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Hjertelig takk

Påsketid
Påskeuka er en uke for vandring. En vandring
sammen med Jesus gjennom hans frelsesgjerning, gjennom hans påskefeiring, hans lidelse,
død og oppstandelse.
Se, vi går opp til Jerusalem,
i hellige fastetider
og se hvordan Jesus, Guds egen Sønn,
i stedet for syndere lider.

for gaver til Vestvik kirkes blomsterfond
i anledning Hjørdis Følstads begravelse.
Vennlig hilsen
Mosvik menighetsråd

Hjertelig takk
for gaver til Vestvik kirkes blomsterfond
i anledning Olive Jørgine Følstads begravelse.
Vennlig hilsen
Mosvik menighetsråd

Takk

Se, vi går opp til Jerusalem.
Hvem deler vår Herres smerte?
Hvem våker med Jesus i verdens natt
Og bærer hans sorg i sitt hjerte?

for alle bidrag til Blomsterfondet.
Røra sokneråd

Hjarteleg takk

Se, vi går opp til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
til Lammet som ofres for verdens skyld,
for syndene dine og mine.
Se, vi går opp til Jerusalem,
Til byen med glans og ære,
for Frelseren sa oss at der han er,
skal vi ved hans nåde får være.

for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i
samband med Mille Kvam si gravferd.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje

Frivillig abonnement:
Gave til Kyrkjeblad for Inderøy Prestegjeld

Denne påska skal vi få vandre sammen. Vi skal
ha gudstjeneste i Sakshaug kyrkje alle dagene i
påskeuka. På den måten kan vi i større grad gå
veien gjennom påska sammen med Jesus og
hverandre. Vi begynner skjærtorsdagskveld med
fellesskapsmåltidet og betjeningen av disiplene,
før langfredagen kommer og vi møter lidelseshistorien og veien til Golgata, og vi avslutter vår felles påskevandring i Sakshaug kyrkje 1. påskedag
med oppstandelsen og gleden.
Jeg gleder meg til denne felles vandringen hvor
dagene enda tydeligere vil henge sammen og
følge hverandre.
Vel møtt til påske i kirkene i Inderøy prestegjeld.
Margrete Holmeide
Sokneprest

I denne utgaven av Kyrkjebladet ligger det en giro der du selv
kan velge størrelsen på beløpet du vil gi. Kyrkjebladet har ikke
sponsor eller reklameinntekter, så alle pengene til trykking og
distribusjon må hentes hos leserne.
Regnskapet for 2008 viser at økonomien i bladet er ganske stabil takket være at så mange bruker giroen. La oss håpe at 2009
fortsetter i samme stil.
Kyrkjebladet har konto nr. 0530.33.51061
Takk for alle gaver!
for Kyrkjebladet
Ivar Wang

Menighetstur og kirkevandring
Sett av søndag 7. juni. Mosvik menighetsråd melder at årets
menighetstur går til Mosvik. Det blir besøk i Mosvik og
Vestvik kirker med aktuell orientering. Vi besøker det gamle
kirkestedet ved Meltingvatnet. Nærmere detaljer om årets
menighetstur vil bli kunngjort i Inderøyningen og
Mosvikorientering.
S.G.
Bilde side 1:
Krusifiks fra Mosvik.
Krusifikset befinner seg i Vitenskapsmuseet.

Funnet
Er det noen som savner et dameur? Lille julaften,
23.12.2008 ble det funnet et dameur på kirkegården ved
Sakshaug kirke. Uret oppbevares på kirkekontoret.
Kirkevergen

Frist

for stoff til neste utgave:
1. juni
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Forbønn og Varme hender
Ingen har vel unngått å legge merke til oppmerksomheten omkring helbredelse og snåsamannen, Joralf Gjerstads, varme hender. De
som har opplevd Joralf Gjerstad bærer alle på et
godt møte med en god mann. Mange er også
blitt hjulpet gjennom åra.

sår. Dette var konkret sårbehandling. Ved sykdom var det normalt å be for den syke, gjerne
med salving og håndspåleggelse. Oppskrifta
finner vi Jakobs brev 5,13-16.

Men Det nye testamentet taler også om gaven
til å helbrede som en nådegave Gud gir den
For meg er det ingen umulig tanke at noen enkelte. (Se 1. Kor.12,9 og 28.) Dette må være
mennesker har spesielle evner som kan brukes i en spesiell utrustning fra Gud til å helbrede, i
livets tjeneste. Ser en på dette i kristen sammen- likhet med hva Jesus og apostlene gjorde.
heng sa Jesus at helbredelser skulle følge den Denne gaven synes å være noe annet enn forkristne kirke. Men hvordan skal vi egentlig for- bønn for den syke.
holde oss til dette som fenomen i ei tid da alt
skal forklares og forstås?
Jeg er åpen for at Gud utruster enkelte mennesker med gaver og evner som går ut over det
Samtidig lever vi i ei tid da vi oversvømmes som kan forklares. En annen kjent person med
av likt og ulikt innen healing, som det ofte kal- slike gaver, var den landskjente Marcello
les, i et "alternativt" marked. Men hva gjør en Haugen som døde på 60-tallet.
ikke når en er fortvila? Og dernest hvordan skal
vi forholde oss til dette som kirke og menighet?
Gud er alle gode gavers giver. Han utruster
oss med evner av ulikt slag, for at vi kan bruke
Etter min mening bør vi som kristne trekke to dem til det beste for hverandre.
grenser. Den ene går mot et materialistisk menneskesyn som ikke åpner for noe annet enn det
Til slutt vil jeg nevne at jeg i det stille ber for
som kan veies og måles, og hvor guddommeli- syke. Jeg ber om underet hvis det er mulig, men
ge eller åndelige krefter er utelukket. Den andre likeså mye at den syke får styrke til å bære sin
grensa må trekkes mot healere og "terapeuter" sykdom. Vi skal alle stå ansikt til ansikt med
som mot god betaling behandler de fleste syk- døden. Den har vi felles alle vi som eier livet.
dommer med useriøse metoder.
Der det er naturlig samles venner og familie
rundt den syke og i fellesskap ber vi for den
Mellom disse to avgrensningene gjenstår et syke med håndspåleggelse inklusiv salving med
stort felt hvor det er god plass for underet. Som olje. Denne handlinga avsluttes som oftest med
jeg forstår Bibelen taler den om flere måter å nattverd.
behandle syke på. Moderne legevitenskap var
som kjent ikke i virksomhet da Bibelen ble
Jeg opplever forbønn for syke og med syke
skrevet.
som gode sterke stunder enten jeg er alene eller
sammen med flere.
I fortellinga av Jesus om den barmhjertige
samaritan benytter denne olje og vin for å rense
Sokneprest Sverre Gustad
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Se vi går opp til Jerusalem

V

i skal prøve å spole
oss 2000 år tilbake i
tid, da utrykket, "Se
vi går opp til Jerusalem" var
en del av jødisk hverdagsliv
og kalender. De jødene som
bodde i nærheten av hovedstaden, hadde som vane å
valfarte til hovedstaden 3
ganger om året. De fulgte
tradisjonene slik generasjoner hadde gjort før dem. De
dro opp til byen med det
flotte templet, der de feiret
sine største høytider.

Den første, påsken, var til
minne om utferden fra
Egypt.
Den andre, pinsen, var til
minne om da Moses mottak
Loven på Sinai fjell. Den
tredje, løvhyttefesten, var
til minne om da jødene etter
40 år i ørkenen, kom tilbake
til det lovende landet.
Opprinnelig var dette de tre
største kananeiske jordbruksfestene og jødenes valfartsfester var nært knyttet
til den første bygghøsten,
den første hvetehøsten og til
sist høsttakkefesten, da all
jordens grøde ble brakt i
hus.

Jødene bar alltid førstegrøden av bygg inn i templet,
på det vi kaller 1.påskedag.
Derfor kaller Paulus, Jesus
for førstegrøden av oppstandelsen, reist opp som den
første av alle de hensovede.
Han var det første eksempel.
Vi kjenner fra historieskriver Filo i Alexandria, at han
og jødene som bodde i
Egypt valfartet til Jerusalem
i høytidene. En antar at
Jerusalem hadde mellom 50
til 100 tusen innbyggere,
mens det i høytidene kunne
være opptil 300 000. Folk
tok inn hos slektninger, slo
opp teltleirer eller bodde i et
av de mange herberger og
synagoger. Folket møttes til
gudstjenester og ofringer i
templet, til handel og festlige samvær med slekt og
familie om kveldene. Det
var et yrende folkeliv, fest
og glede. I påska var det
store høydepunkt påskekvelden,
sederaften.
Påskelammene ble slaktet i
templet og en kan anta at det
dreide seg om 18.000 lam
som ble slaktet hver påske.

Palmelørdag
Vi skal prøve å følge Jesus
gjennom den delen av påska
som er mer ukjent, fra palmelørdag til skjærtorsdag.
Det vanlige på Jesu tid var
at måltidsgjester ved finere
selskap ble salvet med olje.
Da lå gjestene til bord, til
hverdags satt man. Tjenerne
vasket deres hender og føtter og smurte deres føtter
med parfyme eller olje.
Alabasterkrukke var vanlig
oppbevaring. De brukte
også salving av hode når
noen skulle salves til konge,
prest eller profet.
Matteus betoner salvingen
av Jesus som salving til
konge. Han bruker kongetittelen 9 ganger.
Markus betoner salvingen
av Jesu hode som salving til
prestelig oppgave.
Johannes betoner salving
av både hode og føtter. Ved
dødsfall ble hele kroppen
smurt som et tegn på at den
døde hadde gått over fra
familiemedlem til forfedre.
Johannes kobler kvinnens
salving, til Jesu død og
begravelse som den sentrale
gjerning i Jesu liv. Påsken
starter i Johannes evange-

Denne teksten er skrevet av Anne Nordvoll. Hun har også tegnet illustrasjonene.
Anne Nordvoll er vikarprest blant annet i Inderøy, ansatt i Nord-Innherad Prosti.
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Vintre

lium med at Jesus blir salvet
palmelørdag. Johannes vil
nok bevisst koble dette sammen med at påskelammet
ble valgt ut seks dager før
påske.
Palmesøndag
En konge som kom ridende
på et esel kom i fred og ikke
krigsærend. Over den grå
eselryggen brukte det å
være tegnet et kors, så Jesus
kom ridende inn i korsets
tegn.

av Kedron dal og der nede
var den kongelige vingårdshage. Dette gjorde området
svært grøderikt, da det også
var lunt der. Vintreet har en
underlig formasjon, som et
rep, der mengden av grener
gir styrke til hele stammen.
Denne enhet var viktig for
Jesus å påpeke, ingen gren
kunne bære seg alene, de
måtte være del i hele stammen. Det er heller ingen stor
krone eller større eller mindre grener. Det er et fantastisk bilde på menighet, på
Guds Rike og fellesskapet
med Jesus.

Påsken omtaler tre trær
Nede i Kedrondalen snakket
Jesus om seg selv som
Livets tre, Vintreet. Alt blodet etter slaktingen i templet Mandag
ble ført ut til den nedre del Det neste treet er fikentreet,
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som var et symbol på velvære og velsignelse. Å sitte
under sitt fikentre var status,
det gav bud om at det sto
godt til. Jesus viser fram
dette treet like ved landsbyen Bethfage som betyr
Fikenhuset. Bladene springer tidlig ut og bringer bud
om vår. De lette etter knoppene, som ble spist som små
snacks. Jesus finner ikke
noen knopper på at dette
treet og han forbanner treet i
det han går til templet for å
se om det finns tegn på
"livsbærende frukter" blant
dem som samlet seg der.
Denne fortellingen er en
ramme til Jesu renselse av
templet. Neste dag er treet
tørket og visnet. Dette er
typisk jødisk måte å fortelle
om Guds dom. De som kom
til templet måtte veksle inn
for å betale sin tempelskatt.
Det kunne ikke gjøres i vanlig valuta. Så måtte de kjøpe
seg offer dyr. Mye av dette
skjedde inne i Salomos bueganger som nettopp var
gjort ferdig på Jesu tid.
Søylegangene gav skygge
og lys. Dette var en stor
business som ble drevet av
øverstepresten Annas familie. Vi finner i samtidig rabbinsk litteratur, flere tekster
som fordømmer grådigheten
dette ble drevet med.
Når Jesus trer inn på
Tempelplassen denne mandagen og viser et stort sinne
over virksomheten, låner
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kaller Paulus alle troende
for Åndens Tempel. Gud
skal nå tilbedes over alt og
er ikke bundet til noe bygget
hus. Så skulle Kristi kropp,
ved hans Ånd og våre jordiske kropper, spre seg
utover hele jorden.

Fikentre

han ord fra to gamle profeter, Mika og Jeremia. Mitt
hus skal være et bønnens
hus for alle folkeslag, men
dere har gjort de til en
røverhule. Det rommer en
stor kritikk av presteskapet,
slik Jeremia kritiserte sønnene til Eli som virket som
prester ved helligdommen i
Sjilo. Når Jesus sier at han
skal rive templet ned og
bygge det opp på tre dager,
tenker vi straks på Jesu død
og oppstandelse. Han skulle
kroppslig rive seg løs fra
døden og ondskapens makt
og stå opp tre dager etter sin
død.
40 år etter ble dette flotte

templet jevnet med jorden
under romeren Titus sin
hærtokt. Men det var håp
om et nytt tempel og mye av
litteraturen på den tiden
skriver
om
det.
I
Tempelrullen, funnet i
Qumran står det: Jeg vil innvie mitt tempel med min herlighet og la min herlighet bo
der inntil velsignelsens dag;
da skal jeg selv skape mitt
tempel og bygge det for alle
tider.
Jesus
på
Tempelplassen er Messias
som lover en ny tid, en ny
pakt, et nytt tempel og et
siste endelig offer og en ny
gudstjeneste, som en begynnelse på evigheten. Senere

Tirsdag
Jesus underviser også denne
dagen på Tempelplassen.
Han blir spurt om skatt til
keiseren og om oppstandelsen. Han viser igjen
hvem som er den største og
den minste i Guds rike, der
han peker på enken som gir
sin skjerv og der han advarer mot de som satser på
prektighet og vil gjerne vise
fram sin fortreffelighet.
Det er ikke sikkert at de forsto alt han snakket om.
Senere på dagen sitter han
oppe på Oljeberget med sine
disipler og forteller dem om
de siste tider og evigheten.
Da forteller han lignelser
om dommen, om talentene
og om de 10 jomfruer.
Onsdagen går med til forberedelser til påskemåltidet
og disiplene måtte leie seg
et lokale og Jesus ber dem
følge en mann som gjorde
kvinnfolkarbeid,
nemlig
vannbæring og det fører
dem
til
toppen
av
Sionfjellet. Lokalet leide de
antagelig hos en slags munkeorden, kalt esseerne, kjent
fra Qumransamfunnet ved
Dødehavet. Men Judas går
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Oliventre

sin mørke og triste gang for templet, ved den niende
time, kl 15. De skulle være
å forråde sin venn.
ferdig til kveldens påskeTorsdag kveld var i følge måltider, etter solnedgang.
Johannes en dag for tidlig til
å feire påskemåltidet. Men Det siste treet, oliventreeet,
datidens litterære sjanger finner vi i Getsemane, som
var mer opptatt av å få fram betyr oljepresse, der trykket
riktige teologiske betoning- presset ut den reneste salve
er heller enn riktig kronolo- for legeme og sjel. Da tengi. Johannes har som hen- ker jeg meg Getsemane
sikt å fortelle at Jesus hang kampen som stedet der propå korset mellom klokka 12 fetens Jesajas ord oppfylles,
og 15 neste dag den fjor- om han som ble knust av
tende nisan. Da han døde kl våre overtredelser, ved å ta
3, som Guds Lam som bar på seg skylda for alt det gale
all verdens synd, slik som er gjort i denne verden.
Johannes sier i Joh. 1.29, Det var den sværeste kamvar det samtidig med at pen. Derfor vet han så inderpåskelammene ble slaktet i lig hvordan det er å være
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menneske og som det står,
”for at kan ha medynk med
oss i vår svakhet." Knusing
av frukten gir denne verdifulle olje, den første virginolje utvunnet, som ble gitt
først til templet, så til mat
og sårbehandling, så til salvingsoppgaver og lamper.
Olivenolje inneholder naturlige smertestillende midler,
som oleocanthal som fins i
Ibuprofen. Når jeg leser
dette tenker jeg på Jesus
som den barmhjertige samaritan, som forbant den forslåtte sine sår, med olje og
vin. Vinen var desinfiserende og rensende og oljen
smertestillende. Han bringer
ham til "Livsveiens" verthus
og ber noen ta seg av ham,
mens han betaler, men han
skal komme tilbake og betale videre. Det tenker jeg
som en uutømmelig nådekilde for hele vår livsvandring. Straffen lå på ham for
at vi skulle ha fred. Slik
avslutter Jes.53. Derfor
måtte Jesus også ta dødsstraffen, for oss og for alle
mennesker til alle tider. Det
trengs ikke flere offer, verken i templet i Jerusalem
eller i våre nordiske gudehov eller på altrene til alle
verdens religioner. Kristus
er vårt påskelam, sier
Paulus.
Anne Nordvoll
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Måltidet i Emmaus

Ei av påskefortellingane som gjorde sterkt
inntrykk på mange av oss da vi gikk på folkeskolen, var stykket "På vegen til Emmaus". To av disiplane er på veg til byen Emmaus og opplever forunderlege ting. ( Lukas 24, 13 - 35). Dei kjem fram
til byen og har eit måltid saman med den "framande" som kom og gikk saman med dei.
Denne fortellinga vart synleggjort på eit
besøk i Vatikanmuseet i Roma i fjor. Ei av avdelingane der var fylt opp av ei mengd gamle gobeliner. Eit gobelin (uttales gåbeleng) er eit slags stort
veggteppe med ein spesiell vevnad. Det har namn
etter den franske familien Gobelin som starta opp
med veveri og fargeri i Paris på 1400-tallet. I 1662
vart fabrikken overtatt av staten med Ludvig 14.

(Solkongen) i spissen, for å dekorere og forsyne
slottet Versailles med "gobeliner". Det var gjerne
kjente kunstnarar som laga motiva, - det kunne
vere mytologiske, historiske, religiøse eller andre
motiv. Så vart dette overført til bildevev.
I Vatikanmuseet si gobelin-avdeling var det
eit utall av slike teppe, noen kunne vere kjempestore, kanskje opptil ein 30 - 40 kvadratmeter, men
dei fleste var nok noe mindre. Dette motivet frå
måltidet i Emmaus er omlag 2 x 3 meter. Vi veit
ikkje kor gammelt det er. Teppet viser ein utruleg
detaljrikdom, og det er eit nokså fantastisk handverk som er utført!
S. H.
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Ansvar for blomstene
For tredje året på rad tar
Aasta Borgan fra Røra snart
fatt på oppgaven som ansvarlig
person for tilsyn og vedlikehold av beplantningen på fellesarealet ved Salberg kyrkje.
Hun vil ikke ha så mye oppstuss
om seg selv og sin jobb som hun
gjør for lokalsamfunnet på Røra
den godeste Aasta Borgan, men
hun skal vite at det er mange som
setter stor pris på det hun faktisk
gjør, til felles hygge og nytte.
-Det er kanskje på sin plass at
bygdefolket vet hva det kommer
av at jeg titt og ofte er å finne på
kirkegården ved Salberg kyrkje,
sier Aasta. Allerede i 2007 ble
jeg forespurt av soknerådet på Aasta Borgan, til daglig kontor- og regnskapsmedarbeider ved Røra Fabrikker,
Røra om jeg ville ta på meg elsker å stelle med blomster.
ansvaret for å stelle fellesarealet
på kirkegården.
- Glad som jeg er i å stelle med Erfaring
burde ha blitt tatt tak i. Det er å
den slags svarte jeg bekreftende Aasta Borgan har bak seg en 4- legge duk under barken i skråpå forespørselen, sier hun.
årsperiode som medlem i bygdas ningen opp mot den nyeste (utvisokneråd (2001-2005), da som da) kirkegården. Dette er imidElsker blomster
kasserer, så hun vet mye om hva lertid en noe for stor oppgave for
Hva er det jobben faktisk går ut som til en hver tid må gjøres en enkelt person - her må det til
på?
lokalt.
dugnadsinnsats, sier fru Borgan
-Det er i hovedsak å stelle planter -Det er til tider mye arbeid å med engasjement.
og eventuelt fornye planter, luke være med i soknerådet, men på Så gjenstår det å se om det nye
ugress og stå for vanning. Dette ingen måte noen uoverkommelig soknerådet, som blir valgt til
er en trivelig jobb, jeg koser meg oppgave. Faktum er vel at man høsten, klarer å overtale Aasta til
når jeg holder på med blomstene. også har mye nytte av å oppleve å ta flere år som tilsynssjef for
Jeg har alltid hatt en stor interes- og delta i alt det som rører seg blomster og fellesareal ved
se for nettopp blomster, selv om innen kirkelig arbeid. Det kan Salberg kyrkje.
jeg ikke har noen formell utdan- trygt anbefales å sitte en periode Det er ingen tvil om at hun har
nelse innen faget. Jeg kommer i soknerådet, sier hun.
skjøttet arbeidet her på en glimellers ofte i kontakt med folk
rende måte de siste årene, så la
som kommer til kirkegården for Et ønske
oss håpe at den blomsterelskende
å stelle egne gravsteder, sier Du som bruker mye tid på kirke- damen tar mange nye år i jobben!
Aasta. Dette gjør at jobben også gården, er det oppgaver som du
har en sosial
ser burde blitt gjort på kort sikt?
HaRe
dimensjon.
-Ja, det er spesielt en sak som det

10

Påska 2009

Nyansatt kirkegårdsarbeider
Selv om ikke stillingsprosenten satt måtte ta den største delen av
er så stor tar John Halvor Berg jobben.
fra Røra fatt på oppgaven med
stor iver.
Arbeidsområder
Men, administrative referanser
Den nyansatte kirkearbeideren er jo en ting, hva vil den nye jobvil for mange være en kjent per- ben medføre, kort sagt hva gjør
son hva angår kirkelige arbeids- egentlig en kirketjener/kirkeområder. Han har tidligere vært gårdsarbeider?
medlem av Røra Sokneråd i to
- Det er på mange måter en
perioder, en periode som leder variert jobb, kanskje en litt
samt at han har vært med i "usynlig" jobb - med det mener
Inderøy Fellesråd i åtte år, her jeg en jobb med å legge til rette
har han også innehatt ledervervet for ulike kirkelige handlinger.
i en periode (4 år). Som om ikke Det kan være å bistå ved gudstjedette er nok: Den engasjerte bon- nester, låse opp dører, berolige ei
den har i tillegg bak seg en fire- nervøs brud eller å ringe i kirkeårsperiode i Bispedømmerådet.
klokkene.
- I og med at stillingen også
Liten stilling
omfatter å være kirkegårdsarbeiDet er med andre ord liten tvil der vil også en del av arbeidet
om at John Halvor har en god cv bestå i for eksempel graving og
innen Den Norske Kirke.
plenklipping på kirkegårdene,
John Halvor Berg startet egent- sier Berg.
lig i jobben 1. mars i år, men har
grunnet ferier og sykemeldinger Drivkraften
allerede arbeidet helt siden nyttHva er det så som driver en ung
år. Han vil som sagt inneha en mann (40 år i april) til å ville ha
liten stilling, 14,46 %, eller 5,13 en slik jobb?
timer pr. uke. De to fast ansatte,
-Jeg har i alle år vært opptatt av
Tor Gunnar Nilsen og Kåre kirka og det som rører seg
Jørstad, vil med andre ord fort- omkring den, samtidig som jeg

John Halvor Berg har allerede kommet
godt i gang med den nye jobben.

vet kirka betyr mye for lokalsamfunnet. Kan jeg bidra til å hjelpe
mennesker til å føle at de, i ulike
faser i livet opplever at de har "en
spesiell dag", synes jeg at jeg har
utrettet noe viktig og godt.
Summen av de mange små gjøremål som ikke vises så godt til
vanlig, kan avgjøre om det blir
en slik "spesiell dag", avslutter
John Halvor Berg.
Slik snakker bare en mann med
stor omsorg for sine medmennesker, vi ønsker ham lykke til i
den nye jobben!
HaRe

Takk Solbjørg!
For at Kyrkjebladet skal komme ut til
alle leserne må noen gjøre jobben med å
få postlagt bladet. I Inderøy og Mosvik
har det stort sett vært avisbudene som
har besørget dette. Men før bladet kommer så langt har Solbjørg Hermann hatt
minst en finger med i spillet. Hun har
vært Kyrkjebladet sin ekspeditør i
mange år.
Solbjørg forteller at hun overtok jobben
etter Elna Sundnes for kanskje 15 eller
20 år siden. Mange av dem som leser
Kyrkjebladet bor utenfor Inderøy
Prestegjeld. Det dreier seg om cirka 150
personer som er spredd over hele landet.
For disse leserne er bladet et viktig bånd
til heimbygda.

Solbjørg Hermann har klistret på adresselapper, frankert og ekspedert denne
bunken med blad.
Arbeidet består ellers i å legge i giroer i
alle bladene de gangene det er aktuelt.
- Det tar tid når man er alene og skal
legge inn giro i over 2700 blad, men
både ektemann Svein og barnebarn har
oftest vært med på dette, så det har jo
vært riktig trivelig! Svein har og hjulpet
til med å bære bladkassene, og det er bra,
for de er jo så tunge, forteller Solbjørg.
Nå ønsker Solbjørg Hermann å overlate
dette arbeidet til andre.
Vi i styret og redaksjonskomiteen vil
derfor si takk til Solbjørg for godt utført
arbeid gjennom mange år!

For styret og redaksjonskomiteen i
Kyrkjebladet
Kari Husby og Ivar Wang
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En god ting kan ikke gjentas for ofte.
Omtrent slik er det vi tenker når vi
nok en gang vil sette søkelyset på stell
av kirkegårdene. En ny sommer står
for døren. Kirkegårdsbetjeningen
jobber for å klargjøre kirkegårdene
etter vinteren slik at det skal være
godt å komme på kirkegården for å
minnes sine kjære. Kirkegårdene i
Inderøy er vakre og fredfulle og
bidrar til å gjøre den vakre bygda
vår enda vakrere. Vi vet også at kirkegårdene er et sted for ro og fred. Et
sted for ettertanke, sorg og savn. Et
sted for glede. Det er et sted som blir
besøkt hele året, og ikke bare av de
som har noen av sine gravlagt der.
Besøkende til kommunen tar ofte en
tur til kirkegårdene for å kunne se
litt av stedets historie. Derfor er det
viktig at alle bidrar til at kirkegårdene fortsetter å fremstå slik også i
fremtiden.

Stell av kirkegårdene
Det finnes 5 gravlunder på til sammen
ca. 30 mål i Inderøy. Disse er dekt av
noen tusen gravminner, og det sier seg
selv at det er et stort og meget tidkrevende arbeid å holde disse arealene presentable. Det er her som så mange
andre steder stor mangel på ressurser,
og det finnes ingen sommervikarer.
Derfor er det viktig med et godt samarbeid mellom kirkegårdsbetjeningen og
de som steller sine gravsteder. Stort sett
er dette samarbeidet bra, men det er
noen ting vi gjerne vil minne om.
I "Vedtekter for kirkegårdene i Inderøy
kommune" § 5 står det følgende:
"Foran gravminnet er det anledning til å
opparbeide et plantefelt i høyde med
bakken omkring. Det må ikke være bredere en gravminnets bredde. Det kan
ikke stikke lengre fram en 60 cm, målt
fra gravminnets bakkant. Det kan ikke
plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.
Det er ikke anledning til å bruke faste
dekorgjenstander i plantefeltet. Løse
dekorgjenstander skal fjernes etter
bruk.
Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinkant som
flukter med bakken omkring".

Vedtektene har sin forankring i "Lov
om kirkegårder, kremasjon og gravferd", og lovens forskrifter. Alle som
fester et gravsted skal ha fått et eksemplar av disse vedtektene.
I sommerhalvåret er det selvsagt gressklippingen som er mest tidkrevende.
Havner man på etterskudd her får hele
kirkegården et ustelt preg, og det er
vanskelig å ta igjen det forsømte.
Det er spesielt mye "heft og plunder"
forbundet med at det ligger glass og
vaser bak og ved siden av gravminnene.
Dette forsvinner fort i gresset om sommeren, og blir lett ødelagt når gresset
blir trimmet. En kraftig gresstrimmer
knuser lett et glass og sender et regn av
farlige glassplinter rundt seg. Likeledes
tar det bare et sekund å ødelegge plastvaser og liknende. Alle løse dekorgjenstander, og vaser må fjernes når de ikke
er i bruk. De skal ikke ligge bak eller
ved siden av gravminnet.
Det er og en del planting ved siden av
gravminnene som hindrer klippingen.
Noen planter får også bli så store at de
blir til hinder for vedlikeholdet og vokser inn på andres gravsteder. Det er pent
med et lite tre foran et gravminne, men
uansett om det heter dverg eller mini, så
blir det en dag for stort til å stå der det
står. Slike vekster krever mye vedlike-

hold og passer kanskje ikke så godt på
et gravsted. Vedtektene er klare, det
skal ikke plantes ved siden av gravminnet! Vi oppfordrer derfor til at vekster
som er plantet ved siden av et gravminne fjernes. Kirkegårdsbetjeningen
kan være behjelpelig med dette arbeidet.
Bedrammer og annen pynt av egenplukket stein fører til mye filing og skifting
av kniver. Bruk heller hel kantstein i
flukt med bakken.
Ugress som blir fjernet fra bed eller
rundt gravminner skal fjernes helt. Det
skal ikke legges inntil baksiden av gravminnet.
Dette kan kanskje virke som en litt
streng pekefinger, men er altså slike
småting dere som festere kan gjøre for
å lette vedlikeholdet betydelig på kirkegårdene våre.
Hvis det er noen som er usikre på noe
eller ønsker opplysninger om noe som
angår kirkegårdene, ta gjerne kontakt
med kirkevergen eller kirkegårdsbetjeningen.
Ha en riktig god sommer
Hilsen Kirkegårdsbetjeningen
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Den store valgdagen
Du kan bare merke av 14. september om du ikke allerede har gjort
det - denne høstdagen kan du stemme ved tre valg i år - stortingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. Det er de to siste
valgene det skal handle om her.
"Tider skal komme, tider skal henrulle"
Demokratiprosessen i Den Norske
Kirke innebærer at kirkevalget i høst
gir deg som velger langt større innflytelse på hvem som skal styre kirken i
tiden fremover. Flere spennende
endringer gir de 3,8 millioner medlemmene i Den Norske Kirke større
medbestemmelsesrett.
De største forskjellene er følgende:
• Det er økt bruk av direktevalg velgerne skal kunne stemme direkte
på kandidater til bispedømmeråd/
Kirkemøtet (kirkens øverste representative organ) - disse er hittil valgt av
medlemmene i menighetsrådene.
• Du kan avgi stemme samtidig med
stortingsvalget - kirkevalget skal foregå samme dag og nærheten av de
offentlige stemmelokalene.
• Du har stemmerett også som 15,
16, eller 17-åring - hele sju årganger
er førstegangsvelgere i år.
• Kandidatene velges for to år dette er et forsøksvalg hvor de valgte
sitter i kun to år. Nytt valg er allerede
i 2011, samtidig med kommune- og
fylkesvalg.
Alle disse endringene er viktige
skritt på veien fram mot målet om økt
demokrati i kirken. Dette igjen vil
legge grunnlaget for en grunnlovsendring fra 2012 der paragrafene som
regulerer forholdet mellom Konge,
stat og kirke endres.

"Alle, alle vil vi ha med"
De siste årene har valgoppslutningen ligget på 4,2 %. Omtrent 3,1 millioner nordmenn vil ha rett til å avgi sin
stemme 13.-14. september. Alle som
er døpt og dermed er medlemmer i
Den Norske Kirke, vil få valgkort i
posten - et kort som gir deg lokal
informasjon om hvor du kan stemme
og hvem du kan stemme på. Dersom
du mottar dette valgkortet og ikke er
medlem i Den Norske Kirke, kan du
returnere valgkortet og be om at
denne feilen i kirkens medlemsregister blir rettet.
”Du er du og du duger”
Hvem skal du stemme på? Kanskje
er svaret ”deg selv” Et verv i menighetsrådet gir deg mulighet til å støtte
den viktige hjørnesteinen nettopp din
kirke er.
Gjennom å sitte i menighetsrådet er
du med og former kirkens viktige
arbeid og posisjon på ditt hjemsted.
Hvis du har bestemte meninger om
hvordan nettopp kirken din skal virke,
er det vel investert tid å delta i menighetsrådet.
Menighetsrådets oppgaver
Menighetsrådet er menighetens styrings- og strategiorgan og leder
menighetens virksomhet der du bor.
Sammen med presten, øvrige kirkeansatte og frivillige medarbeidere skal
rådet ivareta kirkens oppdrag: Å
vekke og nære det kristelige liv i
menigheten.
De viktigste oppgavene er å
• innarbeide og utrede trosopplæring, kirkemusikk og diakoni.
• vedta strategier knyttet til gudstjenesteliv, menighetsbyggende virksomhet, barne- og ungdomsarbeid,
forbruk og rettferd, frivillig arbeid og
medarbeiderskap.

• bestemme hva kirkeofringene skal
gå til.
• opprette stillinger som er finansiert med menighetsrådets egne midler.
• medvirke ved tilsetting av prest,
prost og biskop.
• vedta bruk og utleie av kirken.
Kirkelig fellesråd skal ivareta en del
oppgaver på vegne av soknene, de
viktigste er økonomi- og personalforvaltning samt drift og vedlikehold av
kirker og kirkegårder. Hvert menighetsråd er representert i fellesrådet.
Menighetsrådet har et ansvar for det
som skjer i menigheten, og skal være
med på å skape en levende kirke, som
er åpen for alle. Sammensetningen av
menighetsrådet har betydning for
menigheten, lokalsamfunnet og for
hele kirken. Dersom du er medlem av
Den norske kirke er kirkevalget ditt
valg.
Still til valg - og gi kirken et godt
råd!
For mer informasjon kontakt ditt
lokale kirkekontor, eller gå inn på
nettsida
www.kirkevalget.no
Kirkevergene
i Inderøy og Mosvik
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Tre konserter
Sakshaug kyrkje søndag
26.april: "Bach jazz".
Soddjazzkonsert med musikk
basert på Bachs komposisjoner
og musikk skrevet av Olav
Kallhovd. Fremført av Olav
Kallhovd, piano, Stefan Nilson,
orgel, Tomas Nyquist, trommer
og Lars Ericson, bass.
Sakshaug kyrkje søndag 10.
mai kl. 19.00: Konsert med
Laat, Sakshaug kyrkjekor og
barnekoret "Vivace".
Sakshaug kyrkjekor arrangerer
en eller flere konserter i året til
inntekt for orgelfondet. Denne
gangen har de invitert med seg
Laat og Vivace. Det blir en vårfrisk konsert hvor korps og kor
bidrar både alene, sammen og i
små grupper.
Sakshaug kyrkje fredag 22.
mai kl. 1900: Konsert med
Nederluleå kyrkokör og Kari
Engesnes.
22. mai er vi så heldige å få
besøk av Nederluleå kyrkokör
med
dirigent
Andreas
Söderberg-Seppälä og organist
Kari Engesnes. Koret som er fra
Luleå i Nord Sverige teller hele
40 medlemmer. De fremfører
jevnlig store verk som juleoratoriet, h- moll messen og
Johannes-pasjonen av J. S.
Bach. I Sakshaug kyrkje vil de
synge musikk av bl.a. Palestrina
og Pärt.
I Sverige er det tradisjon at kor
reiser på konsertturne i kristihimmelfarts-helgen og siste
turne for dette koret gikk til
Budapest. I år har de valgt
Inderøy! Koret holder også konsert i Østersund samt i Vår Frue
kirke i Trondheim.
SAL
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Status for orgelfondet
Orgelkomiteen hadde sitt første
møte 18. oktober 2000. I april
2006 var det samlet inn 315.000
kroner. Etter dette har gavestrømmen økt jevnt, og nå har
fondet vokst til
1.135.742 kroner
I tillegg har Inderøy Kirkelige
Fellesråd satt av kr. 111.133 til
orgelbygging. Til sammen blir
dette 1.246.875 kroner! Dette er
veldig mye penger, men fremde-

les er det langt igjen.
Inderøy Kirkelige Fellesråd vedtok i 2001 byggging av nytt
orgel. La oss håpe at planene
snart kan bli realisert.
Orgelfondet sitt kontonummer
er: 4451 06 30197
Orgelkomiteen er veldig takknemlig for alle som gir gaver,
og for alle som bidrar på annet
vis for orgelsaken!
IW

Utbygging av Kjerkstu
I forrige utgave av Kyrkjebladet
lovte vi å trykke en tegning av
det planlagte påbygget på
Kjerkstu. Stiftelsesstyret og arkitekten arbeider med tegninga, og
vil gjerne vente med å presentere
den til alt er ferdig.
Det planlagte påbygget kommer
på sørsida av Kjerkstu, på enden
av kontordelen. Kontorfløya forlenges for å gi plass til blant
annet en sal og et lite kjøkken.
Kontoret vil få ny inngang, spiserom og eget toalett.
- Totalt sett vil dette bli den mest

kostnadseffektive løsningen, sier
Per Bjarne Ulvin som er leder i
stiftelsesstyret.
Det er økonomien som begrenser
prosjektet, så utbyggingsforslagene har blitt forkastet etter hvert
som kostnadsoverslagene har
kommet på bordet.
- Det er hovedårsaken til at prosjektet har tatt så lang tid.
Løsningen som nå foreligger er
rimelig, og vil dekke behovene
som menigheten har på en god
måte, forteller Ulvin.
IW

Inderøy Prestegjeld statistikk 2008
Inderøy
Fødde:
40 (19)
Døypte:
37 (48)
Giftarmål:
18 (20)
Gravferder:
31 (37)
Utmelde av kyrkja: 1 (0)
Innmelde i kyrkja: 0 (0)
Antall gudstenester: 40 (38)
Antall deltakere:
5034
(I 2007)
(6678)
Offer i kyrkjene:
80522
(I 2007)
(97821 )
( 2007- tall i parentes)

Røra

Sandvollan

Mosvik

15 (18)
21 (13)
0 (1)
10 (18)
1 (1)
0 (0)
20 (24)
1563
(1504)
33981
(33808)

9 (16)
13 (15)
4 (5)
5 (7)
1 (0)
0 (0)
20 (23)
1380
(1763)
27378
(37521)

3 (11)
10 (11)
2 (0)
9 14)
1 (0)
0 (0)
28 (34)
2065
(2084)
39436
(45828)
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Slekters gang
09.01. Andreas Mortinus Bye
f. 1919
13.01. Oddny Lillian Amdal
f. 1937
15.01. Margrete (Mille) Kvam
f. 1920
26.01. Tore Vang
f. 1945
06.02. Klara Olsen
f. 1925
24.02. Elise Holand
f. 1909
25.02. Harry Einar Jørve f. 1939
27.02. Harald Forr
f. 1935

Inderøy sokn
Døypte:
30.11. Ida Sofie Wågan
Kristine Melhus
25.12. Tiril Røvik
31.12. Brage Aakran
01.01. Ingemar Nossum
Martin Høivik
Sigrid Ulvin
04.01. Noah Gausen Moen
Eirin Knudsen
08.02. Linnea Helen Svendsen
Klausen
01.03. Torstein Sneve-Næss
Even Stavrum Johansen

Røra sokn

Vigsel:
31.12. Even Aakra og
Rannveig Tronhus
Døde:
25.11. Øistein Sund
f. 1929
15.12. Inger Johanne Selbo
f. 1939
06.01. Ester Verstad
f. 1922
25.12. Marie Synøve Vie f. 1922
29.12. Hildur Lovise Bolkan
f. 1914

Døypte
30.11. Patrick Alexander Karlseng
Albriktsen
Emma Amalie
Kolstad-Heggdal
26.12. Sander Tobias Norum
Neergård
04.01. Mattis Stubmo Troset
15.02. Hope Ingrid Othelie Støre
Døde:
31.12.
06.01.
15.01.
29.01.

Nils Øvre Westrum
Ivar Øvre
Solveig Røkke
Jorulf Wibe

f. 1918
f 1927
f. 1921
f. 1917

18.02. Ivar Kolstad

f. 1934

Sandvollan sokn
Døypte:
08.02. Victoria Hennissen Smistad
22.02. Andreas Haugan Rannem
Døde:
03.12.
28.12.
30.12.
01.02.
10.02.
28.02.

Evald Hansen
Trond Gravseth
Martin Hansen
Ingrid Grønnesby
Petter Andreas Agle
Margrete Grande

f. 1925
f. 1945
f. 1921
f. 1915
f. 1930
f. 1920

Mosvik sokn
Døpte:
18.01. Anders Løkken Myrabakk
( Leksvik krk)
Døde:
07.02. Erna Følstad
f. 1914
09.02. Olive Jørgine Følstad
f. 1919
09.02. Hjørdis Følstad
f. 1920
01.03. Henry Margido Gustad
f. 1920

Messeliste
5.4.

9.4.

Palmesøndag,
Joh 12,1-13
Øynheim grendehus kl 19.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
Skjærtorsdag
Matt 26,17-29 2
Salberg kyrkje

kl 11.00

Gudsteneste v/ spr. Holmeide
Bøl
kl 11.00
Friluftsgudsteneste
v/ spr. Gustad
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide

10.4.

Langfredag,
Matt 26,30-27,50
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Langfredagsgudsteneste
v/ spr. Holmeide

Påska 2009
Heggstad kyrkje
kl 11.00
v/ vikar Morten Haugset

3.5.

Vestvik kirke
kl 11.00
Langfredagsgudstjeneste
v/ vikarprest Anne Nordvoll
12.4.

13.4.

1. Påskedag,
Matt 28,1-8
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Mosvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/ spr. Gustad
2. Påskedag,
Luk 24,13-35
Heggstad kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Salberg kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Gustad

19.4.

Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste
v/ vikarprest Anne Nordvoll
9.5.

4. s. e. påske,
Joh 16,5-15
Salberg kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ spr. Holmeide

17.5.

5. s. e. påske,
Jer 29,11-14a
Heggstad kyrkje
kl 10.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad

kl 11.00

kl 11.00

6. s. e. påske,
Joh 15,26-16,4a
Mosvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Siv Jørgensen og spr. Gustad

31.5.

1. Pinsedag,
Joh 14,23-29
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Mosvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/ spr. Gustad

1.6.

2. pinsedag,
Joh 3,16-21
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad

7.6.

Treenighetssøndag,
Joh 3,1-15 5
Menighetstur

14.6.

2. s. e. pinse,
Luk 16,19-31 5
Kilen
kl 12.00
Frilufstgudstjeneste
v/Gustad og Holmeide
Skaperverkets dag

21.6.

3. s. e. pinse,
Luk 14,16-24
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide

28.6.

4. s. e. pinse,
Luk 15,1-10
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide

29.6.

Persok,
Luk 15,1-10

Sakshaug kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
Salberg kyrkje
kl 12.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad

22.4.

26.4.

24.5.

4. s. e. påske,
Joh 16,5-15
Salberg kyrkje
kl 11.00
Konfimasjonsgudsteneste
v/ spr. Holmeide

10.5.

1. s. e. påske
Joh 20,19-31
Prostidag-gudstjeneste i
Steinkjer kirke ved
biskop Tor Singsås kl 11.00.
Heggstad kyrkje
Samtalegudsteneste
v/ Siv Jørgensen

3. s. e. påske,
Joh 16,16-22
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide

Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Holmeide

kl 18.00

Vestvik kirke
kl 13.00
Gudstjeneste v/ spr. Holmeide

2. s. e. påske
Joh 10,11-16
Mosvik kirke
kl 11.00
Samtalegudstjeneste
v/ Siv Jørgensen
Salberg kyrkje
Samtalegudsteneste
v/ spr. Holmeide

kl 11.00

Sakshaug kyrkje
Samtalegudsteneste
v/ spr. Holmeide

kl 18.00

21.5.

23.5.

29.4.

Kristi himmelfartsdag,
Luk 24,46-53
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/ Siv Jørgensen og spr. Gustad
6. s. e. påske,
Joh 15,26-16,4a
Vestvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Siv Jørgensen og spr. Gustad

15

Sakshaug gml kyrkje kl 19.00
Persokmesse v/ spr. Holmeide
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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

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 / kyrkjegårdsarbeidarar
Tor Gunnar Nilsen
Kåre Jørstad
John Halvor Berg
Leiar i fellesrådet:
Oddvar Govasmark . . . . . . . .tlf. 74 15 64 01

INDERØY SOKN:
Leiar i soknerådet:
Asbjørn Norum . . . . . . . . . . .tlf. 74 15 55 22
Stiftelsen Inderøy Kirkestue
Postgiro 0806 49 59094
Bankgiro 4451 46 17225
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

RØRA SOKN
Leiar i soknerådet:
Espen Eriksen . . . . . . . . . . . . .tlf. 901 02 596

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

MOSVIK SOKN:
Leder i menighetsrådet:
Vivian Furunes . . . . . . . . . . .tlf. 74 06 41 27
Kirkeverge / daglig leder:
Helge Brattaker . . . . . . . . . . .tlf. 74 06 43 26
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
Mosvik kirkestue . . . . . . . . . .tlf. 74 06 46 97
Graver: Odd Hamstad . . . . . .tlf. 95 79 89 90

MOSVIK OG VESTVIK KIRKER:
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: Torunn Sæther,
Sakshaug, 7670 Inderøy - Postbanken: 0530 3351061

Det står skrive:
Men han vart såra for våre brot og sundbroten for våre synder. Straffa låg på han, så vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lækjedom.
Jesaia 53.5.
DesignTrykk

