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Deg være ære for kjærligheten
som er sterkere enn døden
Denne setningen fra nattverdliturgien betyr så
mye for meg – og for mange andre.
Vi lever alle med døden. Døden beseirer oss
alle. Men vi tror at døden ikke er det siste. Jesus
gikk kjærlighetens vei. Han ga seg selv til kors
og død for vår skyld. Han beseiret døden da han
sto opp påskedag. Og den seieren er vår.
Vi tror at kjærligheten er sterkere enn døden,
selv om det ikke alltid ser sånn ut. Vi kan nok
lure på hvor Gud og kjærligheten hans er når det
vonde og døden rammer. Det kan se ut som Gud
er død eller sover. Men vi tror at Gud gikk her
på jorda, gikk kjærlighetens vei inn i døden – og

sprengte døden i fillebiter innenfra. Og vi tror at
Gud er nær oss nå – i liv og død.
Døden rammer, men dødens brodd er borte.
Døden kan ikke holde på oss. Kjærligheten har
vunnet over døden en gang for alle. Vi tror at Jesus sto opp fra de døde, og at vi skal stå opp fra
de døde – til evig liv. I evigheten skal ikke døden
være mer. Evigheten hører kjærligheten og livet
til. Og evigheten hører oss til.
Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden.
Ottar – prest i Inderøy

PLAN KJERKBLAD FOR INDERØY I 2014
Blad 1 – frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 4. mars.
Bladet kommer ut i uke 13 – 24.–30. mars.
Blad 2 – frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 3. juni.
Bladet kommer ut i uke 26 – 23.–29. juni.
Blad 3 – frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 2. september.
Bladet kommer ut i uke 39 – 22.–28. september.
Blad 4 – frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 18. november.
Bladet kommer ut i uke 50 – 8.–14. desember.

Kirkegårdsdugnader
Vi planlegger dugnader på begge kirkegårdene på Sakshaug
mandag 28. april kl. 17.00.
I tilfelle dårlig vær flytter vi dugnadene til mandag 5. mai samme tid. Ta med kopp og rive! Menighetsrådet serverer kaffe.
Vel møtt!
Blomsterfondet

Framsidebildet: Kvitveis. Foto: Jan Sundseth.
Baksidebildet: Ved Sundsøya i Børgin. Foto: Grete Belsvik Myrabakk.

Salmekveld
Søndag 30. mars kl. 19.00 innbyr
Sakshaug kyrkjekor til salmekveld i Sakshaug kirke.
Første søndag i advent fikk
den Norske kirke ny salmebok
med mange nye vakre salmer.
Det er et lite utvalg av disse
som presenteres på denne kvelden. I tillegg til Sakshaug kyrkjekor deltar en kvartett fra ungdomskoret til Vivace, musikere
og solister. Og selvfølgelig vil
publikum få mulighet til å synge
med på en del av salmene.
Velkommen!

Vårdugnad
ved Hustad kyrkje og Heggstad kyrkje tirsdag 6. mai
2014 kl. 17.30. Ta med rive.
Enkel dugnadskaffe.
Sandvollan sokneråd
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Salme
Du som låg i natti seine
sorgtyngd, vanvørd og åleine,
skjelvande på såre kne,
du som skåli trufast tømde
medan alle dine rømde,
stridsmann frå Getsemane!
Du om spotta vart og banna,
krynt med klungerkrans om panna
medan augo brann i sorg,
du som stod i namnlaus pine,
skild frå dei du kalla dine,
einsam i Pilati borg.
Du som hekk til krossen nagla
medan blodut sveitte hagla
frå di panne då du sa:
”Fader, kvifor gjekk du frå meg!”
Å, lat nådens blodstraum nå meg,
offerlam frå Golgata!

Lær mi sjel kor du laut lida,
syn meg såret ditt i sida,
styrk og nør mi veike tru.
Syn meg dine merkte hender,
så eg frelst mitt auga vender
opp til deg på krossen, du.

Skrive av vestlandsdiktaren Jacob Sande (1906–1967) og er frå diktsamlinga ”Storm frå vest” som kom
i 1931. Jacob Sande fekk på grunn av diktinga si sterk motbør frå delar av kyrkja. Likevel gav han oss
mange dikt som gode tilnærmingar til ei rein kristentru. Det mest kjende er ”Det lyser i stille grender.”
Tre av dikta hans er med i den nye salmeboka, og gjer han til ein salmediktar vi kjenner oss vel med.
Jørgen Røflo

Å komme hjem
Takk for varm og god velkomst hit til Inderøy. Alle
vi møter er så vennlige og hyggelige. «Velkommen
hit. Håper dere vil trives her.» Alle sier det, og det
virker som det kommer fra hjertet. Takk!
Vi kom hit til Inderøy 2. januar. For et par uker
siden var vi på besøk i Vestfold og Horten for første
gang etter at vi flyttet hit. Da vi hadde landet igjen
på Værnes lørdag kveld og passerte Verdal kjente
kona mi og jeg det samme; nå kommer vi hjem!

Hjem til denne vakre plassen på jorda og til disse
flotte og hyggelige menneskene! Vi gledet oss til
dagen etter, søndagen, her med gudstjeneste og dåp
i Vestvik kirke og OL-stafetten, kirkekaffe og middag etterpå.
Jeg er så glad for at jeg er prest her i Inderøy.
Og vi gleder oss over å få bo og leve her. Her er vi
hjemme. Takk for det.
Ottar – prest i Inderøy
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Årets Konfirmanter
SAKSHAUG KIRKE
Anton Aas
Christina Amundsen
Anne Aune
Jens Brattgjerd
Thomas Dahl
Martin Gausen
Sigrid Lindseth Gausen
Johanne Othilie Heggdal Grimstad
Marthe Grønnslett
Hanna Emelie Staberg Heggstad
Simen Jagdeep Hjulstad
Aleksander Humstad
Linn Michelle Jacobsen
Edwin Madsen Kirknes
Magnus Kjelaas
Kjersti Kjelvik
Eilif Bjerkan Klev
Rasmus Kvam
Ellen Kvam
Danielle Vang Langås
Eiliv Lyngstad
Malin Elise Nilsen
Alf Idar Moseng Nordfjellmark
Tone Næss
Inga Kjesbu Ottersland
Hanna Marie Norum Rotvold
Jonas Vang Røberg
Rakel Daling Sakshaug
Anne Karoline Skogseth
Sigrid Johanne Slapgaard

Viktoria Slapgaard
Martin Solvold
Augusta Sundfær
Haakon Vang
Tor Emil Vandvik
Nora Vågan
Jonas Evenhus Wengstad
Tonje Westerhus
Maiken Sundfær Østvand
HEGGSTAD KIRKE
Liz Katrine Inderberg Behrns
Tor Ole Bjerkan
Jenny Fjerstad
Dorte Ryste Govasmark
Olav Gundersen
Daniel Hansen
Marius Westermann Hjulstad
Bjarne Strøm Kvam
Viktoria Sofie Erlandsen Ness
Linea Brännäs Nordby
Magda-Lene Kvam Saltvik
Julie Skagen
Wanja Sundet
Mona Vist
MOSVIK KIRKE
Sigrid Rosvoldsve Austheim
Marie Paasche Berg
Jon Arne Brødreskift
Lina Marie Brødreskift

Sebastian Kilen
Ane Margit Rokseth Melting
Leo Nyeng
Tom Erik Pedersen
Ingrid Kristine Oldervik Sliper
VESTVIK KIRKE
Aina Fossum
Andreas Gjetåsaune
Silje Guddingsmo
Mari Selseth Markhus
Håkon Wennes
SALBERG KIRKE
Eirik Normann Austad
Nikolai Følstad Austad
Ragnhild Austad
Sivert Eriksson
Nora Værdal Eriksson
Elisabeth Breivik Finstad
Håkon Grande
Ola Grande
Aida Myhr Gyran
Marius Heggdal
Håvard Romsøy Johansson
Marie Austad Larsen
Eric Andre Lunde
Erlend Johnsen Voll
Runar Indgul Westrum

Hurra for konfirmantene!
Konfirmantarbeidet er noe av
det viktigste vi driver med i
kirken. Konfirmantene er kirkens framtid – arvesølvet vårt.
Vi i kirken jobber hele tida for
at opplegget for konfirmantene
skal være så godt som mulig.
Kirken forvalter en god og sterk
tradisjon i konfirmasjonen.
Og samtidig må vi stadig være

skjerpa og gjøre kirkelig konfirmasjon til et best mulig «produkt».
Kirken ønsker at konfirmantene skal få mest mulig igjen for
den tida de er konfirmanter. Vi
vil gi dem en god totalopplevelse dette året. Og vi vil at de skal
kjenne at de hører til i kirka – at
kirka er deres!

Her i Inderøy er det mange
som har gjort – og gjør – en
kjempeinnsats for konfirmantene. Som ny prest her gleder jeg
meg over at kirkelig konfirmasjon står så sterkt. Samtidig vil
vi altså sammen se på hvordan
tilbudet til konfirmantene kan
videreutvikles. Siden årsskiftet
har ansatte i kirkene her, årets
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Klosterklokker
Noen av dei tidlegaste blomstrane om våren er snøklokker
og klosterklokker. Dei kan ofte
blomstre “tett innved kanten av
snøen”. Mange vil blande saman
dei to, begge er små løkvekster
med kvite blomster. Men det er
to heilt forskjellige plantar, sjøl
om dei begge hører til samme
familie, – narsissfamilien. Som
regel kjem snøklokkene først
og klosterklokkene litt seinare.
Klosterklokkene blir også litt
større enn “småsøstrene” sine.
Sjølve blomsten er klokkeforma
med ein grønn eller gul prikk på
spissen av dei kvite kronblada.
Klosterklokker blir rekna for
å vere ein middelalderplante som
vart dyrka ved klostra her i Norden, truleg heilt frå 1100-tallet.
Planten er nemnt i Norges eldste
hagebok som kom i 1694. Men
svært vanleg var den nok ikkje
her. Den kjente botanikaren
Fredrik Christian Schübeler skriv
i 1886 at han berre hadde sett
planten “ved Throndhjem og ved
Christiania”. Denne botanikaren
var elles bror av presten Schü-

konfirmanter og alle de fire menighetsrådene; Røra, Mosvik,
Sandvollan og Inderøy snakket
om konfirmantopplegget vårt.
Kanskje vi kan ha flere av konfirmantsamlingene sammen rett
etter skoletid. Konfirmantene
går jo på samme skole, så det
skulle ligge godt til rette for det.
De kan komme rett fra skole og
få noe mat før vi har «konfirmantundervisning» et par timer
en gang i måneden. Dette skal

beler som var sokneprest her på
Inderøy frå 1869 til 1886. Fleire gonger var botanikaren gjest
på Li prestegard, og han hjelpte
prestebror sin med å utvide hagen og plante inn sjeldne tre der.
Kanskje er den store blodbøken i
hagen frå hans tid?
Den opprinnelege veksestaden er lauvskogen i Sør-Europa,
der trives klosterklokka best i
humusrik, litt fuktig jord, og slik
vil planten gjerne ha det i hagane
våre også. Dersom vi vil at planten skal spre seg, må den få stå i
fred heilt til dei grønne blada er
visna ned. Slik får løken næring
til å formere seg vidare.
Planten blir også kalt “Den heliga Birgittas blomma” etter Sankta Birgitta, Sveriges og Europas
vernehelgen som levde frå 1303
til 1373. Birgitta var mye ute på
reise, m.a. til Roma, men budde
også på Vadstena i Östergötland
i Sverige, der ho fikk grunnlagt
eit kloster. Vadstena kloster fikk
etter kvart stor makt og hadde ei
leiande stilling i nordisk åndsliv,
særleg innan litteratur.

ikke gå på bekostning av gudstjenester og andre samlinger i
de lokale kirkene. Vi er stolt av
kirkene våre og vet at de betyr
mye i lokalsamfunnene og for
menneskene som bor der – også
for konfirmantene. Kunnskap
om konfirmantens egen kirke
og tilknytning til denne er viktig.
I juni er vi klar for innskrivning av nye konfirmanter i Inderøy. Da vil blivende konfir-

På eitt eller anna tidspunkt i
historia vart det sett ned løk av
klosterklokke i hagen ved klosteret, og i ettertid har denne løken
spreidd seg i området rundt, slik
at det i vår tid er litt av eit syn å
sjå teppet av klosterklokker ved
Vadstena om våren. Mange tar
turen dit berre for å sjå dette!
Som regel er klosterklokker
enkle å ha med å gjere. Dei tåler
både sol og litt skygge, og kan
tilpasse seg dei fleste jordtypar.
Men dei trives best i moldrik
“skogbotnjord”.
Klosterklokker ber bod om at
det er vår og sommar i vente!
Sigrid Haavik

manter og konfirmantforeldre
få mer informasjon om opplegget for konfirmantene 2014–15.
Velkommen!
Bare ta kontakt med oss om
dere lurer på noe eller har meninger i forbindelse med konfirmasjon.
Vi gleder oss til å møte dere
og bli kjent med dere.
Velkommen!
Ottar – prest i Inderøy
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Markering av
grunnlovsjubileet
i Inderøy
Søndag 23. februar markerte Den norske kyrkja si rolle i dei politiske storhendingane i Noreg
for 200 år sidan som gav den norske grunnlova.
Første omgang av valet på representantar til
riksforsamlinga på Eidsvoll vart nemleg halde
i rundt 300 kyrkjer landet over frå 25. februar
i 1814. Dette var Noregs første nasjonale val og
første gong det var folket som skulle bestemme.
I 12 av 15 prestegjeld i Nordre Trondhjems Amt
(Nord-Trøndelag) vart valet av praktiske årsakar halde 11. mars 1814.
Dette 200-årsjubileet vart og markert i Inderøy
prestegjeld denne siste søndagen i februar. Først
ved gjennomføring av høgmesse i Sakshaug kyrkje og deretter ved eit eige jubileumsarrangement
i Sakshaug gamle kyrkje i samarbeid med Inderøy
kommune. Denne kyrkja er ei av dei rundt 180 som
enno står kor den første valomgangen vart halde.

Ordførar Ida Stuberg og sokneprest Ottar Strand med gåva
som viser at kyrkja var «Valgkirke» i 1814. Foto: Jørgen Røflo

Kanskje såg kyrkja slik ut i 1814. Professor Gerhard Schøning laga denne teikninga då han reiste her i 1774. Våpenhuset mot vest var tømra. «Takrytter» på taket etter at tårnet
bles ned i 1689. Nordportalen, som var oppgang til storkarslemmen, er attmura.

Messingoktetten Klonken opna arrangementet
med folketonen til den gamle songen «På Eidsvoll stander en Sagahall». Sokneprest Ottar Strand
ynskte velkomen og slo fast at det norske demokratiet tok til i kyrkjene og i nettopp dette kyrkjerommet for 200 år sidan.
Vikarprest Jan Olav Veium las prologen som
forfattaren Edvard Hoem har skrive til grunnlovsjubileet: «Dette er landet vårt. Her er vi heime».
Deretter vart den gamle salmen «Herre Gud, ditt
dyre namn og ære» sunge. Organist denne dagen
var Håkon Dahl.
Ordførar Ida Stuberg heldt hovudtalen og fortalde om alt det utrulege som hende i året 1814, kva
grunnlova gav av rettar til folket og gjev til oss som
lever i dag. Etterpå vart fedrelandssalmen sunge.
Soknepresten las bibelteksten som vart brukt på
denne første valdagen i 1814, vers 8 og 9 i Davids
Salme 62: «Hos Gud er min frelse og min ære. Min
mektige klippe, min tilflukt er hos Gud. Stol alltid
på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud
er vår tilflukt».
Vidare presenterte presten to mottekne gåver.
Den første var eit skilt til å ha ute som fortel at
kyrkja var «Valgkirke» i 1814. Dette er ei gåve til
alle valkyrkjene i Noreg frå riksantikvaren og riksarkivaren. Den andre gåva, frå dei same ilag med
Stortinget, var ein innramma kopi av den handskrivne originalen av det formelle som vart utført
i kyrkja vår på valdagen. Dette er ein høgtideleg
tekst, underteikna av 15 menn frå alle delar av
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Nettverk og mellommenn
Å ha et godt nettverk av gode
venner og bekjente er viktig
om vi ønsker å lykkes med noe.
Går vi alene og solo kan vi lett
møte veggen. En mellommann
kan åpne ei stengt dør og gi oss
adgang til rette vedkommende,
Sjefen. Er dette viktig i Norge
er det enda viktigere i den store
verden.
Skal du lykkes med et stort prosjekt, må du ikke overse små
vanlige mennesker, sa presten
Kes Michael til meg som ny og
ung misjonær; du må bry deg om
enkeltmennesker. Selvsagt har
du ikke kapasitet til å være nær
venn med alle du møter, men vær
det for noen i alle lag og grupper
i samfunnet; fattige og rike; tiggere, bønder, lærere, byråkrater,
politi og soldater, eller hva de
nå er. Godt og naturlig vennskap
har det tilleggsgode at det gir deg
gode mellommenn som kan åpne
stengte dører uten bruk av korrupsjon. Gode venner og et godt
nettverk kan redde livet ditt om
noen planlegger å ta deg. Skaff
deg venner blant dine fiender,
var et godt råd han gav meg. Det
redda livet hans flere ganger. To
ganger tvang maktpersoner han
til å grave si eiga grav, de ville
skyte han. Men i siste liten var
det noen venner blant fiendene
som redda han.

Kes Michael har vært en god
venn, mellommann og talsmann
for så mange i Begi på grensa
mot Sudan. Befolkninga er overveiende muslimsk, men når de
skal ha noen til å tale sin sak
overfor myndighetene, sender de
denne kristne presten. Da Etiopia skulle lage ny grunnlov etter
kommunismens fall var det mange som drev valgkamp. Likevel;
den personen som ble innvalgt
med flest personlige stemmer
til deres «Eidsvoll»-forsamling,
hadde ikke drevet valgkamp, han
bare gjorde si prestegjerning.
Nå når det veldige påskedramaet nærmer seg, ser jeg Jesus
som mellommann mellom oss
mennesker og sjefen sjøl, Gud.
Sammen med Jesus møter vi
ikke lenger veggen, døra er åpna

og adgangen til Sjefen er åpen
for alle som tror.
I vår lokale menighet og i den
verdensvide kirke, er vi omslutta
av et enormt nettverk av mennesker, engler og den treenige Gud
sjøl. Det gir deg mange fordeler
og hjelper deg til å lykkes samme hvor du er i verden. Men det
forplikter også. Så la oss støtte
opp om gudstjenestene og felleskapet. Akkurat som vi trenger
hjelp av andre, er det andre og
noen som trenger hjelp av oss.
Gudstjenesta og fellesskapet forplikter oss til å yte og være gode
mellommenn og damer for vår
neste.
God Påske!
Med vennlig hilsen
Hans Birger Neergård

Til venstre Kes Michael – sammen med gode venner.

Inderøy, som gav fullmakt til to representantar som
dei valde frå Inderøy prestegjeld. Dei to mennene
skulle representere folket her på valmøtet for heile
Nordre Trondhjems Amt seinare på vinteren, der
det skulle veljast representantar til riksforsamlinga
på Eidsvoll. Med gåva fylgde òg ei lita orientering
i glas og ramme. Begge blir ståande i kyrkja.

Til avslutning spelte Klonken Noregs fyrste nasjonalsong skriven i 1772 «For Norge, kjempers
fødeland». Det vart ei verdig stund for dei mange
som hadde møtt opp til jubileumsfeiring i Sakshaug gamle kyrkje.
Liv Skogset Værdal
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Hilsen fra Mali
I tilknytning til misjonsprosjektet til Inderøy
menighet i Mali, hadde vi i mars 2012 besøk av
Mali-misjonær Else Storaas Vatne her på Inderøy. Da var situasjonen i Mali så anstrengt at
alle misjonærene var blitt flytta hjem til Norge,
men nå er de tilbake igjen. Vi har fått en liten
tilstandsrapport fra Else Storaas Vatne datert i
Mali 28. januar 2014:
En hilsen og takk til trofaste støttespillere i Region
Trøndelag fra afrikanske og norske misjonærer i
Mali!
Ved begynnelsen av året 2014 er situasjonen i
Mali politisk sett stabil. Ny president valgt på demokratisk vis har vært i funksjon i snart et halvår
og ny nasjonalforsamling som ble valgt rett før jul,
er blitt konstituert denne uken. Den vanlige malier

Jenter i Mali i arbeid.

er optimist og har troen på at alt vil ordne seg i
landet.
Det er imidlertid stadige trefninger mellom islamister og franske soldater eller mellom tuareger og
FN-soldater/maliske soldater i Nord-Mali, og det
er bare noen dager siden sist en mine ble oppdaget i området hvor vi har arbeid. Minene ble lagt
igjen av okkupantene i forbindelse med angrepet
av Konna for nøyaktig et år siden. Her foregår det
nå et arbeid med kartlegging og uskadeliggjøring
av minene. «Våre» folk i bistandsprosjektet har fått
streng beskjed om å holde seg til veiene når de er
på landsbybesøk og vi misjonærer har forbud mot å
ferdes i bushen i det hele tatt!
I skrivende stund befinner jeg meg i Sévaré
i vårt «gamle» hus hvor vi bodde i litt over to år.
Det benyttes nå til gjestehus for oss misjonærer
når vi er her i byen. Alle misjonærene som jobber i
MELM (Mission evangelique lutherienne au Mali,
den organisasjonen NMS er en del av her i Mali),
bor fortsatt i Bamako, men de fleste av oss tar regelmessige turer hit.
Alle vi møter spør om når vi kommer tilbake. Nå
er det trygt, sier de, nå kan dere vel flytte tilbake?
Da svarer vi som sant er, det er ikke vi misjonærene
som bestemmer, men styret for MELM og styret
skal møtes første uken i mars. Alt tyder på at det
kan åpnes opp for en retur til regionen Mopti, men
det blir nok ikke før fra høsten igjen. Inntil da vil
vi fortsette å ta turer nordover, noe vi gjør med stor
glede selv om det er slitsomt.
Det er glede i øynene til folk vi møter. En av
dem er fulanikvinnen Aysata som blir veldig glad
når NMS- misjonær Helge kommer på besøk. Hun
har fått hjelp gjennom det diakonale arbeidet som
han leder, til å kjøpe inn sekker med kull som hun
selger videre i mindre kvanta. Et godt tilskudd til
familieøkonomien og til å kjøpe inn nye sekker
med kull. Aysata fører regnskap, penger inn og penger ut, og Helge kontrollerer og veileder henne videre. Og hun vil videre, hun vil øke virksomheten.
Denne gang hadde vi derfor med fra hovedstaden
en vogn til henne som hun vil bruke til å utvide radiusen for salget. Hun betalte halvparten av prisen
for vogna med en gang, resten er et lån i diakonikassen. Aysata er en av mange som får hjelp til
selvhjelp gjennom vårt diakonale arbeid her i Mali.
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Frivillighetsfest i Mosvik
Tradisjonen tro arrangerte menighetsrådet i Mosvik også i år
fest for de frivillige den 23. januar i kirkestua. Dette er en sammenkomst der vi ønsker å takke
de som på en utmerket måte stiller opp for kirkene våre. Klokkere og festkomite må spesielt
nevnes i den forbindelse. Gledelig også at vår nye prest Ottar
Strand og hans kone Anne-Ruth
Jangaard kunne komme.
Willy Karlsen og Oddmund
Berget stod for det musikalske
innslaget. Undertegnede ledet
festen- og benyttet også anledningen til å skape litt blest om
den nye salmeboken som nå er
tatt i bruk. Menighetsrådet gratulerte også mangeårig medlem av

festkomiteen og tidligere leder
av Mosvik menighetsråd, Astrid
Melting, med 75-årsdagen.
Nevnes i denne forbindelse
må også at menighetsrådet kommer til å bli mer avhengig av at
flere melder seg til frivillig arbeid for våre to kirker. For en tid
tilbake deltok vi i et prosjekt som
het Gullvasking. Det gikk ut på
at menighetsrådet skulle prøve å
rekruttere personer til å gjøre en
innsats for kirken. Det kan for

eksempel være dugnadsarbeid
på kirkegården, være med å arrangere sammenkomster og musikalske innslag.
Med dette ønsker vi i menighetsrådet nok en gang å takke
dere som bruker mye tid på aktiviteter knyttet til kirken. Og
vi vil også gjerne ønske at flere
melder seg til frivillig arbeid; det
er svært givende og interessant!
Jan Sundseth

Radiogudstjeneste
Også i år gjør NRKP1 opptak
av festgudstjenesten i Sakshaug
kirke under InderøyFest 8. juni
kl. 11.00.
Gudstjenesten vil holdes av
vår nye sogneprest Ottar Strand.
Sakshaug kyrkjekor og ungdomskoret til Vivace deltar i tillegg til musikere og kantorene
Silje Vang Pedersen og Siv Anette Lorentzen. InderøyFest stiller
også med musikalske krefter i
toppklasse så dette blir en flott
gudstjeneste.
Men det aller viktigste er en
fyldig og deltakende menighet så
vi håper mange kommer til kirken denne søndagen.
Gudstjenesten sendes 29. juni
kl. 11.00 i NRKP1.
Velkommen!

Velkommen til Tårnagenthelg
Menighetene i Inderøy og Mosvik inviterer alle 3. og 4. klassinger til å
være Tårnagenter i Sakshaug kirke søndag 15.juni. I løpet av dagen
skal det løses oppdrag og mysterier og kirken og bibelens fortellinger
skal utforskes. Vi avslutter dagen med gudstjeneste i Sakshaug kirke
kl. 19.00 der alle er hjertelig velkommen!
Påmelding: Ring 907 35 272 eller send epost til
silje.vang.pedersen@inderoy.kirken.no innen 9.juni.
Invitasjon til alle aktuelle tårnagenter kommer i posten, men sett gjerne
av datoen allerede nå.

DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesråd
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Frivilligfest på Kjerkstu
Søndag 12. januar var om lag
50 mennesker samlet på Kjerkstu. Menighetsrådet inviterte
alle de frivillige som gjør en
stor og viktig innsats i kirken
vår. En takkefest!
Menighetsrådet retter en TAKK
til klokkere, kirkelig ansatte, de
som syr dåpskluter, besøkstjenesten, de som pynter, vasker
og pusser i kirka, kirkeverter,
kaffekokere, vaffelstekere, kirkesjåfører, de som er engasjert
i barne- og ungdomsarbeid, korsangere, parkeringsvakter, leseombud…….. Lista er veldig lang

og utrolig mange er engasjert for
at kirken og menigheten vår skal
være levende og aktiv.
Denne kvelden fikk alle presentere seg og si litt om hvilke
oppgaver hver enkelt har i menigheten. Besøkstjenesten var
også i år godt representert, og de
har jo også veldig mange i sving
for å holde dette flotte tilbudet i
hevd. Noen av de eldste fra barnekoret Vivace gledet og imponerte med vakker sang, sammen
med Siv Annette ved pianoet.
Serveringen bestod i suppe,
brød, kaffe og bløtkake. Mens
vi spiste fikk alle mulighet til å

bryne seg på en bordkonkurranse
som vekket vinnerinstinktet i flere, selv om det var tenkt som en
uhøytidelig tidtrøyte.
Liv Kristin Høyem intervjuet
«nypresten» vår, Ottar Strand.
Dette ble også en dialog, der vi
fikk bli litt bedre kjent med han
og hva han framover tenker som
prest på Inderøy. Ottar avsluttet
kvelden med ord fra bibelen og
lyste velsignelsen over forsamlingen.
Med vennlig hilsen
Inderøy menighetsråd
v/Ingeborg Meslo Ulvin

Det går et festtog gjennom landet
Jubileumssang for Grunnlovsjubileet 2014
Tekst: Grethe Myhre Skottene. Musikk: Carl-Andreas Næss.

Det går et festtog gjennom landet!
I by og dal, ved fjell og fjord.
Vi svinger flagget stolt for Norge,
med hurra-rop fra syd til nord.

Syttende mai. Nå jubler våren!
Nasjonen pynter seg til fest.
Gå sammen, elske fram verdier
så alle trives. Da har vi det best.

Refreng:
Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.

Refreng:
Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen,
Fylt av glede for landet vårt.

Den store dagen vil vi feire.
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.

Det går et festtog gjennom tiden
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.
Se, våre røtter de spirer og gror.

Refreng:
Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.

Refreng:
Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.

I anledning grunnlovs
jubileet i 2014, ble
Grethe Myhre Skottene
og Carl-Andreas Næss,
begge fra Sarpsborg,
kåret til vinnere av
Stortingets konkurranse
om jubileumssang.
Stortinget har
samarbeidet med
Norges Musikk-korps
Forbund og Norges
Korforbund om
prosjektet. Sangen er
i marsjtakt og blir nok
mye å høre framover.

Påske 2014

Invitasjon til seminar

GI OSS I DAG VÅRT DAGLIGE BRØD
Matsikkerhet i Norge og i Etiopia
Torsdag 24. april Kjerkstu, Sakshaug kyrkje 18.00-21.00
Målet med seminaret er å fortelle om vennskapsprosjektet «Gi oss i dag vårt daglige brød» - et
samarbeidsprosjekt mellom Nidaros Bispedømmeråd og Western Synod, Etiopia. Samtidig ønsker vi
å rette søkelyset mot det faktum at vi stadig kaster mer mat. Det vitner om liten respekt for bondens
matproduksjon og samtidig mangel på respekt for de mange i verden som sulter.
Program:
18.00 Innledning med kort orientering om bakgrunnen for seminaret og prosjektet «Gi oss i dag vårt
daglige brød». Britt Arnhild Wigum Lindland, seksjonsleder, Nidaros Bispedømme og ressursgruppen for miljø, forbruk og rettferd i Nidaros Bispedømme.
18.15 Fattigdom, matmangel og folkevandringer. Etiopia fra innsiden.
Anders Vatn, Den norske ambassade i Addis Abeba
19.00 Haugiansk forkynnelse på hjul! Tidligere misjonær og sogneprest Hans Birger Neergård forteller om hva som trengs av støtte til Western Synod for at de skal kunne øke sin matproduksjon.
19.45 Pause med servering av lokal og etiopisk mat
20.15 Økologisk landbruk i Norge og andre land. Kan det være veien å gå? Jacob Bjerkem, Oikos
Norge
20.45 Grønne menigheter – et verktøy som inspirerer og forener. Britt Arnhild Wigum Lindland
21.00 Oppsummering og avslutning

Velkommen!

Livet

Fortid – Notid – Framtid
Æ huse på, det e no så my,
det e som æ oppleve det på ny.
Trist og artig, stort og smått,
hennelsa både på ondt og gått.

Berre du sjølv kan dagen bestyre,
å lætt godåggån rundt dæ yre.
Da trøgt inn i framtida du kan skue,
dine tanka skapes med lys og lue.

Nåkkå dårle, men mæsta bra,
som æ i bakhaue fram kan dra.
Men ijtnå kan ferandrast,
berre i tankan bevarast.

Ka framtia bli e som ei gåte,
la din framtidsmusikk få låte.
Om drømman bli te værkeleheit,
å kolles dan bli, e de ingen som veit.

I mårrå e de henn dan å histori,
dæffer lætt dan bli i den gode kategori.
Bruk den som om en va din siste,
det finnes ijt ein dag du kan miste.

Men håpet å trua kan ingen få ta,
dæffer vi tru det bli vældig så bra.
Nøtt tida du hi fått te disposisjon,
da vil livet å dan få dimensjon.
N. U.
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Stell av gravplassene
En god ting kan ikke gjentas
for ofte. Omtrent slik er det vi
tenker når vi nok en gang vil
sette søkelyset på stell av kirkegårdene. En ny sommer står
for døren. Kirkegårdsbetjeningen jobber for å klargjøre kirkegårdene etter vinteren slik
at det skal være godt å komme
på kirkegården for å minnes
sine kjære. Kirkegårdene i Inderøy er vakre og fredfulle og
bidrar til å gjøre kommunen
vår enda vakrere. Kirkegårdene er et sted for ro og fred.
Et sted for ettertanke, sorg og
savn. Et sted for glede. Et sted
som blir besøkt hele året, og
ikke bare av de som har noen
av sine gravlagt der. Besøkende
til kommunen tar ofte en tur
til kirkegårdene for å kunne se
litt av stedets historie. Alle som
steller gravstedene bidrar til at
kirkegårdene fortsetter å fremstå slik også i tiden fremover.
Det finnes 7 gravplasser på til
sammen ca. 50 mål i Inderøy
kommune. Disse er dekt av noen
tusen gravminner, og det sier seg
selv at det er et omfattende og
meget tidkrevende arbeid å holde
disse arealene i den tilstand vi
ønsker de skal fremstå. Med begrensede ressurser er det viktig
med et godt samarbeid mellom
kirkegårdsbetjeningen og de som
steller sine gravsteder. Samarbeidet er svært bra, men det er noen
ting vi gjerne vil minne om.
I ”Vedtekter for kirkegårdene
i Inderøy kommune” § 5 står det
følgende:
”Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere

en gravminnets bredde. Det kan
ikke stikke lengre fram en 60 cm,
målt fra gravminnets bakkant.
Det kan ikke plantes vekster som
overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er
ikke anledning til å bruke faste
dekorgjenstander i plantefeltet.
Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er anledning
til å ramme inn plantefeltet med
en delt natursteinkant som flukter med bakken omkring”.
Vedtektene har sin forankring
i ”Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd” (gravferdsloven), og lovens forskrifter.
I sommerhalvåret er det selvsagt klipping og trimming av
gress som er mest tidkrevende.
Havner man på etterskudd får
hele kirkegården et ustelt preg,
og det er vanskelig å ta igjen det
forsømte. Det er spesielt mye
”heft og plunder” forbundet med
at det ligger glass og vaser bak
og ved siden av gravminnene.
Dette forsvinner fort i gresset
om sommeren, og blir lett ødelagt når gresset blir trimmet. En
kraftig gresstrimmer knuser lett
selv en kraftig glassvase og sender et regn av farlige glassplinter
rundt seg. Likeledes tar det bare
et sekund å ødelegge plastvaser
og liknende. Alle løse dekorgjenstander og vaser skal fjernes
når de ikke er i bruk. De skal
ikke ligge bak eller ved siden av
gravminnet. Alle som fester et

gravsted har ansvar for stell og
vedlikehold av stedet. Gravplassene får raskt et lurvete preg når
gresset får vokse seg langt omkring gravminnene. Derfor blir
det i hele vekstsesongen trimmet rundt alle gravminner. Det
er dermed ikke til å unngå at det
spruter gress på gravminner og
i plantefeltene. Trimmingen er
viktig for hvordan gravplassen
fremstår og vi opplever derfor
stor forståelse for dette.
Det er og en del planting ved
siden av gravminnene som hindrer klippingen. Noen planter får
også bli så store at de blir til hinder for vedlikeholdet og vokser
inn på andres gravsteder. Det er
pent med et lite tre foran et gravminne, men uansett om det heter
dverg eller mini, så blir det en dag
for stort til å stå der det står. Slike
vekster krever mye vedlikehold
og passer kanskje ikke så godt på
et gravsted. Vedtektene er klare,
det skal ikke plantes ved siden av
gravminnet! Vi oppfordrer derfor
til at vekster som er plantet ved
siden av et gravminne fjernes.
Kirkegårdsbetjeningen kan være
behjelpelig med dette arbeidet.
Rammer rundt bed og annen
pynt av egenplukket stein fører
til mye skader på klippe- og trimmeutstyr. Bruk heller hel kantstein i flukt med bakken. Ugress
som blir fjernet fra bed eller
rundt gravminner skal fjernes
helt. Det skal ikke legges inntil
baksiden av gravminnet.
Hvis det er noen som har spørsmål som angår kirkegårdene, ta
gjerne kontakt med kirkevergen
eller kirkegårdsbetjeningen.
Ha en riktig god sommer!
Hilsen Kirkegårdsbetjeningen

Påske 2014
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Årsmelding 2013 for Mosvik Menighetsråd
Mosvik menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2013:
Leder – Ann-Kristin Wiik Langfjæran. Nestleder – Christel Mari
Karlsen. Sekretær – Jan Sundseth.
Styremedlem – Bjørnar Austheim.
Styremedlem – Willy Karlsen. Varamedlemmer: Ida Staberg Gravås,
Monika Revdal Melting, Anne Grande Brevik og Inger Nyeng Berget.
Sogneprest Einar Bach Skomsvoll
deltok på noen av møtene.
Jorunn Sundset og Vivian Furunes er klokkere i henholdsvis Mosvik og Vestvik kirke. Inger Bakkhaug og Gunelie Hovd Ørsjødal syr
dåpskluter til dåpsbarna.
Ann-Kristin Wiik Langfjæran
sluttet som leder og som medlem av
menighetsrådet. Christel Mari Karlsen ble valgt som ny leder og overtok dette vervet på slutten av året.
Mosvik menighetsråd har holdt
9 møter og behandlet 59 saker. Einar
Bach Skomsvoll har vært vår sogneprest – ellers har Sverre Gustad og
Hans Birger Neergård fungert som
prester. Vi har også hatt god hjelp av
Geir Gravås og vikarprest Jan Olav
Veium. Kantor Silje Vang har vært
vår faste organist.
Det har i løpet av året vært holdt
20 gudstjenester på søn- og helligdager. Utenom er det holdt 9 gudstjenester – totalt 29 i sognet. Alle våre
flinke og iherdige frivillige ble på

nyåret invitert til Frivillighetsfesten.
Menighetens årsmøte ble holdt
24. mars etter gudstjenesten i Mosvik kirke.
På vårparten hadde vi dugnad et
par dager for å rake løv rundt kirkene – samt vaske. Dette ble avsluttet
med servering til de frammøtte. En
stor takk til alle som deltar på dette.
Det er blitt holdt gudstjenester
og andakter på sykeheimen og friluftsgudstjeneste ved Lia
tjønna.
Ved olsoktider ble det arrangert en
vandring til Hamnasetran der Einar
Bach Skomsvoll forrettet.
Deltakelse totalt ved gudstjenester var 1567 – en liten nedgang fra i
fjor. Tradisjonen tro ble 50-års konfirmantene invitert til gudstjeneste
og fest 29. september. 17 konfirmanter deltok. Dette er et populært
arrangement som menighetsrådet
får mye positiv omtale for. Julekonserten ble arrangert med lokale aktører 15. desember. Mye fin sang og
musikk, kanskje den beste konserten som har vært i kirken på mange
år. Mange takk til vår kantor for et
godt oppsatt program.
Innsamlede midler og offergaver
i sognet var kr. 37.178,-; herav til
egen virksomhet kr. 12.761,-. Menigheten ga blant annet offergave til
den årvisse TV-aksjonen.
Det ble også i år utdelt bibler til
5. klassingene og ”Min egen kirke-

Inderøy Prestegjeld
Døpte
Gifte
Begravelser
Innmeldte i DNK
Utmeldt av DNK
Antall gudtjenester
Antall deltakere
Offer
Offer 2012

Inderøy
38 (28)
17 (25)
40 (24)
0 (0)
1 (0)
43 (31)
5799 (5289)
91140
(102896)

bok” til sognets 4-åringer. En del
av disse begivenhetene ble behørig
omtalt i vårt menighetsblad.
9 barn ble døpt i sognet. 8 ble
konfirmert i Vestvik og Mosvik kirke i 2013. Det var ingen vielser. Det
var til sammen 9 begravelser.
Mosvik menighetsråd vil også
rette en takk for gaver som har kommet inn på blomsterfondene i forbindelse med begravelsene i våre to
kirker. Som kjent innførte den norske kirke ny salmebok like før jul.
Vi har også vedtatt å ta denne i bruk,
og vil i inneværende år bli brukt i
begge våre kirker.
Vi i menighetsrådet vil takke
ansatte, prester og frivillige medarbeidere for å ha stått på for kirken
i året som har gått. Til slutt er det
ikke til å legge skjul på at organisasjonen knyttet til kirken her lokalt
har hatt sine utfordringer. Vi sliter
med den akutte mangelen på prester
– samt strammere økonomiske rammer. Tillitsmannsapparatet har vel
også hatt en del problemer. Vi får
bare håpe at dette er et tilbakelagt
stadium.
Mosvik 5. februar 2014
Mosvik menighetsråd
v/Jan Sundseth – sekretær
Årsmeldinga ble opplest og godkjent i menighetens årsmøte 16. februar i Vestvik.

– Statistikk 2013

Røra
19 (20)
2 (3)
7 (6)
4 (4)
4 (2)
21 (21)
1335 (1350)
34336
(27398)

Sandvollan
17 (12)
1 (2)
4 (8)
0 (0)
0 (2)
24 (24)
1720 (1789)
28758
(29590)

Mosvik
9 (3)
0 (3)
9 (6)
0 (0)
0 (0)
29 (26)
1567 (1598)
37198
(24554)

Tall i parentes gjelder 2012. Offer fra jula 2012 i Mosvik ble bokført 2013, derfor så stort sprik i beløp.
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Slekters gang
Inderøy sogn
Døpte
01.12. Ciljan Mathias Heimveg
Rakel Gausen Solheim
25.12. Victoria Næss
19.01. Thea Carine Langås
Mira Lyng-Vatnan
09.02. John Morten Jule
23.02. Iver Fjeset
Patrick Lassen
02.03. Amanda Smulan
Ellinor Haugseth Følstad

10.12.
12.12.
27.12.
31.12.
27.01.
30.01.
31.01.
19.02.
06.03.

Tore Løfwander
f. 1936
Einar Mentsen
f. 1923
Gunvor Aune
f. 1919
Fredrik Haarberg
f. 1933
Per Skogset
f. 1939
Else Olive Hanssen
f. 1924
Magne Stavran
f. 1955
Martha Pauline Grande f. 1934
Agnes Kirknes
f. 1925

Vigsel
14.12. Charlotte Gråwe og
Kim Kristiansen
21.12. Heidi Meistad og
Lars Stian Bartnes

Røra sokn
Døypte
15.12. Ida Caroline Kolstad Aunan
Isak Thiedemann
26.12. Petra Gregersen
02.02. Julie Wekre Axelsson
02.03. Ines Green Linmo

Døde
14.11. Gunnar Julius Derås f. 1922
29.11. Elna Sundnes Østgaard f. 1928
05.12. Sigbjørn Kvam
f. 1952

Døde
22.11. Mary Hognes
f. 1927
05.01. Gina Kristine Holden f. 1929
18.02. Jan Magne Sebu
f. 1949

Sandvollan sokn
Døypte
26.12. Erik Skei Mjømen
09.02. Veronica Kvam Smestad
09.03. Live Skjelvan Høvik
Vigde
22.02. Lisa Lenn Hjelde og
Kristian Wist Lilleby
mosvik sogn
Døpte
08.12. June Sofie Grande
16.02. Emil Vennes Fjerstad
Døde
28.12.
31.12.
07.02.
22.02.

Anna Løkken
Magnhild Sundseth
Gunhild Gustad
Johan Olav Sliper

f. 1933
f. 1925
f. 1923
f. 1931

Prestesituasjonen i Inderøy
Dette begynner dessverre å bli en føljetong. Det
er fortsatt bare en fast prest. Forsøket på ansettelse i januar lyktes heller ikke. Den aktuelle personen som vi gikk inn for, trakk seg i siste liten.
Stillingen blir nå utlyst enda en gang. Hvis det
kommer aktuelle søkere, blir det ansettelse midt
i mai og sannsynligvis oppstart til høsten.
Jan Olav Veium som lenge har vært fast vikar,
slutter 1. april, men kommer tilbake og blir med

på konfirmasjonsgudstjenestene. Prostiprest Geir
Gravaas, som også har vært fast vikar, fortsetter
inntil videre. I tillegg til han har Sverre Gustad tatt
på seg å bidra i vår og over sommeren. Linda Aune
bidrar fra midt i mai til midt i juni, så de faste
oppgavene vil bli løst.
Men det vil bli en gledens dag når vi igjen kan
ha to faste prester for menighetene i Inderøy.
Gustav Danielsen, prost

Har du stort hus, stor gjestfrihet og lyst på et annerledes halvår?
Inderøy menighet, sammen
med Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Trøndelag arbeider for å få to Hald-studenter hit
til høsten. Kort fortalt vil dette
trolig bli to ungdommer (over
19 år) fra Kamerun, som vil bo
i en vertsfamilie på Inderøy fra
oktober til mars. Losjeres inn en-

ten sammen, eller en og en. De
vil delta i menigheten, barne- og
ungdomsarbeid, frivillig engasjement og arbeid som NMS har i
Trøndelag. Alle kostnader blir
dekket av Fredskorpset. Om du
vil lese mer om hva dette er kan
du gå inn på http://hald.no/ .

Disse ungdommene ønsker
å lære hvordan nordmenn lever
på Inderøy, samtidig som de kan
dele fra sine liv i en annen virkelighet.
Høres dette spennende ut –
ta gjerne kontakt med Ingeborg
Meslo Ulvin!

Påske 2014
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Messeliste
13.04. Palmesøndag
Joh 12, 12-24
Vestvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/prostiprest
Geir Gravås
17.04. Skjærtorsdag
Matt 26, 17-30
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Ottar Strand
Bøl
kl 12.00
Friluftsgudstjeneste v/vikar
Vestvik kirke
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste v/vikar
18.04. Langfredag
Joh 18, 1-19,42
Sakshaug kyrkje
Høymesse v/vikar

kl 11.00

Heggstad kyrkje
kl 19.00
Høgmesse v/spr. Ottar Strand
20.04. Påskedag
Luk 24, 1-9
Sakshaug kyrkje
11.00
Høytidgudstjeneste v/vikar
Mosvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand
21.04. 2. påskedag
Luk 24, 13-35
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudsteneste v/vikar
Salberg kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/spr. Ottar Strand

kl 11.00

27.04. 2. søndag i påsketiden
Joh 21, 1-14
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Samtalegudtjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
og spr. Ottar Strand

04.05. 3. søndag i påsketiden
Joh 10, 11-18
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/vikar
10.05. Vestvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

01.06. Søndag før pinse
Joh 15, 26-27
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar

11.05. 4. søndag i påsketiden
Joh 16, 16-22
Mosvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

08.06. Pinsedag
Joh 20, 19-23
Sakshaug kyrkje
Radiogudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høymesse v/prostiprest
Geir Gravås

09.06. 2. pinsedag
Joh 16,5 -11
Vestvik kirke
Høymesse v/vikar

17.05. 17. mai
Luk 1, 50-53
Heggstad kyrkje
kl 10.00
Gudsteneste v/vikar
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar Strand
Salberg kyrkje
kl 12.00
Gudsteneste v/vikar
25.05. 6. søndag i påsketiden
Luk 18, 1-8
Salberg kyrkje
kl 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Salberg kyrkje
kl 12.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
29.05. Kristi himmelfartsdag
Mark 16, 19-20
Heggstad kyrkje
kl 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Heggstad kyrkje
kl 12.30
Konfirmasjonsgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

kl 11.00

kl 11.00

15.06. Treenighetssøndag
Matt 28, 16-20
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Tårnagentgudstjeneste
22.06. 2. søndag i treenighet
Matt 3, 11-12
Hustad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
29.06. 3. søndag i treenighet
Luk 14, 15-24
Liatjønna i Mosvik kl 12.00
Friluftsgudstjeneste v/vikar
Sakshaug gamle kyrkje kl 19.00
Persokmesse v/vikar
06.07. 4. søndag i treenighet
Mark 10, 17-27
Kirknestangen
kl 11.00
Friluftsgudstjeneste

Inderøy Prestegjeld
www.inderoy-prestegjeld.no
Kyrkjekontoret
Inderøy kyrkjekontor............... tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Sokneprest Ottar Strand................. 74 15 60 20
............................................. mobil 926 91 115
e-post: post@inderoy.kirken.no

Kontortid
Mandag–fredag kl. 10.00–14.00
Ellers etter avtale. Mandag har prestene fri.

Kantorar:
Siv Anette Lorentzen........... mobil 951 22 201
Silje Vang Pedersen.............. mobil 907 35 272

Røra sokn:

Kyrkjetenar / kyrkjegardsarbeidar:
Tor Gunnar Nilsen............... mobil 909 13 467
Kåre Jørstad......................... mobil 906 52 806
Odd Hamstad....................... mobil 957 98 990
John Halvor Berg................. mobil 906 64 605

Sandvollan sokn:

Leiar i soknerådet:
Mona Andreassen................. mobil 905 80 750

Leiar i soknerådet:
Gunvor S. Moberg............... mobil 924 65 985

Mosvik sogn:
Leder i Inderøy kirkelige fellesråd:

Leder i menighetsrådet:
Jan Sundseth........................ mobil 959 22 989

Kyrkjeverge:
Kjell Westerdahl....................... tlf. 74 15 60 20
mobil 910 05 835

Inderøy sogn:

Mosvik kirkestue
Bestilling................................... tlf. 917 10 639

Assisterande kyrkjeverge:
Helge Brattaker.................... mobil 917 10 639

Inderøy Kirkestue: Bestilling av rom i
forbindelse med minnesamvær, selskaper
m.m.: Solveig B. og Reidar Pedersen,
tlf. 47 64 49 09, mobil 957 88 829

Inderøy kirkelige fellesråd:

Leder i menighetsrådet:
Maria Aune.......................... mobil 957 95 586

KJERKBLAD for Inderøy
Utgjevar: Sokneråda i Inderøy prestegjeld
Redaksjonskomité: Liv Skogset Værdal, redaktør (e-post: liv.vaerdal@online.no, mobil 917 09 285),
Ottar Strand (e-post: ottar.strand@inderoy.kirken.no), Kari Nikolaisen (e-post: kari.nikolaisen@ntebb.no),
Nina Fossum (e-post: ni-fossu@online.no), Jørgen Røflo (e-post: jorgen.roflo38@gmail.com).
Konto Sparebank1: 4202 18 67785

Det står skrevet: «Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde
storverk med sin sterke arm, han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne
med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg.»
Luk. 1,50-53
www.designtrykk.no

Miljømerket trykksak 241 781

