse fasteaksjonen – konfirmantenes bidrag til Kirkens
Nødhjelps arbeid – ble i 2012
avlyst på grunn av dødsfall.
2.5 Dugnad
2.5.1. ”Brølløps-gudstjeneste”
på Bruplassen. 1. januar 2012
startet sammenslåingsfeiringa
mellom Mosvik og Inderøy kommune med ”Brølløps-gudstjeneste” på Bruplassen. Sokne- og
menighetsrådene i nykommunen
samarbeidet om praktisk gjennomføring. Det ble en vakker og
minnerik nyttårsgudstjeneste i
lett snøvær og kjølig trekk gjennom sundet. Kirkekaffe, saft og
tårnkake varmet forsamlingen.
2.5.2. 2.05.12: Vårdugnad på
Hustad og Heggstad gravplass i
soknet ble gjennomført med svært
god deltakelse. Bygdefolket stilte
tallrikt 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. Soknerådet setter stor pris på
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sandvollingenes dugnadsinnsats
når det gjelder stell av de to gravplassene i soknet. Vårdugnaden
og senere oppfølging med godt
individuelt stell viser soknebarnas
holdning til gravplassen.
2.6. Landsbyutviklingsprosjektet i Mali
Soknerådet har dessverre ikke
hatt mulighet for å inngå bindende avtale om økonomisk støtte
til Landsbyutviklingsprosjektet i
Mali som drives av Det Norske
Misjonsselskap. Rådet har støttet
misjonsprosjektet med ett takkoffer årlig.
2.7. Dåpskluter
Tradisjonen med håndbroderte
dåpskluter til dåpsbarna er videreført. Dåpsklutene sys med
svartsøm på hellin. I mars kom
den triste beskjeden om at vår
faste syerske, Astrid Heistad, var
død. Astrid var en ansvarsbevisst
og dyktig medarbeider som over
en tiårsperiode trofast broderte
små kunstverk …. en vakker minnegave til dåpsbarna. Marit Vikan
er nå soknerådets faste syerske.
2.8. Kirkeordning etter 2013
Stortinget gjorde 21. mai 2012
viktige endringer i Grunnloven
som innebærer at Norge ikke
lenger har en statsreligion. Kirkeloven ble samtidig endret. Den
norske kirke står nå overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og muligheter. Soknerådet
har deltatt i Kirkerådets høring angående Kirkeordning etter 2013.
2.9. Bruk kirka
26.03.12: Første årstrinn ved
Sandvollan skole besøkte Heggstad kyrkje. Som et ledd i undervisningen ønsket de å gjøre seg
kjent med kirka og kirkerommet.
Forts. neste side
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30.03.12: I samarbeid med
sokneprest, kantor og klassens
lærer forberedte og gjennomførte elever ved Sandvollan skole
påskegudstjeneste i Heggstad
kyrkje. En verdig og vakker ungdomsgudstjeneste.
25.09.12: I konsertrekken ”7
KIRKER – 7 KONSERTER”
gjestet vokalgruppa SMYR Hustad kyrkje med en unik og vakker konsert. Soknerådet bød på
kaffe og kaker på kirkebakken og
Steinar Grønn avrundet kvelden
med spennende historieformidling om gammelkirka på Hustadhaugen.
17.12.12: Den tradisjonelle
julekonserten med lokale utøvere, musikere og sangere.
21.12.12: Svein Tore Werstad
m/sang- og musikk-kolleger arrangerte førjulskonsert.

Stiklestad utvikler seg, har også
Trælaoki gjort det samme i løpet
av de tre årene det er blitt fremført i Hustad kyrkje. Olsokfeiringa på Hustad startet i år med
Trælaoki, deretter kirkekaffe på
kirkebakken og ble så avsluttet
med gudstjeneste.

2.10. Tradisjonsarrangement
13.01.12: ”Vi synger jula ut”gudstjeneste ble arrangert for andre år på rad. Foruten menighetens allsang hadde gudstjenesten
innslag med Sandvollan songlag,
klassekor fra 3. klasse ved Sandvollan skole og samspill mellom
Michael L. Rotmo (fiolin) og
kantor Siv Anette Lorentzen (orgel). Soknerådet vil arbeide med
å videreutvikle ”Vi synger jula
ut”-gudstjenesten.
29.07.12: Ved Olsok gjestet skuespiller Tor Wibe Hustad
kyrkje med fremførelse av monologen TRÆLAOKI av Torvald
Sund. I år ble forestillingen vist
på selve olsokdagen. Både forfatter og skuespiller ønsker at
denne monologen og Spelet på
Stiklestad skal kunne fungere
parallelt og berike teatertilbudet
i olsoktiden. Spelet om Hellig
Olav hører hjemme på Stiklested, Trælaoki hører hjemme på
Hustad! Likedan som Spelet på

2.12. Diakoni
2.12.1. Gi bort alterbuketten.
Sandvollan sokneråd har videreført sitt enkle diakonale virke
ved å vise oppmerksomhet til
soknebarn menigheten spesielt
tenker på.
2.12.2. Soknet deltar i samarbeidet mellom Norske kvinners
sanitetsforening, Røde Kors og
Kirken i arbeidet med Vaffeltreff,
Andakter sang- og musikkstunder (Inderøyheimen og Nessjordet) og Besøkstjenesten.

2.11. Gullvasking i folkekirken
Gullvaskingsprosjektet videreføres. Det ble i 2012 avholdt to
møter. Sandvollan sokn stilte
med organisering og vert til Begeistringskvelden i 2011 slik at
vi i 2012 var litt mer perifer i
organiseringen. En begeistringskveld ble arrangert i Steinkjer
kirke søndag 18.11.12 kl 18.00.
Ca 60 gjester ble underholdt av
Henning Sommero og Frode
Hoff. Kaffe og kakeservering i
etterkant.

2.13. Bønnekrukke
Etter ønske fra sokneprest Sverre
Gustad om anskaffelse av bønnekrukke til Heggstad kyrkje, har
soknerådet påbegynt arbeidet.
Keramikk-kunstnerne Ragnhild
Stuberg og Keisuke Ueno har
formet en vakker krukke som er
tilpasset arkitektur og interiør.
Det arbeides videre med plassering i kirkerommet og helhetlig
godkjenning.

3. Statistikk 2012
24 gudstjenester er avholdt, 16
på søn- og helligdager, 8 utenom
søn- og helligdager. Antall deltagere: 1262 stk. 12 dåpshandlinger, derav 9 med bostedsadresse
i soknet. 17 konfirmanter, derav
3 fra nabosokn. 2 vigsler. 1 forbønnshandling. 8 gravferder.
4. 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:
❏ 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.
❏ Sissel Sandvik Våset som velvillig bidrar med musikk på høytidsdager.
❏ Steinar Grønn som positiv
stiller opp og øser av sine historiekunnskaper knyttet til Hustad
kyrkje.
❏ 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 stor og verdigfull
innsats for kirken.
❏ Barn og ungdommer som har
bidratt i gudstjenester med sang,
musikk, tekstlesing og praktiske
gjøremål.
❏ Ansatte og frivillige medarbeidere for godt og fruktbart samarbeid.
Inderøy, 15. januar 2013
Sandvollan sokneråd
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Lokal fortidsminneforening

Inderøy lokallag av Fortidsminneforeningen ble stiftet den 4.
desember i fjor, som et resultat
av en omgjøring i hovedorganisasjonen. For å bli godkjent som
landsomfattende organisasjon i
tilskuddssammenheng stilles det
nå krav om det. I praksis betyr

det mer aktivitet og større engasjement på lokalplan, og det er på
mange måter en fordel.
– Vi synes det er positivt at
det har blitt et lokallag her i Inderøy. Vi har to kirker å ta oss av,
nærmere bestemt Hustad kirke
og Sakshaug gamle kirke, som er

eid av fortidsminneforeningen,
sier Sissel Norum og Ellen Giskås. De er opptatt av å fremme
lokalt engasjement rundt de to
kirkene, for selv om vi er vant til
at de ligger der, så er de likevel
unike byggverk.
Nina Fossum

Informasjon om Inderøy blomsterfond
Inderøy blomsterfond er opprettet med det formål å forskjønne bygdas kirkegårder og til pynting i kirka ved ordinære gudstjenester.
I 2012 kom det inn gaver til fondet på kr.
21 665,-.
Fondets midler dannes ved bruk av minneblanketter som kondolansehilsen ved gravferder. Disse fås hos Inderøy blomster, Inderøy
forbruksforening og Coop marked, Utøy.

Vi retter en stor takk for gaver til blomsterfondet. Vi retter også en stor takk til butikkene
som formidler blankettene.
Blomsterfondet er med og arrangerer vårdugnader på kirkegårdene. Det er flott at så mange
møter opp, og det er ei trivelig stund i Kjerkstu
etterpå med kaffe og vafler.
Vi håper på godt vær og godt oppmøte i år
også.
Hilsen styret v/Geir Olav Jørstad
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Slekters gang
Inderøy sokn
Døypte
06.01. Andrea Berg Aune
10.02. Andrine Stavrum
Mag nus Rømuld Kolstad
Hedda Margrethe
Amundsen Sem
Samuel Wilhelm
Fleischer Gausdal
23.02 Vilma Trøgstad Storli
24.02. Kasper Emilian Brattaker
Linde Sundet Næss
Nathaniel Engstad
Amalie Gran
Mia Eilertsen
Døde
22.12.
27.12.
30.12.
14.01.
20.01.

Karen Bragstad
Even Kimo
Margit Helene Borgan
Halldis Sakshaug
Jørgen Volan

26.01.
16.02.
23.02.
24.02.
05.03.

John Martin Hellan
f. 1956
Bjørn Harald Johansen f. 1944
Alf Rømuld
f. 1927
Kåre Johannes Nossum f. 1925
Jørgen Ferstad
f. 1923

Røra sokn
Døypte
27.01. Marie Roel-Kümmel
17.02. Tormod Stadsøy
10.03. Alexandra Austad
Vigde
01.12. Elisabeth Wengstad og
Gunnar Oddbjørn Svepstad

f. 1929
f. 1940
f. 1923
f. 1931
f. 1948

Døde
07.02. Petra Jenny Hollås
f. 1919
23.02. Rolf Asbjørn Roel
f. 1926
26.02. Magdalene Hansine Kolden
		
f. 1922

Sandvollan sokn
Døypte
03.03. Thea-Annie Finanger Kvam
Døde
06.02. Ole Ferstad
10.02. Solveig Stuberg

f. 1926
f. 1923

mosvik sokn
Døypte
03.02. Martin Elias Berg
Nora Eline Nyborg
Vigde
22.12. Ingrid Fossan og
Arve Erik Norum
Døde
18.12. Birger Melting
27.12. Marie Edvardsen
06.01. Torgeir Martin Lien

f. 1930
f. 1927
f. 1930

INDERØY PRESTEGJELD
STATISTIKK 2012

Inderøy

Røra

Sandvollan

Mosvik

Døypte

28 (41)

20 (12)

12 (10)

3 (3)

Gifte

25 (12)

3 (3)

2 (1)

3 (1)

Begravelser

24 (46)

6 (6)

8 (3)

6 (12)

Utmeldt av kirken

1 (4)

2 (0)

2 (0)

0 (0)

Innmeldte i kirken

0 (1)

4 (0)

0 (0)

0 (0)

31 (41)

21 (21)

24 (22)

26 (28)

5289 (5955)

1350 (1797)

1789 (1708)

1598 (1500)

Offer

102896

27398

29590

24554

(2011)

87030

33101

27005

26767

Antall gudstjenester
Antall deltakere

Påske 2013

15

Messeliste
24.03. Palmesøndag
Joh 12, 1-13
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium
28.03. Skjærtorsdag
Joh 13, 1-17
Bøl
kl 12.00
Friluftsgudstjeneste v/spr.
Einar Bach Skomsvoll
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/prestevikar
Jan Olav Veium
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste v/spr.
Einar Bach Skomsvoll
29.03. Langfredag
Luk 22, 39-23, 46
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium
Vestvik kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr
Einar Bach Skomsvoll
Salberg kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudsteneste
v/Einar Bach Skomsvoll
31.03. Påskedag
Joh 20, 1-10
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Mosvik kyrkje
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste v/spr.
Einar Bach Skomsvoll
01.04. 2. påskedag
Joh 20, 11-18
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/Prost Gustav Danielsen
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
14.04. 3. s.e. påske
Mark6, 30-44
Sakshaug kyrkje
kl 17.00
Leirgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Avslutning på konfirmantleir

21.04. 4. s.e. påske
Joh 14, 1-11
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/Prost
Gustav Danielsen
Heggstad kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudsteneste
v/vikarprest Sverre Gustad
28.04. 5. s.e. påske
Joh 17, 6-11
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
05.05. 6. s.e. påske
Matt 6, 7-13
Mosvik kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudtjeneste
v/spr. Einar Bach Skomsvoll
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste
v/prostiprest Geir Gravås
09.05. Kristihimmelfartsdag
Heggstad kyrkje
kl 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Einar Bach Skomsvoll
Heggstad kyrkje
kl 12.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Einar Bach Skomsvoll
12.05. Søndag før pinse
Joh 5, 6-12
Salberg kyrkje
kl 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Salberg kyrkje
kl 12.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
17.05	Grunnlovsdagen
Luk 17, 11-19
Heggstad kyrkje
kl 10.00
Gudsteneste v/spr.
Einar Bach Skomsvoll
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Einar Bach Skomsvoll
Vestvik kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar

Salberg kyrkje
kl 12.00
Gudsteneste v/spr.
Einar Bach Skomsvoll
19.05. Pinsedag
Joh 14, 23-29
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
20.05. 2. pinsedag
Joh 7, 37-39
Vestvik kyrkje
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/prostiprest Geir Gravås
26.05. Treenighetssøndag
Luk 24, 45-48
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad
Salberg kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudsteneste
v/vikarprest Sverre Gustad
02.06. 2. s. i treenighetstiden
Joh 3, 1-13
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste v/spr.
Einar Bach Skomsvoll
09.06. 3. s. i treenighetstiden
Mark 10, 13-16
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Einar Bach Skomsvoll
Hustad kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudsteneste v/vikar
16.06. 4. s. i treenighetstiden
Matt 9, 35-38
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v /vikar
23.06. 5. s. i treenighetstiden
Matt 18 12-18
Kilen
kl 12.00
Friluftsgudstjeneste v/spr.
Einar Bach Skomsvoll
29.06

Sakshaug gml kyrkje kl 19.00
Persokmesse v/spr.
Einar Bach Skomsvoll

Inderøy Prestegjeld
www.inderoy-prestegjeld.no
Kyrkjekontoret
Inderøy kyrkjekontor............... tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Sokneprest Einar Skomsvoll..........74 15 60 20
e-post: post@inderoy.kirken.no

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

Inderøy fellesrådområde:
Kyrkjeverge:
Kjell Westerdahl....................... tlf. 74 15 60 20
............................................ mobil 91 00 58 35
Assisterende kyrkjeverge:
Helge Brattaker................... mobil 91 71 06 39
Kantorar:
Siv Anette Lorentzen.......... mobil 95 12 22 01
Silje Vang Pedersen............. mobil 90 73 52 72

Gravarar / kyrkjegårdsarbeidarar
Tor Gunnar Nilsen
Kåre Jørstad
John Halvor Berg

Sandvollan sokn:

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

Mosvik sokn:

Inderøy sokn:

Mosvik kirkestue...................... tlf. 74 06 46 97
Graver: Odd Hamstad.............. tlf. 95 79 89 90

Leiar i soknerådet:
Maria Aune.............................. tlf. 95 79 55 86
Inderøy Kirkestue: Bestilling av rom i
forbindelse med minnesamvær, selskaper
m.m.: Solveig B. og Reidar Pedersen,
tlf. 47 64 49 09 / 95 78 88 29

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

Leder i menighetsrådet:
Ann Kristin Langfjæran............ tlf. 951 75 797

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

Mosvik og Vestvik kirker:
Kirketjener:
Odd Hamstad........................... tlf. 95 79 89 90

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

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).
Gaver kan gis til 4202 18 67785 (Sparebank1).

Det står skrevet: «Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved
bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere
kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg
som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske
hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal
også dere gjøre.»
Joh. 13, 12-15
www.designtrykk.no

Miljømerket trykksak 241 781

