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Kva er eit ekteskap?
Ei ny lov om ekteskapet er
vedteke av Stortinget. No kan
ein mann gifte seg med ein
mann og ei kvinne gifte seg
med ei kvinne. Men er dette
eit ekteskap ? Kyrkjemøtet i
2007 gjekk mot denne nye
lova. Mykje kan skrivast om
dette. Her i kyrkjebladet vil eg
berre minne om kva som står i
ritualet for vigsel fastsett av
Kyrkjemøtet i 2003 med heimel i kronprinsregentens resolusjon av 26 oktober 1990:

Mosebok:
Gud skapte menneske i sitt
bilete, I Guds bilete skapte
Han dei. Gud velsigna dei og
sa til dei:
"De skal veksa og aukast, fylla
jorda og leggja henne under
dykk!"

Og vår Herre Jesus Kristus
seier:
Har de ikkje lese at Skaparen
frå opphavet skapte dei til
mann og kvinne og sa: "Difor
skal mannen skiljast frå far sin
"Gud har skapt oss til å leva i og mor si og halda seg til kona
samfunn med Han og med si, og dei to skal vera eitt."
kvarandre. Han har ordna det Så er dei ikkje lenger to; dei er
soleis at mann og kvinne skal eitt.
vera eitt, og Han har stadfest Og det som Gud har bunde
denne sameininga med si vel- saman, det skal ikkje mennessigning.
ke skilja."
Ekteskapet er Guds gode
gåve. Å leva saman som Slik står det skreve i liturgien
kvinne og mann er å leva i til- for Den norske kyrkja. Her les
lit og kjærleik, dela gleder og presten dei skriftorda i
sorger og trufast stå attmed Bibelen som konstituerer ektekvarandre livet ut.
skapet. Jesus held fast på at eit
ekteskap er mellom kvinne og
Guds ord vitnar om ekteskapet mann. Andre samlivsformer
at det er heilagt og ukrenk- kan umogleg kallast ekteskap.
jande.
Sverre Gustad
Det står skrive i Fyrste sokneprest

Kirkekontoret
ferieavvikling
På grunn av ferie vil kirkekontoret
bli stengt enkelte dager i juli og
august.
Opplysninger om vakthavende
prest vil som
vanlig ligge inne på
telefonsvareren.

Kjerkstubasar
lørdag 4. oktober 2008
fra kl. 11 til 15
Velkommen til en trivelig
basardag.
Vi tar gjerne imot gevinster,
store eller små.
Hilsen Kjerkstuforeninga

Hjertelig takk - for gaver vi fikk til
Mosvik kirkes
blomsterfond i anledning
Judith Helene Stabergs begravelse.
Med vennlig hilsen
Mosvik menighetsråd

Gåve til
Orgelfondet
I samband med Jorleif Jegtvolden
si gravferd vart det gjeve gåver til
Orgelfondet.
Takk til alle som gav.
Slike gåver kjem godt med!
For Orgelfondet
Ivar Wang

Tips oss!
Framsidebildet:

Medlemmene av redaksjonskomiteen vil svært gjerne ha tips om
saker som kan brukes i Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld. Det er
mye og mangt som foregår rundt omkring i tilknytning til sokneråda,
menighetene og kirkene, og dette ønsker bladet å gjenspeile.
Terskelen er lav, og det er ikke alltid de største sakene som vekker
størst interesse.
Ta kontakt med en eller annen i redaksjonskomiteen
- se baksiden av bladet for å se hvem som er med.

Under Inderøy Musikkfestival ble
det avviklet konsert med 14 korps
som aktører i Sakshaug kirke søndag
15. juni i år.
Foto: Reidar Sundal

Frist

for stoff til neste utgave:
1. september
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Hvor er det blitt av kviledagen?
Vi har lengre ferie enn noen gang. Vi har mer fritid enn noen gang. Fritidsutstyr for alle anledninger er å få kjøpt. Fritidsklær for alle forhold
er å få kjøpt.
Så kommer spørsmålene: Har vi bedre tid?
Hva fyller vi denne tida med ? Er fritid og hviledag det samme ?
Nødvendig arbeid må gjøres. Hviledagen er
ikke en dag da alt arbeid kan opphøre, mye må
selvsagt gjøres og kan ikke utsettes.
De tredje budet lyder: Du skal holde hviledagen hellig. (Se 2.Mos. 20,8-11.)
Hvor viktig hviledagen er, ser vi allerede i skapelseshistoria. Etter at Gud hadde skapt verden
på seks dager, hvilte han på den syvende dagen.
Det hadde vært travle dager så selv Guddommen
måtte hvile.
Går vi til det nye testamentet ser vi at også
Jesus søker hvile. Han sa: "Kom med meg til et
øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere
litt.!" Mark.6,31. Både Jesus og disiplene var
slitne. De trengte ganske enkelt å samle krefter
for videre virke.
Bruker vi søndagen, hviledagen, rett? Hvis en
er trøttere på mandag enn da en gikk av arbeid
eller slutta skolen fredag, er det noe galt. Vi er
legemlig trøtte. Men det som er enda verre, vi er
sjelelig trøtte.

Evigheten er lagt ned i oss, og vi stiller de
evige spørsmål: Hvor kommer jeg fra ? Hva er
meningen med livet? Hva er rett? Hva er galt ?
Er det noe liv etter døden? Dette er sjelens
grunnleggende spørsmål. Vi har fått en hel dag
til å tenke over disse spørsmålene.
Det er så mye vi skal rekke, det er så mye vi
skal være med på. Det som skulle være ei tid til
å " lade batteriene" blir ei tid da vi skal rekke så
mye. Dette stemmer ikke med det 3. budet: Du
skal holde hviledagen hellig. Hvordan da?
Martin Luther gav oss ei forklaring som lyder:
"Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter
samlingene om Guds ord, men holder ordet hellig, hører og lærer det med glede."
Det ser ut som om at all fritid til tross, søndag
som helligdag har vi på mange måter mista.
Legg merke til at søndagen, helligdagen, har
ikke noe forbud mot arbeid, men det er en dag
for hvile og samling om Guds ord. "Han lar meg
ligge i grønne enger, og Han leder meg til hvilens vann". Salme 23,2. På denne måten vil vår
Skaper at vi skal møte utfordringene som ligger
foran oss.
Det tredje budet er mer aktuelt enn noen
gang.
Sverre Gustad

Olsokvandring til Hamnasetran
Velkommen til å delta på olsokvandring til

Hamnasetran torsdag 24. juli.
Start ved Åstun grendehus kl. 18.00.
Fremme på Hamnasetran blir det servert rømmegrøt og kaffe.
En av sogneprestene vil delta.
FRILUFTGUDSTJENESTE
Søndag 27. juli kl. 11.00 holdes det friluftgudstjeneste på Kilen.
Messinggruppa deltar. Kirkekaffe.
Mosvik menighetsråd

Sakshaug kyrkje sitt orgelfond tek gjerne imot gåver
Bankkontonummeret er: 4451 06 30197
Takk til alle som gjev!
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Frå bestefars dagbok
Farfar, Mortinus Lyngstad, vart fødd på
Sør-Lyngstad på Kjerknesvågen ein
februardag i 1868. Han skreiv dagbok i
ein periode på omtrent ti år. Mykje av
det som står i dagboka hans, skreiv han
medan han enno budde heime på
Lyngstad. Slik også denne skildringa
av Olavsdagane i 1897 og 1898. Kan
henda nokon tykkjer det er interessant
å sjå korleis dagen vart feira på
Inderøya for hundre og ti år sidan.
Hedvig Østbø
29. juli 1897 St. Olavs Dag
Dagen blev så godt som holdt hellig.
Slåtten er endnu i fuld gang, men der
blev i dag indstillet alt arbeide, og så
mange som kunde, stevnede framover
til Sakshaug hvor der holdtes fest til
minde om Hellig Olav og kristendommens indførelse i Norge. Der er længe
mellom at se så mange folk samlede på
landet som der i dag samledes ved
Sakshaug kirke.
Kl. 10 begynte klokkerne at lyde fra tårnet, og under deres stadige kalden samledes folkemassen. Kl 11 marcheredes

fra den nye kirke og opover til den
gamle, hvor festen holdtes indenfor de
gamle mure. På kirkegården var der
hornmusik som spillede da toget kom. I
koret var opstillet fire sangforeninger
som sang Hellig Olavs-visen og "Deilig
er jorden" under hr. Klokker Tillers
ledelse. Sogneprest Lange holdt prædiken og pastor Pedersen holdt et historisk foredrag. Det hele arangement var
nokså storslagent.
Søndag 1. august
Var den egentlige afslutnimg på
Olavsfesten idet der blev afholdt et stort
stevne på Stiklestad. Dagen oprandt
med det smukeste sommerveir som
kunne mane alle til at tage en liden tur.
Kl. 1/2 10 gik dampskibet Kong Oskar
fra Kirknesvåg hvor 60 pasagerer fra
"Søle"1) tillige med den nye musikforening steg om bord. Den landede ved
Trones kl. 12 hvor 14 dampskibe mødtes, alle overfyldte af folk. Snart var det
masive tog med tre musikkorps i bevægelse opover mod Stiklestad hvor
mødet begyndte kl. 3. Ved mødestedet
var samlet en stor masse folk, den hele
hob ble anslået til 10tusinde. Af talere
kan nævnes: Lensmand Vessel fra

Værdalen, statsrådene Vekselsen og
Kvam, M. Hegstad og Håkon Løken og
en hel del redaktører og andre mænd.
Det var i det hele et storartet møde.
1)
Søle = Kjerknesvågen
29. juli 1898
St.Olavs-dagen blev også i år feiret som
kirkefest. I fjor var det første gang at
Olavsdagen feiredes som kirkefestdag;
men mange steder nægtede prestene at
oplukke kirkene, og der blev derfor
ingen fest på disse steder. Men nu i år
har Stortinget besluttet at alle kirker
skulde oplukkes. Her feiredes dagen
med
almindelig
gudstjeneste.
Sogneprest Lange predikede, og lærer
Brå holdt en kort slutningstale. Skjønt
det var en bra
høiværsdag og
den eneste som
har været siden
slåtten begynte, så var der
meget folk.

Mortinus
Lyngstad

Samemisjonen i Trøndelag 100 år
- stiftet på Salberg 31. okt. 1908
I år er det hundre år siden
Samemisjonsarbeidet ble organisert - og det skjedde på Salberg
31. okt 1908. Der ble "Det norske
Lappemissionsselskap" stiftet.
En av initiativtakerne var samen Henrik
Liljastrand, sammen med fabrikkeier H.
Berggren, Steinkjer.
Selskapet hadde som "formaal at arbeide blant de norske lapper med forkyndelse av Guds ord, paa vor Lutherske
kirkes bekjendelse, og utbredelse av de
bibelske skrifter...." Henrik Liljastrand
ble ansatt som selskapets første emissær.
Selskapet ble etter hvert sammenslått
med andre organisasjoner som virket i
de samiske områdene, men dette var
den første organiseringen av samemisjonsarbeidet i Trøndelag.
Norges Samemisjon, som organisasjonen heter i dag, har sine røtter tilbake til

selskapet som ble dannet på Salberg i
1908.
Opp gjennom årene har organisasjonen
tatt på seg forskjellige oppgaver. For
100 år siden var det nødvendig å engasjere seg sterkt i diakonale oppgaver,
særlig i Finnmark. Samemisjonen har
bygd opp og drevet mange syke- og
aldersheimer i det nordlige Norge, ja,
en drev en periode ca 20 institusjoner.
I dag er det ikke slike behov i Norge,
det offentlige tar ansvaret for sykeheimsdrift m.m.. Men organisasjonen
har fortsatt predikanter, diakoner og tolker som virker i de samiske områdene i
Norge, og misjonen har i snart 20 år
drevet en nærradio som hver uke har ca
30 timers sendetid på samisk og norsk i
Finnmark.
I dag er det imidlertid i Russland, på
Kolahalvøya, at arbeidet vokser. Da
grensene ble åpnet først på 1990-tallet,
fikk en kontakt med den samiske
befolkningen (og andre) her.

Folket her lever under vanskelige forhold materielt, og det er derfor nødvendig med forskjellige hjelpetiltak, og jeg
nevner her noen:
• Nabohjelp (fadderordning der personer i Norge støtter vanskeligstilte familier eller studenter).
• Suppekjøkken (matutdeling for de
som har det vanskeligst)
• Vernede arbeidsplasser for kvinner og
menn med alkoholproblemer.
Misjonen driver også et menighetsbyggende arbeid, men dette skjer ved støtte
til en luthersk kirke i Russland (Inkerin
Kirkko).
Kolasekretær Sigfred P. Giskegjerde
leder arbeidet i Russland, og misjonen
har flere russiske medarbeidere.
Dannelsen av organisasjonen blir markert ved gudstjenesten på Salberg 26.
oktober, og ved misjonsfest på Utøy
bedehus fredag 31. oktober.
Jon Amundal
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Liker du å synge?
Bli med i barnekoret "Vivace"!
Høsten 2008 tar vi opp nye medlemmer.
•

Koret øver hver tirsdag 18.00-19.30 på Kjerkstu, Straumen.
Dato for oppstart kunngjøres i "Inderøyningen".

•

Koret er åpent for alle fra 2. -7. årstrinn.

•

Vi synger alle typer musikk og har spennende prosjekter sammen med musikere.

•

Vi opptrer på ulike arenaer.

•

Vi har lang pause med tid til fri lek.

•

Vi reiser på små turer sammen.

•

Lurer du på noe? Ta kontakt med dirigent Siv Anette Lorentzen på 95122201.
Bli med du også!
Hilsen oss i "Vivace"

Årsmelding 2007 for Sandvollan sokneråd
Soknerådets sammensetning
Leder:
Oddvar Govasmark
Nestleder:
Brit Marie Werstad
Sekretær:
Toril Gangstad
Kasserer :
Trond Taraldsen
Styremedlemmer:
Astrid Skogseth Fuglesang,
Britt Elin Aas, Sverre Gustad
Varamedlemmer:
Anders Skrove, Alf Berg
Andre verv
Repr. Fellesrådet:
Oddvar Govasmark
Astrid Skogseth Fuglesang
Repr. Styret Kyrkjebladet:
Anders Skrove
Revisor:
Margrete Haugum
Frivillig klokkertjeneste:
Solveig Borgenvik Voll
Gunvor Moberg
Kari Nikolaisen
Kari Hallem Stuberg
Kirkens Nødhjelp kontakt:
Britt Elin Aas/Alf Berg
Redaksjonskomite Kyrkjebladet
Kari Nikolaisen
Ansatte
Kirketjenere:
Ketil Moen / Johan Moberg
Kåre Jørstad,Tor Gunnar Nilsen
Organist:
Siv Anette Lorentzen
Sokneprest:

Sverre Gustad
Sokneprest:
Margrete Holmeide
Soknerådets arbeid 2007
2.
Soknerådet har hatt 6 møter og
behandlet 22 saker. De vanlige gjøremål er gjennomført. Årsmøtet ble holdt
i Heggstad kirke etter gudstjenesten 26
februar. Kirkekaffen den dagen ble,
som tradisjonen er, servert av
Sandvollan Sanitetslag.
2.1
Fasteaksjon ble gjennomført
med innsamling utført av konfirmantene med bistand fra foresatte. Det ble
samlet inn kr. 8.894,50.
2.2
Vårdugnad på kirkegårdene
ble gjennomført på vanlig måte med
meget god deltagelse. I tilegg til den
vanlige dugnaden på Heggstad, foretok
en entusiastisk gjeng opprydding i plantebedd og restaurering av benkene som
står ute.
2.3
På Hustad har arbeidet med
reparasjon av kirkeplanken startet.
Dette er et stort arbeide som vil fortsette i 2008.
2.4
Tilbygg til kirka
Soknerådet har bedt fellesrådet om
videre behandling av forslag til tilbygg.
Tilbygget er ment å inneholde sanitærrom og dåpsrom/kvilerom.

2.5 Høyttaleranlegg i kirka
Annlegget ble montert like før jul.
2.6
Dåpskluter
Astrid Heistad lager fortsatt dåpskluter
og broderer inn navnet på kirka og
dåpsbarnet.
3
Statistikk for Sandvollan sokn
2007:
Fødsler: (11) 16 Døpte: (11) 15
Giftermål: (2) 5 Begravelser: (6) 7
Utmeldinger: (1) 0
Innmeldinger:(0) 0
Gudstjenester: (22) 23
Deltakere: (1778) 1763
Konfirmanter:
(17) 15
Samlet offer inkl. fasteaksjon er kr
37521,50 av dette utgjorde KN fasteaksjon kr 8894,50
Av samlet offer er kr 15563,- offer til
soknerådet, og av dette er 7606,- offer
til høyttaleranlegg. I tillegg har soknerådet mottatt kr 2000 i gaver merket
høyttaleranlegg.
4
Oppsummering
Soknerådet vil takke alle ansatte, frivillige medarbeidere og øvrige deltagere
for et godt
samarbeid i året som
gikk.
Oddvar Godvasmark
leder Sandvollan sokneråd
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Menighetsturen 2008
2. pinsedag, den 12.mai, var det
klart for årets menighetstur.
Sandvollan sokneråd var ansvarleg for turen i år, som sjølsagt
var åpen for heile prestegjeldet.
Det var så å seie full buss, - bortimot 50 deltakarar, og turen gikk
til Tautra Mariakloster. Ruta gikk
gjennom Ekne til Frosta, der vi
hadde ein kort stopp i Småland.
Oddrun Gran, opphavleg frosting, guida oss gjennom denne
vakre bygda.
Inderøy prestegjeld har fleire
gonger blitt bedne til Tautra og
til å halde gudsteneste i klosterkyrkja, og 2. pinsedag vart dette
gjennomført. Søster Hanne
Maria fortalte under velkomstorda i kyrkja at søstrene hadde eit
spesielt forhold til Inderøya. I
1991 vart det på Sund folkehøgskole danna ei støttegruppe som
skulle arbeide - og be - for eit
nytt cistercienserkloster i Norge.
Og 15 år seinare, i juli 2006, vart
det nye klosterbygget tatt i bruk.
Det gamle ordtaket "Ora et
Labora" (Be og Arbeid), som

stammar frå grunnleggaren av
klosterlivet i Vesten, Benedikt frå
Nursia, hadde tydelegvis gjort
sin verknad!
Vidare sa søster Hanne Maria
at Inderøya var ein av dei første
til å ønske søstrene velkommen
på besøk, og dei kom og var med
på deler av kjerkmarsjen og gudstenesta i Gammelkjerka i august
1999. Tidlegare hadde dei også
fått halde messe i Hustad-kjerka.
Under gudstenesta medverka
begge prestane, Sverre Gustad
og Margrete Holmeide, og
Sakshaug kyrkjekor deltok også.
Det var ei fin høgtidsstund og ei
spesiell stemning inne i kyrkja,
der "altertavla" bestod av heile
glassveggen med utsyn over fjorden
og
naturen
utafor.
Klosterkyrkja vart vigsla 12. mai
2007, og det var altså akkurat på
årsdagen for dette at vi fikk
komme dit. Gudstenesta vart
avslutta med at abbeden, pater
Anthony, las velsigninga.
Etter gudstenesta vart det servert kaffe og te inne i klosterbygninga, og ein kunne også få gå og

sjå seg om i området. Det var lagt
ned eit stort og frivillig arbeid
med hagen, m.a. hadde Tydal
hagelag gjort godt gartnerarbeid
der. Gjennom glassvegger og
vindu i bygget kunne vi sjå ut i
små atrium, vakkert arrangert
med stein, blomster, vatn og små
skulpturar.
Under kaffen orienterte søster
Hanne Maria om klosteret og
klosterlivet, og til slutt retta
Sverre Gustad ein varm takk til
søstrene for at vi fikk komme dit.
Etter dette nytta mange høvet
til å sjå seg om i dei gamle klosterruinane frå 1200-talet, og
besøk i klostergårdsbutikken
som m a. selde produkt laga av
nonnene. Det var fleire som fikk
med seg ei godluktande såpe eller to - heim!
Middagen i Klostergården var
veltillaga og god, og deretter
gikk vegen tilbake til Inderøya,
med busssjåfør Per Anders
Lyngstad som førte oss trygt
heim igjen etter ein fin dag.
S. H.

Over: Søster Hanne Maria.

Til venstre: Sakshaug kyrkjekor øver til
messa med prest Margrete.

Sommeren 2008

7

Landsmøte for
Samemisjonen på
Bakketun folkehøgskole
3. - 6. juli.
Norges Samemisjon som i år er 120
år, vil i dagene 3. - 6. juli avholde
sitt landsmøte på Bakketun folkehøgskole i Verdal. Misjonen ble stiftet som en reaksjon på myndighetenes fornorskningspolitikk ovenfor
det samiske folk, og noe av det første misjonen fikk gjøre var å utgi
Bibelen på nordsamisk i 1895.
De siste 15 årene har
misjonen bygd opp et betydelig
arbeid i de samiske områdene på
Kola-halvøya i Russland, og foruten
det menighetsbyggende arbeidet, er
det her behov hjelpearbeid.
En av hovedgjestene på
landsmøtet er biskop Arri Kuogappi
i misjonens samarbeidskirke i
Russland.
Et landmøte består av drøfting av arbeidet, men det vil også
være flere åpne møter: Bibeltimer på
formiddagen 4. og 5. juli, og kveldmøter 3. - 5. juli, og deltakelse ved
gudstjenester i distriktet søndag 6.
juli.
Alle ønskes velkommen!
Jon Amundal
leder i landsmøtekomiteen

Fire år borte
I forrige utgave av Kyrkjeblad
for Inderøy prestegjeld skrev vi
om oppstarten av bladet, som
skjedde i 1938. Men da skulle
årets årgang være 71, men det er
den ikke, den er 67. Hvor er det
blitt av de fire manglende årene?
En leser kommer med et
Kyrkjeblad fra 1951, og det er
årgang 12. Dermed er to av de
manglende årene før 1951. Hvis
noen vet mer om de manglende
årene, så ta kontakt med noen i
redaksjonen.
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Aud og Petter ut - Solveig og Reidar inn

Aud og Petter får takkens ord fra Solbjørg
Hermann og Marie
Skogset Jørstad.

Sommeren 2008

Fredag 30. mai ble det markert
at det var vaktskifte i Kjerkstu.
Etter 18 år som vertskap, får Aud
Svean og Petter Klepp avløsning
av Solveig og Reidar Pedersen.
Rundt 30 personer møtte opp for
å takke Aud Svean og Petter
Klepp for den innsatsen de har
gjort som vertskap gjennom
mange år. Samtidig ble de nye
vertene, Solveig og Reidar
Pedersen, ønsket velkommen.
Leder i Stiftelsen Inderøy
Kirkestue, Per Bjarne Ulvin,
ønsket velkommen og ledet
sammenkomsten. Mange takkens ord ble rettet til Aud og
Petter, i tillegg til mer håndfaste
bevis på at arbeidsgiver, medarbeidere og venner satte pris på
den måten de har løst oppgavene
som sjølfolk i huset på.
Mat og prat fylte mye av kvelden, og innimellom ble det
sunget noen sanger.
Ettersom mat er en viktig del av
det å arrangere selskap, var
Svein Kvistad bedt om å si litt
om ord og uttrykk knyttet til mat
og matlaging i gamle dager. Om
det var tenkt som en grunnopplæring for de nye vertene vet vi
ikke, men for gjestenes skyld må
vi nesten håpe at enkelte av rettene som preget hverdagens
kosthold før i tiden ikke kommer
på bordet i Kjerkstu.
Så vil det vise seg hvor lang tid
det tar før alle har fått med seg at
det ikke lenger er Aud og Petter
de skal kontakte når Kjerkstu
skal brukes til sammenkomster,
men Solveig og Reidar.
De nye telefonnumrene som
skal brukes er 741 55 649, og
etter klokka 10.30 er det mobilnummer 476 44 909.
ReSu
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50 år siden vigslinga
av gammelkirka
I april 1958 sto det å lese følgende i Trønder-Avisa:

Det er nå endelig bestemt at
Sakshaug gamle kyrkje på
Inderøy skal vigsles på nytt av
nidarosbiskop Arne Fjellbu som
kommer til Inderøy søndag 6.
juli. Det er i år 50 år siden restaureringen av kirken startet.
Den gamle kirken var i sin tid
fylkeskirke i det gamle
Øynafylket, som omfattet bygdene Inderøy, Røra, Sandvollan,
Verran og Beitstad, og ble opprinnelig vigslet av erkebiskop
Øystein i 1184. Trolig var dette
den første kirken som ble reist i

disse bygdene. Etter at kirken ble
revet og solgt på auksjon i 1873,
sto den i mange år som ruiner.
Men murene var reddet, og i
1908 tok formannen i ungdomslaget Øyningen, Idius Nybø, initiativet til å gjenreise kirken.
Nyvigslinga av Sakshaug
gamle kyrkje foregikk søndag 6.
juli 1958. Av det skrevne programmet framgår det at det er
prost Flekstad som hadde innledningsord, og ellers deltok sokneprestene Frisvold, Piene, Håskoll
og Sæther, res. kap. Knarlag og
prost Flekstad, og dagens preken
ble holdt av biskop Fjellbu. Et
felleskor deltok også under
gudstjenesten.
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Kirkegårdsdugnad ved Salberg kyrkje
Onsdag 7. mai møtte en arbeidsvillig gjeng med rørbygger opp til
dugnadsinnsats ved Salberg kyrkje.
Både den gamle og den nye kirkegården ble raket og pusset etter alle
kunstens regler. En vårpuss av
selve kirka innvendig ble det også
tid til denne kvelden.
Røra Sokneråd, som regisserte dugnaden, sørget for bevertning i form
av kaffe og noe og bite i. En stor
takk til alle som deltok!
HaRe

Nina-Bente Løfblad var en av dem som tok et tak med å vaske Salberg kyrkje
innvendig.

Flittige rive-arbeidere f.v. Bjørn Vaadal og Per Audun Letnes. Bak f.v. (betraktende, kanskje for den fine stilen?) Kristian
Austad og Alf Magnar Lundaas.

Sommeren 2008
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Lydanlegg i Sakshaug kyrkje
Som den siste av kirkene i Inderøy,
er Sakshaug kyrkje nå utstyrt med
nytt lydanlegg. For å kunne gi
brukbar lyd er 20 høyttalere montert rundt om i kirken. Vårt håp er at
alle kirkebesøkende nå vil høre det
som blir sagt og på den måten
bedre kunne følge med på det som
skjer i kirken.
LEVANGER LYD ved Steinar
Husbyn har levert og montert
anleggene i Salberg kyrkje,
Heggstad kyrkje og Sakshaug kyrkje, og vi vil takke for et meget
godt samarbeid.
I tillegg en stor takk til soknerådene
på Sandvollan, Røra og Inderøy
som har skaffet midler til veie, for å
muliggjøre denne lenge etterlengtede investeringen.

Asbjørn Norum (t.v.), Kåre Jørstad og Steinar Husbyn ved kontrollbordet oppe på
galleriet, og ved ett av høyttalerpunktene nede i kirka (under).

Inger Kollerøs Norum,
kirkeverge.

Ikke alle steder var like tilgjengelige for
å trekke kabel, synes Tor Gunnar
Nilsen (over) og Kåre Jørstad (under).

Asbjørn Norum fester kabelen oppunder galleriet.
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Årsmelding 2007 for Inderøy sokneråd
Soknerådet har i 2007 hatt denne
sammensetningen med følgende oppgaver og verv:
Asbjørn Norum, leder
Nina Strand, nestleder, medlem i
fellesrådet
Tor Værdal, kasserer, medlem i
fellesrådet
Kari Husby, sekretær, utsending
til Kjerkbladet
Arve Erik Norum, vararepr. til
fellesrådet, studie- og bibelkontakt,
repr. i Stiftelsen
Greta Vang, besøkstjenesten,
Kirkens Nødhjelpkontakt, husstyret,
innkjøpsansvarlig
Solveig B Pedersen, besøkstjenesten,
Kirkens Nødhjelpkontakt, husstyret
Per Bjarne Ulvin, studie- og bibelkontakt, leder i Stiftelsen
Stein Roar Tronhus, fast vararepresentant, blomsterfondet, klokker- og
kirkevert turnus
Sokneprest Sverre Gustad,
møter som fast medlem
Vararepresentanter:
Eva Pauline Hedegart
Hans Snerting
Elin Ulvin
I 2007 har det vært 8 møter i soknerådet og årsmøte i menigheten. Det er
behandlet 58 saker.
Mosvik menighetsråd var i 2007 vertsskap for den årlige medarbeiderfesten.
Den 11. februar var det utdeling av
bibler til ca 45 5. klassinger.
Konfirmantfesten ble arrangert 11.
mars på Kjerkstu. Som underholdning
bidro konfirmantene med sang og
musikk og Sverre Gustad hadde forberedt en aktuell spørrekonkurranse.
Konfirmantene fikk også informasjon
om den årlige bøsseaksjonen i Kirkens
Nødhjelp. Det var bra oppmøte og nærmest samtlige konfirmanter med foresatte fikk et hyggelig samvær.
18. mars ble Aksjonsdagen til Kirkens
Nødhjelp arrangert og her deltok konfirmantene som bøssebærere og foresatte bidro med skyss. Soknerådet sørget
for registrering, opptelling og bevertning til deltakerne.
I samarbeid med de andre soknerådene
i kommunen og Mosvik menighetsråd
ble det arrangert "Volleyballnatt" for
årets konfirmanter den 13. april på,

Mosvik skole. Inderøy Sokneråd stilte
med vakter utover kvelden og natta.

ling av midler og noe dugnadsinnsats
ved monteringen.

Årets menighetstur ble arrangert 25.
mars og ca 50 personer deltok. Turen
gikk til Trondheim med besøk i Ilen
Menighet og gledelig gjensyn med
Hans Kristian Solbu. Han holdt gudstjenesten i Ilen kirke og deretter var det
omvisning og servering på Sverresborg.

En ny lesekrok for barn er innredet
fremst i kirka. Bord, stoler, hylle og
bøker er anskaffet og tilrettelagt for de
minste. Det meste har vi fått som gave,
soknerådet har kjøpt inn bøker og skrivesaker.

Kirkegårdsdugnaden var 2. mai.
Arbeidet gikk raskt unna med bra oppmøte- ca. 50 personer deltok.
Soknerådet serverte kaffe og vafler.
På konfirmasjonsdagen 27. mai, hadde
soknerådet ansvar for konfirmantkappene og sortering av hilsninger til konfirmantene.
Søndag den 23. september arrangerte
soknerådet fest for 50-års konfirmantene for Inderøy. Sverre Gustad holdt
preken og deretter ble konfirmantene
fotografert av Reidulv Lyngstad.
Samværet fortsatte i Kjerkstu hvor det
ble servert middag. Under middagen
var det sanger, taler og opplesning av
hilsener. Det var fin stemning og praten
gikk lett hele dagen.
Årets høsttakkefest ble også i år arrangert i samarbeid med
Inderøy
Bondelag. Etter gudstjenesten var det
samling på Kjerkstu, der Bondelaget
serverte kaffe, og leder i Inderøy
Bondelag Terje Ljøkjell snakket om
fordelingen av matresursene i en global
sammenheng.
Som en takk for fin sangbistand på
gudstjenestene igjennom hele året,
spanderte soknerådet kveldsmat på
Sakshaug kyrkjekor 4. desember.
I 2007 har det vært 38 gudstjenester
hvor soknerådsmedlemmene har vært
kirkeverter og hatt ansvar for kirkekaffen de dagene ikke andre har hatt serveringen.
Soknerådet har arbeidet med å skaffe
finansiering til nytt lydanlegg i kirka
med en kostnadsramme på ca. 120.000
kr. Det er sendt forespørsler til foreninger og næringsliv med ønske om
bidrag. Ved årsskiftet hadde vi 60.049
kr på konto. Investering og montering
av anlegget vil starte i løpet av våren.
Soknerådet tar sikte på at restfinansieringen går i orden ved videre innsam-

Vi fikk i 2007 innvilget søknad om midler til oppstart av barnekor. Siv Anette
Lorentzen startet opp med koret høsten
2007 og det er nå ca 15 faste medlemmer som øver hver tirsdag. Barnekoret
hadde to konserter før jul og deltok på
gudstjenesten julaften.
Soknerådet har i 2007 gitt uttalelse til
Nidaros Bispedømme om hvilke 10 salmer vi mener bør være med i et sanghefte med salmeskatter, som de ønsker
å gi ut.
Soknerådet vil takke alle frivillige som
driver godt arbeid for barn, unge og
eldre f.eks produksjon av dåpskluter,
søndagsskolen, speiderarbeid, bibelstudiegruppe og besøkstjenesten. Vi vil
også takke Sakshaug kyrkjekor,
Musikklaget Laat, Nordøy hornmusikklag og andre solister for fin musikk og
sang ved flere anledninger.
Takk til alle for godt arbeidsår!
Inderøy 07.02.08
Kari Husby
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Årsmelding 2007 for Mosvik menighetsråd
Menighetsrådet har hatt følgende
sammensetning:
Leder :
Vivian Furunes
Nestleder:
Jorunn Sundset
Medlemmer Elin Kvalø Tangstad,
Grete Vennes, Torbjørn Nervik, Lars
Braseth
1. vara Jan Sundseth
1. varamedlem var innkalt til hvert møte
Kommunens representant:
Signar Berger
Prestene var representert ved:
Margrete Holmeide
Kirkeverge Helge Brattaker var rådets
sekretær og daglig leder.
Menighetsrådet fungerer som fellesråd i
kommunen.
Mosvik menighetsråd har avholdt 6
møter og behandlet 37 saker herav16
fellesrådssaker.
Menighetens årsmøte ble avholdt den
18. mars i Mosvik kirkestue etter gudstjenesten, der årsmelding og regnskap
ble referert.
Det har i det siste året blitt holdt 28
gudstjenester på søn- og helligdager.
Utenom søn- og helligdager er det holdt
6 gudstjenester, totalt i sognet 34.
Det er blitt avholdt gudstjenester og
andakter på Syke- og aldersheimen og
friluftgudstjenester på Røsheia og
Kilen. Ved Olsok ble det arrangert vandring til Hamnasetran.
Deltagelse totalt ved gudstjenester var
2084.
Det ble arrangert 3 konserter/ musikkandakter med 350 som benyttet seg av
tilbudet.
Julekonsert i Vestvik kirke.
Det var ingen ut- eller innmeldinger i
sognet det siste året.
13 barn ble døpt i sognet.
Det er holdt 15 gravferder i kommunen. 7 fra Vestvik kirke og 8 fra
Mosvik kirke.
Offergaver
til egen virksomhet var
kr.20.144,00 inkludert "syng med oss"
kr. 5880,00.
Offergaver og andre gaver som er sendt
fra oss var kr. 25484,00 inkludert innsamlet beløp fasteaksjon på kr. 12577.
Menigheten gav også offergave til TVaksjonen.
8 ungdommer ble konfirmert i kommunen. 6 ungdommer ble konfirmert i
Mosvik kirke den 6. mai, og 2 i Vestvik

kirke den 5. mai.
Den 15. mars inviterte menighetsrådet
konfirmantene med foreldre/ foresatte
til hyggekveld i Mosvik kirkestue. Eli
Dalsaune fra Kirkens Nødhjelp orienterte om Kirkens Nødhjelps arbeid og
årets fasteaksjon.
Konfirmantene deltok i årets fasteaksjonen og fikk inn kr. 12577,00.
Årets volleyballturnering, og med andre
aktiviteter for konfirmantene, forgikk
13. april på Mosvik skole.Alle konfirmantene i prestegjeldet deltok.
Mosvik menighetsråd inviterte frivillige medarbeidere og ansatte i prestegjeldet til medarbeiderfest den 14. januar
på Jækta fjorstue. Stiftdirektør Kristian
Stendahl, Gunvor Norum og Klara Vik
Aarmo var invitert med hver sitt innslag.
Et av satsingsområdene i denne perioden er barn og ungdomsarbeid for
menighetsrådet.
Det blir satset på en ungdomsklubb, og
første samling var 26. januar 2007.
Ungdomsklubben har hatt 11 samlinger
i kirkestua og i tillegg skidag på
Haugsdalen skisenter den 24. februar.
4. mai var ungdommene på bovling på
Steinkjer.
Ungdomsklubben Trækk i Leksvik ble
besøkt den 15. juni. Den 29. juni inviterte menighetsrådet ungdommene til
Øyna Parken med diverse aktiviteter.
Høstsesongen startet på sandvollybanen
med grilling og aktiviteter.Det har vært
god deltagelse på klubbkveldene og de
andre samlingene.
Mosvik menighetsråd videreførte avtalen med Det Norske Misjonsselskap om
integrert landsbyutvikling i Mali.
Avtalen er årlig på kr. 3.000 og pengene
går til hygiene og helsearbeid, brønnboring, landbruk og leseopplæring.
Det er også i år delt ut Bibler til 5. klassingene og "Min egen kirkebok" til sognets fireåringer.
Den 26. august ble 17 nye konfirmanter presentert i Vestvik kirke.
Menighetsrådet inviterte den 23. september 50-års konfirmantene for
"gamle Ytterøy prestegjeld" til middag
og festlig samvær, som ble avsluttet
med gudstjeneste og menighetsfest.
Det siste året har det blitt arrangert sang
og musikkvelder, vår og høst med god

deltakelse.
Inntekten av disse musikkveldene gikk
til prosjekt Mali og korarbeid.
Prestegjeldets årlige menighetstur gikk
til Ilen kirke den 25. mars. Der Hans
Kristian Solbu hold prekenen og etter
gudstjenesta var det ei orientering om
Ila kirka.
Røra sokneråd sto som arrangør
Tårndelen på Mosvik kirke ble oppmalt
på ettersommeren. Arbeidet ble utført
på dugnad og av skoleungdom og
ansatte. Takk for en flott innsats av alle.
Arbeid med brannvern fortsetter.
Panikkbeslag på alle to-fløys dører i
begge
kirkene
ble
montert.
Fortsettelsen bli montering av markeringslys for rømlingsveier.
Det var også i år dugnad med vårpuss
på kirkegårdene og vasking i kirkene.
Takk til dere alle som deltok.
Vi vil også takke for gaver som har
kommet inn på blomsterfondene i forbindelse med gravferd i kommunen.
En stor takk til forsangerne og Mosvik
Barnegospel med ledere og musikalske
krefter, som har gitt oss mange fine
stunder med sang og musikk i gudstjenestene og andre sammenhenger.
Mosvik menighetsråd vil takke ansatte,
prester og frivillige medarbeidere for et
hyggelig og godt samarbeid i det året
som har gått.
Mosvik, den 26.02.08
Vivian Furunes
leder
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Slekters gang
Inderøy sokn

31.03. Jorleif Jegtvolden f. 1948
09.05. Oskar Johan Kvam f. 1922
(Trondheim)
16.05. Gunnar Fossum
f. 1933
19.05. Gunvor Ivara Selboe f. 1921
26.05. Bjørg Kristine Wahl f. 1924

Døypte:
23.03. Bo Martin Bakken-Bogan
Hanna Berre
Kaja Marie Gustad
Sigrid Andrea Fossan
Ane Kimo Håvan
(Døpt i Mære kirke)
06.04. Per Ivar Sandneseng
Teodor Saxhaug Breivik
20.04. Morten Andre`Kirknes
May Therese Vistven Moe
Vilde Stavseth Svean
11.05. Bjørn Viktor Bratsberg
Iris Waterloo Laugtug
15.06. Alexander Wist
Bjørnstad-Pettersen

Røra sokn
Døypte:
16.03. Aasta Hvidsten
13.04. Tobias Salberg
(Verdalsøra kapell)
20.04. Kristine Margrethe Sjøvold
Hedda Kristine Holmsve
11.05. Nicolay Sandvikness
31.05. Johannes Valen
Rut Margrethe Valen
Jorun Elisabeth Valen
Hannah Emilie Valen

Vigde:
03.05. Grethe Karin Belsvik og
Arnold Myrabakk
10.05. Barbro Kristina Hølaas og
Knut Ola Vang
21.06. Anne Mette Ness og
Ståle Gausen
Døde:
05.03. Liv Wolan

Døde:
12.05. Margit Synnøve Lorås
f. 1914

Sandvollan sokn
Døypte:
24.03. Iben Nøvik Lyngstad
Emma Rennan
13.04. Sondre Brekken
Maria Karita
Lian Langaunet
22.06. Even Våset Agle
Døde:
16.03. Alfred Kirknes
19.03. Torleif Gangstad

f. 1920
f. 1936

Vigde:
07.06. Ragnhild Skaufel og
Per Morten Holmen
Mosvik
Døpte:
01.06. Eric Sæther
Emil Sæther
Døde:
06.03. Hildur Amalie Tangstad
f. 1913
30.03. Tora Langfjæran
f. 1921
11.06. Judith Helen Stabergf. 1949

f. 1939

Kyrkjespel i Sakshaug gamle kyrkje
Sakshaug gamle kyrkje
mandag 21. juli 2008 kl. 19.30
MARI MODER
ein Mariamonolog av Edvard Hoem
Salmetone av Henning Sommerro
Medverkande:
Ragnhild Vannebo, skodespelar
Per Helge Genberg, liturg
Silje Vang Pedersen, organist
Monologen er Maria si historie frå ho blir med barn, livet med Sonen, fram til ho
Påskemorgonen er på veg til grava for å salve lekamen hans.
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Messeliste
13.07. 9. s.e. pinse
Matt 7, 21-29
Hustad kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
20.07. 10. s.e. pinse
Luk 12, 42-48
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
24.07. Hamnasetra
kl 18.00
Olsokvandring v/ spr. Holmeide
27.07. 11. s.e. pinse
Joh 6, 66-69
Kilen
Friluftsgudstjeneste
v/ spr. Holmeide

kl 11.00

29.07. Sakshaug gml kyrkje kl 18.30
Olsokgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Hustad kyrkje
Olsokgudsteneste
v/ spr. Holmeide
03.08. 12. s.e. pinse
Matt 21, 28-31
Solem
Friluftsgudsteneste
v/ spr. Holmeide

24.08. 15. s.e. pinse
Joh 5, 1-15
Hustad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
31.08. 16. s.e. pinse
T Matt 6, 19-24
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Gustad
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Konfirmantpressentasjon
07.09. 17. s.e. pinse
Luk 7, 11-17
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Homeide
Konfirmantpressentasjon

kl 20.00
14.09. 18. s.e. pinse
Joh 8, 31-36
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ Siv Jørgensen
Konfirmantpressentasjon
kl 12.00

10.08. 13. s.e. pinse
Sal 40, 2-6
Vestvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ spr. Holmeide
17.08. 14. s.e. pinse
Matt 5, 43-48
Sakshaug gml kyrkje kl 12.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
Kjerkmarsj

Heggstad kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudsteneste
v/ Siv Jørgensen og
Sverre Gustad
Konfirmantpressentasjon
21.09. 19. s.e. pinse
2 Mos 20, 1-8
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
50-årskonfirmantfest

Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
50 årskonfirmantfest
28.09. 20. s.e. pinse
Joh 9, 1-7
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
50 årskonfirmantfest
Mosvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ spr. Gustad
50 årskonfirmantfest
05.10. 21. s.e. pinse
Mark 10, 13-16
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Gustad
12.10. 22. s.e. pinse
T Sal 19, 2-7
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høsttakkefest
Utdeling av
"Min egen kirkebok"
19.10. 23. s.e. pinse
Matt 18, 15-20
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Holmeide
Høsttakkefest
Utdeling av
"Min egen kirkebok"
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
Høsttakkefest

16

Sommeren 2008

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

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

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

SANDVOLLAN SOKN
Leiar i soknerådet:
Oddvar Govasmark . . . . . . . .tlf. 74 15 64 01

MOSVIK SOKN:
INDERØY 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:
Solveig og Reidar Pedersen . .tlf. 74 15 56 49
Etter kl. 10.30: . . . . . . . . . . . .tlf. 47 64 49 09

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

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

MOSVIK OG VESTVIK KIRKER:
Klokker: Kari Aasan . . . . . . .tlf. 74 06 47 39
Kirketjener:
Odd Hamstad . . . . . . . . . . . . .tlf. 95 79 89 90
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