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Reformenes tid
Jeg er et reformbarn… jeg har blitt rammet
av flere reformer i mitt liv. Det tydeligste minnet
om en reform var ”Reform-94”, en ny læreplan
og strukturering av videregående opplæring, og
jeg var en del av det første kullet, med alle barnesykdommene det førte med seg.
Underveis i teologistudiet forsto jeg at det
til en hver tid på universitet og høyskole har
eksistert en ny og en gammel ordning, og i min
studietid kom ”Kvalitetsreformen”, med endret
struktur for høyere utdanning og forkortelse av
studietiden for teologistudiet.
Nå er vi på nytt inne i tiden for reformene i den
norske kirke, vi har riktig nok hatt forsøks- og
prosjektmenigheter innenfor både trosopplæring
og gudstjenesten. Og planene har delvis kommet
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og er ellers underveis. Vi har fått ny plan for diakoni, kirkemusikk og trosopplæring og venter på
den nye gudstjenesteordningen.
Den reformen som har fått størst feste og
som holder på å innføres er trosopplæring. Den
innføres prostivis, og inntil videre har vi ikke
blitt tildelt midler i Nord-Innherad prosti, men
vi forbereder oss. Den nye trosopplæringsplanen
er felles for hele kirken, og forutsetter at hver
menighet selv lager en lokal trosopplæringsplan,
dette arbeidet er vi så vidt i gang med.
Denne reformtiden er en tid hvor kirken
trenger medlemmene sine, både til å komme
med meningene og ønskene sine og til å omslutte
prosessen av bønn.
Margrete Holmeide

Langbord i Sakshaug kyrkje
Skjærtorsdag kveld dekkes det langbord i midtgangen i Sakshaug kyrkje.
Vi planlegger et felles måltid. Menyen er
henta fra det jødiske påskemåltidet. Det er et
rituelt måltid etter bibelsk, jødisk og kristent
mønster. Under måltidet leser vi sentrale tekster
som danner bakgrunn for vår påske. Vi håper at
mange kommer for å oppleve måltidsfelleskapet.
Måltidet avsluttes med nattverd.
Det er første gang vi dekker langbord i kirka.
Det blir ei opplevelse for de som deltar. Vi begynner kl. 19.00.
Påmelding til kirkekontoret innen tirsdag i den
stille uke, slik at vi får noenlunde oversikt over hvor
mange som kommer. Vi må også be om at vi deler
på utgiftene vi har til måltidet. Utgiftene blir innen
rimelighetens grenser.
Velkommen til et festmåltid i kirka.

Kunstbrevet 2009
Det er fortsatt mulig å kjøpe ”Kunstbrevet 2009”.
Kunstbrevet er laget av Anne Katrine Oxaal og
selges for 250 kr på kirkekontoret og på internettkaffen e@. Inntekten går til orgelfondet i
Sakshaug kirke.
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Den andre Eva
I bibelens persongalleri er Maria en sentral
skikkelse. Bibelen har mange menn som ruver.
Men bibelens kvinneskikkelser er ikke mindre
spennende. Det er kvinnene som føder slekts
ledd etter slektsledd. De er selve livskraften i
frelseshistorien. De fant andre former for styrke
enn makten, andre veier til storhet enn ambisjon
og ære. For eksempel Sara som ved et under ble
stammor til hele Israels slekt. Hanna mor til profeten Samuel er også ei av disse troens mange
formødre. Blant disse var også Rut, kong Davids
mor. (Jesu slektstavle hos Matt. 1,1-17 fram
hever kvinnene.)
Jesu formødre viser at Gud handler i historien med mennesker, midt i svik, sorg og skam.
Bibelen viser hvordan små og oversette blir
opphøyd til forbilder og sentrale aktører i Guds
historie, som leder til frelse.
I kirkeårets Maria budskapsdag bryter Maria
ut i lovsang. Hun må være inspirert av dagens
prekentekst salme 113. Maria kunne sin bibelhistorie, GT. Hannas lovsang over at hun fikk
sønnen Samuel klinger også med. 1.Sam.1,3.
Apostelen Paulus meisler ut et fantastisk budskap, ”I Kristus har han utvalgt oss før verden
ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for
hans ansikt.”
Maria stilte seg til disposisjon i motsetning
til Eva i 1.Mos.3. Maria åpnet for underets Gud
og ble hans ringe tjenerinne. Utenfor ekteskap
unnfanget hun Guds sønn ved Den hellige ånd.
Det som var lite utvalgte Gud seg. Maria var et
levende ja. Akkurat som i skaperakten:”Bli lys”
sa Gud i himmelen, og det ble lys på jorden.
1.Mos.1,3. Gud sa til Maria at hun skulle bli mor

til Hans sønn. ”La det skje”, svarte hun med den
absolutte selvfølgelighet.
Hvordan kan vi ære Maria på den rette måte?
Vi protestanter, vi lutheranere inklusive, holder
Maria godt i bakgrunnen. Vi er redde for det
katolske, men la oss ikke glemme den andre
Eva, Maria. Hun ble vår frelsers mor. Hennes
blod ble Hans i Jesus, Guds sønn, og Han er i
sannhet menneske fullt og helt. Det bør være
like naturlig å snakke om den andre Eva som den
andre Adam, Jesus. Dette er to parallelle linjer i
Guds handling i historien.
Gjennom Maria fullbyrdes frelsesverket, og
vi utfordres til å prise henne, juble over Marias
eksempel. Men tilbedelsen rettes til sønnen
Jesus.
Maria er vårt store forbilde i det å stille seg til
disposisjon for Herren. La hennes lovsang også
fylle oss slik at frelsens glede blir vår.
Maria undret seg over det som skjedde. Til
slutt stod hun ved korset, Jesu kors, som ”mater
dolorosa” smertenes mor. Gjennom Maria fullfører Gud sitt frelsesverk.
Maria er vårt store forbilde. Hun stilte seg til
rådighet og dette viser at Gud bruker de små, de
som ingen kanskje ser.
”Ave Maria”, hill deg Maria. Denne strofa
kjenner vi. Leser vi ”Ave” baklengs får vi Eva.
Maria er Evas motsetning. Eva lot seg friste av
djevelens listige angrep, mens Maria stilte seg
åpen for himmelens krefter.
Det er grunn til lovsang på Maria budskapsdag.
Sverre Gustad

17. mai og Kjerkstu

Russlandsbesøk til Inderøy

Det blir IKKE salg av kaffe, brus og kaker i
Kjerkstu på Sakshaug 17. mai i år! Vi er gamle
damer i Kjerkstuforeninga, og vi orker ikke mer.
Men på basaren den 2. oktober stiller vi opp igjen!
Er det noen som vil ta over kaffesalg 17. mai, da
overleverer vi veldig gjerne stafettpinnen videre!
VI BEKLAGER!
Kjerkstuforeninga

Onsdag 14.4 kl 19.00 vil Kolasekr. Sigfred
Giskegjerde og Natalia Vetsko fra Ny Begynnelse
(organisasjon som arbeider med rusmisbruk og
seksuelt misbrukte barn) delta på møte på Utøy
bedehus. Kretssekr. Jon Amundal deltar også.
Velkommen!
Samemisjonen
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Påske i Jerusalem
1. AKT: PALMESØNDAG
På sin vei mot Jerusalem følger Jesus og følget
hans den vanlige veien fra nord i landet, langs
Jordanelva til jordas laveste punkt, Jeriko ved
Dødehavet. Der begynner oppstigninga mot Jerusalem på hele 1200 høydemeter.
Følget kommer over Oljeberget, Jesus ser ut
over byen. Han gråter over byen og dens kommende
skjebne. Han griper til profetens ord: ”Se din konge
kommer til deg, fattig og ridende på et esel” Folk
tar palmegreiner, vifter med dem og roper: Hosianna, Davids sønn”.
Jesus hylles som konge. Om kvelden vender
Jesus tilbake til sine venner i Betania. Første akt er
over.
2. AKT: MANDAG
Andre akt begynner tidlig om morgenen. Sammen med disipler og venner går han over Oljeberget nok engang, til fots. På veien dit forbanner han
et fikentre som ikke bærer frukt. Dette er et dunkelt
sted i påskedramaet som er åpent for undring og
tolking.
Jesus går til templet. Her har han vært flere
ganger. Han husker nok ikke første gangen da
Simeon tok han i hendene og utbrøt: ”Med egne
øyne har jeg sett din frelse.”. Luk 2,29. Senere var
han der som tolvåring. Vi husker setningen da han
ble gjenfunnet av foreldra: ”Skjønte dere ikke at jeg
må være i min Fars hus.” Nå går Jesus amok, han
er fylt av et voldsomt raseri over forholdene der.

Han velter bord og benker og driver alle ut. ”Mitt
hus skal være et bønnens hus”, proklamerer han.
Det jødiske presteskapet utfordres mer enn de tåler.
Jesus drar tilbake til Betania.
Andre akt er
over.
3. AKT:
TIRSDAG
Igjen er Jesus
på tempelplassen. At han tør.
Nå opptrer han som en skriftlærd mellom skriftlærde. Samtale og diskusjon er en viktig del av den
jødiske tradisjonen. Jesus settes på prøve. Overpresten viser han en mynt og spør:” Er det riktig
for en jøde å gi keiseren skatt?” Atter setter Jesus
dem fast. ”Gi keiseren hva keiserens er og Gud hva
Guds er.” Og han profeterer om templet. ”Det skal
ikke bli sten tilbake på sten”. Tredje akt er over.
4. AKT: ONSDAG
Denne dagen markerer ei mellomakt i Betania. Han er invitert til Simeon den spedalskes hus.
Er Simeon en av de ti som Jesus helbreda? Her
kommer ei kvinne og salver Jesu føtter med ei
kostbar salve. I Johannesevangeliet heter hun
Maria. Å la seg hylle på denne måten av ei kvinne
var uhørt.
Er dette ei salving av frelserkongen? Han, Jesus,
går dermed inn i rollen som Messias, den
salvede. Jesus sier at dette var ei salving til
døden. Matt.26,12. Salving var en viktig del
av dødsritualet. Nå er det ingen vei tilbake.
Fjerde akt er fullført.
5. AKT: TORSDAG
Judas Iskariot har tatt kontakt med overpresten Kaifas. Er han en bevisst foræder?
Påskefeiringa næremer seg høydepunktet. Snart skal tusenvis av lam bøte med livet
i og omkring templet. Disiplene finner en sal
hvor de kan feire det tradisjonelle jødiske
påskemåltidet. De følger det spesielle
ritualet. Måltidets elementer; usyret brød,
bitre urter og saltvatn forteller om jødenes
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tårer i Egypt og om slaveriets bitterhet. Fire
beger med vin drikkes: Livets beger, frihetens beger,
velsignelsens beger og håpets beger.
Jesus gir måltidet et fullstendig nytt innhold.
Han blir selv en del av menyen. Han kaller brødet
for sitt legeme og vinen for sitt blod. Disiplene skal
feire måltidet til minne om ham, ikke lenger om
utgangen fra Egypt. Nattverden er innstiftet. Judas
er identifisert som foræder. Han styrter ut i natten.
Jesus blir mer og mer overlatt til seg selv. En vakt
styrke fra øverstepresten kommer og henter han i
Getsemane. Prosessen mot Jesus er i gang. Femte
akt er omme.
6. AKT: FREDAG
Jødene lever som en homogen etnisk gruppe i
det veldige Romerriket. De har begrenset mulighet
til å ordne opp i egne saker. Blir vitale romerske
interesser truet, vanker det ingen nåde. Veien til
retterstedet er kort. I begynnelsen av prosessen er
dette en helt jødisk affære. Kaiafas, øverstepresten, leder forhøret. Anklagen lyder på at Jesus har
krenket jødenes tro. Jesus kom med utsagn som
om han var Messias eller Guds sønn. Jesus viser til
profeten Daniel om Menneskesønnen. Dette var ei
summarisk rettssak. Det høye råd ble sammenkalt
om natta. Jesus blir med en gang funnet skyldig.
Pontius Pilatus blir vekket tidlig om morgenen.
Det er bare han som kan gjøre dommen, korsfestelse,
rettskraftig. Pilatus kvier seg for å stadfeste dommen. Prestene gir skinn av at her gjelder det også
politikk. Jesus utgir seg som jødenes konge. Pilatus
ville sette han fri. Han brukte å gi en fange amnesti
under høytiden, og stiller Jesus opp mot morderen
Barabbas. Pilatus gir etter for folkemengdens rop
om korsfestelse av Jesus og gir Barabbas fri.
Jesus føres til retterstedet og korsfestes mellom
to røvere. Han oppgir sin ånd og sier: ”Far, i dine
hender overgir jeg min ånd.” (Sitat fra salme 31)
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Ifølge Johannesevangeliet dør Jesus samtidig med
at påskelammet
ofres i templet.
Jesus gravlegges. Josef fra Arimatea stiller sitt
eget
gravmæle
til
disposisjon.
(I gravkirka i
Jerusalem ligger
det en lang flat
stein. Tradisjonen forteller at Jesu legeme ble lagt
på denne steinen da det ble stelt før gravlegginga.)
Grava ble sikra både med vakter og segl.
Døden triumferer i sjette akt.
7. AKT: LØRDAG
Det er stille. Stillheten brytes da det er vaktskifte
ved grava. Sorg preger syvende akt.
8. AKT: DEN FØRSTE DAG I UKA.
Vår Søndag.
En engel stiger ned og ruller vekk steinen slik at
grava åpnes. Tøffe romerske soldater faller til jorda
og blir liggende som døde.
Tidlig om morgenen kommer noen kvinner til
grava og de finner grava tom. Jesus hadde stått opp.
Han seira over dødens krefter. Han viste seg for
disiplene flere ganger. Det gryr fram ei forståelse
at ved Jesu oppstandelse er det noe nytt. Døden er
beseiret, et nytt håp er kommet. Vi tror kvinnenes
ord om ei tom grav og apostelen Johannes sitt
utsagn; ” Han så og trodde”. Som ”faktum”
har oppstandelsa ingen analogi. Det er ingen å
sammenlikne med. Folk kom til tro på ryktet om at
Jesus hadde stått opp fra de døde.
Den åttende dag er begynnelsen på troens historie og kirkens liv. Den åttende dagen er Kristi
oppstandelsesdag. Det er ikke uten grunn
at enkelte kirker er åttekantet. Oktogonen i
Alstadhaug kirke og i Nidaros domkirke
symboliserer kirkas fundament: Jesus lever!
Kraften i den åttende akta er virksom i
dag.
God påske alle sammen!
Sverre Gustad
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“Syng med oss”

Sakshaug kyrkjekor.

Tirsdag 4. mai arrangerer
Sakshaug kyrkjekor ”Syng med
oss”-kveld. Koret har tradisjon
på å arrangere en slik kveld hvert
år. Hver sangkveld har sitt eget
tema og i år har valget falt på
”nasjonale sanger”. I denne kate-

gorien finnes det en rik sangskatt
som sjelden blir sunget.
I tillegg til allsang blir det
kaffe og loddsalg. Tidspunkt
kunngjøres i ”Inderøyningen”.
Velkommen!

Konsert
Søndag 25. april kl. 19.30
inviterer Sakhaug kyrkjekor til
konsert i Sakshaug kirke.
Koret, som ved denne konserten er utvidet med mange
sangere, fremfører Missa brevis
i F av J. Haydn og deler av G.
Faures Requiem. Missa brevis er
et lekende verk basert på messens liturgiske ledd. Musikken er
skrevet for kor, orkester og solister. Medvirkende er sangsolistene

Maria Stattin og Cecilie Karlsen
og et sammensatt orkester hvor
blant andre Ingrid Skjesol Stai,
Julian Aastrup og Siv Furunes
spiller.
G. Faures kjente Requiem er
et mektig og iørefallende verk.
Her blir koret akkompagnert av
Bjørn A. Bratsberg på orgel og
hornistene Håkon Dahl og Reidar
Sundal. Velkommen!

Stell av
graver
På Inderøys 5 kirkegårder
er det ca 130 gravsteder som
har en eller annen avtale om
stell. I tillegg trenger bed og
blomsterurner ved kirkene
stell.
Fellesrådet ønsker å komme i kontakt med personer
som kan påta seg arbeidet.
Jobben kan gjerne deles på
flere. Høres dette interessant
ut, ta kontakt med kirkekontoret tlf. 74 15 60 20.
Kirkevergen
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Takk til Kari Aasan
Kari Aasan har gått over i pensjonistenes rekker. Hun avsluttet
sin lange tjeneste som klokker
i Mosvik sogn 2. juledag 2009
i Vestvik kirke. Hun startet sitt
virke som klokker i 1987, først
i Vestvik kirke og litt senere
samme år i Mosvik kirke.
Du stilte opp for menigheten
både i glede og sorg i hele 22 år.
Mange vil i dag huske deg og har
gode minner fra ditt arbeid som
leder i Stjernegruppa, der du
samlet unge kirkegjengere til lek
og noe mer alvor etter søndagens
gudstjeneste.

Vi vil takke deg, Kari, for den
gode og inkluderende måten du
la opp ditt arbeid på og den måten
du utførte tjenesten på. Takk for
en god, lun og samvittighetsfull
væremåte.
Vi vil benytte anledningen
til å takke deg for den innsats
du har lagt ned til det beste for
menigheten og for den betydning
du har hatt for mange.
Takk for godt samarbeid, Kari,
og vi ønsker deg mange gode og
aktive år som pensjonist.
Menighetsrådet, ansatte og
prester

Kari Aasan i sin siste gudstjeneste som
klokker, 2. juledag 2009.

Mosvik menighetsråd 2010 – 2012

Foran f.v.: Christel Mari Karlsen, leder Ann-Kristin Wiik Langfjæran, nestleder Arnold Lorentsen. Bak f.v.: Sogneprest
Margrete Holmeide, komm. repr. Signar Berger, Roger Hågensen, Willy Karlsen, Rita Dahl Staberg, Bente Nyborg. (Foto:
Helge Brattaker)
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Ung jente med stort prosjekt:

Barnehjem i Bangladesh
For åtte år siden reiste Mari
anne Gustad (da 26 år) til Bang
ladesh. Oppholdet der førte til at
hun var med og startet prosjektet
”Home of Love” – et barnehjem
for hjemløse gutter. Sist jul dro
hun tilbake, sammen med fire
venner, for å følge framdrifta i
prosjektet og bli kjent med ar
beidet på og omkring barnehjem
met. 8. februar inviterte hun,
sammen søsteren Astrid Kristine
og Marte Estendatter Græsli, til
samling i Kjerkstu, der de fortalte
om prosjektet og om turen.
I 2001 gikk Marianne på bibelskole i Hurdal. Som et ledd i utdannelsen dro hun til Bangladesh for å
arbeide på et dagsenter i hovedstaden Dhaka. Der bodde hun i slummen, hvor hun ble vitne til en enorm
fattigdom.
- Det var tøft, sier Marianne, vondt og vanskelig å se alle menneskene som levde under forhold
som vi i Norge ikke kan forestille
oss, og det var slitsomt å ikke kunne
språket.
Så ble hun kjent med en bengalsk
familie som bodde på ei øy utenfor

Dhaka. De var kristne, var høyt utdannet og snakket engelsk. Eldste
sønnen i familien het John. Marianne ble invitert med til øya de kom
fra. Hun følte at folk levde bedre liv
der, sjøl om også de var fattige.
Det var her, på øya Bajua, at det
hele startet – med at George, broren
til John, en dag kom hjem med tre
gutter som han hadde plukket opp
fra gata. De var i 5-6-års alderen,
hadde ingen familie og ikke noe
sted å bo. Guttene fikk husrom i
kirka på øya, der George var prest,
og familiene gav dem middagsrester
fra egen husholdning.
- Kunne jeg gjøre noe her? tenkte
Marianne. I slummen i Dhaka var
fattigdommen så bunnløs at hun ble
overveldet av avmaktsfølelse. Det
var så lite folk kunne gjøre for å
hjelpe. Her øynet hun imidlertid en
mulighet til å gjøre noe konkret.
Sammen med John Bose fikk hun
ideen om å bygge et barnehjem, og
arbeidet ble satt i verk. Det startet
med et hjem for fire hjemløse gutter.
I dag er det 20 gutter i alderen 4 til
14 år som bor på hjemmet. Sammen
med sin bror, George, har John Bose
ansvaret for driften av hjemmet og

Marianne sammen med Chondona, som var hushjelp hos John med familie, og er
det fortsatt. De har tatt henne til seg. Til gjengjeld jobber hun for dem og er med
overalt – nå også på den omtalte båtturen. (Foto: Kirsten Fossan)

guttenes hverdag. Prosjektet støttes
økonomisk av midler fra Norge.
“Home of Love” –
barnehjem og skole
Barnehjemmet bærer navnet
“Home of Love” – ut fra et ønske
om at det skal være et hjem der
barna får mye kjærlighet, om enn
ikke fra sine egne. De har sin egen
”mamma”, som er der hele tiden.
I et land med 57 % analfabetisme
er det viktig å sette fokus på utdanning, og i tilknytning til barnehjemmet drives det nå en førskole for
180 fattige barn. Med dette kan flere
barn få mulighet til å komme inn på
den lokale barneskolen.
Det er et kristent barnehjem og
en kristen skole, men de ansatte er
både hinduer, kristne og muslimer.
- Barna får høre om andre
religioner, men mest om Jesus, sier
Marianne.
Økonomi
”Home of Love” støttes og drives
ved hjelp av økonomiske midler fra
Norge, der Marianne står i bresjen
for å samle inn penger til prosjektet.
Det er en stor oppgave.
Først måtte det imidlertid opp
rettes konto i en bengalsk bank. Det
kostet hele 4 000 kr, som er svært
mange penger for folk i Bangladesh. Der i landet må altså folk ha
en formue før de kan begynne å
spare.
Marianne, som hadde jobbet
noen år, brukte egne penger for å
opprette en slik konto, og hun syntes
det var en god investering. Nå kunne
ideen om et barnehjem omsettes til
handling.
Vel hjemme i Norge startet arbeidet med å samle inn penger. Nå
sender hun penger minst fire ganger
i året, 50 – 60 000 kr til sammen.
Dette er faddergaver og gaver som
ellers blir gitt til prosjektet. Mari-
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anne er registrert i Brønnøysund
registeret med eget foretak, og alle
pengene som kommer inn på konto,
går til Bangladesh.
Mottatt med ”Love”
Guttene fra barnehjemmet, førskolebarna, lærere og andre medarbeidere stod med blomster i hend
ene og gav Marianne og de fire
reisekameratene en varm velkomst
da de kom på besøk sist i desember.
Etterpå fulgte dager med sang, lek og
samvær – til gjensidig glede og trivsel. Blant annet ble en båttur til en
dyrepark i mangroveskogen en stor
opplevelse for guttene, og også for
de norske ungdommene. Mariannes
søster, Astrid Katrine, uttrykker seg
slik: - Å få dele nysgjerrigheten og
gleden over turen med våre bengalske venner, var spesielt, og da personen ved siden av meg uoppfordret
la hodet sitt i fanget mitt for å hvile
seg, føltes jul- og nyttårsfeiring i
Norge ekstra fjernt…
Ringvirkninger
Arbeidet tilknyttet ”Home of
Love” har skapt ringvirkninger og
påvirket lokalsamfunnet på flere
nivå. I tillegg til barnehjemmet og
førskolen er det bl.a. startet opp
med mikrokredittgrupper for kvinner, med mulighet for å låne penger

Trist beskjed:

Marte Estendatter Græsli (t.v.) og søstrene Astrid Katrine og Marianne Gustad
fortalte om prosjektet ”Home of Love” og om turen til Bangladesh. Mellom seg har
de bilde av to blide gutter fra barnehjemmet. (De to andre som var med på turen,
Paul-Johan Gustad (Inderøy) og Runar Vedå (Osterøy), var ikke til stede på Kjerkstu.) (Foto: Kari Nikolaisen)

til for eksempel kjøp av fiskenett
for å drive fiske, eller til innkjøp
av høns for eggproduksjon. Disse
gruppene bringer kvinnene sammen, hjelper familieøkonomien og
gir ikke minst sjøltillit til å drive
egne virksomheter.
Marianne deltar stadig i beslutningsprosesser angående prosjektet,
og det å kommunisere og veilede
fra den andre siden av jorda er ikke
alltid like lett. Nå kunne hun ved
selvsyn konstatere at arbeidet med
”Home of Love” bærer frukter.

Etter at ovenstående artikkel var levert til trykking, kom e-post med trist beskjed fra Marianne – om
at John Bose, kona Rita og Chondona (hushjelpen)
hadde mistet livet i en tragisk bilulykke i Bangladesh 7. mars, og at Johns mor var alvorlig skadet.
Rita og Johns lille sønn, Joshua, på 4 år, har
dermed mistet både mor, far og Chondona, som var
hans mor nummer to.
Hvis noen av Kyrkjebladet sine lesere velger å
benytte kontonummeret som står oppgitt i artikkelen,
ønsker Marianne at pengene denne gangen skal øremerkes John sin lille gutt, som nå er et foreldreløst
barn – akkurat som dem hans far viet livet sitt til.
Kyrkjebladet beklager sterkt det som er hendt og
sender varme tanker til alle som er berørt av ulykken.

- Med fokus på hjelp til selvhjelp
ønsker vi å utvikle prosjektet videre,
sier hun.
Hvis noen ønsker å vite mer om
prosjektet eller ønsker å støtte dette
arbeidet, kan Marianne kontaktes på
mgustad@hotmail.com .
Gaver til konto 4202.18.92933.
All honnør til ei sterk, modig og
samfunnsengasjert jente! Kyrkje
bladet ønsker lykke til videre med
prosjektet!
KN
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Glimt fra Heggstad kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE 24. JANUAR
Denne dagen fikk femteklassingene på Sandvollan overrakt hver sin Bibel som gave fra soknerådet.
Sokneprest Sverre Gustad stod for overrekkelsen,
og det var ei fin stund da elevene kom fram og mottok gaven.
Synliggjøring av prekenteksten
Prekenteksten denne dagen var fra Paulus’ første
brev til menigheten i Korint, der det bl.a. står: ”Jeg

(Paulus) plantet, Apollos vannet; men Gud gav
vekst.”
Denne delen av teksten ble synliggjort ved at
det ble plantet krokusløk: Klokker Gunvor plantet, Sverre prest vannet – og så var det opp til Gud
å gi vekst. Presten oppfordret menigheten til å
komme tilbake neste gudstjeneste for å se hvordan
det hadde gått…
KN

12 blide femteklassinger med
hver sin nye Bibel.
Foran f.v.: Marius
Hjulstad, Bjarne
Strøm Kvam,
Magda-Lene Kvam
Saltvik, Wanja
Sundet og Viktoria
Langfjord. Bak f.v.:
Tor Ole Bjerkan,
Olav Gundersen,
Dorte Govasmark,
Martine Oppebøen
Jørgensen, Julie
Skagen, Liz-Katrine
Behrns, Linea
Nordby og
sokneprest Sverre
Gustad. (Foto: Jan
Arne Dammen)

GUDSTJENESTE 14. FEBRUAR

Sara Kvam
bidro med sang
– et fint innslag
i gudstjenesta.
(Foto: Jan Arne
Dammen)

– Og tre uker senere stod krokusen i full blomst.
Gud hadde gitt vekst. (Foto: Kari Nikolaisen)
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27.000 nordtrøndere
inviteres med på dugnad
I disse dager mottar 27000
nordtrøndere i alderen 14 til 75 år
brev med invitasjon til å bli med på
Nord-Trøndelags største dugnad.
Disse som får et adressert brev,
er alle medlemmer av Den norske
kirke innenfor aldersgruppen om
bor i kommunene Steinkjer, Snåsa, Namdalseid, Verran, Inderøy
og Mosvik, altså Nord-Innherad
prosti.
Gullvasking i folkekirken
Prosjektet er støttet av Opplys
ningsvesenets fond via Nidaros
Bispedømmeråd og har tittel: Gullvasking i folkekirken. Det er under
kjensgjerning at vi i området har
godt over 90% av befolkningen
som kirkemedlemmer og at disse
er kirkens viktigste ressurs.
Nå inviteres disse 27000 til å
være med på en dugnad som betyr
at vi tar medlemskapet på alvor og
inviterer til medarbeiderskap for
å gjøre våre lokalsamfunn bedre
å leve i og være med på å skape
større frivillighet.
Smørbrødliste i postkassen
De får tilsendt en smørbrødliste
hvor de kan krysse av aktiviteter

de ønsker å bidra med eller de kan
komme med egne forslag. Hva
ønsker du å bidra med og hva
ønsker du av kirken? Bak hele
prosjektet ligger tanken at alle kan
gjøre litt og at vi i fellesskap kan
gjøre en forskjell.
Frivillighet flytter fjell
Som regel spørres det etter
store engasjement i frivillighetens
verden, ofte uten tidsbegrensing.
Dette kan de færreste ta på seg.
Denne gang spørres det etter små
og konkrete tjenester ned til en
gang i året eller mer, noe som gjør
at om mange bidrar, så “flyttes
fjell”.
Konkrete og små oppgaver
Hva med å være med på dugnad på kirkegården en ettermiddag
hvert år? Hva med å gi noen kroner
til barnearbeid? Hva med å være
nattevakt på konfirmantleir ei natt
i året? Hva med å være kirkevert
tre søndager hvert år? Kasserer i et
barnekor? Besøksvenn? Medlem
i kirkens ledelse/demokrati (råd
eller utvalg)? Menighetsblad?
Hjemmesidene?
Sosialt/diako
nalt arbeid? Altså konkrete og

Ny redaktør
i Kyrkjebladet
Etter fire år i redaktørstolen for Kyrkjeblad for Inderøy Prestegjeld overlater Ivar
Wang plassen til Rune Langfjæran. Han er
ikke helt ukjent med den type arbeid, ettersom han leverer mye stoff til Inderøyningen
som frilanser, hovedsakelig fra Mosvik.
Han blir dermed leder av redaksjonskomiteen for Kyrkjebladet.

praktiske oppgaver som rydding,
maling, snekring, miljøarbeid. Her
er noen av de mange muligheter.
Utfordringen går til kirkemedlemmer som mener at de har mulighet
til å bidra litt innenfor noe de kan,
er gode på eller har lyst til for at
kirken skal bli bedre på en del ting
og at lokalsamfunnet skal bli et
enda bedre sted.
Returporto er betalt
På svarskjema er portoen betalt
og skjemaene vil bli bearbeidet og
gjort tilgjengelig for de enkelte
menighetsråd/sokneråd som vil
organisere de frivillige etter hvilke
arbeidsoppgaver de ønsker å være
med på. Har dere tenkt på at om
27000 mennesker jobber 2 timer
hvert år for kirka si, betyr det
54000 dugnadstimer? Dere kan
selv omregne det i årsverk. Dette
er utvilsomt vaskinga av gull.
Noen tror sikkert det står gulv,
men det er gull.
Kirkemedlemmene er kirkens
gull og nå håper vi det glimter til i
gullvaskepanna.
Mvh Geir Gravaas, prost
Tlf 93210880
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Årsmøte i Kyrkjebladet
Onsdag 17. februar vart det
avholdt årsmøte i Kyrkjebladet
for Inderøy Prestegjeld på kirke
kontoret. Et tradisjonelt årsmøte,
men tiden fremover ser ut til å bli
spennende, både når det gjelder
det nye styret og den nye redaksjonen.

i hovedsak skyldes at det i 2009
kun ble lagt inn en giro for fri
villige gaver til bladet. Selv om
økonomien er tilfresstillende,
er det klart at all den tid disse
gavene er eneste inntektskilde, er
det helt nødvendig med to slike
innstikk hvert år i fremtiden.

Godt oppmøte
Gledelig mange delegater
møtte opp på Kyrkjebladets
årsmøte, på en ellers så travel
OL-kveld (for de dedikerte
sportsinteresserte).
Kyrkjebladet eies av alle
soknerådene i prestegjeldet, og
det var derfor svært gledelig at
alle rådene var representert på
møtet. Årsmeldingen viste at
styret det siste året har jobbet
godt med å få på plass nye ved
tekter. Det å ha gode kjøreregler
for hvordan det skal drives, er i
alle lag/foreninger av avgjørende
betydning.
Ellers viste regnskapet for
siste år et underskudd, noe som

Nytt styre
Som vanlig på årsmøter stod
også valg på dagsorden. Det
er ikke helt uvanlig at dette er
det vanskeligste punktet i løpet av møtet. Men, på dette
årsmøtet gikk det svært så glatt
å få på plass et nytt styre. Den
nye lederen i styret for Kyrkjebladet ble Inger Einvik fra Sandvollan.
Med seg i styret får hun
styremedlemmene Arnold Lorentsen fra Mosvik, Jorid Ulvin
Stavrum fra Inderøy og Turid
Løseth fra Røra. Øvrige medlemmer ble regnskapsfører Ragnhild
Nøvik, representant fra redaksjonen i bladet Hans Reidar

Fra v. avgått styreleder Kari Husby, nytt styremedlem Jorid Ulvin Stavrum, nytt
styremedlem Arnold Lorentsen, avgått redaktør Ivar Wang og avgått produsent
Reidar Sundal.

Hammer og sokneprest Sverre
Gustad.
Omrokkeringer i redaksjonen
Etter en del år i redaksjonen
takket ikke mindre enn 3 medarbeidere av denne kvelden.
Reidar Sundal fra lokalavisa Inderøyningen har i flere år
vært en sentral person i arbeidet
med Kyrkjebladet. Han har vært
den personen som har hatt jobben med sideproduksjon/layout,
altså produksjonen av bladet, før
selve trykkingen som har blitt
utført av firmaet DesignTrykk
AS på Steinkjer. Han, sammen
med den gamle redaktøren Ivar
Wang, har i mange år gjort en
flott jobb med å få til det kirkebladet som vi kjenner det i dag.
Alle er dem begge en stor takk
skyldig, noe som også ble poengtert av styreleder Kari Husby på
møtet. I tillegg til disse to, slutter
også Astrid Melting fra Mosvik,
som medlem i redaksjonen. Også
hun vil bli savnet for sin lange og
gode tjeneste i bladet.
Men, fortvil ikke – nye med
arbeidere er på plass i alle roller
og med fokus på å stå på for et
videre godt kirkeblad. DesignTrykk AS vil fra nå av stå for
all produksjon av Kyrkjebladet.
Rune Langfjæren fra Mosvik
blir ny redaktør. Redaktørjobben
vil nå også omfatte deler av det
arbeidet som Reidar Sundal
tidligere har utført. Nytt reaksjonsmedlem fra Inderøy Sokn
blir fra dato Nina Fossum. Den
nye redaksjonen for bladet vil
heretter bestå av Rune Langfjæran, Hans Reidar Hammer,
Nina Fossum, Kari Nikolaisen og
Sverre Gustad.
HaRe
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Påskefrokost
Velkommen til påskefrokost på
Kjerkstu, Inderøy, 1. påskedag fra kl.
09.30 og fram til gudstjenestetid.
Har du behov for transport, ring
tlf. 971 65 704 eller kirkekontoret, tlf.
74 15 60 20. Arr. Besøkstjenesta.

Altertavle Hustad kirke.
(Foto: Ole Gangstad)

Retting!
Kyrkjeblad for Inderøy preste
gjeld nr. 4/2009, side 5, Sandvollan Minnefond.
Sandvollan sokneråd beklager
sterkt feil opplysning i presenta
sjonen av minnefondet.
Den avbilda minneblan
ketten er tegnet og utformet av
vår tidligere organist Sigmund
Jarle Stai.

Kildematerialet for presenta
sjonen vår var jubileumsskrivet for hundreårsjubileet for
Heggstad kyrkje, hvor det er
nedfelt at Olav Myhr hadde fått i
oppdrag å lage utkast til blankett.
Nå er vi blitt kjent med at
fondet i den første tiårsperioden
hadde en blankett i A4-format

Inderøy prestegjeld
– statistikk 2009
Fødde:
Døypte
Giftarmål
Gravferder
Utmelde av kyrkje
Innmelde i kyrkja
Antall gudstenester
Antall deltakere
(i 2008)
Offer i kyrkjene
(2008)

Inderøy
39 (40)
42 (37)
12 (18)
28 (31)
2 ( 1)
1 ( 0)
34 (40)
4985
(5034)
86431
(80522)

Røra
8 (15)
14 (21)
3 ( 0)
10 (10)
1 ( 1)
1 ( 0)
22 (20)
1496
(1563)
30162
(33981)

Sandvollan
12 ( 9)
14 (13)
7 ( 4)
6 ( 5)
1 ( 0)
0 ( 0)
23 (20)
1742
(1380)
39813
(27378)

Mosvik
8 ( 9)
9 (13)
3 ( 4)
13 ( 5)
0 ( 0)
0 ( 0)
33 (28)
1817
(2065)
29201
(39436)

med motiv tegnet av Olav Myhr.
I begynnelsen av 1980-årene
ønsket soknerådet en ny blankett
i et mindre format, og engasjerte
Sigmund Jarle Stai til å utforme
denne. Det observante øye ser
initialene SJS i høyre kant av
kunstverket som pryder forsiden.
Vi beklager, spesielt i forhold
til kunstnernes familier, at opp
lysningene våre i presentasjonen
ikke var bedre kvalitetssikret, og
takker Liv Karin Stai som gjorde
oss oppmerksomme på feilopp
lysningene.

Menighetstur
søndag 13. juni
Årets menighetstur blir ei
kirkevandring mellom kirkene
våre i Inderøy, Røra og Sandvollan sokn. Oppstart fra Sakshaug
kyrkje kl.10,00. Nærmere orientering kommer senere.
S.G.
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Slekters gang
Inderøy sokn
Døypte
13.12. Isak Aarholt
25.12. Niklas Vist Sliper
(døpt i Stiklestad krk)
01.01. Elling Nikolaisen
Peder Jørstad Ulvin
Iver Norum Hallset
Helga Oline Tveit Wang
03.01. Mari Damman Hamstad
10.01. Ola Meisler
(døpt i Mære krk)
31.01. Pia Magdalena Nilsen
14.02. Magnus Kjelvik
Nora-Natalie Rokhaug
Brekken Mogseth
28.02. Christine Hoem
Aksel Aassve-Letnes
Leander Sende Stavrum

Døde
16.10 Asbjørn Erling Frisli
		
f. 1931
04.12. Johannes Berg
f. 1924
20.12. Margrethe Bye f. 1924
30.12. Per Odd Tronstad f. 1929
20.01. Helga Karoline
Jegtvolden
f. 1921
21.01. Olaug Verdal
f. 1916
23.01. Julie Indgul
f. 1912
29.01. Martha Gjølga
f. 1929
30.01. Brit Brekstad
f. 1951
08.02. Jorunn Pauline Kvam
		
f. 1925
11.02. Ivar Ring
f. 1928
15.02. Jenny Hegdalsness
		
f. 1913

Røra sokn
Døypte
26.12. Odin Aune

Døde
23.02. Emma Johanne Løseth
		
f. 1930

Sandvollan sokn
Døypte
24.01. Jørgen Dammen
Skjelvan
21.02. Theo Eriksson Rennan

Mosvik sokn
Døpte
06.12. Tormod Andreas Berg
01.01. Ida Othelie Berger
Døde
29.01. Kristine Løkken f. 1922
31.01. Aud Lien
f. 1932
12.02. Tora Landsem By f. 1932

Messeliste
28.03. Palmesøndag
Joh 12, 12-24
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
01.04. Skjærtorsdag
Joh 13, 1-15
Bøl
kl 12.00
Friluftsgudsteneste
v/spr. Gustad
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgmesse
v/spr. Holmeide

Sakshaug kyrkje kl 19.00
Kveldsgudsteneste
v/spr. Gustad
02.04. Langfredag
Mark 14, 26- 15.37
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Langfredagsgudsteneste
v/spr. Gustad
Salberg kyrkje kl 11.00
Langfredagsgudsteneste
v/spr. Holmeide

04.04. Påskedag
Joh 20 1-10
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Gustad
Mosvik kirke
kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Holmeide
05.04. Andre påskedag
Joh 21, 1-14
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/spr Gustad
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Salberg kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Holmeide

Sakshaug kyrkje kl 11.00
Gudsteneste
v/spr. Holmeide

11.04. 1. s.e. påsk
Joh 21, 1-14
Sakshaug kyrkje kl 17.00
Samtalegudsteneste
v/spr. Holmeide.
Avslutning på
konfirmantleir.

15.05. Mosvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Gustad og Nordvoll

18.04. 2. s.e. påske
Joh 21 15-19
Vestvik kirke
Gudstjeneste
v/spr Holmeide

kl 11.00

25.04. 3. s.e. påske
Joh 14, 1-11
Salberg kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Gustad

16.05. 6. s.e. påske
Joh 17, 18-26
Vestvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Gustad og Nordvoll
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24.05. Andre pinsedag
1 Kor 12, 12-20
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Holmeide
Salberg kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Gustad
30.05. Treenighetssøndag
Matt 28, 16-20
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Gustad

17.05. Grunnlovsdagen
Joh 7, 37-39
Heggstad kyrkje kl 10.00
Familiegudsteneste
v/spr. Holmeide

06.06. 2. s.e. pinse
Luk 12, 13-21
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Gustad

Sakshaug kyrkje kl 11.00
Familiegudsteneste
v/spr. Holmeide

Heggstad kyrkje kl 11.00
Gudsteneste
v/spr. Holmeide

02.05. 4. s.e. påske
Jes 1, 18-20
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Gustad

Mosvik kirke
kl 11.00
Familiegudstejeneste
v/spr. Gustad

Heggstad kyrkje kl 11.00
Gudsteneste
v/spr. Holmeide

Salberg kyrkje kl 12.00
Familiegudsteneste
v/spr. Holmeide

08.05. Salberg kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide

Vestvik kikre
kl 13.00
Familiegudstjeneste
v/spr. Gustad

09.05. 5. s. e. påske
Matt 6, 6-13
Salberg kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide

23.05. Pinsedag
Joh 14, 15-21
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide

13.05. Kristi himmelfartsdag
Apg. 1, 1-11
Heggstad kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/Gustad og Nordvoll

Mosvik kirke
kl 11.00
Høgtidsgudstjeneste
v/spr. Gustad

13.06. Menighetstur
20.06. 4. s.e. pinse
Luk 15, 11-32
Kilen
kl 11.00
Friluftsgudstjeneste
v/spr. Gustad
27.06. 5. s.e. pinse
Joh 8, 2-11
Salberg kyrkje kl 11.00
Gudsteneste
v/spr. Holmeide
29.06. Sakshaug gml kyrkje
		
kl 19.00
Persokmesse
v/spr. Holmeide
04.07. 6. s.e. pinse
Matt 16, 24-27
Kjerknestangen kl 11.00
Frilufstgudsteneste
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,
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
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:
Olav Asklund........................... tlf. 74 15 47 66

Inderøy sokn:
Leiar i soknerådet:
Nils Olav Gran......................... tlf. 74 15 32 78
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

Sandvollan sokn
Leiar i soknerådet:
Gunvor S. Moberg.................... tlf. 924 65 985

Mosvik sokn:
Leder i menighetsrådet:
Ann Kristin Langfjæran............ tlf. 951 75 797
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:
Kirketjener:
Odd Hamstad........................... tlf. 95 79 89 90

Leiar i soknerådet:
Olav Asklund........................... tlf. 74 15 47 66

Kyrkjeblad for Inderøy Prestegjeld
Utgjevar: Sokneråda i Inderøy prestegjeld
Redaksjonskomité: Rune Langfjæran, redaktør, Sverre Gustad, Kari Nikolaisen, Hans Reidar Hammer,
Nina Fossum. Distribusjon: Torunn Sæther, Sakshaug, 7670 Inderøy og Dagmund Rødsjø, 7690 Mosvik.
Postbanken: 0530 3351061

Det står skrevet: Herre, syn meg dine vegar, og lær meg dine stigar! Lat meg få ferdast
i di sanning: Lær meg, Gud, for du er min frelsar!
Salme 25, vers 4-5
DesignTrykk AS - 74 12 13 35

