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Årsmøte
Inderøy misjonslag

Vår
Vinteren er på hell, utenfor
smelter snøen, til tider sakte,
men sikkert nok så forsvinner
den denne våren også. Våren
er noe av det som hvert år
bekrefter det nye livet, det
som vokser opp av det døde.
Bekrefter håpet. Høsten er fascinerende med alle sine farger,
lukter og frukter og bær, men
den er i grunnen en forberedelse på våren. Allerede om
høsten danner trær og planter
skudd, som til våren blir til
knopper og blader. Allerede
om høsten sås håpet om en ny

vår. Våren trekker oss ut av
huset, ut til solen og fellesskapet. Om våren er vi flinkere til
å hilse på naboene, og slå av
en prat. Om våren er vi mer
ute og treffer hverandre på
nytt og knytter nye bånd. La
våren få gjøre dette med oss.
Det var en gang en film som
het "Slipp fangene fri - det er
vår", jeg husker ikke mye av
filmen annet en tittelen, men
la oss slippe omsorgen fri - det
er vår.

Velkommen til gudstjeneste 22.
april med kirkekaffe, ca kl.
12.30, på Sandvollan samfunnshus! Misjonsglimt, sang og
utlodning.
Årsmøte Inderøy misjonslag.

Arr.: NMS
Framsidebildet er fra friluftsgudstjenesten på Bøl skjærtorsdag 2006.
Foto: Reidar Sundal

Frist

Margrete Holmeide

for stoff til neste utgave:
1. juni

Inderøy Prestegjeld, statistikk for 2006
Fødde:
Døypte:
Døypte busett her:
Giftarmål:
Gravferder:
Utmelde av kyrkja
Innmelde i kyrkja:
Antall gudstenester
Antall deltakere:
(I 2005)
Offer i kyrkjene:
(I 2005)

Inderøy

Røra

Sandvollan

Mosvik

26 (39)
48 (37)
33 (28)
16 (19)
25 (41)
1 (1)
0 (0)
46 (41)
6160
(6029)
96919
(94758)

9 (21)
13 (19)
10 (18)
4 (4 )
10 (16)
1 (0)
0 (0)
23 (25)
1678
(1821)
32234
(28566)

11( 9)
11 (13)
7 (9)
2 (4)
6 (7)
1 (0)
0 (0)
22 (24)
1778
(1929)
31224
(33965)

7 ( 5)
8 (13)
4 (10)
1 (1)
8 ( 8)
1 (0)
0 (2)
38 (31)
2152
(2384)
47319
(45973)

Gode folk på Inderøya: Glé dåkk!
NMS og NMS U Trøndelag har den store glede å
invitere til en annerledes kveld i Kjerkstua fredag
27. april kl 19.30. Grunnen er at bygdas kjente
prestedatter Astrid Katrine kommer hjem med to
medstudenter fra Hald Internasjonale Senter. Disse
tre har i regi av NMS og Fredskorpset hatt 6 måneders praksis i Ngaoundere midt i Kamerun. Vi skal
få høre hva disse tre har å fortelle av reiseopple-

velser, arbeidserfaringer og muligens litt hjemlengsel! Det er spennende å høre historier. Det er lærerikt og viktig å se hva ungdom kan formidle.
Kvelden er herved anbefalt - for store og små! Vi
håper på en godt besøkt kveld.
Arr: NMS og NMS U Trøndelag
i samarbeid med menigheten
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La oss feire

"Skaperverkets dag"!
"Vern om skaperverket og takknemlighet for skapelsens gaver er forsømte temaer i vår teologi og
gudstjenestefeiring. Kirkemøtet vedtar å innføre
en skaperverkets dag/skaperverkets periode i
Den norske kirke".

samlingen i Graz denne oppfordringen til sitt, og
oppfordret sine medlemskirker å arbeide for en
slik markering av skaperverkets dag i kirkeåret. I
de fleste kirker skjer dette i perioden 1.september til søndagen etter 7.oktober.

Slik lyder et vedtak fra Kirkemøtet 2003, som
også ba Kirkerådet forberede feiringen av denne
dagen i kirkeåret.
Vi gleder oss over at vi med dette for første gang
kan sende ut materiell og ideer til menighetene
for feiring av en slik dag.

Menighetene i Inderøy prestegjeld feirer
dagen 3. juni på Sakshaug.

Hva skal stå i fokus?
"Opp alle ting som Gud har gjort, hans herlighet
å prise! Det minste han har skapt, er stort og kan
hans allmakt vise", sier salmedikteren Brorson
(NoS 283).
Takknemlighet for og undring over skaperverkets rikdom, lovprisning av Skaperen, og vårt
forvalteransvar skal være sentrale elementer i
denne feiringen.

Feiringa for hele prostiet er lagt til Stod den
10.juni.
Kirkerådet mener at det er naturlig å legge skaperverkets dag til den "grønne" del av kirkeåret.
Vi planlegger ei friluftsgudstjeneste ved
Langhuset hos Kristine og Frode Sakshaug.
Her har vi utsikt ut over Guds store skaperverk.

Det er nødvendig at vi som kirke ivaretar den
jorda vi er satt til å forvalte. Da Gud hadde skapt
jorda og alt som lever sa han til mennesket:
"Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg
den under dere! Dere skal råde over fiskene i
havet og fuglene under himmelen og alle dyr
som det kryr av på jorden". Ja vi skulle råde over
Vi er med dette del av et verdensvidt
hele skapningen. Det å bli mange har vi oppøkumenisk fellesskap!
nådd. Men i det å ivareta jorda og forvalte den
har vi ikke vært så flinke til. Vi er blitt langt mer
En slik dag feires i mange kirker verden over. Å jordas forbrukere enn forvaltere. Med
feire "creation day" i de kristne kirker er et glo- Skaperverkets søndag setter vi søkelyset på vårt
balt initiativ, som først ble fremmet av den øku- ansvar og kall i å ivareta den jorda vi lever på.
meniske patriark Demetrios i 1989. Konferansen
av europeiske kirker gjorde 1997 på generalforSverre Gustad
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Blomsterfond
Alle ønsker vi det skal se pent ut på kirkegårdene og rundt kirkene våre. I sommerhalvåret er det ønskelig at graset
skal være klipt, at det skal være blomster i urner og blomsterbed og at blomsterbedene skal være stelt. I alle tre
sokn i Inderøy kommune finnes det
egne Blomsterfond med midler som er
beregnet til "å forskjønne kirkegården",
som det står i vedtektene. Kirketjenerne
har ansvar for grasklipping, mens det
ved
hjelp
av
midler
fra
Blomsterfondene har vært mulig å

benytte innleid hjelp til å utføre resten
av arbeidet. I 2006 var utbetalingene
større enn innbetalingene. Skal det fortsatt være mulig å leie inn ekstra hjelp
om sommeren, er det nødvendig å tilføre fondene midler.
Skulle noen ønske å støtte blomsterfondene, er det mulig, ved å bruke minneblanketter i stedet for kranser og blomster ved begravelser. Ved å gi en gave til
fondet utstedes det en kondolansehilsen
som leveres i kirken, på samme måte
som blomster.

Årsmelding for
Sandvollan sokneråd 2006

1.3 Ansatte
Kirketjenere Ketil Moen
Kåre Jørstad
Tor Gunnar Nilsen
Organist Siv Anette Lorentzen
Sokneprest Sverre Gustad
Sokneprest Margrete Holmeide

1 Soknerådets sammensetning
Leder
Oddvar Govasmark
Nestleder
Britt Marie Werstad
Sekretær
Toril Gangstad
Kasserer
Trond Taraldsen
Styremedlem Astrid Skogseth
Fuglesang
Styremedlem Britt Elin Aas
Styremedlem Sverre Gustad
Varamedlem Anders Skrove
Varamedlem Alf Berg
1.2 Andre verv
Repr. Fellesrådet
Oddvar Govasmark
Astrid Skogseth Fuglesang
Repr. Styret Kyrkjebladet
Anders Skrove

2 Soknerådets arbeid 2006
Soknerådet har hatt 8 møter og behandlet 48 saker. De vanlige gjøremål er
gjennomført.
Årsmøtet ble holdt i
Heggstad kirke etter gudstjenesten 26
februar. Kirkekaffen den dagen ble,
som tradisjonen er, servert av
Sandvollan Sanitetslag.
2.1 Fasteaksjon ble gjennomført med
innsamling utført av konfirmantene
med bistand fra foresatte. Det ble
samlet inn ? kr.

Revisor Margrete Haugum

2.2 Dugnad på kirkegårdene ble
gjennomført på vanlig måte med meget
god deltagelse.

Frivillig klokkertjeneste
Solveig Borgenvink Vold
Gunvor Moberg
Kari Nicolaisen
Kari Hallem Stuberg
Ella Møllegård (sluttet)

2.3 Prosesjonskorset er ferdig og er tatt
i bruk. Vi mener vi har det fineste prosesjonskorset som
finnes
i
prestegjeldet og kanskje i prostiet med!

Kirkens Nødhjelp kontakt
Britt Elin Aas

2.4 Tilbygg til kirka.
Soknerådet har bedt fellesrådet om
videre behandling av forslag til tilbygg.
Tilbygget er
ment å inneholde
sanitærrom og dåpsrom/kvilerom.

Redaksjonskomite Kyrkjebladet
Olav A Moen (sluttet)

2.5 Høyttaleranlegg i kirka.
Soknerådet har bedt fellesrådet om

På følgende steder kan man betale
inn til blomsterfondene:
Sandvollan sokn,
hos Coop Prix på Sandvollan
Røra sokn,
hos Inderøy Blomster på Straumen
Inderøy sokn,
hos Coop Marked på Utøy,
Inderøy Blomster på Straumen og
Inderøy Forbruksforening
på Kjerknesvågen.
Kirkevergen

videre behandling av forslag til montering av høyttaleranlegg med teleslynge. Pristilbud er innhentet, og vi har
startet med innsamling av penger for å
få det finansiert. Vi kan ikke regne med
bidrag fra fellesrådet.
2.6 Dåpskluter
Astrid Heistad lager fortsatt dåpskluter
og broderer inn navnet på kirka og
dåpsbarnet.
3 Statistikk for Sandvollan sokn 2006:
Fødsler:11 Døpte: 11 Giftermål: 2
Begravelser: 6 Utmeldinger: 1
Innmeldinger:
0
Gudstjenester: 22 Deltakere: 1778
Konfirmanter:
17
Samlet offer:
31.224,50
herav til egen virksomhet: 17.108,4 Oppsummering
Soknerådet vil takke alle ansatte, frivillige medarbeidere og øvrige deltagere
for et godt samarbeid i året som gikk.
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Bollebakst på kamerunsk vis
Hver onsdag kommer det fire
jenter heim til oss for å lære å
strikke. Innimellom strikkinga av
babyjakker har vi også laga litt
mat. Vi har lært dem å lage

vafler, og de har lært oss å koke jeg gikk til innkjøp av kull og
peanøttsaus. Neste matprosjekt tennvæske, satte bolledeigen og
var da boller stekt i kjele. Det håpa at prosjektet ble vellykka.
hadde jeg aldri gjort før, jeg
hadde bare fått det forklart. Så

Hvordan bake boller i kjele?
1. Man finner tre store og litt runde steiner, som man setter i en trekant. Ute, vel og merke.
2. Mellom steinene legger man en stor dunge med kull eller ved. Hell
på litt tennvæske, og tenn på i god tid. Viktig at kullene er skikkelig
varme til stekinga.
3. Finn en stor aluminiumskjele. I botna av den legger man et lag
med sand.

Misjon er så mangt. Deriblant
er misjon å bake boller med
noen jenter som aldri har gjort
det før, og etterpå lærer de oss å
lage kamerunske smultboller.
Etter fire måneder i Kamerun
har jeg lært mye om misjon.
Det viktigste tror jeg er at
misjon er veldig praktisk og
mangfoldig! Som for eksempel
å strikke og bake boller..

4. For å forvarme "stekeovnen"; sett kjelen oppå steinene, og legg
glødende kullbiter oppå lokket.
5. Bolledeigen er laga på forhånd og er nå ferdighevet etter alle kunstens regler, og man kan bake ut bollene. Lurt å trille litt små boller
slik at de stekes litt fortere, og slik at man får plass til flere i kjelen.
6. Sett bollene på bakepapir. ( Hva den jevne kameruner ville brukt
er uvisst, men det funka fint med bakepapir.) Etterhev ei lita stund.
7. Bær så bollene ut, og legg de ned i kjelen. Bruk en god gryteklut
til å løfte på lokket, men pass på slik at den ikke tar fyr.
8. Nå er det bare å vente. Bollene er ferdige når de er stekt. Følg med
på kullene, kan være lurt å legge på flere etter hvert, både oppå og
under kjelen.
9. Veldig koselig å sitte rundt kjelen og prate, mens man venter.
Innimellom kan man løfte på lokket og se om bollene får litt farge.
Etter afrikansk tankegang er handling knytta til tid. Hvis det ikke
skjer noe, er det ingen hendelse. Altså er det ingen tid, og dermed
kaster man heller ikke bort noen tid. Tiden forsvinner altså ikke, når
man sitter og venter på bollene!
10. Etter ei stund har bollene fått en lysebrun farge, og de er ferdige.
Løft bollene ut av kjelen, flytt kjelen og slukk kullene. ( Hvis man
ikke skal lage mer mat) Deretter er det bare å spise bollene, og nyte
baksten!

Skrevet av Astrid Katrine Gustad,
Fredskorpset UNG deltaker i
Kamerun. Elev ved linja Team
Nettverk ved Hald Internasjonale
Senter. Utsendt fra Det Norske
Misjonsselskap (NMS) for å arbeide
i
Église
Evangelique
Lutherienne
du
Cameroun
(EELC). Bor på misjonsstasjonen
Ngaoundéré i Nord Kamerun, sammen med to andre norske jenter.
www.astridkatrine.blogspot.com
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Klipp fra Kamelposten
Ole Harald og Stina Neergårds nyhetsbrev fra Mali
e-post: neer-dza@online.no

Fire uker med
korttidsbibelskole
Januar måned ble en av de travleste månedene vi
noen gang har opplevd her, men samtidig en lang,
sammenhengende opptur for oss misjonærene i
Douentza. Etter ett års planlegging kunne nemlig
Ole Harald den 8. januar ønske 13 fulanier velkommen til bibelskole / disippelstreningskurs.
Konseptet viste seg å bli en stor suksess!
Do må det være...
Kjell Magne Møgster gjorde en kjempejobb i forkant med å lage et dohull ( å ha do er ingen selvfølge her...) og sette opp skyggetak ved huset vi hadde
leid for anledningen, og vi fikk leid inn to damer til
å koke to måltider mat om dagen. To av fulaniene i
menigheten vår sa seg villige til å drive lese- og
skriveopplæring med dem i gruppa som ikke kunne
lese og skrive skikkelig fra før, på ettermiddagstid
(det gjaldt ti av de tretten).
Sør-sømisjonærene våre med Samuel Gouda i spissen hadde ellers hovedansvaret for undervisningen,
men Stina fikk også være med, og underviste to bolker om Gud den første uka, og fem bolker om hva
kirke og menighet er, og om nådegaver den siste
uka.
Pinsedag midt i januar
Det var veldig mye jobb, og det var ikke få nattetimer som gikk med for Stinas del for å forberedt alt
i tide, men det var knallgøy. Det var nemlig en helt
usedvanlig positiv stemning i studentflokken. I
løpet av de fire ukene kurset varte fikk vi ingen klager (bortsett fra at noen mente det var for mye mat),
alle var friske og møtte opp til undervisning hver
eneste dag, og ingen kom for seint til en eneste
time. Vi brukte mye tid på bønn i forkant av kurset,
og må bare takke Gud for et gedigent bønnesvar, vi
fikk mer enn vi ba om! Dessuten var det helt utrolig
hvordan det la seg til rette med Stinas undervisning,
rett og slett en reprise av pinsedagsunderet: Til tross
for at manuset for timene stort sett ble skrevet om
natta var det knapt språkfeil å rette når hun leste
gjennom det sammen med en lokal kristen fulani
dagen etter. Det er ganske forunderlig siden Stinas
fulani ellers har et godt stykke igjen før den kan kalles flytende... Fredag 3. februar var skolen slutt for
i år, men vi har allerede bestemt oss for å gjøre dette
om igjen neste år, og da i Sevaré.

Nr 16, 5. årgang, februar 2007
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Makteslaus
Den eine dagen trur æ litt, de neste to æ tvile,
Du riste nok på hodet ditt, kan hende at du smile.
Men allerhelst så sukke du, Herre, over mæ
Allikevel e dagan fylt med undring i fra dæ.
Inkje har æ tedd mæ sånn du sa æ skulle gjøre
Til noen utav budann har æ snudd det minste øre.
Men hvis du e å finn i et ekte paradis
Så hør mi bønn, æ trøng ørlitte bevis.
No vil du sikkert sei te mæ, bevisan har du fått,
Sjå ka du har omkring dæ, du og dine har det godt.
Æ e litt obsternasi, du får undskyll, kjære du
Æ ber om at dem som har det fælt, må få litt godhet nu.
Æ har slett itj nån rett te å forhandle med dæ Herre,
Men la dem som har kjempa mest, slepp å få det verre.
Æ lure på kor du ble av, da disse fikk det ondt
Å spør æ ganske urettferdig, faktisk litt for dumt.
Å miste trua på den som tross alt har gitt oss livet
Det måtte bli på menneskan æ heller burde tvile.
De som med hat og hevnlyst og med våpen storme frem
Det må bli de, men Herre, kan du også hjølpe dem?
Bevar de små og hjelpelause, de som ikke vet
At de er brikka i et spill, helt uten verdighet.
I ly av dine bud, flyttes grenser rundt med makt,
Det var vel ikke sånn du hadde tenkt det i din pakt.
Uten ekstra hjelp, vår Herre, e æ redd det her går galt,
Det drepes og det myrdes, kvar en dag, ja over alt.
Med likeverd og kjærlighet, vi får det dårlig til
Æ ber dæ, i rein avmakt, kan du hjølp oss, vær så snill.

Sølvi Ytterstad har skrevet
diktet "Makteslaus". Diktet er
brodert til et bildet og henger
i Skandinaviska kyrkan i Ayia
Napa på Kypros. Høsten
2006 fotograferte Dorthea
Sand bildet og brukte lupe for
å kunne skrive det av. Det
andre bildet viser Solbjørg og
Ivar Karlsen fra Mosvik i den
omtalte kirken.
A. B.
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Stell av kirkegårdene
Dette er en artikkel som var
trykt i kykjeblad nr 1 - 2006.
Den omhandler imidlertid et
evig aktuelt emne. Vi finner det
derfor på sin plass å ta den
med som en påminnelse også i
år.
En ny sommer står for døren. kirkegårdsbetjeningen jobber på
spreng for å klargjøre kirkegårdene etter vinteren slik at det skal
være godt å komme på kirkegården for å minnes sine kjære.
Kirkegårdene i Inderøy er vakre
og fredfulle og bidrar til å gjøre
den vakre bygda vår enda
vakrere. Det finnes 5 gravlunder
på til sammen ca. 30 mål i
Inderøy. Disse er dekt av noen
tusen gravminner, og det sier seg
selv at det er et stort og meget
tidkrevende arbeide å holde disse
arealene presentable. Det er her
som så mange andre steder stor
mangel på ressurser, og tiden
strekker ikke til. Derfor er det
viktig med et godt samarbeide
mellom kirkegårdsbetjeningen
og de som steller sine gravsteder.
Stort sett er dette samarbeidet
meget bra, men det er noen ting
vi gjerne vil minne om.
I "Vedtekter for kirkegårdene i
Inderøy kommune" § 5 står det
følgende:
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt
i høyde med bakken omkring.
Det må ikke være bredere en
gravminnets bredde. Det kan
ikke stikke lengre fram en 60 cm,
målt fra gravminnets bakkant.
Det kan ikke plantes vekster som
overstiger gravminnets høyde
eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke
faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander
skal fjernes etter bruk.
Det er anledning til å ramme inn
plantefeltet med en delt natursteinkant som flukter med bakken omkring.

pingen. Noen planter får også bli
så store at de blir til hinder for
vedlikeholdet og vokser inn på
andres gravsteder.
Det er pent med et lite tre foran
et gravminne, men uansett om
det heter dverg eller mini, så blir
de en dag for store til å stå der de
står. Slike vekster krever mye
Alle som fester et gravsted skal vedlikehold og passer kanskje
ha fått et eksemplar av disse ved- ikke så godt på et gravsted.
tektene. De kan også fåes ved Bedrammer og annen pynt av
henvendelse til kirkekontoret
egenplukket stein fører til mye
I sommerhalvåret er det selvsagt filing og skifting av kniver. Bruk
gressklippingen som er mest tid- heller hel kantstein i flukt med
krevende. Havner man på etter- bakken.
skudd med denne får hele kirkegården et ustelt preg.
Det er altså noen småting dere
Det er spesielt mye "heft og som festere kan gjøre for å lette
plunder" forbundet med at det vedlikeholdet betydelig på kirkeligger glass og vaser bak og ved gårdene våre. Hvis det er noen
siden av gravminnene. Dette for- som er usikre på noe eller ønsker
svinner fort i gresset om somme- opplysninger om noe som angår
ren, og blir lett ødelagt når gres- kirkegårdene så ta gjerne kontakt
set blir trimmet. En kraftig gress- med kirkevergen eller kirketrimmer knuser lett et glass og gårdsbetjeningen.
sender et regn av farlige glassplinter rundt seg. Likeledes er
det en del planting ved siden av
Ha en riktig god sommer
gravminnene som hindrer klip- Hilsen Kirkegårdsbetjeningen
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Styre og redaksjonskomite i Kyrkjebladet

KYRKJEBLAD FOR INDERØY PRESTEGJELD PÅ DAGSORDEN: Fra venstre Sverre Gustad, Kari Nikolaisen, Sigrid
Okkenhaug Haavik, Astrid Bjelkåsen, Ragnhild Nøvik, Kari Husby, Elin Kvalø Tangstad og Ivar Wang.

Tirsdag 13. februar var det
samling i Kjerkstu for dem
som står bak utgivelsen av
Kyrkjeblad
for
Inderøy
Prestegjeld.
Både styret og redaksjonskomitéen var invitert, og det var også
tidligere redaksjonsmedlemmer.
To av disse møtte, og det var
Sigrid Okkenhaug Haavik og
Astrid Bjelkåsen. De fikk en
påskjønnelse for å ha levert stoff
til bladet gjennom mange år, og
Olav Andreas Moen, (som feirer
80 år i disse dager, gratulerer!),
som ikke hadde anledning til å
møte, fikk samme påskjønnelse i
ettertid.

Det har ikke vært holdt årsmøte for Kyrkjebladet på flere år, så
dette møtet var både årsmøte og
redaksjonsmøte, og en fin anledning til å ta opp spørsmål
omkring utgivelsen av bladet.
Det er sokneråda som står bak
utgivelsen av Kyrkjebladet, og
Kari Husby fra Inderøy
Sokneråd ble valgt til leder i styret. Ellers er Anders Skrove styremedlem
fra
Sandvollan
Sokneråd, Torstein Nyborg for
Røra Sokneråd og Elin Kvalø
Tangstad
for
Mosvik
Menighetsråd.
Redaksjonskomiteen er ikke
fulltallig foreløpig etter at flere
har sluttet, men Ivar Wang er

redaktør, og Astrid Melting
representerer Mosvik, Kari
Nikolaisen Sandvollan, i tillegg
til Sverre Gustad. Det arbeides
med å få nye bidragsytere fra de
andre kretsene.
Ragnhild Nøvik fører regnskapet for bladet, og hun la fram tallene fra 2006. Det koster omtrent
82.000 kroner å utgi fire blad i
året, og pengene skaffes ved å
legge en giro inn i bladet en eller
to ganger i året. En runde med
giroer gir erfaringsmessig
mellom 60 og 70 tusen kroner. I
dette bladet er det en giro, og styret håper at folk fortsatt er flinke
til å gi.
R.S.
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Rekordresultat for orgelfondet
Orgelfondet veks bra. Og med
siste års utvikling tyder mykje
på at vi passerer 1 million kroner om eitt år.
2006 vart eit godt år med over
260.000 kroner innsamla.
Av dette var (avrunda tal):
Minnegaver
48000,Konserter
43000,Offer i kyrkja
16000,Kunstsalg
40000,Giroaksjon i Inderøyningen
og gåver
103000,Norsk kulturråd 4000,Renter
12000,-

garanti og mykje privat støtte.
Til no har orgelfondet berre
samla penger frå privatpersoner,
men 2007 blir året da søket skal
utvidast.
Det er viktig å halde god fart i
innsamlinga, for på sida av oss
spring prisstiginga. Den er på
minst 3% per år. Kanskje orgelet
kan bestillast når vi har samla
ein dryg million? Det er lettare å
betale eit lån enn å spare i lag
med prisstiginga.
Orgelet i Sakshaug Kyrkje speler
på siste verset. Det nye som skal
byggast skal kunne stå like lenge
som sjølve kyrkja.
Vi i orgelfondet sin komite trur
at inderøyningane og inderøybedriftene støtter orgelsaka heilt til
det nye orgelet er på plass.

Utgiftene var på knappe 9000
kroner. Dette skuldast produksjon av kunstbrev, og utsending
av giroer.
I tillegg til dette sett Inderøy
Kyrkjelege Fellesråd av pengar Hjarteleg takk til alle som på fortil orgel.
skjellig vis støtter orgelfondet!
Finansiering
Finansieringa av det nye orgelet
står og fell med kommunal låneGaver med skattefradrag:

For orgelfondet sin komite
Ivar Wang

Hjarteleg takk

Giro? Koffer det?

for gåva som vart gjeven i samband med Bjarne Nordgård si
gravferd.

I fjor fekk Kyrkjeblad for Inderøy

Du får også i 2007 skattefradrag på
gaver som gis til nytt orgel. Dette
gjelder beløp mellom 500 og 12.000
kroner pr år. Kirkevergen innrapporterer alle gaver i den nevnte størrelsen til skattemyndighetene.

Prestegjeld eit underskot på 16252,74
kroner.
Underskot går bra eitt år, men kan-

Orgelfondet Sakshaug Kyrkje

skje ikkje to. Derfor sender vi med

Dersom du bor utenfor inderøy

ein giro.

Kommune og ønsker å få dette fra-

No er det ikkje mange som bruker

draget. må fødsels- og personnum-

giro på gammelmåten lengre, men vi

mer oppgis. Dette skyldes at uten-

Hjarteleg takk

bygdsboende ikke finnes i lokalt kirkelig medlemsregister.
Bedrifter som ønsker å gi gaver og
oppnå skattefradrag, må oppgi orga-

kan legge han saman med alle dei

for gåva som vart gjeven i samband med Oline Ystgård si gravferd.

nisasjonsnummer.
Orgelfondet har
kontonummer 4451.06.30197

sender han likevel med, slik at du
andre rekningane dine.
Felta for beløp og forfallsdato er blanke. Du bestemmer sjølv kva som skal
stå der.

Orgelfondet Sakshaug Kyrkje
Tusen takk for støtta!

Påska 2007
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Velkommen på søndagsskolen
Sakshaug søndagsskole ønsker å
være et tilbud til menighetene i
hele prestegjeldet. Det er søndagsskole hver gang det er gudstjeneste i Sakshaug kirke (bortsett fra familie-, jule-, påske- og
sommergudstjenester).
Søndagsskolen står annonsert i
Trønder-Avisas messeliste.

som er på besøk en
enkelt gang i
Sakshaug
kirke
eller
de
som
ønsker å gå mer
eller mindre fast på
søndagsskolen.

På søndagsskolen
forteller vi bibelhistorier, vi
Vi er med på starten av gudstje- synger, ber, leiker oss og av og til
nesten og går ut av kirken og ned holder vi på med formingsaktitil Kjerkstu der vi har vår guds- viteter. Vi abonnerer på søndagstjeneste som er tilpasset barn fra skoleforbundet sitt nye søndagsca. 4 - 12 år. Det er mulig å skoleopplegg "sprell levende",
komme rett på søndagsskolen som er et godt pedagogisk oppogså. Vi begynner ca. kl. 11.15 legg tilrettelagt for barn.
på Kjerkstu. Vi tar i mot både de

Så velkommen på søndagsskolen
enten du bor i Straumenområdet,
Røra,
Sandvollan,
Utøy,
Kjerknesvågen, Mosvik eller er
på besøke fra en annen kommune.
For Søndagsskolen
Anne Sigrun Trandem

Påsken kommer fra jødene
Hvis du husker litt bibelhistorie, vet du jo det.
Men visste du at dagens jøder - uten å vite det - markerer Jesu død og oppstandelse i sin
påskefeiring?
Det jødiske påskemåltid har sin "liturgi", bygget på minnet om utferden fra Egypt. Der
har bl.a. det usyrede brød (brød bakt uten gjær) en sentral rolle. Det skal alltid være tre
slike brød på påskemåltidsbordet. Det midterste brytes i to og gjemmes under et klede
- for så å tas fram etter måltidet. Gjennom tidene har denne liturgien vært i endring.
En Israelskjenner, Bodil Skjøtt i Den Danske Israelsmisjon, har formidlet denne tanken:
De første kristne var jo jødekristne. De lot de tre brødene symbolisere treenigheten,
Fader, Sønn og Helligånd. Jesus hadde jo nytolket tradisjonen, brutt brødet, og sagt
"Dette er mitt legeme". Når de feiret påskemåltidet, lot de det brutte brødet, som ble lagt
bort for en periode, være symbolet på Jesu død og hans oppstandelse den tredje dag.
En symbolhandling som kan innebære et vitnesbyrd om troen på Jesus som Frelseren !
Så er nok betydningen ennå skjult for flertallet av det jødiske folk, men stadig flere
bekjenner at de regner Yeshua som sin Messias.
Av Annbjørg E. Hesselberg, Den Norske Israelsmisjon
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BISTAND MALI
Nyhetsbrev fra Diakoni og bistand i Mali
Mars 2007
6. desember var den offisielle
markeringen: Fatoma kommune
skal ikke lengre omskjære sine
jenter. Det har vært stor vilje, og
valget er tatt på bakgrunn av eget
ønske. Til tross for dette kan vi
kjenne på frykten for at noen
likevel bryter løftet. Men så langt
har vi fått sikker informasjon om
at det ikke er gjennomført
omskjæringer i Fatoma. For noen
dager siden var det et stort bryllup i Fatoma landsby hvor
omskjæring også skulle utføres,
men det var kun gutter de
omskar, ingen jenter. Dette er
gode nyheter som gir trygghet
for at man faktisk har sluttet med
kvinnelig omskjæring.

lingen vil fortsette.

forkant. Forsamlingen tok det
pent...
Jeg ble i februar invitert av Maiga lovet å komme tilbake
Oumar Maiga (undervisningsko- neste dag med et annet aggregat..
ordinator i APECF) til å overvæ- TV og videospiller som fraktes
re undervisningen i en nabo- rundt på motorsykkel til 24 forlandsby til Fatoma. Da vi kom til skjellige landsbyer i et meget
landsbyen hadde mange barn ulendt, sandete terreng byr på en
allerede samlet seg. Etter hvert del tekniske utfordringer. Dette
begynte også kvinner og menn å gir ofte både hodebry og merarsige til. Jeg talte 30 kvinner, 15 beid for feltarbeiderne.
menn og 30 barn. Oumar Maiga
var i samarbeid med ex-omskjæ- Det Maiga driver med er ikke
rerkvinnen i landsbyen ansvarlig lønnet arbeid, det er frivillig
for en times undervisningen i sosialt arbeid. Man kan jo funform av dialog. Det hele skulle dere på hvor i all verden han henavsluttes med å vise en video- ter motivasjon, engasjement og
film.
utholdenhet fra!

Det magiske øyeblikk kom, filUndervisningen om "omskjæ- men skulle settes på. Men strømringens konsekvenser" som etter aggregatet fungerte ikke denne
planen skal gjennomføres i alle gang, selv om det var sjekket i
landsbyene i kommunen, er
kommet godt i gang. 20 landsbyer
er
allerede
besøkt.
Landsbyene vil få seks besøk i
løpet av 18 måneder, dette for å
sikre at alle innbyggerne skal få
undervisningen. I tillegg er disse
besøkene viktige for å støtte de
tidligere omskjærerkvinnene. Vi
skal ikke se bort fra at mange i
lang tid fremover kan bli utsatt
for stort press. Samtidig får vi
mulighet til å se hvordan de har
skaffet seg et alternativt levebrød. Den evangelisk-lutherske
misjon i Mali (MELM) som støtter prosjektet drevet av den lokale samarbeidspartneren APECF,
er svært fornøyd med det vi ser
så langt, og vi har ingen grunn til
å tvile på at den positive utvik-

Janne Hinderaker
Misjonær for
Det Norske Misjonsselskap
i Mali
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Røra sokneråd
Årsmelding 2006
Soknerådet har i 2006 bestått av:
Leder:
Espen Eriksen
Nestleder: Nina Bente Løfblad
Kasserer:
Torstein Nyborg
Sekretær:
Elin Overå Letnes
Medlemmer: Anne Stornes og
Alf Magnar Lundås
1. vararepresentant:
Hans Reidar Hammer
Prestene har vært representert ved
Margrete Holmeide.
I redaksjonskomiteen for kyrkjebladet:
Astrid Bjelkåsen
Representant i styret for kyrkjebladet:
Torstein Nyborg
Soknerådets representant i fellesrådet:
Espen Eriksen og Anne Stornes
Klokkertjenesten har vært utført av:
John Halvor Berg, Bergljot Eriksen og
Svein Løseth.
Klokkertjenesten fungerer godt takket
være disse som stiller opp frivillig. Det
bør jobbes med å få flere frivillige til å
gå inn i denne tjenesten.
Aktivitet
Soknerådet har hatt 6 møter og behandlet 35 saker.
Nyttårsfesten ble i 2006 arrangert 14.
januar på Røra samfunnshus med både
nye og gamle sokneråd til stede sammen med andre frivillige i prestegjeldets fire sokn.
Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 12.mars i kirka, med enkel kaffeservering. Årsmeldingen og regnskapet ble
godkjent.
29. januar fikk 5. klassingene utdelt
Bibler i gudstjenesten.
4. april gjennomførte konfirmantene i
samarbeid med soknerådet årets fasteaksjon.
21. april var soknerådet med på å arrangere volleyballnatt i Mosvik for konfirmantene.
13. og 14. mai var det konfirmasjonsdager i Salberg kyrkje. Røra Songlag deltok.

Det har også i 2006 vært gjennomført
rakedugnad på kirkegården. Det var stor
deltakelse og stemning denne dagen, og
soknerådet serverte kaffe og vafler.
I forbindelse med datoen 06.06.06 ble
det holdt vakthold ved kirka, med god
hjelp fra Røra Pensjonistlag.
Friluftsgudstjenesten på Solem ble
gjennomført 16. juli, med bra vær og
godt oppmøte. Takk til Røra Bondelag
for samarbeid denne dagen.
10. september var det presentasjon av
konfirmantene.
24. september var årets og fjorårets 50års konfirmanter samlet til gudstjeneste
og middag på samfunnshuset.
8. oktober ble "Min egne kirkebok" delt
ut til 4-åringene.
3. desember var det lysmesse, hvor konfirmantene og Røra Songlag deltok.
Det var også gudstjeneste julaften og 2.
juledag, med godt oppmøte. Oktetten
og Røra Songlag deltok 2. juledag.
Soknerådet retter en stor takk til Røra
Songlag og Oktetten for musikalske
bidrag.
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Økonomi
Kirkeoffer i 2006
Det er i 2006 kommet inn kr 32684 i
offergaver, av dette er kr 13264 til eget
arbeid.
Blomsterfondet
Blomsterfondet har ved utgangen av
2006 en beholdning på kr 33676. Det er
i 2006 kommet inn kr1.250 i gaver, og
det er brukt kr 0.
Takk
Soknerådet retter en stor takk til
Oktetten som stiller opp ved flere arrangementer og skaper trivsel.
Takk til hornmusikken som deltar ved
konfirmasjonene.
En spesiell takk til Røra Pensjonistlag,
for vakthold ved kirka 6. juni 2006
Vi vil også få rette en stor takk til Røra
Songlag som stiller opp og fyller kirka
med sang.
Takk til Aud Heggli og Astri Stubbe for
arbeidet med dåpsklutene og vasking av
duker.
Takk til alle våre ansatte for godt og trivelig samarbeid i og rundt kirka vår.
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Neste kjerkstubasar allerede under planlegging
Kjerkstubasaren blir i år den 29. september. Sett av dagen til en hyggelig basardag på Kjerkstu!
Kjerkstuforeninga

Slekters gang
INDERØY SOKN

09.01. Magnhild Johanne Sannan
f. 1921
13.01. Sigrid Næss
f. 1919
16.01. Benny Katarina Thorsen
f. 1925
Anders G. Farbu
f. 1927
21.01. Ivar Martin Jørstad f. 1945
25.01. Borghill Bragstad f. 1905
16.02. Ole Andreas Myhr f. 1918
27.02. Olaug Høyem
f. 1923

Døypte:
03.12. Natalie Gausen
10.12. Julie Anikken Meistad
25.12. Anna Nossum
01.01. Tuva Røvik
07.01. Julian Andre Lassen
28.01. Victoria Sele
11.02. Espen Kirknes
Ulrik Sørstrøm Sundfær
18.02. Iver Sagen Kahn
Sverre Stai Skjesol
04.03. Viktor Solberg

SANDVOLLAN SOKN
Døypte:
26.12. Nathaniel Nikolaisen
25.02. Berit Haugan Rannem
11.03. Sigrid Sem
Døde:
22.01. Nini Marie Haarberg
f. 1927

RØRA SOKN
MOSVIK SOKN

Vigde:
31.12. Inger Margrethe Indgul og
Ivar Vatn
Døde:
16.11. Arne H. Vist
f. 1922
Bjarne Nordgård
f. 1918
Bjarne Fossum
f. 1918
24.12. Ida Marie Kvam
f. 1915
06.01. Hjørdis Gausen Renli
f. 1942
08.01. Pauline Sandvik
f. 1914

Døypte:
12.11. Mina Dorthea Holden
Døde:
13.12. Bjarne Eivind Inderberg
f. 1957
13.12. Else Kaspara Sagvold
f. 1915
01.01. Ragnar Austad
f. 1931
13.01. Ola K. Austad
f. 1918
17.01. Kari Lyngstad
f. 1921
25.01. Oline Kjølmoen
f. 1926
31.01. Hjalmar Helgesen f. 1940
08.02. Reidun Pauline Grande
f. 1926

Døde:
28.11. Reidar Magne Brattaker
f. 1924
03.12. Olga Tangstad
f. 1925
04.12. Hans Dahl
f. 1920
13.01. Arnold Martin Saltvik
f. 1922
14.02. Ivar Ambrosius Reitan
f. 1914

Messeliste
01.04. Palmesøndag
Joh 12, 1-13
Mosvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ spr. Gustad

05.04. Skjærtorsdag
Matt 26, 17-29
Bøl
kl 11.00
Friluftsgudsteneste
v/ spr. Gustad

Vestvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ spr. Holmeide
Heggstad kyrkje kl 19.00
Kveldsgudsteneste v/ vikar

Påska 2007
06.04. Langfredag
Luk 22, 39-23
Salberg kyrkje kl 11.00
Pasjonsgudsteneste v/ vikar
Øynheim grendehus
kl 19.00
Langfredagspreiken
v/ spr. Holmeid
07.04. Påskenatt
Mark 16, 1-8
Sakshaug kyrkje kl 23.00
Påskenattsmesse
v/ Holmeide,
Gustad og Lorentzen
08.04. Påskedag
Matt 28, 1-8
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Mosvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/ spr. Gustad
09.04. Andre påskedag
Luk 24, 13-35
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Salberg kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Gustad
15.04. Ingen gudstjenester i soknet.
22.04. 2. s.e. påske
Joh 10, 11-16
Heggstad kyrkje kl 11.00
Samtalegudsteneste
v/ spr. Gustad
Mosvik kirke
kl 11.00
Samtalegudstjeneste
v/ spr. Holmeide
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Salberg kyrkje kl 19.00
Samtalegudsteneste
v/ spr. Holmeide

Sakshaug kyrkje kl 11.00
17. mai gudsteneste
v/ spr. Gustad

Sandvollan samfunnshus
kl 12.30
Årsmøte i Inderøy
misjonslag. Kaffe

Salberg kyrkje kl 12.00
17. mai gudsteneste
v/ spr. Gustad

29.04. 3. s.e. påske
1 Pet 1, 3-9
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Samtalegudsteneste
v/ spr. Holmeide
05.05. Joh 14, 15-23
Vestvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ spr. Holmeide
06.05. 4. s.e. påske
Joh 16, 5-15
Mosvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ spr. Holmeide
Heggstad kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ spr. Gustad
12.05. Åp 3, 14-22
Salberg kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ spr. Homeide
13.05. 5. s.e. påske
Joh 16, 23 b - 28
Salberg kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Samtalegudsteneste
v/ spr. Gustad
17.05. Kristi himmelfartsdag
Sal 121 Fil 4
Heggstad kyrkje kl 10.00
17. mai gudsteneste
v/ spr. Gustad

Mosvik kirke
kl 11.00
17. mai gudstjeneste
v/ spr. Holmeide
Vestvik kirke
kl 13.00
17. mai gudstjeneste
v/ spr. Holmeide
20.05. 6. s.e. påske
Joh 15, 26-16
Salberg kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ vikar
27.05. Pinsedag
Apg. 2, 36-41
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ Holmeide og Gustad
28.05. Andre pinsedag
Joh 3, 16-21
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Mosvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/ spr. Gustad
03.06. Treenighetssøndag
Joh 3, 1-15
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgmesse
v/ Holmeide/Gustad
10.06. Prostidag
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INDERØY PRESTEGJELD
www.inderoy-prestegjeld.no
KYRKJEKONTORET
Inderøy kyrkjekontor . . . . . . .tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Mobiltlf. Gustad . . . . . . . . . . . . .41 64 74 28
Mobiltlf. Holmeide . . . . . . . . . . .97 70 71 51
e-post:
inderoykirkekontor@inderoy-prestegjeld.no

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

BOLIG
Sokneprest Sverre Gustad,
Lie prestegård . . . . . . . . . . . .tlf. 74 15 30 33
Sokneprest Margrete Holmeide,
Marenbakken 1 . . . . . . . . . . .tlf. 97 70 71 51

Gravarar: Tor Gunnar Nilsen
Kåre Jørstad
Leiar i fellesrådet:
Oddvar Govasmark . . . . . . . .tlf. 74 15 64 01

SANDVOLLAN SOKN

INDERØY SOKN:

MOSVIK SOKN:

Leiar i soknerådet:
Asbjørn Norum . . . . . . . . . . .tlf. 74 15 55 22
Kyrkjetenarar: Tor Gunnar Nilsen
Kåre Jørstad

Leder i menighetsrådet:
Vivian Furunes . . . . . . . . . . .tlf. 74 06 41 27
Kirkeverge / daglig leder:
Helge Brattaker . . . . . . . . . . .tlf. 74 06 43 26

Stiftelsen Inderøy Kirkestue
Postgiro 0806 49 59094
Bankgiro 4451 46 17225

Kontortid Kirkestua:
tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 15.00
tlf. 74 06 46 97
mobil 917 10 639
e-post: helge.brattaker@mosvik.kommune.no

Telefon Kjerkstu . . . . . . . . . .tlf. 74 15 31 03
Bestilling av Kjerkstu:
Aud Svean . . . . . . . . . . . . . . .tlf. 74 15 56 17

INDERØY FELLESRÅDOMRÅDE
Kyrkjeverge:
Inger Kollerøs Norum . . . . . .tlf. 74 15 60 20
mobil 92 22 19 47
priv. 74 15 55 22
Organist:
Siv Anette Lorentzen . . . . . . .tlf. 74 15 52 75
mobil 95 12 22 01

RØRA SOKN
Leiar i soknerådet:
Espen Eriksen . . . . . . . . . . . . .tlf. 901 02 596
Kyrkjetenarar: Kåre Jørstad
Tor Gunnar Nilsen

Leiar i soknerådet:
Oddvar Govasmark . . . . . . . .tlf. 74 15 64 01
Kyrkjetenar: Ketil Moen . . . .tlf. 74 15 61 30

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

MOSVIK OG VESTVIK KIRKER:
Organist:
Ingrid Aspmodal . . . . . . . .mobil 984 13 433
Klokker: Kari Aasan . . . . . . .tlf. 74 06 47 39
Kirketjener:
Odd Hamstad . . . . . . . . . . . . .tlf. 95 79 89 90

KYRKJEBLAD FOR INDERØY PRESTEGJELD
Utgjevar: Sokneråda i Inderøy prestegjeld
Redaksjonskomite: Ivar Wang, redaktør, Sverre Gustad, Kari Nikolaisen,
Astrid Melting og Reidar Sundal (produksjon). Ekspedisjon: Solbjørg Hermann,
Sakshaug, 7670 Inderøy - Postbanken: 0530 3351061

Det står skrevet:
Jesus seier til han: ”Fordi du har sett meg, trur du. Sæle dei som ikkje ser, og endå trur.”
Evangeliet etter Johannes kapittel 20, vers 29
Steinkjer Offset-Trykk AS 74 16 07 20

