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Året 2011 – året for forandringer
Vi har kommet godt inn i året 2011, året for de
store endringene, for forandringene. Som sokn
og kommuner går vi mot en sammenslåing. Som
kirke møter vi to store endringer dette året, inn
føringen av den nye gudstjenesten og innførin
gen av den nye bibeloversettelsen. I tillegg skal
vi ha valg i både kommune og kirke.
Det er klart at det er de lokale tingene som
opptar oss mest, og dermed er vel kommunesam
menslåingen og dermed også sammenslåingen
av fellesrådene det som ligger oss tettest på livet.
I alle fall merkes det her på kirkekontoret hvor vi
jobber mye med dette, og hvordan vi kan skape
den best mulige kirka i Inderøy ny kommune.
Heldigvis er kirken en levende organisme,
som består av de menneskene som er en del av
den.
Nettopp derfor er valget i september så viktig.
Da skal vi samtidig som det arrangeres kommu
nevalg ha valg på nye sokneråd og bispedømme
råd. Kirken er midt inne i en demokratireform,
som er et svar på stortingets utfordring til kirka
for større selvstendighet fra staten, dette gjør at
kirka fremdeles jobber med å øke valgdeltak
elsen og representasjonen i sokneråd og bispe
dømmeråd. Dette er viktige organer i kirka vår
for det er herfra kirka styres. Sokneråd på lokal
plan, bispedømmeråd på regional plan og nasjo
nalt plan, etter som de 11 bispedømmerådene
utgjør Kirkemøtet, kirkas øverste demokratiske
organ.
I 2003 ønsket Ungdommens Kirkemøte at
Kirkerådet skulle jobbe fram en mer fleksibel
høymesse- og gudstjenesteordning. Kirkemøtet
2003 vedtok arbeidet med gudstjenestereformen,
25 år etter den nåværende ordningen ble innført
(1978). Og i nå i april behandler Kirkemøtet
2011 gudstjenestereformen, med siktemål at den
skal innføres fra 1. søndag i advent, søndag 27.
november 2011. Dette er en stor og viktig sak for

Framsidebildet: Påskebilde.
Foto: Femke Blankers.
Baksidebilde: Praktærfugl.
Foto: Arnold Lorentsen.

kirka vår, og har som mål å i sterkere grad invol
vere menigheten i gudstjenestearbeidet.
I den nye gudstjenesten vil vi også møte den
nye bibeloversettelsen. Det nye testamentet kom
i ny oversettelse allerede i 2005, men i år vil vi
få hele Bibelen i ny oversettelse. Man kan jo
undre seg på om hvorfor det er behov for en ny
oversettelse av Bibelen, vi forstår vel fremdeles
oversettelsen fra 78/85, vi forstår vel til og med
oversettelsen fra 1930. Så hvorfor en ny over
settelse?
Den nye oversettelsen har som mål å ha et
godt språk som gjør bibelteksten forståelig for
dagens mennesker. Og en faglig tyngde ettersom
oversettelsen bygger på de eldste håndskriftene
og er derfor svært pålitelig i forhold til tekstens
ekthet.
Så mange nye ting på en gang kan være
utfordrende, men det kan også være givende.
Vi må nok lære oss ”Fader vår” på nytt de fleste
av oss, eller kanskje vi må kalle den ”Herrens
bønn”, for vi vil ikke lenger si ”Fader vår”, men
”Vår Far”. Utfordrende? Ja, men spennende.
Jeg husker tilbake til min aller første preste
praksis. Jeg kom som kirkevant Grefsenjente fra
Oslo, til Gulen i Sogn og Fjordane, til et nynorsk
prestegjeld; og jeg fikk et helt nytt møte med
gudstjenesten. I det å møte tekstene, som jeg
kunne så godt, på et annet språk fikk jeg et mer
aktivt forhold til liturgien, til tekstene. Kanskje
er dette også en mulighet i møte med den nye
gudstjenesten og den nye bibeloversettelsen.
”Året 2011 – året for forandringer” Skrev
jeg innledningsvis, og det er sant, men kanskje
er ”Året 2011 – året for muligheter” en bedre
tilnærming til det som ligger foran oss. For for
andring kan være skremmende, men det gir også
muligheter til å finne bedre måter å løse gamle
utfordringer på og til å finne nye utfordringer.
Sokneprest Margrete Holmeide

Hjarteleg takk
for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i samband med
Asbjørn Lorås si gravferd.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje
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Ein kvardagspilegrim
Pilegrimstanken har fått nytt liv i den kristne
kyrkja i Europa. Dei gamle pilegrimsrutene vert
merka, overnattingsplassar vert ordna og folk
reiser og går. Dei finn helsebot for sjel og lekam.
Som kristne er vi alle pilegrimar, sjølv om vi
ikkje har konkrete , fysiske, mål for vandringa. Vi
er kvardagspilegrimar alle saman. Vi er på reise
mot noko, nokon, på reise både med og mot Gud.

Vegen vår er Jesus Kristus. Han som sa:”Eg er
vegen sanninga og livet, ingen kjem til Faderen,
utan gjennom meg”. Joh.14,6. Men blikket festa
på han, får vi fullføre pilegrimsgangen vår. Vi er
pilegrimar i vår eigen kvardag .
Følgjande dikt står som innleiing i boka ”Pi
legrimsvandring” av Ian Bradley, og talar også til
oss kvardagspilegrimar:

Dra ut!
Du ble født til vandring.
Dra ut!
Det er noen du skal møte.
Hvor? Hvem?
Det vet du ikke enda –
kanskje deg selv?

Dra ut!
Alene eller sammen med andre –
men kom ut av deg selv!
Du hadde rivaler –
du vil finne venner og ledsagere.
Du møtte fiender –
du vil finne brødre og søstre.

Dra ut!
Dine skritt vil være dine ordveien din sang,
trettheten dine bønner –
og til slutt – når det hele er
forbi
vil din indre stillhet snakke til
deg.

Dra ut!
Hodet ditt vet ikke
hvor føttene leder ditt hjerte.
Dra ut!
Du ble født til veien –
pilegrimens vei.
Noen skal komme og møte deg –
søker deg

slik at du kan finne Ham i alt
hellig
ved slutten av veien –
i dypet av ditt hjerte.
Han er din fred!
Han er din glede!
Gå!
Gud vandrer allerede
sammen med deg.
Forfatter: Anonym
Oversatt av Gunnar Sigveland
Lukke til med livsvandringa,
kjære kvardagspilegrim!
Sverre Gustad

Tips oss!
Redaksjonskomiteen har blitt forsterket med Frida Øyen fra Røra. Hun presenterer seg selv et annet
sted i bladet, og vi andre er svært glade for at Frida allerede i dette nummeret leverer mye godt stoff.
I tillegg vil vi som alltid gjerne ha tips om saker som kan brukes i Kyrkjebladet. Bladet skal vise så
mye som mulig av det som skjer av aktivitet rundt om i sokna. Både små og store saker er interessante
å ha med i Kyrkjebladet!
Frist for stoff til neste utgave: 1. juni.

Konserter

Søndag 1. mai i Sakshaug kirke: Astrid Lindgrenkonsert med Vivace og musikere
Lørdag 28. mai i Sakshaug kirke: Konsert med Vivace, Malvik kirkes barnekor og musikere
Fredag 10. juni: Orgelkonserter i alle kirkene i Inderøy og Mosvik med Erling Nergård, Knut Ola
Vang, Silje Vang Pedersen, Ola Ludvik Bosnes, Olav Morten Wang, Bjørn A. Bratsberg og Siv Anette
Lorentzen. Konsertene er en del av Inderøyfestivalen
Søndag 26. juni i Sakshaug gamle kirke: konsert med Jeløy kirkes barne- og ungdomskor

3

4

Påske 2011

Påske i våre menigheter
Sakshaug:
Besøkstjenesten arrangerer PÅSKEFROKOST
på Kjerkstu 1. påskedag kl. 09.30.
Mulighet for skyss til frokosten; ring tlf. 93221211.
Velkommen!
Mosvik:
Påskemåltid i Mosvik kirke Skjærtorsdag kl. 19.00.
Påmelding til Helge Brattaker, tlf. 91710639.
Skyss fra omsorgsboligene kl. 18.30. Velkommen!
Gudstjenester i påsken
17.04. Palmesøndag,
Vestvik kirke
21.04. Skjærtorsdag,
Salberg kyrkje
Bøl
Sakshaug kyrkje
Mosvik kirke
22.04. Langfredag,
Sakshaug kyrkje
Heggstad kyrkje
24.04. Påskedag,
Sakshaug kyrkje
Mosvik kirke
25.04.	Andre påskedag, Heggstad kyrkje
Salberg kyrkje

kl 11.00
kl 11.00
kl 12.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 11.00

SEDERFAT. Det jødiske sedermåltidet består av
faste symbolske elementer(seder betyr ordning),
og det finnes mange varianter av dekorerte fat
til bruk ved det. Blant de viktigste elementene i
jødenes sedermåltid kan nevnes: Ristet hardkokt
egg(ofringen i tempelet og sorgen over tempelets
ødeleggelse), ristet kylling- eller lammeknoke
(påskelammet), bitre urter (lidelsene i Egypt),
fruktblanding (mørtelen fra de jødiske slavenes
arbeid i Egypt), grønne vekster som dyppes
i saltvann (Rødehavet eller fruktbarhet) og
saltvann (tårene som ble grått i Egypt).
Kilde: Høgskolen i Vestfold(biblioteket)

Ein stor takk til Røra sokneråd
som hadde laga så fin fest til oss
50-årskonfirmantane 2010. Den
3. oktober møttest vi i kyrkja, det
var spennande for det var ikkje
alle som hadde sett kvarandre på
desse åra.
Av 20 konfirmantar var 15
samla. Så Ingeborg Loraas får ha
takken for at du fann oss, ikkje
lite arbeid det! Etter gudstenesta
v/Margrete Holmeide var det
middag og kaffe på samfunns
huset, og der tok Olav Asklund
og «mannskap» imot oss, ein blid
kjøkengjeng, Eli-Mette, Harald,
Kristin og Mona heldt ut til siste
slutt. Det gjorde prest Margrete
óg! Triveleg!
Det var helsing frå Harald
Moen, som gjekk saman med oss

«Ingen kjenner dagen før solen går ned.» Vi minnest Bjarne Kjølmoen, som brått
gjekk bort 13 dagar etter vi møttest. Her i prat med Roar Stubbe, Tormod Vist og
Margrete Holmeide.

på skolen, men vart konfirmert
på Steinkjer, arti at han tenkte på
oss.
Så takk igjen til dykk som
gjorde dagen fin, og så seier vi

som vi skreiv i stilane våre for
godt og vel 50 år sidan. «Alle var
samde om at det hadde vori ein
morosam dag».
Helsing frå oss v/Jorunn
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Jesus vant
og jeg har vunnet
Da sabbaten var over og det
begynte å lysne den første dagen i
uken, kom Maria Magdalena og den
andre Maria for å se til graven.
Med ett ble det et kraftig jord
skjelv, for en Herrens engel steg
ned fra himmelen, gikk fram
og rullet steinen til side og satte seg
på den. Han var som et lyn å se til,
og drakten var hvit som snø.
Vaktene skalv av redsel da de så
ham, og de ble liggende som døde.
Men engelen tok til orde og sa til
kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere
søker Jesus, han som ble korsfestet.
Han er ikke her, han er stått opp, slik
som han sa. Kom og se stedet hvor
han lå! Skynd dere av sted og si til
disiplene hans: ‘Han er stått opp fra
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Kirkegårdsdugnader
Vi planlegger dugnader
på begge kirkegårdene på
Sakshaug mandag 2. mai
kl 17.00.

de døde, og han går i forveien for
dere til Galilea; der skal dere få se
ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»
Da skyndte de seg bort fra grav
en, redde, men jublende glade, og
de løp for å fortelle det til disiplene.
(Evangeliet etter Matteus, kap.
28, vers 1-8)

I tilfelle dårlig vær, flytter
vi dugnadene til mandag 9.
mai samme tid.
Ta med kopp og rive!
Soknerådet serverer kaffe.
Vel møtt!

Nykomling i redaksjonen
Hei. Jeg heter Frida Sofie Øyen og
er den nye skribenten for kirke
bladet. Tenkte jeg skulle ta meg den
frihet å presentere meg selv.
Jeg er 16 år gammel og går på
Verdal videregående skole. Stu
derer vanlig allmennfag eller stud
iespesialisering som det heter så
pent. Er stolt rørbygg, kanskje så
stolt at jeg kan kalle meg selv ”pa
triotisk”. Er en av dem som sier
at man er fra Røra og ikke fra In
derøy. Har bodd på Røra hele livet
mitt og har også favorittkirka mi
her, Salberg kirke, hvor jeg er døpt
og konfirmert. Du kan vel si at jeg
oppvokst med en tradisjonell barne
tro.
Interessen for å skrive kom vel
da jeg begynte på ungdomsskolen.
Skal innrømme at jeg alltid har hatt
en fargerik fantasi. Og da jeg hadde
venninner på ungdomsskolen som

faktisk likte det jeg skrev, vel, da…
fortsatte jeg bare med det.
Jeg er ungdomsleder. Har vært
det siden høsten etter at jeg konfir
merte meg. Det er bare noen få un
gdomsledere i Inderøy. Altså veldig
få. Og vi er bare kvinnfolk! Et øn
ske – noe jeg håper på – er at det

i sommer når vi skal ha ”etter-kon
firmasjonsleir”, vil komme mange
96-modeller fra Inderøy. Det hadde
vært kjempemorsomt.
Kunsten å bli ungdomsleder er
veldig enkel. Først er det et kurs du
må igjennom. Her tar vi opp temaer
du helt sikkert vil ha bruk for i et
tertid, som student og voksen. Etter
hvert får du prøve deg ut som ung
domsleder på en konfirmasjonsleir.
Her møter du ungdommer på din
egen alder, bare noen få år yngre
enn deg. De har vært i den samme
situasjonen som det du var for noen
måneder tilbake - en nervøs og spent
konfirmant. Du vil kanskje si at jeg
skryter, men jeg trives så godt med
det! Det er virkelig å anbefale!
Jeg gleder meg til å skrive for
kirkebladet og håper at dere liker
tekstene mine like mye som jeg liker
å skrive dem.
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Konfirmasjonsleir 2011
Døra har så vidt gått igjen. Jeg
er hjemme igjen etter leir. En hel
helg med godt over åtti konfir
manter fra Inderøy prestegjeld på
tur. Det er ganske mange men
nesker, ganske mange tenåringer.
Som ungdomssleder, er dette mitt
andre år. Tre år siden jeg selv var
en litt usikker konfirmant. Kon
firmasjonsleiren for meg, var
både en morsom og en sterk opp
levelse. Senere har jeg jobbet for
at andre konfirmanter skal få en
like bra opplevelse som det jeg
hadde da jeg kom hjem fra min
konfirmasjonshelg.
Fredag etter at alle var fer
dig på skolen, var det busstur til

Mjuklia. Mitt første inntrykk var
akkurat da jeg kom på den stapp
fulle bussen. Hvert eneste hode
i denne bussen skulle jeg være
sammen med i helga.
Lørdag var det litt for tidlig
for mange, søvnen hadde ikke
vært et alternativ denne natten.
Skal si det var morsomt å gå mor
genrunde å vekke alle sammen!
Denne dagen var det undervis
ning for alle sammen. Senere var
vi i gang med å ordne gudstjen
esten som vi skulle ha neste dag.
Jeg var med og hadde ansvaret
for dramagruppa. Vi leste opp
fortellinger fra Jesus virke, for
tellingen om Jesus og de utstøtte.

Konfirmantene var straks i gang.
Det var veldig enkelt å ha ans
var for de to dramagruppene jeg
hadde denne lørdagen. Fullt av
kreative konfirmanter gjorde det
hele til en lek. Jeg trengte bare å
sitte og se på.
Vennskap knyttes sterkere på
slike leirer. Her får alle sammen
lov til å møtes på et sted utenfor
skolen eller andre fritidsaktivi
teter. Ikke noe press på det å få
den beste karakteren eller få det
peneste fotballmålet. Man ler
og snakker sammen. På rom
mene får du oppleve å være med
vennene dine mer enn du kan
skje gjør til vanlig. Minnene fra
konfirmasjonsleiren tar du med
deg når du snart kommer på vi
deregående skole.
Søndagen gikk kjempefint.
Det gikk fint i kirka. Jeg greide
ikke annet enn å smile. Alle så
anstrengte på hverandre. Noen
smilte pinlig berørt av å vite at
foreldrene satt i salen. Andre
lyste av å endelig få vise seg
fram foran folk. Det var en herlig
forskjell på alle sammen.
På vegne av ungdomslederne
som var med denne helga ønsker
jeg å si tusen takk til konfirman
tene 2011 for ei fin helg!
Frida Sofie

Endringer for Mosvik kirkekontor
Kommunesammenslåinga mel
lom Mosvik og Inderøy vil også
få konsekvenser for arbeidet på
kirkekontoret i Mosvik. Admini
strasjonen i Mosvik vil opphøre
fra 1. januar 2012, men vil nå
gradvis bli innlemmet i staben til
nye Inderøy kirkelig fellesråd.

Dette vil medføre at kirkever
gen vil få kontorsted på Inderøy i
tillegg til i Mosvik, med virkning
fra 1.mars 2011.
Mandag, tirsdag og torsdag
kontorsted Inderøy 10.00 –
14.00, tlf. 74 15 60 20

Onsdag kontorsted Mosvik
10.00 – 14.00, tlf. 74064697
Kirkevergen vil fortsatt bli å
treffe på mob. 91710639.
Kirkevergen i Mosvik
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Tårnagenthelg 2011

Den 5. februar ble 12 agenter innkalt til oppdrag
i Salberg kirke. Oppdrag? Viktige kirkeskatter var
borte. Noen hadde gjemt bort (skal ikke si hvem)
alle skattene rundt om i kirka. Hvordan skulle vi
ha dåp når dåpsfatet var borte? Eller hva skulle
presten lese når alterbibelen var borte?
I kjent James Bond stil fikk hver tårnagent tildelt
et agentnummer og selvfølgelig agent navn! Årets
agenter var veldig kreative når det kom til navne
valgene. Jeg skal ikke si noen navn, for selvfølgelig
er alle agentnavn hemmelige. Men for å komme
med et eksempel, var jeg agent Rosa (ikke som i
kua Rosa, men som i den veldig fine fargen).
Agentene som greide å samle kirkeskattene, var
fra Røra og Heggstad. Som nevnt startet agentene i
Salberg og hadde halve dagen der, de hadde resten

Sara Oldren Grande, Ole Jakob Saltvik og Sindre Rønning
venter spent på at blomstene skal folde seg ut. (Foto: Kari
Nikolaisen)

i Heggstad. Tårnagenthelga for Røra- og Heggstadagentene ble avsluttet med gudstjeneste i Heggstad.
Frida Sofie
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York Minister
Uavhengig av hvilke holdninger folk har i forhold til
religion, så virker gudshus oppsatt i en fjern fortid
svært tiltrekkende på moderne mennesker. Katedraler,
moskeer og templer verden over er turistmål i minst like
stor grad som de er mål for tilbedelse og gudsfrykt.
England har verken verdens eldste eller største
katedraler, men like fullt er flere av katedralene fra
middelalderen imponerende byggverk som er verdt et
besøk for nordmenn.
Før kristendommen for alvor slo rot i Storbritannia,
var det danske og til dels norske vikinger som hadde
herredømmet, og spesielt nordover på øya er det
mange spor etter våre fjerne forfedre. Det mest kjente
eksemplet på dette er nok York, eller Jorvik som vikingene
kalte byen. Romerne bygde en festning og satte navnet
Eboracum på stedet allerede i år 71 e.Kr. På 300-tallet
finnes det opplysninger om en ”biskop Eborius”, så
kristendommen har utvilsomt lange røtter her.
En liten trekirke fra 600-tallet er den eldste kjente
bygningen, men den ble byttet ut med en steinkirke, som
i sin tur ble totalt ødelagt av Wilhelm Erobrerens ferd for
å underlegge seg Nord-England og Skottland i 1069. En

stor katedral ble
bygd mellom
1080 og 1100,
men bygningen
som i dag kalles
York Minster,
ble
påbegynt
først i 1220. Det
enorme bygg
verket sto først
ferdig godt og
vel 200 år sei
nere, men er da
også den største
Takdetalj.
gotiske middel
alderkirken
i
England: 160 meter lang og 60 meter høy.
Begrepet gotisk i denne sammen
hengen brukes i
motsetning til de enda eldre romanske kirkene, der
runde buer var brukt i kirkearkitekturen. Katedral
byggerne opp
daget omkring år 1100 at spisse buer
kunne bære større vekt enn runde buer. Dette betydde at

Fasade mot øst.

Inngang mot sør med rosevindu.
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kirkebyggene kunne gjøres høyere.
Dessuten kunne man bygge større
vinduer for å slippe inn mer lys.
Gjennom store glassmalerier med
religiøse motiver ble dette lyset
et symbol på Gud. I York Minster
finner vi et stort, rundt rosevindu,
tilsvar
ende rosevinduet i Nidaros
domen, som er den eneste gotiske
katedralen i Norden.
Katedralbyggerne fant også ut at
en kunne bygge tynnere vegger, ved
at en avsti
vet hovedvegg
ene med
utvendige strebepilarer. Dette ga

mulighet for å bygge mye høyere,
og ga tårn som strakte seg langt opp
mot himmelen, noe som er et typisk
trekk ved de gotiske katedralene.
Det pågår hele tiden restaure
ringsarbeider på katedralen. I til
legg til normalt vedlikehold, har
York Minster også vært rammet av
fem branner i tidens løp. Den siste
skjedde etter et lynnedslag i 1984.
Den største av klokkene i kateralen
lyder navnet Big Peter, og skal etter
sigende ha den dypeste tonen blant
alle Europas kirkeklokker.

Du kan bare merke av (11.) – 12. september om du
ikke allerede har gjort det – denne høstdagen kan
du stemme ved tre valg, kommunevalg og fylkes
tingvalg og kirkevalget. Det er kirkevalget vi skal ta
for oss her.
Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 1. mai 2011. Forslag på
kandidater til menighetsrådet kan meldes til Mosvik
og Inderøy kirkekontor innen 1. mai 2011.Valgbare
er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet,
og som senest i 2011 fyller 15 år, og som ikke er
fradømt stemmerett i offentlige anliggender.
Det er anledning til å levere inn alternativ
kandidatliste innen fristen 1. mai 2011. Forslag til
kandidatlister skal være underskrevet av 10 stemme
berettigede. En av underskriverne skal oppføres som
kontaktperson. Kandidater skal være oppført med
fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og alder,
samt adresse og yrke/stilling. Kandidatlisten skal
ordnes i prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Kan
didatlister bør ha minst 40 % representasjon av hvert
kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom
under 30 år. Kirkevalget finner sted (11.)-12. sep
tember 2011, med forhåndsstemming fra 10. august.
Direkte valg på leke medlemmer av bispedømme
rådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalg.
Menighetsrådets oppgaver
Menighetsrådet er menighetens styrings- og strategi
organ og leder menighetens virksomhet der du bor.
Sammen med presten, øvrige kirkeansatte og frivil
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I det hele tatt er York verdt
både en messe og et besøk for alle
med et snev av historisk interesse.
Sentrum av byen er for en stor del
bilfritt, med smale gater og enkelte
byg
ninger som skriver seg helt
tilbake til 1100-tallet. Gaten ”The
Shambles” sies å være den best
bevarte middelaldergaten i hele
Europa, og er et populært turistmål.
En perfekt avslutning på dagen er
uansett ”Evensong” i York Minster,
med sin ufattelige vakre korsang.
Tekst/foto: Rune Langfjæran

lige medarbeidere skal rådet ivareta kirkens oppdrag:
Å vekke og nære det kristelige liv i menigheten.
De viktigste oppgavene er å
• innarbeide og utrede trosopplæring, kirkemusikk
og diakoni
• vedta strategier knyttet til gudstjenesteliv, menig
hetsbyggende virksomhet, barne- og ungdoms
arbeid, forbruk og rettferd, frivillig arbeid og
medarbeiderskap
• bestemme hva kirkeofringene skal gå til
• opprette stillinger som er finansiert med menig
hetsrådets egne midler
• medvirke ved tilsetting av prest, prost og biskop
• vedta bruk og utleie av kirken
Kirkelig fellesråd skal ivareta en del oppgaver
på vegne av soknene, de viktigste er økonomi- og
personalforvaltning samt drift og vedlikehold av
kirker og kirkegårder. Hvert menighetsråd er repre
sentert i fellesrådet.
Menighetsrådet har et ansvar for det som
skjer i menigheten, og skal være med på å skape en
levende kirke, som er åpen for alle. Sammenset
ningen av menighetsrådet har betydning for menig
heten, lokalsamfunnet og for hele kirken. Dersom du
er medlem av Den norske kirke er kirkevalget ditt
valg. For mer informasjon, kontakt ditt lokale kirke
kontor eller gå inn på nettsiden www.kirkevalget.no
Still til valg – og gi kirken et godt råd!
Nominasjonskomiteene i Inderøy og Mosvik
Kirkevergene i Inderøy og Mosvik
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Bibler til 5. klassingene

10 av de 17 5. klassingene i Mosvik som fikk utdelt bibler fra Mosvik sokneråd under familiegudstjenesten i Vestvik kirke. F.v.
Sivert Melting, Eskil Stene, Signe Nervik, Elisabeth Innhaug, Ane-Julie Nyborg, Stian Brevik, Lars Ivar Vik Aarmo, Rebecca
Nervik, Maria Vennes Elnan og Sunniva Hågensen. Helt til høyre soknerådsleder Ann-Kristin Wiik Langfjæran. Foto: Tor Sivert
Elnan.

Vellykket “Vi synger jula ut” på Sandvollan
Mange fant veien til Heggstad kirke da
soknerådet inviterte menigheten til å være
med å ”synge jula ut” tjuende dag jul, 13.
januar.
Det var ei sang- og musikkgudstjeneste av
en times varighet, ledet av sokneprest Sverre
Gustad og med Siv Anette Lorentsen ved
orgelet.
Barn og unge beriket gudstjenesten med
musikalske innslag: sang ved 3. klasse ved
Sandvollan skole, sang/musikk ved konfir
manter og musikk ved Heidi Solem og Victo
ria Buran Dale. Ellers var det mye allsang på
programmet. Små og store sang med på kjente
og kjære julesanger.
Midtveis i programmet hadde Gunvor Mo
berg en kort utredning om arkitektoniske ut
trykk etter restaureringa av kirka i 1937 – til
orientering, gjenkjenning og refleksjon.
Arrangører, utøvere og menighet bidro til
en trivelig etterjulskveld. Takk til alle!
KN

Heidi Solem (t.v.), tuba, og Victoria Buran Dale, kornett, i aksjon
med ”Vinden rider”. (Foto: Maren Græsli)
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Utdeling av bibler i Heggstad kirke
Søndag 13. februar var femteklassingene på Sand
vollan invitert til kirka for å motta hver sin bibel
som gave fra soknerådet.
Vikarprest Egil Moen hadde gudstjenesta denne
dagen. Han ønsket at barna skulle delta aktivt. ”Æ
trøng litte hjølp, for æ bynne å bli så gammel,” sa
han med et blunk i øyet, og alle de seksten barna
stilte velvillig opp.
Visning av Bibler og lysstafett
Før femteklassingene fikk utdelt de nye biblene
sine, hjalp de til å vise fram bibler av forskjellig
årgang, fra ca. 1870 og fram til i dag, - og bibler
på ulike språk, bl.a. svensk, engelsk og russisk. En
bitte liten mini-bibel fikk spesiell oppmerksomhet.
Samlingen av bibler skulle synliggjøre Bibelens –
og kristendommens – utbredelse i verden.
Mot slutten av gudstjenesta ble barna invitert til
å delta på en lysstafett: Med hvert sitt utente lys
stilte de opp i en stor ring rundt de fremste benke
radene i kirka. Den første tente lyset sitt i flammen
av dåpslyset og brukte så eget lys til å tenne lyset
til nestemann i ringen. Stafetten fortsatte til alle
lysene var tent. Da løftet alle lysene sine høyt i
været, slik at de dannet en stor ring av brennende
lys. Ringen symboliserte hvordan Bibelen – og
Jesus som ”verdens lys” – er spredt utover jorda.

Bibler av forskjellig årgang og på
ulike språk vises
fram for menigheten. Den eldste er
fra 1870-årene.

Etter lysstafetten plasseres lysene i lysgloben.

Symbolikken ble ytterligere forsterket da lysene til
slutt ble plassert i lysgloben.
Presten roste elevene for deres bidrag i guds
tjenesta. Han var imponert over deres høflighet, fri
modighet og trivelige væremåte. God attest å få for
femteklassingene!
Tekst og foto: Kari Nikolaisen
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Prosjektnr 622486
Landsbygdutvikling
i Mali inkludert
kampen mot omskjæring av kvinner

Kjære misjonsvenner
Takk for trofast støtte til NMS’
giverprosjektet med det lange
navnet ”Landsbygdutvikling i Mali
inkludert kampen mot omskjæring
av kvinner”.
Sist fredag besøkte jeg Gabdo
Cisse, lederen av den delen av pro
sjektet som handler om å prøve å
få avviklet den skadelige praksisen
med omskjæring av unge jenter.
Hun har hatt morspermisjon noen
måneder, men er nå tilbake i fullt
arbeid. Fem dager i uken er hun ute i
felten, og hver arbeidsdag gir henne
nye gleder, sier hun.
Hun merker en stor forandring
i alle de 15 stedene i Konna kom
mune hvor prosjektet arbeider. Til å
begynne med kunne det være direkte
motstand når de informerte om om
skjæringens skadevirkninger, både
klart uttalt, men kanskje mest gjen
nom taushet. Nå våger imidlertid
kvinnene å ta ordet, og mange står
fram og forteller hva de har opp
levd av komplikasjoner som følge
av omskjæringen. Det er virkelig
en holdningsendring på gang, sier
Gabdo.

Mye av årsaken til denne en
dringen er at landsbysjefene i de
15 landsbyene har tatt et klart
standpunkt for å avvikle praksisen.
De har forstått de uheldige konse
kvensene. Det som er av motstand
nå, kommer fra imamene. Til tross
for at framstående ledere fra store
moskéer i byene har uttalt at om
skjæring ikke er et påbud i Koranen,
er det likevel mange av de lokale
imamene ute på landsbygda som
fortsatt holder på at omskjæring er
en religiøs plikt.
Landsbysjefer og imamer er
menn. Men skal en endring skje, er
det likevel kvinnene som må vinnes.
Det er kvinnene som bestemmer når
omskjæringsritualet skal gjennom
føres, og det er kvinner som utfører
omskjæring. Gabdo kunne fortelle
at for to uker siden ville kvinnene i
én av de 15 landsbyene gjennomføre
den årlige tradisjonen med å samle
jentene i rett alder, som i dette om
rådet oppfattes å være 9 til 10-års
alderen, og utføre omskjæringen. De
kalte på én av de 8 kvinnene i kom
munen som utfører omskjæring og
fastsatte dag for feiringen. Men når

landsbysjefen fikk høre om dette,
satte han foten ned og nektet kvin
nene å gjennomføre seremonien. –
Nå har vi lært hvor skadelig dette
er! Vi kan ikke fortsette å mishandle
jentene våre slik, skal sjefen ha sagt.
De fleste i landsbyen aksepterte
sjefens avgjørelse, men noen kvin
ner tok med døtrene sine til andre
steder for å få gjennomført om
skjæringen. Men i landsbysjefenes
egen familie var saken klar: Hans
døtre skulle ikke lenger omskjæres.
Dette er oppmuntrende nyheter
for prosjektet vårt. En positiv for
andring har startet. Men det er fort
satt en lang vei å gå. Omskjæring
er langt mer kulturelt rotfestet enn
hovmesteren og grevinnen på NRK
lille julaften. Så når den lille TVtradisjonen oppfattes som umulig
å endre i Norge, hva da med om
skjæring i Mali?
Heldigvis er de fleste tradisjoner
så gode at de ikke skal endres. Ja,
kanskje det viktige er nettopp at de
IKKE endres!
Med vennlig hilsen
Helge Vatne
misjonær i Mali

Bibelferie i Galilea
– et nytt tilbud fra Israelmisjonen i 2011

Det er mange tilbud om reiser til
”det hellige land”. Mange har vært
på rundreiser der både en og flere
ganger. Mange har også vært der på
bibelferie, der man kanskje legger
mer vekt på bibelundervisning enn
på de bibelske stedene.
Hvorfor ikke konsentrere seg om
evangeliet der mye av Jesushistorien skjedde – nemlig i ”det evangeliske triangel” nord for Galileasjøen / Gennesaret / Tiberiassjøen?

Direktefly Norge – Israel 2.
påskedag, ei uke på godt hotell i
Tiberias og tre avsluttende dager i
Jerusalem er et nytt tilbud fra Den
Norske Israelsmisjon i 2011. Noen
utflukter blir det, og programmet
i Jerusalem vil gi en del valgmu
ligheter – men alt i alt blir dette et
rolig opphold uten tett program,
stress og lange gå-avstander.
Bibeltimeholder er Per Tjøst
heim, kjent bl.a. fra Det Norske

Misjonsselskap, og reiseansvarlig
er Annbjørg E. Hesselberg i Israels
misjonen, Trøndelag.
Den som ønsker program
for turen kan henvende seg til
sistnevnte, tlf. 907 23 979 eller
e-post: nord@israelsmisjonen.no.
Annbjørg E. Hesselberg
misjonssekretær DNI TRøndelag
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Konsert i Sakshaug gamle kirke
Søndag 26. juni kl. 19.00 holder
Jeløy kirkes barne- og ungdomskor
konsert i Sakshaug gamle kirke.
Barne og ungdomskoret teller
70 jenter i alderen 10 til 25 år. Ko
ret regnes som et av norges beste
barne- og ungdomskor og holder
et høyt musikalsk nivå. Koret har
tidligere turnert i en rekke land
som Sverige, Danmark, England,

Tyskland, Polen, Italia, Tsjekkoslo
vakia, Ungarn og Østerrike.
Dirigenten, Trond Oftung, er
utdannet fra musikkhøyskolen i
Oslo og har ledet korene i 26 år. I
2007 ble han tildelt prisen „Årets
barne og ungdomskordirigent“ fra
Norsk korforbund. Organist Lars
Tomtum akkompagnerer koret
under konserten. Koret har et høyt

aktivitetsnivå og holder mange
konserter alene og sammen med
ulike ensembler i tillegg til å delta
under gudstjenester i Jeløy kirke.
Under konserten i Sakshaug gam
le kirke fremfører de musikk av
blandt andre Purcell, Mozart, Hov
land og Franck. Dette en en konsert
det er vel verdt å få med seg!

Jeløy kirkes barne- og ungdomskor.

Prosjekt ”Sammenslåing Mosvik og Inderøy fellesråd”
Enhver sammenslåing, enten det
gjelder på kommunenivå eller
innenfor ulike virksomheter og
foreninger, er både spennende,
ressurskrevende og utfordrende.
De fleste av oss har en innbygd
skepsis mot endringer. Dette gjelder
ikke minst når vår arbeidsplass og
våre arbeidsforhold berøres direkte.
Den kanskje viktigste faktoren
for å oppnå et vellykket resultat i
slike prosesser, er derfor å dyrke
fram en positiv og endringsvil
lige innstilling blant de ansatte, en
innstilling som fokuserer på mu
lighetene i stede for på problemene.
Staben ved kirkekontorene i
Mosvik og Inderøy har lenge hatt et
godt samarbeid, og startet allerede

våren 2010 arbeidet med sikte på
sammenslåing.
For uforstyrret å kunne jobbe
med stabsutvikling, organisering og
rutiner for den nye staben, og for å
lære hverandre enda bedre å kjenne,
reiste de ansatte på en 3 dagers
stabstur til Praha.
Som prosjektleder registrerte jeg
allerede i planleggingsfasen at opp
legget utløste mye positiv energi
blant de ansatte. Stor entusiasme
preget også hele oppholdet. Vi fikk
gjennomført fine arbeidsøkter med
engasjerte deltakere, samtidig som
Praha med alle sine severdigheter
ga oss en ekstra inspirasjon.
I etterkant er arbeidsnotatet fra
turen et viktig dokument og grunn

lag for mye av det videre arbeidet i
staben. Turen var derfor en ubetin
get suksess, både faglig og sosialt.
Arbeidet med sammenslåing
av fellesrådene går sin gang. Pro
sjektgruppa har hatt møte hvor
tidligere omtalte arbeidsnotat ble
gjennomgått og kommentert. Pro
sjektleder i samarbeid med staben
vil i løpet av våren utarbeide
endelige forslag til organisering og
føringer for framtidig virksomhet.
Dette vil presenteres for pro
sjektgruppa, og i neste instans for
styringsgruppa innen sommeren
2010. Prosjekt sammenslåing av
fellesrådene er godt i rute.
Kjell Westerdahl
Prosjektleder
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Slekters gang
Inderøy sokn

Døde
16.12. Jorunn Edith Barstad
Indreråk
f. 1955
26.12. Signe Ystgård
f. 1917
15.01. Oddny Stavran
f. 1919
18.01. Anton A. Kvistad f. 1922
20.01. Petter Anton Letnes f. 1937
27.01. Flan Adolphe Gueu f. 1959
30.01. Rene Kristoffer
Zarychta Sundnes f. 1978
08.02. Asbjørn Lorås
f. 1944
17.02. Åge Stavran
f. 1914
21.02. Klara Marie Kjesbu f. 1921
26.02. Jostein Gausen
f. 1944

Døypte
28.11. Hedda Espendatter Weie
John Kvistad
Ola Kjesbu Engan
Ola Sund
05.12. Jakob Kimo Håvan
(døpt Mære krk)
12.12. Amalie Reitan
19.12. Anders Martin Stokke
25.12. Dennis Gausen Stenstad
02.01. Kim Daniel Strøm Olsen
Frida Råen
Lisa Skjærvik Storsul
Jenny Skjærvik Storsul
23.01. Oliver Saxhaug Breivik
Frida Granlund-Bjertnes
Vilde Torine Wolan
Maren Hovland Værdal
20.02. Anders Kvakland
Jakob Kvakland
Erik Raade
Fredrik Melhus
Sigve Tunset
Bjørn Junior Hoff Grønvik
Hedvig Sørstrøm Sundfær

Døde
28.12. Agnes Margrete
Heggstad
04.02. Ingeborg Johanna
Johansen

f. 1927
f. 1919

Sandvollan sokn
Døypte
05.12. Ylva Kilen Manka
13.02. Arkin Quinones Skogaker
Mosvik sokn

Røra sokn
Døypte
24.10. Oskar Torbjørnsen Solberg
Oliver Lillemark Olsen
26.12. Olea Gregersen
09.01. Einar Matheo
Kolstad Aunan
16.01. Eline Flatnes
(døpt i Stiklestad krk)
13.02. Emil Mathias Olsen

Døpte
28.11. Sivert Vik Aarmo
Døde
15.12. Ingeborg Gressdal Damås
		
f. 1917
24.12. Arne Brødreskift f. 1931
09.01. Anton Hindberg
f. 1918
09.01. Kåre Johnsen
f. 1923
18.01. Jon Harry Følstad f. 1928
07.03. Sigrun Pauline Talseth
		
f. 1918

Messeliste
17.04. Palmesøndag
Joh 12, 1-13
	Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr. Gustad
21.04. Skjærtorsdag
Luk 22, 14-20
Salberg kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Holmeide
Bøl
kl 12.00
Friluftsgudsteneste
v/spr. Gustad

Sakshaug kyrkje kl 19.00
Kveldsgudsteneste
v/spr. Holmeide

Heggstad kyrkje kl 11.00
Langfredagsgudsteneste
v/vikar Jon Amundal

Mosvik kirke
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste
v/spr. Gustad

24.04. Påskedag
Matt 28 1-8
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Holmeide

22.04. Langfredag
Luk 22, 14-20
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Langfredagsgudsteneste
v/spr. Holmeide

Mosvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/spr. Gustad

Påske 2011
25.04.	Andre påskedag
Luk 24, 13-35
Heggstad kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Holmeide
Salberg kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Gustad
01.05. 1. s.e. påske
Joh 20, 19-31
	Vestvik kirke
Gudstjeneste

kl 11.00

07.05. Salberg kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide
Salberg kyrkje kl 13.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide
08.05. 2. s.e. påske
Joh 10, 11-16
Salberg kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Gustad
15.05. 3. s.e. påske
Joh 16, 16-22
Heggstad kyrkje kl 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide
Heggstad kyrkje kl 12.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide
17.05.	Grunnlovsdagen
Luk 1, 50-53
Heggstad kyrkje kl 10.00
Gudsteneste v/spr. Gustad
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Gustad
Salberg kyrkje kl 12.00
Gudsteneste v/spr. Gustad

Mosvik kirke
Gudstjeneste
v/spr. Holmeide

kl 11.00

	Vestvik kirke
Gudstjeneste
v/spr. Holmeide

kl 13.00

21.05.	Vestvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Holmeide
22.05. 4. s.e. påske
Joh 16, 5-15
Mosvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Holmeide
Salberg kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Gustad
29.05. 5. s.e. påske
Ef 3, 14-21
Sakshaug kyrkje kl 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide
Sakshaug kyrkje kl 13.00
Konfirmasjonsgudsteneste
v/spr. Holmeide
02.06.	Kristi himmelfartsdag
Luk 24, 46-53
Heggstad kyrkje kl 19.00
Kveldsgudsteneste
v/spr. Gustad
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05.06. 6. s.e. påske
Joh 15, 26-16
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr. Gustad
12.06. Pinsedag
Apg 2, 1-11
Sakshaug kyrkje kl 11.00
Festivalgudsteneste v/spr.
Gustad og spr. Holmeide
19.06. Treenighetssøndag
Joh 3, 1-15
Salberg kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/spr. Holmeide
26.06. 2.s.e. pinse
Luk 16, 19-31
	Kilen
kl 12.00
Friluftsgudstjeneste
v/spr. Holmeide
29.06. Sakshaug gml kyrkje
		
kl 19.00
Persokmesse v/spr.
Holmeide og spr. Gustad
03.07. 3. s..e. pinse
Luk 14, 16-24
	Kjerknestangen kl 11.00
Friluftsgudsteneste
v/spr. Holmeide

INDERØY PRESTEGJELD
Statistikk 2010

	Inderøy

Røra

Sandvollan

Mosvik

Døypte
50 (42)
Gifte
14 (12)
Begravelser
32 (28)
Utmeldte av kirken
6 ( 2)
Innmedlte i kirken
0 ( 1)
Antall gudstjenester 38 (34)
Antall deltakere
5029
( 2009)
(4985)
Offer
81645
(2009)
(86431)

8 (14)
8 ( 3)
9 (10)
0 ( 1)
0 ( 1)
24 (22)
1420
(1496)
33700
(30160)

9 (14)
2(7)
2(6)
2(1)
0(0)
23 (23)
1379
(1380)
24985
(39813)

9 ( 8)
2 ( 9)
11 (13)
0 ( 0)
0 ( 0)
26 (33)
1884
(1817)
32284
(29201)
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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 vikar:
Kjell Westerdahl....................... tlf. 74 15 60 20
mobil 90 08 42 33
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
Redaksjonskomite: Rune Langfjæran, redaktør (e-post: longbeach@mosvik.net), Sverre Gustad
(e-post: sverre.gustad@inderoy-prestegjeld.no), Kari Nikolaisen (e-post: kari.nikolaisen@ntebb.no),
Nina Fossum (e-post: ni-fossu@online.no), Frida Øyen (e-post: fridasnuppa@hotmail.com).
Postbanken: 0530 3351061

Det står skrevet: Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal
ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»
Evangeliet etter Johannes, kap. 8, vers 12
DesignTrykk AS - 74 12 13 35

