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Kirkevalget 2009
Da har Den Norske Kirke gjennomført sitt første kirkevalg som på landsplan har vært samkjørt med Stortingsvalget, og for Inderøy og
Mosvik sin del må det sies å ha vært en stor suksess. Aldri har vi hatt så høy valgdeltakelse,
både ved bispedømmerådsvalget og ved sokneråds/menighetsrådsvalget, vi har heller aldri hatt
så mange forhåndsstemmer.

Det gleder meg at så mange opplever et eierforhold til kirka si og bruker stemmeretten for å
være med å påvirke hvordan kirka skal være i
årene som kommer. Det er også veldig gledelig
for de ulike rådene som nå vet de i enda større
grad har folket i ryggen enn tidligere.

Denne gangen er rådsperioden på 2 år mot 4 år
til vanlig, dette for å samkjøre valget med komValgdeltakelsen har økt, ved forrige kirkevalg muneog
fylkestingsvalget
framfor
var valgdeltakelsen på landsplan på 5,8 %, den Stortingsvalget. Dette for å forankre kirka lokalt
samlede valgdeltakelsen på landsplan er i skri- i enda større grad.
vende stund ikke klar, men har hos oss vært på
mellom 20 og 35 %. (Sandvollan sokn 23,8%, Takk for din stemme og ditt engasjement ved
for Røra sokn 28,5%, for Inderøy sokn 20,7% valget.
og for Mosvik sokn 35,8%)
Sokneprest Margrete Holmeide

Et lite sukk
I sommer ble det vakre tregjerdet rundt Heggstad kirkegård litt
mindre vakkert. Noen har vært
uheldig å kjøre på gjerdet slik at
flere spiler og selve gjerdet er
ødelagt. Slikt kan skje, og vi
antar det er et uhell.
Det er litt vanskelig å tro at den
som gjorde det ikke har lagt
merke til det.
Uansett. Det er vanlig å si fra
når noe slikt har skjedd. Det finnes alltid en løsning, og man får
gjort opp for seg.
Det er bare å ringe kirkekontoret
så blir det greit!

Konserter

Kunstbrev

Konserter i Sakshaug kyrkje
høsten/vinteren 2009

Kunstbrevet 2009 er i rute. Årets
kunstner er Anne Kathrine
Oxaal. Kunsten og kunstneren
blir presentert nærmere når salget starter.

28. november
Koret på Våja, Hanne Krogh
06. desember kl. 19.00
Nilsen & Aalberg
13. desember
Vivace
Lucia-konsert

for stoff til neste utgave:
1. desember

En super gave-ide!

Tusen takk!
20. desember
Julekonsert med
flere lokale aktører

Kirkevergen

Frist

Kunstbrevene fra 2006 (svært
begrenset beholdning), 2007 og
2008 er å få kjøpt på e@.

Framsidebildet: Kirkevalget 2009 fikk
god oppslutning, og en av dem som
brukte stemmeretten var Hanna Nervik
fra Mosvik. Valgfunksjonær er Rita
Dahl Staberg.
Foto: Helge Brattaker

Vi vil takke Sakshaug kyrkjekor,
Laat og Vivace for at de arrangerte konsert (netto kr. 8876,00)
til inntekt for nytt orgel!
Orgelkomiteen
Tusen takk til alle som har gitt
gave til orgelfondet pr. giro!
Vi tar gjerne mot mer!
Kontonummeret er
4451.06.30197
Orgelkomiteen
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Det store valget
Ingen har vel ungått å legge merke til at vi har
hatt valg i høst. Stortingsvalg og kirkevalg.
Noen har vel også stått på valg, kjempet for en
sak, en visjon om hvordan kirke og stat skal
ledes.
Noen opplever gleden over å bli valgt,
andre tynges av skuffelsen å bli vraket.
Det å bli valgt er et privilegium, men innebærer
også et ansvar.
Dette ser vi klart og tydelig i Guds ord.
Begrepet utvelgelse og det å være valgt går som
en rød trå gjennom skriften.
Gjennom patriarken Abraham utvalgte
Gud seg et folk, et gjenstridig folk, gjennom
hvilket han avdekket hvem han var.
Dette Guds utvalgte folk var begrensa i
størrelse og omfang, men med Jesu komme
skapes et nytt folk. Det nye Guds folk består av
alle nasjoner, folk og stammer. Dette er en uendelig utvelgelse som er uten begrensning. Se
hva apostelen Paulus skriver:
I Kristus har han utvalgt oss før verden ble
skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans
ansikt.
I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut

bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus
Kristus, til pris og ære for hans herlighet og ved
den nåde han gav oss i sin elskede sønn. Ef. 1,45.
Fantastisk, ja ubegripelig. Som det nye
Guds folk er vi gjennom Jesus utvalgt fra evighet av. Utvalgt til å stå feilfrie for Guds ansikt.
Dette konkretiseres gjennom dåpen og bekreftes av oss gjennom den daglige omvendelse,
kanskje for noen en konkret omvendelse, på en
bestemt dag, - men det er vel for de færreste.
For de fleste er dåpen omvendelsens dag da vi
innlemmes i Guds rike og blir ett med det nye
Guds folk.
Og det er ikke småting vi er utvalgt til.
Se hva apostelen Paulus skriver:
Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig
presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds
eiendom. 1.Pet.2,9.
Kjære leser: Gjennom Jesus er du
utvalgt til frelse og evig liv.
Sokneprest Sverre Gustad

Orgelkonsulenten er på plass!
For å finne ut i detalj hva slags
orgel Sakshaug-kirka skal ha, må
det ansettes en konsulent.
Orgelkomiteen har arbeidet med
dette en tid.
Hans Jakob Tronshaug som driver
Preambulum Musikktjenester har
takket ja til jobben. Han har egentlig
bestemt seg for å trappe ned, men
kunne ikke si nei til Inderøy, som
han ser på som et svært spennende
prosjekt.
Konsulentens oppgave blir først å
utarbeide en plan for det nye orgelet. Det er mange hensyn å ta når en
skal anskaffe et orgel: historikk, estetikk, hensyn til orgelrepertoar, pris,
kvalitet og service, og det er viktige

juridiske forhold knyttet til anbudsutlysning, kontraktskriving og godkjenning.
Konsulenten skal gi råd vedrørende prosedyre og framdriftsplan.
Orgelkomiteen har ikke tilstrekkelig kompentanse på slikt, og det er
heller ikke ønskelig at en organist er
konsulent i egen kirke.
Etter hvert blir det innhentet tilbud fra flere orgelbyggere. Disse
vurderes opp mot hverandre.
Konsulenten vil se til at lover og
forskrifter blir overholdt (for
eksempel i forhold til riksantikvar
og biskop og ved kontraktinngåelser).
Det vil trolig bli behov for bygningsmessige endringer i kirka for å

få plassert det nye orgelet på en god
måte.
Dersom galleriet må forsterkes
eller ombygges, må dette gjøres i
samråd med riksantikvaren.
Konsulenten vil kunne gi god
oppfølging både i byggeperioden og
i garantiperioden.
Hans Jakob Tronshaug er en dyktig musiker. Han har gode pedagogiske evner, velutviklet forhandlingsevne og god integritet.
Orgelkomiteen er glad for å ha fått
en slik konsulent med på laget.
Kyrkjebladet kommer med mer
stoff om orgelprosessen når konsulenten har begynt å arbeide.

Orgelkomiteen
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Kirkevalget 2009
Kirkevalget i
Røra krets
Kirkevalget på Røra er avsluttet
for denne gangen, men vil bli
husket som meget vellykket.
Undertegnede hadde ved dette
valget æren av å være stemmestyreleder for Røra krets, et verv
som i løpet av valgdagen ble en
sann glede. Mens tidligere valg
har samlet relativt liten deltakelse viste det seg at årets valg
gav rekorddeltakelse. Det ble
avgitt 257 stemmer til menighetsrådsvalget og 155 stemmer
til valget av nytt bispedømmeråd.
Dette vil si at henholdsvis ca.
28,5 % og ca. 17 % av de stemmeberettidige rørbyggene deltok
ved valget. (Landsgjennomsnittet for menighetsrådsvalget var
ca. 15 %.)
Var det noen som sa at folket
ikke bryr seg om hva som skjer i
de lokale menighetene og i

Stemte ved kirkevalget: Bård Hermann Eriksson i ferd med å legge sin stemmeseddel i urnen. Ved siden og i bakgrunnen Alf Magnar Lundås, Berglioht Eriksen
og Elin Overå Letnes.

bispedømmet? På vegne av stem- til velgerne!
mestyret og soknerådet på Røra
vil jeg herved rette en stor takk
For stemmestyret i
til alle som deltok på valgdagen Røra Sokneråd
alle medarbeiderne og ikke minst
Hans Reidar Hammer

Glimt fra Mosvik
Avgir stemme: Maren Melting avgir sin
stemme mens valgfunksjonær Grete
Vennes passer på at alt går riktig for
seg.
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Resultater fra Kirkevalget 2009
Inderøy sokneråd

Sandvollan sokneråd

Nils Olav Gran
Alice Tveit Wang
Ole Harald Vang
Kåre Bye
Anne Sigrun Trandem
Ingeborg Meslo Ulvin
Inger Marie Kimo
Jorid Stavrum

Gunvor S. Moberg
Mari Løvrød Erichsen
Asle Einar Fornes
Magne Erik Rotmo
Kirsti Bragstad Rannem Teveldal
Lise Kvam Skrove

1. vara
2. vara
3. vara
4. vara
5. vara

Nils Ole Madsen
Hilde Arna Tokle
Malin Hansen Skjelstad
Kristina Mork
Jon Dagfinn Øyen

1. vara
2. vara
3. vara
4. vara
5. vara

Bente A. Oldren
Ola Heimveg
Elin Margrete Bjerkan
Heidi Irene Kvam
Inger Einvik

Røra sokneråd

Mosvik menighetsråd

Ingeborg Oline Lorås
Trygve Vist
Ida Kjeldaas Sakshaug
Turid Oline Norum Løseth
Olav Asklund
Frode Neergård

Rita Dahl Staberg
Bente Kristin Nyborg
Arnold Ludvig Lorentsen
Ann Kristin Langfjæran
Roger Hågensen
Christel Mari Karlsen

1. vara
2. vara
3. vara
4. vara
5. vara

1. vara
2. vara
3. vara
4. vara
5. vara

Roger Helgesen
Eli Mette Johansen
Kristin Løe
Harald Berg
Mona Alise Andreassen

Oppmøteprosent
Inderøy sokn
Røra sokn
Sandvollan sokn
Mosvik sogn

20,7%
28,5%
23,8%
35,8 %

Opptelling i Mosvik: Fra venstre Knut
Berge, halvt skjult Lars Braseth, Vivian
Furunes, Torbjørn Nervik og Jorunn
Sundset.

Willy Karlsen
Tove Eldbjørg Hansen
Jan Sundseth
Inger Johanne Eidsvåg
Svein Olav Nyborg
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Ved Vinje kyrkje i Telemark
I sommar var vi fleire
med på ein flott busstur til
Telemark, der vi fikk mye
"input" av kulturell og kvalitetsmessig stor verdi. Vi besøkte
m.a. Midtbø, - Halldis Moren og
Tarjei Vesaas sin heim, der sonen
Olav fortalte om foreldra sine og
det å vekse opp på ein slik stad.
Etterpå vart det lagt blomster på
diktarparet si grav ved Vinje kyrkje.
Berre eit lite steinkast
unna denne grava gikk vi forbi ei
anna grav der innskrifta var: H.
Wexelsen Freihow. Dette namnet verka kjent. Var ikkje han
prest på Inderøya ei tid? Foto
vart tatt, og vel heime igjen måtte
heftet "Sakshaug kyrkje 100 år"
studerast. Her fanns det opplysningar om den samme Freihow.
Han var sokneprest i
Inderøy frå 1925 til 1933 og ei
kort tid i 1955 -56 som pensjonist og vikar. Han hadde før han
kom hit vore sokneprest i Vinje i
Telemark noen år. Han gikk av
ved aldersgrensa (70 år) i 1953,
og da var han atter i Telemark,
som prost i Skien prosti.

Hans Kristian Solbu i årboka for
Nord-Trøndelag historielag for
1995, m.a. at Freihow hadde fått
den grundtvigske kristendom og
tankane om norskdom og kristendom inn med morsmjølka,
etter som han hadde aner som
stod sterkt og fast i grundtvigianismen. Solbu gjengir også deler
av ei preike som Freihow heldt i
Sakshaug kyrkje nyårsdagen
1956.
Vervet som leiar i Noregs
Ungdomslag førte mye reiseliv
med seg og var nok slitsamt.
Likevel fikk han tid til litterære
studier og vitenskapleg arbeid,
Redaktøren av heftet særleg med Ibsen som tema, og i
"Sakshaug kyrkje 100 år", Ole 1937 tok han doktorgraden over
Hegge, fortel om Wexelsen Ibsens Brand.
Freihow at han kunne vere "mild
Freihow var gift med
og varm som ein sommarbris, Helene
Godskesen
frå
men i neste augneblink brusande København. Ho døde i 1953 og
som hauststorm". Han var ein H.W. Freihow i 1965. Dei ligg
dugande og populær talar og begge gravlagt ved Vinje kyrkje.
foredragshaldar og var også litt
Enno er det vel noen her i
av ein kunstnartype.
distriktet som minnes denne folI åra 1926 til 1936 var kekjære presten!
Freihow formann i
Noregs
Ungdomslag. Under emnet
"Kyrkja og ungdomslaga" skriv
S. H.
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Tur med ungdomsklubben
Fredag 29. mai møtte 31 forventningsfulle ungdommer opp i
Mosvik sentrum for sommeravslutningstur med ungdomsklubben. Også mange av årets 6. klassinger var med på turen for å få
en forsmak på ungdomsklubben,
før de kan begynne for fullt fra
høsten.
Etter en høylytt busstur til
Heimdal sto gokart og bowling
på programmet med pizzaspising
innimellom.
Konkurranseinstinktet slo ut i
full blomst hos både unge og mer
voksne ungdommer... særlig i
gokartkjøring.
Da vi rundt midnatt nærmet oss
Mosvik igjen, var det på bussen
en gjeng med fornøyde og litt
slitne ungdommer. Vi takker for
et flott år og ønsker velkommen
tilbake til høsten.

Bilde over: Siri H. Buhrkall.
Bilde under: Foran f.v. Guro Vinje Berg, Ørjan Brevik og Ole Anton Pedersen. Bak
f.v. Trine Dahl Nervik, Maren Melting, Cecilie Innhaug, Vilde Schei Bakkhaug og
Torbjørn Nervik.
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Solem
Årets Solemsdag vart arrangert søndag 2. august. Programmet for
dagen var av det tradisjonelle slaget, men like fullt var oppslutningen god. Tekst/Foto: Hans Reidar Hammer

Friluftsgud

Hamna

Onsdag 22. juli ble det nok en gang ar
Sverre Gustad ledet vandrene med innla
veis.
Vandrene vil takke Astrid Melting for røm
har vært rømmegrøtkoker til olsokvandren

Fra gudstjenesten på Solem.

Klokker Berglioht Eriksen og sokneprest Sverre Gustad. I bakgrunnen medlemmer fra Røra-oktetten.

Flittige medarbeidere fra Røra Bondelag i ferd med å servere gjestene.

Olsokvandrerne stoppet ved bønnesteinen der Sve
satte til setervollen der vi inntok rømmegrøten.Foto

dstjenester

asetran

rrangert Olsokvandring til Hamnasetran.
agt korte stopper med andaktstund under-
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Kjerknestangen
På siste dag for Båttreffet, søndag 5. juli, ble den tradisjonelle friluftsgudstjenesten på Kjerknestangen holdt. Det spesielle i år var at
det er anlagt en kultursti rundt Kjerknestangen, og den er forbundet
med kaiområdet med ei nybygd gangbru. Før gudstjenesten gikk deltakerne i prosesjon fra kaia, over brua, og opp til det gamle kirkestedet ved gården Kirknes, der gudstjenesten ble holdt som vanlig.

mmegrøten som smakte veldig godt. Hun
ne i mange år.

erre Gustad hold en kort andakt (øverst), og forto: Helge Brattaker
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Prosesjonen starter fra kaia med Inger Kollerøs Norum og Eiliv Lyngstad i spissen. Foto: Arne Tronstad

På vei opp til kirkestedet ved Kirknes. Foto: Ella Møllegaard
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Neste års konfirmanter

Søndag 20. september 2009 ble kommende års konfirmanter i Mosvik presentert i Mosvik kirke.
De er fra venstre Vilde Schei Bakkhaug, Even Northug, Jan Sverre Berger, Fredrik Hamstad Johansen,
Bjørnar Stokka og Ørjan Brevik. Cecilie Innhaug var ikke med på bildet, men skal være konfirmant.

”Gi dem en bibel”
Av Eivind Flå,
informasjonsleder i Åpne Dører
"Bare Guds ord kan skape en
gjennomgripende revolusjon, hjertets revolusjon." (Broder Andreas)
Søndag for forfulgte kristne er et felleskirkelig initiativ der flere hundre tusen
menigheter over hele verden deltar.
Markeringen finner sted på en av søndagene i november.
Her i Norge utarbeider Åpne Dører og
Norsk Misjon i Øst materiell og mobiliserer menighetene til forbønn og solidaritet. I år setter Norsk Misjon i Øst spesielt fokus på kristne i Indonesia, mens
Åpne Dører fokuserer på behovet for å
bringe bibler inn i de land der troen på
Jesus koster mest.
Helt siden Åpne Dører ble grunnlagt av
Broder Andreas i 1955, har bibelspred-

ning blant forfulgte kristne hatt høy prioritet. Det som begynte med én manns
visjon og en enkel folkevogn som ble
brukt til å smugle bibler inn i ØstEuropa, er i dag blitt til en stor internasjonal organisasjon med kontorer i 21
land og arbeid i nesten 60 land.
Behovet for bibler er økende i mange
land. Hver dag leverer Åpne Dører ca
16 000 bibler og annen kristen litteratur
til den lidende kirke. I særlig grad foregår bibelspredningen blant husmenigheter i Kina og til kristne i den muslimske verden.
Bibelkurerer kan berette mange gripende historier om hvilken glede forfulgte kristne viser når de får sin egen
Bibel. De har virkelig noe å lære oss om
kjærlighet til Bøkenes Bok. Deres vitnesbyrd er både inspirerende og ransakende. Det er utfordrende å få spørsmålet fra dem: Hva betyr Bibelen for deg?

Som kristne ufordres vi til å hjelpe den
som opplever forfølgelse på grunn av
sin tro. 1 Kor 12,26 lærer oss: "Om ett
lem lider, da lider alle lemmene med."
Men vi trenger også å lytte til de forfulgtes røst og bli inspirert av deres tro.
Søndag for forfulgte kristne setter fokus
på begge disse forhold.
På www.opendoors.no kan man se kortfilmer og lese ressursheftet som Åpne
Dører sender ut i løpet av september.
Det er også mulig å bestille materiellet
som en pakke fra kontoret vårt. Ring 38
00 80 90 eller send en e-post: norway@od.org.
"Husk på dem som sitter i fengsel, som
om dere var lenket sammen med dem,
og husk på dem som blir mishandlet,
som om det gjaldt deres egen kropp."
(Hebr 13,3)

Høsten 2009
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Stor aktivitet i speidergruppa
Det er i år stor aktivitet hos
Inderøy KFUK-KFUM-speidere.
I tillegg til speidermøter, hytteturer, teltturer og leir på Tautra, har
speidergruppa et stort dugnadsprosjekt i "Speiderskogen", det
vil si på Svemyr ved Lyngstad
Hønseri.
Store deler av materialene har
speiderne fått hogd selv i kommmuneskogen på Røra. Ved hjelp
av innsamlede midler og stor
innsats fra speidere og foreldre,

reiser det seg nå ei romslig speiderhytte. Bygginga startet i fjor
sommer, taket ble lagt ferdig før
snøen kom og for tida legges det
utvendig villmarkspanel, innvendig tak og nymalte, pent brukte
vinduer monteres, og snart skal
pipa mures.
Hytta ligger på samme plass som
den gamle hytta på Svemyr, og
du kan lese om begge hyttene på
en av postene på den nye kulturstia som ble åpnet nå i septem-

Stubbloftet skal bli tett mot mus!

Legging av taktro.

Noen bygde ei hytte ved siden av!

Her tettes veggene med asfaltplater.

Godt med en liten matpause.

ber.
Speiderhytta gir speiderne
muligheten til å kombinere uteog inneaktiviteter på møtene,
skogen rundt er spennende og
innbyr til mange aktiviteter. Her
blir det også muligheter for overnatting, og kanskje kan speidere
på besøk fra andre land få oppleve norsk hyttetur?
Tekst/fFoto: Hilde Ely-Aastrup
og Svein Aastrup
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Møt Den Norske Israelsmisjon
Hvis du ønsker å møte Den
Norske Israelsmisjon kan du
møte opp på stevnedagen i
Sakshaug kirke og Kjerkstu
søndag 11. oktober.
Denne gamle misjonsorganisasjonen har trukket til seg ungdommelig engasjement. Et
godt eksempel på at misjonen
går nye veier er deltakelsen i
freds- og forsoningsarbeid på
kristen grunn i Midt-Østen.
Nylig ble første del av den
andre BROBYGGER-konferansen avviklet i Norge, med
10 palestinere, 10 israelere og
10 nordmenn i alderen 20-25
år.
Et eksempel fra konferansen:
Hatet israelere
Nasri er palestiner og bor i
Betlehem. "Jeg hatet israelerne
og var ofte med på å kaste stein
på de israelske soldatene." En
gang havnet han i fengsel. "De
satte meg inn uten en gang å
snakke til meg. Men der på cella
begynte jeg å be. Jeg er vokst
opp i en gresk ortodoks familie
og vi gikk ofte i kirken, men jeg
skjønte aldri hva som foregikk.
Jeg hadde bedt før også men ikke
tenkt over hva jeg sa. Nå ba jeg
fra hjertet. Og jeg kjente at det
skjedde en forandring inni meg.
Jeg er ikke en person som gråter
lett, men nå gråt jeg. Etter en
stund kom det noen og låste opp,
ga meg ID-kortet mitt tilbake og
sa jeg kunne gå hjem. Det var et
under. Jeg sa til Gud at jeg ville
gi livet mitt til Ham. Fra da av
kjente jeg en glede i hjertet, selv
midt i alle problemer," forteller
han.

Olav Lende

Ikke dømme så raskt
"At jeg fikk visum til Norge er
også et under, når jeg tenker på
alle de problemene jeg har hatt
med israelske soldater. Vi som er
kristne palestinere lever i en
spent konflikt hver dag med
muslimer på den ene siden og
Israel på den andre siden. Så da
jeg kom til Norge, tenkte jeg at
jeg bare ville bli kjent med de
norske, ikke de israelske. Men
sakte men sikkert, gjennom bønn
og felleskap, ble vi bedre kjent.
Vi begynte å snakke sammen og
dele det som var vanskelig. Jeg
tror Gud ville vi skulle komme
nærmere hverandre. Jeg oppdaget at ikke alle israelere er slik
jeg hadde trodd. Jeg har lært å
lytte og ikke så raskt å dømme
mennesker."

På stevnedagen vil vi blant andre
møte Olav Lende, en av de unge
og engasjerte, nylig ansatt i
Israelsmisjonen for å arbeide
med å kalle flere til å ta ansvar i
dette viktige og nødvendige
arbeidet. Han vil tale i gudstjenesten og på misjonsfesten i kirkestua. Vi ser gjerne at dette blir
et møtested for både Inderøy og
Innherred for øvrig.
• Kl.11.00: Misjonsgudstjeneste
og høsttakkefest v/ sokneprest
Sverre Gustad. Olav Lende fra
Den Norske Israelsmisjon.
• Kirkekaffe og misjonsfest:
Olav Lende, Inderøy musikkkor, Svein Gjære, Annbjørg E.
Hesselberg.
Velkommen til stevnedag for
Israelsmisjonen!

Høsten 2009
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Samlivsforedrag
ved Torbjørn Nordvoll
lørdag 31.10.2009
på Utøy bedehus
Tema: Kjærlighet som varer
Program
for
dagen:

1030 - 1100
1100 - 1230
1230 - 1330
1330 - 1530

Kaffe
Foredrag v/ Torbjørn Nordvoll
Varmmat og kaffe
Foredrag v/ Torbjørn Nordvoll

Pris: 500 pr. par inkl. middag
Påmelding til Kjersti 93872596 eller Laila 92416966.
Velkommen til en dag med fokus på parforholdet!
Følg med på nærmere annonsering i Inderøyningen og
Trønderavisa når dagen nærmer seg.
Arr.:
Familiekoret og
Norsk Luthersk Misjonssamband, Inderøy
Torbjørn Nordvoll

Samlivsseminar
på Utøy
Foredragsholder
Torbjørn Nordvoll forteller:
- Gjennom utallige samtaler med
unge, voksne og litt eldre, enkeltmennesker og par har jeg sett at
hvert enkelt par, hvert enkelt
hjem er unikt. Ingen forhold er
like samtidig som det er mange
felles like utfordringer vi står
overfor som parfolk. Derfor er
det nyttig å komme sammen og
høre litt hvordan andre kan ha
det, le litt av like problemstillinger, registrere den lille forskjellen som ofte er til vår egen

situasjon og samtidig la seg
utfordre til å tenke gjennom sider
ved samliv som vi kanskje ikke
helt har vært klar over. Det er
ikke min stil å utfordre noen til
verken å si noe på direkten eller
utlevere seg selv og sitt forhold,
det har jeg lite sans for. Nei, jeg
ønsker å gi tilhørerne, enten de er
single eller parfolk, ung eller
gamle, noe nytt å spekulere på.
Det kommer alltids en mulighet
senere til å snakke med noen
eller den andre part, om ett eller
annet som ble viktig for en. På
seminaret på Utøy blir det verken
salmesang eller bønn, men rene
ord for penga om samlivets
mange utfordringer og gleder,
innpakket i en lett humoristisk

form. Mann deg opp og kom, du
vil ikke angre på det, det lover
jeg. Og samlivet en står i er verdt
en liten ekstra innsats i disse
ulvetider, hvor mange opplever
skilsmisse på kroppen.
- Jeg er en helt vanlig mann og
far til fem. Utdannet lærer, lektor
i kroppsøving, senere utdannet
som coach og har skrevet to
bøker om sex og samliv. Akkurat
nå har jeg fast spalte i avisa Vårt
Land om temaet. Vil du vite litt
mer om meg kan du gå inn på
www.pedagogiskformidling.no
Velkommen på samlivsseminar!
Hilsen Torbjørn Nordvoll
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Slekters gang
Inderøy sokn
Døypte:
21.06. Tove Lise Jule
(Døpt i Stiklestad krk.)
29.06. Kasper Nymoen
18.07. Helene Tunset
29.07. Magnus Earl Nørholm
Jøran Kjølstad
Fredrikke Daling Sakshaug
Maren Vist
09.08. Leander Vistven-Pedersen
(Døpt i Steinkjer kirke)
16.08. Johannes Nøttveit Berg
Linus Sandstrøm
John Indreråk Volan
Ella Viktoria
Berglund Hilmarsen
Eva-Mari Kolstad
Gine Hoff Grønvik
06.09. Alexander Broe Jensen
Christian Farnes Ferstad
Martine Sundnes Harjo
Aina Oline
Haugberg Solheim
Vigde:
20.06. Bente-Anita Kilen
og Kenneth Manka
27.06. Marianne Hammernes
og Eskil Bruås
04.07. Anne Tronhus
og Øyvind Aasrøe
18.07. Toril Langås og
Bernt Tore Tunset
Silje Hindrum Sæther
og Sverre Løvli
01.08. Rita Larsson
og Stian Olsen
Maren Tronstad
og Erlend Rotmo Slapgård
15.08. Siv Nyeng Berg
og Ole Andreas Aune
29.08. Marthe Stornes
og Marius Støveng Hovde
09.09. Jorunn Margrete Aabakken
og Per Helge Sakshaug

19.09. Eva Synnøve Oscarsen
og Folke Johannes Lian
Døde:
20.07. Ingeborg Marta Fossum
f. 1928
03.08. Mary Anne Johansen
f. 1923
28.08. Jorund Jørgensen f. 1930
31.08. Olav Munkeby
f. 1937
10.09. Johannes Nilsen Ulvin
f. 1921
Røra sokn
Døypte:
28.06. Sebastian Haugen
Magnus Dalen Nordberg
12.07. Mathias Johannes
Rojas Søholt
Maria Francisca
Rojas Søholt
Vilde Valentina Nyborg
13.09. Jo Arnold Fleischer Gausdal
Nora Elise Green Ovesen
Vigde:
18.07. Camilla Kolstad
og Kristoffer Aunan
25.07. Liv Jorun Buan
og Erlend Gudding
15.08. Maria Helen Stattin
og Trygve Vist
(Vigd i Hotagen, Sverige)
Døde:
29.08. Solveig Følstad

f. 1953

Vigde:
20.06. Astrid Humstad
og Helge Bardal
27.06. Irene Sand
og Stian Ludvigsen
04.07. Mari Løvrød Græsli
og Harald Kirknes Erichsen
Grethe Moberg
og Richard Graham
Hemry Widdowson
25.07. Anne Marit Angelica
Brandsvikhaug
og Robert Hansen
Synne Benedicte Hustad
Wold
og Morten Magnus Voll
08.08. Margaret Grønnesby
og Bjørn Endre Skjemstad
19.09. Andre Hofland
og Sandra Irene Nergård
Gartland
Døde:
30.08. Ingeborg Agle

f. 1973

Mosvik sokn
Døpte:
28.06. Isak Karlsen
26.07. Kristian Viken
30.08. Marthe Selseth Solem
Vigde:
25.07. Astrid Michaela Moridz
og Hein Diegelmann
08.08. Hanne Ljøkjell
og Daniel Hamstad

Sandvollan sokn
Døypte:
14.06. Alva Kristine
Lorentzen Blengsli
(Døpt i Mære krk)
21.06. Elise Monkan
19.07. Frida Timannsvik

Døde:
14.07. Helge Gunnar Ørshødal
f. 1931
28.07. Sigvald Marius Nesset
f. 1924
26.08. Mary Kristine Gjetåsaune
f. 1922
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Messeliste
11.10. 19. s.e. pinse
Mark 12, 28-34
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Gustad
Høsttakkefest
18.10. 20. s.e. pinse
Mark 2, 1-12
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Familiegudsteneste
v/spr. Holmeide
Høsttakkefest
Utdeling av Min Egen kirkebok
til 4-åringene
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Gustad
25.10. Bots- og bededag
Jes 59, 1-4,8-9
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
01.11. Allehelgensdag
Matt 5, 1-12
Sakshaug kyrkje
Allehelgensmesse
v/ spr. Holmeide

kl 11.00

Mosvik kirke
kl 11.00
Allehelgensmesse v/ spr. Gustad
08.11. 23. s.e. pinse
Fil 1, 6-11
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
15.11. 24. s.e. pinse
1 Tim 2, 1-6a
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
22.11. Siste søndag i kirkeåret
Matt 25, 31-46
Vestvik kirke
11.00
Gudstjeneste v/ spr. Gustad

29.11. 1. søndag i advent
Luk 4, 16-22a
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Familiegudsteneste
v/ spr. Holmeide
Utdeling av Min egen kirkebok
til 4-åringene
Salberg kyrkje
kl 19.00
Lysmesse v/ spr. Holmeide
Heggstad kyrkje
kl 19.00
Lysmesse v/ spr. Gustad
06.12. 2. søndag i advent
Luk 12, 35-40
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Holmeide
13.12. 3. søndag i advent
Matt 11, 11-19
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Lysmesse v/ spr. Gustad
20.12. 4. søndag i advent
Joh 3, 26-30
Stokkan grendehus kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
Sakshaug kyrkje
Julekonsert

kl 19.00

Mosvik kirke
Julekonsert

kl 19.00

21.12. Heggstad kyrkje
Julekonsert
24.12. Julaftan
Luk 2, 1-14
Mosvik kirke
Julegudstjeneste
v/ spr. Holmeide

Sakshaug kyrkje
kl 15.30
Julegudsteneste v/ spr. Gustad
Salberg kyrkje
Julegudsteneste
v/ spr. Holmeide
25.12. Juledag
Joh 1, 1-14
Sakshaug kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Holmeide

kl 16.00

kl 11.00

Vestvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/ spr. Gustad
26.12. Stefanusdagen
Apg 7, 52-60
Heggstad kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Salberg kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Gustad
01.01. Nyttårsdag
Matt 1, 20b-21
Sakshaug kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Gustad

kl 11.00

kl 11.00

kl 11.00

Mosvik kirke
kl 11.00
Høytidsmesse v/ spr. Holmeide
kl 19.00

kl 14.00

Heggstad kyrkje
kl 14.00
Julegudsteneste v/ spr. Gustad
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INDERØY PRESTEGJELD
www.inderoy-prestegjeld.no
KYRKJEKONTORET
Inderøy kyrkjekontor . . . . . . .tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Mobiltlf. Gustad . . . . . . . . . . . . .41 64 74 28
Mobiltlf. Holmeide . . . . . . . . . . .97 70 71 51
e-post:
inderoykirkekontor@inderoy-prestegjeld.no

KONTORTID
Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
Ellers etter avtale. Mandag har prestene fri.

BOLIG
Sokneprest Sverre Gustad,
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: Jesus din søte forening å smake. Lenges og trenges mitt hjerte og sinn.
Riv meg fra alt det meg holder tilbake, dra meg i deg, min begynnelse, inn!
Vis meg med klarhet min avmakt og møye, vis meg fordervelsens avgrunn i meg,
at seg naturen til døden kan bøye, ånden alene må leve for deg.
Norsk Salmebok nr 641 vers 1
DesignTrykk

