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Folkekirken - folkets kirke
Den norske kirke er en folkekirke og folkets kirke. En
kirke som er tilstede for folket
og som styres av folket
gjennom de valgordninger og
systemer som finnes. Den
lokale menighet ledes av
menighetsrådet som velges av
folket, selvfølgelig i samarbeid med de ansatte.

hvilken målform vi skal bruke
i kirken, i gudstjenesten og de
andre kirkelige handlingene.
Jeg mener ingenting om hvilket målføre vi skal bruke, men
det er viktig at folket sier sin
mening.

Alle som er over 18 år og tilhører det aktuelle, i dette tilfellet Røra sokn, har stemmeFolk i kirken har stor påvirk- rett. Dette er en anledning
ningsmulighet, gjennom å hvor folket får bestemme
delta ved menighetsrådsvalg, hvordan vi skal ha det i kirka
fremme saker for menighets- vår, så bruk den stemmeretten
rådet eller saker for menig- dere har til å si hvordan dere
hetsmøtet.
vil ha det i deres kirke.
Godt valg.
Nå er det fremmet en sak for
menighetsmøtet på Røra, det
Margrete Holmeide
er fremmet krav om valg av
sokneprest

Syng med oss i Mosvik
”Syng med oss” i Kirkestua i Mosvik onsdag 24. oktober kl. 18.00
• Kirkekoret deltar.
• Gunvor Norum leser fra sin diktsamling
• Bevertning
• Loddsalg til inntekt for prosjekt Mali
Hjertelig velkommen
Skyss fra omsorgsboligene kl 17.30.
Ønskes det skyss fra andre deler av kommunen,
ta kontakt på tlf 74064697 / 91710639
Mosvik Menighetsråd

Takk
Hjertelig takk for gaver vi fikk
i anledning
Eldbjørg Andrea Bergs
begravelse.

Takk for gaven til Inderøy
kirkestue i forbindelse med
Nelly Ulvins begravelse.
Inderøy kirkestue

Mosvik menighetsråd

Foreningsmøter i Sakshaug og
Stokkan / Utøy foreningene
første torsdag i måneden.
Møter v/ Astrid Breivold
2. - 4. oktober.
Bibelhelg v/ Ragnar Evenstad
9. - 11. november.
Nærmere opplysninger:
Se plakater på Kjerkstu og
Utøy bedehus.
Alle er velkommen
på samlingene!
Størst er kjærligheten
Om å lytte med varme,
innlevelse og respekt.
Kurs 2. og 3. november i
Levanger Frikirke.
2. nov. kl 18.00 til 22.00
3. nov. kl 09.00 til 17.30
Kurset er for alle som møter
mennesker.
Fokuset i kurset er å lytte til
og møte mennesker på en
støttende måte.
Ledere: Diakon Sverre Solberg
og Inger Brit Rødberg
fra Normisjon.
Pris kr. 600,- som dekker kursavgift, måltider og arbeidsbok.
Program fås ved å henvendelse
til kirkekontoret.
Arr. Inderøy Sokneråd,
Skogn Normisjon og
Levanger Frikirke.
Framsidebildet viser Salberg kirke
en regntung høstdag i september.
Når vi skriver ”God høst!” så er kanskje ikke alle helt enige i det!
Foto: Reidar Sundal

Frist

for stoff til neste utgave:
1. november
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Guds valg og vårt svar
Vi har nettopp hatt kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Frammøteprosenten kunne vært
langt bedre sier de som fører statistikken.
Stemmeretten er en av våre mest verdifulle rettigheter. På veikanten mellom Skogn og Ekne
står en minnestein over de som kjøpte seg noen
kvadratmeter jord for å få stemmerett. Disse ble
kalt myrmenn. Det stod kamp om å få stemme.
Først for menn og så for kvinner. Når en tenker
på det blir det et tankekors at det største partiet
er de som ikke stemmer.
Nå var det ikke selve valget jeg ville
kommentere. Kyrkjebladet er ikke noe partiorgan. Derimot har vi utsagn om nettopp valg i
Guds eget ord, Bibelen. Apostelen Paulus skriver
i et av sine brev, Efeserbrevet. Dette brevet
manglet opprinnelig adressat, det var et rundskriv til flere menigheter. I Efesus var det ei
blomstrende menighet, derfor ble det tillagt
denne menigheta. I følge tradisjonen ble apostelen Johannes biskop der og Jesu mor, Maria, ble
gravlagt her.
Det står skrevet:
"Lovet være Gud, Vår Herre Jesu Kristi Far,
han som i Kristus har velsignet oss

med all Åndens velsignelser i himmelen.
I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,
Så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.
Ef. 2,3-4.
Gud har valgt oss og det før verden ble
skapt. I Kristus er vi valgt. Dette er sterke ord.
Dette gjelder Guds menighet, den kristne menighet. Hva svarer vi til dette valget? Det å være
valgt til et tillitsverv, stort eller lite, og samtidig
ikke ta imot tilliten skuffer alle de som stemte på
deg.
Hva svarer så vi på Guds utvelgelse? Vi
er valgt inn på et parti der Jesus er partileder for
å holde oss til valgspråket. Ikke trenger vi fast
eiendom for å bli valgt heller. Vi er utvalgt fra
den evige morgen for å si det slik, valgt til å fylle
Guds evige og fullkomne bolig. Hva skal vi da si
om dette? Ved å forsmå en slik gave stenger vi
oss selv ute. Med en takk i hjertet er himmelen
åpen. Takk gode Gud for at du har utvalgt oss til
frelse og evig liv. Amen.
Sverre Gustad


Julesalget NMS på Verdal, 30/11og 1/12 i
Verdalsøra bedehus.
Tidligere prost i Verdal Per Hallstein og
Anna Sylvia Nielsen blir med.
Hans Birger Neergård deler nytt fra Etiopia.
Flotte sangkrefter.
Salg av hjemmebakst, husflid og ting fra
Mali. Kaffesalg. Rømmegrøtsalg på fredag.
Loddsalg. Åresalg. Fiskedam.
Fine gevinster og varer. Alle velkommen.
NMS
Kjøp klimakvote i
Det Norske Misjonsselskap!
Privatpersoner og bedrifter har nå mulighet
til å knytte seg til NMS sin klimakvote - ordning. Ved å betale inn til NMS klimakvotekonto i forbindelse med flyreise kan du eller
bedriften være med på å gjøre en innsats
for et bedre klima.
Pengene går i sin helhet til et biogass- prosjekt i Kina.

Kina regnes etter hvert som et av verdens
mest forurensende land.
Tenk klima når du reiser!
Europa . 150 kroner (t/r)
Interkontinentalt: 350 kroner(t/r)
NMS - klimakvote -konto: 8220 02 85030
Innbetalingen merkes:641428 7020
Mer info. WWW.nms.no

NMS Gjenbruk, Levanger
En butikkjede som eies av Det Norske
Misjonsselskap
NMS Gjenbruk ønsker å gjøre noe i forhold
til forvaltning av ressurser gjennom å motivere og i praktisk legge til rette for gjenbruk.
Vi ønsker å fremme et bedre miljø og motvirke "bruk og kast" holdningen. Vi har alle
ting og tang vi gjerne kan kvitte oss med.
Ikke la det gå i søpla. La oss tenke GJENBRUK. Vi er satt til forvaltere over alt vi har
fått. Vi lever i overflod. Skap og kott fylles. Vi

trenger å stoppe opp. Min rikdom kan jeg
dele med andre. Nå kan også ting du ikke
har bruk for bli til penger for misjonen.
Vi ønsker å ha en fin butikk, ikke noe loppemarked.
Vi tar i mot alt som er helt, rent og brukbart.
Ikke klær og sko eller hvitevarer.
Vi tar i mot varer i åpningstida, eller etter
avtale. Har du møbler, store ting eller kvantum så gjør en avtale med oss.
Stikk innom butikken ! Du kan finne deg
mange godbiter. Kanskje vi har akkurat den
koppen du mangla, eller den skåla bestemor
hadde.
Vårt motto er "Trivsel med brukt" Brukt er in.
Misjon - skaffe inntekter til misjonsarbeidet
Miljø - forvaltning, ikke bruk - og - kast,
men gjen- bruk
Møteplass - et hyggelig sted å stikke
innom.
Velkommen innom Kirkegata 26!
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Nynorsk eller bokmål på Røra?
I dag benyttes nynorsk under
gjennomføring av gudstjenesten i Salberg kirke. Den 30.
september blir det avgjort om
det også skal være slik i de
kommende år.

gudstjenesten i Salberg kirke
søndag 30. september. Det er
medlemmer av Røra sokn over
18 år som har stemmerett ved et
slikt valg. De som er i tvil om de
har stemmerett, kan sjekke mot
listen som er utlagt på kirkekonI Inderøy Prestegjeld er det den toret.
nynorske utgaven av gudstjenes- Sokneprest Margrete Holmeide
teboka og de andre bøkene som sier at det ikke er noen komplibenyttes i Røra sokn, Sandvollan sert prosess å endre målform, og
sokn og Inderøy sokn, mens at en eventuell endring vil kunne
Mosvik menighet benytter bok- skje ved starten av kirkeåret, som
mål. Det er opp til hvert sokne- er første søndag i advent. Både
råd å ta stilling til målform.
soknepresten og soknerådsledeLeder i Røra sokneråd, Espen ren håper på godt oppmøte til
Eriksen, forteller at det tidligere i avstemningen, slik at resultatet
år kom en henvendelse fra et gjenspeiler det som er menighemenighetsmedlem
om
å tens mening i saken.
gjennomføre en avstemning om
framtidig målform. Kirkeloven
sier at det må være minst 20 personer i menigheten som står bak
et slikt krav, og i dette tilfellet
var dette kravet oppfylt.
Valg etter gudstjenesten
Røra sokneråd har tatt kravet til
etterretning, og det vil bli
gjennomført en avstemning etter

KUNSTBREV
for orgel
Kunstbrevet 2007 er det andre
i ein serie årlege kunstbrev til
inntekt for nytt orgel i
Sakshaug kyrkje. Kunstverka
som blir presentert i kunstbreva, er gitt av lokale kunstnarar.
I år er kunstverket signert
Morten Gjul.
Han skulle vere kjend for
mange etter fleire utstillinger
på Inderøya og andre stader.
Det er Sakshaug Kyrkje sitt
Orgelfond som står for salet av
kunstbrevet.
Detaljane omkring dette blir
annonsert i Inderøyningen.

- Møt opp og si din mening, sier Espen
Eriksen og Margrete Holmeide.

Dugnad
Mosvik kirke
Tårndelen av Mosvik kirke ble
oppmalt på ettersommeren.
Arbeidet ble utført på dugnad av
skoleungdom og ansatte.
Takk til dere alle som deltok i
arbeidet.
Kirkevergen
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Stina og Ole Harald Neergård
har vært hjemme i Norge på
ferie sammen med sønnene
Jonatan og Samuel. Før de reiste fra Inderøy fortalte de til
Kyrkjebladet med begeistring og
engasjement om livet som
misjonærer, og om landsbyutviklingsprosjektene de arbeider
med.

5

Gjeter med lam

Misjonærer med engasjement

M

ali er blant de fem fattigste landene i verden.
Og Stina og Ole
Harald arbeider blant de fattigste
menneskene i det fattigste fylket
i Mali. De kom til Mali i januar
2003 og bor i Douentza.
- Misjonærlivet er veldig
meningsfullt. Vi har en nokså
fleksibel arbeidsdag som gjør at
vi får bedre tid til hverandre enn
det mange her hjemme får til.
Det store minuset med misjonærjobben er avstanden til slekta,
forteller Ole Harald.
- Tidligere måtte vi bruke radionettet, men for snart to år siden
fikk vi internett. Og nå koster det
bare 2,50 per minutt å ringe til
Norge med mobiltelefon!
Familien Neergård blir i Mali i to
til fire år til. Da føler de det er på
tide å komme hjem for en periode. Guttene er adoptert fra
Etiopia og må få anledning til å
bli norske i Norge sier Stina.

Lutherske Frikirke og to afrikan- vann: brønngraving
ske kirker.
helse: vaksiner og fødselshjelp
ålsettingen for arbeidet samt aidsinformasjon
i vårt område er å etablere en fulanitalende Kapasitetsbygging /kompetankirke. Fulaniene er tradisjonelt sebygging: hjelp til organisering
nomader som lever av kvegdrift og kompetanseheving, samt treog de er muslimer. Begge disse ning i demokratisering
faktorene gir utfordringer i evangeliseringsarbeidet. Likevel opp- Lese og skrivetrening, basert på
lever vi at det er flere fulanier opplæring og videreformidling.
som ønsker undervisning om Fulani-folket er både fastboende
kristen tro enn det vi klarer å og nomader. Dette gjør det vanfølge opp, og vi har to små skelig å drive skole i tradisjonell
menigheter med til sammen forstand.
rundt tjue døpte voksne.

M

D

et er to
greiner i
arbeidet i
Mali, landsbyutvikling og evangelisering. Ole
Harald sitter i styret for landsbyutviklingsprosjektina jobber i evangeli- tet. Dette er linket
seringsarbeidet blant fula- opp mot bistandsnier og med barne- og nemda og Norad
kvinnearbeid i fulanimenigheten. som støtter proOle Harald er direktør for sjektet.
Mission Evangelique Lutherienne au Mali. Dette er et samar- I perioden 2004 til
beid mellom Det Norske 2008 satses det på
Misjonsselskap, Den Evangelisk følgende områder:

S

brønngraving
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Misjonærer med engasjement

I

ngen landsbyprosjekt blir satt
igang uten at landsbyboerne
selv viser engasjement. Når
det bygges en såkalt kornbank
får mange mennesker oppgaver
som krever at de kan lese og skrive og å regne. En står for alt
kjøp, en for alt salg, og all pengeog vareflyt må gå gjennom flere
personer. På denne måten blir
sjansene for svinn eliminert.

V

ann

Det er stor kontrast å komme
dundrende inn i en landsby med
stor bil med klimaanlegg og mat
og vann til oss selv, og så bli
møtt av barn som er helt hvite av
tørr svette fordi de ikke har vann
å vaske seg i, forteller Ole
Harald. Det er ikke uvanlig at en
familie må kjøre esel og kjerre i
fire timer for å få tak i et fat med
vann. Da har de 200 liter som
skal fordeles på ti - femten personer samt eselet og kua.
Barnedødeligheten er svært høy.
50 % dør før de fyller fem år.
Etter at et område har fått rent
vann og vaksinering synker

Ole Harald og Stina Neergård med guttene Jonatan og Samuel.

dødeligheten til omkring 12%
før fylte fem år.

H

iv og aids

Mali har mange tilfeller av
hiv/aids. Dette har hittil vært veldig tabu-belagt. I den senere tid
har det blitt mer vanlig å innrømme at et aidssykt menneske
faktisk døde av aids. Familien
prøver ikke lenger å bortforklare
dødsårsaken. Stina forteller at

informasjon om hiv og aids fungerer best gjennom personlig
formidling. Det er vanskelig å
bruke media, for virkemidlene
må være så sterke for å gjøre inntrykk.
- Vi har drevet med informasjon
og holdningsskapende arbeid
siden 2005. Nå er det 28 ressurspersoner som reiser rundt og
informerer. Dette er vanlige ungdommer uten spesiell utdannelse. De har fått kursing i temaet og baserer seg på personlig
formidling, sier Stina
- Mange tenker at hiv rammer
folk i de store byene, men ikke
oss på bygda. Og så er det nettopp det som skjer. Sykehusene
har gratis medisin, men det er
mange som ikke tør å teste seg.
Og avstanden til sykehuset gjør
at folk ikke har råd til å reise dit,
fortsetter hun.

O
Kornlager

le Harald forteller at de
arrangerer fotballcup, to
ganger i året. Dette kombineres med en markedsdag, og
da kommer det fotballag fra flere
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Misjonærer på sommerferie

Brønngraving

landsbyer og mange tilskuere.
Pausen mellom første og andre
omgang blir brukt til aidsinformasjon.

O

mvendelse

Selv om fulaniene er muslimer
er det vanlig å blande inn den
gamle naturreligionen. Det vil si
at de blant annet oppsøker medisinmenn for å få hjelp og beskyttelse. Dette er dyrt, og folk føler

at behovet for beskyttelse mot
onde åndsmakter bare øker. De
som har blitt kristne sier at den
viktigste og beste grunnen til
omvendelse er at Jesus er seierherre. De trenger ikke lenger å
være redd for åndsmakter.
For mer informasjon:
E-post: neer-dza@online.no
Se også www.nms.no/mali
IW

Alfabetisering
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Program for
Ungdomsklubben
i Mosvik
Høsten - vinteren
2007
05. okt19.00-23.00
Ungdomskveld i Kjerkstua
Grete, Helge Tone W., Jon D.
19. okt19.00-23.00
Ungdomskveld i Kjerkstua
Lars, Jorunn Gunn S.,
Bjørn H.
02. nov 19.00-23.00
Tema eller filmkveld i Kjerkstua
Margrete, Elin, 16. nov 19.00-23.00
Ungdomskveld i Kjerkstua
Vivian, Lars Randi Ø.K.,
Roger H.
30. nov 19.00-23.00
Ungdomskveld i Kjerkstua
Grete, Torbjørn Toril S.,
Rune L.
14. des19.00-23.00
Julesamling i Kjerkstua
Menighetsrådet Ansvarlige i menighetsrådet har
ansvar for nøkkel og innkjøp til
mat og kiosk. De ansvarlige
møter opp kl. 18.30.
Dette er et forslag til aktiviteter
og ansvarsfordeling, endringer
underveis kan skje!
Håper dere kan bytte eller finne
èn erstatter om dere ikke har lyst
eller anledning!
TUSEN TAKK FOR VELDIG
GOD HJELP OG RESPONS
FRA DERE FORELDRE!
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Prestevikar på to hjul
Teologistudenten
Eystein
Alexander Elde holdt sin aller
første gudstjeneste i Hustad
kirke denne sommeren.
I en og en halv måned i sommer
har den tjuefemårige teologistudenten Eystein Alexander Elde
fra Toten vært ansatt som prestevikar i Innherred prosti, med
kontor i Steinkjer. På sin røde
scooter har han fartet rundt til
kirker og aldershjem i prostiet,
for å holde gudstjenester og
andakter. Sin aller første gudstjeneste hadde han i Hustad kirke
på Sandvollan. Derfor synes vi
det passer fint med en presentasjon i Kyrkjebladet.
Eystein Alexander forteller at
han er midtveis i teologistudiet
og har tre år igjen.
Hvorfor prestevikar?
- Fordi jeg ønsket å komme ut,
møte kirka, få erfaring. Men jeg
ønsket også å gi noe.
Hvordan kom du til Innherred?
- Jeg var i USA på en menighetsutviklingstur sammen med en
rådgiver fra biskopen i Nidaros.
Vi ble godt kjent. Jeg sa jeg
hadde lyst til å jobbe, og han
rådet meg til å søke. Det gjorde
jeg, og jeg fikk hyggelig svar.
Ettersom jeg ikke er ferdig
Scooter er et raskt og miljøvennlig kjøretøy, sier Eystein Alexander Elde, her fotoutdannet, måtte jeg ha spesielt grafert utenfor O2-huset på Steinkjer.
løyve for å tjenestegjøre som
prest, og det fikk jeg av biskopen.
Hustad. Det er ei fin kirke. Elde sier at barnedåp er noe helt
Historien og atmosfæren bar spesielt, at det er et godt signal
Du hadde din aller første guds- meg og hjalp meg gjennom det. på hva folkekirka er.
tjeneste i Hustad kirke 24. juni. Og så ble jeg så godt tatt imot. - Vi kommer til kirka når vi er
Hvordan var det?
Denne gudstjenesten vil jeg all- barn. Det viser at kirka er for
- Jeg var nervøs i begynnelsen. tid ha med meg.
alle, sier han.
Men jeg kunne ikke fått en bedre
Han har også forrettet i begrastart enn å ha gudstjeneste i Det var to barnedåper den dagen. velser.
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Barnedåp 1: Oda Victoria Brandsvikhaug Hanssen sammen
med sine faddere og presten. Fra venstre Torill Hanssen,
Heidi Myren, Ida Stuberg, Eystein Alexander Elde, Bjørn
Benjaminsen, Karin Grønnesby med dåpsbarnet, og Kristina
Hultgren.

- Begravelser er betydningsfulle.
Det er meningsfylt å være med å
hjelpe folk å bearbeide - og sette
ord på - sorga. En får mye livsvisdom igjen. Det viktigste er å
lytte...
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Barnedåp 2: Faddere f.v. Rolf Even Duun og Lise Gjertrud
Klæbu, dåpsbarnet Maren Grenne, presten Eystein
Alexander Elde, foreldre Lene Kippe og Åge Grenne, faddere Julie Grenne og Tomas Vik.

Ung medhjelper

Elde sier han har lært mye av
dem han har jobbet sammen
med på Steinkjer, - dyktige folk
som har ærlighet til livet.
- Kirka må være der i glede og
sorg. Den må gjenspeile menneskelivet, ha ærlighet til livet.
Da blir kirka av betydning,
avslutter han.
Etter gudstjenesten i For kirke
søndag 5.august bærer det heimover til Toten - på scooter, og
med sovepose og fotoapparat
som eneste oppakning. Snart
blir det videre studier i Oslo.
Vi takker for samtalen og ønsker
god heimtur og lykke til videre!
KN

Det var ei meget ung dame som bisto kantor Siv Anette Lorentzen
med å skaffe luft til orgelet i Hustad kirke ved gudstjenesta 19.
august. 11-årige Maren Estendatter Græsli førte sveiva stødig og sikkert og var en dyktig samarbeidspartner.
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Olsokvandring til Hamnasetran
Mye folk møtte opp ved Åstun
grendehus for å være med på
den tradisjonelle Olsokvandringa til Hamnasetran.
Det var planlagt tre stopp underveis. Før turen startet innledet
Sverre Gustad historien om
Sankt Olav.
Olsokfeiringen har lange tradisjoner i Norge. Den feires til
minne om Olav Haraldson eller
Olav den Hellige som han senere
ble kalt. Olav er den mest berømte nordmannen gjennom historien. I år 1013 var Olav i London,
da var han 18 år. Han var konge
og hærfører, han var listig og
hadde lært seg strategibruk. Han
erobret London, og er den eneste
i historien som har greid det.
Mange steder i London ble
senere oppkalt etter han. Det
gjelder for eksempel steder som
St Olavs church, St Olavs school.
St Olavs hospital og St Olavs
house.
Så startet vi vandringen, i retning
mot Øvre Langaunet, og videre
etter gamlevegen. Første stopp
var ved "rundkjøringa". Her fikk
vi høre videre om Olav-skildringa.

Vel framme på Hamnasetran avslutter Sverre Gustad sin fortelling fra Olavsarven.

tilbake til Norge og at han ville
være konge der til evig tid.
Vi fortsatte så videre etter gammelveien
og
kom
til
"Sevrinesetran". Her er fin utsikt
over Ytterøya og videre over mot
Skogn og Ekne. Her fikk Gustad
beundre sin barndoms bygd i det
fjerne. På denne stoppen fikk vi
høre videre om Olav.

Gustad forteller videre at Olav
drog fra Frankrike til England
sammen med sine menn. Her
hørte han at det var et maktvakum i Norge. Knut den Mektige
som hersket i Norge oppholdt seg
for det meste i England. Da tok
Olav og mennene hans drog Olav med seg 260 mann, 3 - 4
videre fra London til Frankrike biskoper og drog over til Norge.
(Normandie som var et vikinge- Dette var i år 1015. Trøndelag
dømme). Her møtte han den var på denne tiden maktsentret i
kristne trua og en levende menig- Norge. Han drog derfor opp
het. Han deltok i den katolske gjennom Gudbrandsdalen og
kirkes virksomhet og hørte om kom til Oppdal, men fikk ingen
engler og himmelen som var noe avklaring med trønderne.
helt annet enn æsetrua og Olav ble etter ei tid konge i
Valhall. Olav ble døpt her. En tid Norge. Han ble kalt "Rex justus"
senere hadde Olav en drøm, der som betyr "den rettferdige konbudskapet var at han skulle dra gen"

I 1024 ble det avholdt et kirkemøte på Moster. Kongen, biskopen, og kongens menn var der.
Der ble det bestemt at bloting
skulle være forbudt.
Olav ville ha sentralstyring og
benyttet landsmenn fra høye
slekter. Kongen hadde kongsgårder og de gårdene han ikke fikk
kjøpe, tok han med makt. Han
brukte såkalte årmenn som skulle se til at landmennene ikke tok
seg til rette. Olav styrte knallhardt og måtte etter hvert rømme
landet.
Vi gikk så videre og den tredje
stoppen på vandringen til
Hamnasetran var ved bønnesteinen, der Gustad fortalte videre
fra Olavskildringa
Olav hadde ei søster i Russland
(Gardarriket)og drog dit. Mens
han oppholdt seg der hadde han
en ny drøm, der han blir bedt om
å dra tilbake til Norge.
Budskapet i drømmen var:"styr
med den makt Gud gav deg".
Olav reiser tilbake til Norge.
Han er en ydmyk konge som drar
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tilbake over Østersjøen og kommer over Jemtland.
Nå var det ikke langt igjen til
Hamnasetran. Der var det folk
fra Åsbygda velforening som
tok imot oss. Turen var et samarbeid mellom menighetsrådet og
velforeninga. Her tok Sverre
Gustad
avslutninga
på
Olavsskildringa:
Olav hadde med seg livvakt på
turen gjennom Jemtland og til
Sul. Kongen hadde syner underveis, og får i synene oppfordring
om å slå hardt til mot trønderne.
Kongen ønsker ikke å slå hardt
til i slaget, og ber i ei bønn om at
det skjer som er til det beste.
Olav får her en tredje drøm der
han ser en åpen himmel og en
stige som går opp dit. Tore
Hund ble hans banemann på
Stiklestad.
Olav ble først hedret i England.
Tradisjonen var slik at en konge
ble helgen hvis han falt i strid
for sin tro. Olav ble helgen fordi
han lot seg lede i ydmykhet. Han
vant seier ved sin død. Ved gravåpning i år 1031 ble Olav
erklært som helgen. Norge fikk
en ny tro, nytt håp og et nytt
meneskesyn i stedet for hat og
makt, og lyset kom over landet.
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Solemsdag
Begrepet Solemsdag er for
mange ensbetydende med trivsel og rekreasjon, altså noe
som ethvert menneske behøver. Årets arrangement fant
sted søndag 5. august. Med
dette ble en god tradisjon
videreført.
Hans Reidar Hammer
Søndag 5. august vart årets utgave av Solemsdag arrangert på
den idylliske vollen ved Solem.
Programmet for dagen fulgte det
tradisjonelle, men likevel så trivelige sporet, først med friluftsgudstjeneste etterfulgt av så vel

matservering som muligheter for
en uhøytidelig kappestrid i form
av natursti i nærområdet.
Bygdas sokneråd og bondelag
har i en årrekke i fellesskap
arrangert denne bygdadagen
med stort hell. Det er å håpe at
Solemsdagene kan fortsette i
mange år fremover, selv om det
kanskje kan bli nødvendig å promotere konseptet noe bedre, spesielt mot de yngre generasjonene. Det er et faktum at gjennomsnittsalderen blant de besøkende
er relativt høy, men dette kan det
sannsynligvis gjøres noe med
med relativt enkle grep.

En engasjert menighet i salmesang.

Det ble ordnet opp på setervollen og folket fikk kjøpt seg
heimkoka rømmegrøt. Det
smakte godt ute i det fri. Etterpå
fikk vi servert kaffe og kaker.
Takk for ei fin opplevelse. Vi
som var med på turen, oppfordrer flere til å sette av tid til å
delta på vandringa neste år.
To deltakere på turen:
Liv/Astrid
Besøkende på Solem, i matkø etter gudstjenesten.
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Kjerkplanken ved Hustad kirke restaureres
"Kjerkplanken" er betegnelsen på gjerdet av lafta plank
eller tømmer, som omgir
Hustad kirke og kirkegården.
Denne innhegningsmåten er
svært spesiell. Det er den eneste
bevarte i sitt slag i Trøndelag, og
- så vidt en er kjent med - en av
to i hele landet. Mens det er
Fortidsminneforeninga i NordTrøndelag som eier kirka, er det
Sandvollan sokneråd og fellesrådet i Inderøy som eier kirkegården og planken.
De senere åra har kjerkplanken
på Hustad blitt i stadig dårligere
forfatning, og det er flere år
siden det ble satt i gang en prosess for å bevare denne unike
kulturskatten. Søknad om prosjektmidler har omsider fått positivt utfall, og i sommer har det
praktiske arbeidet kommet i
gang. Hver onsdag og torsdag
kveld samles arbeidsvillige og
nevenyttige menn til dugnad,
under ledelse av Frida Tove
Meland, leder for fortidsminne-

Herman Sivertsen (t.v.), Magnar Skjelvan, Roy Rennan, Johan Moberg og
Oddvar Govasmark nyter velfortjent kaffe etter endt arbeidsøkt, mens Aase
Bardal er i ferd med å planlegge neste dugnadskveld.

foreninga i Nord-Trøndelag.
Meland har, på vegne av fortidsminneforeninga, også deltatt
i forbindelse med søknad om
midler, og hun skal stå for den
faglige ledelsen av restaureringa.
Hun kan fortelle at det var Roy

Her er Roy Rennan, Annar Valskrå og Torbjørn Stavrum i gang med riving, mens
Frida Tove Meland følger interessert med.

Rennan som satte det hele i gang
mens han var kirkeverge i
Inderøy, og sier det har vært en
langtekkelig prosess for å få søknader godkjent og midler innvilget. Resultatet ble 110 000 kr fra
Kulturminnefondet pluss litt fra
andre.
Som faglig leder på handverkssida, er Jarle Vangstad innleid.
Han er til daglig museumshåndverker på Stiklestad. I første
fase av arbeidet foregår riving og
ei vurdering stokk for stokk, med
hensyn til hva som skal skiftes ut
og hva som skal bevares. En
ønsker å bevare det som er
mulig.
Det er en enkel laftemetode
som er brukt. Lafta tømmer er
kledd med tømmermannspanel.
Meland kan fortelle at da en tok
av tømmermannspanelet, viste
det seg at tømmeret innenfor, var
mala. Det betyr at tømmeret opprinnelig har stått fritt, uten kled-
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ning, og når planken nå skal restaureres, er det enighet om å
gjøre det på gammelmåten. Slik
vil den ærverdige kjerkplanken
på Hustad oppstå i gammel men for oss ny - drakt etter restaureringa.
Arbeidet startet opp før fellesferien, med noen få på dugnad. I
løpet av ferien tok soknerådet
fatt i arbeidet med å mobilisere
arbeidskraft, og nå ble det fortgang i arbeidet. Det må også
nevnes at det "står kvinner bak".
Aase Bardal og Aase Heggstad
bidrar med organisering av dugnadskveldene og sørger for at
noen stiller med kaffe. Aase
Bardal har hovedansvar for å
samle dugnadsfolk.
Hvor lang tid restaureringa vil
ta, er vanskelig å forutsi.
- I utgangspunktet regner vi
med å bruke to sommersesonger
på arbeidet, sier Frida Tove
Meland. Hun berømmer ivrige
og dyktige sandvollinger som
stiller til dugnad, og sier det skal
bli spennende å se hvor langt de
kommer i høst.

Barnekoret i gang
Barnekoret er nå i full gang. gjør mester! Pausen, med nye
Det er blitt en fin gjeng hvor venner, er også populær. Spesielt
alle skoler på Inderøy er repre- de gangene vi spiser is...
sentert.
Koret har plass til flere sangglaKoret øver hver tirsdag fra kl. de barn fra hele Inderøy (3. -7.
18.00- 19.30 på Kjerkstu. Vi har årstrinn), ta kontakt med underbegynt å øve på musikkspillet tegnede om du er interessert.
"De hellige tre narrer", og håper Nye medlemmer vil få en egen
det kan fremføres før jul. Vi tre- innføring i det vi har jobbet med
ner også på å synge tostemt, det frem til nå.
er ikke alltid like lett, men øvelse Siv Anette Lorentzen

Bak fra venstre: Renate, Thale, Ingunn, Maren, Jenny, Olga Kristine
Foran fra venstre: Sigurd, Amanda, Johanne, Julie, Hanna Marie og Maja. Sara,
Ole Kristian, Marianne og Tonje var ikke tilstede da bildet ble tatt.

KN

Feiret Skaperverkets Dag
I tillegg til en felles markering av
Skaperverkets Dag på Hatlingsætra 3.
juni hadde Inderøy prestegjeld en flott
markering av dagen 10. juni på Øyna.
Vi feiret gudstjeneste i strålende solskinn og med en av Norges vakreste
altertavler, nemlig utsikten over
Inderøy
og
store
deler
av
Trondheimsfjorden.
Dette var en felles gudstjeneste for alle
sokn i prestegjeldet. Flere aktører var
involvert, speidergruppa på Inderøy
var med og leste bønner og tekster,
barnegospelkoret i Mosvik var med og
sang, begge prestene var med og
dagens refleksjon var ved Per Aunet.
Dagen ble avsluttet med salg av kaffe
og noe attåt fra Langhuset på Øyna.
MH
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Tur med Mosvik kirkekor til Tautra
Jeg hadde gleden av å delta på kirkekorets utflukt til Tautra den 25. juni.
Vi reiste med bussen til Oddvar
Tangstad. På turen til Frosta »plukket» vi opp organisten Ingrid
Aspmodal og bestefaren hennes Leif
Aspmodal. Leif var guiden vår på
turen til Frosta og Tautra.
Vi kom til Frosta ut på formiddagen
hvor vi drakk formiddagskaffe på
Coop. Frosta er ca. 75 kvadratkilometer
stor. Bygda har mye jordbruk og lite
skog. På Frosta bor det ca. 2500 mennesker. Det er mellom 500 - 600 hytter
der, og befolkningen dobles derfor på
sommeren når hyttefolket inntar bygda.
Omsetningen på Coop var ca. 100 millioner siste året.
Vi gjorde en lang stopp ved Lars Viken
Gartneri til stor glede for damene på
bussen. Det meste av det vi hadde med
heim etter turen ble handlet her. Oddvar
ventet tålmodig.
Turen fortsatte til Tinghaugen på
Frosta. Leif Aspmodal fortalte at det var
Frostating her i ca. 900 år. De som deltok på Frostatinget var fra begge trøndelagsfylka. Tinget var en gang i året og
det var dårlig infrastruktur, så folket
kom i båt langsetter fjorden.
Et lite stykke fra Tinghaugen ligger

Turgjengen samlet utenfor heimen til organist Ingrid Aspmodal.

Loktug kirke. Leif Aspmodal fortalte at
dette er ei kirke fra middelalderen, fra
rundt 1200 - 1300- tallet. Kirketavla
bærer årstallet 1633. På høyre side i
koret står ei stor trekiste. Tradisjonen
sier at Frostatingsloven ble oppbevart i
denne kista. Det er med respekt og
aktelse en går rundt i en slik gammel
kirke. Mange slekter har vært her i
glede og sorg opp gjennom århundrene
da livet på mange måter ikke var så

enkelt som nå.
Det er lagt inn varme i kirka og det er
igangsatt innsamling til inntekt for nytt
orgel. Våpenhuset i kirka er av nyere
dato. Kirka blir i dag hovedsakelig
benyttet til dåp, vanlige gudstjenester
og bryllup.
Det har fram til i dag vært tradisjon at
han som fungerte som kirketjener i
Loktug kirke, var fra gården som ligger
ved siden av kirka.
Videre gikk turen til Mariaklosteret på
Tautra. Vi fikk være med på tidebønnen
med nonnene. Det var stillhet og ro som
preget stunden inne i klosteret. Vi følte
nærhet til naturen og himmelen over
oss.
Vi besøkte videre Galleri Tautra hvor
det var en maleriutstilling kalt "Maria".
Her var det mange fine motiv av Mariaskikkelsen. I det store utstillingsrommet holdt kirkekoret en minikonsert av
utvalgte sanger. Det var god akustikk
og et fint innslag på turen.

Det ble en minikorset på Galleri Tautra.

Vi kjørte buss videre til Klostergården
der vi spiste en god middag.
Klosterruinene var nærmeste nabo og
historiker Roy Vega fortalte fra middelalderen. Da hadde Leksvik, Mosvik og

Høsten 2007
Frosta god forbindelse. Fjorden var
"E-6-en" og folk rodde. Det ble fraktet
stein fra Leksvik og Mosvik til bruk i
kirkebygg på Frosta for ca. 800 år
siden.
Trønderhøvdingene bodde på Frosta
og makta
låg i Trøndelag før
Nidarosdomen ble bygd.
Vikingene plaget bl.a. britene, irene og
franskmennene. De hogg dem ned og
tok ikke hensyn til barn. I slaget på
Stiklestad var det ca. 7000 mann i bondehæren som ventet på Olav den
Hellige. Det ble kjempet med sverd.
Angsten som forplantet seg i denne
tida står det ingenting om i historiebøkene.
Fra ca. år 1130 var det borgerkrig og
Norge skulle samles til ett rike. Da var
det munker i klosteret på Frosta. Det
var gregorianske messer fra kl. 2 - 3
om natta. Det var en kamp mot det
vonde. De eldste folkevisene vi kjenner, har tonene/toneartene hentet fra de
gregorianske toneartene. Det er en rest
av jødisk liturgi. Munkene hadde med
seg unik kunnskap om urter og naturmedisin. De hadde et hospital på klosteret. De hadde også god kunnskap om
landbruk og frukt- og bær-dyrking. Det
var munkene som startet med eple- og
plomme-dyrking i Trøndelag. På denne
tiden rådde munkene over 162 gårder i
distriktet og munkene tok naturen i
bruk. Klosteret brødfødde ca. 100
mennesker medregnet barn og kvinner.
Lovforslag ble tidligere ropt ut, nå ble
de skrevet ned og vi fikk
Frostatingsloven. Loven "Du skal ikke
slå i hjel", ble på en måte årsak til at
vikingetida tok slutt.

15

Ansiktsløftninger ved Salberg Kyrkje
I løpet av våren og sommeren har det
skjedd godt synlige forandringer ved
Salberg Kyrkje. Først og fremst er
det satt opp mange meter nytt gjerde, samt at bårerommet er i ferd med
å få nytt tak.
Hans Reidar Hammer
En dugnadsgjeng bestående av Rolf
Roel, Torgeir Austad og Jarle Hembre
har i løpet av våren/sommeren arbeidet
målbevisst med å videreføre arbeidet
med å lage nytt gjerde rundt deler av
kirkegården ved Salberg Kyrkje. Det
lokale soknerådet har, med hjelp av sin
dugnadsansvarlige representant Alf
Magnar Lundås, lagt til rette for arbeidet ved å foreta innkjøp av de nødvendige materialer. Men det er liten tvil om
at det er blant pensjonistene i dugnadsgjengen at den største arbeidsinnsatsen
er lagt ned.
Tålmodighetsarbeid
Uten å fornærme noen av de som har
deltatt i dette arbeidet, tror jeg ikke det
kan være særlig galt å fremheve den
nitide innsatsen Rolf Roel har bidratt
med. Han har startet med et lass 6'' bord
som han først har klyvd ned til 3'', for
senere å lage mønsteret på hver sprinkle ..... med stikksag. De som har arbeidet med ei stikksag vet hvor nøyaktig
man må være med et slikt redskap. Når
man så nevner at det er satt opp ca. 60
meter gjerde, skjønner man at dette er
en jobb for den tålmodige! En kalkula-

sjon som ble gjort av pensjonist-trioen
konkluderte med at det totalt er saget ut
ca. 600 sprinkler.
Mye trivsel med dugnad
Etter at selve gjerdet vart satt opp har
det vært utført malingsarbeid, dette
også på dugnad.
Her har den samme gjengen hatt god
hjelp av Alf Magnar og Vegard Lundås.
Pensjonistene er for øvrig svært tilfredse med å jobbe i et slikt team. - Dugnad
er trivelig og sosialt, sier de tre. - Vi er
åpne for nye prosjektarbeider vi, ler de
i kor!
Kanskje kan de få anledning til nettopp
dette om ikke alt for lenge, det er fortsatt omtrent 90 meter gjerde på baksida
av kirka som trenger fornyelse.
Men, man må være storfornøyd med
det som allerede er gjort. Det bør være
med stor trivsel og takk at bygdefolket
kan beskue det fine gjerdet som er bygd
på fram- og nersida av kirka i år!
Bårerommet
Denne bygningen har i flere år vært
utsatt for fuktproblemer. Nå er det
endelig tatt tak i problemet og arbeidet
med utbedringer er i full gang. Folk fra
soknerådet har på dugnad fjernet gammel isolasjon og tak. Etter en lufteperiode har et innleid Verdalsfirma senere
lagt isolasjon og ny gummiduk. Bare
selve legginga av nytt torvtak står igjen.
Dette arbeidet skal imidlertid gjøres så
snart som mulig!

Reformasjonen kom ca. i år 1530 1570. Det som fantes av brennbart
materiale i kirkene ble brent og ei ny
tid begynte.
Da vi startet på tilbaketuren fikk vi et
fint opphold i hjemmet til Ingrid
Aspmodal, med ettermiddagskaffe,
kaker og en minikonsert på orgel. Det
var en flott avslutning på en dag med
mange fine opplevelser. Alt var fint
arrangert og jeg vil takke for en fin tur
sammen med kirkekoret.
Liv Turid Braseth

Nytt gjerde: En stolt leder i Røra Sokneråd, Espen Eriksen (t.v.), sammen med
dugnadsgjengen, fra v. Torgeir Austad, Jarle Hembre, Rolf Roel, Vegard Lundås
og Alf Magnar Lundås.
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Klokkeklang fra Kjerknestangen
Nå hører vi kirkeklokka igjen fra
Kjerknestangen. "Det lyder så
fredfullt og godt". Slik opplevdes
det for en som hørte det, og
måtte formidle og dele gleden.
Det er virkelig en historisk begivenhet at det er kommet klokketårn og kirkeklokke på Kirknes
kirkested igjen. Når det først
kom kirke på tangen vet vi ikke,
men det stod i alle fall ei kirke
her i middelalderen. I 1589 ble
kirkestedet lagt ned og kirka
revet. Og tuftene etter denne

kirka er godt synlige den dag i
dag.
Tanken om et eget klokketårn i
tillegg til steinalteret som allerede står der, vokste fram.
På gudstjenestene i de siste åra
har kollekten gått til klokketårn.
Under siste bispevisitas presenterte arkitekt Per Audun Letnes
en modell av et kommende klokketårn. Lenge stod planene i
stampe, men pengene ble trofast
gitt og tanken levde. I forbin-

delse med tusenårsfeiringa i
Inderøy kommune var også et
beløp penger satt av nettopp til
dette formålet.
I vår ble Nordøy grendelag ved
leder Eilif Lyngstad forespurt om
de kunne få fortgang i prosjektet.
Og fart ble det. I løpet av noen
uker var det hektisk aktivitet og
allerede under båttreffet kalte
klokka til gudstjeneste den 1.
juli. Dette er kirkehistorie.
Tårnet står der og vitner om vår

Klokketårngjengen samlet på tunet på Kirknes: Stående t.v. Ingun Madsen, sittende: Sverre Kirknes, Jan Gunnar Fossum,
Inger K. Norum, Einar Farbu, stående bak: Kristian Løseth fra Nord Trøndelag fylkeskommune, kulturavdelingen, videre sittende: Even Gausen, Terje Fossum, Inge Gausen, Eiliv Lyngstad og Berit Kirknes. Sittende foran fra venstre : Konrad og
Edvin Madsen Kirknes.

Høsten 2007
kirkelige og kulturelle arv.
Tårnet har av arkitekt Letnes fått
et maritimt preg med årer og
mast som reises opp mot himmelen. Selve klokka er festa i en
ring, den evige ringen.
Fundamentet har trekantform og
symboliserer Den Treenige Gud.
Det er grunn til å takke alle som
deltok for at klokketårnet kunne
reises. Først går takken til
grunneier og de som i dag bor på
Kirknes Østre. Uten deres velvilje og imøtekommenhet hadde
dette ikke vært mulig. Videre går
takken til grendelaget ved primus motor Eiliv Lyngstad. Gode
medarbeidere hadde han i
Sverre Kirknes og Jan Gunnar
Fossum.
Mye dugnadsarbeid ble gjort og
mange sponsorer ga gode
bidrag.

Takk til alle som på ulikt vis var
med og reiste klokketårnet på
Kirknes kirkested.
Nå vil klokkeklangen kalle til
gudstjenester og kirkelige handlinger som for århundrer siden,
og ikke minst, kirkeårets tre
høytider ringes inn.
Klokketårnet står der og symboliserer kristentroens forankring
og det evige livs håp.
S.G.

Takk til sponsorene
Farbu & GausenA/S
Kjell Gausen A/S
Vangs T N Mek Verksted AS.
Knuts Transport
Lyngstad Hønseri
Tordenskjolds Auksjoner
Ørsta Stål
Letnes Arkitektkontor A/S

Graving/planering
Transport/kranløft
Oppheng m.m.
Frakt
Diverse
Billig klokke
Galvanisering
Tegninger m.m.
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Slekters gang
Inderøy sokn
Døypte:
03.06. Tage Vekseth-Hahn
29.07. Jørgen Olsen-Hellan
Tobias Johnsen Haugen
Sigve Stensli
Anine Haugberg Haukøya
Idun Bjerke Denstadli
Liam Sverkholt Tetlie
(Alstadhaug kirke)
04.08. Norah Elisa Christiane
Haugberg
12.08. Ingrid Råen
02.09. Vegard-André Mortenssønn
Tiller
Døde:
19.05.
29.05.
24.06.
17.07.
21.07.
22.07.
22.07.
23.07.
07.08.
11.08.

Gunnar Vistaunet f. 1923
Sverre Skjelstad
f. 1932
Nelly Ulvin
f. 1922
Arvid Fossum
f. 1924
Per Tronstad
f. 1929
Nils Elias Aune
f .1914
Sverre Steinstad
f .1935
Erna Kjelvik
f. 1932
Olav Thorsen
f. 1923
Oddrun Ivara Sundnes
f. 1922
06.09. May Brit Vang
f. 1952

Vigde:
23.06. Heidi Skjedsvold Herstad
og Kjetil Fjell
30.06. Wenche Kvam Johnsen
og Trygve Kløv
Hilde Munkeby
og Adeeb Hanna Hanti
07.07. Bente Melhus
og Øyvind Treider Olsen
Erik Dyrseth
og Ann-Helen Hagen
May Iren Rønning
og Bjørn Sundseth
14.07. Hilde Okkenhaug Haavik og
Roger Theodor Nyeng Dretvik

21.07. Astrid Ljøkjell
og Anders Solem
Karoline Berg
og Bjørn Åge Fjeset
28.07. Nina Skrove Falch
og Paul Tore Nilsen
04.08. Greta Christina Kelwing
og Hans Haugberg
11.08. Therese Solvik
og Reidar Martin Svendsen
Maria Sommer
og Petter Vesterås
Randi Kvam Sæther
og Andre Karlsen
Lillian Bigset og
Morten Kristian Haugen Lium
18.08. Camilla Norum Frøseth
og Lars Joar Norum
01.09. Mari Haugum Skjelvan
og Kai Morten Høyem
Laila Welve og Vidar Næss

Sandvollan sokn
Døypte:
28.05. Lars-Harald Kvam Smestad
Ingeborg Skei Mjømen
24.06. Maren Grenne
Oda Victoria Brandsvikhaug
Hanssen
08.07. Ida Kvam Dragland
15.07. Hannah Olea Bulling
Nilssen (Ørland krk)
29.07. Lovise Skogset

Døde:
17.07. Sivert Ingebrigtsen Aasen
f. 1911
Vigde:
23.06. Lise Iren Gundersen
og Geir Skevik
04.08. Mari Ovesen
og Stian Manka

Røra sokn
Døypte:
24.06. Oliver Eriksen
Marius Larsson Olsen
Ida Elise Johnsen Musum
15.07. William Aasan Løseth
Markus Green
02.09. Jesper Mathias
Kolstad-Aunan
Vigde:
07.07. Margrethe Laugen Dalen
og Geir Oscar Øien
(Velsigning)
Døde:
13.06. Aksel Telmar Grande
f. 1922
18.07. Borghild Mentsen f. 1915

Mosvik sokn
Døypte:
22.07. Dina Brattaker Loen
Sara Kilen
Thea Kilen
09.09. Hanna Oldervik Sliper
Ole Christian Berg

Døde:
03.07. Turid Graabræk
f. 1943
24.07. Eldbjørg Andrea Berg
f. 1940
24.08. Arvid Granlund
f. 1916
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Messeliste
07.10. 19. s.e. pinse
Mark 12, 28-34
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
Høsttakkefest
Vestvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ spr. Holmeide
Høsttakkefest
14.10 20. s.e. pinse
Mark 2, 1-12
Salberg kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/spr. Gustad
Høsttakkefest
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
Høsttakkefest
21.10. 21. s.e. pinse
Mark 10, 2-9
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
Mosvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ vikar
Utdeling av Barnas kirkebok
til 4-åringene i soknet
28.10. Bots- og bededag
Dan 9, 15-19
Salberg kyrkje kl 11.00
Høgmessev/ spr. Holmeide

Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
04.11. Allehelgensdag
Matt 5, 1-12
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Allehelgensmesse
v/ spr. Gustad
Mosvik kirke
kl 11.00
Allehelgensmesse
v/ spr. Holmeide
11.11. 24. s. e. pinse
Matt 22, 15-22
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ vikar
Salberg kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
18.11. 25. s.e. pinse
Joh 5, 24-29
Mosvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ vikarprest
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
25.11. Siste søndag i kirkeåret
Matt 25, 31-46
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide

02.12. 1. søndag i advent
Luk 4, 16-22 a
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Familiegudstjeneste
v/ spr. Holmeide
Utdeling av Barnas kirkebok
til 4-åringene i soknet
Salberg kyrkje kl 19.00
Lysmesse v/ spr. Holmeide
09.12. 2. søndag i advent
Luk 12, 35-40
Heggstad kyrkje kl 19.00
Lysmesse v/ vikar
Sakshaug kyrkje kl 19.00
Lysmesse v/ spr. Gustad
16.12. 3. søndag i advent
Jes 40, 9-11
Stokkan grendehus kl 11.00
Gudstjeneste
v/ spr. Holmeide
Sakshaug kyrkje kl 19.00
Julekonsert
Mosvik kirke
Julekonsert
18.12. Vestvik kirke
Fakkelmesse
v/ spr. Holmeide

kl 19.00

kl 18.30

Salberg kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad

Takk frå orgelkomiteen
I juni låg det ein giro i
Inderøyningen som ei oppmoding om å gje ei gåve til nytt
orgel i Sakshaug kyrkje. Mange
fann giroen og tok hintet.
Det kjem pengar jamt og trutt, så
eit eksakt resultat av denne inn-

samligsrunden er det litt vanskeleg å seie noko om, men saldoen
på orgelfondet sin konto er i skrivande stund 792.096 kroner og
70 øre!

Vi vil minne om kontonummeret
til orgelfondet, som er
4451 06 30197.
Tusen takk til alle som gjev
pengar til orgelfondet!
Orgelkomiteen
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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, Hans Reidar Hammer,
Astrid Melting og Reidar Sundal (produksjon). Ekspedisjon: Solbjørg Hermann,
Sakshaug, 7670 Inderøy - Postbanken: 0530 3351061

Det står skrevet:
Gløymer vel ei kvinne brystbarnet sitt, har ho ikkje medkjensle med den son ho fødde?
Og om ei mor kan gløyma, så gløymer ikkje eg deg.
Jesaia 49. vers 15
Steinkjer Offset-Trykk AS 74 16 07 20

