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Takk

VENTER på REAKSJON
Noen ganger har jeg savna
reaksjoner fra menighetene
over ting som skjer i kirka vår.
En annen ting er at de reaksjoner som er kommet, har forundret meg.

anneksa Sandvollan og Røra.
Fra jeg kom til Inderøy prestegjeld har jeg arbeidet med å
holde en så høy gudstjenestefrekvens som mulig. For å
dekke opp for ferie og fritid
har prosten så langt det er
I høst hadde vi avstemming mulig
skaffet
vikarer.
om liturgisk mål i Salberg Situasjonen i dag er at tilkirke. Resultatet ble at vi fort- strekkelig med vikarer ikke er
satt skal ha nynorsk som mål- å oppdrive. Så beskjeden fra
form. Selv synes jeg at overordnede er at gudstjenesnynorsk i liturgien klinger tetallet må reduseres ytterligodt. Men samtidig spør jeg gere. Dette er ikke bare et
meg selv om dette var et klokt lokalt problem.
valg. Inderøy kommune har
bokmål som opplæringsmål, Jeg viser til hva leder i
og har heller ikke hatt spesiel- Presteforeningen skriver i
le nynorskklasser på mange år. medlemsbladet Inter Collegas:
Når de unge lærer et skrive- "Gjennom ulike reformer har
språk på skolen og møter et kirken de siste årene mistet
annet i kirka, så virker det lett 200 årsverk prestetjeneste. For
f r e m m e d g j ø r e n d e . landets menighetsprester er
Reaksjonene på valgresultatet ikke dette lenger en holdbar
har vært få. Derfor spør jeg a r b e i d s s i t u a s j o n .
meg selv: Tyder manglende Prestetjenesten er i dag ikke
reaksjoner på at det som skjer beskyttet av de samme
i kirka ikke er så viktig ?
arbeidstidsbestemmelser og
kompensasjonsordninger som
Av andre ting som skjer og gjelder i staten for øvrig. Slik
som det reageres lite på er at kan det ikke fortsette! "
gudstjenestefrekvensen i kirka
som helhet også hos oss redu- Nå synes jeg menighetsrådene
seres betydelig.
og menighetene bør reagere.
Gudstjenestene er selve hjertet Skal kirka ha ei tilstrekkelig
i arbeidet i menighetene. bemanning i framtida bør det
Egentlig skulle hver kirke ha komme en reaksjon nedenfra.
gudstjeneste hver søn- og hel- Det gjelder både økonomi til
ligdag. Da Mosvik sokn med stillinger og mennesker til å gå
sine to kirker ble lagt til inn i dem.
Inderøy, uten økt bemanning,
ble det en ny situasjon. I Jeg venter på reaksjon.
utgangspunktet var det gudstjeneste hver søndag i
Sakshaug og annenhver i Sverre Gustad

Hjertelig takk
for gaver vi fikk til Mosvik kirkes
blomsterfond i anledning Mads
Tangstads begravelse.
Med vennlig hilsen
Mosvik menighetsråd
Takk!
I samband med Anton Vatn si
gravferd vart det gjeve gåver til
Orgelfondet
Hjarteleg takk får gåvene!
Orgelfondet
Sakshaug kyrkje
Hjertelig takk
for gaven som ble gitt i forbindelse med Mildrid Gausen sin
begravelse.
Inderøy blomsterfond

Takk!
I løpet av 2007 er det utført mange
dugnadstimer ved kirkene og kirkegårdene i Inderøy. Dette er dugnadsinnsats som virkelig har satt spor etter
seg. I tidligere nummer av
Kyrkjebladet har det vært reportasjer
fra noen av prosjektene.
I tillegg til kjerkplankrestaureringen
ved Hustad, byggingen av klokketårnet på Kjerknestangen og nytt gjerde
og nytt tak på bårehuset ved Salberg
kirke, er resten av tregjerdet ved
Sakshaug kirke skiftet ut. Ved
Heggstad kirke ble det, i tillegg til
vårdugnaden, foretatt en større opprensking av blomsterbed og grusganger, samt at benker ble malt.
Inderøy kirkelige fellesråd retter med
dette en STOR TAKK til alle som på
ulike måter og på frivillig basis har
stilt seg villig til å gjøre en innsats.
Oddvar Govasmark, fellesrådsleder
Inger Kollerøs Norum, kirkeverge

Framsidebildet viser det nye klokketårnet på Kjerknestangen.
Foto: Reidar Sundal

Frist

for stoff til neste utgave:
1. mars
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Lyset skinner i mørket
Lar vi evangelisten Johannes få føre ordet, er
dette juleevangeliet i en sum:
Lyset skinner i mørket og mørket har ikke overvunnet det,( Joh 1,5 - NT rev 05).
Foran meg på bordet ligger en kopi av
Rembrandts vakre maleri: Hyrdenes tilbedelse.
Det finnes bare en lyskilde i Rembrandts bilde:
Barnet i krybben. Den som vil ut av mørket, må
inn i lyset som Jesusbarnet utstråler. Sterkest i
lysglansen er menneskene på kne, i tilbedelse
rundt krybben. Der finner vi dem vi venter å
finne: Maria og Josef og noen av hyrdene. Men
vi skimter også helt andre mennesker, på vei ut
av mørket og inn i lysglansen. Etter klesdrakten
å dømme gjør Rembrandt et sprang gjennom
århundrene og inn i sin egen samtid. Kanskje er
det noen av sine egne naboer og slektninger han
har plassert i stallen, ja kanskje er han der selv
også? Slik gjør han alvor av at evangelisten
Johannes ikke nøyer seg med å skildre fortiden.
Han skriver jo om det som gjelder i dag og er for
oss alle: Lyset skinner og skinner i mørket!

Mennesket er verd Guds ømme blikk. Vi er alle
verd hans kjærlighet!
Rembrandts maleri handler også om dette. For
hva var det de fikk se, menneskene på vei fra
mørket og inn i lysglansen? De fikk se
Jesusbarnet, men de fikk samtidig se noe mer: de
fikk øye på hverandre. I lysglansen fra
Jesusbarnet skjer det noe med vår selvopptatthet
og selvspeiling. Guds hjerte banker jo for alle
mennesker! Samlet i lyset rundt krybben kan det
endelig skje: Vi får øye på hverandre.
Ennå skinner lyset fra Gud i verdens mørke. Og
stadig gjelder det: Mørket har ikke overvunnet
det. Derfor: Velsignet jul!
Biskop Finn Wagle

Julen handler om å se, men også om å bli sett.
Lyset i Rembrandts bilde er ikke det kalde, harde
og ubarmhjertige lys, men det varme og ømme.
Det er som om kunstneren vil si: Gud ser til oss
i vår angst og vår nød. Han ser på oss med kjærlighetens blikk. Vi er ømt iakttatt av Gud! Stiger
du inn i lysglansen fra barnet i krybben, så er det
Guds bankende hjerte du møter.
- Vi er ømt iakttatt av Gud. Denne visshet handler ikke bare om hvordan Gud er. Den handler
også om mennesket. Ingen ting taler vel sterkere
om menneskets verd enn at Gud gav oss Jesus. I
en verden hvor mennesker lider og menneskeverdet igjen og igjen tråkkes på, blir ordet om
lyset som stadig skinner i verdens mørke en trassig protest mot all menneskelig fornedrelse:

Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-69)
Hyrdenes tilbedelse
National Gallery, London
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Juleevangeliet

Juleevangeliet

Nynorsk

Bokmål

I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser
manntal over heile verda. Dette var første gongen dei tok
Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.
manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i
Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var
Syria. Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva
landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innseg i manntalet.
skrive, hver til sin by.
Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til
Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrDavids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,
de til Davids hus og ætt, og skulle skriva seg der saman
for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede,
med Maria, som han var trulova med. Ho venta då barn.
som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun
Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, og ho
skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte
fekk son sin, den førstefødde; ho sveipte han og la han i ei
ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe
krubbe, for dei fann ikkje husrom
sted.
Evangeliet etter Lukas
nokon stad.
Det var noen gjetere der i nærheten
kapittel 2 vers 1 - 14
Det var nokre gjetarar der i området
som var ute på markene og holdt natsom var ute på markene og heldt vakt
tevakt over flokken sin. Med ett sto
over flokken sin om natta. Med eitt
en Herrens engel foran dem, og
stod ein Herrens engel framfor dei, og
Herrens herlighet lyste om dem. De
Herrens herlegdom lyste kringom dei.
ble overveldet av redsel. Men engelen
Då vart dei gripne av stor redsle. Men
sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forengelen sa til dei: «Ver ikkje redde!
kynner dere en stor glede, en glede for
Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei
hele folket: I dag er det født dere en
stor glede, ei glede for heile folket. I
frelser i Davids by; han er Messias,
dag er det fødd dykk ein frelsar i
Herren. Og dette skal dere ha til tegn:
Davids by. Han er Messias, Herren.
Dere skal finne et barn som er svøpt
Og det skal de ha til teikn: De skal
og ligger i en krybbe.» Med ett var
finna eit barn som er sveipt og ligg i
engelen omgitt av en himmelsk hærei krubbe.» Brått var det ein stor himskare, som lovpriste Gud og sang:
melhær saman med engelen; dei lova
«Ære være Gud i det høyeste, og fred
Gud og song:
på jorden, blant mennesker som Gud
«Ære vere Gud i det høgste, og fred
har glede i!»
på jorda, blant menneske som Gud har
glede i!»

En hilsen fra Mosvik menighetsråd
For to år siden, da vi startet denne
perioden, var en av de første sakene
mål og visjoner for vårt arbeid i
menigheten. Der ble vi fort enige om
at barn og ungdomsarbeid måtte bli
vårt satsingsområde.
En ungdomsklubb ble startet på nyåret
2006, der ungdommer møtes hver fjortende dag. Dette har blitt et populært tilbud der 20-30 ungdommer møtes til
forskjellige aktiviteter. Der spilles det
musikk og forskjellige spill, eller de
bare sitter og snakker sammen.
Temakvelder og turer blir også arrangert for ungdommene. Mat serveres
hver kveld til kostpris, i tillegg til kioskvarer. Vi har god hjelp av engasjerte
foreldre, noe vi setter stor pris på.
Et barnekor ble startet for noen år tilbake, som senere kalles Mosvik barnegospel. Der møtes 25-30 barn til flott
sang og moro sammen. De bidrar med
sang i gudstjenester og andre arrangementer i sognet. De ledes av fire flotte
ledere som gjør en kjempejobb, som

menighetsrådet er stolte over.
Vi er veldig glade over at kirkekoret er
aktivt. De er ikke så mange lenger, så
nye medlemmer er velkommen i koret.
De gjør en flott innsats i gudstjenestene
og ellers for sang og musikk i sognet.
Ellers må nevnes sang og musikkveldene vår og høst, der korene deltar.
Inntekten fra disse kveldene går til prosjekt Mali. Mosvik menighetsråd har
fornyet avtalen med Det Norske
Misjonsselskap om integrert landsbyutvikling i Mali som prosjekt.
Vi har festkomiteer for begge kirkene i
sognet som gjør en flott innsats, og som
stiller opp med kirkekaffe og hjelper til
i andre arrangementer. De er til god
hjelp for menighetsrådet.
Menighetsrådet synes det er mye som
går bra. Skulle det være noe vi synes
ikke er så bra, må det være deltagelsen
på gudstjenestene. Vi har to flotte kirker, der det er god plass. Skulle ønske at
kirkene var mer besøkt.
Prioriterte oppgaver for menighetsrådet

framover må være å opprettholde og
kanskje øke deltagelsen i gudstjenestene. Vi ønsker at kirkene våre er en
plass der Guds ord blir forkynt klar og
rent og alle føler seg velkommen.
Mosvik menighetsråd ønsker alle i
Inderøy prestegjeld ei god og velsignet
julehelg.

Med vennlig
hilsen
Mosvik
menighetsråd
Vivian Furunes
leder
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Julehilsen fra Hans Birger:
Ei ung vakker mor sliter seg fram
langs landeveien i Beghi, Etiopia.
Når hun vakler hit og dit skyldes det
ikke bare solsteiken og den tunge
børa på ryggen. Det er ikke lett å gå
når ei firefem-årig jente holder tak i
skjørtet hennes. I tillegg bærer hun i
venstre armkrok en klesbylt med en
liten nyfødt baby. Og som om ikke
det var nok holder hun med høyre
hånd fast i handa til ei lita to-treårig
jente som heller ikke klarer å gå stort
lenger.
Det er i en bratt oppoverbakke vi tar
igjen dem. Svetteperlene står tette og
feberhete i ansiktet til den unge mora.
Hun smiler et matt, men takknemlig
smil når hun får sitte på. Det nyfødte
barnet er slapt og dehydrert, men med
bilskyss er det godt håp om å klare de 4
milene hun har igjen med barnet i live.
Men hvorfor gå så langt med et så svakt
nyfødt barn? Jeg må heim, sier hun. Det
er gammel tradisjon for ei kvinne å
reise heim til foreldrene sine etter en
fødsel. Men hvor er mannen som skal
følge og hjelpe henne? Nei, han har
flere koner. Han sitter, tygger kat og
snakker om Jihad, hellig krig. Han er en
av de nye radikale som ødelegger gode
tradisjoner.
Han skal elske alle sine koner likt, men
hun merker ikke så mye til det. Om hun
sier noe til ham, tar han bare ullteppet
sitt og flytter til ei av de andre. Slikt
skaper sjalusi og baksnakking konene
imellom. Barna arver sjalusien og hatet
til hverandre.
I gamle dager var det en resurs for en
mann å ha flere koner og mange barn.
Da arbeidet alle for ham. Men tidene
har forandra seg i Afrika også. Fedre
med 10 - 15 barn klarer ikke å gi barna
sine videregående utdannelse. Nei, fra
denne storfamilien kommer det nok
ingen lærer, lege eller ingeniør, sier en
av de andre i bilen: Far deres har ikke
penger til klær, skolebøker, hybel osv.
Det betyr at den lille babyen og de to
andre barna arver mannens fattigdom. I
stedet for utdannelse må disse ut på

åkeren for å hjelpa mora når de vokser
til. Uten stipend er videregående skolegang utelukka. Stipend er umulig for
dem som ikke har tid til å gjøre lekser
og få gode karakter.
Folk klager over at radikale islamitter
gjør situasjonen vondt verre. Kvinnene
må holde seg ved hyttene og åkrene for
å forsørge mannen. Kvinnene får heller
ikke lenger komme sammen for å synge
og danse på tradisjonelt vis. De forteller
at Beghi har blitt økonomisk og kulturelt fattig og utarma. Før gikk kvinnene
kledd som de ville, nå skjules de stadig
oftere i sjal, heldekkende klær eller
burka. Risikoen har økt for at de da
også blir omskåret på en enda verre
måte enn den gamle lokale måten. Mer
blir skåret vekk slik som i nabolandet
Sudan. Dette gjør livet mer grusomt,
sier folk.
Heldigvis er det mange som forstår og
vil gjøre noe med dette. Og akkurat nå i
skrivende stund arrangerer Mekane
Yesus kirka i Beghi en stor konferanse
for muslimer og kristne. 350 represen-

tanter fra hver bygd, kommune, moske
og kirke er samla for å drøfte kvinners
rettigheter og muligheter i samfunn og
religion. Vi er alle naboer sier folk, gift
inn i hverandres familier. Da må vi også
ta vare på hverandre.
Moderate muslimer ønsker ingen repetisjon av Jihad da 35 kirker ble brent og
ødelagt i fjor høst. Tvert imot gleder de
seg over alle kirkene som nå bygges
opp igjen og fylles av folk. Muslimer
som ønsker fred og framgang kommer
også til kirkene. Vi tror på Jesus og juleevangeliet sier de. Mens det var tyve
tusen militante muslimer som herja og
ødela kirker, brønner, trær og avlinger,
steina og drepte folk; var det samtidig
to hundre tusen tradisjonelle muslimer
som ønska og ønsker utvikling, prosjekter og undervisning fra kirke og misjon.
Det er godt å kunne hjelpe hverandre og
skape fred, tillit og fremgang. God jul
til dem og oss alle!
Mvh Hans Birger Neergård

Vellykket kjerkstubasar
Kjerkstubasaren 2007 er over for denne
gang! Resultat dette året var på vel kr.
51.000.- netto!
Vi som er med i Kjerkstuforeninga vil
rette en stor takk til alle som hjalp oss
til å nå et slikt resultat! Lag og foreninger, næringsdrivende, butikker, pri-

vatpersoner, vi får ikke nei når vi spør
om gevinster! Takk til alle som hjalp
oss med forhåndssalg av lodd! Takk til
de som hjalp til med loddskriving og
annet forefallende arbeid! Og en kjempetakk til våre trofaste støttespillere
som kom til Kjerkstu for å kjøpe seg

grøt eller kaffe, eller begge deler, og
kjøpte massevis med årer og lodd! Takk
for flott musikk av våre hornblåsere
som stiller opp hvert år!
Kjerkstuforeninga
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Utøy hobbyklubb 30 år!

Line Snerting, Anita Winje, Karen Jakobsen og Aleksandra Furunes har det gøy på Dampsaga Bad.

I høst er det 30 år siden Utøy
hobbyklubb starta opp i det
gamle bedehuset på Utøya.
Fritidstilbudet var for barn fra
9 år og oppover. Roar Berg var
første formann og 25-30 barn
fra Utøy møtte flittig opp.
Rekorden lyder på 37 barn på
en hobbykveld!
Innholdet på hobbyklubben
bestod av andakt, sang, utlodning, matlaging og hobbyaktivitet. Alle nye deltakere starta
høstsesongen med å lage et kors
av brente fyrstikker. Deretter
fulgte aktiviteter som sying,
strikking og snekring. Knivkurs
ble holdt for de eldste barna. I til-

legg kan gips, rosemaling, laging
av bamser og silketrykk nevnes.
Produktene som ble laga var
kjærkomne gevinster til årets
basar. Inntektene fra basaren ble
gitt til ulike misjonsorganisasjoner. Grilltur ved sjøen og besøk
på Laberget leirsted ble det som
regel også tid til i løpet av året.
I dag er hobbyklubben tilknytta
Norsk Luthersk Misjonssamband
og består av en fast kjerne på 1520 barn. De kommer i hovedsak
fra Utøy, men også fra Straumen
og Kjerknesvågen. Vi møtes på
Utøy bedehus annenhver tirsdag.
(se www.utoybedehus.info ) Det
meste av hobbyaktiviteten er

bytta ut med gym- og filmkvelder, spillkvelder med playstation
på storskjerm, og ulike turer, deriblant til Dampsaga Bad, putballbanen og Prestlia. Forøvrig er
innholdet omtrent det samme
som for 30 år siden; andakt,
sang, mat og loddsalg.
Jubileet ble markert på hobbyklubbens juleavslutning 7.
desember. Vi ønsket da å samle
barna som er med i hobbyklubben nå og deres familier, samt
tidligere deltakere.

Anne Sissel Bekkevold
og Kjersti Stavran
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Den store stjerna

J

ula er den høgtida som
vekker flest minne hos oss
menneske. Det har ikkje
minst med dei kjære gamle
julesongane å gjere, dei som er
blitt sunge år etter år, generasjon etter generasjon.
Og her tenker vi på både julesongar og julesalmar. Dei fleste
av desse er av utanlandsk opphav,
men med M. B. Landstad og
Elias Blix fikk også dei typisk
norske julesongane straks fotfeste hos oss. Etter som åra har gått,
er det i kjølvatnet etter Landstad
og Blix blitt laga ei mengd nye
julesongar der både forfattar og
komponist er norske. Tilveksten
ser ut til berre å auke med åra, og
noen av desse går frå å vere nye
og ukjente til å bli folkeeige på få
år. Jakob Sande hadde greidd det,
Alf Prøysen likeså, og på åttitalet
var det ein visesongar frå nord
som skulle klare det: Å synge og
skrive seg inn i julesongtradisjonen på kort tid. Ja, til og med i
salmeboka Salmer 97 fikk han
innpass. Det var Trygve Hoff.
Førjulsvinteren 1985 gikk det
ein adventserie på NRK som
heitte "Lyset i mørketida". Det
var Trygve Hoff som hadde laga
serien, og sjøl stod han sentralt i
programmet med visene sine og
historiene om juleførebuingar i
gammal tid. Som kulisse for serien brukte han Bygdetunet på
Rognan i Saltdal, - Rognan var
heimplassen hans.
Tittelen på serien var nok ikkje
tilfeldig valgt. Trygve Hoff var
opptatt av lyset, det lyset som
skulle jage mørkret og kulden
vekk, lyset som skulle spreie
varme mellom menneska. "Et lys
i mot mørketida" var med i dette
adventsprogrammet, og som
avslutning på serien kom
"Nordnorsk julesalme". Trygve
Hoff var sjøl svært stolt over

Den store stjerna som steig i aust
med ljos over verda
tende vår von for framtidsferda
i heimsens mørke haust.
Den store stjerna gjer oss fri
med sitt bod no ved juletid.
Den store stjerna for fyrste gong
bar bod om ein frelsar.
Fattig og rik går fram og helsar
eit nyfødt barn med song.
Den store stjerna ga oss ord
med ei von om vår veike bror.
Den store stjerna i natta kald
har synt oss eit under.
Lyser med trøyst i tunge stunder
for folk i tusental.
Den store stjerna høg og klår
er vårt ljos på den veg vi går.
Den store stjerna står klår som før
og ber oss å dela,
gje alt vi kan, og såra hela
hos våre svoltne brør.
Den store stjerna gjer oss fri
med sitt bod no ved juletid.

denne salmen, som på sitt vis
føyde saman slitet i den nordnorske vinteren og stallen i
Betlehem.
Året etter fikk Trygve Hoff
saman med Svein Gundersen i
oppdrag å lage ein julesong til
Sissel Kyrkjebø si første juleplate. Sjøl bar Trygve på ein draum
om å lage ein julesong som skulle lyde alle stader der barn og
vaksne tok kvarandre i hendene
og gikk rundt treet.
Dei to mennene tok inn på eit
høgfjellshotell i Setesdal i påska
1987. Om kveldane underheldt
dei gjestene, og dagane brukte
dei til å jobbe, mellom anna med
julesongen til Sissel. Tittelen var
det første som kom og vart nedskrive: "Den store stjerna". Og
Trygve Hoff kasta ikkje bort tida.
Han hadde ei eiga evne til å finne
orda utan å måtte leite lenge, og
det gikk ikkje lang tid før diktet
var ferdigskrive. Komponisten
Svein Gundersen hadde samtidig
leita seg fram til ein mjuk og
melodiøs tone, og da ord og tonar
var samanarbeidd, var den nye
julesongen ferdig.
Så var det berre å vente på om
songen skulle bli godkjent og vel
mottatt av folk. Ved juletider
skulle plata komme ut, og da
ville dei få svaret. Men Trygve
Hoff skulle ikkje få oppleve fleire julehøgtider. Den 2. desember
1987 - for 20 år sidan i år - gikk
han bort, brått og uventa, etter eit
hjarteattakk. Han hadde enno
ikkje fylt femti år.
Men "Den store stjerna" vart
allemannseige og gikk rett inn i
den norske julesongtradisjonen.
Songen er kjent og kjær, og blir
kvar jul sunge av store og små, i
bygd og by over heile landet.

S.H.
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Gamle Sakshaug Kirke
av Pauline Tønder
Du skjønne plet, med gamle rike minder
med tempelmurene på viet grund.
Om tider går og slægterne forsvinder,
dit navn forsvinder ei av folkets mund.
Du glemmes ei i menighetens virke,
du mange sekler gamle sakshaug kirke.

Og tider skifter, slekter går og kommer,
og tårn og mure sunket er i grus,
dig vil bevares gjennem vår og sommer
ruiner av det gamle tempelhus.
De ligger fredet på den høie grunden
mens fuglesangen lyder gjennem lunden.

Fra dig man gjemmer mangt et fagert minde,
-så festlig lyst ved orgeltoners klang,
hos dig den bedste trøst man kunde finde,
når sorgens time var så tung og lang.
Hvor godt hos dig å finde fred og hvile
så man igjennem tårer kunde smile.

Her på den skjønne plet med rike minder,
-man føres bort fra hverdagslivets dont,
en ro og stillhet man i sjelen finner
og glemmer for en stund alt trist og ondt.
Her over våre kjendte kjæres grave
står blomsterfloret som en herlig have.

Der ungdomsflokken av sin prest og lærer
blir forberedt for livets fremtidskrav,
der vækkes alvorstankene du bærer
og løfter sindet over dagens krav.
De høitidstimer i den gamle kirke
de glemmes ei igjennem døgnets virke.

Gammelt dikt om
gammel kirke
Ivar Wang har fått følgende brev
i posten:
Bjugn 9/10-2007
Kyrkjeblad for Inderøy
Prestegjeld
v/ redaktør Ivar Wang
7670 Inderøy
Ved et besøk hos min mann,
Hans A. Berg, sin kusine i
Romsdalen, fikk vi lese noen
gamle brev som hennes mor
hadde fått fra sin mor i 1923. I et
av breva var det lagt ved dette
diktet om gammelkirka, skrevet
av Pauline Tønder.
I 1923 var det ennå ikke lagt tak

over kirkeskipet, bare over koret,
så kirka så mer og mindre ut som
en ruin.
Pauline Tønder bodde på
Strømmen, som det het den
gang, og var visstnok gift med
han som bestyrte telefonsentralen på den tid. Hun har skrevet
mange slike "hverdagsdikt".

Sender dere dette om gammelkirka om det kan ha noen interesse
for
redaksjonen
av
Kyrkjebladet.

Med hilsen
Anne-Marie Berg
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Inderøy KFUK-KFUM-speidere bygger speiderhytte
Den 3. februar 2006 sendte Statkraft ut
en melding om tildeling av midler til
ulike organisasjoner "for å spille på lag
med naturen". I meldinga står det blant
annet:
"Statkraftfondet - på lag med naturen"
er en støtte til samfunnsnyttige formål.
Inntil 5 millioner kroner årlig tildeles
frivillige organisasjoner, stiftelser eller
lignende etter søknad eller egen vurdering av Statkrafts ledelse.
For 2006 tildeles støtten Den Norske
Turistforening (DNT), Redd Barna,
KFUM-KFUK speidere i Alta og
Inderøy, Naturvernforbundet i VestAgder og Blekkulfs Miljødetektiver i
Telemark. Den samlede støtten er på 5
millioner kroner i år. DNT mottar 2,5
millioner og Redd Barna får 2 millioner. De øvrige mottakerne får 125.000
kroner hver.
Gjennom historiske speidertradisjoner
bidrar KFUK-KFUM til økt kunnskap
om naturen. De ønsker å "bygge seg et
rede" ute og dermed åpne døren til skog
og mark for ulike brukere i all slags vær
- på lag med naturen.
Speidergruppa vår er ikke bortskjemt
med for mange tildelinger selv om vi
gjennom årene har utarbeidet mange
søknader. Så å få disponere hele 125
000 kroner var som en uvirkelig drøm!
Endelig skulle det bli mulig å få vårt
eget sted, hvor vi kan henge minner fra
leirer og patruljers premier på veggene,
ha speidermøter innen- eller utendørs i
samme område og til og med ha muligheter for overnattingsturer med de yngste speiderne.

Første speidermøte ved den gamle hytta i mai 2006.

om å ta ut tømmer til materialer fra
kommuneskogen ved Floåsen på Røra.
Ideelle organisasjoner får gjøre det til
en rimelig penge. I mars og april hadde
vi flere dugnader med tømmerhogst.
Tømmeret kløyves på ei lokal gårdssag
på Inderøya og på forsommeren 2007 er
nærmere halvparten av tømmeret skåret
til materialer som ligger til tørking.
Vi forsøker også å få tak i andre rimelige materialer og har så langt fått en del
takstein samt blitt lovet noen brukte
innerdører gratis.

Et sted i skogen - på Lyngstad
Dermed begynte planlegginga. Midlene
måtte brukes nettopp til et slikt rede i
naturen. Samtidig vil ei hytte fort kreve
langt mer enn 125 000 kroner! Her
måtte det både mye dugnad til og også
helst rimelige materialer for at hytta
skulle bli en realitet. Men vi hadde ikke
en gang ei tomt å plassere ei hytte på!
Etter mange sonderinger, fikk vi et tips
om ei gammel hytte på Lyngstad. Etter
hvert viste det seg at hytta var privat, sto
på kommunens eiendom og skulle vært
revet. Hytta var i svært dårlig stand, så
det var liten hensikt å bygge videre på
den. Etter en svært positiv dialog med
kommunen, fikk vi inngått avtale om å
få disponere ei ca. 30 mål stor skogstomt rundt den gamle hytta.
Tømmerhogst
Siden inngikk vi avtale med kommunen

Reidar Pedersen henter ferdigsagde
materialer som skal tørkes.

Martin Andreassen kvister tømmer på
Floåsen.

Riving for å gi plass til nytt
Samtidig startet vi riving av den gamle
hytta, for nyhytta vil vi plassere på den
samme fine plassen.
Planen nå er å gjøre ferdig grunnarbeidet i sommer med graving og støping,
slik at vi kan få satt opp råbygget i høst
før vinteren kommer. Vi har en snekker
som hjelper oss med denne biten,
senere blir det meste gjort på dugnad.
Hytta vil bli 75 m2 stor i en og en halv
etasje, kledd med villmarkspanel.
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To år med Sandvollan sokneråd
Oddvar Govasmark har vært leder i
Sandvollan sokneråd i to år. Han er
også leder i Inderøy kirkelige fellesråd.
Oddvar ser positivt på arbeidet i soknerådet:
- Jeg har fått innblikk i en viktig del av
samfunnet som jeg ellers ikke ville fått,
sier han, - og møtt mange mennesker
som jeg ellers ikke ville møtt. Det har
vært udelt positivt. Det har vært spennende å møte de som er ansatt i kirka skolerte, praktiske og handlekraftige
mennesker med erfaring på alle livets
sider.
Han berømmer støtten fra sokneprest
Sverre og roser de øvrige medlemmene
i rådet for godt samarbeid.
- Spesielle saker i perioden?
Prosesjonskors
- Først vil jeg nevne at Heggstad kirke
har fått sitt eget prosesjonskors. Det ble
ferdig og tatt i bruk i denne perioden,
men det er det forrige soknerådet - med
Gunvor Moberg som designer og konsulent - som skal ha æren for prosjektet.
Det ble gjort et grundig og godt arbeid,
og vi har fått et vakkert kors som står i
stil med interiøret i kirka.
Høyttaleranlegg
- Ellers nærmer vi oss mål med å få
høyttaleranlegg med teleslynge i kirka.
Dette er en sak vi har jobbet konkret
med siden årsmøtet for to år siden.
Planer er utarbeidet og godkjent, finansiering er på plass, anlegget er bestilt,
og leverandøren har lovt montering før
jul.
Det har vært en grei prosess, fordi vi
har møtt velvilje overalt. Anlegget er
finansiert med gaver og innsamlede
midler. Nå håper jeg inderlig at leverandøren holder det han lover - slik at
anlegget kommer på plass til jul. Det
blir litt av en julegave til oss på
Sandvollan!
Brannvarslingsanlegg
- I Heggstad kirke er det siste året montert brannvarslingsanlegg. Dette har
skjedd etter pålegg fra Innherred
Brannvesen. Godt at anlegget er på
plass, etter forskriftene.
Kjerkplanken
- Restaurering av kjerkplanken på
Hustad er en sak som det har vært jobbet med i mange år, og som har kommet

Gunvor Moberg og Oddvar Govasmark med det nye prosesjonskorset i Heggstad
kirke. Det er enkelt og stilrent, laga i sølv og mahogni, og matcher sølvet på alteret og den spesielle stilen i kirka. Oddvar roser Gunvor for å ha gjort en fremragende jobb som designer og konsulent.

i gang i sommer. Prosjektet finansieres
av prosjektmidler, og soknet stiller med
dugnadsfolk. Det har vært god oppslutning om arbeidet. Dyktige folk har gjort
en fantastisk jobb. Mange pensjonister
har stilt opp. Arbeidet vil fortsette neste
år. Jeg skulle gjerne sett at flere fra den
yngre garde også ville stille opp.
Aldersblanding er positivt.
Oddvar snakker seg varm når han kommer inn på temaet dugnad.
- Det er en viktig faktor i fellesskapet
mellom mennesker, sier han, og han
røper at noe av det triveligste han er
med på, er vårdugnaden på kirkegårdene. Her møter folk opp, positive og
blide, og alle bidrar - uansett om de til
vanlig går i kirka eller ikke. Dette
bekrefter at folk har ei sterk følelsesmessig tilknytning til kirka, at vi har ei
folkekirke.
- En skal lete lenge etter et bedre
eksempel på folkekirke enn det vi har
på Sandvollan, sier Oddvar.
- Oppgaver i tida framover?
Tilbygg
- Det forrige soknerådet hadde tanker
om et tilbygg til kirka og la ned mye
arbeid i denne forbindelse. Blant annet
ble det utarbeidet skisser for nytt sanitæranlegg og "ombyttingsrom" i forbindelse med dåp, som det er stort behov
for. Dette er noe vi har i tankene og jobber videre med. Saken er behandla i fellesrådet, som igjen sender den til biskopen til vurdering. Uansett er dette en
sak som vil ta tid, ikke minst fordi den

har en stor finansieringsbit.
Energisparing
- Jeg har snakket med Inderøy kommune om energisparing i forbindelse med
oppvarming av kirka. Det er stort behov
for å skifte ut ovnene i kirka. De er
gamle. Jeg ser for meg at dette kan bli
et prosjekt.
Tårnet
- Oppmaling av tårnet på Heggstad
kirke er et sorgens kapittel. Vi hadde
håpet å få det til. Det har stått på økonomiplanen til fellesrådet i flere år, men
har stadig blitt strøket på grunn av den
økonomiske situasjonen. Nå er jeg i tvil
om det i det hele tatt vil komme med på
budsjettet for neste år - dessverre...
Rutinemessige oppgaver
- Riktignok arbeider soknerådet med en
del spesielle saker, sier Oddvar, - men
en hovedsak for oss er likevel å skjøtte
de rutinemessige oppgavene i løpet av
kirkeåret, på best mulig måte.
I samtalens løp er det en sak han gjerne
vil nevne: Kirkens Nødhjelpsaksjon
som konfirmantene deltar i.
- Jeg vil benytte anledningen til å rette
en stor takk til konfirmantene. De gjør
en kjempeinnsats, sier han.
Kyrkjebladet takker for praten og
ønsker Oddvar Govasmark og resten av
Sandvollan sokneråd lykke til i det
videre arbeidet.
KN
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Lysmesse i Salberg Kyrkje
Første søndag i advent var
det lysmesse i Salberg
Kyrkje. Menigheten fikk
ei stemningsfull kveldsstund, der mange tradisjoner ble holdt i hevd. Årets
konfirmanter bidro med
tekstlesning og lystenning,
mens Røra Songlag serverte korsang som hører
hjemme i denne så forventningsfulle førjulstid.
At det også var barnedåp
denne kvelden gav menigheten enda en god opplevelse. Selv om kvelden
utenfor kirkebygget var
mørk gav gudstjenesten
alle trua på lyset, en indre
ro og forventninger om det
som snart skal komme.
Prest under gudstjenesten
var sokneprest Margrete
Holmeide, på samme dag
som hun for øvrig hadde
bursdag.
HaRe
Røra Songlag sto for en stemningsfull korfremførelse under lysmessa.

Tårnfest
Denne jula klinger kirkeklokka på
Kjerknestangen. Nå kan våjabyggin høre kirkeklokka ringe inn høytida. Vi har snakka om en
egen tårnfest, og nå blir det fest. Søndag 20.
januar kl 17.00 samles vi på selveste kaia.
Derfra har vi god utsikt til kirkestedet og tårnet,
som nå også er opplyst.
Programmet er ikke ferdig ennå, men vi håper
på en fest både med tilbakeblikk og utsyn. Et
kirkested forteller så mye. Vi ønsker å formidle
hendelser, fortellinger og legender knytta til
kirka og livet på Våja. Eiliv Lyngstad tar imot
historiske fortellinger og glimt, slik at vi får
samla dem. Videre får vi glede av de lokale
musikalske krefter. Arkitekt Per Audun Letnes
er utfordra til fortelle om tårnets symbolikk.
Servering blir det også til en overkommelig
pris.
Vi ser for oss en fin vinterkveld der vi avslutter
med fakkelsamling ved tårnet. Velkommen til
tårnfest.
S.G.

Dåpsklubben TRIPP TRAPP
Siden 1999 har dåpsklubben
TRIPP TRAPP formidlet
bibelfortellinger, gode historier, gamle og nye sangskatter til
tusenvis av barn. Nå lanserer
klubben en kampanje for å nå
enda flere. Målet er 7002 medlemmer i 2007.
– Klubben har i dag cirka 6800
medlemmer. Vi tror derfor det er
gode muligheter for å nå målet,
sier Cecilie Holdø, daglig leder
for TRIPP TRAPP. Hun tror
mange foreldre og besteforeldre
er på jakt etter bøker og materiell
som kan hjelpe barna til å bli
kjent med den kristne kulturarven.
– Vi får mange positive tilbakemeldinger fra foreldre som synes
produktene fra dåpsklubben er
en god motvekt til mye av det
barnet møter i ulike media.

Mange gir også uttrykk for at de
synes produktene våre er en
hjelp til å snakke med barnet om
Gud og det å tro. Klubben er
også populær som faddergave,
legger hun til.
Cecilie Holdø forteller at klubben er et tilbud til barn i alderen
0 til 12 år, og at medlemskap i
dåpsklubben TRIPP TRAPP
også er et fint gavetips for besteforeldre, foreldre og andre som
ønsker å levendegjøre den store
gaven barnet får i dåpen. Som
medlem i klubben får giveren tre
ganger i året tilbud om en pakke
til barnet. I pakken finner man alt
fra tøyleker og krabbeteppe til
fortellingsbøker,
praktbøker,
CD-er og filmer som kan være
med å gi barnet kunnskap, trygghet, lek og undring.
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Marianne Gustad var 2001- 2002 student ved Gå Ut Senteret - Normisjons tverrkulturelle studiesenter i Hurdal. I løpet
av studieåret hadde hun en praksisperiode i Dhaka, Bangladesh. Der ble hun kjent med ei lokal protestantisk menighet langt
ute i deltaområdet nær Bengalbukta. Hun dro dit ut og opplevde nøden og fattigdommen, også utenom storbyen Dhaka. Men
her så hun hvordan pastor John Bose drev barneheim og skole med svært enkle midler. Resultatet ble at Marianne nå er
koordinator mellom lokale bidragsytere her i Norge og leder John Bose. Øystein Forr er revisor for den delen av prosjektet
som er i Norge. Regnskapene viser at det praktisk talt ikke er noen administrasjonsutgifter utenom nødvendig porto og telefon. Pastor John Bose besøkte Inderøy sist sommer og fortalte begeistret om barnearbeidet de drev og om framtidsplanene.
Det som hendte i Bangladesh kom oss med ett så nært. Marianne arbeider nå på Sandom retreatsenter i Lom.

En helt vanlig torsdag...
I ettertid, etter at det har skjedd noe
stort, som en fødsel, et jordskjelv
eller lignende. Så tenker jeg ofte;
"Hva gjorde JEG da?" Om det tyder
på en intens selvopptatthet eller mer
en måte å plassere ting inn i en slags
begrepsverden som en kjenner seg
igjen kan sikkert diskuteres.
Men det var altså torsdag i november.
På Sandom har vi snø og det er trolsk
og fint. Vi starta med Taize-retreat den
kvelden, så dagen min hadde en smak
av oppstart; forventning til å treffe nye
gjester og husfolk og hjernen jobba
jevnt med det praktiske. Jeg plasserte ut
tannglass, satte på lys og varme på
soveromma, non stop på nattbordet.
Dekka bordet til kveldsmat, laga dekorasjoner og trena muskler på komposten
som var i stritt humør. Anne Karin (min
gode nabo) ba meg på middag, magen
hadde akkurat begynt å tenke i de baner,
så det var mer enn behagelig. Gikk
hjem til middag hos dem med julepølse
og surkål og ungene som var i et sadistisk humør og fantaserte om hvilken del
av Pelle kanin de ville spise. For å få
energien på bedre tanker tumla de ut for
å lage snølykter, som jeg nøt synet og
stemningen av mens jeg lada opp til
take off retreat.
Som nok de fleste av mine venner vet,
har jeg deler av mitt hjerte i
Bangladesh; et barnehjem i Bajua, sørvest i landet, som vi har kalt
"Kjærlighetens hjem". 20 flotte gutter
mellom 6 og 12 år bor hos oss. De flytta for ei tid siden inn i et hus, som skulle være et midlertidig hus, mens vi bygget et murhus med plass til mange flere.
Guttene går på skole, har en kvinne på
min alder som er deres "mamma" og
John og George, som driver dette med
meg er reservepappaer. De er glad i å

spille fotball og badmington og å gjøre
lekser (det siste er et rart fenomen, men
helt sant). Barnehjemmet er selvdrevent
i forhold til grønnsaker, dyrker ris og
har en drøm om å få liv i fiskeoppdrettdammen.
På samme torsdagen som jeg vandra
rundt i en stjerneklar kveld bort til
blomkålssuppe og nye gjester, så herja
det en syklon i Bangladesh.
Myndighetene i Bangladesh gikk ut
med beskjed om at folk måtte søke ly.
George (daglig leder og lekseleser) tok
med guttene til et murhus ikke så langt
fra barnehjemmet og holdt de der mens
det stod på. Der var de trygge og ingen
ble skadet. Barnehjemmet, risavlingen
og hønsehuset gikk dukken. George tok
med guttene hjem til seg og han som
har spøkt om at han er far til 22, fikk nå
kjenne det på ordentlig...!
Det er kaos i landet. 7 millioner er husløse, 3.500 er døde, men tallene forventes å stige til mellom 10 - 15000. Folk
har ikke tak over hodet og er forsvarsløse, det er mangel på mat og mest av alt
vann. Barnehjemmet ligger på ei øy og
før jeg var der, tror jeg ikke noen hvit
mann (ev kvinne) hadde vært der, så
Bajua er ikke den plassen som får hjelp
først. John reiste ned for å se til guttene
og for å se hva han kan gjøre i forhold
til den krisen som er oppstått i nærmiljøet. Pga dårlig nettverk har jeg ikke
klart å få telefonisk kontakt med han,
men jeg vil få mer utførlige rapporter så
snart han er tilbake.
Hele fredagen surra bibelverset i
Jeremia rundt i hodet mitt; "Enda en
gang vil jeg bygge deg, og du skal bli
bygd opp igjen.." Og jammen skal vi
det! Det skal bygges opp igjen og vi er
allerede i gang. Grunnmuren på det nye

huset står støtt og smått om senn skal
hjemmet til guttene komme i sitt rette
element igjen.
Om du har lyst å gi en slant til dette formål, så er du svært velkommen til det!
Om du gir 50 kr eller 1000 kr, alt gjør
en forskjell i et land som Bangladesh.
Meld meg eller pling på meg om du har
lyst å være med på å få Kjærlighetens
hjem med nabolag på bena igjen. Konto
nr er 4451.06.45585.
Forøvrig ønsker jeg dere alle gode vinterdager med mytty lys og mytty
varme!
Marianne:)
PS:
Et aldri så lite budsjett
Gunvor Norum skriver i diktet "Ringar
i vatn" om hvilke konsekvenser våre
handlinger kan ha.
Som ringar i vatn er gleda.
Ringar etter fiskefar
Du ser knapt at fisken vakar,
Men ringane vert du var.

Ringer i vann har jeg ofte tenkt om barnehjemmet i Bangladesh.
Mat for en familie (5-7 personer) for ei
uke koster 60 norske kroner.
Det koster 409 kr å lage et nytt hus.
Såkorn for en familie koster 46 kroner.
Jeg takker for at dere gir av dere selv i
form av økonomisk støtte.

Ei ørlita stund var vaka
Så skildest på ny vår veg.
Vatnet er atter stille,
Men ringane fylgjer meg.
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Emmauskurs
På oppfordring fra Inderøy sokneråd starter vi et kurs som vi kaller
Emmauskurs. For noen år siden
hadde vi Alphakurs med stor oppslutning. Noe av modellen derfra
tar vi med oss, men innholdet har ei
anna vinkling.
Navnet Emmauskurs leder til de første dagene etter Jesu oppstandelse. To
disipler var på veg til byen Emmaus
utenfor Jerusalem i Jødeland.
Samtalen som vi har gjengitt i
Lukasevangeliet kapittel 24 gir et flott
innblikk i Jesu undervisning. Jesus,
den oppstandne, drar de store linjene
gjennom hele Det gamle testamentet.
Samtalen som føres er åpen og inderlig.
Vi kan like gjerne kalle kurset et medvandrerkurs der vi kan snakke sammen, eller ganske enkelt være lyttende
hvis en ikke ønsker å delta i samtalen.
Kurset krever ingen personlige forutsetninger. Her kan alle delta fra konfirmasjonsalderen og oppover.
Vi vil ta med oss noen glimt fra
Bibelen vår og dra de lange linjene
evangeliets utbredelse fikk nordover,
slik at det også nådde kysten vår.
Innherred er som vi vet rik på historiske begivenheter og underveis håper
vi å ta et par historiske "dypdykk" i
vår egen kulturarv. Det er noe med at
kristentrua blir stedegen, det vil si at
den vokser sammen med folket.
Begrepet medvandring leder også til
pilegrimsvandring. Hver for oss er vi
pilegrimer, noen ganger går vi alene,
andre ganger søker vi felleskap. Selve
pilegrimsbegrepet og pilegrimsvandringa konkretiseres underveis.
Om det blir kurs avhenger av deg som
leser dette. Onsdag 9. januar kl 19.00
samles vi på Kjerkstu på Sakshaug.
Da blir det nærmere orientering om
antall samlinger og opplegg. Som
kursholder ønsker jeg å legge
"Kristuskransen" av den svenske biskop Lønnebo til grunn for våre samlinger. Vel møtt, kjære medvandrer.
Sverre Gustad
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To år i Inderøy sokneråd
Halve perioden vi er valgt for, er nå
tilbakelagt. Hva har vi så gjort på
denne tiden og hvilke planer har vi
framover?
Soknerådet har hovedsakelig arbeidet
med de fastlagte gjøremålene. Dette
innebærer blant annet å være kirkeverter og ha ansvar for kirkekaffen etter
gudstjenestene. Videre arrangeres det
hver høst en samling for 50-årskonfirmantene og om våren for årets konfirmanter.
Sammen med Røde Kors og Saniteten
har soknerådet ansvar for besøktjenesten. Mange ønsker besøk, og pr. dato er
det 10 personer som utfører denne tjenesten.
Besøkstjenesten har også vaffeltreff og
er med på andakter på Inderøyheimen
og Næssjordet.
Som et ledd i soknerådets barne- og
ungdomsarbeid ble det for ett års tid
siden
søkt
om
midler
fra
Opplysningsvesenets fond for å starte
opp barnekor. Selv om vi ikke fikk så
mye midler som vi hadde søkt om,
startet barnekoret opp i høst med Siv
Anette Lorentzen som leder og dirigent. 14 ivrige jenter og gutter øver
hver tirsdag kveld. Vi gleder oss til
både å se og høre dem.

Etter jul planlegger vi å få til noen samlinger i Kjerkstu, med fokus på at vi er
pilegrimer mot samme mål. Sverre
Gustad skal ha undervisning, med etterfølgende samtale og sosialt samvær
med mat og kaffe.
Som alle vet er lydanlegget i Sakshaug
kirke meget dårlig. Mange klager på at
det er vanskelig å høre det som blir sagt
i kirken. Slik ønsker vi ikke det skal
være, derfor har
soknerådet startet en innsamling til nytt
lydanlegg. Et lydanlegg i Sakshaug
kirke vil koste ca. kr. 100.000, og så
snart finansieringen er klar, vil vi starte
montering.
Konto er opprettet i Sparebank1 MidtNorge avd. Inderøy, konto nr. 4202
1125 282
Blir du med og støtter saken?
Jeg vil til slutt nevne at soknerådet har
gått til anskaffelse av noen barnemøbler, samt noen bøker og skrive/ tegnemateriell. Dette for å kunne aktivisere
de minste kirkegjengerne når de er på
besøk i kirken.
Ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
For Inderøy
sokneråd
Asbjørn Norum

To år i Røra sokneråd
Ting som har skjedd og ting som skal
skje i Røra sokn.
50-års konfirmanter
50-års konfirmantene i år var så få at vi
valgte å slå de sammen med neste års
kull. Det samme ble også gjort i fjor,
med stort hell.
Gjerde
Det er blitt satt opp nytt gjerde på forsiden (ved portene) og langs sørsiden.
Arbeidet er i hovedsak utført av Rolf
Roel, Jarle Hembre og Torgeir Austad.
Det er gjort en førsteklasses jobb.
Tusen hjertelig takk for hjelpen.
Bårerom
Bårerommet har i lengre tid stått fuktig,
dette skyltes at taket ikke var tett.
Soknerådet gikk denne høsten i gang
med tetningsarbeidet. Isolasjon ble tørket, deretter la vi en gummimembran
og torvtak oppå der igjen, så nå skal det
være tett.

Valg av målform
Søndag 30.09. var det valg av målform
i Salberg Kyrkje. Avstemminga viste at
nynorsk fikk 41 stemmer mot 28 stemmer for bokmål. Dette betyr at det fortsatt blir nynorsk i Salberg Kyrkje.
Det var også utdeling av 4-års bok og
kirkekaffe samme dag.
Lydanlegg i kirka
Det skal bli installert et lydanlegg i
Salberg Kyrkje. Pakken inneholder
bl.a. trådløs mikrofon, teleslynge og
gode høytalere strategisk plassert rundt
i kirken. Dette vil sikre god lyd i hele
kirken og på kirkebakken ved større
anledninger.
Røra Sokneråd ønsker alle, i eget og
andre sokn, ei fredfull og God Jul!
Espen Eriksen
Leder Røra
Sokneråd
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Slekters gang
Inderøy sokn

14.11. Lornts Tomas Tronhus
f. 1922
27.11. Inger Kjelaas
f. 1936

Døypte:
23.09. Erika Vikestad Næss
Ferdinand
Fjerdingen-Iversen
Emil Holmen
07.10. Tomine Thorsen Følstad
18.11. Alexander Myhre
Lea Fossum
02.12. Tuva Laugtug Sæther

Røra sokn

Vigde
15.09. Kirsti Holmen og
Olav Fjære
22.09. Ingrid Haugberg Sakshaug
og Tor Arne Rønning
Døde:
13.09. Andreas Farbu
f. 1924
17.09. Elmar Fossum
f. 1940
19.09. Anders Kåre Wang f. 1939
20.09. Embla Lønvik
f. 2007
22.10. Anton Vatn
f. 1937
23.10. Mildrid Gausen
f. 1938
30.10. Nora Maren-Anna Ulven
f. 1912
31.10. Kjellfrid Lilly Grande
f. 1926

Døypte
14.10. Johan Ofstad Holmvik
Greta Osk
Kolberg Hakonsdottir
28.10. Albert Eikerol
11.11. Henriette Linea Østereng
Lucas Karlsen-Reinsborg
Christian
Sotomayor Rokseth
02.12. Edin Aleksander
Kolstad-Heggdal
Døde
24.07.
11.09.
12.10.
23.10.
23.10.
25.10.

Jorunn Lita Buzzi
Jorunn Wist
Birgit Larsen
Trygve Mollan
Magda Sjøvold
Inger Rokseth

f. 1932
f. 1927
f. 1926
f. 1918
f. 1915
f. 1928

Sandvollan sokn
Døypte
28.10. Tuva Rannem Grønnesby
11.11. Mathea Skjemstad
25.11. Ola Tormodsønn Daling
Kevin Lysø Våg
Sigrid Vist Heggstad
Vigde
25.11. Merete Vist
og Arild Heggstad

Mosvik sokn
Døpte
07.07. Tonje Elvida Nervik
18.11. Daniel Brattaker
Alina Marie
Myrabakk Kilen
Døde
20.07.
18.09.
24.10.
21.10.
15.11.

Aksel Langnes
Anton Haugan
Dagmar Følstad
Bjarne Rognli
Mads Tangstad

f. 1920
f. 1924
f. 1923
f. 1923
f. 1929

Messeliste
16.12. Stokkan grendehus kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Holmeide
Sakshaug kyrkje kl 19.00
Julekonsert
Vestvik kirke
Julekonsert

kl 19.00

18.12. Vestvik kirke
kl 18.30
Fakkelmesse v/ spr. Holmeide
20.12. Heggstad kyrkje
Julekonsert

kl 19.00

23.12. 4. s. i advent
Jes 40, 9-11
Inderøyheimen
kl 11.00
Julegudsteneste v/ spr. Gustad
24.12. Julaften
Luk 2, 1-14
Heggstad kyrkje kl 14.00
Julegudsteneste v/ spr. Gustad
Sakshaug kyrkje kl 15.30
Julegudsteneste v/ spr. Gustad

Mosvik kirke
kl 14.00
Julegudstjeneste v/ spr. Holmeide
Salberg kyrkje
kl 16.00
Julegudsteneste v/ spr. Holmeide
25.12. 25.12. juledag
Luk 2, 1-20
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ spr. Holmeide
Vestvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste v/ spr. Gustad
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26.12. 2. juledag
Matt 10, 32-39
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ spr. Holmeide
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ spr. Gustad
01.01. Nyttårsdag
Matt 1- 20 b-21
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ spr. Gustad
Mosvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudtjeneste v/ spr. Holmeide
06.01. Kristi Åpenbaringsdag
Joh 8, 12
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Misjonsgudsteneste v/ spr. Gustad
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
13.01. Vingårdssøndag
Luk 17 7-10
Vestvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ spr. Gustad
Sakshaug kyrkje kl 17.00
Konfirmantgudsteneste
v/ spr. Holmeide
16.01. Sakshaug kyrkje kl 18.00
Kveldsbøn
v/ Gustad og Holmeide

03.02. Fastelavnssøndag
Joh 12, 24-33
Salberg kyrkje
kl 11.00
Familiegudsteneste
v/ spr.Holmeide
Utdeling av bibler til 5. klasse 16.03.
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
06.01. Askeonsdag
Matt 6, 16-18
Sakshaug kyrkje kl 19.00
Fastegudsteneste v/ spr. Gustad
Mosvik kirke
Fastegudstjeneste
v/ spr. Holmeide
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Høymesse v/ spr. Gustad
Sakshaug kyrkje kl 19.00
Kveldsbøn v/ Jon Amundal
Palmesøndag
Joh 12, 12-24
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide

20.03. Skjærtorsdag
Joh 13, 1-15
Bøl
kl 12.00
Friluftsgudsteneste
v/ spr. Gustad

kl 19.00
Røsheia
kl 12.00
Friluftsgudstjeneste
v/ spr. Holmeide

10.02. 1. s.e. faste
Matt 16, 21-23
21.03. Langfredag
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Joh 18, 1-19, 30
Familiegudsteneste
Heggstad kyrkje kl 11.00
v/ spr. Holmeide
Nattverdsgudsteneste
Utdeling av bibler til 5. klasse
v/ spr. Holmeide
17.02. 2. s.e. faste
Luk 7, 36-50
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
24.02. 3. s.e.faste
2 Kor 12, 7-10
Mosvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ spr. Holmeide

Sakshaug kyrkje kl 11.00
20.01. Såmannssøndagen
Høgmesse v/ spr. Gustad
T Rom 10, 13-17
Heggstad kyrkje kl 11.00 02.03. 4. s.e.faste
Familiegudsteneste v/ spr. Gustad
Joh 6, 24-36
Utdeling av bibler til 5. klasse
Salberg kyrkje
kl 19.00
Fastegudsteneste v/ spr. Gustad
27.01. Kristi forklarelsesdag
Joh 17, 1-8
Heggstad kyrkje kl 11.00
Mosvik kirke
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
Familegudstjeneste
v/ spr. Holmeide
09.03. Maria Budskapsdag
Utdeling av bibler til 5. klasse
Luk 1, 46-55
Vestvik kirke
kl 11.00

Øynheim grendehus kl 19.00
Langfredagspreiken
v/ spr. Gustad
23.03. Påskedag
Joh 20, 1-10
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Gustad
Mosvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/ spr. Holmeide
24.03. Andre påskedag
Joh 20, 11-18
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. 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

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:

Alt dette hende så det skulle oppfyllast, det Herren har tala gjennom profeten:
Sjå, møya skal bli med barn og føda ein son, og dei skal gje han namnet Immanuel - det tyder: Gud med oss.
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