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§2
Paragraf 2 i Grunnloven forankrer både kirke og stat.
"Den evangelisk lutherske
religion forbliver statens
offentlige religion", slik tenkte
grunnlovens fedre. Går vi
lenger tilbake og viser til den
gamle Gulatingsloven finn vi
følgende formulering: "Dette
er den første av lovene våre at
vi skal venda oss mot aust og
be til Kvitekrist".

fri til å gi de lover den ønsker.
Hadde paragraf 2 hatt lovgivende konsekvenser hadde vi
blant annet hatt en annen
abortlov i landet vårt.

Noen skilsmisse mellom stat
og kirke er ikke nært forestående etter den politiske debatten å dømme. Men ei endring
av dagens situasjon vil nok
skje. Innenfor dagens lovverk
er det mulighet for videre forNå blir det spennende å se hva andringer rent organisatorisk
Stortinget gjør med paragraf sett.
to i grunnloven vår. Det hele
henger sammen med hvordan Uavhengig av paragrafer og
vår kirkeordning skal bli.
lover har vi som kirke et gudgitt kall til å være kirke. Vi
At ei selvstendiggjøring av som kirke er ansvarlig for at
Den norske kirke der kirka får kirkeklokkene lyder i hver
fullmakt til å ansette alle sine krinkel og krok der mennesker
egne prester inklusive proster lever og bor. Kirkeklokkene
og biskoper medfører store lyder for å kalle folk til gudslovendringer.
tjenester og kirkelige handlinger.
De nære bånd som har vært
mellom kirke og stat, bånd Uavhengig av kirkeordning er
som er vevd sammen gjennom kallet vårt Jesu utfordring:
århundrer må bevares samti- "Slik det står skrevet: Kristus
dig som at kirka blir fri og
skal lide og stå opp fra de
selvstendig.
døde tredje dag, og i hans
navn skal omvendelse og tilgiSpørsmålet om statens verdi- velse forkynnes for alle folkegrunnlag må drøftes. Dagens slag". Luk. 24,46.
paragraf 2 forankrer kirka til
staten, men staten er samtidig
Sverre Gustad

Framsidebildet er fra friluftsgudstjenesten på Kirknes under Båttreffet 2006.
Foto: Reidar Sundal

Frist

for stoff til neste utgave: 1. august

La oss feire
"Skaperverkets dag"
10. juni
Menighetene i Inderøy prestegjeld feirer dagen den 10. juni i
Øynaparken.
Vi planlegger friluftsgudstjeneste ved langhuset hos Kristine og
Frode Sakshaug.
KFUK-KFUM-speiderne
i
Inderøy, Nordøy hornmusikklag
og Per Aunet deltar på arrangementet. Per Aunet er vel kjent
for sin kjennskap til vern om
naturen. Han er utfordra til å
beskrive "Jordas helseattest".
Kirkekaffe og anna egnet servering fås kjøpt. Kristine og Frode
Sakshaug har selvsagt ansvaret
for dette.
Vi ser fram til en festdag!
OLSOK 29. juli.
Sakshaug gamle kirke
Kl.17.00 Tematime ved Sverre
Gustad: Olavsarv og kristentru
Kl.18.30 Olsokgudstjeneste
Olsokgraut fås kjøpt i Langhuset hos Kristine og Frode
Sakshaug etter gudstjenesta.
Hustad kirke
Kl.20.00 Olsokgudstjeneste
Kirkekaffe
Olsokkonsert
Tradisjonen tro arrangeres det
også i år olsokkonsert i
Sakshaug gamle kirke.
Musikere og sangere byr på en
vakker konsert tirsdag 24. juli
kl. 21.00.
Velkommen!
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Steiner
Jakob drømmer om himmelstigen. Han rømmer
fra familien sin og fra alt det han har gjort, og har
lagt seg til å sove. Mens han sover drømmer han
om himmelstigen, om Guds engler som ferdes
opp og ned på denne stigen. Mens han drømmer
så kommer Gud og taler til han.: Da stod Herren
foran ham og sa: «Jeg er Herren, din far
Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet du ligger i, vil jeg gi deg og din ætt. Din ætt skal bli
som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest
og øst, mot nord og sør, og i deg og din ætt skal
alle slekter på jorden velsignes. Se, jeg vil være
med deg og bevare deg hvor du går, og føre deg
tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate
deg, men gjøre det jeg har lovt deg.» ( 1. Mos
28:13-15
Jakob våkner av denne underlige drømmen og
innser at han har møtt Gud. Han møter Gud på
en plass ikke forventer å møte han. Derfor reiser
han den steinen han har under hodet som et alter,

for han har møtt Gud en plass han ikke ventet
det.
Steiner er gode symboler. Ofte bruker vi dem til
å symbolisere byrder vi bærer med oss og kan
legge fra oss for Guds føtter. Men steiner kan
også symbolisere noe som står fast og er trygt å
bygge på. Det er en sånn stein Jakob reiser, en
stein som står fast, en stein som er en kan bygge
livet sitt på.
Steiner kan være gode å holde i. Som et symbol
på den nærværende Gud, Gud som vi kan bære
med oss inn i livet, inn i alt det som venter oss.
Som bønn for oss selv og for verden. Og den slitesterke kjærligheten mellom Gud og oss mennesker. For Gud vil møte oss på uventede steder
til uventende tider.
Amen.
Margrete Holmeide


Korkonsert
Lørdag 9. juni gjester damekoret
Cantare Inderøy. Sammen med
Sakshaug kyrkjekor presenterer
de en stemningsfull konsert i
Sakshaug gamle kirke kl. 17.00.
Cantare har den vakre, 300 år
gamle Hospitalskirken som sin
hovedarena og har en viktig oppgave i å videreføre den rike kulturvirksomheten i kirken. Koret
legger stor vekt på å velge stoff
av høy kunstnerisk kvalitet,
enten de synger folkeviser for
beboerne på Hospitalet eller
inviterer venner til et større pro-

sjekt, som f.eks. Faurés
"Requiem" eller Brahms´"Ein
deutsches Requiem". Dirigenten,
Anne Cathrine Due Aagaard er
organist i Hospitalskirken og i
Lade kirke. Hun har mange års
erfaring som kordirigent og dirigerer flere kor.
I Sakshaug gamle kirke har
begge korene lagt opp et vakkert
sommerlett program. Dagen
etter gjentas konserten i
Hospitalskirken.
Velkommen til konsert!

Barnekor
Har du lyst til å synge i kor? Til
høsten startes det et nytt barnekor i regi av Inderøy sokneråd.
Koret er først og fremst et tilbud
til gutter og jenter fra 3. til 7.
klassetrinn. Koret vil ha ukentlige øvelser og synge variert
musikk, både kirkemusikk og
verdslig musikk. Koret dirigeres
av Siv Anette Lorentzen. Det vil
komme mer informasjon før
sommeren, så følg med!
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Årsmelding 2006 for
Mosvik menighetsråd
Mosvik menighetsrådet har hatt følgende sammensetning:
Leder: Vivian Furunes
Nestleder: Jorunn Sundset
Medlemmer Elin Kvalø Tangstad
Grete Vennes,Torbjørn Nervik,
Lars Braseth
1. varamedlem Jan Sundseth var innkalt
til hvert møte.
Kommunens representant:
Signar Berger
Prestene var representert ved:
Margrete Holmeide
Kirkeverge Helge Brattaker var rådets
sekretær og daglig leder.
Menighetsrådet fungerer som fellesråd
kommunen.
Mosvik menighetsråd har avholdt 8
møter og behandlet 47 saker herav 21
fellesrådssaker.
Menighetens årsmøte ble avholdt den
19. mars i kirkestua etter gudstjenesten,
der årsmelding og regnskap ble referert.
Det har i det siste året blitt holdt 31
gudstjenester på søn- og helligdager.
Utenom søn- og helligdager er det holdt
7 gudstjenester, totalt i sognet 38.
Det er blitt avholdt gudstjenester og
andakter på Syke og aldersheimen og
friluftgudstjenester på Røsheia og
Kilen. Ved Olsok ble det arrangert vandring til Hamnasetran.
8 barn ble døpt i sognet. 3 døpte i
Vestvik kirke og 5 døpte barn i Mosvik
kirke.
Det er holdt 8 gravferder i kommunen.
1 fra Vestvik kirke og 7 fra Mosvik
kirke.
Deltagelse ved gudstjenester, kirkelige
handlinger og konserter var 3.504.
Offergaver til egen virksomhet var kr.
24.566,00 inkludert "syng med oss" kr.
2.290.
Offergaver og andre gaver som er sendt
fra oss var kr. 33.630, inkludert innsamlet beløp fasteaksjon på kr. 12.577.
Menigheten ga også offergave til TVaksjonen.
12 ungdommer ble konfirmert i kommunen. 11 ungdommer ble konfirmert i
Mosvik kirke den 21. mai, og 1 i

Vestvik kirke den 25. mai.
Årets volleyballturnering, og med andre
aktiviteter for konfirmantene foregikk
21. april på Mosvik skole.Alle konfirmantene i prestegjeldet deltok.
Konfirmantene deltok i årets fasteaksjonen og fikk inn kr. 12.577.
Et av satsingsområdene i denne perioden er barn og ungdomsarbeid for
menighetsrådet.
Det blir satset på en ungdomsklubb, og
første samling blir 26. januar 2007.
Mosvik menighetsråd vidreførte avtalen med Det Norske Misjonsselskap om
integrert landsbyutvikling i Mali.
Avtalen er årlig på kr. 3.000, og pengene går til hygiene og helsearbeid,
brønnboring,landbruk og leseopplæring.
Det er også i år delt ut bibler til 5. klassingene og "Min egen kirkebok" til sognets 4-åringer.
Den 3. september ble 8 nye konfirmanter presentert i Mosvik kirke.
Årets leir for konfirmantene i prestegjeldet, ble arrangert 24.-26. november på Mjuklia Ungdomssenter i
Rennebu.
Menighetsrådet inviterte de 8. oktober
50-års konfirmantene til middag og til
festlig samvær som ble avsluttet med
gudstjeneste og menighetsfest.
Det siste året har det blitt arrangert sang
og musikkvelder, vår og høst med god
deltakelse.
Inntekten av disse musikkveldene gikk
til prosjekt Mali og korarbeid.
Prestegjeldets årlige menighetstur gikk
til Ytterøy den 11.juni , med middag på
Rampa.
Under biskopens prostivisitas 25.- 29
oktober, deltok leder og ansatte på forskjellige arrangement i prostiet.
På bispedømmemøtet på Snåsa den 4.
november deltok nestleder og kirkeverge.
Sikring av gravminner har også pågått
sist sommer. Det gjenstår noe på
Vestvik kirkegård. Registrering av kirkegårdene på data fortsetter og i etterkant av registreringen sendes det ut
krav på festeavgift.

Ny plenklipper er innkjøpt for bruk på
kirkegårdene, og sommervelikehold av
kirkegårdene er utført av skoleungdom,
gjennom sommerskolen.
En ny medarbeider er ansatt i menigheten, vi ønsker Ingrid Aspmodal velkomme som organist i sognet. Hun ble
ansatt den 1. august 2006.
Det var også i år dugnad med vårpuss
på kirkegårdene. Takk til dere alle som
deltok.
Vi vil også takke for gaver som har
kommet inn på blomsterfondene i forbindelse med begravelser i kommunen.
En stor takk til forsangerne og Mosvik
Barnegospel med ledere og musikalske
krefter, som har gitt oss mange fine
stunder med sang og musikk i gudstjenestene og andre sammenhenger.
Mosvik menighetsråd vil takke ansatte,
prester og frivillige medarbeidere for et
hyggelig og godt samarbeid i det året
som har gått.
Mosvik, den 26.02.07
Vivian Furunes, leder
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Et åndelig kraftsentrum
Den 12. mai ble klosterkirka på
Tautra Mariakloster vigsla. Dette
fikk brei omtale i media både
lokalt og på riksplan. Dronning
Sonja var til stede og kastet ekstra glans over begivenheten.
Selve klosteret med de nødvendige rom for daglig klosterliv
inklusive en såpefabrikk var innviet tidligere. Nå var det kirka
som skulle vigsles, selve kraftsenteret i klosterets daglige liv.
Forrige gang et kloster ble vigslet på Tautra var i 1207. Da var
det også cisterciensere som levde
og virket her. Klostrene var i
middelalderen kirkelige og kulturelle senter for tro og liv.
Klostrene formidlet kunnskap
om den kristne tro. Her ble bøker
skrevet og kopiert. Her levde
munker og nonner i vekselvirkning mellom bønn og arbeid.
Mange nye nyttevekster kom
også til landet, ulike urter blant
annet. Skvalderkål var engang en
slik nytteplante, men er blitt et
ugras til stor forargelse. Men
skvalderkålen kan brukes som
næringsstoff også i dag. Vi vet at
Tautra kloster også eide mange
gårder her på Innherred. Med
reformasjonen ble klosterbevegelsen forbudt og eiendommene
konfiskert av kongen. Dette
skjedde også med Tautra kloster.
Nå er et nytt kloster reist, for
nonner denne gangen. Men det er
den samme ordenen som i
middelalderen. I så måte er ringen sluttet.
Tanken om et cistercienserkloster ble, om ikke født, så ble
det under "Samlingsdagene på
Sund" her på Inderøy dannet ei
støttegruppe for et eventuelt nytt
kloster. Det var i 1991 de ble

enige om å be daglig kl.18,00 om
dette, et nytt cistercienserkloster
i Norge, en eller annen plass.
Her kan også nevnes at
Sandvollan sokneråd var de første som her i distriket åpna kirkedøra til Hustad kirke, slik at
katolikkene kunne feire messe.
Senere ble også Gamle Sakshaug
kirke åpna for katolske messer.
Det er litt av et bønnesvar som
konkret har reist seg på Tautra.
Det har vært mange bønner og
mye arbeid. En gang så det til og
med ut til at drømmen om et
kloster på Tautra ikke kunne
oppfylles.
På den andre siden av
Atlanterhavet utviklet Mississippi Abbey i Iowa seg slik at at
enten måtte de bygge et større
kloster eller grunnlegge et nytt.
Flere steder ble diskutert, blant
annet Australia, Tunisia og
Tautra. I februar 1999 kom det
syv nonner fra Mississippi
Abbey til Tautra. Den første tida
hadde de enkle forhold for sitt
klosterliv. Men allerede i år 2000
begynte nonnene å planlegge det
framtidige permanente klosteret.
Syv nonner har viet sitt liv til
Tautra Mariakloster og de har
plass til over det dobbelte. I tillegg er det nå mulighet til å leie
seg inn her, være tilstede på de
åpne bønnensamlingene.
Her kan en oppleve naturen ved
vandringer ved fjord og i fjære.
Her kan en søke stillhet og ro fra
en ellers travel hverdag.
Tautra Mariakloster representerer et åndelig kraftsentrum. Der
mennesker lever i bønn, ja, der
skjer det noe. Vi vet at nonnene
ber også for oss her i Inderøy
prestegjeld.

Nå begynner kanskje en og
annen å tro at prest Sverre er blitt
katolikk. Egentlig kan det skje
meg verre ting enn det. Men det
jeg har opplevd blant annet som
sjømannsprest i England og
Kanada og som prest her i Norge
er alt som vi har felles. Den økumeniske bevegelse har også ført
lutheranere og katolikker nærmere hverandre. Vi har ei felles
tro på Jesus som frelser. Det
forener oss.
Kari Kirsten og jeg var blant de
økumeniske gjestene og representerte menighetene våre. Det
var ei stor begivenhet. Noe slikt
hadde vi ikke vært med på før.
Relikvier ble murt inn i alteret.
Alterbordet ble smurt inn med
vigslet olje, et tegn på Den hellige ånd. Røkelse ble det heller
ikke spart på. Vievatn ble stenket
over både menighet og vegger.
Vievatnet et et tegn på dåpens
nåde. Tolv lys ble tent for å minnes våre tolv apostler.
Ved denne gudstjenesta opplevde jeg min tros åndelige røtter.
Slik kom trua hit til landet vårt.
I prosesjonen var det gjester fra
moderhuset i Mississippi Abbey,
fra Citaux i Frankrike, fra
Hamburg i Tyskland. Her var
abbedder og priorinner.
Tautra Mariakloster fikk god
mediaomtale, men jeg savnet at
den åndelige verdien ikke ble
omtalt. At den bønnens åndskraft
som her rår bærer frukt er jeg
overbevist om.
Til slutt: Takk for bønnens felleskap.
Sverre Gustad

6

Sommeren 2007

Kamskjel som pilegrimssymbol
Sommaren er tid for pilegrimsvandring for mange. Rundt i
Europa har vi fleire kristne pilegrimsmål, med Nidaros i nord,
Roma i sør, Jerusalem i aust og
Santiago de Compostela i vest,
som dei mest sentrale måla.
Byen Santiago de Compostela
ligg i det nordvestre Spania, og
har fått namn etter apostelen
Jakob. (Santiago = Sant Iago =
Sankt Jakob). Jakob var saman
med brødrene Johannes og
Peter dei som stod Jesus nærast
av dei tolv disiplane. Ei legende
som stammar frå 700-talet, fortel at Jakob kom til Spania og
forkynte evangeliet der. I alle
fall vart levningane hans flytta
til denne spanske byen på 600talet, og seinare vart katedralen
i Santiago eit av dei viktigaste
valfartsstadene. Også her frå
Norge for det folk på tur til
Santiago. Ein veit at ein mann
frå Vestlandet reiste dit alt på
1300-talet. På denne tida vart
også namnet Jakob tatt i bruk
som personnamn her i landet.
I kyrkjekunsten finn vi pilegrimen framstilt som apostelen
Jakob. Som vernehelgen for
pilegrimane er han utstyrt med
vandrestav, ein vidbremma hatt,
kappe, reiseveske og det spesielle kjennemerket: kamskjelet. I
rundt 1000 år har det no vandra
pilegrimar mot Santiago, smykka med kamskjel som symbol
på sin pilegrimsstatus.
Så kan vi undrast: Kvifor er
kamskjelet blitt eit symbol for
pilegrimane? Til dette finst det
fleire utsagn utan at ein heilt
sikkert veit grunnen. Ei forklaring er at kamskjelet var praktisk og lett å bere med seg som

drikkebeger på vegen. I SørEuropa kan det som kjent vere
både varmt og tørt, og det kunne
vere livsnødvendig å få nok
vatn. Kamskjelet var derfor
godt å ha når ein kom til ein
bekk eller ei oppkomme, og
kunne drikke "livets vatn".
Samtidig streifer tanken oss:
Døypefonten i mange kyrkjer er
forma som eit kamskjel, m.a. i
Sakshaugkjerka, der ein engel
held skjelet framfor seg. Ved
dåpen blir også dette fylt med
vatn. Kan vi sjå ein samanheng
her?
Det vart etter kvart bygd
mange Jakobskyrkjer rundt i
Europa, også her i landet. Så
langt vi veit låg dei fleste av
desse kyrkjene på Vestlandet.
Der er muleg at vestlendingane
drog meir til Santiago enn nordmenn elles. Dei var vant til strabasiøse sjøferder og sette like
gjerne kursen sørover som vestog nordover. Både skriftlege

kjelder, arkeologiske funn og
den eldste kyrkjekunsten tyder
på at dette er tilfelle. Det er
avdekka kamskjel i middelaldergraver både i Bergen,
Trondheim,
Hamar
og
Tønsberg. Kamskjelet er også
inngravert som dekorasjon m.a.
på ein ring frå 1400-talet som er
funne i Bergen.
I katolske land feirer dei
Jakobsmesse den 25. juli. Her i
landet er denne dagen blitt kalt
"Jakob Våthatt", og primstavmerket er ein dryppande våt
pilegrimshatt. Denne dagen var
ein viktig merkedag for veret.
Dei gamle nordmennene frykta
regn denne dagen, for dersom
det regna, ville det nemleg bli
ein våt haust og dårleg ver i
mange veker framover. Men var
det fint ver på denne dagen,
ville resten av sommaren bli
likeins. La oss håpe at det blir
godt ver den 25.juli!
S. H.
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”Syng med oss” i Mosvik
"Syng med oss" -kveldene i
Mosvik kirkestue er blitt, ja, skal
vi si, populære. Her kommer
unge, foreldre og godt voksne for
å være med på samme arrangement.
Var det noen som sa at unge og
voksne ikke kan gå på samme tilstelning? Kirkekor og barnekor
deltok på "syng med oss" -kvelden den. Begge kora sang av
hjertets lyst og glede. Organist
Ingrid Aspmodal ledet kirkekoret, Klara Vik Aarmo dirigerte
barnekoret og Morten Fossum
trakterte
gitaren.
Menighetsrådets leder Vivian
Furunes ledet foruten at hun leste
dikt.
Og tradisjonen tro så var det et
rikt kaffebord med god kaffe og
annet drikke. For den som prest
var og skulle si noen ord til ettertanke, så trengte han egentlig

Sikres mot brann
I løpet av mai og juni skal
Sakshaug kirke, Heggstad kirke
og Salberg kirke sikres mot
brann.
På bildet er Kjell Ystgård i ferd
med å montere brannvarslingsanlegg i Sakshaug kirke.

Takk!
Hjarteleg takk for gåva til nytt
orgel i Sakshaug Kyrkje som
vart gjeve i samband med
Anders Farbu si gravferd.
Orgelfondet sin komite

ikke å si så mye for evangeliet
ble så fint og ekte formidlet
gjennom hele arrangementet. Vi
sier takk til alle som var med og
gjorde kvelden til en rik opplevelse. Loddsalget gav en god

sum penger til menighetens
misjonsprosjekt i Mali.Vi ser
fram til neste "syng med oss" kveld.
S.G.
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Menighetsturen 2007
Den 25. mars, -Maria bodskapsdag eller Marimesse- var det
klart for årets menighetstur.
Opprinneleg var det Sakshaug
kyrkjekor som hadde planlagt
kortur til Trondheim og Ilen
kirke denne dagen. Etter kvart
vart det kombinert med menighetstur, slik at turen vart åpen for
alle som ønskte det i Inderøy og
Mosvik. Røra sokneråd stod som
arrangør, og det var ein full
Gausenbuss som kom til byen på
årets første verkelege vårdag.
Noen kjørte også på eiga hand,
så vi var vel tilsaman mellom 60
og 70 personar. Litt spenning var
det om alle hadde flytta fram
klokka til sommartid, for bussen
starta kl 8, men det gikk bra!
Kjerkkoret fikk såvidt tid til å
øve litt før gudstenesta, det var
nødvendig å bli litt kjent med
organisten som koret skulle
"samarbeide" med. Han heiter
David Scott Hamnes og har sine
aner både frå Australia og

Hans Kristian Solbu orienterer om Ila-kjerka.

Namdalen. Elles var det gjensyn
med tidlegare res.kap i Inderøy
og Mosvik, no sokneprest i Ilen,
Hans Kristian Solbu, som heldt
ei fin preike på denne kvite og

Sakshaug kyrkjekor deltar under gudstenesta.

lyse dagen midt i ei elles mørkfiolett faste- og pasjonstid.
Etter gudstenesta fikk vi ei god
orientering om Ila-kjerka av
Solbu, og deretter var det kjerkkaffe og gode rundstykke å få.
Solbu vart med vidare i bussen
på ei sightseeing i Ilaområdet,
som han orienterte om. Store
endringar er på gang her, ein ny
innfartsveg er under bygging, og
Ilabekken som var lagt i rør i
lange tider, er no åpna og ligg i
dagen igjen. Sjølv om der verkar
kaotisk no, vil det nok bli eit flott
område når det er ferdig.
Så bar det opp "vestoppfarten"
til Sverresborg . Vanlegvis startar
dei ikkje guidinga her før 1. juni,
men vi var privilegert og fikk ei
god og interessant omvisning på
denne borga til kong Sverre og
folkemuseet her. Vi besøkte
Haltdalen stavkyrkje frå ca 1170,
og Lo-kjerka frå Åsen, og fikk
også sjå innom "festhuset" på
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Midtnorsk
gospelfestival
MiG Tautra 2007,
26.-29.juli

Middag på Sverresborg. Fremst f.v. Frøydis Kirknes, Alf Haavik, Sigrid Haavik,
Inger K. Norum og Asbjørn Norum.

Orgelet i Ila-kjerka er laga av samme mann som bygde orgla i Gammelkjerka og
det som står framme i Sakshaug-kjerka, Claus Jensen.

Oppdalstunet.
Mosvik og Inderøy, eit godt og
Deretter smakte det godt med triveleg minne rikare!
middag,
den
også
på
Sverresborg, og så var det å sette Tekst: Sigrid Haavik
seg i bussen på veg heim mot Foto: Øystein Forr

Det allsidige opplegget vil passe
både for liten og stor. Vi byr på
uttallige konserter med kjente
artister
som
Elisabeth
Andreassen, Aleksander With,
Samuel
Ljungblahd,
Gil
Bonden, Tore Ljøkjel, Garness,
Onkel Tuka, jentegruppa Seven,
m.fl. I tillegg kommer ikke mindre enn fire kor fra Norge og
England.
Det blir samlivsseminar med
Torbjørn Nordvoll, seminar med
HP om hans vei ut av rusavhengighet, korsangseminar med
Øystein Lund Olafsen og
gospelfestseminar for barna med
Seven som avsluttes med deltakelse på konsert på lørdag.
Festivalen byr på spennende fritidsaktiviteter som Tarzanløype,
bruskasseklatring, vannski volleyball, paintball og fotball med
Vidar Riseth på Tautras egen
fotballbane. Dessuten har Tautra
en flott badestrand og en natur
som innbyr til rike opplevelser
for små og store.
Festivalen har egen campingplass for telt og campingvogner/bobiler.
Gospelkoret RejoySing ønsker
alle velkommen til en opplevelsesrik langhelg hvor gospelen
står i fokus. Ønsker du flere
opplysninger, se vår hjemmeside på internett www.mig.no.
Vi håper du tar deg tid til å
komme, enten for å delta under
hele festivalen eller deler av den.
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Ungdomsklubb i Mosvik
Mosvik menighetsråd hadde et
ønske om å få til et tiltak hvor
ungdommen kunne treffes, og
hvor det var trygt og trivelig.
Ungdomsklubben som ble startet
opp i vinter, har blitt et populært
tiltak for ungdommene. Fredag
26. januar var første klubbkveld i
kirkestua, og 27 ungdommer
møtte opp.
Samme kvelden ble det nedsatt
ei arbeidsgruppe, som ble bestående av Margrete Holmeide, Elin
Tangstad fra menighetsrådet, og
to gutter og to jenter fra klubben.
Klubben begynner kl. 19.00 og
avslutter kl. 23.00.
Menighetsrådet hadde i forkant
god dialog med kommunen, og
de har støttet opp økonomisk.
Det ble handlet inn en del spill,
og musikkanlegg ble montert.
Sist fredag hadde klubben fått
seg et biljardbord, og det så ut til
å være populært
Annenhvær fredag er det
klubbkveld, hvor to fra menig-

hetsrådet og to av foreldrene har
ansvaret. Det ordnes varmmat
(eks taco) og det selges snaks.
I februar ble det arrangert tur til
Hoksdalen for slalomkjøring, og
50 ungdommer var med. Positive
foreldre stilte opp for skyss, og
klubben betalte heiskort.
Først på mai ble det arrangert
bowlingtur til Steinkjer, med 36
deltagere. Også her stilte foreldrene opp med skyss, og klubben
betalte bowlingen.

Det er satt opp aktivitetsplan
for fredagssamlingene, med
blant annet
-tema / filmkveld
-turer
-grillkvelder
Det blir sommerferie i juli.
Etter det blir de som er nye sjuendeklassinger invitert til klubben, ettersom aldersgruppen er
fra 7. klasse og oppover.
Astrid Melting
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Vårpuss
både ute
og inne
Også i år har folk stilt villig opp
for å pusse opp både utenfor kirkene og inne i kirkene.
På det øverste bildet er det
Astrid Heistad og Alf Tønne
som er i gang med vårpuss på
kirkegården ved Heggstad kirke,
og nedenfor er det Trond
Taraldsen (t.v.) og Annar
Valskraa som stiller med trillebår og tilhenger på samme sted.
I Sakshaug kirke er det fra venstre Asbjørn Norum, Ingrid
Røttingsnes, Johanne Stavran,
Greta Vang og Eldbjørg Norum
som vasker kirkebenkene, og
nederst er det Marit Næss og
Oddbjørg Rindhølen som gir
messinglysestakene ny glans.
Kirkevergen ønsker å rette en
stor takk till alle som har deltatt
ved de forskjellige dugnadene i
prestegjeldet.
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Baden Powell og speiderbevegelsen
For 100 år siden kom Baden
Powell på den geniale ideen å
starte speiderbevegelsen. Han
inviterte 20 unge gutter fra
England og organiserte den første speiderleiren på Brownsea
Island. På grunn av det organiserer Møre-, Helgeland- og
Trøndelag - speiderkrets jubileumsleir på Ytterøy sommeren
2007. Og for å øke motivasjonen
til de yngre medlemmene i de
forskjellige
speiderkretsene
arrangerte de tre kretsene en
inspirasjonsstur til England.

møte med speidere fra forskjellige kulturer. Dagen ble avsluttet
med fish and chips ved brygga i
Pool.
3. april fikk vi oppleve det historiske London med guidet tur og i
ett regnfullt London. Senere på
dagen åt vi middag på KFUk hjemmet. På onsdag fikk vi oppleve speiderleirstedet Gilwell
Park fra sin beste side, det var
sol. Vi fikk instruksjon i pil og
bueskyting og nøt det å komme
bort fra storbyen. Vi ble kjent
med ei speidergruppe fra Norfolk
og ble invitert på leirbål. Det var
Vi, tretten speidere og to ledere, interessant å se hvordan speidere
dro den 1. april fra Værnes til fra to ulike land arrangerte og
Stansted flyplass tidlig på mor- gjennomførte
et
leirbål.
genen, innkvarterte oss i bed & Skjærtorsdag fikk vi mye av
breakfast hotellet nær Marble dagen til fri disposisjon og da
Arch. Resten av dagen gikk med hadde vi blitt relativt godt kjent i
til å orientere oss i nærområdet. Londons gater. Dagen ble avslutMandag 2. april dro vi tidlig om tet med påskemåltid ved Den
morgenen
til
Brownsea Island.
Brownsea Island
ligger i Pool som
igjen ligger i
Bournmouth. Der
var det guiding og

Speiderne ved
Baden Powell minnestein på BrownSea
Island.

norske
sjømannskirken.
Langfredag startet med morgengudstjeneste i Westminister
Abbey og med middag i Baden
Powell senteret. På slutten av
kvelden så vi musikalversjonen
av Billy Elliot. På lørdagen fikk
vi vafler i den norske sjømannskirken. Senere ble vi kjent med
speidere fra USA på jentespeidersenteret PAX LODGE. 1.
påskedag reiste gruppen hjem.
Turen ble for mange en inspirasjonsreise med mange inntrykk
og for mange var det interessant
å få et nærmere innblikk i mannen
som
skapte
Speiderbevegelsen.
Takker
menigheten for en tur som dere
hjalp til med å gjennomføre.
Ole Aleksander Jakobsen
og Paul-Johan Gustad
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Årsmelding for
Inderøy sokneråd 2006
Soknerådet har i 2006 hatt denne
sammensetningen med følgende oppgaver og verv:
Asbjørn Norum, leder
Nina Strand, nestleder,
medlem i fellesrådet
Tor Værdal, kasserer,
medlem i fellesrådet
Kari Husby, sekretær,
utsending til Kjerkbladet
Arve Erik Norum , vararepr. til
fellesrådet, studie- og
bibelkontakt, repr. i Stiftelsen
Greta Vang, besøkstjenesten,
Kirkens Nødhjelpkontakt,
husstyret, innkjøpsansvarlig
Solveig B Pedersen, besøkstjenesten,
Kirkens Nødhjelpkontakt,
husstyret
Per Bjarne Ulvin, studie- og
bibelkontakt, leder i Stiftelsen
Stein Roar Tronhus, fast vararepresentant, blomsterfondet, klokker- og kirkevert turnus
Sokneprest Sverre Gustad, møter
som fast medlem
Vararepresentanter: Eva Pauline
Hedegart, Hans Snerting, Elin Ulvin
I 2006 har det vært 10 møter i soknerådet, årsmøte i menigheten og 1 fellesmøte med de andre soknerådene i prestegjeldet. Vi har arbeidet med 58 saker.
I 2006 var det Røra Sokneråd sin tur til
å arrangere Medarbeidernes jule- og
nyttårsfest. Det var kveldsbønn i
Salberg kirke og deretter samling på
Røra Samfunnshus med mye god mat
og innslag ved Soknepresten Sverre
Gustad.
Den 29.januar var det utdeling av bibler
til 5.klassingene. Om lag 50% av elevene møtte opp.
I forbindelse med påskehelga var det
som vanlig gudstjeneste på Bøl og
Øynheim i tillegg til de faste i kirka.

som bøssebærere og foresatte bidro
med skyss. Soknerådet sørget for registrering og bevertning til deltakerne.
Konfirmasjonsdagen var 28.mai.
Soknerådet hadde ansvar for konfirmantkappene og sortering av hilsninger
til konfirmantene.
Kirkegårdsdugnaden
var
3.mai.
Arbeidet gikk raskt unna med bra oppmøte- ca. 60 personer deltok.
Soknerådet serverte mat og kaffe.
Det var ca 35 stk som deltok på årets
menighetstur som gikk til Ytterøya i fint
sommervær. Lars Forberg var guide og
fortalte om Ytterøya på en interessant
måte.
Årets Kjerkmarsj ble arrangert under
"Inderøytreffet" 20.august fra Setran til
Sakshaug kirke. Deltagelsen kunne
vært bedre, bare 14-15 stk deltok men
den lave oppslutningen skyldtes trolig
at det var mange arrangement samme
helga i forbindelse med "Inderøytreffet"
og at starten gikk tidlig på dagen.
Søndag den 17.september arrangerte
soknerådet
50-årskonfirmantfest.
Vikarprest Anne Nordvoll holdt preken
og presenterte konfirmantene under
gudstjensten. Deretter ble konfirmantene fotografert av Reidulv Lyngstad.
Samværet fortsatte i Kjerkstu hvor det
ble servert festmiddag. Videre var det
sanger, taler og opplesning av hilsener.
Det var stor stemning og praten gikk
lett hele dagen. Nina Strand fra soknerådet ledet programmet i Kjerkstu.
I forbindelse med Gjønnes-utvalget sin
utredning om Stat/kirke, ble det arrangert et orienteringsmøte 19.september
hvor kirkesjef Ingar Samset deltok.
Samset var medlem i Gjønnesutvalget
og ga derfor en kort redegjørelse om de
3 ulike synspunktene i utvalget. I tillegg
til prestene deltok representanter fra
soknerådene i Mosvik og Inderøy,
ansatte i Inderøy kirkelige fellesråd og
kommunene.

Konfirmantfesten ble avholdt 26.mars.
Mange konfirmanter med foresatte
kom.
I samarbeid med de andre soknerådene
i kommunen og Mosvik Sokneråd ble
det arrangert "konfirmantnatt" 21.april
på Mosvik skole. Inderøy Sokneråd
stilte med vakter utover kvelden og
natta.

I uttalelsen til Gjønnesutvalget mener
Inderøy sokneråd at Den norske kirke
som statskirke bør avvikles. Det overordnede prinsipp som skal ligge til
grunn for tros- og livssynpolitikken, er
en åpen folkekirke. Soknerådet sier
videre i uttalelsen at Den norske Kirke
skal være forankret i egen kirkelov og
finansiering skal skje ved offentlige
midler og ikke medlemsavgift.

Aksjonsdagen for Kirkens Nødhjelp
var 4.april. Alle konfirmantene deltok

Årets høsttakkefest ble arrangert i sam-
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arbeid med Inderøy Bondelag. Etter
gudstjenesten var det hyggelig samvær
på Kjerkstu. Eva P Hedegart holdt innlegg rundt temaet om høsting av matvarer.
I forbindelse med Allehelgens dag 6.
november, ble begge kirkene holdt åpne
utover hele søndagen etter gudstjenesten. Levende lys ble tent i kirkene og
representanter fra soknerådet var tilstede.
Ved oppussing av Kjerkstu som har
foregått på dugnad, ble det servert graut
til ca. 20 dugnadshjelpere 5.november.
I
forbindelse
med
at
Opplysningsvesenets fond deler ut
Prosjektmidler til barne- og ungdomsarbeid har soknerådet sendt søknad om
oppstart av barnekor. Siv A. Lorentzen
har sagt seg villig til å dra i gang prosjektet. Svar på søknaden vil først
komme ca 1.mars og evt oppstart vil bli
høsten 2007.
3.desember fikk 4-åringene "Barnas
Kirkebok" ved familiegudstjenesten.
Det var servering av boller og saft i
Kjerkstu etterpå. Mange 4-åringer med
foreldre møtte opp.
Soknerådet overrasket Inderøy kyrkjekor med karbonader og bløtkake på
sangøvelsen 5.desember. De fikk også
overrakt en sjekk på 5.000 kr som takk
for mangeårig innsats og inspirasjon
videre.
I 2006 har det vært 42 gudstjenester
hvor soknerådsmedlemmene har vært
kirkeverter og hatt ansvar for kirkekaffen de dagene ikke andre har hatt serveringen.
I løpet av året har brannvern vært i
fokus flere ganger. Kirkevergen har
informert om soknerådets ansvar og
delt ut brannvernprotokollen fra kommunen. Vi har også hatt befaring i kirka
for å bli kjent med nødutganger og
brannslukkingsapparat.
Soknerådet vil takke alle frivillige som
driver godt arbeid for barn, unge og
eldre f.eks produksjon av dåpskluter,
søndagsskolen, speiderarbeid, bibelstudiegruppe og besøkstjenesten. Vi vil
også takke Sakshaug Kyrkjekor,
Musikklaget Laat og Nordøy hornmusikklag for fin musikk og sang ved flere
anledninger.
Takk til alle for godt arbeidsår!

Inderøy 19.02.07

Kari Husby
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Slekters gang
Inderøy sokn

Røra sokn

Mosvik sokn

Døypte:
18.03. Ivar Evju
Emma Sofie Sagvik-Hegdal
22.04. Aksel Stuberg Sende
(døypt Stiklestad krk.)
29.04. Astrid Alstad Stornes
Julie Damås Tronhus
Martin Stavran
13.05. Adrian Kjesbu Engan

Døde:
14.02. Torbjørn Rønning f. 1923
31.03. Odd Charles Halvorsen
f. 1925
06.04. Roger Erik Sømarken
f. 1936
Sandvollan sokn

Døpte:
01.04. Adrian Svenning Brevik
Lars Kristian Sundseth
08.04. Jonas Hågensen

Døde:
20.03.
03.04.
16.04.
30.04.
20.05.

Tom Ottar Røe
Asbjørn Willy Dahl
Sverre Hansen
Sigrid Bjerkan
Gunnar Vistaunet

f. 1975
f. 1946
f. 1924
f. 1914
f. 1923

Døypte:
04.01. Elise Vanebo Sivertsen
(døypt i Steinkjer krk.)
05.04. Oliver Aas Olsen
Døde:
13.04. Olga Werstad

Døde:
02.04. Håkon Sliper
f 1922
07.04. Idar Johan Gjetåsaune
f 1919
22.04. Ingebjørg Nervik
f 1914
26.04. Else Marie Grande f 1930

f 1913

Vigde:
31.03. Randi Kristine Røvik og
Jan Birger Vistven
12.05. Ann Vanessa Lopez Nervik
og Svein Erik Ryan

Messeliste
03.06. Treenighetssøndag
Joh 3, 16-21
Sakshaug gml kyrkje
kl 11.00
Dåpsgudsteneste
v/ spr. Gustad

24.06. 4. s.e. pinse ( Sankthans)
Luk 1, 57-66
Hustad kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ vikar

08.07. 6.s.e. pinse
Luk 5, 1-11
Hustad kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad

Salberg kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide

15.07. 7.s.e. pinse
Matt 5, 20-24
Salberg kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad

Prostidag i Stod
10.06. 2. s.e. pinse
Luk 16, 19-31
Langhuset
kl 11.00
Friluftsgudsteneste
v/ Holmeide og Gustad
17.06. 3. s.e. pinse
Luk 14, 16-24
Mosvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ spr. Gustad

29.06. Sakshaug gml kyrkje
kl 19.00
Persokmesse
v/ spr. Holmeide.
Sakshaug kyrkjekor
01.07. 5. s.e. pinse
Matt 7, 1-5
Kjerknestangen kl 11.00
Friluftgudsteneste
v/ spr. Holmeide

22.07. 8. s.e. pinse
Mark 8, 1-9
Kilen, Mosvik
kl 12.00
Friluftsgudstjeneste
v/ spr. Gustad
25.07. Hamnasætra
Olsokvandring
v/ spr. Gustad

kl 18.00
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29.07. 9. s.e. pinse Olsok
Sal 33, 12-22
Sakshaug gml kyrkje
kl 18.30
Olsokmesse v/ spr. Gustad
Hustad kyrkje
Olsokmesse
v/ spr. Holmeide

kl 20.00

05.08. 10. s.e. pinse
Matt 25, 14-30
Solem, Røra
kl 12.00
Friluftsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
12.08. 11. s.e. pinse
Luk 19, 41-48
Sakshaug gml kyrkje
kl 12.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
19.08. 12. s.e. pinse
Luk 18, 9-14
Hustad kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide

26.08. 13. s.e pinse
Mark 7, 31-37
Vestvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ vikar.
02.09. 14. s.e. pinse
Luk 10, 25-37
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
Konfirmantpressentasjon
Salberg kyrkje kl 19.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
Konfirmantpressentasjon
09.09. 15. s.e. pinse
1 Tess 5, 15-24
Mosvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ spr. Holmeide
Konfirmantpressentasjon
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
Konfirmantpressentasjon
16.09. 16. s.e. pinse
Matt 6, 24-34
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr Holmeide
50 års konfirmanter
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Salberg kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
50 års konfirmanter
23.09. 17. s.e. pinse
Joh 11, 17-27
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
50 års konfirmanter
Mosvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ vikar
50 års konfirmanter
30.09. 18. s.e. pinse
Mark 2, 18-28
Salberg kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
Barnas kirkebok utdeles til
4-åringene i soknet.
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ vikar
Barnas kirkebok utdeles til
4-åringene i soknet.
Vi tar forbehold om
endringer i messelista.

Lydanlegg
Når en kommer til kirka til gudstjeneste, begravelse, vigsel eller
et annet arrangement er det viktig at en hører hva som sies. En
føler seg på ingen måte inkludert
når en ikke hører hva som blir
sagt. I årevis har vi forsøkt å få til
egnede anlegg i kirkene
Sakshaug, Heggstad og Salberg,
men så langt har det ikke vært
nok offentlige midler til å dekke
verken fornying eller nyanskaffelser. Kirkene er offentlige bygg
og dette er det offentliges ansvar.
Men skal vi vente på offentlige
midler lenger ? Skal i vi igjen gå
ut til soknets medlemmer, som

egentlig eier kirkene, og igjen
spørre om bidrag? Sokneråda ser
ingen annen mulighet skal det
skje noe i nær framtid.
Så ønsker du å høre bedre ber
råda om at gaver til lydanlegg
settes inn på følgende konti i
SpareBank1 Midt-Norge:
Sakshaug nye kyrkje:
4202 11 25282
Heggstad kirke:
4451 46 16792
Salberg kirke:
4440 09 56747

Kostnader:
Sakshaug nye kyrkje:
ca. kr. 130.000
Heggstad kirke:
ca. kr. 50.000
Salberg kirke:
ca. kr. 20.000
Gaver av denne type mellom 500
og 12.000 kroner er fradragsberettiget på inntekt før skatt trekkes.
Takk for at dere vil høre hva
som blir sagt!
Sverre Gustad
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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
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Astrid Melting og Reidar Sundal (produksjon). Ekspedisjon: Solbjørg Hermann,
Sakshaug, 7670 Inderøy - Postbanken: 0530 3351061

Det står skrevet:
Anden sjølv vitnar med vår ånd at vi er Guds born.
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