NR. 1

!
e
k
s
å
God p

2016

75. ÅRG.

2

Påske 2016

Påske
Sol, appelsin, kvikklunsj, krim, påskenøtter, skitur,
tur i fjæra, familiefellesskap – kan være noen
stikkord for påskefeiring. Noen opplever påske som
ensomhet, kjedsomhet, alenehet, være fremmed,
utenfor, syk, sulten ….
Påskas drama er en vandring fra død til liv. Da
Jesus var sammen med disiplene i Getsemane på
Skjærtorsdag, ble han grepet av sorg og gru. Jesus
sa på en måte til både Gud og disiplene sine – vær
sammen med meg nå, våk og vær hos meg, ikke
gå fra meg. Disiplene klarte ikke å følge ham dette
stykket; de sovnet. Guds egen Sønn hadde fått en
vei og gå som han ba om å få slippe. Men han sa
også «la viljen din skje». Når Jesus kjemper med
sin angst i Getsemane, så kjemper han en kamp
for våre liv. Han har et oppdrag; han skal forsone
mennesker med Gud. Hans død skal gi oss liv. Når
vår «natt» kommer og vi skal forlate livet, ønsker
vi at noen er der for oss; mennesker og Gud. I vår
dødsangst vil Jesus kalle oss ved navn, han som selv
har gjennomlevd dødens gru. Jesu kamp på vei mot

ETIOPIAKVELD
i Smia, Gulburet onsdag
13. april 2016 kl. 19.00.
Hans Birger Neergård forteller
fra Etiopia. Hvordan er det?
Hva er kirka der opptatt av?
Kveldstanker, sang, utlodning.
Gulburet selger kaffe og noe
til.
Alle er hjertelig velkomne!
Bosnes misjonsforening

Framsidebildet: Ærfuglhann i
flukt over tidevannsstrømmen.
Foto: Håvard Jangaard Strand.
Baksidebildet: Den flotte
Kjerkplanken ved Hustad kyrkje.
Foto: Liv Skogset Værdal.

korset er forsoningens vei for oss, for deg og meg.
Da Jesus gikk til korset døde han; når vi går til det
samme kors får vi liv.
Vi kan la oss gripe av Jesus Kristus som elsker oss
i all vår ufullkommenhet, hengi oss til de hendene
som skapte oss og som ble såret for vår skyld – og
som holder tak i oss selv når det stormer. Her kan vi
finne hvile og få ny kraft til veien videre gjennom
livet.
Ensomhet, kjedsomhet, …. skitur, tur i fjæra,
familiefellesskap. Hva kan vi gjøre for andre slik at
påska blir en bevegelse fra ensomhet og opplevelse
av å være utenfor – til fellesskap, fra kjedsomhet
til byggende aktiviteter, fra å være fremmed til
opplevelsen av å bli sett, møtt, tatt imot, … fra død
til liv?
God påske!
Jan Olav – prestevikar i Inderøy

SØNDAGSKOLEN
I MOSVIK

Vårdugnader på
kirkegårdene

På Bedehuset i Mosvik
holdes det møter i regi av
Søndagskolen. Møtene
blir ledet av Liv Braseth
og Hjørdis Sætereng.
Disse dagene er foreløpig
satt opp. Viser ellers til
«Mosvik-orientering».

Vårdugnad ved Hustad kirke og
Heggstad kirke tirsdag 26. april fra
kl. 17.00. Ta med rive. Soknerådet
serverer kaffe.
Sandvollan sokneråd

Torsdag 10. mars, torsdag
7. april, torsdag 21. april
og torsdag 19. mai.
Møtene starter kl. 17.30 og
varer til kl. 19.00.

Vårdugnad ved Sakshaug kirke og
Sakshaug gamle kirke mandag 2.
mai kl. 17.00.
Inderøy sokneråd
Dugnad på Mosvik kirkegård
mandag 2. mai kl. 18.00.
Dugnad på Vestvik kirkegård tirsdag
3. mai kl. 18.00. Mosvik sokneråd

HJARTELEG TAKK
for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i samband med
Finn Sakshaug si gravferd!
Orgelfondet for Sakshaug kyrkje
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Blåveis
”Blåveisen ute i bakkene står,
nikker og sier at nå er det vår.
Småbarna plukker så mange de ser,
springer så hjem mens de roper og ler.”

Mange av oss minnes denne gamle barnevisa når dei
første vårblomstene, og spesielt blåveisa, dukkar opp
mellom visne blad og strå. Visa vart skrive av den
svenske læraren og forfattaren Anna Marie Roos,
som skreiv spesielt mye for barn. Visa vart første
gong utgitt i 1894, og originalen var: ”Blåsippan ute
i backarna står”. ”Blåveispiken” av Arne Paasche
Aasen er også ei kjent blåveis-vise som vi av og til
nynnar på. Mange har prisa blåveisa både i poesi og
prosa.
Blåveisa er ein av dei tidlegaste vårplantane, den
trives best i kalkrik jord og fins her i landet stort
sett berre på Østlandet og i Trøndelag, den er svært
sjeldan på Vestlandet og i Nord-Norge. Blada på
blåveisa er grønne heile vinteren, blomsterknoppane
blir danna om hausten, slik at planten kan starte
vekst og blomstring så snart snøen er borte. Dei
karakteristiske grønne blada visnar ned og nye blad
kjem utover sommaren. Når blomsten har visna og
frøa er modne, bøyer stilken seg ned mot bakken slik
at frøa dett av. Frøa som har eit lite saftfullt vedheng,
blir så spreidd med mauren, for mauren blir tiltrekt av
dette vedhenget. Planten spreier seg altså ikkje ved
hjelp av utløparar frå rota slik som kvitveisa, men
berre ved hjelp av frø og maur. Ei blåveistue står på
samme plass år etter år og kan bli svært gammal.
Frå dei eldste tider har menneska trudd på ein
sammenheng mellom form, lukt og smak på plantane,
og den medisinske verknaden deres. I middelalderen
meinte dei at Gud hadde sett sitt merke, sin signatur
på alt i naturen, og særleg på plantane, slik at ein
kunne finne ut korleis dei kunne brukas som medisin.

Dette vart kalt signaturlæra, og ofte fikk planten det
latinske namnet etter dette.
Blåveis heiter på latin Hepatica nobilis (tidlegare
Anemone hepatica). Ordet hepatica viser til ”hepar”
som er latin for ”lever”, og dette hadde sammenheng
med at blada på blåveisa hadde form som levra
hos mennesket. Dermed vart blåveis i lange tider
brukt som medisin mot leversjukdommar. Eit tysk
namn på planten er ”Leberblümchen”. Blåveisa vart
også brukt som medisin mot andre sjukdommar.
I folkemedisinen har mange av prinsippa frå
signaturlæra halde seg levande opp til vår tid.
Er blåveisa freda her i landet? Dette spørsmålet
har det vore svara både ja og nei på. Men faktum er at
planten ikkje er freda. Rykta om at planten var freda
har nok gått sia ein kampanje på 1950–60-tallet om å
la blåveisa få stå i fred. Dette er blitt oppfatta som at
planten er freda, men planten er berre freda når den
veks i eit freda område. Likevel bør vi hugse på at
planten er trua enkelte stader i landet. Og som med
dei fleste ville vekster – dei er vakrast i det naturlege
miljøet der dei står og veks!
Blåveisa er fylkesblomst i Akershus fylke, og
Moss kommune har blåveisa som kommuneblomst.
Inderøy hadde den også som kommuneblomst til
sammenslåinga med Mosvik 1. januar 2012.
Det er ei like fin og ny oppleving kvar vår når vi
opp av det fjorgamle visne og brune lauvet får sjå dei
lyseblå knoppane som strekker seg mot lyset!
Sigrid Haavik
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Livslaget og Livscafé
«Livslaget» er et samarbeid mellom Frivillig Inderøy,
frivillige organisasjoner og Inderøy kommune om
aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt fellesskap.
Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet.
Målet med prosjekt Livslaget er at flere seniorer skal
være i aktivitet, delta sosialt og få lov til å bruke sine
ressurser til glede for seg selv og andre. Det drives mye
aktivitet av og for seniorer i Inderøy. Livslaget skal i
hovedsak være en støttespiller for disse, og bidra til at
flere benytter seg av de tilbud som finnes. Vi skal også
bidra til å starte opp ny aktivitet etter behov.
Vi håper å starte opp Livscafé nå i vår. Livscafé
er en møteplass for en fast gruppe på 8-12 deltakere
med en gruppeleder. Livscaféen følger et fast opplegg,
med veksling mellom små faglige innspill og samtale i
gruppa. Gjennom å fokusere på ressurser og muligheter

i et hyggelig fellesskap styrkes opplevelsen av å
være aktiv og kunne påvirke egen situasjon og helse.
Deltagerne inspirerer hverandre ved å dele tips og
erfaringer. Fire viktige temaer er valgt ut; sikkerhet og
trygghet, sosialt nettverk, mat og drikke, samt fysisk
aktivitet. Livscafé-gruppa møtes ca. en gang hver måned
i seks måneder gjennom dette opplegget. Deltakere i
Livscafé andre steder i landet forteller om gode tips fra
andre til hvordan man skal løse praktiske utfordringer,
gode treningstips, inspirasjon til å ta bedre vare på helsa
– og ikke minst nye venner.
Vil du vite mer om Livscafé eller andre aktiviteter du
kan delta i gjennom frivillige organisasjoner? Ta kontakt
med Maria Aune i Frivillig Inderøy på telefon 400 73
320 eller epost maria@frivilliginderoy.no.

Inderøy Prestegjeld – statistikk 2015
Inderøy

Røra

Sandvollan

Mosvik

Døypte

22 (33)

9 (18)

13 (10)

8 (3)

Gifte

11 (11)

1 (2)

2 (2)

2 (2)

Begravelser

39 (32)

11 (16)

2 (6)

6 (15)

Innmeldte i DNK

1 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Utmeldte av DNK

5 (3)

2 (3)

4 (3)

0 (0)

34 (36)

21 (21)

20 (20)

27 (25)

5753 (5862)

1643 (1469)

1797 (1371)

1803 (1411)

92776

52707

27791

38995

(109661)

(38390)

(26078)

(29653)

Antall gudstjenester
Antall deltagere
Offer
Offer 2014
Tall i parentes gjelder 2014

INDERØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2015-2019
Vivian Furunes – leder
Magnus Støre – nestleder
Jørn Indgul – rådsmedlem
Ingunn Sundseth Sagmo – rådsmedlem
Kristin Duklæt Taraldsen – rådsmedlem
Harald Einar Erichsen – rådsmedlem
Birgit Sund Henriksen – rådsmedlem
Leif Arne Jakobsen – rådsmedlem
Trine Berg Fines – representant for Inderøy kommune

Kari Helene Viken – vararepresentant
Grete Neergård – vararepresentant
Arnt Gregersen – vararepresentant
Svein Nyborg – vararepresentant
Helge Stuberg – vararepresentant
Svein Lidbom – vararepresentant
Ragnhild Kjesbu – vararepresentant
Stig Fossum – vararepresentant
Kjetil Klepp – vararepresentant
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Tallenes tale – nytt år med underskudd for Kjerkbladet
Når redaksjonen tar fatt på et nytt
arbeidsår, gir dårlig økonomi usikkerhet
i forhold til videre drift av bladet.
«Kjerkblad for Inderøy» finansieres kun
av gaver. Trofaste givere bidro siste år med
115 000 kr. Det er en betydelig sum, og stor
takk til alle som har bidratt! Likevel er det
ikke nok til å dekke utgifter til produksjon
og distribusjon av bladet. Regnskapet
for 2015 viser et underskudd på 9 200
kr., og 15 000 kr på konto i Sparebanken
dekker ikke en gang utgivelse av blad nr.
1. Trykking utgjør hver gang ca. 25 000 kr.
Utkjøring kommer i tillegg.

som ønsker å få det tilsendt.
Mange gir uttrykk for at de
leser bladet og at de setter pris
på det.
Redaksjonen har et ønske
om å kunne fortsette å gi ut
bladet fire ganger pr. år i den
form det framstår i dag, men
innser at vi da er avhengig
Regnskapsfører Sigrid Mari Verstad ser av offentlig støtte. Det hadde
at regnskapet for bladet viser negativt vært ønskelig om Kjerkbladet
kunne få et fast årlig tilskudd
resultat.
fra Inderøy kommune – uten å
søke. Dette ville være en gest
med tanke på det frivillige arbeidet som har muliggjort
Avslag på søknad om kulturmidler
utgivelse av bladet i 75 år, og en inspirasjon til å jobbe
Styret for Kjerkbladet søkte både for 2014 og 2015 om for fortsatt drift.
20 000 kr i kulturmidler fra Inderøy kommune, men
Økonomien til bladet vil nok bli hovedsak når styret
med samme resultat: Avslag - «Ikke prioritert.»
møtes til årsmøte i mars. Vil en måtte ty til virkemidler
som færre utgivelser pr. år, redusere fargetrykk, gå ned
75. årganger - HVA NÅ?
på antall sider – eller vil det finnes løsninger som gir
Kjerkbladet er i år inne i sin 75. årgang. Det gis ut til alle mulighet til å drive som før? Tida vil vise…
husstandene i Inderøy og til utflyttede inderøyninger
Tekst/foto: Kari Nikolaisen

Program for
Sakshaug søndagsskole
våren 2016

Svarttrosten synger i regnet
Måtte mørket i meg alltid være
Et groende mørke!
Som barflekker mellom snøgrimene
tidlig på våren: Blåveissteder
der svarttrosten synger i regnet
og snømugne lauvblar på bakken
skjelver sakte og rører på seg
når symreknoppene uendelig langsomt
løfter dem på skrå mot vinden.
Hans Børli (1918-1989), fra diktsamlinga
«Kyndelsmesse» utgitt 1972.

Vi har Søndagsskole på Kjerkstu kl.11. Når det er gudstjeneste
deltar vi i starten i kirka, til etter dåpsseremoni, før vi går over på
Kjerkstu for å ha Søndagsskole der. På Søndagsskolen lærer vi om
Jesus, synger sammen, leker og holder på med ulike aktiviteter. Vi
ønsker å lage en gudstjeneste på barnas premisser. Søndagsskolen er
for barn i alle aldre. Her følger datoene for søndagsskolen fram til
sommerferien:
• 24. januar
•
•
•
•
•
•
•
•

7. februar
6. mars
20. mars
10. april
1. mai
8. mai
15. mai
5. juni

Utdeling av bibler til 5. kl. Søndagsskolesamling
etter gudstjenesten.
(i.g)
(i.g) Palmesøndag.
Utøy bedehus.
Dåpsgudstjeneste - ikke søndagsskole.
(i.g) Pinsedag.
(i.g) Avslutning på Jonholmen. Ta med grillmat.

(i.g betyr at det ikke er gudstjeneste, oppmøte direkte på søndagsskolen)

Spørsmål kan rettes til Ingeborg Meslo Ulvin: Tlf. 977 26 771.

6

Påske 2016

Kjerkbladet er 75 år
I soknerådsmøte 15. februar 1938 vart tanken om
eit «Kyrkjeblad» for prestegjeldet boren fram av
sokneprest Arne Lange. Han kom til Inderøy våren
1937, og skreiv åpningsartikkelen i «Kyrkjeblad for
Inderøy prestegjeld», som kom ut første gong til
påske i 1938.

Sokneprest Lange og kapellan Bonnevie skreiv i det
første bladet at «vi vilde gjerne at dette vesle bladet skulde
koma som ei helsing til alle heimane i prestegjeldet.
Vil folk gi oss pengehjelp til det, er det tanken at det
skulde koma 4 eller 6 gonger for året. Dei som er med
i sokneråda vil førebels ta imot bidrag – store og små»,
og nedanfor har dei teki med namna på dei som då var
med i Inderøy, Røra og Sandvollan sokneråd.
I bladet elles står det mellom anna om innskriving av
konfirmantar i april, om bispevisitas og bygdestemne for
det Norske Misjonsselskap i mai, døypte, vigde og døde
etter nyttår 1938. Frå sokna er med om ny salmebok med
nye tonar i liturgien i Inderøy, utviding av kyrkjegarden
i Røra og avslutta arbeid med oppussing av kyrkja og
modernisering av orgelet i Sandvollan. Preikelista er frå
og med palmesøndag 10. april til og med 17. mai.

I neste blad skreiv dei litt meir om økonomien: «Ifall
alle som får bladet vilde betale 5 øre for kvart nummer
vilde det gå. Men – ifall nokre ville betale 25, 50 eller 100
øre for året, vilde det gå. Og det vil dei visseleg gjera».
Litt om utviklinga til bladet
Eit «Kyrkjeblad» var noko nytt i 1938. Bladet var enkelt
– eit A3-ark med trykk på begge sider og bretta i to, slik
at det vart fire A4-sider – utført av Verdal Boktrykkeri.
Redaksjon var prestane og det var fire blad i året. Bladet
kom ikkje ut i krigsåra 1943, 1944 og i krigstida i 1945.
Inn på 1960-talet og gjennom 1970-talet, vart det fem
og dels seks blad årleg.
I 1971 kom Mosvik kommune med i Inderøy
prestegjeld. Frå og med året 1976 kom bladet i
hefteform i A5-format, sidetal og plass for stoff auka
og illustrasjonar og bilete kom inn. I 1998 blei bladet
produsert i A4-format igjen, men no med frå 12 og opp
til 24 sider og dels seks blad i året. Etter kvart kom
ein redaksjonskomite av frivillige frå dei fire sokna
til hjelp for ein av prestane som var redaktør. Frå og
med 2004 har det vori fire blad i året og frå 2006 blei
det gjennomført fargetrykk på heile bladet. Presten er
framleis med i redaksjonskomiteen, men dei siste ti åra
har det vorti oppnemnt ein redaktør frå eit av sokna,
som og er leiar av redaksjonskomiteen. Det er eit styre
for bladet med representantar frå alle sokn og det blir
ført årleg rekneskap.
Korleis få bladet ut til folk
Frå starten av var det frivillige som skreiv namn på
bladet, ordna det grendevis og fekk det ut i postkassane
til folk. Dette var eit omfattande arbeid, der fleire gjorde
ein stor innsats gjennom mange år. Ordninga heldt seg
godt inn på 2000-talet både i Inderøy og Mosvik. Då
fekk avisbud-opplegget til Trønder-Avisa ta seg av sjølve
utkøyringa nokre år. No blir det betalt folk frå bygda for
å gjennomføre utkøyringa i Mosvik og i Inderøy, Røra
og Sandvollan, og bladet går framleis til alle husstandar.
Ein del som i dag bur utanfor Inderøy prestegjeld vil
også ha Kjerkbladet, og får det tilsendt med Posten.
Innhaldet i bladet
Bladet har heilt frå første stund inneheldt stoff frå dei
tre sokna i Inderøy, seinare og frå Mosvik sokn. Det
kan vera tekstar som har forkynning i seg og speglar det
åndelege livet i bygdene. Det er skrivi om kyrkjebygg
og inventar, om arbeidet i kyrkjene, kyrkjegardane om kyrkjelivet i det heile. Arrangement i kyrkjene, om
song- og musikkliv, barne- og ungdomsarbeid og ulike
misjonsarbeid.

Påske 2016
Dikt og frimodige ytringar frå folk som viser tankar
som dei har og vil dele med andre. Helsingar frå utflytta,
og frå nokon som har hatt sitt arbeid i tilknytning til ei
av kyrkjene her. Bruken av foto betyr svært mykje i dag.
Faste innslag frå første blad og framleis er messeoversikt
framover, døypte, vigde og døde sidan sist og ein andakt
ved prest eller menighetspedagog. Formålet er å gje
noko av verdi til alle generasjonar, til informasjon og
inspirasjon – og som gjer at vi alle blir knytt saman i eit
godt og verdifullt fellesskap.
Oppsummering
Kjerkblad for Inderøy har vori eit etterspurt og viktig
blad for folk i sokna gjennom 75 år. Bladet har fylt sin
funksjon som informasjons- og kontaktorgan for alle
som har vori ein del av Den norske kyrkja i Inderøy og
Mosvik. Samstundes har bladet heile tida gitt historiske
og kulturelle bidrag til bygdesamfunna og folket som
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bur her. Stort arbeid er lagt ned av ulønna og lønna
medarbeidarar for å få gitt ut frå fire til seks blad i året
gjennom 75 år!
Frå blad 4 i 2012 vart namnet endra til «Kjerkblad
for Inderøy».
Dei som starta opp i 1938 skreiv at det trongs
pengehjelp i form av store og små bidrag for å få gitt
ut bladet. Slik vart det – og slik er det. Utgjevinga av
bladet kviler framleis på frivillige gåver frå dei som
mottek bladet, og alle blir mint om dette to gonger i året.
Vi veit at «Kjerkbladet» har betydd mykje for mange
og det har vorti gøymt på. Dette har bidratt til at vi i 75.
årgang kan vise til eit fullstendig arkiv over alle blad
som har komi ut gjennom desse åra. Ved kopiering er
arkivet og gjort tilgjengeleg ved Inderøy bibliotek.
Liv Skogset Værdal

KYNDELSMESSE
Gjennom en forordning underskre
vet av den dansk-norske kongen
Christian 7. den 20. oktober 1770,
ble antall fest- og høytidsdager i den
dansk-norske kirka kraftig redusert.
Disse kirkelige fest- og høytidsdagene
forsvant: Helligtrekongersdag 6.
januar, Kyndelsmesse 2. februar,
Maria budskapsdag 25. mars, 3.
påskedag, 3. pinsedag, St. Hansdag
24. juni, Maria besøkelsesdag 2.
juli, Mikkelsmesse 29. september,
Helgemessedagen 1. november,
3. juledag. Da stod 11 kirkelige
høytidsdager igjen.
Det var kongens livlege, Johan
Fr. Struensee, som fikk kongen til å
skrive under på forordningen i 1770.
Kongen var sinnslidende og legen
hans hadde politiske ambisjoner.
Han greide å skaffe seg reell politisk
makt og fikk gjennomført flere
liberale og dels radikale reformer på
denne tida. Mange innenfor kirka
så på helligdagsreduksjonen som et
betimelig oppgjør med katolisismen,
da disse dagene var levninger fra
tida før reformasjonen. De aller
fleste var lojale mot forordningen,
bare få opponerte.
Fram til 1770 var Kyndelsmesse
2. februar en kirkelig festdag også i

Norge, med store feiringer i kirkene.
På primstaven er dagen avmerket
med et 7-armet kandelaber. Det
navnet vi bruker hos oss kommer fra
latin Missa candelarum, som betyr
vokslys, engelsk candle og norrønt
kyndill. I den norske folketradisjonen
var også «Kyndelsmess» en av
årets viktigste merkedager. Halve
vinteren var gått, bjørnen snudde
seg i hiet og en måtte ha det halve
av vinterens fòr- og korn-rasjoner
igjen. I Trøndelag betydde mildvær
denne dagen sen vår og ga ordtaket
«Kyndelsmess tøy – frøssi konn å
råtti høy». I andre deler av landet
kunne tøvær på dagen bety tidlig
vår og et godt år.
I den katolske kirka er fortsatt
2. februar en viktig festdag. Her
feires også dagen som en lysmesse,
og alle lys som skal brukes i kirken
et helt år framover, blir da vigslet
og velsignet. Dagen og lysene
står i en bibelsk sammenheng.
Dette gjennom profeten Lukas
sin skildring av da Jesus, 40 dager
gammel, ble fremstilt for gamle
Simeon i templet. Han kalte
barnet «- et lys til åpenbaring for
hedningene- ». Denne oppfatningen
lå også til grunn for feiringen av

dagen i Europas oldkirker i de første
hundreår av vår tidsregning. Senere
har Kyndelsmesse også blitt kalt
«Marias renselsesfest». Dette viser
til Jesu mor som i jødisk tradisjon
var «uren» i 40 dager etter å ha
født en gutt. I den katolske kirka
har dagen fra 1969 igjen blitt en
Kristusfest med navnet Praesentatio
Domini – «Herrens fremstilling».
I den norske kirka kom
Kyndelsmesse inn som en egen dag
med fast tekst i ny Tekstbok i 2011.
Her får vi hele fortellingen om da
barnet Jesus ble fremstilt i templet.
Kilde: Bladet «Stille stunder» 1-2016.

Liv Skogset Værdal
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Vivace er større enn noen gang
Det spirer og gror i sangmiljøet i kommunen. Det er
barne- og ungdomskoret Vivace et godt bevis på med
sine 56 medlemmer.
Vivace startet høsten 2007, og siden da har
medlemstallet vokst jevnt og trutt, år for år. Medlemmene
kommer fra alle kretser i kommunen, inkludert Mosvik,
og fra ungdomsskolen og videregående. De som er
med syns det er flott å stifte bekjentskap på tvers
av skolekretser og alder, og sangmessig utfyller de
hverandre godt. Vivace er inndelt i grupper, med et
aspirantkor for 1. og 2. klassetrinn, et barnekor for 3. –
5. trinn, et ungdomskor fra 6. trinn og oppover, samt ei
guttegruppe.
Store opplevelser
- Vi har en utrolig kul og flink gjeng gutter i gruppa,
men vi vil gjerne ha med flere, sier dirigent Siv Anette
Lorentzen. Hun forteller at Vivace synger på mange
arrangementer i løpet av året, og ved gudstjenester
i alle kirkene. Medlemmene i Vivace har også fått
være med på mye spennende sammen med kjente
musikere og sangere. Bare det siste året har de sunget
sammen med DeLillos, Odd Nordstoga, Mathea Mari
og Celine fra MGP jr. Forrige semester ble de jammen
tv-kjendiser også gjennom programmet «Salmeboka
minutt for minutt», hvor Vivace var det koret som sang
absolutt flest salmer. De var også med på den tv-sendte
pinsegudstjenesten fra Muustrøparken. Men de hviler
slett ikke på laurbæra, for nå jobber de frem mot konsert
den 13. mars i Sakshaug kirke, og den 6. april viser de
vårens storsatsing, forestillingen ”Jorden rundt”, på
Inderøy kulturhus. Den 17.mai synger Vivace i kirkene,
og i tillegg dukker de opp på større og mindre arenaer
utover våren.
Kurs og sommerskole
- I tillegg til konserter på Inderøy deltar medlemmene
våre på kurs rundt om i landet. Vi har en stor gruppe som
regelmessig deltar på dirigentkurs for barn og unge. Det
er et kursopplegg over 8 helger med mye sang, notelære
og dirigering. Noen av disse blir helt sikkert fremtidens

Aspirantkoret – fremst fra venstre: Signe Marie, Iver, Amanda,
Christine, Vilde, Eva, Kristine, Victoria, Mali. Bak fra venstre:
Ylva, Iris, Ane, Bjørn Viktor, Sara Viktoria. Eivind, Fridtjof,
Miriam, Ingrid og Niki var ikke til stede da bildet ble tatt.

dirigenter, sier Siv Anette. Hun legger til at de også har
tradisjon for å reise på korsommerskole i begynnelsen
av august, og at det er en uke fylt med mye sang og
lek, og der nye vennskapsbånd knyttes. I april reiser alle
korene til korstevne på Skogn der de møter andre barneog ungdomskor fra Trøndelag til korseminar og konsert.
- I august reiser ungdomskoret til Calahonda utenfor
Malaga. Vi skal ha konserter i Malaga-området, i tillegg
til seminar og opptreden sammen med et jentekor
tilknyttet den norske skolen i Malaga. Vi må imidlertid
samle inn mye penger frem mot turen, og ber derfor
alle ta godt imot oss når vi kommer med loddbøker,
oppfordrer dirigent Siv Anette. Hun håper alt dette
høres gøy ut, og legger til at de tar inn nye medlemmer i
alle korgruppene i august. Hun ønsker dermed alle unge
som kan tenke seg å være med i et spennende og aktivt
kor hjertelig velkommen da.
Tekst: Nina Fossum – Foto: Bjørn Bratsberg

Ungdomskoret – fremst fra venstre: Christina, Guro, Malin,
Tia, Agnethe, Asbjørg Pauline. Midterst fra venstre: Emilie,
Ragnhild, Ronja, Solveig, Johanna. Bak fra venstre: Veronica,
Ronja, Sofie, Aud-Sissel, Frida, Hedda, Sigrid Amalie,
Johanna, Thea.

Barnekoret – fremst fra venstre: Blanka, Erika, Emma Sofie,
Anna, Signe, Anniken. Bak fra venstre: Toril, Jenny, Maja,
Thea, Runa, Amalie. Astrid Helen var ikke til stede da bildet
ble tatt.
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Ingeborg Meslo Ulvin har sendt denne situasjonsrapporten fra Mali:

Kan terror knuse håpet for Mali?
Mye er uoversiktlig og uforutsigbart med dagens
situasjon i Mali. Noen ganger føles det som om
problemene er uoverstigelige. Vi merker at frykten
for terrorhandlinger sniker seg innpå. Vi må ta
sikkerhetsmessige hensyn og legge om arbeidet. Vi
I år er det 30 år siden arbeidet som NMS er engasjert i
startet opp. I denne tiden er det gjennomført hundrevis
av samtaler om religiøse spørsmål og om hvordan livet
til den enkelte kan bli bedre. Hvordan kveget har det, er
også en viktig del av samtalen. Radioprogram om disse
temaene er blitt kringkastet til store deler av landet.
Det har vært utviklingsprosjekter som har sørget for
dype brønner der vannet finnes på 90 meters dyp, det
er etablert kornbanker og fokuset på matvaresikkerhet
er økt. Helsesituasjonen er forbedret og arbeidet mot
kjønnslemlestelse har hatt utrolig gode resultater. Små
kristne fellesskap er etablert. Alt dette har skapt et nytt
håp, håp om en bedre framtid.
Håpet slår sprekker
De siste årene har imidlertid vært fylt av uro og frykt. Det
har vært flere terrorhandlinger i de nordlige områdene
av Mali. Nedslagsfeltet er blitt utvidet og håpstanker er
blitt erstattet med bekymringstanker. Terrorhandlinger
som ingen ser ut til å kunne kontrollere, skjer over alt –
ikke bare langt borte, men i nærområdene. Misjonærene
flyttes og noe av arbeidet flyttes til andre kanter av
landet. Lokalbefolkningen blir igjen og kan fort føle seg
alene, selv om en prøver å holde kontakten. Det er en
vanskelig situasjon.
Ennå mye ugjort
Da arbeidet i Mali startet, var alle klar over at det ville bli
krevende og langvarig. Det har vært et spennende arbeid.

må være mer forsiktige og ta hensyn til de mennesker
vi er i kontakt med slik at de ikke blir mer utsatt av
den grunn. Det viktigste er at vi alle greier å holde
håpet oppe – håpet om en bedre framtid og et verdig
liv, basert på Guds løfter om framtid og håp.

Det var en komplisert samarbeidsmodell som ble valgt,
med mange ulike partnere fra ulike land og konfesjoner.
Diskusjonene har gått høyt både om teologisk forståelse
og praktisk tilnærming i misjonsarbeidet. Stort sett har
en funnet ut av det sammen. Vi vil gjerne fortsette, det
er så mye ugjort, men likevel så mange muligheter.
Samtidig må sikkerhet ha høy prioritet, både for våre
utsendinger og for alle som blir berørt av arbeidet. Det
er en hårfin balansegang.
Kan frykt for terror slå oss ut?
Terror må tas på alvor og frykt må tas på alvor. Frykten
kan lamme oss for en periode, men vi kan reise oss igjen.
Det som motiverer oss er relasjonene vi har til folk som
bor i landet. De trenger vår støtte. De trenger noen som
er klar over hvordan de har det. De trenger noen som
kan oppmuntre og bidra til å gjenreise håpet. Derfor gir
vi ikke opp. Vi har et anliggende: Vi vil være med å
bidra til at mennesker kan få et liv i håp og verdighet.
Det kan hende at vi må endre noe på arbeidsmåter og
prioriteringer. Men vi gir ikke opp!
Anne Karin Kristensen

Utdrag fra Johannespasjonen i Heggstad kyrkje
25. mars kl. 19.00 kan man høre utdrag fra Johannes
pasjonen av J. S. Bach som Langfredagsgudstjeneste i
Heggstad kyrkje.
Johannespasjonen, som ble uroppført på Langfredag
i 1724 i Leipzig, er skrevet for kor, solister og orkester
og tar utgangspunkt i Jesu lidelseshistorie.
I Heggstad kyrkje fremføres alle koralene fra pasjonen
mens tekstlesere leser resitativene. Vi fremfører en
norsk versjon, poetisk gjendiktet av Ragnar Grøm. Ved
å bruke en norsk tekst følges tråden tilbake til Bachs og
Luthers ide om å bruke folkets eget språk.

Selv om Bach døde for 266 år siden, fremstår hans
musikk som evigvarende, og stadig nye generasjoner får
øynene opp for storheten i hans musikk.
Pasjonen fremføres av Sakshaug kyrkjekor med
dirigent Siv Anette Lorentzen og med Bjørn A.
Bratsberg på orgel. Jan Olav Veium er liturg. I tillegg
deltar solister og tekstlesere.
Gudstjenesten er en del av Inderøypåske, hvor vi
håper at mange tør å krysse sognegrenser for å få fine
opplevelser i Inderøys vakre kirker.
Siv Anette Lorentzen
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Konfirmanter 2016
HEGGSTAD KYRKJE
TORSDAG 5. MAI
Gruppe 1:
Sigrid Ferstad
Johan Christian Ferstad
Sindre Mandelid Kvam
Jørgen Lie
Oliver Hennissen Smistad
Malin Lysø Våg
Sivert Almlid Agle
Siri Røttingsnes Børøsund
Nora Madsen Storstad
Gruppe 2:
Ronja Rennan
Sander Nøvik Lyngstad
Lone Oppebøen Vaadal
May-Randi Holmen
Elisa Oppebøen Jørgensen
Andreas Westermann Hjulstad
Amund Flakkenberg
Teodor Dalen Taraldsen
Brent Zavier Opina
MOSVIK KIRKE
LØRDAG 7. MAI
Linnea Lyng
Annette Othelie Nyborg
Morten Brødreskift
Sondre Berg
Kjetil Dahl Nervik
Jannike Berge
Kenneth Hamstad Rønning
Regine Nervik
Ingrid Adrienn Rokseth Melting
Simen Kilen
Ane Rosvoldsve Austheim
Sindre Myre Antonsen

VESTVIK KIRKE
LØRDAG 7. MAI
Eirin Flægstad Markhus
SALBERG KYRKJE
SØNDAG 15. MAI
Gruppe 1:
Lina Grande
Torbjørn Alstad Austad
Lisa Marie Følstad Austad
Sondre Westrum
Andreas Frøseth
Emilie Lundemo
Hanna Johnsen Voll
Simen Sjøvold
Jonas Austad Larsen
Rikke Brandsvik Haug Nessan
Gruppe 2:
Martin Grande
Anna Emilie Kolstad-Heggdal
Rut Margrethe Støre-Valen
Ingrid Bremseth
Tonje Sandvikness
Sebastian Hansen Strand
Solrun Weie
Ane Christine Røtvold
Celine Madelen Øien
SAKSHAUG KIRKE
SØNDAG 22. MAI
Einar Hedegart
Tore Markhus
Natenael Dorland
Renate Verstad Tessem
Vegard Sandvik
Laura Jee Nilsen Overrein
Aslak Trønsdal Lyngstad

Jonas Nøvik Aas
Signe Kjesbu Ottersland
Daniel Haugseth
Malen Elisabeth Hammer
David Pesonen Haug
Markus Kvistad Gjersvik
Lars Denstadli Gjul
Sander Thorsen Følstad
Sofie Trandem Næss
Guro Fossum Alstad
Astor Stavrum
Jørund Volan Agle
Ragnhild Margrete Staberg Heggstad
Linnéa Brissach
Mats Sund Kvam
Silje Fossum
Maria Snerting
Leiv Odin Vaadal
Solveig Hynne Meldal
Pernille Nilsen
Andreas Heggdal Grimstad
Ane Kristine Larsen
Laura Marie Hallem
Lise Aune Fossum
Synne Eline Vang
Elisabeth Bekkevold
Andrea Monasdatter Skogseth
Magnus Johnsen
Nora Wist
Heidrun Olea Tronstad
Johannes Vang Stavdahl
Kaspar Stai Skjesol
John Martin Stokke
Halvor Sakshaug Gausen
Ådne Herstad
Ingerid Woll Ressem
Magni Iverine Tronstad
Adrian Ulvin Rostad
Sara Søraas

UTGIVELSESPLAN KJERKBLAD FOR INDERØY I 2016
Blad 1: Frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 23.
februar. Bladet kommer ut i uke 11 – 14.–20. mars.
Blad 2: Frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 7.
juni. Bladet kommer ut i uke 26 – 27. juni–3. juli.

Blad 3: Frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag
6. september. Bladet kommer ut i uke 39 – 26.
september–2. oktober.
Blad 4: Frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 22.
november. Bladet kommer ut i uke 50 – 12.–18.desember.
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Kjærlighetens hjem i Bangladesh
Kjerkbladet har tidligere skrevet om «Kjærlighetens
Hjem» i Bangladesh, barnehjemmet som Marianne
Gustad var med å starte i 2002,
og som hun var styreleder for i
13 år. Barnehjemmet har faddere
og støttespillere i Inderøy, og den
nye lederen for «Kjærlighetens
Hjem Norge», Washington Bose,
opprettholder kontakten med
Kjerk
bladet, som her videre
for
midler informasjon og hilsener i en
Washington Bose.
kortversjon.
Hjem og kjærlighet
Washington sier at støtten fra Norge og Inderøy utgjør
en stor forskjell for fattige barn i Bangladesh, og at det er
til stor hjelp for lokalsamfunnet å få støtte til utdanning,
barnehjem, helse, mikro-kredit osv. Ved et opphold
i Bangladesh siste året besøkte han barnehjemmet,
førskoler og andre prosjekter, og han gledet seg over
det han så. Barna på barnehjemmet sa til han at de
hadde fått et nytt liv på barnehjemmet: - «Hvis vi ikke
hadde fått bo her, hadde vi vært gategutter uten hjem og
kjærlighet,» sa de. «Barnehjemmet er vårt hjem.»
Washington sier han er glad i hjertet over at folk deler
sine ressurser med disse barna.

o Paraplyer og skolesekker. I regntida kommer barna
våte til skolen. De trenger paraplyer og skolesekker,
noe som vil koste ca. 400 NOK pr. barn.
Washington Bose og hans medarbeidere i Norge og
Bangladesh jobber for at alle barn skal ha mulighet til
en helhetlig utvikling og leve fullverdige liv. Som vi ser
ovenfor, er det muligheter for alle som ønsker, til å bidra
til dette. Når vi sammenligner hva vi får for pengene
her i Norge, ser vi at en hundrelapp eller flere kan
gjøre underverker i Bangladesh. Og til glade giverere
opplyses det at kontonummeret til Kjærlighetens
Hjem Norge fortsatt er 4202 18 92933.
Til slutt overbringes en hilsen:
Vi er veldig glade for at vi har fått til så utrolig mye
de siste årene! Vi ønsker å takke dere som gir faste
gaver, til dere som ønsker dere penger til *LYN i
bursdagsgave, bryllupsgave, i stedet for blomster
i begravelser osv. Vi takker også dere som gir en
håndsrekning i ny og ne, når vi aller mest har behov
for det.
Med vennlig hilsen
Washington Amos Bose
*Kjærllighetens Hjem drives i samarbeid med Love Your Neighbour
(LYN) i Bangladesh.

Behov for støtte til nye prosjekter
Washington Bose omtaler flere prosjekter som trenger
Kjerkbladet ønsker lykke til videre i arbeidet for
støtte. Her nevnes i fleng:
o Flere barn på barnehjemmet. Det er mange barn Kjærlighetens Hjem!
som trenger barnehjemsplass, og det er mulig å
Kari Nikolaisen
støtte flere. Det koster 350 NOK pr. mnd for å dekke
alle kostnadene for et barn: hus, mat,
skolebøker, medisiner, skoleuniform og
klær.
o To nye lokale førskoler. Førskoler er for
barn til og med 2. klasse. I dag støttes
3 førskoler med til sammen 130 elever,
men det er behov for å starte to nye. Det
koster 1000 NOK pr. måned å drive en
førskole. Pengene blir brukt til å betale
lærer, bøker, kladdebøker, blyanter,
uniformer og lunsj til barna.
o Frukt/snacks til barna. Det er ønskelig å
bidra med litt frukt/snacks til barna på
skolene, etter som de ofte kommer på
skolen med tom mage. Dette vil koste
500 NOK pr. skole for en måned.
o Spill. Det er behov for noen spill til
bruk i skolene, og det kan skaffes for en
Glade barnehjemsgutter og førskolebarn. Foto: Washington Bose.
engangssum på 2000 NOK.
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Vi synger jula ut
På Sandvollan er det tradisjon å synge jula ut i Heggstad
kyrkje 13. januar. I år, som tidlegare, var programmet
ei fin blanding av soloinnslag og allsong. I tillegg til
lokale krefter, var det fire ungdommer frå Eritrea, no
busett i Inderøy, som stilte opp og song tradisjonelle
julesongar frå heimlandet sitt. Vikarprest Jan Olav
Veium heldt ei kort preike.
Kantor Siv Anette sørga for vakkert tonefølgje, og
Harald Einar Erichsen leda arrangementet. Det nye
soknerådet serverte kyrkjekaffe.
Takk for ei god stund med triveleg samvær og
vakker song og musikk!
Tekst/foto: Kari Nikolaisen

Jenter frå 3. klasse ved Sandvollan skole song «Du og jeg og
dompapen», «Sing a rainbow» og «Nå tennes tusen julelys».

Zekeryas Miheretab,
Bana Haileselassie,
Rezene Keflit og
Aklilu Andemikael
song «Aman
Baman»og
«Bebetelihem». Det
betyr at det som står i
juleevangeliet er sant.

Sandvollan songlag, med Sigrid Mari Verstad som
dirigent, var eit berande element i programmet. Dei
framførte fleire songnummer og leda allsongen.

«Nordnorsk julesalme» og «Har du fyr?» ble framført av
søstrene Ingrid og Maren (ved pianoet), akkompagnert av
far Harald Einar Erichsen på gitar.

Utdeling av bibler

En fin flokk femteklassinger som nylig
har fått sine bibler. Christina Heggstad
og Helge Stuberg fra soknerådet,
og sokneprest Ottar Strand stod for
utdelinga.

Søndag 14. februar var det utdeling
av bibler til femteklassinger på
Sandvollan. Utdelinga er en del av
trosopplæringsplanen i Inderøy,
og biblene skal brukes i KRLundervisninga på skolen.
Ottar prest tok utgangspunkt i
egen synshemming da han tolket
teksten om «Den blinde Bartimeus»,
som alltid brukes når Bibelen deles
ut i kirka. Den blinde Bartimeus
ble bønnhørt, fikk synet tilbake og
kunne SE Jesus. Ingen kan i dag

konkret se Jesus ved et personlig
møte, men ved å lese i Bibelen,
spesielt i Det Nye Testamente, har
alle en mulighet til å bli kjent med
ham – og dermed på en måte SE
ham, var hovedbudskapet i prestens
preken.
Mens menigheten hygget seg
med kirkekaffe bakerst i kirka, fikk
femteklassingene servering oppe på
galleriet, og der fikk de også lære
blant annet om hvordan Bibelen
er bygd opp og hvordan de kan slå
opp i den. Gunvor Moberg stod for
opplæringa.
Tekst/foto: Kari Nikolaisen
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Årsmelding Sandvollan sokneråd 2015
1.VALGTE OG ANSATTE
1.1. Sandvollan sokneråd 01.01.–
01.11.2015
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 Svein Konrad Gangstad
Varamedlem Anita Strøm
Varamedlem Arnhild Johanne
Martinsen
Prestevikar Jan Olav Veium er
soknerådets faste samarbeidspartner.
Sandvollan sokneråd 01.11.–
31.12.2015
Leder Kristin Duklæt Taraldsen
Nestleder Harald Einar Kirknes
Erichsen
Sekretær Mona Værdal Ferstad
Kasserer Helge Stuberg
Styremedlem Svein Lidbom
Styremedlem Mari Manka
Varamedlem (fast medlem i rådet)
Arnt Martin Storli
Varamedlem Astrid Irene Vist
Varamedlem Christina Heggstad
Varamedlem Anita Manum
Varamedlem Bente Volan
1.2. Andre verv 01.01.–01.11.2015
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.
Andre verv 01.01.–01.11.2015
Representant i styret for Kjerkblad
for Inderøy Anita Strøm.
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.

Trosopplæringsutvalget Per Erik
Stavrum og Mona Ellingen.
Frivillig klokkertjeneste Kari
Nikolaisen, Kari Hallem Stuberg,
Gunvor Moberg.
1.3 Ansatte
Kirkeverge Kjell Westerdahl
Sekretær Liv Haga Volan
Kantor Siv Anette Lorentzen
Kantor Bjørn A. Bratsberg
Kantor Silje Vang Pedersen
Menighetspedagog Lise Marit
Hansen / Silje Vang Pedersen
Kirketjener Kåre Jørstad
Kirketjener Tor Gunnar Nilsen
Kirketjener John Halvor Berg
Kirketjener Odd Hamstad
Prosjektleder (kirkevalg 2015) Helge
Brattaker
1.4. Prester
Prestevikar Jan Olav Veium og
sokneprest Ottar Strand.
2. SANDVOLLAN SOKNERÅDS
ARBEID 2015
Rådet har holdt 7 soknerådsmøter og
1 årsmøte.
30 saker er tatt opp til behandling
(t.o.m. 27.10.15.)
I tillegg er holdt samarbeidsmøter
i forbindelse med bispevisitas og
Kyrkjevalg 2015.
2.1. Bispevisitas 27.01.–01.02.2015
Bispekontoret meldte høsten 2014
ønske om å gjennomføre bispevisitas
i Inderøy kommune i begynnelsen
av 2015. Det ble nedlagt et grundig
planleggingsarbeid for visitas
både fra kirkekontor, kommune
og sokneråd, og i slutten av januar
kunne Inderøy ønske biskopen med
følge velkommen.
Oppgaver i forbindelse med
visitasen ble fordelt på de fire
sokneråda i kommunen. Sandvollan
og Røra sokn fikk sammen ansvar
for samling på Gjørv Gård og
gjennomføring av festmiddag
på Hjorten restaurant etter
kveldsgudstjeneste i Heggstad kyrkje
30. januar.
Se forøvrig Kjerkblad for Inderøy
nr. 1/2015 s. 6 og7.

2.2 Trosopplæring
08.02.15: Familiegudstjeneste i
Heggstad kyrkje med utdeling av
Bibelen til barneskoleelever på femte
årstrinn.
11.03.15: Tårnagenthelg i
Sakshaug kirke/Kjerkstu felles med
andre sokn i kommunen.
14.05.15: Konfirmasjon i
Heggstad kyrkje. Det ble holdt to
konfirmasjonsgudstjenester, kl
10.30 og kl 12.30. Prestevikar Jan
Olav Veium forrettet ved begge
gudstjenestene. Sandvollan sokn
hadde 22 konfirmanter: 16 jenter og
6 gutter.
13.09.15: Konfirmantpresenta
sjon og undervisningsoppstart for
konfirmantene 2015/2016. Samling
i Heggstad kyrkje for konfirmanter,
foreldre/foresatte.
09.09.15: I forkant av
konfirmantpresentasjonen
gjennomførte ungdommene et
pedagogisk opplegg i form av
PILGRIMSVANDRING i kirkens
nærområde ….. et tema for
refleksjon og ettertanke.
08.11.15: Familiegudstjeneste
i Heggstad kyrkje med utdeling
av Min kirkebok til soknets
fireåringer. I samarbeid med
prestene og kirketjenerne har
soknerådet videreført arbeidet
med å inkludere konfirmantene
i gudstjenestegjennomføringen;
eksempelvis kirkevertfunksjon,
prosesjonsledelse, opptak
av offer, tekstlesing, sang og
musikkinnslag i gudstjenesten
og ringing. Ungdommene
er ansvarsbevisste, utfører
oppgavene med verdighet, beriker
kirkesamværet og blir gjennom
deltakelse kjent med og trygg på
gudstjenestegjennomføringen. Dette
arbeidet har vi lykkes godt med.
17.-19.04.15: Konfirmantutvalget
deltok på konfirmantleir på Solhaug
i Åsen. Inderøy kommune hadde
en flott konfirmantgruppe som
det var en glede å være på leir
sammen med. Det nyetablerte
KONFIRMANTUTVALGET
(2014), en arbeidsgruppe som
består av sokneprest, prestevikar
og en representant fra hvert av de
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fire soknerådene i kommunen, er
videreført. Gjennom samlinger på
ulike arenaer ønsker kirken å møte
ungdommene til positive aktiviteter
og hyggelig samvær.
27.08.15: Årets konfirmanter (nå
K+) hadde samling på Sundsanden
med grilling og quiz. Den planlagte
vollyballturneringa ble denne gangen
dessverre avlyst pga regnbyger og
ekstra lav temperatur.
18.09.15: Planlagt spillkveld
på Kjerkstu ble avlyst pga
”arrangementkollisjon”.
13.11.15: Vollyball-nattcup
i Mosvik. Et samarbeid med
Mosvik skole og lokalt idrettslag.
Et velorganisert arrangement hvor
ungdommene har en spennende og
fin kveld sammen.
23.08.15: Skolestartergudstjeneste
i Sakshaug kirke. Høymessa
denne søndagen var spesielt
tilrettelagt for alle skolestarterne
i Inderøy kommune. I forkant
av samlinga (14.08.15) hadde
menighetspedagogen gjennomført
SKOLESTART-DAG sammen
med seksåringene. Skolestarterne
ble gjort ekstra stas på gjennom
preken, utdeling av Min kirkebok
6 og en gudstjenestegjennomføring
som rettet seg spesielt mot dem.
I den tradisjonelle lysmessa
ved inngang til advent deltar
både speidere og konfirmanter i
gudstjenestegjennomføringen. Dette
oppleves som et verdifullt samarbeid
og bør derfor bli videreført. Forslag
til TROSOPPLÆRINGSPLAN er
behandlet og tilrådd av soknerådet.
2.3. Lokal grunnordning for
gudstjenesten
Den lokale grunnordninga for
gudstjenesten i kommunen er tatt i
bruk på Sandvollan. Vi er altså så
smått i gang, men som naturlig er,
trengs det tid for å få nyordninga
innarbeidet i menigheten.
2.4. Norsk salmedok 2013
Soknerådet har kjøpt inn 60
eksemplar NORSK SALMEBOK
2013, 10 eks. Stor skrift og 50 eks.
Menighetsutgave, som i helhet
er finansiert av offergaver fra
kirkegjengerne. Stor takk til alle
bidragsytere.

2.5. Gullkonfirmanter 2015
04.10.15: Konfirmantene fra 1965 –
med ektefelle/samboer – var spesielt
inviterte til gudstjeneste i Heggstad
kyrkje og deretter samling på Øyna
Parken.
Det viste seg dessverre at svært
få av jubilantene kunne møte opp til
markeringa, og de bestemte derfor
selv at de ville avlyse den planlagte
samlinga.
2.6. Fasteaksjon 2015
23.03.15: Den årvisse fasteaksjonen,
konfirmantenes bidrag til Kirkens
Nødhjelps arbeid, ble gjennomført
etter fellessamling og orientering i
Sakshaug kirke. Foreldre/foresatte
bidro med transport. Innsamlet
beløp: kr 13.034,00.
2.7. Dugnad
28.04.15: Vårdugnad på Hustad og
Heggstad gravplass ble gjennomført
med svært god deltakelse. Bygde
folket stilte som vanlig tallrikt opp
med hageredskap, traktor, godt
humør og alt hva jobben krevde.
Innvendig renhold i kirkene ble
utført etter forskrifter fra Fortids
minneforeningen. Soknerådet sørget
for at dugnadsgjengene fikk rikelig
med kaffe og kaker. Den planlagte
høstdugnaden på gravplassene fikk
en dessverre ikke gjennomført denne
høsten. Sammenhengende vått vær
og sent løvfall hindret arbeidet.
2.8. Dåpskluter
Tradisjonen med håndbroderte
dåpskluter til dåpsbarna er videreført.
Dåpsklutene sys i svartsøm på hellin
– en vakker minnegave til dåpsbarna.
Marit Vikan er soknerådets faste
syerske.
2.9. Bruk av kirka
11.05.15: Små og store fra Markvoll
barnehage besøkte Heggstad kyrkje.
Det ble en spennende dag hvor
kirkebygget ble nøye utforsket; små
og store rom, klokketårn, prekestol,
døpefont, altertavle og alt som det
kunne spørres noe om. De aller
minste fikk også tatt en velfortjent
dupp mens de eldste dekket bord, og
alle fikk spise lunch før tilbaketuren
til barnehagen.
29.05.15: 2. klasse ved
Sandvollan skole hadde

ekskursjonstur til Hustad kyrkje.
Interesserte og vitebegjerlige
jenter og gutter kunne deretter,
før sommerferien, legge fram en
fyldig og svært pent illustrert og
håndskrevet prosjektoppgave!
Se Kjerkblad for Inderøy nr. 3
og 4/2015. Guiden kunne ved
overrekkelse av oppgaven også
glede seg over sommerens største og
vakreste markblomster-bukett.
16.12.15: Den tradisjonelle
julekonserten med lokale
utøvere, musikere og
sangere. SANDVOLLAN
SONGLAG var årets arrangør.
I samarbeid med lokallaget for
Fortidsminneforeningen ble det
holdt ÅPEN KIRKE i Hustad
kyrkje 13 søndager i løpet av juni,
juli og august. Frivillige stilte opp
som guider/verter. Prosjektet er
under utvikling og vil med stor
sansynlighet også være et turisttilbud
sommeren 2016.
2.10. Tradisjonsarrangement
13.01.15: ”Vi synger jula ut”gudstjeneste ble arrangert for femte
år på rad. Foruten menighetens
allsang hadde gudstjenesten
innslag med sang av 3. årstrinn
ved Sandvollan skole, Embla Kilen
Risstad (piano), Sigrid Mari Verstad
(piano) og Sandvollan songlag.
Soknerådet vil videreføre opplegget
med Vi synger jula ut-gudstjenesten.
2.11. Gullvasking i folkekirken
Det konkrete gullvaskingsprosjektet
er sluttført, og etter oppfordring
fra prost Gustav Danielsen har
soknerådet foretatt en registrering
av frivilligheten som utføres opp
imot oppgaver knyttet til sosiale
samlinger, arrangement, vedlikehold
av kirkene og gravplassene i soknet.
2.12. Diakoni
1. Gi bort alterbuketten. Sandvollan
sokneråd har videreført sitt
enkle diakonale virke ved å vise
oppmerksomhet til soknebarn
menigheten tenker spesielt på. Det er
utført en registrering av soknerådets
diakonale virksomhet. Registreringen
er overlevert nytt sokneråd og prost
Gustav Danielsen.
2. Soknet deltar i samarbeidet
mellom Norske kvinners
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sanitetsforening, Røde Kors og
kirken i arbeidet med Vaffeltreff og
Andakter, sang- og musikkstunder på
Inderøyheimen og Nessjordet.
3. GAVER
Sandvollan blomsterfond har mottatt
minnegave etter Eldrun Margrethe
Stavrum og Martha Åsbjørg Berg.
4. VEDLIKEHOLDSPROSJEKT
I samarbeid med Inderøy kirkelige
fellesråd, Inderøy kommune,
kirkekontoret og Praksis arkitekter
as har en fått bygd ny utvendig
trapp ved Heggstad kyrkje. Norum
byggservice AS har vært leder av
arbeidet. En del arbeid gjenstår, så
som ytterlig oppfylling, planering, ny
port og opprydding omkring avfallsbeholder, vannpost og strøsandkasse.
I trepleieprosjektet ved Hustad
kyrkje gjenstår stubbefresing og
planering etter felt tre.
5. BØNNEKRUKKE OG
BØNNEKRUKKEBORD
I Heggstad kyrkje er innført
bønnekrukkebord og bønnekrukke
som nye element i kirkerommet.
Bønnekrukka er designet og
produsert av keramikerne Ragnhild
Stuberg og Keisuke Ueno.

Bønnekrukkebordet er designet og
produsert av møbelsnekkermester
Åge Sivertsen.
6. STATISTIKK
20 gudstjenester er holdt.
Antall gudstjenestedeltagere: 1797.
13 dåpshandlinger.
22 konfirmanter.
2 vigsler.
2 gravferder.
Offer: Kr. 27.791,00, derav kr.
19.780,00 til Sandvollan sokneråd.
7. VALG 2015
14.09.15: Valg av nytt sokneråd
ble gjennomført parallelt med
kommunevalget.
Valgdeltakelsen ved soknerådsvalget
i Sandvollan sokn var 27 %.
8. FRIVILLIGHET
Sandvollan sokn har mange trofaste
bidragsytere som beriker kirkelige
samlinger og arrangement, stiller opp
på ulike dugnader og er lette å be om
en tjeneste. Frivilligheten i soknet
er en gave til kirken som soknerådet
setter uvurdelig stor pris på.
Soknerådet vil derfor bringe
HJERTELIG TAKK til hver enkelt:
- Lurlåt som årlig spiller ved kirken
konfirmasjonsdagen og i den årlige
julekonserten.

Vinter og snø. Et enslig skispor
innover i skogen.
Det var langs denne leia mosbyggene
i gamle dager gikk på ski når de
skulle til det høyeste fjellet i bygda,
da helst i påsken. Ungdommene
samlet seg kanskje ved Vinjesjøen, de
gikk i samlet flokk opp Leirbakkan,
over Sundsetmyra og siden oppover i
skogen.
Her kommer man snart til ei tjønn.
I denne tjønna lever det ennå en rar
fisk som katolikkene mente man
kunne spise i fastetiden – en tid
som vi nå er inne i. Fisken heter
Karuss. Et annet poeng er at vi nå
lever i «Fiskens tidsalder» – fordi
solen ved vårjevndøgn står opp foran
stjernekonstellasjonen Pisces, fiskene.
Tekst/foto: Jan Sundseth
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- Sandvollan songlag som deltar
i konfirmasjonsgudstjenesten,
i gudstjenesten 17. mai, ved
julekonserten og i Vi synger jula
ut-gudstjenesten. I tillegg deltar
medlemmer av songlaget som
forsangere ved gudstjenester i
soknet.
- Sandvollan speidergruppe som årlig
deltar i lysmesse.
- Medlemmer i Vivace som ved ulike
anledninger gleder menigheten med
vakker sang.
- Tredjeklassinger fra Sandvollan
skole som deltar i Vi synger jula ut gudstjenesten.
- Sissel Sandvik Våset som velvillig
bidrar med musikk på høytidsdager.
- 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, og pleie av de to
gravplassene i soknet.
- Barn og unge som har bidratt i
gudstjenester.
- Ansatte og frivillige medarbeidere
for godt og fruktbart samarbeid.
Sandvollan sokneråd
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Årsmelding Røra sokneråd for 2015
SOKNERÅDET HAR I 2015
BESTÅTT AV:
Leder: Mona Andreassen
Nestleder: Frode Neergård
Kasserer: Trygve Vist
Sekretær: Knut Hembre
Medlemmer: Roger Helgesen og
Magnus Støre
1. vararepresentant: Kristin Løe
Øvrige vararepresentanter: Heidi
Steinkjer, Brit Helgesen og Morten
Roel
Representant i styret for Kjerkbladet:
Kristin Løe
Soknerådets representanter i felles
rådet: Frode Neergård og Magnus Støre
Prestene har vært representert ved
Ottar Strand og Jan Olav Veium
Klokkertjenesten har vært utført av:
John Halvor Berg, Bergljoht Eriksen,
Nina Bente Løfblad og Helene Berg.
AKTIVITETER I 2015
Soknerådet har hatt 12 møter og
behandla 100 saker.
28. januar startet Bispevisitas i
Inderøy med morgenbønn i Salberg
kyrkje og omvisning i Salbergstua.
30. januar var det festmiddag for
frivillige og ansatte tilknyttet kyrkja
i Inderøy på Gjørv gård. Dette ble
samordnet med besøket av biskop Tor
Singsaas. Røra Sokneråd var vertskap
i lag med Sandvollan sokneråd.
11. og 12. februar hadde Røra
sokneråd ansvaret for servering til
konfirmantene i forbindelse med
konfirmasjonsforberedelsene i
Inderøy kirkestue.
01. mars var det utdeling av bibler
til 5. klassingene i Salberg kyrkje.
01. mars, årsmøte etter
gudstjenesten med kirkekaffe.
Årsmelding og regnskap for 2014 ble
opplest og godkjent.
23. mars, konfirmantenes Fasteaksjon, det ble samlet inn kr 8036,til Kirkens Nødhjelp.
27. april, kappeprøving og
fotografering for konfirmantene ved
Salberg kyrkje.
28. april ble det gjennomført
kirkegårdsdugnad. Bra oppmøte med
vafler og kaffe underveis.
08. mai markert ved Salberg kyrkje
med servering av kaffe og kaker.

09. og 10. mai konfirmasjon i
Salberg kyrkje, til sammen 16 konfir
manter, 7 på lørdag og 9 på søndag.
17. mai gudstjeneste med salg av
kaffe og is i Salbergstua.
9. august startet 300-års feiringa
av Salberg kyrkje. Skaperverkets
dag. Pilegrimsvandring som startet
ved Kvennstu, ledet av Jørgen
Røflo, gikk til Solem hvor det var
friluftsgudstjeneste v/Hans Birger
Neergård og Ottar Strand. Det var
ca. 50 med på pilegrimsvandringen.
Røra-oktetten spilte.
21. og 24. august var elever og
lærere fra Røra skole på besøk i
Salberg kyrkje og Salbergstua.
Jørgen Røflo fortalte kirkas historie,
Jorun Støre fortalte om forholdet
mellom kirka og gården Ner-Salberg.
30. august var det gudstjeneste
med markering for 50-års
konfirmanter, med festmiddag for de
voksne konfirmantene på Elgkroa.
31. august var det rydding/vasking
av Salberg kyrkje og Salbergstua.
01. september dugnad, rydding/
nedsaging av trær utenfor kirka og
parkeringsplassen.
06. september, reparasjon av
gulvløperen inne i kirka, ved Monica
Hammer.
13. september 300-års
jubileumsfeiring. Jubileums
gudstjeneste ved biskop Tor Singsaas
og lokale prester. Røra Hornmusikk
spilte v/kyrkja. Jubileumsmiddag
på Røra Samfunnshus, tilstede 82
personer. Konferansier Per Audun
Letnes. Underholdning av Røra
skolekorps og Vivace. Komite: Jorun
Støre (leder), Monica Hammer, Aud
Husby Rosø og Ingar Rosø, Annbjørg
og Torstein Nyborg, Berit og Inge
Olav Koa, Ingunn og Bernt Holtan,
Ingeborg Lorås og Grete Neergård.
14. september valg nytt sokneråd
for 2016 – 2019.
27. september var det konfir
mantpresentasjon, med påfølgende
lunsj på Røra Samfunnshus. Røra
sanitetsforening sto for serveringen.
18. oktober gudstjeneste med
gammel liturgi v/Jan Olav Veium
og Ottar Strand. Offisiell åpning
av Salbergstua v/varaordfører

Trine Berg Fines. Kirkekaffe ca.
75 personer, servering av Røra
sanitetslag. Utstilling i Salbergstua
og Salberg kyrkje som besto av
Røra skoles elevtegninger, gamle
saker og bøker som har med kirke
og kristenliv å gjøre, slik som dåp,
konfirmasjon, bryllup og begravelse.
Komite: Jorun Støre, ansvarlig, Per
Audun Letnes, Marit Røflo, Astrid
Bjelkåsen, Helene Berg, Turid
Løseth, Åsta Borgan, Brit Helgesen
og jubileumsnemnda.
19. og 20. oktober var utstillinga
åpen for alle. Bl.a. elever og lærere
fra Røra skole besøkte utstillinga,
110 elever og 12 lærere.
08. november høsttakkefest med
utdeling av 4-års boka, pynting i
kirka v/bondelaget.
06. desember var det lysmesse
med jubileumskonsert på
Røra samfunnshus. Aktører:
konfirmantene, prestevikar Jan
Olav Veium, solist Maria Stattin,
Røra skolemusikkorps, Røra
pensjonistkor, Røra Songlag, Røra
Hornmusikklag, Røraoktetten,
konferansier Berit Røflo Indgul.
Gave fra Røra skolemusikkorps,
Røra pensjonistkor, Røra Songlag
og Røra Hornmusikklag til Salberg
kyrkje, skal gå til ny løper i
kirka. Gave fra Ragnhild Mona,
gammel dåpsvannmugge ble gitt
tilbake til Salberg kyrkje. Gave fra
Torsdagsklubben på Røra, klokke
som henger i Salbergstua.
09. desember avslutning av jubi
leumsåret i Salbergstua - soknerådet,
jubileumskomiteen og prestene deltok.
KIRKELIGE HANDLINGER
21 gudtjenester, deltagere 1643, 9
dåp, 16 konfirmanter, 1 bryllup, 11
gravferder.
SALBERGSTUA
Salbergstua ble ferdig i 2015.
Olav Asklund var vår representant i
byggeperioden. Arkitekt Per Audun
Letnes. Utsmykkingskomiteen til
Salbergstua, som har bestått av Turid
Løseth, Helene Berg og Marit Støre
Valen tok kontakt med Lise Brissach,
som laget ett litografi som henger i
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Salbergstua, ”Fellesskap”. Kopier av
litografiet ble solgt og gikk til inntekt
for Salbergstua. Salbergstua ble
malt på dugnad og dugnadsleder var
Kristian Holden.
300-ÅRS JUBILEUM SALBERG
KYRKJE I 2015
Komiteen har bestått av Jørgen
Røflo – leder, Jorun Støre, Hans
Reidar Hammer, Roger Helgesen
og Jan Olav Veium. Det ble skrevet
og solgt jubileumsbok for Salberg
kyrkje. Redaksjon og tekst: Jørgen
Røflo. Redaksjon/bilde/foto: Hans
Reidar Hammer og Jørgen Røflo.

Støttespillere/bidragsytere: Jorunn
Tronstad Hammer, Berit Røflo Indgul
og Jorun Støre. Salberg kyrkje ble noe
restaurert og malt utvendig i 2015.
KIRKEVALGET 2015
Komiteen var: Hans Reidar Hammer,
Sivert Berg og Åsta Borgan.
ØKONOMI
Økonomisk oversikt vil bli gjennom
gått som eget punkt i årsmøtet.
TAKK
Soknerådet retter en stor takk til
Oktetten som stiller opp ved flere
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arrangementer og skaper trivsel.
Takk til Røra skolemusikkorps, Røra
pensjonistkor, Røra Songlag, Røra
Hornmusikklag og Røra sanitetslag.
Takk til Astri Stubbe for de vakkert
broderte dåpsklutene.
Takk til alle ansatte og frivillige
for den kjempegode innsatsen som
er gjort i 2015 i forbindelse med
300-årsjubileet for Salberg kyrkje
og ved bygginga av Salbergstua.
Uten dere hadde ikke dette vært
mulig.
Røra sokneråd

Medarbeiderfest på Haugtun –og litt til
Haugtun er forsamlingshuset i
Fram
verran. Mosvik sokneråd
inviterte alle kirkens medarbeidere
i Inderøy til medarbeiderfest på
Haugtun fredag den 15. januar.
Over 50 var det som kom. Festen ble
ledet av den nye lederen i Mosvik
sokneråd, Vivian Furunes.
Familien Fossum stod for det
musikalske. Innslagene deres var
veldig fine – og spesielt vakkert var
det da yngstejenta Malin sang «Den
fyrste song», tror mange felte en
tåre da.
Vi hadde også god og rikelig
servering. Og selvfølgelig juletre
gang. Det er forøvrig bemerkelses
verdig mange juletrefester som
arrangeres på denne siden av fjorden
ennå, ingen feirer jul som her sier de
som har flyttet ut. Vi fikk faktisk til
å lage tre hele ringer rundt treet.
Denne festen avsluttet på en måte
julen i Mosvik. Den 17. desember
hadde vi fakkelmesse i Mosvik
kirke – der alle skolens elever
deltok. Julekonserten ble avholdt
i Vestvik med full kirke og mange
meget flinke aktører. Juleaften var
det gudstjeneste i Mosvik – og
Vestvik hadde høytidsgudstjeneste
juledagen. Nevnes må også at våre
nye sambygdinger, flyktningene,
deltok på fakkelmessen.
Samtidig var dette på en måte
avslutningen på arbeidet til det gamle

Bente og Morten Fossum og døtrene
Aina og Malin, underholdt med vakker
sang og musikk.

soknerådet. Disse arrangementene
var det siste dette rådet planla. Hvis
det går an å si det slik: Jeg er faktisk
litt stolt av det vi har fått til! Ryktet
om kirkens tilbakegang og mulige
«død» må vel sies å være sterkt
overdrevet!
Og en ting til: Det er mye ski
historie på Haugtun og i Framverran
– og dette stedets sønner gjør det
godt i skiløypene i inn- og utland.
Hvordan kan det ha seg? Mitt svar til
det er som følger: sterke tradisjoner
– blant annet. Mange steder i verden
har vel bedre snøforhold og finere
skiterreng, men de bruker ikke ski.
Få steder er interessen for ski
og langrenn større enn akkurat
her i Framverran. Vestover fra
Haugtun strekker milevide skoger
seg til Leksvik. Her har det i mange
hundre år vært behov for sterke

skogsarbeidere for å avvirke store
mengder tømmer. I disse områdene
var de også meget flinke skimakere,
og ingen laget så fine og anvendelige
ski til bruk i vanskelig terreng som
leksværingene litt lenger vest. De
såkalte Leksvikskia.
Disse skogsarbeiderne måtte
ha ski for å komme seg fram
til hogstteigene. Langrenn og
skogbruk hører sammen; langrenn
er skogsarbeidernes egen sport.
Sporten er så hard at ingen andre
hadde de fysiske forutsetningene
til å drive med det. Haugtun var
i mange år innkomst, vekselvis
start, på et gammelt turrenn som
het «Røssheirennet», og som gikk
mellom Mosvik og Framverran.
Dette rennet er i dag på en måte
videreført i Mosvik under navnet
Vårlonken og arrangeres fortsatt.
Dette og lignende renn, har nok
inspirert mange til å begynne
med idretten. Kirken har, som
seg hør og bør, i en del år hatt en
friluftsgudstjeneste i skihytta ved
den gamle leia over Røssheia.
Alt i alt ble det en trivelig stund
i Framverran; en kald stjerneklar
vinterkveld med en tilfrysende
fjord.
Tekst: Jan Sundseth
Foto: Kari Nikolaisen
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
29.11. Audun Skar Hammer
Anton Iversen Klepp
Lars Håkon Næss Rask
Olav Martin Trøgstad Storli
29.11. Margit Olea Hafskjold
Okkenhaug (døpt i Snåsa kirke)
25.12. Oscar Næss
03.01. Signe Johanne Ingul
24.01. Sophie Oldervik Flått
Celina Linnea Lund-Fuglestved
Elvira Indahl
Ellev Indahl
07.02. Sofie Oldren
20.02. Joseph Bertram O`Neil Tronstad
Vigsel
05.02. Elin Mari Sundnes og
Anders Olsbakk
05.02. Anne Beate Gausen og
Åge Tobias Moen

Døde
28.11.
19.12.
30.12.
04.01.
11.01.
25.01.
27.01.
01.02.
01.02.
05.02.
09.02.
12.02.

Asbjørg Stavrum
f. 1929
Nils Grove
f. 1936
Arnulf Farbu
f. 1929
Marit Karlsen
f. 1931
Bjørn Martin Myhre f. 1941
Gunvor Margrete
Undersaker
f. 1923
Arne Johannes Eliassen f. 1941
Sivert Vist
f. 1922
Aase Stuberg
f. 1930
Finn Sakshaug
f. 1940
Ingeborg Augusta
Stornes
f. 1925
Marie Pauline Sundnes f. 1918

RØRA SOKN
Døde
19.11. Arvid Eriksen
09.12. Kirsten Mollan

f. 1935
f. 1923

SANDVOLLAN SOKN
Døypte
26.12. Ylva Gausen Brovold
Lone Marie Jensen
Vigsel
30.01. Hege Beate Skjelvan og
Odd-Arne Lundring
Døde
15.12. Jorunn Hongshagen
13.01. Atle Wold Neergård

f. 1964
f. 1934

MOSVIK SOKN
Døpte
22.11. Matheus Gresdal-Øvergård
26.12. Elias Brøndbo Klumper
Mathias Jenssen
Døde
16.11. Johan Sundsetvik
f. 1922
12.01. Erling Johan Staberg f. 1935
14.02. Tuni Johanne Bragstad f. 1939

Svarte hull
Har vår sans for rettferdigheit noen varig verdi? Eller
ender alt i eit likegyldig kosmisk gjesp når universet
går til grunne? Både bibel og vitenskap fortel at alt
skal brenne og forsvinne i eit svart hull. Samtidig er
det ein utgang og ei oppstode av svarte hull inn i ei
ny tilværelse, ein ny dimensjon. Professor Hawkins
underviste om dette nyleg, og no på Påskedag skal vi
feire dette. For Jesus som lei og døde på langfredag, sto
opp av den mørke grava med kraft og velde.
I mange tradisjonelle begravelser i Afrika gret og
roper folk i fortvilelse: «Koffor har du forlatt oss?»
«Kor har du gått?». Slik set dei ord på sine svarte hull.
Så mange gode og uskyldige menneske trampes ned
i svarte hull av maktmenneske. Andre er på desperat
flukt, men møter stengte grenser og stengte hjerter. Skal
dei aldri få komme opp og ut av svarte hull og få sin
rett?
Jo, seier påskebudskapet. Slik som Gud reiste Jesus
opp av død og grav, slik skal han reise alle opp av sine

svarte hull. Han skal holde dom og skifte rett mellom
dei som gjorde urett og dei som lei urett. Derfor skriv
apostelen Jakob «Etter Guds løfte venter vi ein ny
himmel og ei ny jord der rettferd bur».
Ein etiopisk administrator som under kommunisttida
hadde mye makt og ansvar for overgrep, fengsling og
tortur, kom seinere til gudstjeneste og fortalte: «Da eg
hadde makt fornekta eg Gud og fengsla mange av dokk.
Da eg mista makta vart eg sjøl fengsla og plassert i eit
lite «shintabet» (ein utedo med eit svart stinkende hull
i golvet). Folk var sinte på meg av god grunn og ingen
ville gi meg mat. Unntaket var dokk kristne som er den
gruppa eg har gjort mest ondt imot. Tilgi meg. Kes
Senbatu (presten) sørga for at eg overlevde og fekk mat
og drikke».
Ja, påskebudskapet om Jesus Kristus gir håp til folk
her og no. Så finn plassen din i kjerka og åpne hjerte for
dei som treng deg. God Påske!
Hans Birger Neergård
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Messeliste
20.03. Palmesøndag
Joh 12, 1-13
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand

24.04. 5. søndag i påsketiden
Joh 17, 6-11
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

24.03. Skjærtorsdag
Joh 13, 1-17
Bøl
kl 12.00
Friluftsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

05.05. Kristi Himmelfartsdag
Joh 17, 1-5
Heggstad kyrkje
kl 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

Vestvik kirke
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

Heggstad kyrkje
kl 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

25.03. Langfredag
Mark 14, 26 15,37
Heggstad kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

07.05. Vestvik kirke
kl 10.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

26.03. Påskeaften
Mark 16, 1-8
Salberg kyrkje
Kveldsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

kl 23.00

27.03. Påskedag
Joh 20, 1-10
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
03.04. 2. søndag i påsketiden
Joh 20, 24-31
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Familiegudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

Mosvik kirke
kl 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand
08.05. Søndag før pinse
Joh 16, 12-15
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Dåpsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
15.05. Pinsedag
Joh 14, 23-29
Salberg kyrkje
kl 10.30
Konfirmasjongudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Salberg kyrkje
kl 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

10.04. 3. søndag i påsketiden
Mark 6, 30-44
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium

17.05. 17. mai
Luk 17; 11-19
Heggstad kyrkje
Gudstjeneste v/ spr.
Ottar Strand

17.04. 4. søndag i påsketiden
Joh 14, 1-11
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar

Sakshaug kyrkje
Gudstjeneste v/ spr.
Ottar Strand

kl 10.00

kl 11.00

Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium

Salberg kyrkje
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

kl 12.00

22.05. Treenighetssøndag
Luk 24, 45-48
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand
29.05. 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3, 1-13
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
05.06. 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10, 13-16
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
12.06. 4. søndag i treenighetstiden
Matt 9, 35-38
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
Inderøyfest
Sakshaug kyrkje
kl 13.00
Dåpsgudstjeneste v/
19.06. 5. søndag i treenighetstiden
Matt 18, 12-18
Vestvik kirke
kl 12.00
Gudstjeneste v/ spr.
Ottar Strand
26.06. Aposteldagen
Mark 3, 13-19
Hustad kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
Liatjønna, Mosvik
Friluftsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

kl 12.00

29.06. Sakshaug gml kyrkje kl 19.00
Persokmesse v/spr.
Ottar Strand

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 Torlaug Brattaker,
tlf. 907 45 773

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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Nina Fossum (e-post: nina.fossum@ntebb.no), Jørgen Røflo (e-post: jorgen.roflo38@gmail.com),
Jan Sundseth (e-post: jansundseth@yahoo.no).
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Det står skrevet: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født
oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv
som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for
dere.
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