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Vertsfolk på
Kjerkstu

Vårens vakreste eventyr...
... ligger foran oss. Kanskje litt
foran skjemaet... I alle fall har
det allerede i en måneds tid
vært snøklokker i blomsterbedet utenfor presteboligen min.
En har ikke trengt å følge så
nøye med i media det siste året
for å se at fokuset på miljøsaken har vært sterkt tilstede i
media. En trenger kanskje
bare å se ut gjennom vinduet,
snøen vi ventet i januar har
endelig innfunnet seg. Nå er
spørsmålet bare om den blir
liggende og hvor lenge den
eventuelt blir. Blir det snø til
påske?
Ansvaret for miljøet rundt oss
er et felles ansvar, et ansvar
som vi er nødt til å ta på alvor,
som enkeltmennesker og som

fellesskap. På Nidaros bispedømmes Ungdomsting 2008
ble det vedtatt en oppfordring
til menighetene i bispedømmet om å bli grønne menigheter. Om en stund får menighetsrådene et brev med denne
oppfordringen.
Å bli en grønn menighet er
ikke noe som de ansatte kan
gjennomføre alene, det er i
hovedsak menighetsrådenes
ansvar, men må gjøres av
menighetene som fellesskap.
Så bruk menighetsrådene
deres, og frem saker som er
viktige for dere.

Sokneprest
Margrete Holmeide

Vårt utmerkede vertsfolk,
Aud og Petter, avslutter sitt
engasjement i Kjerkstu.
Vi søker etter nye vertsfolk.
Nærmere informasjon:
v/Øystein Forr,
tlf. 97 71 05 34 eller
Paul Sakshaug,
tlf. 74 15 30 30

Takk
Takk til "Stuppul-foreningen"
v/ Kristian Austad som har gitt
penger til avfuktningsanlegg i
bårerommet ved Salberg
Kyrkje.
Røra Sokneråd

Frivillig abonnement:

REAKSJON

Gåve til Kyrkjeblad
for Inderøy Prestegjeld

Leser i Kyrkjebladet Nr. 4 2007, at

Hvis vi vil at de unge skal komme i

Sverre Gustad etterlyser reaksjoner

kirka, så må vi jo bruke et språk som

på det som skjer i kirka.

ungdommen forstår.

Jeg var tilsted på Lysmessa i Salberg

Selv var jeg som sagt på lysmessa i

Kirke 2. desember 2007, det vil si etter

Salberg Kirke og for første gang for-

at det ble vedtatt å fortsette med

sto jeg, om ikke hele sammenhengen,

nynorsk som liturgisk målform.

så i alle fall hvert ord som ble sagt.
Det er ikke bestandig jeg gjør det når

Jeg må innrømme at det gledet mitt

prest og klokker bruker et språk som

bokmålhjerte da presten kunne opp-

ikke er naturlig for dem, og som de

lyse at årets konfirmanter ønsket at

ikke behersker fullt ut.

denne kveldens gudstjeneste i sin hel-

Tror nok at vi snart må ha en avstem-

het skulle foregå på bokmål.

ning igjen.

Og dette må da være en reaksjon som

Behøver jeg å si mer?

For Kyrkjebladet
Ivar Wang
Framsidebildet viser Mosvik kirke.
Foto: Reidar Sundal

vi alle bør merke oss. Ungdommen i
bygda vil helst ha bokmål i kirka.

I denne utgåva av Kyrkjebladet ligg
det ein giro der du sjølv kan velje
storleiken på beløpet du vil gje.
Kyrkjebladet har ikkje reklameinntekter eller sponsorar, så alle pengane til
trykking og distribusjon må hentast
hos lesarane.
Kyrkjebladet har konto nr.
0530.33.51061
Takk til alle som gjev!

O. Growe

Frist

for stoff til neste utgave:
1. juni
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Høydetrening for sjel og legeme,
men med samling i bånn
I januar dro jeg sammen med flere medarbeidere
fra bispedømmet til retreat på Lia gård,
Koppang. Retreat er å trekke seg tilbake for å
leve i stillhet i noen dager. Det er faste bønnetider, regelmessige meditasjoner over bibelske
tekster. Og så er det stillhet.
Jeg var spent på dette. Vi ble henta på Koppang
stasjon. Etter noen kilometer i ubebodd skogstereng lå Lia gård der. Vi passerte ”Herrens
Låve", den gamle driftsbygninga på gården, som
nå var en del av retreatsenteret. Foran oss lå ei ny
bygning bygd som ei "rørgate" ned fra fjellet
med kontor, kjøkken, spisesal og et kapell helt
nederst. Symbolikken var klar. Langs"rørgata"
var rom for overnatting og nederst lå kapellet
som en kraftstasjon.
Overgangen fra ei hektisk julefeiring med
mange inntrykk fra heim og kirke skulle jeg
sammen med kjente og ukjente leve i stillhet i
noen dager.
Mor Theresas ord:
"Stillhetens frukt er bønn.
Bønnens frukt er tro.
Troens frukt er kjærlighet.

Kjærlighetens frukt er tjeneste.
Og tjenestens frukt er fred,"
ble en nøkkel for meg.
Det var uvant å gå inn i stillheten over så lang
tid, selv om det bare var for noen dager. Stille
måltid til musikk. Det å oppleve stillhetens fellesskap var godt. Dette er helt i tråd med Jesu ord
til sine disipler da de hadde det som travlest:
"Kom med meg til et øde sted, hvor vi kan være
alene , og hvil dere litt". Mark. 6,31. Dagene
hadde sin rytme og de ble ikke lange.
Det var det fineste vintervær med et flott skiterreng. Fullmåne og et gnistrende skiføre er
også minner som sitter igjen.
Vi trenger ro i en hektisk hverdag. Ikke alle har
anledning til å trekke seg tilbake på et retreatsenter som jeg fikk. Men vi har alle muligheten
til ei stille stund. Ei vandring for oss selv i skog
og mark eller ei stille stund til ro og ettertanke i
ens egen heim. Og så samles vi til gudstjeneste
og fylles av budskapet fra vår Herre gjennom
liturgi og salmesang. Det er virkelig "samling i
bånn"!
Sverre Gustad


Menighetstur
Andre pinsedag, den 12. mai, feirer vi pinsegudstjeneste i
Tautra Mariakloster, i selveste klosterkirka. Dette er på årsdagen for innvielsa av kirka. Vi har hatt turer til Tautra et par
ganger før også, og vi har hver gang følt oss like velkommen.
Det at klosterkirka stilles til disposisjon for oss som luthersk
menighet er en stor begivenhet. Dette har nonnene avtalt med
både sin katolske biskop og biskopen i Nidaros. Så det blir ei
vanlig gudstjeneste etter vår liturgi i ei klosterkirke.
Vi har fulgt planene og bygginga av klosteret. Til sist stod
også klosterkirka ferdig.

Jeg tror dette blir en begivenhet som vi vil huske. Som vanlig tar vi med kaffe på termos med tilbehør etter eget behov.
Vi vil også finne en egnet plass for lunsj, selvsagt. Alle detaljene om turen er ikke på plass ennå, men tur blir det.
Menighetstur 12. mai til Tautra Mariakloster.
Avgang med buss fra Sakshaug kyrkje kl 08,30.
Påmelding til kirkekontoret innen 6. mai.
S.G.
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Orgel-nytt:

Snart runder orgelfondet ein million kroner!
Ved årsskiftet hadde orgelfondet samla 912009 kroner.
Dette er pengegåver
frå
mange folk, minnegåver i samband med gravferder, offer
ved gudstenester, konsertinntekter og sal av kunstbrev. I
tillegg har Inderøy Kyrkjelege
Fellesråd sett av ein del pengar.
Beløpet aukar dag for dag. Innan
få månader rundar vi millionen.
Sjølv om det er langt att til full
finansiering er dette ein milepæl
for oss som samler pengane.
For eit år sidan kom spørsmålet
om ikkje pengane burde settast i
aksjefond eller i det minste i
grunnfondsbevis for å auke
avkastinga. Vi vurderte saka, og i
samråd med Inderøy Kyrkjeleg
Fellesråd fann vi ut at det tryggaste er ein bunde høgrentekonto
i Sparebank1. Etter at det aller
meste av fond har ramla i verdi

er vi glade for den avgjerda.
No er det fristande å sjå på kva
slags orgel vi skal kjøpe. For å
finne ut noko om gangen i dette
har organist Siv Anette
Lorentzen vore i kontakt med
Kyrkjeleg Arbeidsgjevar og
Interesseorganisasjon (KA) sin
orgelsakskonsulent.
Det er klokt å leige inn ekstern
ekspertise når det skal investerast
i noko så kostbart og langsiktig
som eit orgel. Ein konsulent
kjenner mange prosjekt og kan
seie noko om kva for orgel som
passer aller best i Sakshaug
Kyrkje.
Når vi veit meir om kva storleik og type orgel vi skal velge
kan vi spørre om pris frå nokre
orgelbyggjarar.
Men ingen orgelbyggjar lager
så mykje som ei pipe før finansieringa er belagt i begge endar.

Vi får tru at det snart blir ei løysing på dette med pengane.
I år starter ein kunstauksjon til
inntekt for orgel. Dette er eit
samarbeid med Nils Aas
Kunstverksted. Nokre kunstnarar
vil gje eit kunstverk kvar til orgelet. - Ei fantastisk gåve!
Du kan by skriftleg på kunstverket, og det høgaste budet får
tilslaget når auksjonsperioden er
over.
Det blir meir å lese om dette i
løpet av den nærmaste framtida.
Følg med i Inderøyningen!
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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Sakshaug søndagsskole trenger ledere
Da flere av lederne i søndagsskolen skal slutte/ha pause,
trenger vi nye ledere som kan
ha lyst til å drive søndagsskole.
Sakshaug søndagsskole er
medlem
av
Søndagsskoleforbundet
og
benytter det nye opplegget til
Søndagsskoleforbundet "sprell
levende". Dette er et godt hjelpemiddel i driften av søndagsskolen. Hovedaktiviteten til
søndagsskolen er gudstjeneste

for barn på Kjerkstu når det er
gudstjeneste i Sakshaug kirke.
På disse samlingene har vi
bibelfortellinger, bønn, sang,
leik og aktiviteter.
Vi trenger både unge og gamle
ledere av begge kjønn.
Søndagsskolearbeidet gir rike
opplevelser!
For mer informasjon kan interesserte ta kontakt med Anne
Sigrun
Trandem
(Tlf.
74153964)

Inderøy Prestegjeld statistikk 2007
Fødde:
Døypte:
Døypte busatt her:
Giftarmål:
Gravferder:
Utmelde av kyrkja:
Innnmelde i kyrkja:
Antall gudstenester:
Antall deltakere:
(2006)
Offer i kyrkjene:
(2006)
(2006-tall i parentes)

Inderøy

Røra

Sandvollan

Mosvik

19 (26)
30 (48)
19 (33)
20 (16)
37 (25)
0 ( 1)
0 ( 0)
38 (46)
6678
(6160)
97821
(96919)

18 ( 9)
13 (13)
10 (10)
1 ( 4)
18 (10)
1 ( 1)
0 ( 0)
24 (23)
1504
(1678)
33808
(32234)

16 (11)
15 (11)
12 ( 7)
5 ( 2)
7 (6 )
0 ( 1)
0 ( 0)
23 (22)
1763
(1778)
37521
(31224)

11 ( 7)
13 (8 )
12 (4)
0 (1)
14 (8)
0 (1)
0 (0)
34 (38)
2084
(2152)
45828
(47319)
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Israelsmisjonens
kretsmøte
AGLO: "Det ene nødvendige i misjonen - men hva med alt det andre?"

Slik spør vi på Den Norske
Israelsmisjons kretsmøte på Aglo
tredje helga etter påske, 11.13.april.
Et kretsmøte er ikke bare for de
innerste sirkler i en organisasjon,
men en mulighet til å bli kjent med
oss i Israelsmisjonen, sier misjonssekretær Annbjørg E. Hesselberg i
Trøndelag krets. Kanskje er ikke
Israelsmisjonen så "sær" som noen
later til å tro?
Dette året er det Skatval som er
adressen. Kjetil Frøysa har vært i
området før: han hadde sin feltprest-tid på Værnes. Sist vi hørte
fra ham, var som radioprest fra
Valderøy kirke, for nå er han sokneprest i Giske prestegjeld på
Sunnmøre. Men i mellomtiden har
han blant annet vært ansatt som
kretssekretær i Israelsmisjonen i
sitt hjemfylke Møre og Romsdal,
han har vært i landsstyret, og han
kjenner Israel. Han taler over flere
spennende tema i løpet av helga.
Med under kretsmøtet blir også
sanger og musiker Ann Kristin
Gamlemshaug.
Program for hele kretsmøtet kan du
få hos Trøndelag krets, tlf.
74728529 / 90723979.
Vi gjør spesielt oppmerksom på
festkvelden på Aglo lørdag
12.april. Tema der er "Abrahams
tre løfter."
Det blir gudstjenester i Skatval,
Værnes og Hegra kirker i
Israelsmisjonens tegn søndag
13.april.
På Aglo tilbyr vi rimelig overnatting fra fredag til søndag. Når alle
måltider også er med, tror vi at en
pris på kr. 900 for hele helga ikke
skulle virke avskrekkende på noen.
Verd å vurdere?
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Kyrkjebladet er 70 år

Påska 2008

Ved et besøk hos Arne Ofstad på Røra ble det snakk om ulike eldre publikasjoner. Som medlem i redaksjonskomiteen ble undertegnede svært
interessert da det ble snakk om tidligere utgaver av Kyrkjeblad for
Inderøy Prestegjeld. Interessen ble enda større da det viste seg at verten
hadde første nummer av 1.årgang i sitt arkiv. Det viser seg at bladet er 70
år i disse dager.
Intensjonen med bladet

i pakt med det Inderøy-prestene
skriver i nummer 1, 1.årgang:
At bladet har bestått i alle disse "Vi vilde gjerne at dette vesle
årene er en bekreftelse på at bladet skulde koma som ei helpublikasjonen er noe som betyr sing til alle heimane i prestenoe for innbyggerne i preste- gjeldet. Vil folk gi oss pengegjeldet. På tross av skiftende hjelp til det, er det tanken at det
tider, har bladet vist sin beretti- skulde koma 4 eller 6 gonger
gelse for soknene. Dette er helt for året. Dei som er med i sokneråda vil fyrebils ta imot
bidrag - store og små. Vi skal gi
rekneskap i bladet".

utgaver på 16 sider (noen ganger 20 sider). Førkrigsutgaven
var uten bilder i motsetning til i
dag da det er mange bilder, ofte
i farger. Men det er også mye
som er likt. Slekters gang er
like godt stoff i dag som før i
tida, det samme er messelister/preikelister.
Utfordring til leserne

Tar man en kikk på fremsiden
av dette nummer av kyrkjebladet vil en se at det står
I blad nummer 2 viser seg at 67.årgang. Her er det noe som
bladet har blitt godt mottatt, ikke stemmer! Har ikke bladet
men de økonomiske bidragene kommet ut i alle disse årene?
har ikke helt svart til forventKan det ha vært et opphold i
ningene - "men då må de gje utgivelsene på et bestemt tidsoss pengehjelp til det i litt punkt? Så vidt undertegnede
rikare mon enn til no." "Ifall vet ble det utgitt kyrkjeblad
alle som fekk bladet vilde beta- også i krigsårene, så det kan
le 5 øre for kvart nummer vilde ikke være i denne perioden
det gå".
utgivelsene eventuelt har uteEtter hvert kom de økonomis- blitt. For dem av dere som vet
ke bidragene som bladet treng- noe om dette, vil vi i redaksjote og bladet har vitterlig vært en nen gjerne høre fra dere!
hjørnestein i prestegjeldet vårt i
Vi håper i senere utgaver å
de neste 70 årene.
komme tilbake med flere klipp
fra gamle kyrkjeblad. Foreløpig
Innhold
vil vi gratulerer en vital 70
åring med jubileet!
Uten å ha tilgang på alle bladene er det mye som skiller 1.
årgang med 2008-årgangen.
HaRe
I 1938 var det kun fire sider
tekst, i motsetning til dagens
God mottakelse
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På hellig grunn
I mars 2007 var Alf Berg fra Sandvollan på en elleve dagers tur til Egypt, med opphold i Kairo, Alexandria,
Luxor og Sharm el Sheikh på Sinai-halvøya, med tilhørende utfarter. Med utgangspunkt i historien og et
rikholdig billedarkiv deler han gjerne sine reiseinntrykk med Kyrkjebladet sine lesere. Vi presenterer et
utvalg bilder og lar Alf fortelle fra den siste delen av turen, fra oppholdet på Sinai.
Sinai-fjellet er sentralt i fortellingene om Moses, som i følge
Bibelen førte israelsfolket ut fra
slaveriet i Egypt, og som på slutten av den 40 år lange vandringa
ble kalt av Gud opp på fjellet for
å ta imot tavlene med de ti bud.
- Vi kjørte buss fra Sharm el
Sheikh og opp til Katharinaklosteret ved foten av fjellet, forteller Alf.

Han forteller at han har lest
Mosebøkene to ganger i forbindelse med turen - en gang før han
dro og en gang etter at han kom
heim. - Det er med å sette det
hele i perspektiv. Historia går
langt tilbake i tid, sier han.
Kyrkjebladet takker Alf for at
han ville dele inntrykk og opplevelser med oss og "ta oss med på
tur"!

Alf forteller at det hver dag samlet seg mange mennesker her ved KaNi
foten av Sinai-fjellet, for å begi
seg opp mot toppen, der de gjerne overnattet for å oppleve den
unike utsikten i soloppgangen.

Dagens eksisterende tornebusk:
Også i dag står det en tornebusk på
dette stedet - en etterkommer av den
opprinnelige. Det ble fortalt at dette var
den eneste av sin art på halvøya, og
at forsøk på å få skudd fra den til å
vokse andre steder, hadde vært mislykket.

Det var to veier opp. Den ene, og
korteste, var en trapp som var
hogd ut i fjellet. Den andre
muligheten var å følge en kamelsti til Skaret og derfra gå videre
700 trappetrinn opp til toppen.
Disse trappetrinnene var oppbygd av steinblokker.
- Det var mulig å leie en kamel
opp til Skaret, sier Alf, men vi
valgte å gå hele veien. Vi syntes
det gav den beste opplevelsen. Vi
ønsket ikke å overnatte på toppen, så vi startet oppstigningen
noen timer før soloppgang.
Kamelstien slynget seg som
Trollstigveien opp langs fjellsida. Natta var kald og mørk, så
det var nødvendig med varme
klær og kjekt å ha lykt for å ta
oss fram på stien og siste del av
veien, de 700 trappetrinnene opp
til toppen av fjellet, på 2285 m.

Skaret: På turen passerte vi Skaret, som i følge sagnet skal være stedet der
Moses fikk se Herren bakfra (2. Mos. 33, 20-23). "Da skal jeg ta bort handa mi
igjen, så kan du se meg bakfra; men ansiktet mitt får ingen se (2. Mos. 33, 23).
(Bildet er tatt på tur ned).
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Katharinaklosteret: Det var her, ved foten av fjellet, at
Gud skal ha åpenbart seg for Moses i en brennende
tornebusk og bad han føre israelsfolket ut av Egypt. (2.
Mos. 3). Gud sa bl.a.: "Når du har ført folket ut av
Egypt, skal dere holde gudstjeneste på dette fjell "
(2.Mos. 3,12).

På toppen av Sinai-fjellet (2285 m.o.h.): Da vi nådde toppen,
var det mange mennesker som lå og sov der, godt innpakket i
soveposer. Enda var det mørkt, men en ny dag var i emning. Det
var spesielt å være her...
Hit ble altså Moses kalt for å ta imot lovtavlene, her oppholdt han
seg etter sigende i 40 dager og 40 netter - uten å ete og uten å
drikke - mens Herren skrev de ti bud på to steintavler. Etterpå
gikk Moses ned til folket sitt med lovtavlene. (2. Mos, 34).
Da sola kom opp, ble vi vitne til en fantastisk utsikt og et meget
skarpt lys over mektige, taggete fjell.

Minner: Alf Berg ser på bilder og frisker opp minner.
- Det var oppholdet på Sinai-fjellet som gjorde mest
inntrykk og som sitter mest igjen fra hele turen, sier
han. - Det var gripende - fordi jeg følte at historia lå i
fjellet.
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Nytt lydanlegg i Salberg Kyrkje
Mange har nok fra tid til annen
opplevd å ikke høre alt som har
blitt sagt fra enten prekestol,
alter eller for eksempel ved
døpefonten når de har vært i
kirka. Denne problemstillingen
ser ut til å være løst, i hvert fall
for de som besøker Salberg
Kyrkje på Røra. Her har soknet
nettopp tatt i bruk et helt nytt
lydanlegg som vi alle sammen
håper skal bli et kjærkomment
hjelpemiddel til å høre alt som
prestene og andre sier. Anlegget
består av flere høyttalere plassert omkring i kirka, trådløs
mikrofon og teleslynge.
HaRe

En av de nye høyttalerne i Salberg Kyrkje.

Ny nettside - Kirkenorge.no
www.kirkenorge.no er en ressursside for alle. Her
finner du blant annet bilder av landets kirker og
andre gudshus, prekener og andre taler, bokanmeldelser av de siste kristne bøkene, konfirmantopplegg, omtale av menighetsblad, salmetips, liturgier
med mer. I tillegg finner du linker til alle norske
menigheter som har egne nettsider og en oversikt
over landets menighetsblad. Siden har en egen idebank med ideer til bruk i ulike sammenhenger.

med i våre oversikter. Dere må gjerne komme med
ideer for hva dere ønsker å finne på siden.
Materiale på denne siden kan fritt brukes med henvisning til hvor det er hentet fra. Dette gjelder inntil videre ikke bilder med unntak av bilder som er
spesielt merket med at bildet kan brukes fritt med
henvisning til kilde. Vi arbeider nå med merking av
bildene. Når dette er gjort vil over 90% av de over
2000 kirkebildene/ illustrasjonene kunne brukes
fritt. Har dere spørsmål eller ønsker å bidra til
Siden er en ikke-kommersiell side. Den er basert siden kan dere sende en e-post til post@kirkenorpå innsendt materiale. Hvis du har materiale til ge.no eller vanlig post til Kirkenorge.no,
siden er vi svært glade for å få dette. Også opplys- Tunnelveien 9, 8516 Narvik.
ninger om nettsider/ menighetsblad etc. vi ikke har

Gå inn på www.kirkenorge.no og
se en vurdering av kyrkjeblad og
menighetsblad over hele landet,
blant annet Kyrkjeblad for
Inderøy Prestegjeld.
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Perspektiv på livet
Skrevet av Sveinung Tennfjord. Leder for Kirkens SOS i Trøndelag
Overskriften er hentet fra Kirkens
SOS sin vervekampanje for å
rekruttere frivillige medarbeidere. I
2007 besvarte Kirkens SOS 204 988
henvendelser på krisetelefonen og
7543 meldinger besvart på epost.
Dette er store tall, men likevel vet vi
at mange anrop ikke ble besvart pga
for liten kapasitet. Når Kirkens SOS
inviterer til frivillig innsats under
denne tittelen, er det fordi vi vet at
de som besvarer telefonene lytter til
et stort mangfold av fortellinger. De
fleste fortellingene er smertefulle
livshistorier fra mennesker som
strever. Det unike med kirkens krisetelefon er at medarbeiderne får
lytte til stemmer som altfor ofte
ikke blir hørt verken i kirken eller i
samfunnet for øvrig. Ensomhet,
psykiske lidelser, livstretthet, relasjonsproblemer, tro og tvil, sorg og
tap er eksempler på det vaktene er
forberedt på å møte når de kommer
på vakt. Ved at følelser deles er det i
seg selv lindrende. Den største
smerten er ofte å være alene om det
som er vanskelig. Kirkens SOS har
derfor tre hovedfokus:
Lytte, utforske følelser og avdekke
selvmordsrisiko.
The Bridge
Ved juletider ble filmen The Bridge
vist flere ganger blant annet på
NRK. Filmen er en dokumentar fra
Golden Gate Bridge i San
Francisco, USA. Denne broen er det
åstedet i verden hvor det er flest
selvmord. Filmen er kontroversiell
og har blitt stoppet som kinofilm.
Framstillingen av selvmord som
denne filmen gir, er blant annet blitt
kritisert av foreningen LEVE, som
er de etterlatte etter selvmord sin
organisasjon.
"Virkemidler som dramatisk og
melankolsk musikk, gjentatte scener av en tåkelagt bro fra mange

vinkler, i morgengry og ved solnedgang, gjør at broen står frem som et
glorifisert monument, med en
magisk og mystisk tiltrekningskraft.
Sett i et forebyggingsperspektiv mtp
smitteeffekt, er dette noe av det viktigste man må unngå ved omtale av
selvmord." (LEVEs uttalelse)
Kirkens SOS ønsker å bidra med
håp og livsmot - ikke ved å tabuisere, men ved å åpne opp for samtale også om slike tanker. I 2007
hadde Kirkens SOS i Trøndelag 454
samtaler der selvmord var tema. I
71 samtaler har våre vakter ved
Trøndelagssenteret oppfattet situasjonen som alvorlig. I 2005 valgte
533 mennesker i Norge å ta sitt eget
liv. Dette er de offisielle tallene. De
reelle tallene er betydelig høyere.
Kirkens SOS er et lavterskeltilbud
til mennesker som ikke ser hvor de
kan henvende seg. En samtale er et
"Her og nå"- møte uten noen form
for ventetid. Ved at et medmenneske
er tilgjengelig tror vi på den lindrende effekten en slik anonym
samtale kan ha. De aller fleste holder på anonymiteten som gir en
lavere terskel for å ringe og for å

snakke.
God å snakke med
Medarbeiderne på Kirkens SOS er
kurset i samtalemetodikk og krisehåndtering. Denne kompetansen tar
medarbeiderne med seg i alle livets
situasjoner og bidrar til en viktig
modningsprosess
for
mange.
Likevel er det den enkeltes livserfaring som er selve fundamentet for
tjenesten. Vi tror at vanlige mennesker er gode å snakke med, og at vi
ved å få noen tips kan bli enda
bedre. Den varme og medfølelse et
medmenneske gir kan være den viktigste faktor til å komme seg
gjennom dagen. "Kom til meg alle
dere som strever og bærer tunge
byrder, så vil jeg gi dere hvile" sier
Jesus. På Kirkens SOS er Jesu nestekjærlighet omsatt i praktisk handling. Mange medarbeidere gir
uttrykk for at dette gir perspektiv på
livet.
Nytt kurs for frivillige medarbeidere vil starte i september 2008.
Kontaktinformasjon: www.kirkenssos.no Telefon 73929763

Perspektiv på livet
Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 73 92 97 63
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Biskopens avskjed
Mange hadde møtt fram for å ta
del i biskop Finn Wagles siste
gudstjeneste i Nord-Innherad
prosti i Steinkjer kirke, onsdag
27. februar. Det var en flott gudstjeneste som var med å sette en
verdig ramme rundt avslutningen
av en lang tjeneste i bispeembetet i Nidaros.

Mange valgte å bli med på den
storslåtte kirkekaffen som
menighetsrådene i prostiet hadde
samarbeidet om. Under kirkekaffen ble det overrekt blomster felles fra menighetsrådene og gave
fra prestene, i tillegg holdt flere
taler hvor de takket biskopen og
ønsket ham en aktiv og god pensjonisttilværelse.
MaHo

Til
Menighetsbladene i Nord-Innherad prosti:

Takk for meg
Da jeg har søkt avskjed i nåde fra
mitt embete som sokneprest i
Steinkjer og prost i NordInnherad prosti med virkning fra
1. mars 2008, vil jeg takke for
samarbeidet gjennom de årene
jeg har gjort tjeneste her.
Tankene går til alle dere som jeg
har møtt i forbindelse med dåp ,
konfirmasjon , vigsel og begravelser ; dere som jeg møtte i
våre eldreinstitusjoner , og ikke
minst alle dere som jeg har feiret
gudstjenester sammen med.
Jeg tenker også på alle dere som
jeg har samarbeidet nært med i
menighetsråd , fellesråd og samlinger av mer administrativ art.
Det er et privilegium å være prest
i en slik folkekirkelig sammenheng som vi har i Nord-Innherad.
Jeg har gledet meg over å ha vært
en mellomleder i en kirke som
legger stor vekt på åpenhet og
mangfold. Selv har jeg hatt som

mål å gi alle som er døpt , en
opplevelse og erfaring av at de
hører til i vår kirke. Jeg har
arbeidet bevisst mot alt som
kunne skille oss og gi noen en
følelse av at noen er innenfor og
andre er utenfor kirkefellesskapet . Kirken skal ikke preges av
et A-lag og et B-lag. I Kristus er
alle grenser tatt bort.
Bare vi selv kan sette oss utenfor
det fellesskap som Gud har skapt
i Kristus.
Å bringe bud om Guds rike nåde
i Kristus har vært det største for
min del.
I hele min prestetid har jeg gledet
meg over å være forkynner av
godt nytt fra Gud til mennesker i glede og i sorg. Den viktigste
oppgaven har vært å hjelpe mennesker til tro på den Gud som har
gjort seg til kjenne i Jesus
Kristus , gi mennesker frimodighet til å se seg selv om et
Guds barn og erfare tryggheten i
Gud - i liv og død.

Som kirke er vi alltid underveis ,
på vandring. Noen går foran og
noen kommer etter. For min del
er en lang og innholdsrik tjeneste i Den norske kirke ved sin
slutt. Men jeg vet at andre kommer etter og fører videre det som
jeg har fått lov til å være en aktiv
del av i mange år.
Må Guds velsignelse hvile over
menighetene i Nord-Innherad
prosti !
Lars M Halvorsen
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Årsmelding for Røra sokneråd
Soknerådet har i 2007 bestått av:
Leder: Espen Eriksen
Nestleder: Nina Bente Løfblad
Kasserer: Torstein Nyborg
Sekretær: Elin Overå Letnes
Medlemmer: Anne Stornes og
Alf Magnar Lundås
1. vararepresentant:
Hans Reidar Hammer.
Prestene har vært representert ved
Margrete Holmeide.
Festkomité:
I redaksjonskomiteen for kyrkjebladet:
Hans Reidar Hammer og Astrid
Bjelkåsen
Representant i styret for kyrkjebladet:
Torstein Nyborg
Soknerådets representant i fellesrådet:
Espen Eriksen og Anne Stornes
Klokkertjenesten har vært utført av:
John Halvor Berg, Berglioht Eriksen og
Svein Løseth.
Klokkertjenesten fungerer godt takket
være disse som stiller opp frivillig.
Aktivitet
Soknerådet har hatt 7 møter og behandlet 31 saker
Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 11.mars i kirka, med enkel kaffeservering. Årsmeldingen og regnskapet ble
godkjent.

Røra sokneråd innkalte til menighetsmøte i Salberg kyrkje med valg av målform, søndag 30. september etter gudstjenesten, resultatet ble fortsatt nynorsk
målform.

Soknerådet retter en stor takk til Røra
Songlag og Oktetten for musikalske
bidrag.

9. april gjennomførte konfirmantene i
samarbeid med soknerådet årets fasteaksjon.

Gjerde
Det er blitt satt opp nytt gjerde på forsiden (ved portene) og langs sør siden,
arbeidet er utført av Rolf Roel, Torgeir
Austad, Jarle Hembre og Alf Magnar
Lundås. Det er gjort en førsteklasses
jobb. Tusen hjertelig takk for hjelpen.

13. april var soknerådet med på å arrangere volleyballnatt i Mosvik for konfirmantene.
12. og 13. mai var det konfirmasjonsdager i Salberg kyrkje, Røra Songlag deltok.
Det har også i 2007 vært gjennomført
rakedugnad på kirkegården. Det var stor
deltakelse og stemning denne dagen, og
soknerådet serverte kaffe og vafler.
Friluftsgudstjenesten på Solem ble
gjennomført 5. august, med bra vær og
godt oppmøte. Takk til Røra bondelag
for samarbeid denne dagen.

Ting som har skjedd

Bårerom
Bårerommet har i lengre tid stått fuktig,
dette skyldes 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.

2. september var det presentasjon av
konfirmantene.

Lydanlegg i kirka
Det er blitt installert et lydanlegg i salberg kirke, med 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.

30. september ble "Min egen kirkebok"
delt ut til 4-åringene.

Økonomi

3. desember var det lysmesse, hvor konfirmantene og Røra Songlag deltok.
Det var også gudstjeneste julaften og 2.
juledag, med godt oppmøte. Oktetten
og Røra Songlag deltok 2. juledag.

Kirkeoffer i 2007
Det er i 2007 kommet inn kr 33808 i
offergaver, av dette er kr 13253 til eget
arbeid.
Blomsterfondet
Blomsterfondet har ved utgangen av
2007 en beholdning på kr 44027. Det er
i 2007 kommet inn kr14578 til fondet.
Takk
Soknerådet retter en stor takk til
Oktetten som stiller opp ved flere arrangementer og skaper trivsel.
Takk til hornmusikken som deltar ved
konfirmasjonene.
Vi vil også få rette en stor takk til Røra
Songlag som stiller opp og fyller kirka
med sang.
Takk til Aud Heggli og Astri Stubbe for
arbeidet med dåpsklutene og vasking av
duker.
Takk til alle våre ansatte for godt og
trivelig samarbeid i og rundt kirka
vår.

Espen Eriksen
Foto: HaRe
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Slekters gang
Inderøy sokn

Røra sokn

Mosvik sokn

Døypte:
10.02. Vilde Stavrum

Døypte:
03.02. Felix Stene Helgensen
Sigve Værdal Eriksson
Ludvik Lunnan Bolås
Johannes Bragstad Rønning

Døpte:
01.01. Madina Andrea Berg
Kollstrøm
Mathilde Sundseth
24.02. Odd-Ivar Sunde

Døde:
09.12.
29.12.
01.01.
07.02.

Vigde:
24.02. Monika Staberg og
Arnt Ståle Sunde

Døde:
20.11. Kari Honne Paulsen f. 1921
02.12. Paul L. Sakshaug f. 1930
05.12. Inga Marie Fossum
f. 1928
15.12. Hans Kristian Sundnes
f. 1929
18.12. Audun Hammer
f. 1959
25.12. Magnhild Hjelde f. 1925
11.01. Evelyn Lehn
f. 1924
27.01. Asmund Johannes Norum
f. 1925
28.01. Agnes Serine Hegdal
f. 1913
31.01. Grete Kristine Wang
f. 1918
06.02. Malvin Skjærvø
f. 1940
09.02. Karen Stavrum
f. 1918
12.02. Borghild Dorthea Lyngstad
f. 1922
22.02. Emil Olaf Langås f. 1952
24.02. Leif Terje Hastad f. 1944

Knut Ystad
f. 1913
Knut Salberg
f. 1923
Kjellrun Vist
f. 1938
Kåre Hartvig Koberg
f. 1943

Døde:
Sandvollan sokn
Døypte:
02.03 Jo Koksvik Haugum
Oda-Marie Kvam Saltvik

Døde:
01.12. Elise Nøvik
18.12. Ivar Ertsås
28.12. Frøydis Bartnes

25.12. Asbjørn Ludvik Nakstad
f. 1921
31.12. Olav Ingolf Brattaker
f. 1918
06.01. Anton Fagerli
f. 1924

f. 1912
f. 1927
f. 1954

Messeliste
20.03. Skjærtorsdag
Joh 13, 1-15
Bøl
Friluftsgudsteneste
v/ spr. Gustad
Røsheia
Friluftsgudstjeneste
v/ spr. Holmeide

v/ spr. Gustad
kl 12.00

kl 12.00

21.03. Langfredag
Joh 18, 1-19, 30
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Nattverdsgudsteneste

v/ spr. Holmeide

Øynheim grendehus kl 19.00
Langfredagspreiken
v/ spr. Gustad
23.03. Påskedag
Joh 20, 1-10
Sakshaug kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Gustad
Mosvik kirke
Høytidsgudsteneste

kl 11.00

kl 11.00

24.03. Andre påskedag
Joh 20, 11-18
Salberg kyrkje
Høgtidsgudstenste
v/ spr. Holmeide
Heggstad kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Gustad
06.04. 2. s.e. påske
Sal 23

kl 11.00

kl 11.00
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Vestvik kirke
11.00
Samtalegudstjeneste
v/ spr. Holmeide og S. Jørgensen
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
13.04. 3. s.e. påske
Joh 14, 1-11
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Samtalegudsteneste
v/ spr. Gustad og S. Jørgensen
20.04. 4. s.e. påske
Joh 15, 10-17
Sakshaug kyrkje
Samtalegudsteneste
v/ spr. Holmeide
Salberg kyrkje
Samtalegudsteneste
v/ spr. Holmeide

kl 11.00

kl 19.00

26.04. Mosvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ spr. Holmeide og S. Jørgensen
27.04. 5. s.e. påske
Matt 6, 6-13
Vestvik kirke
kl 11.00
Konfirmsjonsgudstjeneste
v/ spr. Holmeide og S. Jørgensen
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
04.05. 6. s.e. påske
Joh 17, 9-17
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ spr. Gustad

Mosvik kirke
kl 19.00
Kveldsbønn v/ Jon Amundal
10.05. Pinseaften
Joh 7, 37-39
Salberg kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
11.05. Pinsedag
Joh 14, 15-21
Salberg kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Sakshaug kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Gustad
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Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
01.06. 3. s.e. pinse
1 Kor 1, 26-31
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Holmeide
08.06. 4. s.e. pinse
Luk 15, 11-32
Stornesøra
kl 11.00
Friluftsgudsteneste
v/ psr. Holmeide og spr. Gustad
Skaperverkets dag

kl 11.00
15.06. 5. s. e.pinse
Joh 8, 2-11
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad

12.05. Menighetstur
17.05. Heggstad kyrkje
Familiegudsteneste
v/ spr. Holmeide

kl 10.00

Sakshaug kyrkje
Familiegudsteneste
v/ spr. Holmeide

kl 11.00

Salberg kyrkje
Familiegudsteneste
v/ spr. Holmeide

kl 11.00

Mosvik kirke
Familiegudstjeneste
v/ spr. Gustad

kl 11.00

Vestvik kirke
Familiegudstjeneste
v/ spr. Gustad

kl 11.00

22.06. 6. s.e. pinse
Matt 16, 13-20
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
29.06. 7. s.e. pinse
T 1 Tess 4, 2-9
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Gustad
Sakshaug gml kyrkje kl 19.00
Persokmesse v/ spr. Holmeide

25.05. 2. s.e. pinse
Luk 12, 13-21

06.07. 8. s.e. pinse
Matt 10, 28-31
Kjerknesvågen
Friluftsgudstjeneste
v/ spr. Holmeide

kl 11.00

Kunstbrev for orgel
Mange kjøpte kunstbrev før jul. 2007-

Det er framleis nokre bilete att, så

Der er det åpent måndag til fredag

biletet er eit Giccle-trykk nummerert

dersom du vil ha eit kunstverk er det

klokka 10.00 til 14.00.

og signert av kunstnaren

berre å ta med 250 kroner til kyrkje-

Gjul.

Morten

kontoret.
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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:
Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden din og stikk den i
siden min. Og vær ikke vantro, men troende!» «Min Herre og min Gud!» sa Tomas. Jesus sier til ham:
«Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»
Evangeliet etter Johannes kapittel 20 vers 27-29
Steinkjer Offset-Trykk AS 74 16 07 20

