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Olavsarven –
noen forsinkete olsoktanker
Jeg har personlig et dobbelt forhold til olsok. På
den ene siden var slaget på Stiklestad et vendepunkt for kristendommens posisjon i Norge. Det
hadde lenge vært misjonærer her fra de britiske
øyer – misjonærer som kom med evangeliet
i stedet for å ta hevn for vikingenes herjinger
der de kom fra. Det må ha gjort inntrykk på de
gamle nordmennene. Men slaget på Stiklestad
ble likevel det store gjennombruddet.
Samtidig var Olav den hellige langt fra noen
helgen i levende live. Han var en tøff vikingkonge på linje med det som var idealet den
gangen, der sverdet var det viktigste politiske
argumentet. Slaget på Stiklestad var heller ikke
et slag mellom kristne og hedninger. Det var
kristne i begge hærene.
Tjenersinn
Jesus sa om seg selv at han var ikke kommet for
å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv
som løsepenge for mange. Denne innstillingen
førte han fram mot korsfestelsen for vår skyld.
Og i mange sammenhenger var han opptatt av at
tjenersinnet også skulle være vårt ideal.
Reklamen prøver å lære oss at vi skal gjøre
godt mot oss selv ”fordi vi fortjener det.” Jesus
vil lære oss å gjøre godt mot andre, fordi de for-

tjener det. Ord som ”å gi avkall på”, ”ofre seg
for andre” osv. er sentralt i det Jesus ville lære
oss.
Kan vi lære noe av Olav?
De som er mest ivrige med Olavsarven, trekker
linjer mellom Olav og Kristus. Men utgangspunktet deres var stikk motsatt. Olav kom for
å vinne og tapte slaget. Jesus kom for å dø, og
gjorde ingenting for å unngå det. Derfor er Jesu
død noe helt annet enn Olavs død. Jesus døde
for å bli verdens frelser. Det gjorde absolutt ikke
Olav.
Men også Olavs død fikk betydning. Hans
død kunne brukes av Kirken som et bidrag til
å befeste kristendommens stilling i Norge. Det
er ingen tvil om at Olavs nederlag ble viktig for
Kirken i Norge.
Men våre nederlag er jo også det. Det er når
vi innser vår egen svikt og våre egne svik, når
vi må ned på kne for å be Gud om nåde, nettopp da åpner det seg gode muligheter. Det er på
den måten vi også kan bli brukt i evangeliets tjeneste.
Gustav Danielsen
prost

Gave til Kjerkbladet

Ny prest på Inderøy

Kjerkblad for Inderøy fikk i sommer en pengegave på kr. 1376,-.
Dette er siste rest av kassabeholdningen etter sanitetslaget i Verstadgrenda, stifta i 1937 som «Verstad unge sanitet».
I 1959 ble navnet «Verstad sylag». Laget ble lagt ned i 2001, men
noen av medlemmene fortsatte å møtes. De fire som nå var igjen
– Inger Klev, Magnhild Indgjerd, Kari Løvstad og Kirsten Holm
Gran har funnet å måtte gi seg og gir pengene til Kjerkbladet.
Styret for bladet takker for omtanken og gaven!
Jan Sundseth – styreformann

Ved fristens utløp 2. september var det to søkere til ledig
prestestilling i Inderøy – sokneprest Tine Jøhnk fra Mære
og vikarprest Arne Groven fra
Levanger. Disse vil bli intervjuet i uke 37. Soknerådene
uttaler seg i uke 38 og ansett
elsen vil skje i Bispedømmerådsmøtet 13. oktober.
Den nye presten vil antakelig være på plass rundt årsskiftet.

Framsidebildet: Byggakset. Foto: Jørgen Røflo.
Baksidebildet: Høstens farger speiler seg i vatnet. Foto: Jørgen Røflo.
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Håper på drahjelp for å bedre økonomien
i kjerkstu – røde tall i regnskapet
KJERKSTU: Stiftelsen Inderøy
kirkestue er bekymret for framtida. De holder så vidt hodet over
vannet når det gjelder drift, men
det finnes ikke midler til reparasjon og vedlikehold.
Det nærmer seg tiden for
kjerkstubasar, og i år er inntektene av den viktigere enn noen
gang. Leieinntektene går stort
sett opp i opp med renter og
avdrag, men det er verre å finne
penger til løpende, faste utgifter,
og ikke minst til vedlikehold og
utstyr. Regnskapet for 2015 viser
et underskudd på vel ett hundre
tusen, og det sier vel det meste.
Har mistet leieinntekter
– Vi har mistet en del viktige
leieinntekter, og det merkes godt.
Tidligere hadde Inderøy kommune en del møtevirksomhet her,
men det foregår nå i rådhuset,
forteller lederen for stiftelsen,
Willy Bakstad. De har fremdeles leieinntekter på kontorene til
Inderøy kirkelige fellesråd, men
bevilgningene fra kommunen har
vært uendret de siste fire årene.
Ellers leies kjerkstu ut til konfirmasjoner, begravelser og en og
annen bursdag, men det blir ikke
nok.
– Vi doblet husleia for en tid
tilbake, men staten stikker av
med en god slump i moms, så vi
sitter ikke igjen med så mye mer,
sier Bakstad. Han har bekymret
seg for tallenes tale siden han tok
over som leder, men han vil ikke
svartmale situasjonen helt. Det
vil heller ikke Leif Arne Jakobsen.
– Det er ikke helt svart. Vi har
hodet over vannet, men det er

Leif Arne Jakobsen, Willy Bakstad og Odlaug Sæther forteller at Kjerkstubasaren
er en kjærkommen inntektskilde, men synes det er leit at pengene må gå til å betale
renter og avdrag.

framtidige utgifter som er problemet, bekrefter han. Den eldste delen av kjerkstu er nedbetalt
for lenge siden, men den er nå så
gammel at det er behov for vedlikehold. Det gjelder også en del
av interiøret.
Viktig basar
– Kjølehjørnet synger på siste
verset. Det må avrimes ofte, og
et nytt koster rundt 20 000 kroner. Vi har rundt 30 stoler som
må trekkes opp, og bare det er
en utgift på cirka 12 000 kroner,
forteller de. Tradisjonelt er kjerkstubasaren en god inntektskilde,
og de setter sin lit til den også i
år. Arrangørene gjør en kjempejobb, og ifølge Odlaug Sæther er
inderøyningene flinke til å kjøpe
lodd.
– Meningen var at inntektene
fra basaren skulle gå til vedlikehold, inventar og utstyr, og ikke
til renter og avdrag. Det er litt
trist at det har blitt sånn, men det
må til, sier hun. Samtidig roser
hun alle som gir gevinster, både

bedrifter og private. Kjerkstubasaren blir arrangert den 7. og
8. oktober. Fredag kveld blir det
sang- og musikkveld og mulighet til å kjøpe kveldsmat og
kaffe. Det blir salg av bakst og
andre varer, tombola, åresalg og
loddsalg på hovedlotteriet. Lørdag blir det samme salgsopplegg
med tillegg av rømmegrøt med
tilbehør, musikk av Klonken og
trekking av vinnerne i det store
hovedlotteriet. I fjor var inntektene av basaren på hele 80 000
kroner, og det kommer godt med.
– Vi vet at inderøyningene
bryr seg om kjerkstu, men nå
trenger vi litt ekstra drahjelp. Det
er ønskelig med mer utleie, men
som vedtektene tilsier er det ikke
lov å servere alkohol her, minner
karene fra stiftelsen om. De vil
gjerne ha gode råd om framtidig drift av kjerkstu, og de håper
folk går mann av huse når det blir
kjerkstubasar.
NINA FOSSUM – tekst og foto
nina.fossum@inderoyningen.no
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Kvann
Dette er ein spennande og interessant plante som veks vill i Norden,
på Island, Grønland og østover
i Sibir. Den er vår eldste kulturplante og i tidlegare tider ein viktig
mat- og medisinplante her i landet.
Planten var i bruk i vikingtida, vi
kjenner til at stilker av kvann var
ein vanleg handelsvare omkring år
900. I Snorres kongesagaer er det
fortalt at Olav Tryggvason kjøpte
kvannstilker på torget i Trondheim
til dronninga si, Tyra. Da norske
vikingar utvandra til Færøyane,
Island og Orknøyane, førte dei
kvann med seg dit, og mange stader der er det framleis vanleg å
servere kvannestilker og blad til
tørka kjøtt og fisk.
Bøndene var i periodar pålagt
å dyrke kvann, og Gulatingsloven sette straff for dei som gikk i
andre sine kvanngardar. Heilt opp
til nyare tid var slike kvanngardar i
bruk, særleg i bygdene rundt Voss.
Den dyrka kvannen vart søtare og
meir storvokst enn den ville, og
har gått under namnet Vossakvann.
Planten kan bli opptil to meter
høg, og den hører til skjermplantefamilien. Det er den einaste medisinal- og krydderurtplanten som
har kome på verdsmarknaden frå
Norden og Norge. Munkane tok
med seg kvann sørover, og i Sør-

og Mellom-Europa fekk kvann ein
dominerande plass i folkemedisinen. Ved sida av å vere matplante
er den også i bruk i konfekt og
likør. Kvann var i bruk over heile
Europa alt tidleg i middelalderen.
Ei legende fortel at erkeengelen Gabriel viste seg for ein munk
på veg sørover, og munken vart
fortalt om dei magiske evna som
denne planten hadde, særleg som
legemiddel og som middel mot
pest. Etter som bodskapen kom frå
ein engel har planten fått det latinske namnet angelica archangelica,
som betyr engel - erkeengel. Og
både på fransk, engelsk, spansk
italiensk og svensk er namnet på
planten Angelica. Men her i Norge
bruker vi ordet kvann, som opprinneleg er av norrønt språk. Planten er opphavet til fleire stadnamn,
som f.eks. Kvanndal, Kvannli,
Kvannfjell og mange fleire. I
Urnes stavkyrkje er kvann brukt
som gammalt norrønt symbol i stilisert form i den kjente utskjeringa
i tre.
Samane i nord har i særleg
grad gjort seg nytte av kvann på
mange vis. Dei har til og med laga
eit enkelt musikkinstrument av
kvannstilken, ei slags fløyte. Stilken er innhol, og dersom dei får
laga fire fingerhol på eit stykke

av stilken, er det muleg å spele
ein enkel femtonig (pentaton)
skala på dette. Instrumentet blir
kalt ”fadno” som er det samiske
ordet for kvann. Fadnoen har ein
mild, vemodig klang, og musikken
er ofte inspirert av joik. Men når
kvannstilken tørkar, blir instrumentet øydelagt, på samme måte
som seljefløyta.
Kvannstilken er også blitt brukt
av barn i leik. Den innhole stilken
blir eit blåserør, og med rognebær
som ”kuler”, kan det gå hardt for
seg!
Kvann må ikkje forvekslast
med tromsøpalme og kjempebjørnekjeks, sjøl om dei er nokså lik i
utsjånad. Dei to er på svartelista og
er uønska her i landet. Men kvann
er altså ”engleplanten”!
Sigrid Haavik

Kjerkstubasar 2016
Basaren til inntekt for Kjerkstu
på Sakshaug gjennomføres på
Kjerkstu fredag 7. oktober fra
kl. 18.00 og lørdag 8. oktober fra
kl. 11.00–15.00. Dette er den 28.
basaren i rekka og har blitt en stor
og god tradisjon.
Det blir populære varer å få
kjøpe, ulike utlodninger og salg
av kaffe og mat. Lørdag også salg

av rømmegrøt med tilbehør.
Fredag blir det mye sang og
musikk og lørdag musikk av
Klonken. Basaren avsluttes ved
sokneprest Ottar Strand og trekking av gevinstene i hovedlotteriet.
Basarinntektene trengs for
å holde den mye brukte Kjerkstu i den stand som er nødven-

dig og ønskelig. Bygdefolket
har på ulike måter velvillig stilt
opp for basaren gjennom alle år,
og vi tar med takk imot små og
store bidrag i form av salgsvarer,
gevinster, kjøp av lodd eller praktisk hjelp.
Vel møtt til årets basar!
Hilsen basarkomiteen
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Vedlikeholdsarbeid
på Vestvik
kirke
Tårnet på Vestvik kirke har i
mange år hatt stort behov for
vedlikehold. Lekkasje i tak og
omfattende råteskader flere steder i konstruksjoner gjorde det
tvingende nødvendig å foreta
utbedringer. I tillegg til nødvendige tre- og takarbeider, vil veggene bli grundig skrapt, rengjort
og malt.
Prosjektet har en ramme på
500 000 kroner og arbeidet vil bli
ferdig i løpet av høsten. Ansvarlig for arbeidet er Grande Entreprenør.

Fra boka «Vestvik kirke. Fra
middelalder til nåtid. Kirke
og samfunn» utgitt av Mosvik
menighetsråd ved kirkas 100-årsjubileum 3. november 2005 tas
med:
¤ Flytting av kirken vedtas i
Kgl. Res. 22.10.1904.
¤ I det begivenhetsrike året
1905:
Vedtar kommunestyret i Verran vilkårene for flytting av
den gamle og oppsetting av
den nye «Værran sognekirke».
¤ Anbudsinnbydelse med frist
20. mars.
¤ Anbud godkjennes i formannskapet 23. mars.
¤ Vedtas i kommunestyret 4.
april.

¤ Siste gudstjeneste 30. april.
¤ 1. mai. Rivingen startet.
¤ 21. mai legges grunnsteinen
til nykirka på plass.
¤ 20. oktober. Overtakelse av
den ferdige kirken.
¤ 3. november. «Værran nye
sognekirke» innvies av biskop
Wexelsen.
FANTASTISK EFFEKTIVT!
Tor Gunnar Nilssen
Inderøy kirkelige fellesråd

Jan Olav Veium
er ansatt som sokneprest i
Storelvdal (Koppang) i Østerdalen. Han begynner der rundt
årsskiftet.
Vi gratulerer!
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Eritreisk gudstjeneste i Sakshaug kirke
Sko i gangen. Lysene tent på alteret. To store
Kristusbilder oppstilt framme i koret – den
lidende Kristus ved søyle til venstre, og den seirende, oppstandne Kristus til høyre. Stillhet og
ro i kirka. Det er dette som fanger oppmerksomheten min da jeg om morgenen 19. juni stiger
inn i Sakshaug kirke for å overvære gudstjeneste
sammen med flyktninger fra Eritrea.
De aller fleste av våre bosatte sambygdinger
fra Eritrea tilhører den ortodokse kirke, som ifølge
tradisjonen ble grunnlagt av evangelisten Markus
i Egypt på midten av det første hundreåret etter
Kristus. I løpet av 2016 har det vokst fram en liten
eritreisk menighet i Inderøy. I deres tradisjon er
gudstjenestelivet svært viktig. I Eritrea er det gudstjeneste i alle kirkene hver søndag. Menigheten
skal være et fellesskap for de troende, som i enstemmighet samles om sin himmelske Herre, Jesus Kristus. I Inderøy har den eritreiske menigheten fått en
avtale om å bruke kirka til gudstjeneste fra kl. 7.00
til kl. 10.00 hver søndag, så fremt kirka er ledig.
Etter hvert som nye kommer inn i kirka, gjør de korsets tegn, kneler i midtgangen og bøyer hodet mot
golvet før de går og setter seg i benkene – mennene i
benkeradene til venstre og kvinnene til høyre. Merhawi Tesfagaber, en ung mann på 21 år, leder gudstjenesten. Han åpner vendt mot menigheten, snur
seg så mot alteret og leder en bønn fra Salmenes
bok (kap. 51) og Fader Vår. Alle deltar. Gudstjenesten er i det hele tatt preget av stor delaktighet av
de som er til stede. Ved tekstlesing fra Det Gamle
Testamente sendes Bibelen rundt i benkeradene,

Michael Kesete og Samuel Tesfamariam er kontaktpersoner i
menigheten. De er svært takknemlige for velviljen til og samarbeidet med Ottar prest. De fremhever også Hans Birger
Neergård som en viktig støttespiller for eritreerne i Inderøy.

og flere i menigheten leser etter tur. Merhawi leser
teksten fra Det Nye Testamente, og Bibelen sendes
på nytt rundt, slik at alle får legge panna på den og
kysse den. Evangelieteksten leses av Merhawi, som
etterpå preker ut fra den.
Salmesangen gjør inntrykk. Den foregår uten
musikk og er ofte ledsaget av bevegelser og klapping. Det er utrolig hvordan de klare stemmene til
den vesle forsamlinga fyller det store kirkerommet.
Det synges seks salmer i løpet av gudstjenesten, tre
før og tre etter prekenen. Ei gruppe på fire menn
og to damer stiller opp i midtgangen og er forsangere på enkelte av salmene, med sang og bevegelse.
Det høyner sangen og forsterker fellesskapet. Det å
være forsangere går på omgang mellom medlemmene i menigheten.
Gudstjenesten er ferdig. Kvinner og menn forlater benkeradene og kneler i midtgangen før de
beveger seg ut av kirka. Etterpå er det samling i
Kjerkstu, med te, himbasha (tradisjonell kake fra
Eritrea) og trivelig prat.
Det var spesielt å være til stede på ei gudstjeneste og ikke forstå språket. Likevel var det for meg
ei god opplevelse – av fellesskap, høgtid og fred.
Takk for at jeg ble invitert til å delta!
Tekst/foto: Kari Nikolaisen

Dagens forsangere fra venstre Embaba Abrana, Michaele
Gebreab, Merhawi Tesfagaber, Samuel Tesfamariam, Maekele Negash og Alganesh Bairu.
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Eritreisk gudstjeneste i Sakshaug
kirke – en berikelse for alle
«Dette er Sakshaug kirke. Den er kirke for alle som
bor i Inderøy – også for dere. Dette er deres kirke.
Det er også Mosvik kirke og alle de andre kirkene
her i kommunen. Alle er velkommen, dere også.»
Jeg var i dåpsselskap i Kjerkstu sammen med eritreiske venner, og viste dem Sakshaug kirke. Noen
uker seinere spurte de om de kunne få ha gudstjenester her. Etter en runde om det praktiske rundt dette i
Inderøy sokneråd og med ansatte i kirka, hadde vi et
møte med eritreere og la en plan for deres arrangementer i kirka og Kjerkstu.
Alle er velkommen til de eritreiske gudstjenestene. Gudstjenestene holdes de søndagene Den norske Kirke ikke har gudstjeneste i Sakshaug kirke.
Grunnen til at de eritreiske gudstjenestene er så tidlig på dagen, er at de ikke skal kollidere med andre
gudstjenester vi har i Inderøy. Vi ønsker at alle i
Inderøy kan være med på gudstjenester også andre
steder enn der de bor. Derfor vil vi som regel ikke ha
konkurrerende gudstjenester i kirkene i kommunen.
Kirken er for alle som bor i Inderøy. Alle er velkommen. De eritreiske gudstjenestene her er en
berikelse for oss alle!
Ottar – prest i Inderøy

Sakshaug Søndagsskole høst 2016
Det er søndagsskole på Kjerkstu kl.11. Når det er 11gudstjeneste i kirka, deltar vi der først, før vi går over på
Kjerkstu.
Barn i alle aldre er veldig velkommen på søndagsskole!!!!!!
• 4. september: Skolestartergudstjeneste, utdeling
av 6 årsbok. (Ikke søndagsskole)
• 18. september
• 2. oktober
• 23. oktober
• 6. november:
• 13. november: Lys Våken (Ikke søndagsskole)
• 27. november: Familiegudstjeneste, utdeling av 4
års bok. (Ikke søndagsskole, men juleverksted
under kirkekaffen på Kjerkstu etterpå)
• 11. desember (Utøy bedehus)
• 8. januar ????
Med vennlig hilsen
Ingeborg Meslo Ulvin m/flere Tlf: 97726771

Kirken forandrer ikke syn, men praksis
Kirkemøtet har vedtatt at homofile skal kunne vies i kirken, og
det vil bli laget en liturgi som kan
tas i bruk neste år. Dette betyr
ikke at Den norske kirke har
endret syn på homofile ekteskap.
Det har gjennom mange år vært
to syn på dette innen kirken, både
blant kirkens ledere og blant vanlige medlemmer, og det vil det
fortsatt være. Det nye med årets
kirkemøte er at begge parter nå
kan handle ut fra sitt syn. Dette
gjør at splittelsen i kirken blir
mer synlig, og det kreves mer for
å holde kirken samlet.
Vår kirke har ingen pave eller
noe annet organ som har myndighet til å si hva som er kirkens

lære. Vi har noen skrifter – Bibelen, de tre gamle trosbekjennelsene (den apostoliske, den
nikenske og den athanasianske),
Luthers lille katekisme og den
Augsburgske bekjennelse fra
reformasjonstiden. Både biskoper, prester og kirkemøte kan gi
veiledning om hvordan de forstår
dette grunnlaget, men til sjuende
og sist må hver enkelt kristen
finne fram til sitt syn.
Når det gjelder homofile ekteskap, så har vi bare Bibelen å
forholde oss til. De andre skriftene sier ikke noe om det. Dermed er vi henvist til å tolke. Det
betyr ikke at enhver mening er
like gyldig i kirken. Av en kristen

tilnærming til dette forventer jeg
en logisk og tydelig begrunnelse
ut fra Bibelen, og jeg har så langt
ikke latt meg overbevise av medkristnes forsøk på å begrunne
homofile ekteskap. Derfor vil
jeg fortsette å gi uttrykk for
min forståelse, men selvsagt i
respekt for at andre har kommet
til annet resultat. Både biskopene
og kirkemøtet har sagt tydelig
at uenighet i dette ikke trenger
å splitte oss som kristne, og den
nye kirkerådslederen sier hun vil
arbeide for en bedre uenighetskultur i kirken. Framtida vil vise
om vi greier det.
Gustav Danielsen, prost
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Matematikk – Guds språk?
Mange inderøyninger har møtt
Isaias Miheretab Indrias. Han er
en av eritreerne som er ivrig på å
lære seg norsk og som ønsker å
bli en del av miljøet her. Sammen
med sin bror Zakarias kom han
hit like før jul i fjor. Allerede på
juleaften deltok de i Sakshaug
kirke med sang og tekstlesning.
Senere i Heggstad kirke. Begge
har de mye å bidra med.
I heimlandet Eritrea vokste de opp i en katolsk familie.
Med universitetsutdannelse fikk
Isaias jobb som lærer i matematikk på videregående skole. Han
elsker Gud og matematikk. Er
matematikk Guds språk? spør
jeg. Ja, alle naturlover kan uttrykkes matematisk, svarer han. Hvis
verden hadde blitt til ved en tilfeldighet uten mål og mening, så
hadde matematikken også vært
tilfeldig og ubrukbar. Men det er
den ikke, 2 + 2 er alltid 4, aldri
5. Hvis du har problemer i matematikken kan du finne ei matematisk løsning på problemet.
Slik er det også i livet. Jeg satt
i fengsel, klarte ikke å skyte på
etiopiere eller være en del av et
undertrykkende regime. Løsningen var å flykte til Norge. I Libya
var jeg heldig som fant min bror
Zakarias. Det var såkalt tilfeldig,

Isaias Miheretab Indrias.

men jeg takker Gud også for det.
Vi var 260 personer i en liten og
gammel fiskebåt. Etter tre døgn
på Middelhavet nådde de Italia.
Vi hadde ingenting med oss, livet
starta igjen på null, forteller han.
Den matematiske ligninga ble
likevel god da vi kom til Norge.
Her fikk vi fred og demokrati.
Han ønsker å takke for god mottakelse samt en god kommunal
bolig i Årfallveien. I høst får han
videre språkopplæring, men får
også være med som hjelpelærer
i matematikk på ungdomsskolen
en dag i uka. Både for å lære noe
selv, men også for å hjelpe elev-

ene å forstå matematisk språk og
tankegang. Målet er å bli lærer,
ikke minst i matematikk for å
bruke Guds språk og hans vilje
med livet sitt.
Nå håper han på gjenforening
med kona Yerusalem og barna
Lulia, Samrawit og Bana. Han
ønsker å finne en jobb og tjene
penger slik at han kan hjelpe de
med penger til mat og husleie.
Åse, kona mi og jeg besøkte familien hans som har flykta til Addis
Ababa. Adressen Kondominum
nr. 2 var vanskelig å finne når det
ikke var noen gatenavn og ikke
noe skilt på de mange boligblokkene som lå i store klynger både
her og der. Men ved god hjelp av
en lokal gategutt fant vi heldigvis fram.
Som bildet viser satt de på
sin madrass på sin halvdel av det
ene rommet de leide. Rommet
var nytt, rent og pent. Likevel
uten skolegang eller barnehage
for barna var det tydelig at livet
sto på vent. Språket i hovedstaden var nytt og ukjent for dem.
Heldigvis kunne de snakke gratis med pappa Isaias hver dag via
Viber på Internett. Men du verden som de veloppdragne barna
lengta etter å kunne boltre seg i
snøen de så på bilder fra Inderøy
sist vinter. Det hadde vært bra
om de kunne få oppleve det nå til
vinteren.
Mens vi var i Addis Ababa
ble formannen i deres bydel, to
politimenn samt tre andre skutt
og drept i de urolighetene som er
mellom oromofolket og myndighetene. Det gjør det vanskelig for
familien å være der også. Å be og
arbeide for fred er viktig for alle
mennesker i Etiopia og Eritrea.
Tekst/foto: Hans Birger Neergård
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Marit skaper
minner
Siden 2004 har alle dåpsbarna på Sandvollan fått sin
egen dåpsklut i gave – et synlig minne om dåpen. Få, nesten
ingen, vet hvem som broderer
disse små kunstverkene. Vi
synes derfor det er hyggelig å
presentere Marit Vikan her i
Kjerkblad for Inderøy.
Marit overtok jobben etter
Astrid Heistad, og har hatt ansvaret for brodering av dåpskluter
siden juni 2012. Etter den tid har
hun skjøttet jobben til glede for
dåpsbarna og deres familier, og

Et hjørne av dåpsklut fra Heggstad
kyrkje.

til stor tilfredshet for Sandvollan
sokneråd som arbeidsgiver.
Broderinga av dåpsklutene er
prydsøm på fin lin, av samme
type som brukes i skjortene
til trønderbunaden. Klutene er
kanta med hullsøm og har korstingsmotiv i svartsøm: en liten
engel, dåpsbarnets navn, navnet
på kirka (Heggstad eller Hustad)
og dato for dåpen.
Den som skal utføre dette
arbeidet må være glad i håndarbeid, ha sans for det som er
vakkert og være nøyaktig og tålmodig. Marit har tydeligvis alle
disse egenskapene. Hun er kjent
for å være dyktig med nål og
tråd, og har blant annet brodert
flere bunader.
Antall dåpskluter varierer fra
år til år. Marit kan fortelle at det
hittil i 2016 har vært svært få
barnedåper på Sandvollan, mens
det andre år har vært mange –
og opptil fire dåpsbarn på en

Marit viser materialene til en ny dåpsklut.

og samme søndag. Hun forteller også at hun for ei tid tilbake
trodde hun måtte si fra seg oppgaven, fordi at sviktende syn
begynte å vanskeliggjøre broderinga. Nye briller løste imidlertid det problemet – til glede for
mange.
Vi takker for hyggelig prat
med Marit og ønsker henne lykke
til videre med arbeidet!
Tekst/foto: Kari Nikolaisen

Det er heim du skal
Du rusler heimover langs stien.
Oktober. – Slokne bjørkeblar
henger i kingelveven og
snur snur --Kveldsvinden vakner,
vekser innover høgda
i stigende sus. Løftende

Da drømmer du høsten som
en fugl. En gråfugl
med aske og blod på vingene.
Den krummer klørne
gjennom bringa di
og lukker dem hardt kring hjertet.
Løfter deg, bærer deg
inn i det blå,

inn i det borterste –
det som lovde deg fred
så mang en kveld på høgdene.
Det er heim du skal –

Hans Børli (1918–1989) fra
diktsamlinga «Dagene» utgitt 1958.
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Åpne kirker sommeren 2016
Sakshaug gamle kirke og Hustad kyrkje har
også i sommer vært åpne kirker på søndager
fra 13.00–16.00 i juni, juli og august. I tillegg
til åpne kirker har det vært konserter og teater; «Trælaoki – salme frå ein træl», av Torvald
Sund i Hustad og konsert med Vivace ungdomsog barnekor i Sakshaug.
Rapport fra Sakshaug gamle kirke
Sommeren 2016 har vært en flott sommer med
mange besøkende innom den åpne kirka. Mange fornøyde mennesker som blir oppriktig glad over endelig å komme inn i kirkebygget – ikke bare gå rundt.
I juni, juli og august levde kirka noen hektiske
måneder med besøk fra hele verden. Her skjedde
det bryllup, barnedåp, gudstjeneste, konserter med
mer. Sola skinte litt både ute og inne, og med så
mange besøkende ble det nesten varmt i kirka.
Og som mange uttrykte: Her er det godt å være –
det kjennes at det har vært folk her som har sunget
og bedt i dette rommet i mange hundre år.
Hit kom en dag nonnene fra Tautra og munkene
fra Munkeby kloster, og de sang så kirkerommet
ble fylt med sang. Grupper som besøker Sakshaug
gamle kirke kan guides alle dager. De kan også
bestille vakker sang, og da samarbeider vi med
Inderøy videregående skole og kulturskolen.

Oppsummering Hustad kyrkje
Antall besøkende: 344. Dette er 119 flere besøk
ende sammenlignet med 2015.
Antall dager med åpen kirke: 13.
Antall verter: 12 personer. Jeg har ikke snakket med
alle vertene, og det noteres i ulik grad i permen. Bildet av kledet og maleriet har stått framme det meste
av sommeren, og det er mange av de lokale som har
fått med seg nyhetene omkring denne gjenstanden.
Mange av de besøkende har en eller annen tilknytning til kirka/stedet.
Har ikke tall for nasjonalitet.
Våre middelalderkirker har mange aktive verter
som bidrar til at de to kirkene kan holdes åpne på
sommersøndagene, og vi vil oppfordre enda fler til
å gå inn i dette arbeidet. Det er så mange hyggelige
folk å møte disse timene i kirka og verten trenger
ikke å kunne historien. Verten er en vert, ikke historieforteller, men den som vil kan være begge deler.
Inderøy Fortidsminneforening
Aud Karin Holmern og Kirsti Grøtan

JULESALG
Det Norske Misjonsselskap (NMS) er eldste
misjonsorganisasjon i kirka vår, stifta i 1842. Her
på Inderøy har vi flere foreninger som er over
130 år gamle. Sammen med andre foreninger på
Innherred arrangerer vi vårt tradisjonelle julesalg i Misjonshuset ved COOP Prix på Verdalsøra lørdag 26. november.
Her kan du få kjøpt flatbrød og julebakst og
sikre deg mer enn sju slag! Husflidsvarer og ting
fra våre samarbeidsland til julegaver. Det er kaffesalg hele dagen, loddsalg, åresalg og trekking
av Innherredslotteriet. Lodd til det kan medlem-

mene i misjonsforeningene tilby fra september,
og et par dager i november sitter vi nok og selger
lodd både på COOP Extra og Rema på Straumen.
Vel møtt til en trivelig dag, til inspirasjon og
julehandel. Pengene går til å gi verdig liv og
varig håp for barn og voksne i Thailand, Egypt,
Etiopia, Madagaskar, Mali og Kamerun.
Kl. 10: Åpning v/prost Nils Åge Aune. Kl. 12:
Familiesamling. Kl. 15: Japan i fokus v/Bjørg
Sand.
Åse Neergård
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Konfirmant i
Vestvik kirke 2016
Eirin Flægstad Markhus ble konfirmert av sokneprest Ottar
Strand i Vestvik kirke 7. mai 2016, samme dag som det var
konfirmasjon i Mosvik kirke. Eirin bor i Bærum, men ønsket
å bli konfirmert i Vestvik kirke, hvor hun er døpt.
I og med at Eirin ikke bor i bygda, var hun ikke til stede da
årets konfirmanter ble fotografert, og ble dermed ikke med i
presentasjonen av konfirmantene i Kjerkblad nr. 2.
På fotoet er Eirin – sammen med Ottar prest og klokker
Vivian Furunes.
Tekst: Kari Nikolaisen
Foto: Jan A. Solem

Gjensynstreff for konfirmanter
De som ble konfirmert i kirkene våre her i kommunen i mai i år var invitert til gjensynstreff på Sundsand onsdag 24. august. 40 «gamle» konfirmanter
møtte opp. Vi prata, spilte, grilla pølser, hadde quiz
og snakka om kommende planer for nye og gamle

Ett av flere langbord med ungdommer på gjensynstreff.

konfirmanter, og behov for ledere blant annet på
nattcup i volleyball og konfirmantleir.
Vær, humør og stemning var på topp. Veldig
hyggelig å treffes sånn igjen!
Ottar – prest i Inderøy
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Vivace ungdomskor på turne i Andalucia
Lørdag 27. august satte 25 spente korsangere
seg på flyet til Malaga. Korsangerne har lagt ned
mye arbeid det siste halvåret, både for å samle
inn nok penger og for å øve inn programmet, så
forventning
ene til turen var store. Vel fremme
tok vi inn på et leilighetskompleks i Calahonda,
4 mil vest for Malaga. Her hadde vi tre basseng å
velge mellom og gleden var stor da vi kunne ta ett
forfriskende kveldsbad etter en lang reisedag.
Søndag morgen rakk vi et morgenbad før vi
møtte jentene i «Las Campanitas», et kor tilknyttet
den norske skolen og sjømannskirken. Mange av
korsangerne hadde tidligere møtt en del av jentene
på korsommerskole og det var stor gjensynsglede.
Trond Gilberg, kantor i sjømannskirken, ledet oss
gjennom et glimrende seminar. Økten ble avsluttet
med at vi sang hans komposisjoner under en gudstjeneste. Det var stort fremmøte og imponerende
deltagelse fra menigheten. Nordmenn i utlandet vet
å synge ut! Sjømannskirken hadde tilhold i en flott
gammel bygning som tidligere hadde huset både

Vivace ungdomskor har konsert i Nerja.

olivenpresse, fengsel og politistasjon. Selve kirkerommet var fra 1500-tallet og komplekset hadde
også gjestehus, patio og hage. Det var også basseng, grillhus og kafe på området. Etter gudstjenesten ble kvelden tilbragt på stranden. Utrolig deilig
etter en lang dag med øving.
Mandag var den eneste dagen vi ikke sang konsert. Formiddagen ble brukt til å finpusse konsertrepertoaret og en velfortjent dukkert. Om kvelden
reiste vi til Malaga, hvor vi prøvde oss som gateartister. Det høstet stor applaus og vi tjente nok til
is. Det ble også tid til å vandre rundt i den gamle
bydelen, shopping og et besøk på Picassomuseet.
Tirsdag kjørte vi til Nerja, en koselig landsby
5 mil øst for Malaga. Der besøkte vi først «Cueva
de Nerja», en av verdens største dryppsteinsgrotter, før det ble tid til bading fra Nerjas sjarmerende
bystrand. Nerja er en populær plass å gifte seg og
vi gjorde et brudepar ekstra lykkelig ved å synge en
norsk brudemarsj for de på torget. Kveldens konsert ble holdt i «Iglesia el Salvador», en pittoresk

Høst 2016

13

Det var en stor opplevelse å få synge i katedralen i Malaga.

kirke fra 1600-tallet, som lå på byens torg. Veldig
mange av konsertene i Spania legges rett etter kveldens messe, på den måten var det mulig for oss å
få et stort publikum selv om vi var helt ukjent for
spanjolene. Det krevde selvfølgelig at vi presterte
fra første nummer slik at publikum valgte å bli
sittende. Det gjorde jentene og vi fikk et stort og
engasjert publikum.
Onsdag gikk turen til den Norske skolen i Benalmadena. Der fikk vi først omvisning og lunch før
vi trakk ned i konsertsalen deres og sang en konsert
for skolens elever, lærere og en spansk barnehage.
Ettermiddagen ble brukt på en av Benalmadenas
fine strender før vi dro til Tivoli world. Her fikk
korsangerne virkelig luftet seg i den ene karusellen
heftigere enn den andre.
Torsdag sang vi i «La Manquita» (den enarmede
dame), katedralen i Malaga. Den ble bygd mellom
1528 og 1782 og har fått navnet sitt fordi den mang
ler et tårn. Denne torsdagen var spesiell fordi en
stor statue av Malagas skytshelgen, «Santa Maria
de la Victoria patrona de Malaga y su diocesis», ble
tatt ut denne dagen. «Santa Maria de la Victoria»
kan sees bare en uke i året og da holdes det Mariafestival. Dette gjorde nok sitt til at katedralen var
fullsatt. Vi fikk æren av å synge en del sanger under

messen og holde en liten konsert etter messen.
Fredag var den store konsertdagen. Da holdt vi
først konsert i sjømannskirken og deretter i Fuengirola. Konserten i «Iglesia del Rosario» ble en stor
opplevelse med et tallrikt og veldig entusiastisk
publikum som gav stående applaus mellom sangene, kastet slengkyss og kom med bravorop. En
utrolig morsom opplevelse. Konserten ble feiret
med en kjempeis på en av byens berømte isbarer og
party til langt på natt.
Lørdag hadde vi god tid før flyavgang på kvelden og rakk både bading, middag på indisk restaurant samt sjømannskirkens berømte vaffel.
Turen hadde et tett faglig program med mye
øving og mange konserter. Kvalitetsmessig tok
koret et langt skritt videre i løpet av turen, men det
ble da også tid til å bli bedre kjent og få mange
unike opplevelser sammen. En slik tur lar seg ikke
gjennomføre uten en engasjert foreldregruppe.
Stor takk til turkomiteen som jobbet intensivt for å
finansiere turen og lage et fint turprogram. Også en
varm takk til alle foreldre som har stilt på dugnader og vært med som reiseledere. Og sist, men ikke
minst; takk til alle sponsorer!
Tekst/foto: Siv Anette Lorentzen
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Om to lysestakar, ein prest
og eit fornuftsekteskap
Kyrkjene våre er fulle av historie. Av kunstverk og inventar og
gjenstandar av mange slag som
alle ber på si eiga historie eller
si eiga forteljing. Somtid er det
lite å finne ut, andre gonger finn
vi kanskje fram saklege data om
kven som smidde, skar, skreiv,
måla, sydde, vov og kanskje gav
til kyrkja; når det skjedde og kva
som var bakgrunnen. Alt dette
er viktige opplysningar som gir
liv til det og den som blir nemnt
gjennom harde fakta. Ein sjeldan
gong er det muleg å få sjå bakom
gjenstanden og dermed og gjerne
inn til det personlege som alle
ting har si rot i.
Slik er det til dømes med to
gamle lysestakar som vi finn
i Salbergkyrkja. Dei er begge
støypte i messing og har inskripsjonen: ”Foræret af H. ION.
ERICKSEN JAMPT 1649.”
Men kven var han, og korleis
kom lysestakane hit til Salberg?
Mannen, og tida han levde i
kan vi vel mane fram eit bilde av,
men det meir teier historia om…
Einar Hjelde var lærar på
Røra gjennom mange år. Han
gjekk inn i dette og skreiv ned
det han fann ut. Artikkelen sto i
kyrkjebladet i 1960-åra, men historia er både spesiell og god nok
til at nye lesarar som har komme
til bør få del i den:
«OM PRESTEN JAMPT
«I gode gamle dagar» er eit
uttrykk som ein no og da bruker
utan å tenkje seg så godt om, for
dersom ein les frå gamle dagar,
så finn ein ut at ikkje alt var så
bra verken for ”leg eller lærd”,

Dei to lysestakane frå 1649.

som det heiter. På landsbygda før
i tida var presten den som var den
lærde, men han kunne og møte
innfløkte ting, som ein her kan
sjå.
I Salbergkyrkja finst det ein
svært gammal lysestake. På den
er inngravert: ”Foræret af H. Ion
Ericksen Jampt. 1649”. Om det
var nokon spesiell grunn til at
han ga bort denne lysestaken til
denne kyrkja, eller at han hadde
noko tilknyting til Røra, veit
vi ikkje, men vi veit korleis det
gjekk vidare med han.
I bygdeboka for Skogn av
Nelius Hallan finn vi dette: ”Hr.
Jon Eriksen med tilnamnet Jemt
var kappelan i åra 1651–54. Før
den tida hadde han vore på Inderøya, og etterpå tente han som
sokneprest i Støren. Det var berre
med nauda at han fekk embetet i
Støren, og det hang slik saman:
Den avlidne soknepresten hadde
late etter seg ei enkje, og ho
hadde gjort avtale med den faste
kappelanen i bygda at dersom
han ville gifte seg med henne, så
skulle ho stø han på beste måte

slik at han kunne få kallet. Kyrkjelyden i Støren hadde nemleg
fri kallsrett, og ”menighetens
moder” meinte nok at ho skulle
greie å snu det til slik som ho
ønskte. Men så meldte Hr. Ion
seg som interessert i kallet, og
han vann så mange for seg at han
vart vald på ein måte. Enkja vart
sjølvsagt harm, og da valet hadde
gått for seg på ein måte som var i
strid med dei strenge reglane for
slike val, skreiv ho eit klagebrev
til biskopen og anka over framgangsmåten. Domkapitlet drøfta
saka i tre møte. Så kom biskop
Bredal på denne geniale løysinga: «Hr. Ion tilholdes at ekte
Enken, og allting bliver siden i
god Rolighed». Og det vart slik
som biskopen sa. Hr. Ion gifta
seg med enka. Han sat som sokneprest i Støren i 44 år, og i kyrkja heng enno eit portrett av han.
Når vi har nemnt denne historia, er det fordi ho gir oss eit
så tydeleg døme på ein forsytingsmåte som var nokså vanleg
på denne tida – ja, så vanleg at
vi kan tala om eit system. Og det
gjaldt ikkje berre for unge kapellanar at dei ofte måtte gifte seg
med enkja for å få kallet. Det
gjaldt i enda større grad for ungkarar i bygda at dei ikkje kunne
få bygsel på ein ledig gard med
mindre dei tok enkja på kjøpet.
Det kan vi sjå mange døme på.
Det vart som ei slags kårordning
til dei som sat att, for enkja var
vel sjeldan barnlaus.»
Tekst/foto: Jørgen Røflo
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Kjerkmarsjen 2016 – og videre
Søndag 14. august ble Kjerkmarsjen som tidligere år arrangert i forkant av gudstjenesten i
Sakshaug gamle kirke. En liten
gjeng gikk fra Råstad tidlig på
formiddagen og ankom gammelkjerka i det gudstjenesten startet
kl. 12.00.
Underveis ble det holdt pauser i vandringen med input fra
prest Jan Olav Veium om det å ha
utfordringer i livet. Deltakerne
ble oppfordret til å tenke på dette
underveis hvis de ønsket. De ble
også oppfordret til å tenke på
hvor mulighetene for forandring,
hvile og restitusjon fantes i livene sine. I en av søndagens tekster fra Bibelen blir det beskrevet hvordan Moses’ svigerfar ga
Moses praktiske råd om hvordan
han burde legge fra seg en del av
utfordringene sine og ansvaret
sitt. Kanskje dette er gode råd for
oss i dag også?
Sigrid Brandtzæg fra soknerådet serverte kaffe, te og eplekake
midtveis under turen.
Vi skulle gjerne sett at enda
flere deltok på denne korte, men
fine pilegrimsvandringen. Det
har kommet forslag om en annen
trasè for Kjerkmarsjen, og det er
foreslått at den kan være en av
«Inderøyturer» sitt arrangement.
Soknerådet skal se på forslagene
før neste sommer, og de ønsker
gjerne innspill om saken.
Tekst/foto:
Birgit Sund Henriksen

Fra årets Kjerkmarsj.

BA SA R

på Kjerkstu, Sakshaug
fredag 7. oktober og lørdag 8. oktober 2016
Fredag
Kl. 18.00: Diverse salg og lotteri. Sang og musikk ved
Oddvar Fossum, Jostein Hansen, Silje Vang
Pedersen og gruppe fra koret Vivace. Allsang.
Salg av kaffe og kveldsmat.
Lørdag
Kl. 11.00: Varesalg, åresalg, «Tombola», loddsalg
hovedlotteri. Kaffesalg hele dagen.
Kl. 12.30: Salg av rømmegrøt med tilbehør.
Kl. 13.30: Musikkgruppa Klonken spiller.
Kl. 15.00: Avslutning ved sokneprest Ottar Strand.
Trekking av hovedlotteri.
VELKOMMEN!
Arr.: Komiteen for basar til inntekt for Kjerkstu
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Vestvikdag og friluftsgudstjenester
– sommerglimt fra Mosvik 2016

Ned fra seteren på Åsbygda. Til høyre Norviksundet og Ytterøy.

Siste årsmelding viste et bilde
fra en skitur som vi arrangerte til
Røssheia. Menigheten i Mosvik
har i det heletatt benyttet «apostlenes hester» mye dette året; vi
har brukt ski i utmarka i Sør-Verran, vært ute i Markabygda, gått
ut til Hamnasetran og syklet fra
Skarnsundet til Framverran. Det
å gå tur er for så vidt ikke noe
nytt i kirkelig regi; det var kirka
som startet med pilegrimsvandringer i Middelalderen. Ser vi i
Det nye testamentet går de mye
fra sted til sted når det kristne
budskap skal bringes videre i det
store Romerriket.
19. juni var det Vestvikdag.
Vi startet, noen av oss, med
sykkel fra Skarnsundet. Matstasjon var det i Selsetvika. I kirka
denne dagen hadde en komite
ordnet med mange forskjellige
musikalske innslag. Ingen nevnt
– ingen glemt. Mye fin musikk
og vi koste oss både inne og ute

selv om det kunne vært varmere
i været.
Nevnes må at flere har sagt at
Vestvik er det vakreste kirkestedet vi har i Inderøy. En legende
som tidligere er fortalt her i dette
bladet, forteller hvordan kirke-

stedet ble valgt. Kirkestedet har
tilhørt mange forskjellige kommuner - Inderøy kommune må
vel være den femte i rekken.
Til slutt kan nevnes – som en
slags evaluering: Det er klart at
vi legger merke til en sentrali-

Syklistene stopper på bra matstasjon i Framverran.

Høst 2016
sering i distriktene i dag; skoler
legges ned, vi gikk på ski langs
en nedsnødd offentlig veg, forretninger flyttes og stordrifts-

fordeler foretrekkes – også i det
offentlige. Artig da at kirken
holder stand, og faktisk for vårt
vedkommende har styrket sin
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posisjon. Takk til dem som har
gjort alle disse arrangementene i
sommer mulige!
Tekst/foto: Jan Sundseth

Friluftsgudstjeneste ved Liatjønna med prest Sverre Gustad.

Årsmelding 2015 Kjerkblad for Inderøy
19. mai 2016 hadde Kjerkbladet
årsmøte i kirkestua på Sakshaug.
Følgende utgjør det nye styret
for Kjerkbladet i de neste fire år:
Astrid Vist fra Sandvollan, Elin
Lundås fra Røra, Svein Nyborg
fra Mosvik, Bjørn Sundfær fra
Sakshaug, Kari Nikolaisen fra
redaksjonen og sokneprest Ottar
Strand. Styret ønsket at Jan
Sundseth fra Mosvik fortsetter et
år til i styret i en overlappingsperiode.
Det er de fire bladutgivelsene
i 2015 som utgjør årsmeldinga.
Årsmøtet godkjente dette. Følgende kan gis som tilleggsinformasjon:
Styret hadde i 2015 kun et
møte og det var årsmøtet. Sty-

ret for bladet har bestått av følgende: Mildrid O. Næss, Kristin
Løe, Anita Strøm, Kari Nikolaisen, Jan Sundseth og sokneprest
Ottar Strand.
Redaksjonen for bladet har
vært: Liv Skogset Værdal –
redaktør, Jørgen Røflo, Nina
Fossum, Kari Nikolaisen, Jan
Sundseth og sokneprest Ottar
Strand. Det er også andre som
leverer stoff til bladet, og Hans
Birger Neergård og Sigrid Haavik er faste bidragsytere.
Sigrid Mari Skjelvåg Verstad fra Sandvollan har ansvaret
for bladets regnskap. Inntektene
våre baserer seg på gaver – og
noe kirkeoffer. Vi søker om kulturmidler, men dette har blitt

avslått. Det er DesignTrykk på
Steinkjer som trykker bladet, og
det blir kjørt ut til husstandene i
Mosvik og Inderøy av Dagmund
Rødsjø og Ivar Ludvik Verstad.
Takk for jobben som det
gamle styret har gjort de fire
årene dere har fungert! Takk til
redaksjonen og de faste bidragsyterne som leverer godt stoff!
Takk til de som bringer bladet ut
til de over 3000 husstandene.
Til slutt må nevnes at bladets
økonomi er en utfordring. Det
ble et underskudd på over kr.
9 000,- i 2015. Dette får det nye
styret i oppgave å arbeide med.
Mosvik, 20. mai 2016
Jan Sundseth – styreleder
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
12.06. Eivor Weie
Jan André Tønne Olsen
03.07. Kari Nørholm
24.07. Anton Elias Norum
29.07. Olav Tesaker
07.08. Iver Matheo Knardal Nestvold
(døpt i Ålesund)
14.08. Aksel Gran
Sofie Dahl Holøyen
Vigsel
18.06. Karen-Kristine Fredeng Bårje
og Lars Grytbakk Kluken
02.07. Birgitte Størdal Lund og
Tor Christian Saltvik
09.07. Anne Berit Jensen og
Kjetil Rotvold Solberg
Kine Moe og Knut Bakstad
13.07. Ingun Madsen og
Svein Harald Kirknes
16.07. Margunn Støvik og
Alexander Kjølstad
30.07. Berit Irene Øverkil og
Ole Kristian Heimstad
Ida Børseth Fostad og
Marius Flataune Solli
06.08. Line-Iren Granlund og
Gunnar Andre Solli
Ann Kristin Stenseth og
Kjell Kristian Westerdahl
20.08. Mila Balanay Dioso og
Ronny Troset

Døde
10.06. Tine Marie Nordberg
Sundfær
11.06. Tor Halgeir Bach
20.06. Nina Saksen
09.07. Karen Olea Vist
31.07. Merete Indgjerd
11.08. Svanhild Langnes
Johnsen
25.08. Elfrid Stavran
26.08. Randi Jule

f. 1955
f. 1963
f. 1966
f. 1925
f. 1957
f. 1947
f. 1919
f. 1963

RØRA SOKN
Døypte
05.06. Anton Gregersen
Ylva Fjelnseth Wold
18.06. Jon Sakshaug
07.08. Brage Johannes Østereng
Nyhus
Vigsel
27.08. Hilde Katrine Hellberg og
Øystein Guddingsmo Brenne
Døde
07.07. Berglioht Eriksen
f. 1942
15.07. Karstein Heggemsnes f. 1945
SANDVOLLAN SOKN
Døypte
29.05. Simon Lie

Vigsel
13.08. Elin Dragland og
Leif Øyvind Mjøsund
Agnete Grindheim og
Pål Erik Lyngstad
27.08. Emanuela Mangano og
Sven Tore Werstad
Hege Christina Vist og
Lars Tore Heggstad
Døde
23.04.
28.05.
14.06.
04.08.

Karl Sigvart Bergstad
Birgit Hembre Haugum
Elin Ferstad
Eli Ann Hustad

f. 1935
f. 1935
f. 1954
f. 1952

MOSVIK SOKN
Døpte
17.07. Johannes Fjeset
Olav Fjeset
28.08. Åsta Vennes Fjerstad
Vigsel
25.06. Karoline Røstvig og
Odin Staberg
28.08. Kari Asbjørnsdatter Fjerstad
og Per Erik Vennes
Døde
25.06. Asbjørg Johanne Aune f. 1919

Skolestartdag
Fredag 12. august møtte 9 spente
skolestartere opp på Røra for en
dag med fortellinger, lek, praktiske oppgaver og tid til å bli
kjent med hverandre.
Vi starta dagen med en navnelek for å prøve å lære navnene
til hverandre før vi gikk ut i det
hemmelige klubbrommet vårt; et
telt utenfor Salbergstu. Der hørte
vi fortellingen om da jorda ble

skapt, noe som var både spennende og interessant. Etter det
var det tid for praktiske oppgaver,
en skapelsespapptallerken skulle
lages. Her tok vi for oss dag for
dag og limte ulike symboler for
hver dag på tallerkenen slik at
dette til sammen ble hele fortell
ingen. Etter en slik arbeidsøkt
passa det utmerket med varm
tomatsuppe og matfriminutt!
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Messeliste
02.10. 20. søndag i treenighetstiden
Matt 18, 1-11
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad
Høsttakkefest

30.10. Bots- og bønnedag
Luk 15, 11-32
Salberg kyrkje
kl 11.00
Familiegudstjeneste
v/vikarprest Arne Groven
Utdeling av 4-årsbok

27.11. 1. søndag i advent
Matt 21, 1-11
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Familiegudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
Utdeling av 4-årsbok

09.10. 21. søndag i treenighetstiden
Luk 12, 13-21
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Arne Groven
Høsttakkefest

06.11. Allehelgensdag
Luk 6, 20-23
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Allehelgensgudstjeneste
v/vikarprest Sverre Gustad

Salberg kyrkje
kl 19.00
Lysmesse v/spr. Ottar Strand

16.10. 22. søndag i treenighetstiden
Luk 10, 25-37
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
Høsttakkefest
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad
Høsttakkefest
50-årskonfirmanter
23.10. 23. søndag i treenighetstiden
Matt 24, 35-44
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

Mosvik kirke
kl 11.00
Allehelgensgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand
13.11. 26. søndag treenighetstiden
Luk 13, 10-17
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Familiegudstjeneste v/vikar
Jon Amundal
Lys våken
20.11. Domssøndag
Joh 9, 39-41
Mosvik kirke
kl 11.00
Familiegudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
Utdeling av 4-årsbok
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad
Utdeling av 4-årsbok

i Salberg kyrkje
Vi besøkte også kirka. Der
prata vi litt om hvem som jobber der, hva de ulike rommene
i kirka heter, hva som finnes i
kirka – og så var vi oppe på galleriet og prøvde orglet.
Til slutt hadde vi samling i
klubbrommet igjen der vi snakka
litt om hvordan det skulle bli å
begynne på skolen. Hanna og
Sigrid fra Utøy skole fortalte

litt om hva de gjør på skolen og
hvordan en vanlig skoledag ser
ut. Dette var spennende!
Vi avslutta dagen sammen
med foreldrene. Da var det
diplomutdeling, kaffedrikking
og hyggelig prat. Takk for en trivelig dag sammen med dere og
lykke til med skolestarten til alle
skolestartere!
Tekst/foto: Silje Vang Pedersen

04.12. 2. søndag i advent
Joh 14, 1-4
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Lysmesse v/spr. Ottar Strand
Heggstad kyrkje
kl 19.00
Lysmesse v/vikarprest
18.12. 4. søndag i advent
Luk 1, 46-55
Stokkan grendehus kl 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Julekonsert v/lokale aktører
Vestvik kirke
kl 19.00
Julekonsert v/lokale aktører
21.12. Mosvik
Fakkelmesse v/spr.
Ottar Strand

kl 18.30

INDERØY PRESTEGJELD
www.inderoy.kirken.no
Kirkekontoret

Inderøy kirkekontor
tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Sokneprest Ottar Strand 74 15 60 20
mobil 926 91 115
Prestevikar
Jan Olav Veium
74 15 60 20
mobil 907 98 244
Menighetspedagog
Silje Vang Pedersen
74 15 60 20
mobil 907 35 272
e-post: post@inderoy.kirken.no

Kontortid

Mandag–fredag kl. 10.00–14.00
Ellers etter avtale.
Mandag har prestene fri.
Mosvik kirkestue
Bestilling til Astrid Melting,
tlf. 922 15 187 / 74 06 46 14.

Inderøy kirkelige fellesråd:
Kirkeverge:
Kjell Westerdahl
tlf. 74 15 60 20
mobil 910 05 835
Kantorer:
Siv Anette Lorentzen mobil 951 22 201
Bjørn Bratsberg
mobil 995 82 331
Silje Vang Pedersen mobil 907 35 272

Mosvik sokn:
Leder i soknerådet:
Vivian Furunes

Kirketjener / kirkegårdsarbeider:
Tor Gunnar Nilsen mobil 909 13 467
Kåre Jørstad
mobil 906 52 806
Odd Hamstad
mobil 957 98 990
John Halvor Berg
mobil 906 64 605

Røra sokn:
Leiar i soknerådet:
Magnus Støre

Leder i Inderøy kirkelige fellesråd:
Vivian Furunes
mobil 902 71 513

mobil 902 71 513

Inderøy sokn:
Leder i soknerådet:
Birgit Sund Henriksen
mobil 905 58 327

mobil 480 94 510

Sandvollan sokn:
Leiar i soknerådet:
Kristin Duklæt Taraldsen
mobil 922 13 199

Salbergstu
Bestilling til Magnus Støre, tlf. 480 94 510
Inderøy Kirkestue – lille sal
Bestilling til kirkekontoret, tlf. 74 15 60 20

Inderøy Kirkestue
Bestilling av rom i forbindelse med
minnesamvær, selskaper m.m.:
Solveig B. og Reidar Pedersen,
tlf. 47 64 49 09, mobil 957 88 829
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Redaksjonskomité: Liv Skogset Værdal, redaktør (e-post: liv.vaerdal@online.no, mobil 917 09 285),
Ottar Strand (e-post: ottar.strand@inderoy.kirken.no), Kari Nikolaisen (e-post: kari.nikolaisen@ntebb.no),
Nina Fossum (e-post: nina.fossum@ntebb.no), Jørgen Røflo (e-post: jorgen.roflo38@gmail.com),
Jan Sundseth (e-post: jansundseth@yahoo.no).
Konto Sparebank1: 4202 18 67785

Det står skrevet: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og
timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.
Matt 24, 35-36
www.designtrykk.no
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