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Leve knotten!
Ja, du leste riktig, og jeg mener det: Leve knotten! Dette infernalske krypet som trenger seg
inn i alle kroker og kriker på kroppen på varme
sommerkvelder. Spesielt hvis det har vært fuktig i ei tid og sola endelig kommer og varmer og
gir velvære for kropp og sjel. Hadde det ikke
vært for den evindelige knotten så kunne det
vært paradisiske tilstander.
Ingen har skildra dette bedre enn Helge
Ingstad i boka "Pelsjegerliv". Jeg leste det for
mange år sida og beskrivelsa han gav sitter, for
den er så ekte. Ingstad er på tur inn i Kanadas
enorme villmark. "Knotten var nesten verst.Vi
knaste dem mellom tennene, vi hadde dem opp
gjennom neseborene og armene, nedover brystet, og inn gjennom hver ørliten rift i klærne.
Men yndlingsplassen, hvor de særlig likte å
tumle seg, var øregangen innerst inne mot trommehinnen. Så eksperimenterte vi med sitronolje,
men den rant av med svetten. Så eksperimenterte vi med myggnett over hodet, men det var ikke
til å holde ut i varmen. Til sist hengte vi bare et
lommetørkle over nakken, og lot ellers myggen
bite, mens vi rustet oss med resignasjon, det viktigste av alt for den som søker å trenge inn
gjennom villmarken øst for Den Store Slavesjø."
Har disse ufyselige krypa noen funksjon?
Guds skaperverk er mangfoldig, men at en må
sørge for at knotten har yngleplasser ved inngrep i naturen, er det nødvendig?
I faglitteraturen finner jeg følgende:"Knott
minner i kropsform om fluer, men den flerled-

dede antennen røper slektskapet med mygg.
Munndelene er hos begge kjønn lik stikkmyggens, men kortere, og hunnen som suger blod,
stikker kraftigere enn mygg. Store angrep på
husdyr kan forårsake forgiftninger og død på
grunn av spyttet som sprøytes inn. Hannen lever
av pollen og nektar.
Larvene utvikles i rennende oksygenrikt vann.
Næringen er alger, diatomerer, (hva nå det enn
er) og bakterier. Larvene spiller en stor rolle
som fiskeføde, særlig for laksefisk. Det finnes
50 kjente arter i Norge".
Endelig,- knotten har en nødvendig og positiv
funksjon i skaperverket. Som elsker av laks og
ørret skylder jeg å takke knotten for at den er til.
Faktum er at vi mennesker, "homo sapiens"er
fullstendig avhengig ikke bare av knott, men av
insekter i sin helhet. Uten innsekter ville vi ikke
hatt bær og frukt.
Skremmende er den store biedøden som
enkelte landområder er ramma av. Skremmende
er de mange bivirkningene av ulike kjemikalier
i fruktdyrking og moderne landbruk.
At vi nå har en "Skaperverkets dag" utfordrer
oss til å tenke helhetlig i forvaltninga av naturen
vår.
Så, "Leve knotten", men jeg må ærlig og oppriktig innrømme at mitt kjærlighetsforhold til
knotten er noe anstrengt.
Sokneprest Sverre Gustad

Hjarteleg takk

Frivillig abonnement

for gåva til orgelfondet som vart gjeven i samband med
Bernt Gullbrekken si gravferd.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje

Gåve til Kyrkjeblad for Inderøy Prestegjeld
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!
for Kyrkjebladet, Ivar Wang

Hjarteleg takk
for gåva til orgelfondet som vart gjeven i samband med
gravferda til Mortinus Bye.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje

Frist

for stoff til neste utgave:
1. september

Bildet side 1 viser Vestvik kirke.
Foto: Reidar Sundal
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Du er Gud som ser
Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der
var det en mann som het Sakkeus. Han var
overtoller og svært rik.
Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han
kunne ikke komme til for folkemengden, for
han var liten av vekst. Da løp han i forveien og
klatret opp i et morbærtre, for å få se ham på et
sted hvor han måtte komme forbi.
Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham:
«Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må
jeg ta inn hos deg.»
Han skyndte seg da ned og tok imot ham med
glede. Men alle som så det, murret og sa: «Han
har tatt inn hos en syndig mann!»
Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre,
halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige,
og har jeg presset penger av noen, skal de få
firedobbelt igjen.»
Da sa Jesus: «I dag er frelse kommet til dette
hus, for også han er en Abrahams sønn.
For Menneskesønnen er kommet for å lete etter
de bortkomne og berge dem.»
Luk 19:1-10

virkelig fått se et glimt av ham som ser meg?»”
(1. Mos 16:13)
Den samme lengselen finner vi igjen hos
Sakkeus, han vil se Jesus, og klatrer opp i treet.
Og han blir også sett av Gud, han blir tiltalt av
Jesus: "Skynd deg og kom ned! For i dag må jeg
ta inn hos deg!"
Lengselen finner vi også igjen hos oss selv.
Lengselen etter å bli sett, bli lagt merke til og til
å bli anerkjent som den vi er. Det er med denne
lengselen vi møter hverandre, å bli sett, akseptert og elsket.
Fortellingen om Sakkeus treffer oss sånn
fordi Jesus ser alt, han kjenner til alle Sakkeus´
dårlige sider, men allikevel vil han være sammen med han, allikevel blir han sett og elsket.
I omsorgen for hverandre får vi det glimtet
som Hagar hadde i ødemarken, da får vi se
glimt av ham som ser oss.

Et av mine favorittnavn for Gud finner vi i 1.
Så la oss se hverandre slik Gud ser oss og ta
Mosebok kapittel 16 i fortellingen om Hagar, vare på hverandre slik Gud tar vare på oss.
hun er den første som gir Gud et navn: ”Da gav
hun Herren, som hadde talt til henne, navnet:
«Du er Gud som ser.» For hun sa: «Har jeg her
Sokneprest Margrete Holmeide

Kirkekontoret - ferieavvikling

Sakshaug Normisjon

På grunn av ferieavvikling vil kirkekontoret på Inderøy bli
stengt enkelte dager i juli måned. Som vanlig vil det ligge
beskjed på telefonsvareren om hvilken prest som kan
kontaktes ved dødsfall.

Møteplanen for Sakshaug Normisjon ser slik ut:
2. juli, 6. august,3. september, 1. oktober, 5. november og
3. desember.
Alle møtene er i Kjerkstu kl. 19.00. Alle er velkommen.

Kjerkstubasaren

Notestativ savnet

Komiteen for Kjerkstubasaren melder at årets basar vil
finne sted i Kjekstu lørdag 3. oktober.

Det er forsvunnet noen notestativ fra Sakshaug kyrkje.
Hvis noen finner ett eller flere sorte notestativ merket
”Sakshaug kyrkje” kan de levere det på kirkekontoret.
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Kirkevalget 2009
Høstens kirkevalg gjelder valg til sokneråd i Inderøy, Røra og
Sandvollan sokn, valg til menighetsråd i Mosvik menighet, samt
valg av leke medlemmer til Bispedømmerådet i Nidaros bispedømme.
Stemmerett har alle som er medlemmer av Den norske kirke og
stemmerettsalderen er fra det året man fyller 15 år.
Før 10. august skal alle stemmeberettigede medlemmer av Den
norske kirke ha mottatt et valgkort der det blant annet opplyses om
valglokaler og åpningstider. På valgkortet vil det i tillegg stå informasjon om hvordan det skal meldes fra, dersom mottaker av valgkort
ikke er medlem i Den norske kirke. Personer som mener seg stemmeberettiget og ikke har fått valgkort innen 10. august, oppfordres til
å ta kontakt med kirkekontoret.

Inderøy, Røra og Sandvollan sokn

Mosvik sokn

14. september har du mulighet til å være med på å bestemme hvem
som skal lede arbeidet i ditt sokn de neste 2 årene. Dette er samme
dag som stortingsvalget. Valglokalet for Kirkevalget vil du finne i
nærheten av valglokalet for stortingsvalget.

Valgdager og steder:

Valget vil foregå på følgende steder:

Mandag 14. september:
Kommunehuset
kl. 13.00 - 21.00
Haugtun grendehus
kl. 13.00 - 21.00

For Røra sokn
Røra samfunnshus
For Sandvollan sokn Sandvollan Samfunnshus
For Inderøy sokn
Inderøy kulturhus, Lyngstad samfunnshus
og Utøy skole
Valgkretsene for kirkevalget er lik valgkretsene for Stortingsvalget
På valgdagen mandag 14. september vil valglokalene være åpne fra
kl. 09.00 til kl. 20.00.

Forhåndsstemming:
Fra 10. august til 11. september er det mulig å avgi forhåndsstemme
ved Kirkevalget.
For Inderøy, Røra og Sandvollan sokn, kan det skje på Inderøy kirkekontor i åpningstiden, mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
I tillegg er det åpent på kveldstid onsdag 19. august og onsdag 2.
september kl. 19.00- kl. 21.00.

Søndag 13. september:
Kommunehuset
kl. 13.00 - 17.00

Forhåndsstemming:
Kommunehuset:
tirsdag 11. august
fredag 4. september
Kirkekontoret:
tirsdag 1. september
torsdag 3. september
Alle dager kl. 10.00 -14.00

Kirkelig manntall:

Kirkelig manntall:

Fra 3. august vil det ved henvendelse til Inderøy kirkekontor, i
åpningstiden, og til Inderøy bibliotek være mulig å gjøre seg kjent
med om en er registrert som medlem og står i manntallet. Åpningstid for biblioteket fram til 17. august, er mandager og onsdager kl.
9.00 - 14.00 og tirsdager kl. 14.00 - 19.00. Fra 17. august er det vanlig åpningstid.

Det kirkelige manntall legges ut
1. august til alminnelig ettersyn
på kommunehuset og kirkekontoret.
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Valglister
til Kirkevalget 2009

Sandvollan sokn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gunvor Moberg
Asle Fornes
Kirsti Bragstad Teveldal
Ola Heimveg
Bente Oldren
Magne Erik Rotmo
Lise Kvam Skrove
Mari Løvrød Græsli
Elin Margrete Bjerkan
Heidi Irene Kvam
Inger Einvik

Adjunkt
Maskinfører
Landbr. Økonom
Yrkessjåfør
Sykepleier
Adjunkt
Fullmektig
Lærer
Førstekonsulent
Sekretær
Konsulent

67 år
53 år
44 år
44 år
36 år
47 år
43 år
47 år
43 år
44 år
43 år
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Inderøy sokn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kåre Bye
Inger Marie Kimo
Alice Tveit Wang
Nils Olav Gran
Ingeborg Meslo Ulvin
Hilde Arna Tokle
Ole Harald Vang
Jorid Ulvin Stavrum
Anne Sigrun Trandem
Malin Skjelstad
Nils Ole Madsen
Kristina Mork
Jon Dagfinn Øyen
Kari Stokke Næss
Ruth Marie Alvær
Hilde Wolan
Bård Kotheim
Heidi Fossum Andreassen
Stein Aage Henriksen
Ivar Johannes Bjerkan
Susann Undersåker
Anton Næss

Høgskolelærer
Arkeolog
Sosionom
Gårdbruker
Sykepleier
Rådgiver
Gårdbruker
Konsulent
Høgskolelektor
Student
Elektriker
Pensjonert lærer
Pensjonert lærer
Barne og ungd. arb.
Hjelpepleier
Miljøterapeut
Ingeniør
Helsesøster
Psykolog
Adjunkt
Gårdbr./Kjøkkenass.
Ass. daglig leder

57 år
32 år
33 år
45 år
29 år
40 år
36 år
52 år
42 år
19 år
61 år
69 år
73 år
37 år
61 år
52 år
50 år
41 år
50 år
41 år
41 år
37 år

Røra sokn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ingeborg Oline Lorås
Trygve Vist
Ida Kjeldaas Sakshaug
Frode Neergård
Turid Oline Norum Løseth
Olav Asklund
Eli Mette Johansen
Roger Helgesen
Kristin Løe
Harald Berg
Mona Alise Andreassen
Knut Jarle Hembre
Brit Helgesen
Morten Roel
Olaug Pauline Langland
Trond Johansen

Sykepleier/Gårdbruker
Salgsingeniør/Gårdbruker
Førskolelærer/Gårdbruker
Serviceteknikker
Sykepleier
Opplæringskonsulent
Salgssekretær
Lager/Transportkoordinator
Sykepleier/Gårdbruker
Energimontør
Bedriftsrådgiver
Avdelingsleder/Formann
Bakerimedarbeider
Ingeniør
Pensjonist
Driftssjef

48 år
40 år
28 år
28 år
56 år
51 år
45 år
44 år
49 år
49 år
48 år
44 år
61 år
52 år
63 år
39 år

Mosvik sokn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rita Dahl Staberg
Jan Sundseth
Christel Mari Karlsen
Arnold Ludvig Lorentsen
Bente -Kristin Nyborg
Ann-Kristin Langfjæran
Roger Hågensen
Tove Eldbjørg Hansen
Willy Karlsen
Inger Johanne Eidsvåg
Svein Olav Nyborg
Margit Johanne Olsen
Oddfrid Irene Staberg
Inger Johanne Berget
Ingrid Brattaker
Jorid Alette Tangstad

43
45
45
55
43
47
39
50
56
50
63
55
53
57
45
65

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

Kirkevergene i Inderøy og Mosvik, Inger Kollerøs Norum og
Helge Brattaker, studerer reglene for gjennomføringen av
Kirkevalget 2009.
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Møte med våren
Eg møtte våren i bjørkelia -.
Eg ville plukke litt lyng og kvist
som kunne pynte i ventetida,
- få tanken bort frå alt grått og trist.
Som eg da gjekk der på snøbar bakke
og trødde vàrt over gråbrun strå,
- då nikka mot meg med krumbøygd nakke
ein liten blomster, - så yr og blå!
Ei lita blåveis! - Å, kjære vårbrud,
takk, - at du møtte meg nettopp no!
- Som du visste eg trong eit vårbud
med djupblå augo du mot meg lo.
- - Eg vart så glad då eg møtte våren!
Det vart til vårløysing i mitt sinn -.
Du, vesle blåveis, vart himmelklåren
som kveikte ny von i hugen min -.

Hustad kirkegård
Arbeidet med Kjerkplanken på
Hustad fortsetter denne sommeren.
Den samme ivrige dugnadsgjengen
håper å kunne fullføre arbeidet inneværende år. Når kjerkplanken står
ferdig blir det en flott innramming
av kirkegården, en kirkegård som
gjennom generasjoner har vært
benyttet til gravlegginger.
I mange år har det vært kjent at å
åpne nye kistegraver på Hustad kirkegård byr på problemer. Noen steder er det praktisk umulig, da det
ikke er nok dybde til kistegraver
etter
dagens
forskrifter.
Hovedproblemet er imidlertid at det
oppleves uverdig å skulle åpne graver der en tydelig kan se at mange
generasjoner har vært gravlagt tidligere. Vi har vært i kontakt med

Kirkegårdkonsulenten i departementet og han sier det er helt naturlig at
en så gammel kirkegård etter hvert
vil oppleves oppbrukt. Han anbefaler derfor å vurdere å endre bruken
av kirkegården fra å være en kirkegård både for kister og urner, til en
kirkegård kun for urner. Et annet
alternativ vil være å stenge kirkegården for all videre gravlegging. En
bruksendring av kirkegården vil bety
at alle som har festede gravsteder på
kirkegården, får en festeavtale for
urnegraver ved neste festeforfall.
Ved å gjøre kirkegården om til urnekirkegård økes kapasiteten, da det på
hvert gravsted blir plass til 4 urner.
Inderøy kirkelige fellesråd vil
behandle denne saken i sitt neste
møte.

Lokal diktskatt
Sjøl om det er sommar når bladet kjem ut, ønsker redaksjonen
å gjengi Gunvor Norum sitt dikt
"Møte med våren", som er
nemnt i omtalen av vårgudstjenesta i Heggstad kyrkje. Diktet
er
frå
diktsamlinga
"Doggdråpeblom og tankefrø",
og det er Gunvor sjøl som er
illustratør.

Olsokvandring til
Hamnasetran
Velkommen til å delta på
Olsokvandring til
Hamnasetran
onsdag 22 juli.
Start ved Åstun grendehus
kl. 18.00.
Fremme på Hamnasetran
blir det servert rømmegrøt
og kaffe.
Sverre Gustad vil delta.
Velkommen på tur
i et lett terreng.
Åsbygda velforening /
Mosvik menighetsråd
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Trær ved Hustad kirke i Inderøy
Hustad kirke er omgitt av flere
gamle trær som er en viktig del
av miljøet rundt kirka. En del
av trærne er plantet, men noen
ser ut til å ha sådd seg sjøl eller
kommet dit på tilfeldig måte.
11. mai i år var Frida Tove
Meland og Marit Danielsen fra
Fortidsminneforeningen, avdeling Nord-Trøndelag, og kirkeverge i Inderøy på befaring ved
Hustad kirke.
Marit Danielsen som er landskapsarkitekt, hadde i tillegg rådført seg med andre fagpersoner
før møtet.
Hensikten med befaringen var
å vurdere trærne ved kirka, særlig med hensyn til hvilke tiltak
som må gjøres for å unngå skader på bygningen. Det ble videre
gjort en generell vurdering av
trebestanden ved kirka.
De mest markerte trærne står
mellom kirkegårdsporten og
våpenhuset/tårnfoten av kirka.
Disse gamle majestetiske trærne
er viktige for helheten og må
bevares. Dessverre er det også verning, felling eller skjøtsel og
noen av disse trærne som har beskjæring, men i en slik vurdegreiner som skader kirkebygget. ring er det også viktig å ta hensyn til de ulike treslagene. De
Mot nord og øst grenser kirke- ulike treslagene har ulik lang
gården mot beitelandskap. levealder. Generelt kan en si at
Beitelandskapet mot nord har en noen av bjørketrærne har begynt
åpen bestand med lauvtrær som å skrante og bør byttes ut. Askeutgjør en fin lund og mot øst er trærne har ulik helsetilstand og
vegetasjonen i beiteområdet vurderes enkeltvis. Mens bøkenylig tynnet en god del. Det trærne og en del lønnetrær fortskjøttede beitelandskapet er satt har lang levetid.
positivt for miljøet rundt kirka.
Å felle gamle fine trær på en
De fleste trærne på kirkegården kirkegård kan oppleves dramaer fullvokste eller gamle. Alder tisk og det får stor oppmerksombetyr mye for avveining mellom het. Vi anbefaler derfor at det

lages en treplan for kirkegården.
Treplanen skal vise hvilke trær
som må felles, hvilke trær som
trenger skjøtsel og kronebeskjæring og hvor det skal plantes nye
trær, på den måten kan en oppnå
en langsiktig og kontinuerlig trebestand.
For å unngå at trærne gjør
skade på kirkebygget må det
foretas beskjæring av en rekke
greiner som peker mot bygget.
Utdrag av notat fra Marit
Danielsen i Fortidsminneforeningen avd. Nord - Trøndelag
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3. mai var det lagt til rette for
ei spesiell gudstjenste i
Heggstad kirke - ei vårgudstjenste, planlagt og gjennomført i samarbeid mellom
Bygdekvinnelaget, Sandvollan
songlag
og
Margrete
Holmeide.
Gudstjenesta var bygd opp
omkring elementene forventning, håp, glede og takk, noe
som kom til uttrykk i dagens
tekst, sanger, salmer, dikt og
musikk - og gjennom pyntinga i
kirka.
Bygdekvinner hadde sørget for
stilfull og vakker pynting. I

Våren møtte oss allerede i våpenhuset, der bl.a. såkornet, settepoteten og fugleholken signaliserte håp og forventning.

Vårgudstjeneste i Heggstad kirke
våpenhuset var det en montasje
med blant annet en tom fugleholk, jord, såkorn, frø og settepotet - noe som symboliserte håp
om nytt liv og om det som skal
vokse og gro. I kirkerommet
representerte blåveis og kvitveis
i stort antall, våren i all sin prakt.
Den visuelle opplevelsen av
"vår" ble forsterket av toner og
ord. Siv Anette Lorentzens vakre
tolkning av "Våren" av Grieg,
som preludium, bidro til å åpne
sinn og sanser mot det som skulle komme.

Det var mye sang - av kjente og
kjære sanger både fra og utenom
salmeboka: "No livnar det i lundar", "Alle fugler" og "Det sto en
liten løvetann", for å nevne
noen, og koret gledet oss med
"Sommarpsalm", "Fløytelåt" og
"Vårsøg".
Prest Margrete mediterte over
teksten "Syng for Herren ein ny
song! For han har gjort under."
Hun pekte på det underet som
våren er og sa blant annet at
"Skaperverket er det største
beviset
på
skaperen".

Tekstmeditasjonen ble fulgt av
salmen "Takk, kjære Gud, for
alle ting".
Dikt av lokale forfattere var
flettet inn i gudstjenesta: "Æ
lengte ætti vår" av Lorns
Fossum, "Møte med våren" av
Gunvor
Norum,
og
"Sandvollansongen" av Agnes
Sæther. Diktene viser hvordan
mennesker evner å se det store i
det små, og de er eksempler fra
en lokal diktskatt vi har i
Inderøy, som kanskje er ukjent
for mange.
Etter gudstjenesta serverte bygdekvinnelaget
hjemmebakst,
kaffe og saft.
Det som møtte oss da vi kom
fra kirka og ut i den vakre vårdagen, var en bekreftelse på siste
salme: "Fagert er landet du oss
gav, Herre, vår Gud og vår
Fader!"
K.N

Sandvollan songlag i aksjon,
ledet av Sigrid Mari Verstad.
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Dugnad på Sandvollan
Årets dugnad ved Heggstad og
Hustad kirker foregikk onsdag
29. april, med godt oppmøte
begge steder. Været var det aller
beste - mildt, og med sol - noe
som økte trivselen og lettet arbeidet utendørs. Inne i kirkene var
driftige kvinner i gang med grun-

dig vårvask. I det gode været lå
alt vel til rette for skikkelig lufting, og fra de åpne kirkedørene
kjentes dufta av grønnsåpe på
lang avstand.
Soknerådet sørget for velfortjent kaffe og noe godt å bite i, og
dugnadsfolket tok seg god tid til

Etter at arbeidet var utført og kaffen fortært, tok mange seg fortsatt tid til en trivelig prat i kveldssola. T.v. Gunnar Stornes og Astrid Aasen.

Bildet viser hvordan det hver vår ligger hauger med lauv fra de
store, gamle trærne på Hustad. Her er Reidar Stornes i gang med
riva. Heldigvis hadde han en solid dugnadsgjeng sammen med seg,
så snart var lauvet samlet opp - og fraktet - på digre plastflak og
lempet opp i en svær tilhenger utenfor kirkeporten.

kaffe og prat på kirkebakken. Ei
trivelig avslutning etter ei real
arbeidsøkt.
Takk til alle som bidro til å
gjøre kirkene og kirkegårdene
presentable foran vårens og sommerens besøk og begivenheter!
K.N.

Før andre kunne ta fatt med bøtte og
klut, brukte Lise Skrove støvsugeren
for å samle opp spindelvev, støv, rusk
og rask - her i den bakerste av kirkebenkene.

Gunvor Moberg og Inger Kvam gjorde en formidabel
innsats med rengjøring av kirkerom og inventar.
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Årets menighetstur for menighetene i Inderøy og Mosvik
kommuner var i år lagt til
Mosvik . Det var menighetsrådet i Mosvik som gjestfritt
hadde invitert sine naboer og
sambygdinger til en felles
kirke- og kulturdag på si side
av Skarnsundet.
Treenighetssøndag, søndag den
7. juni, viser seg alt fra morgenen
av fra sin beste side med sol,
hvite godværsskyer og småkruset lyseblå fjord. Åker og eng er
frodig grønne, bufe beiter, og
tiriltunge, engsoleie og kvitkløver står blomstertunge helt inntil
asfaltkanten. I hagene er det
syrintid. En vakker forsommerdag.

Etter morgenbønn og trivelig kaffesamvær inne i kirken hadde Gunnar Viken enda
mye mer han ville fortelle om Vestvik vakre kirke, kirkestedet og historiske hendelser som er festet til området.

Ferdaminne fra Mosvik
Vertskapet tok imot gjestene
fra inderøysida på rasteplassen
ved Skarnsundbrua og leder i
Mosvik menighetsråd, Vivian
Furunes, ønsket alle hjertelig
velkomne. Derfra gikk turen - i
fullastet minibuss - med sognepresten som sjåfør og fylkesordføreren som guide forbi
Venneshamn til Vestvik kirke,
om Trongsundet, Meltingen,
Mosvik
kirke
og
Jækta

Fjordstue.
Det viste seg ganske raskt at
vertskapet visste hvem de hadde
hyret inn som guide! Gunnar
Viken øste av sine kunnskaper
om hjemkommunen. Han fortalte
om spor etter bosetting ved
Skarnsundet helt fra ca 2000 år
før Kristus, om kulturhistorie og
om dagliglivet i ulike tidsperioder - alt krydret løglig og lett
med historier fra hverdagen. Og

Tekst: Gunvor Moberg
Foto: Helge Brattaker
spennende historie var det å
finne rundt nesten hver en sving
langs veien. På enkelte strekninger var sjåføren nødt til å slå
litt av på farten slik at guiden
skulle kunne rekke å bibringe alt
han ønsket om bygdefolkets liv
og levnet i for- og nåtid. Viken
satte fokus på kommunens infrastruktur og næringsvirksomhet,
som dyktige og kreative mosbygger gjennom generasjoner hadde

Odd Melting hadde en lydhør og historieinteressert tilhørerskare da han fortalte om det gamle kirkestedet ved Meltingen.
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satset på i tillegg til primærnæringene. Den gamle bebyggelsen
som tidligere huset butikk, legekontor, telegraf, meieri, bakeri
og bank lå strategisk plassert nær
sjøen, den tids riksvei.
Å holde på - eller å få igjen ungdommen til bygda, er en av
dagens viktige utfordringer for
kommunen. Tilrettelegging for
boligbygging, et godt barnehageog skoletilbud, varierte tilbud for
idrett og fritid er virkemidler det
satses på for å gjøre kommunen
attraktiv.
Første stopp var ved Vestvik
kirke, hvor vi ble møtt av kirkeverge Helge Brattaker. Vestvik er
et spesielt vakkert og velholdt
kirkested i et åpent og slakt hellende landskap ned mot fjorden.
Bautaen over gammelkirka
minner om at dette er et gammelt
kirkested. Og det fortelles at kirken opp gjennom generasjoner
har vært et trygt seilingsmerke.
Kirken har alltid betydd mye for
folk i Vestvik sokn, og kirkesøkningen er god.
I en stille formiddagsstund
ledet Sverre Gustad dagens pilegrimer i morgenbønn, Oddvar
Tidemann trakterte orgelet og
vertskapet serverte kirkekaffe,
samtidig som menigheten fikk en
interessant orientering om kirken. Praten gikk lett, med nykokt
kaffe i koppene og hjemmebakt
på fatene. "Gamle" konfirmanter
fortalte engasjert fra sin konfirmasjonstid,
den
tid
da
Framverran enda tilhørte Verran
kommune. Konfirmantundervisningen var lagt til skoleferien, og
mange av konfirmantene - og
presten med - måtte bo hjemmefra på grunn av lang vei - eller
mangel på vei - til undervisningslokalet.
Videre gikk ferden "over sko-

gen," som mosbyggene sier, mot
Trongsundet. Der fikk vi med
egne øyne se resultat av den
positivitet og kreativitet som
mosbyggene viser. Store investeringer var gjort i småkraftverk,
skjelldyrking, turisme og hytteutbygging. Eierne av kraftverket viste rundt i anlegget og gav
oss innblikk i utbyggingsprosessen og driften. Sårene i naturen
etter
anleggsperioden
var
omtenksomt reparert, og naturlig
vegetasjon vil raskt ta igjen
området. Trivelig å se!
Etter å ha slått av en kort prat
med stangfiskeren som prøvde
lykken nede ved Trongsundet,
var det tid for ny etappe.
Landskapet endret seg fra fjord
til fjell, men åpnet seg igjen, med
åkerland og bebyggelse ved
Meltingen. Odd Melting kunne
nøyaktig peke ut området for det
gamle kirkestedet på kammen
mellom
Rv
755
og
Meltingvatnet. Der sto en stavkirke fra 1100-tallet som i alt 300
personer i sin tid sognet til. Nå er
både kirken, gravplassene og
karpedammen borte.
Rune Langfjæran ønsket vel-
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kommen til Mosvik kirke, en
vakker kirke fra 1884, pent beliggende i bygda og med en velstelt
kirkegård. Historien forteller at
også dette er et gammelt kirkested. Langfjæran fortalte spesielt
om to kunstverk, altertavlekrusifikset og skulpturen av St.
Mikael, som pryder kirken.
Begge klenodiene er skåret i tre
og er tro kopier av originalene,
datert til ca år 1250. Originalene
oppbevares
ved
Vitenskapsmuseet i Trondheim.
Klokka tikket nå raskt mot
menighetens andre tidebønn,
Middagsbønnen, som sognepresten og organisten ledet i ord og
toner.
For søndagens pilegrimer var
det etterpå godt å komme til
Jækta Fjordstue til måltids - fellesskap med smakfull mat ved
veldekket bord. Det er godt å bli
mottatt slik.
Takk til Mosvik menighetsråd
for en minnerik og trivelig dag
hos dere. Takk til alle de gode
medhjelperne som hyggelig tok
imot og brukte av sin tid på oss.
Takk til organist og prest/sjåfør.

Deleier i det nybygde kraftverket ved Verrasundet, Eivind Karlsen, viste de veifarende rundt i anlegget og fortalte engasjert til de interesserte gjestene om utbyggingsprosessen og driften.
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Karoline Aastrup:

Reisebrev fra India

Siden i høst har jeg gått på Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskole på Flekkerøy i Kristiansand.
Høstsemesteret var mye som en bibelskole, men etter jul dro et vi et team derfra på tur til India i
to og en halv måned! Vi var unge mennesker på "oppdrag"; misjon. Tjenesten sør i landet, der vi
var de første seks ukene, bestod i at vi samarbeidet med en lokal menighet; vi holdt gatemøter der
vi delte evangeliet ved hjelp av sanger, drama og vitnesbyrd. Vi arrangerte leker og sportsaktiviteter for barn i de omkringliggende landsbyene. Dessuten dro vi på besøk for å oppmuntre kristne familier, og vi besøkte hindu- venner av pastorfamilen vi bodde hos, og delte troen vår med dem.
Pastoren og kona hans drev også et barnehjem med økonomisk hjelp blant annet fra Norge, og vi
fikk bli kjent med mange flotte unger.
Her følger en skildring av livet
i Sør-India:
Det er godt og varmt her, oppimot tretti grader det meste av
tida, tror jeg, men for de som bor
her er det jo vinter. Vi får bo i leiligheten til pastorfamilien, de har
flyttet ned i kirka som er 1. etasje
i huset deres. Der har de hengt
opp lakener som vegger og sover
på madrasser på gulvet; alt for at
vi, som er gjester, skal få bo best
mulig. Det sier noe om den store
gjestfriheten folk viser her! Jeg
tror vi nordmenn kan ha mye å
lære av dem på dette og andre
områder. De lager også masse
god mat til oss, og de har forståelse for våre norske smaksløker,
så maten blir som regel bare litt
sterk. Vi får ris til nesten hvert
måltid, og det meste er vegetarmat; kjøtt og fisk er forbeholdt
festmåltider.
Øverste etasje i huset er taket,
der man kan tørke klær eller gå
opp for å nyte sola, et svakt vindpust og god utsikt over omkringliggende rismarker og jorder.
Vi har gekkoer (en slags firfirsler) som springer rundt på veggene og lager morsomme klikkelyder. Noen av dem som synes
det blir for varmt å sove nede i

leiligheten har sovet på taket, og
de forteller om flaggermus som
flyr rett over dem der om natta.
Huset ligger omgitt av rismarker
og andre jordlapper på alle kanter, og ofte går naboene forbi
med kyrne sine, eller noen driver
en geiteflokk forbi på veien foran
huset. Her er geitene stort sett
svarte og sauene brune. Ellers
har familien vi bor hos hunder,
som har vist oss stor hengivenhet
etter at de fikk litt matrester og
oppmerksomhet. Det er en del
insekter her, og vi må alltid passe
på hvor vi legger mat så ikke
maurene tar den. For noen dager
siden var vi på en utflukt med
familien for å se på noen gamle
festninger og spise lunsj, men det
var masse apekatter der, så vi
måtte passe godt på både mat og
vesker.

fungerte, mens kun ett av ti
"kjærlighets-ekteskap" hadde
statistisk sjanse for å holde. Altså
arrangerer alle gode foreldre barnas ekteskap her... Søsteren til
pastorfrua er lærer på en barneskole, og hun fortalte at det er
bred enighet om at fysisk avstraffelse er nødvendig for å opprettholde ro og orden på skolen. "We
beat them nicely," forklarte hun.
(Vi slår dem snilt!) En av de
andre på teamet er utdannet
lærer, og det ble mye latter da
han forklarte at hvis han hadde
begynt med slik disiplinering
hjemme i Norge, ville han ha
havnet i fengsel. Jentene på teamet går dessuten i indiske klær;
sari, punjabi eller "nighty" (en
indisk, teltliknende nattkjole).
Det viktigste er at skuldre og
ankler er dekket til, disse er det
veldig uanstendig å vise.
De vi bor hos er utrolig vennliDe indiske damene har liten
ge og varme folk, men jeg mer- forståelse for at vi har lyst til å
ker at en del kulturelle holdning- sole oss og få farge; for dem er
er er veldig forskjellige fra det vi blek hud veldig pent. Som euroser på som selvfølgelig i Norge. peiske er vi en attraksjon i landsDe aller fleste på landsbygda i byen, alle vet visst hvem vi er.
India er for eksempel enige om at Pastoren sier at lokale folk sannarrangert ekteskap er det som er synligvis ikke ville ha kommet
moralsk forsvarlig og det eneste på gatemøtene hans hvis ikke vi
som faktisk fungerer. Pastoren hadde vært der og gjort dem
fortalte oss at godt over 90 pro- nyssgjerrige. Folk her er veldig
sent av alle arrangerte ekteskap glade i sang, dans og drama, så
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På besøk i en landsby.
programmet vårt med innøvde
dramaer til musikk er populært.
Etter møtene får vi velsigne og
be for folk, og det er de veldig
åpne for. Vi har fått stikke innom
flere indiske bryllup, de er noe
for seg selv. De er preget av blinkende lys i alle farger, mange
folk i flotte klær, god mat og stor
gjestfrihet.

Etter at vi hadde vært i sørIndia i seks uker, reiste vi nordover til Nagpur som ligger midt i
India og var med på noen andre
prosjekter. Vi delte for eksempel
ut gaveesker med klær, leker,
skrivesaker og litt godteri til barn
på barnehjem og i fattige landsbyer, og fortalte om Jesus og om
Gud som en gavmild Far. Vi var
også med på åpningen av flere
Her i India virker det som om brønner i landsbyer der de før
barna er med på det meste som måtte gå langt for å hente vann,
skjer. Menigheten arrangerte ei og vi fortalte dem om Livets
bønnenatt der alle, også barna, Vann som Jesus ville gi dem.
var oppe og bad til tre om natta. Siden vi var i nærheten stakk vi
Hvis de ble trøtte kunne de bare innom landsbyen der Mahatma
legge seg og sove på gulvet. Da Gandhi hadde bodd mot slutten
vi var ferdige med å be i tre-tida, av livet. Vi fikk se huset der han
var det blitt bursdagen til et av hadde bodd, det sto så godt som
barna, og alle sang bursdags- uforandret.
sangen og spiste kake til klokka
fire. Det var egentlig veldig
I den siste delen av India-oppstemningsfullt, selv om alle var holdet dro vi lenger nordover, til
ganske trøtte.
Himalayafjellene nært grensa til

Nepal. Vi gikk på fjellvandring i
seks dager, i fantastisk natur, og
hadde bønnemøter der vi ba for
folkene som bodde i området. Vi
gikk opp på topper på over 3200
meters høyde, men over oss kneiste snødekte tinder på 60007000 meter, og de fikk oss til å
føle at vi stod på små hauger i
forhold.
Til sist hadde vi et kort ferieopphold på fem dager i Delhi,
der vi blant annet besøkte Taj
Mahal, det vakre mausoleet av
marmor til en indisk dronning,
før vi igjen satte kursen nordover
og hjemover. Vi har fått med oss
mange sterke minner og fått
møte mange gode mennesker
som vi kommer til å huske, og vi
håper at vi har fått bety en forskjell for noen av dem.
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Velvillige rørbygger
Da nominasjonskomiteen startet sitt arbeid med å
rekruttere kandidater til valglisten ved årets kirkevalg, var det med blandede følelser. Komiteens
klare mandat var å lage et godt listeforslag til nytt
sokneråd på Røra. Men, hvordan ville grendas innbyggere reagere på våre forespørsler og hvordan
skulle vi gå frem i det konkrete arbeidet?
Det ble raskt bestemt at komiteen skulle gå offensivt og raskt til verks, her var det ikke noen grunn
til å vente. De aktuelle kandidatene ble personlig
forespurt og med en strategi om å ta hensyn til
kjønns- og aldersrepresentasjon, personlige egenskaper, en rimelig geografisk spredning i soknet og
yrkesmessig erfaring fra forskjellige områder.

Det er ingen overdrivelse å si at rørbyggene tok
utfordringen. Selvsagt var det enkelte som av ulike
årsaker ikke kunne stille til valg denne gangen,
men langt de fleste var allerede ved førstekontakten positive! Tenker man på valgkomitearbeid
generelt, kan det i visse tilfeller være noe av det
verste man kan arbeide med, men i dette tilfellet
gikk det svært så greit. Derfor: en stor takk til velvillige rørbygger!
For ordens skyld - bruk stemmen din ved høstens
valg.
Nominasjonskomiteen
ved soknerådsvalget for Røra 2009

Årsmelding for Sandvollan sokneråd 2008
Sandvollan sokneråd har i siste periode hatt følgende sammensetning:
Leder Oddvar Govasmark, nestleder
Brit Marie Werstad, sekretær Toril
Gangstad, kasserer Trond Taraldsen,
medlemmer
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
Borgenvink Vold, Gunvor Moberg,
Kari Nikolaisen, Kari Hallem Stuberg
Kirkens Nødhjelp kontakt Britt Elin
Aas / Alf Berg
Redaksjonskomite Kyrkjebladet
Anders Skrove
Ansatte
Kirketjenere Ketil Moen, Kåre
Jørstad, Tor Gunnar Nilsen
Organist Siv Anette Lorentzen
Sokneprest Sverre Gustad, Margrete
Holmeide
Soknerådets arbeid 2008
Soknerådet har hatt 5 møter og
behandlet 21 saker. De vanlige gjøremål er gjennomført. Årsmøtet ble
holdt i Heggstad kirke etter gudstjenesten 3 februar. Kirkekaffen den

dagen ble, som tradisjonen er, servert
av Sandvollan Sanitetslag.
Fasteaksjon ble gjennomført med innsamling utført av konfirmantene med
bistand fra foresatte. Det ble samlet
inn kr. 9.853,Sum innsamlet offer inkl. KN-aksjon
38.170, overført andre kr 19.438, d.v.s
18.732,- ble igjen til soknerådets
arbeid.
Dugnad
på
kirkegårdene
ble
gjennomført på vanlig måte med
meget god deltagelse.

Dugnad med kjerkplanken på Hustad
er utført med meget stor innstats og
godt resultat. De mest ivrige dugnadsdeltagerne ble invitert til kjerkstu
med servering. Tusen takk til alle.
Dåpskluter
Astrid Heistad lager fortsatt dåpskluter og broderer inn navnet på kirka og
dåpsbarnet.
Oppsummering
Soknerådet vil takke alle ansatte, frivillige medarbeidere og øvrige deltagere for et godt samarbeid i året
som gikk.
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Årsmelding for Mosvik menighetsråd 2008
Menighetsrådet har hatt følgende
sammensetning:
Leder Vivian Furunes, nestleder Lars
Braseth, medlemmer Elin Kvalø
Tangstad, Grete Vennes,Torbjørn
Nervik, Jorunn Sundset, 1. vara Jan
Sundseth, 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 7
møter og behandlet 47 saker herav19
fellesrådssaker.
Menighetens årsmøte ble avholdt den
9. mars i Vestvik kirke etter gudstjenesten, der årsmelding og regnskap
ble referert.
Det har i det siste året blitt holdt 26
gudstjenester på søn- og helligdager.
Utenom søn- og helligdager er det
holdt 2 gudstjenester, totalt i sognet
28.
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 2065.
Julekonserten ble arrangert i Mosvik
kirke den 21. desember og det var 215
som benyttet seg av tilbudet.
Det var 1 utmelding i sognet det siste
året.
10 barn ble døpt i sognet.
Det er holdt 9 gravferder i kommunen. 1 fra Vestvik kirke og 8 fra
Mosvik kirke.
Offergaver til egen virksomhet var
kr.13.915 inkludert "syng med oss" kr.
2.351.
Offergaver og andre gaver som er
sendt fra oss var kr. 25.484,00 inkludert innsamlet beløp fasteaksjon på
kr. 9.467. Menigheten gav også offergave til TV- aksjonen.
17 ungdommer ble konfirmert i kommunen. 13 ungdommer ble konfirmert i Mosvik kirke lørdag 26 april,
og 4 i Vestvik kirke søndag 27. april.
Konfirmantene i hele prestegjeldet
var samlet på konfirmantleir helga

11- 13 januar på Mjuklia ungdomssenter.
Den 7. mars inviterte menighetsrådet
konfirmantene med forelder/ foresatte til hyggekveld i Mosvik kirkestue.
Der ble der gitt informasjon rundt
fasteaksjonen "FRA DRØM TIL VIRKELIGHET", som konfirmantene deltok i.. Innsamlet beløp kr.9.467.
Et av satsingsområden ei denne perioden er barn og ungdomsarbeid for
menighetsrådet.
Mosvik Barnegospel har vært aktive
med god deltagelse, som har gitt oss
mange fine stunder med sang og
musikk i gudstjenestene og andre
sammenhenger.
. Ungdomsklubben har blitt videreført med god deltagelse. Klubben har
hatt 9 samlinger i kirkestua , en bowlingtur til Steinkjer og klubben
besøkte ungdomsklubben Trækk i
Leksvik.
Mosvik menighetsråd videreført 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 siste året har det blitt arrangert
en sang og musikkveld , med god deltakelse.
Inntekten av denne musikkvelden
gikk til prosjekt Mali .Vi hadde besøk
av Ole Harald Neergård med familie ,
som arbeider
i Det Norske
Misjonsselskap i Mali.
Det er også i år delt ut Bibler til 5.
klassingene og "Min egen kirkebok"
til sognets 4 åringer.
Alle dåpsbarna fikk en brodert dåpsklut på dåpsdagen og foreldrene fikk
dåpsboka.
Den 14. september ble 10 nye konfirmanter presentert i Vestvik kirke.
Menighetsrådet inviterte den 28. september 50-års konfirmantene for
"gamle Ytterøy prestegjeld "til middag og festlig samvær, som ble
avsluttet med gudstjeneste og menighetsfest.
Prestegjeldets årlige menighetstur
gikk den 12. mai til Tautra
Mariakloster, der prestene våre
hadde ansvaret for gudstjenesten og
Sakshaug kyrkjekor deltok.

Menighetsrådet inviterte ansatte og
frivillige medarbeidere til juleavslutning med god mat og sosialt samvær i
kirkestua 11. desember.
Organiststillingen står fortsatt ubemannet. Leier inn vikarer til hver
enkelte kirkelige handlinger.
Menighetens regnskap ble avsluttet
pr. 31.12.08 med et regnskapsmessig
mindreforbruk
med
kr.
4.510.
Avsetning til budne fond kr. 21.592.
Bruk av fond kr.6.000.
.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. Menighetsrådet takker for hjelp og støtte vi har fått fra
frivillige medhjelpere for å drive ungdomsklubben.
Vi takker også Mosvik ungdomsråd
for en støtte vi fikk til bowling-turen i
høst på kr. 7.000
Mosvik menighetsråd vil takke ansatte, prester og frivillige medarbeidere
for et hyggelig og godt samarbeid i det
året som har gått.

Mosvik, den 13.03.09
Vivian Furunes, leder
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Årsmelding for Røra sokneråd 2008
Soknerådet har i 2008 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.
I
redaksjonskomiteen
for
Kyrkjebladet: Hans Reidar Hammer
Representant
i
styret
for
Kyrkjebladet: Torstein Nyborg
Soknerådets
representanter
i
Fellesrådet: Espen Eriksen og Anne
Stornes
Klokkertjenesten har vært utført av:
John Halvor Berg, Bergljoht Eriksen
og Svein Løseth
Klokkertjenesten fungerer godt takket være disse som stiller opp frivillig.
Behovet for rekruttering til denne tjenesten er imidlertid stort.
Aktivitet
Soknerådet har hatt 6 møter og
behandlet 16 saker.
3. februar ble det delt ut bibler til 5.
klassingene.
Årsmøtet ble avholdt i kirka etter
gudstjenesten 17.februar, med enkel
kaffeservering. Årsmeldingen og
regnskapet ble godkjent.
9. mars gjennomførte konfirmantene
i samarbeid med soknerådet årets fasteaksjon.
10. og 11. mai var det konfirmasjonsdager i Salberg kyrkje, Røra Songlag
deltok.
7. mai ble det gjennomført rakedugnad på kirkegården. Kirka ble også
vasket innvendig.
Det var stor deltakelse og stemning
denne dagen og soknerådet serverte
kaffe og vafler.
Friluftsgudstjenesten på Solem ble
gjennomført 3. august. Takk til Røra
bondelag og Oktetten for samarbeid
denne dagen.

2. september var det presentasjon av
konfirmantene.
21 september var det jubileum for 50
års konfirmantene med festmiddag
på samfunnshuset.
Konfirmantene hadde en trivelig dag,
der praten gikk lett og stemningen
var god.
12. oktober ble "Min egen kirkebok"
delt ut til 4-åringene.
30. november 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, og soknerådet takker for
musikalske bidrag.
Kirkelige handlinger
19 Gudstjenester
21 Dåpshandlinger
10 Gravferder
0 Vielser
Ting som har skjedd
Lysekronene er blitt restaurert, dette
arbeidet er blitt utført av Nils Løseth.
Rolf Roel har laget to nye bårekrakker.
En stor takk til Nils og Rolf for god
dugnadsinnsats!
Økonomi
Kirkeoffer i 2008
Det er i 2008 kommet inn kr 33.081,- i
offergaver, av dette er kr 10.316,- til
eget arbeid.
Blomsterfondet
Blomsterfondet har ved utgangen av

2008 en beholdning på kr 29.648,-. Det
er i 2008 kommet inn kr 6.850,- til fondet. Vi takker for alle gaver til blomsterfondet gitt ved gravferder.
Takk
Soknerådet vil rette en takk til
Oktetten som stiller opp ved flere
arrangementer og skaper trivsel.
Takk til hornmusikken som deltar
med fin musikk ved konfirmasjonene.
Vi vil også få takke 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 Aasta Borgan for beplantning på kirkegården.
Takk til alle våre ansatte for godt og
trivelig samarbeid i og rundt kirka
vår.
Soknerådet vil takke for pengegave
gitt av nå avdøde Jorulf Wibe. Gaven
ble gitt for noen år tilbake, men er nå
til soknerådets disposisjon og tatt inn
i regnskapet for 2008.
Gaven har pr. i dag en verdi på nesten
kr 340 000,-, og er øremerket vedlikehold av selve kirkebygget.
Soknerådet vil også rette en takk til
Stuppulforeningen på Røra for gaven
på kr 5.000,- til bårerommet.
Vi takker alle for godt samarbeid i
2008, og vi gleder oss til videre samarbeid i 2009.
Røra sokneråd 12. mars 2009
Espen Eriksen
Leder
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Årsmelding for Inderøy sokneråd 2008
Soknerådet har i 2008 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, soknerådets representant i styret for
Kyrkjebladet, Arve Erik Norum, studie- og bibelkontakt, vararepr. til fellesrådet, Greta Vang, besøkstjenesten, kontakt for Kirkens Nødhjelp,
husstyret for Kjerkstu, innkjøpsansvarlig, Solveig B Pedersen
besøkstjenesten, kontakt for Kirkens
Nødhjelp, husstyret for Kjerkstu, Per
Bjarne Ulvin, studie- og bibelkontakt,
leder i Stiftelsen Inderøy Kirkestue,
sokneprest Sverre Gustad.
Vararepresentanter:
1 Stein Roar Tronhus
- møter fast,
ansvar: blomsterfond, klokker- og kirkevert turnus
2 Hans Snerting
3 Eva Pauline Hedegart
4 Elin Ulvin
I 2008 har det vært 7 møter i soknerådet og årsmøte i menigheten. Det er
behandlet 34 saker.
Den årlige medarbeiderfesten ble
arrangert 16. januar av Inderøy sokneråd. Prost Geir Gravaas deltok og
holdt innlegg om aktuelle saker fra
prostiet, Torbjørn Løseth kåserte og
viste en serie naturbilder og Julian
Aastrup underholdt med musikk.
Den 20.januar var det innvielse av
nytt klokketårn på Kjerknestangen.
Det startet med en samling på Kaia og
deretter fakkeltog opp til klokketårnet.
10. februar var det familiegudstjeneste med utdeling av bibler til 5. klassingene i soknet. Om lag halvparten
møtte opp.
Konfirmantfesten ble arrangert 24.
februar på Kjerkstu, der det blant
annet ble informert om fasteaksjonen
i regi av Kirkens Nødhjelp. Julian
Aastrup underholdt med fiolinmusikk. Nesten alle konfirmantene med
foreldre møtte opp.
Soknerådet organiserte Kirkens
Nødhjelp tradisjonelle fasteaksjon.
Konfirmantene var bøssebærere
mens foreldrene stilte opp som sjåfører. Etter innsamlingen fikk sjåfører

og konfirmanter servering
på
Kjerkstu.
Soknerådet bisto med
opptelling og registrering.
Årets menighetstur, 2.
påskedag, gikk til
Tautra, med besøk i
Mariaklosteret.
Inderøys prester var
ansvarlig for gudstjenesten i klosterkirken,
der Sakshaug kyrkjekor også deltok.
Kirkegårdsdugnaden var 24.april.
Oppmøtet var bra og arbeidet gikk
som vanlig raskt unna. Ca. 50 personer deltok. Soknerådet serverte kaffe
og vafler. Senere var det dugnad på
vasking av benkene i kirken.
På
konfirmasjonsdagen
25.mai,
hadde soknerådet ansvar for konfirmantkappene og sortering av hilsninger til konfirmantene.
Våren 2008 hadde sokneprest Sverre
Gustad ansvar for gjennomføringen
av
Emmauskurset
der
Kristuskransen var temaet. Det var
16 deltakere som møttes 8 kvelder og
kurset ble avsluttet med en pilgrimsvandring fra Halle til Munkeby klosterruiner.
Søndag den 21.september arrangerte
soknerådet fest for 50-års konfirmantene i Inderøy. Sverre Gustad holdt
preken. Etter gudstjenesten ble konfirmantene fotografert av Reidulv
Lyngstad. Samværet fortsatte i
Kjerkstu der det ble servert middag
og kaffe. Under middagen var det
sanger, taler og opplesning av hilsener. Det var fin stemning og praten
gikk lett hele dagen.
Høsttakkefesten i år ble arrangert
som en konsert, kalt "Konsert for
Moder jord". Denne dagen var det
besøk av prest Eli Vatn, som sammen
med Ola Vatn hadde ansvar for opplegget.
Blant
deltagerne
var
Kyrkjekoret og barnekoret "Vivace".
Etter konserten var det samling på
Kjerkstu.
Som en takk for fin sangbistand på
gudstjenestene igjennom hele året,
spanderte soknerådet kveldsmat på
Kyrkjekoret 9. desember.

I 2008 har det vært 30 gudstjenester
hvor soknerådsmedlemmene har
vært kirkeverter og hatt ansvar for
kirkekaffen bortsett fra de gangene
andre har hatt serveringen.
Til konfirmasjonssøndagen 2008 var
nytt lydanlegg kommet på plass i
Sakshaug kirke. Det fungerer bra og
kostnadene ble ca kr. 85.000.
Lydanlegget er finansiert med gaver
og innsamlede midler, i tillegg en god
dugnadsinnsats.
Barnekoret "Vivace" har nå 11 medlemmer og øver 1 kveld i uka. Korets
dirigent er Siv Anette Lorentzen. De
har deltatt på flere konserter bla.
Luciakonsert 13.desember. Koret har
også vært rundt om på institusjoner i
Inderøy.
Soknerådet ga i 2008 uttalelse i forbindelse med utnevnelse av ny biskop
i Nidaros Bispedømme og ansettelse
av ny prost i Nord-Innherad prosti.
Ved gudstjenestene på 24.desember og
på konfirmasjonssøndagen har soknerådet leid Inderøy Røde Kors til
hjelp som parkeringsvakter.
Soknerådet takker alle frivillige som
driver arbeid for barn, unge og eldre;
søndagsskolen, speiderarbeid, bibelstudiegruppe og besøkstjenesten. I tillegg takk til de som syr dåpskluter. En
takk også til Sakshaug Kyrkjekor,
Musikklaget Laat, Nordøy hornmusikklag og andre solister, for musikk
og sang ved flere anledninger.
Takk til alle for et godt arbeidsår.
Inderøy 02.02.09

Kari Husby
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Slekters gang
Inderøy sokn

Røra sokn

Mosvik sokn

Døypte:
15.03. Marius Ludvik-Bøhmer
Eva Stavrum Klepp
Oline Johansen Ørdal
29.03. Signe Farbu
12.04. Even André Fredin Norum
Silje Melhus Tobiassen
Emma Sakshaug Wheeler
Karen Sakshaug Wheeler
03.05. Jonas Hogstad
Henrik Westerhus
Oda Stavrum

Døypte:
01.06. Julie Francisca Løe

Døpte:
04.04. Sander Elias Nyborg
12.04. Signe Marie Alstad
10.05. Simen André Sundseth
31.05. Lotta Tangstad
Nora Kristine Johansen
(døpt i Alstadhaug)
14.06. Bjørnar Stokka
Andrea Voigt

Døde:
28.03.
17.04.
26.04.
27.04.

Kjell Ove Svean
Knut Fossum
Ivar Ramstad
Bernt Gullbrekken

f. 1956
f. 1928
f. 1924
f. 1936

Døde:
13.03. Joar Salberg
28.04. Lars Larsen

f. 1932
f. 1925

Sandvollan sokn
Døypte:
22.03. Emma Oppebøen Elvland
Mali Vist
13.04. Anton Marcus Kinnunen
Sivula
Linus Roel Oppebøen.
21.05. Aurora Grønnesby
06.06. Niki Bech Gjørv
Døde:
21.03. Jorunn Jørgine Grønnesby
f. 1935
28.03. Inger Lise Gjørv
f. 1938

Vigde:
01.02. Hajnal Viken og
Steinar Viken
(Forbønn for inngått
ekteskap 22/7-08)
04.04. Ihna Lønseth Heggli og
Paul Arne Nyborg
Døde:
18.03. Anna Bertine Hindberg
f. 1923
24.04. Lucie Selseth
f. 1915
09.05. Inger Nansy Løkken f. 1934
04.06. Alf Bjørnar Karlsen f. 1938

Kunstbrev på internettkafeen e@
Kunstbreva til inntekt for nytt orgel er å få kjøpt på
e@ i sommer. Det er framleis nokre få eksemplar att
av den første årgangen, men orgelkomiteen rekner
med at dei siste bileta fer i løpet av sommeren. Så for
dei som tenker å samle til komplett serie er det lurt å
handle raskt. Biletet viser Kunstbrev for 2008 av
Lise Brissach.
I slutten av november blir kunstbrevet for 2009 presentert.
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Messeliste
05.07.

5. s. e. pinse
Jak 4, 11-12
Kjerknestangen
Friluftsgudsteneste
v/ spr. Gustad

kl 11.00

16.08. 11. s. e. pinse
Luk 19, 41-48
Sakshaug gml kykrje kl 12.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
Kjerkmarsj

12.07. 6. s. e. pinse
Luk 5, 1-11
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad

23.08. 12.s. e. pinse
Luk 18, 9-14
Hustad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide

19.07. 7. s. e. pinse
Matt 5, 20-24
Hustad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad

30.08. 13. s. e. pinse
Mark 7, 31-37
Salberg kyrkje
kl 19.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
Konfirmantpresentasjon

22.07. Hamnasetra
kl 18.00
Olsokvandring v/spr. Gustad
26.07. 8. s. e. pinse
Mark 8, 1-9
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Gustad
29.07. Sakshaug gml kyrkje kl 18.30
Olsokmesse v/ spr. Gustad
Hustad kyrkje
kl 20.00
Olsokmesse v/ spr. Gustad
02.08.

9. s. e. pinse
Matt 7, 15-20
Solem
kl 12.00
Friluftsgudsteneste v/spr. Gustad

09.08. 10. s. e. pinse
Sal 8, 4-10
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste
v/vikar Jon Amundal

Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste
v/ vikar Martin Kabitzch

06.09. 14. s. e. pinse
Luk 10.37
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
Konfirmantpresentasjon
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
Konfirmantpresentasjon

20.09. 16. s. e. pinse
Matt 6, 24-34
Mosvik kirke
kl 16.00
Høymesse v/ spr. Gustad
50-års konfirmantfest
Konfirmantpresentasjon
27.09. 17. s. e. pinse
Joh 11, 17-27.37-44
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Holmeide
50- års konfirmantfest
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
50-års konfirmantfest
04.10. 18 s. e. pinse
Rom 14, 1-8
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
50- års konfirmantfest
Vestvik kirke
kl 11.00
Familiegudstjeneste
v/ spr. Holmeide.
Utdeling av Min egen kirkebok
til 4-åringene
Høsttakkefest

13.09. 15. s. e. pinse
Sal 116, 12-16
Salberg kyrkje
kl 11.00
Familiegudsteneste
v/ spr. Holmeide
Utdeling av Min egen kirkebok
til 4-åringene
Høsttakkefest

Orgelfondet Sakshaug kyrkje
konto 4451.06.30197
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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,
Moåkeren 93, Verdal . . . . . . .tlf. 74 07 08 56
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 i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død
eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt,
verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra
Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Romerbrevet kapittel 8
DesignTrykk

