NR. 1

God
påske!

2015

74. ÅRG.

2

Påske 2015

NÅDE
Er jeg bra nok til at Gud vil ha med meg å gjøre?
Som prest opplever jeg at noen mennesker får
dårlig samvittighet bare de ser meg. De kan si at
de har nå gjort både det ene og det andre, som
ikke var så bra. Ordbruken kan være noe frisk av
og til. Og de har ikke akkurat slitt ned dørstokken til kirka si.
Når vi tenker på vårt forhold til Gud, som har
skapt alt og gitt oss livet, så kjenner vi vel alle at
vi ikke strekker til. Jeg er i hvert fall veldig klar
over at jeg ikke er perfekt. Av og til plager vi oss
selv unødig med dårlig samvittighet – og for feil
ting – tenker jeg. Nesten alle går for eksempel
jevnlig i kirken, selv om det ikke er så ofte. Vi
vet hvor kirken er og at den er vår, og vi går dit
når vi har behov.
Et av de viktigste ordene i kirken er NÅDE.
Ordet betyr gratis. I kirken betyr NÅDE at Gud

er glad i oss og at vi hører til Gud, vi vanlige
mennesker – selv om vi ikke er perfekte. Gud
gjorde opp for det gale og onde vi gjør – det
som i kirken kalles synd. Det er én grunn til at
kirken snakker om synd, og det er at vi tror at vår
synd blir tilgitt. I påsken gjorde Jesus opp for
vår synd da han døde og sto opp fra de døde. Vi
hører til Gud på grunn av Guds NÅDE.
Er jeg bra nok til å høre til Gud, jeg som har
gjort både det og det? Svaret er ja – av Guds
NÅDE! Vi har alle ting vi og andre mennesker
kan ha godt av at vi forandrer på i livene våre.
Vi kan be Gud hjelpe oss med å gjøre gode forandringer. Men uansett får vi høre til Gud av
NÅDE. På korset sa Jesus: «Det er fullbrakt!»
La oss tro det og at vi hører til Gud av NÅDE.
Ottar Strand – sokneprest

Gave til Kjerkbladet
Fra gruppa SOSIALT SAMVÆR har bladet
mottatt en pengegave på kr. 8.314,57.
De som den siste tida har leda denne gruppa,
forteller at SOSIALT SAMVÆR er en samling
av godt voksne som i over 20 år har tilbudt et
uformelt treffsted for eldre beboere i Straumen
og området rundt. En gang i måneden har de
møttes til samvær med ulike aktiviteter, bingo,
Framsidebildet: Biskop Tor
Singsaas på prekestolen ved
visitasgudstjenesten i Sakshaug
kirke søndag 1. februar.
Foto: Reidar Sundal.
Baksidebildet: Under visitasgudstjenesten var det musikk
ved en horn- og trompetkvartett. Fra venstre Reidar Sundal,
Frode Neergård, Rita Skjermo,
Elin Gjærde.
Foto: Siv Anette Lorentzen.

kaffe og loddsalg. Felles turer rundt i distriktet
har de også hatt. Nå ser de ikke lenger råd for å
drive dette tilbudet videre, og kassabeholdningen
ønsker de skal gå til Kjerkblad for Inderøy.
Styret for bladet takker hjertelig for den store
gaven, som vil komme godt med!
Jan Sundseth, styreformann

PLAN KJERKBLAD FOR INDERØY I 2015
Blad 1 – frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 3. mars.
Bladet kommer ut i uke 13 – 23.-29. mars.
Blad 2 – frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 2. juni.
Bladet kommer ut i uke 26 – 22.-28. juni.
Blad 3 – frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 1. september.
Bladet kommer ut i uke 39 – 21.-27. september.
Blad 4 – frist for stoff og bilder til redaktør tirsdag 17. november.
Bladet kommer ut i uke 50 – 7.-13. desember.
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Marianøkleblom
På latin heiter denne planten Primula veris.
Primula betyr ”den første” og veris betyr vår.
Altså er det ein plante som kjem tidleg om
våren. Primulaslekta er stor og har mange
plantar med tidlege blomster. Tenk så triveleg
det er å sjå dei første primulaene i blomsterbutikken like over jul!
Primula veris er altså på norsk Marianøkleblom. Blomsterklasen liknar eit nøkkelknippe,
og det knytter seg fleire legender og sagn som
handlar om nøkkelknipper som fell til jorda, og
der veks denne planten opp. Som med mange
andre blomster, var det ikkje uvanleg å knytte
jomfru Maria sitt namn til plantar. Det har vi
mange eksempel på: Marikåpe, Marihand,
Marisko, Maria gullsko, Mariatistel og fleire.
Men planten har også sagn og legender som
går tilbake til St. Peter. I Sverige blir blomsten mellom anna kalt St. Peters nycklar, i

Danmark St. Peders urt, og i Tyskland Peterschlüssel. Planten er freda i Sverige, og her er
planten også kanskje meir kjent under namnet
Gullviva. Den tyske Hildegard von Bingen,
abbedisse, diktar og komponist som levde på
1100-tallet, kalte blomsten Himmelschlüssel,
og også i enkelte norske dialektar er namn som
”himmelnykkel” kjent.
Blomsten var tidlegare mye brukt i folkemedisinen, og har vore verksam mot fleire
sjukdommar og plager, som t.d. forkjølelse,
hoste, astma, revmatisme og gikt. Planten
er også brukt som middel mot søvnvanskar,
stress og hyperaktivitet. Da er det helst blitt
laga te av tørka eller friske blad og blomster.
Røttene luktar anis og har ein skarp smak, og
ein bør helst unngå å bruke dei. Det er sagt at
ein bukett med blomster av Marianøkleblom i
heimen, vil gjere at ein føler fred og velvære.
Den bergenske diktaren John Paulsen
(1851–1924) som er mest kjent for å ha skrive
”Når fjordene blåner”, har også skrive eit vårdikt om denne planten, tydelegvis til sin unge
kjæreste! Her er diktet, som Edvard Grieg har
sett ein vakker melodi til:
Med en Primula Veris
Du Vårens milde, skjønne Barn,
tag Vårens første Blomme,
og kast den ej, fordi du vet,
at Somrens Roser komme.
Akk, visst er Somren lys og smuk,
og rik er Livets Høst,
men Våren er den deiligste
med Elskovs Lek og Lyst.
Og du og jeg, min ranke Mø,
står jo i Vårens Rødme!
Så tag da min Blomst,
men giv igjen ditt unge Hjertes Sødme.
Sigrid Haavik
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ÅRETS KONFIRMANTER
MOSVIK KIRKE
LØRDAG 2. MAI
Stian Brevik
Rebecca Fredly Nervik
Signe Nervik
Ane-Julie Gresdal Nyborg
Maria Elnan Vennes
Andreas Melting
Kristian Melting
Jonas Myrabakk
Oskar Dahl Nervik
Eskil Stene
Lars Ivar Vik Aarmo

VESTVIK KIRKE
SØNDAG 3. MAI
Elisabeth Innhaug
Markus Følstad Iversen
Oskar Følstad Iversen
Sivert Revdal Melting

SALBERG KYRKJE
LAURDAG 9. MAI
Johannes Erling Fuglum Winther
Torbjørn Helgesen
Fredrik Hembre Jacobsen
Peder Grande Smulan
Anne Helene Overå Letnes
Nora-Sofie Karlsen
Even Johnsen Solberg

HEGGSTAD KYRKJE
TORSDAG 14. MAI
Magnar Sefanias Røttingsnes
Børøsund
Maren-Anna Heimveg
Kim Thomas Larsen Rødøy
Silje Balgård
Anna Fjerstad
Elisa Susanne Fleischer-Larsen
Nora Fiske
Silje Heggli
Maja Lidbom
Henriette Brønlund Pettersen
Caroline Manum Skogaker
Vilde Taraldsen

SALBERG KYRKJE
SØNDAG 10. MAI
Odd André Borgan
Olav Langland Helgesen
Knut Green Solem
Zarine Arvola
Vilde Austad
Helene Holmsve
Emmy Kristine Lund
Christina Hansen Velve
Sofie Eilertsen (tilhører Sakshaug)

Gruppe 2:
Stian Grønnesby
Oskar Sandvik
Morten Vist
Ragnhild Ferstad
Theres Hustad
Maren Paulsen (tilhører Sakshaug)
Stine Mari Erlandsen Ness
Marte Skogaker
Renate Skogaker
Victoria Søreng

SAKSHAUG KIRKE
SØNDAG 24. MAI
Marius Ness Aunan
Jonas Hemnes
Kim Emil Hesseberg Lersveen
Petter Næss
Jørgen Hindrum Stavran
Bendik Tangstad
Tor Olav Næss
Arne Fredrik Valstad
Jens Petter Vandvik
Egil Johansen Ørdal
Simon Norum Kalseth
Rakel Fossum
Hedda Nordgård Gausen
Linnea Gausen
Tonje Hustad Haavik
Benedicte Vistven Ingvaldsen
Karianne Vistven Ingvaldsen
Anna Sofie Øksnes Jørstad
Malin Kalløkkebakken
Eirin Sagen
Kristin Thune Skevik
Elen Margrete Skjervold
Trine Gullberg Skogli
Laura Slapgaard
Synne Steinsli
Julie Sundfær Stubbe
Andrea Todal
Ingrid Sagvold Værdal
Henriette Hynne Willassen
Ragnhild Vatn Wensbakk

Misjonskveld på Kjerkstu
torsdag 23. april kl. 19.00.
Vil du vite mer om Mali? Menigheten støtter misjonsprosjekt der og
sjelden får vi direkte kontakt med
arbeidet. MEN denne kvelden får vi
besøk av misjonær Frode Brügger

Sætre som har arbeidet i Mali flere
år som evangelist!
Misjonsgave, bevertning og sang.
Velkommen!
Arr.: NMS og Inderøy sokneråd

Frode Brügger
Sætre
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Salberg kyrkje 300 år
– prolog til ei markering

Velkommen inn i Salbergskyrkja!
Nøy deg ikkje berre med
sjølve kyrkjehuset, men prøv å
sette deg inn i universet ho gjennom lange tider og generasjonar
har skapt omkring seg. Sjå litt
lenger enn til det kledeleg anonyme gudshuset ein knapt legg
merke til mellom dei to travle
ferdselsårene som går forbi. Dei
fleste som reiser her ser helst på
Røra som ein litt kjedeleg fartsetappe mellom dei store og velkjende reisemåla, frå det eine der
stor historie rådde frå gammalt
og vart omskapt ved at gammal tru miste makt og fotfeste,
for godt, og til det andre der ein
vikingkonge gjennom sitt fall
fekk alle til å vende syn og tanke
til det som vart til eit stort vendepunkt i historia: Trua på Kvitekrist. For godt det og…
Kanskje er det nettopp dette
som gjorde at vi fekk ei kyrkje
her på Salberg, midt i dette historisk tunge kraftfeltet der du
frå kyrkjebakken kan sjå like
inn i innseglingsleia til sjølvaste
stiftsstaden, til Nidaros – som
vart til Trondheim. Vår ”heilage”
by! Det er da noko det? I alle fall
dersom vi i løpet av jubileums
året vi no står framom kan få deg
med på å tru at det kan ha stått
ei kyrkje her i heile 800 år. Vi
meiner vi langt på veg kan skaffe
bevis på det. Og om du synest
vi smør vel tjukt på så sto det i
alle fall ei kyrkje her på Salberg
for 600 år sia. Det fortel erkebiskop Aslak Bolt i Jordeboka si frå
1430.
Derfor: Bli med til Salberg.
Gled deg over utsyn over fjord

og bygd, over gard og grend som
gav namnet til kyrkja, over frodig
granskog som gøymer ”salen” i
åsdraget i aust og den urgamle
ferdselsvegen der dei aller første sette sine fotavtrykk, på leit
etter eit livsgrunnlag. Dette er
Sadulberget – Salberg… Sjeldan
såg du ei kyrkje gå betre inn i
samspelet med skaparverket enn
nettopp her. Alt dette, med sjølve
kyrkjehuset midt i, er Salbergs
kyrkja, slik vi som bur her og
kjenner henne, ser det. Det vesle
huset frå 1715 er den sanselege
og synlege delen av det heile. Det
er på vegen dit vi sansar målet,
men det er der inne våre bøner
får løft, tru finn styrke og tanken
hentar kraft til å nå litt lenger.
Derfor har kyrkja vår til alle tider

Salberg kyrkje i vinterskrud.

vore ein viktig del av rørbyggane
sitt kvardagsliv – i glede og sorg
– i helg og timeleg strev.
Når du er inne i kyrkja legg du
straks merke til lyset, det mjuke
inntrykket av noko nært, som av
eit heimleg og varmt velkommen. Her kjenner du at ordet og
tonen er det sentrale og heilt utan
hjelp av prangande arkitektur og
utstyrsdetaljar. Derfor står kyrkja
framleis sterkt i bygda, som vårt
eigentlege kulturhus og forvaltar
av vår kristne tru: Grunnsteinen i
det som er vår kultur.
Kom, vi har noko å feire!
Program for jubileumsfeiringa kjem i neste nummer av
”Kjerkbladet”.
Jørgen Røflo
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Bispevisitasen – tilbakeblikk
Sokneprest Ottar Strand og fungerende kirkeverge, John Halvor
Berg, var de to som fulgte biskop
Tor Singsaas tettest under bispevisitasen i Inderøy 28. januar–1.
februar. Inntrykkene de sitter igjen
med er mange og gode, og de føler
visitasen var et løft, både for ansatte
og alle frivillige medarbeidere.
– Det var veldig gøy å være sammen
disse dagene. Biskopen er en ”likanes” kar med energi og retning. Han
er god til å prate med folk og veldig
inspirerende, roser Ottar Strand og
John Halvor Berg. De har også hørt
en fugl kviskre om at biskopen kom
tilbake på jobb, glad og inspirert
etter sitt besøk her, og det føles bra.
Stor frivillig innsats
Ottar og John Halvor føler de fikk
vist fram mangfoldet i kirka på
Inderøy under visitasen, og de er
imponert over alle som engasjerer
seg og gjør en strålende jobb.
– Det viser blant annet kvelden på
Gjørv der over hundre møtte fram.
Vi har folk som stryker, syr duker,
vasker kopper og synger. Mange
har verv, vi har besøkstjeneste, og
mange gjør praktiske oppgaver –
helt frivillig. Det er takket være alle
disse vi kan holde det aktivitetsnivået vi har, poengterer Ottar, og det
er han glad for at også biskopen fikk
et innblikk i. Han legger til at kirka
samarbeider godt med lag og organisasjoner, det være seg sanitetslag,
bondelag eller idrettslag.
– Dette tror jeg er unikt og fantastisk for kirka i Inderøy, og det er
vi veldig stolte over.
Roser kommunen
Til vanlig når det skal være bispevisitas blir føringen og programmet
lagt av biskopen og hans medarbeidere. Denne gang var det motsatt.
– Vi hadde gjort oss noen tanker
på forhånd og bestemt oss for at vi
ville ha fokus på kultur, barn og unge,

og ”best i lag”. Det synes jeg vi fikk
til, sier Ottar enkelt. Han synes kirka
har et godt samarbeid med kommunen, noe som kom tydelig fram i forbindelse med bispevisitasen. Faktisk
er det Ottar, ordfører Ida Stuberg og
rådmann Jon Arve Hollekim som har
lagt regien for visitasen.
– Vi er mildt sagt veldig takknemlige for engasjementet fra kommunen sin side, roser Ottar. Han er
også veldig takknemlig for den jobben John Halvor gjorde som fungerende kirkeverge.
– Hele staben måtte fordele oppgavene best mulig, for til tross for
bispevisitas så måtte vanlige oppgaver gå sin gang, sier han.
Vil spille på lag
Mye av tiden til biskopen var viet
samtaler med de ansatte i kirken,
fellesrådene, soknerådene, formannskapet og rådmannen. Skolebesøk stod også på programmet.
– Biskopen er dyktig til å lede
samtaler, og han fikk ledelsen til å
sette ord på eventuelle utfordringer.
En av de som kom fram var ”hvor
står religionen hen”? Vi har trodd at
den er på tur bort fra skolen, men
vi får stadig nye landsmenn og flere
religioner å forholde oss til. Dette
må vi ta innover oss og heller lære
av hverandre. Vi kan ikke forholde
oss likegyldig til religion i skolen,
sier soknepresten. Han forteller at
de også har fått noen konkrete utfordringer, ikke minst av ungdommen.
Ottar brenner for ungdomsarbeid, så
det er en utfordring han gjerne tar.
– Vi skal spille på lag, men vi må
tenke litt på hva vi skal prioritere og
hvor vi skal legge trykket framover.
Vi fikk mye å tenke på, men en ting
er klart, og det er at vi må sørge for
at kirka er tilgjengelig for alle når de
trenger den, sier han.
En musikalsk opplevelse
Bispevisitasen ble også en musikalsk opplevelse av de store. Det

sørget ikke minst Siv Anette Lorentzen og Bjørn Bratsberg for.
– De har gjort og gjør en kjempejobb. Kirkemusikerne er gull
verdt, både for kirka og kommunen.
De drar i trådene og sørger for at
musikere og sangere, musikklag og
kor yter sitt aller beste. Et eksempel
er kveldsgudstjenesten i Heggstad
kyrkje fredag. Der bærer Vivace
hele gudstjenesten, mens presten og
biskopen spiller annenfiolin, forteller Ottar med et smil. Han er også
glad for at de rakk over alt de skulle
gjøre, for programmet var tettpakket
og stramt.
– Vi hadde mange møter, blant
annet på e@ og på skolen. Spørsmålsrunden med tredjeklasseelevene på videregående var forresten også en flott opplevelse. Det
var det også da vi besøkte Nils Aas
kunstverksted og vi oppdaget at de
for anledningen hadde vært på lageret og funnet fram en treskulptur av
biskop Fjellbu som Nils Aas lagde
da han var 16 år. Slikt vitner om at
folk bryr seg, roser Ottar og John
Halvor.
”I Inderøy er ting på stell”
Begge karene innrømmer at de er
litt oppi skyene etter bispevisitasen
enda.
– Vi har vel ikke landet helt.
Men vi er veldig fornøyde, sier de,
og de forteller at det opplevdes som
et løft, både for ansatte og frivillige
medarbeidere i kirken.
– Det har vært travelt, men slike
ting løfter uten tvil engasjementet.
Det er mange som har gjort mye for
at denne uka skulle bli en fin opplevelse. Overalt der vi har spurt om
hjelp har vi fått ja, sier de.
Det at de har lyktes, både med
bispevisitasen, men også til daglig, skjønte de da biskop Tor Singsaas kom med følgende uttalelse; ”i
Inderøy er ting på stell”. Bedre tilbakemelding kunne de knapt få.
Nina Fossum
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Fest for frivillige og ansatte
Den årlige festen for frivillige og ansatte tilknytta
kirka i Inderøy ble i år
samordna med besøket av
biskop Tor Singsaas, og fant
sted fredag 30. januar. Det
starta med gudstjeneste i
Heggstad kyrkje, og etterpå
var det festlig samvær på
Gjørv gård.

Biskopen henviste til «Velsignelsen» til slutt i gudstjenesten, og takket for den. «Gud vender alltid ansiktet
mot oss,» sa han. «Når vi går ut av kirka, har vi alltid
Guds ansikt vendt mot oss.»
«Herren velsigne deg og bevare deg,
Herren la sitt ansikt lyse mot deg og være deg nådig.
Herren la sitt åsyn lyse mot deg og gi deg fred.»

GUDSTJENESTE
Folk fra hele Inderøy kommune var samla til kveldsgudstjeneste i Heggstad kyrkje.
Biskop Tor Singsaas i
Etter
prosesjon
med
Heggstad kyrkje.
vikarprest Jan Olav Veium,
sokneprest Ottar Strand og
biskop Tor Singsaas, ønsket soknepresten velkommen
og introduserte kveldens tema, som var «VI».
Bærende element i gudstjenesta var ti jenter fra
barne- og ungdomskoret «Vivace», ledet av kantorene
Siv Anette Lorentsen og Bjørn Bratsberg – med sistnevnte ved pianoet. På programmet stod «Aftenbønn for
syngende barn»: «Salme», «Preces-hymne», «Bibelsk
salme», «Simeons lovsang», «Forbønn», «Fager kveldssol», «Velsignelsen» og «Aftenhymne» – alt nydelig
framført. Klare og rene jentestemmer fylte kirkerommet, og vi som var til stede, kunne åpne opp og gi ord
og toner klangbunn i tanke og sinn. Enkelte steder i
programmet var det også lagt til rette for at menigheten
kunne synge med.
Biskop Tor Singsaas avslutta samværet i kirka. Han
snakket om hvor viktig det er at vi ser hverandre, fanger
blikkene til hverandre. «Som mennesker lever vi av at vi
har ansiktene vendt mot hverandre,» sa han. «Det er da
vi kjenner at vi lever, ser fargene, ser barna som leker,
hører sangen og fuglesangen…»

FESTLIG SAMVÆR
Fra Heggstad kyrkje gikk turen til Gjørv gård, der
ansatte og frivillige ble ønsket velkommen til en festpyntet Hjorten restaurant, som var arena for samværet.
Sandvollan og Røra sokneråd var vertsskap. Her var det
god mat, allsang, taler og – ikke minst – trivelig prat,
og også her var det barn fra «Vivace» som bidro med
sang. I starten på festen sjarmerte aspirantkoret med å
fremføre «Tøffe, tøffe, tøff», og senere på kvelden var
det ei gruppe litt eldre jenter som gledet forsamlingen
med sangen sin.
Biskop Tor Singsaas var kveldens hovedtaler. Han
roste frivilligheten og gjestfriheten – begge som uttrykk
for kjærligheten. «Det er først når du gir av deg sjøl,
at du blir rikere som menneske. Det er hemmeligheten
med frivillighet,» sa biskopen. Og han la til at frivillighet og kjærlighet er noe en ikke kan lese seg til, det må
en leve seg til. «Det er først når en har erfart frivillighet
og kjærlighet at en skjønner hva det handler om.» Han
var også overveldet av gjestfriheten han hadde møtt i
Inderøy. «Det er så mye kjærlighet som ligger gjemt i
god mat,» sa han. «Kjærligheten ligger gjemt i det vi
gjør.»
En må vel med rette kunne si at både frivilligheten
og gjestfriheten kom rikelig til uttrykk denne kvelden.
Mange bidro, hver på sin måte, for å mette, for å skape
trivsel og glede andre, og alle og festdeltakerne så hverandre. En må dermed kunne si at temaet «VI», som
Ottar prest introduserte i kirka, var gjennomgående hele
kvelden.
Tekst og foto: Kari Nikolaisen

Frivillige og
ansatte hygger
seg i restauranten
Hjorten på Gjørv.

Jenter fra Vivace
framførte
”Aftenbønn for
syngende barn”.
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Gudstjeneste på Øyna

Planlegging på Øyna torsdag 5. mars. Fra venstre Henning Skjæret - NRK, Ole Petter Klepp - NRK, Ottar Strand - sokneprest,
Bjørn A. Bratsberg - kantor, Siv Anette Lorentzen - kantor, Ove Gundersen - NRK og Frode Sakshaug - Øyna.

1. pinsedag vil NRK 1 sende TVgudstjeneste fra Inderøy. Opptakene
vil bli gjort på Øyna den 20. mai, med
himmelen som tak. Om værgudene
spiller på lag, vil TV-gudstjenesten
bli en kjempereklame for bygda.
Det har blitt sendt radiogudstjenester fra Inderøy i flere år under
InderøyFest, og det har tydeligvis blitt så populært at NRK nå vil
lage TV-gudstjeneste. Vi er i startgropa av planleggingen, men det
er bestemt at TV-gudstjenesten skal
sendes både morgen og kveld 1. pinsedag på NRK 1. Samtidig vil den
gå på radio. Dette vil ikke bli noen
helt vanlig gudstjeneste, men det vil
bli mye sang og musikk sier kantor
Siv Anette Lorentzen.
Vi har hatt mye sang og musikk
i radiogudstjenestene, og det var et
av kriteriene til NRK denne gangen også, sier hun. Siv Anette og de
andre er nå i ferd med å engasjere
musikere.
Vi er i gang med grovskissen,
og det er så mange flinke folk på
Inderøy at vi har mye bra å presentere, sier hun. Vibeke Arntzen er
involvert i planene, og hun forteller

at Frivillighetssentralen vil arrangere en vandring opp til Øyna denne
dagen. Da slår de et slag for Friluftslivets år, samtidig som de blir en del
av en stor menighet der oppe.
Vi vil selvsagt følge nøye med
på værmeldingen, og blir det veldig

dårlig må vi flytte inn i Sakshaug
kirke. Det alternativet tenker vi
imidlertid minst mulig på. Vi satser
på godvær, for da blir dette en spesiell opplevelse og en kjempereklame
for Inderøy, sier Siv Anette.
Tekst og foto: Nina Fossum

Kjerkblad for Inderøy – økonomi
Styret i Kjerkbladet skal ha årsmøte den 24. mars. Saker på dette
årsmøte vil blant annet bli finansieringen av dette årets utgivelser. Kjerkbladet hadde siste år et
underskudd på kr. 15.265,-. Årsaken til dette er blant annet at vi i
fjor ikke fikk midler fra Inderøy
kommune. Vi søkte og budsjetterte med kr. 20.000,- men vedtaket ble som følgende i svarbrev av
3. juli 2014: ”Søknad om tilskudd
avslås. Søknaden ble ikke prioritert på grunn av begrensede midler i forhold til antall søknader”.
Kjerkbladet er i år inne i sin
74. årgang. Vi forsøker å gi kommunens innbyggere informasjon

om aktuelle saker som angår
kirka, reportasjer og oversikt over
når det er gudstjeneste i de forsjellige kirkene. Spesielt de tre
siste sidene i bladet er viktige å
informere om synes vi. Vi har de
siste årene basert oss på å gi ut
fire blad og kostnadene ved trykk
og distribusjon dekkes i sin helhet ved gaver vi får. Tusen takk til
dere som støtter oss!
Spørsmålene jeg som leder må
stille på vårt kommende årsmøte
blir da: Skal vi ha færre utgivelser,
kutte innholdet, eksterne finansieringskilder eller en lobby-tur til
rådhuset?
Jan Sundseth
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Heggstad kyrkje – eit kunstverk
For oss som har vaksi opp på Sandvollan, er Heggstad kyrkje «vår kyrkje» – og for mange den vakraste
kyrkja vi veit om. Mange som kjem
inn i kyrkja for første gong, undrar
seg over den spesielle stilen i kyrkjerommet, skapt av listverket på veggene og dei mange fargane. Ikkje
alle sansar fargane, men får eit inntrykk av at alt er berre grått.
Redaksjonen har vorti oppfordra
til å skrive litt om Heggstad kyrkje
i bladet. Da var det kjærkomment
å kunne slå opp i «Kyrkjeblad for
Inderøy prestegjeld nr. 2 – 1999», og
lese eit intervju som Hans Kristian
Solbu hadde med daværande leiar
ved Nils Aas kunstverkstad, Robert
Øfsti, og å sjå dei vakre bileta frå
kyrkja. Heggstad kyrkje vart restaurert i 1937, og det var arkitekt Claus
Hjelte som hadde oppdraget. Øfsti
fortel at restaureringa vart gjennomført i det som ofte vert kalla
«funkis» – ein nøktern stil, der lys
og luft var det sentrale, og der all
unødvendig pynt vart fjerna. Øfsti
meiner at kyrkja er eit kunstverk, og
at den er tenkt som eit kunstverk frå
arkitekten si side.
Vidare tillet vi oss å bruke ei
direkte gjengjeving av Hans Kristian
Solbu sitt intervju med Robert Øfsti.
Kari Nikolaisen
Her kjem intervjuet:
«Øfsti: Utgangspunktet for restaureringa av Heggstad kyrkje var
at bordkledinga hadde gisna og
sprukke. Noko måtte gjerast. Arkitektur er ein praktisk kunstart. Det
var nok også eit spørsmål om kva
økonomien tillot. Dette gjorde det
muleg for Hjelte å gjera eit «funkiseksperiment» i full storleik.
Solbu: Er dette berre ei praktisk
løysing?
Nei, det er ein bevisst tanke
bak arbeidet. Alle typer lister, som
består av typer firkant, trekant og
halvrunding, gjer at veggen på sett
og vis vert oppløyst. Den består av

fleire plan. To høgder for listene og
så sjølve veggen, som i sin tur er
prega av mange slag skuggar frå listene. På denne måten ville arkitekten åpne kyrkjerommet mot verda
utanfor. Grensene for kyrkjerommet
vert fleirtydige. Det interessante er
at dette var eit typisk barokk poeng
– å oppløyse grensene.
Formen på listene kan ein sikkert
tolke, men i utgangspunktet er det
nok slik at Hjelte brukte det som var
handelsvare. Men grunnformene
kvadrat, sirkel og trekant gir jo
absolutt meining i ei kyrkje. Og alle
trekantlistene har ei kvit side.
Fargane på listene er typisk funkisfargar, – klare og skarpe, nesten
signal: blå, grøn, raud og gul. Det er
sjølvsagt ikkje godt å vite om Hjelte
har tenkt spesielle ting med desse
fargane, men når dei først er der, kan
vi leggje symbolikk inn i dei. F.eks.
blått for himmelen, grønt for jorda,
gult (oker) for sola og raudt for blodet. Kvit er glede og svart er sorg.
Eller ein kan tenkje at raud er kyrkja
sin farge, og dei andre fargane er det
som er utanfor kyrkja: Det grøne, alt
det som veks, som eit resultat av sol
(gul) og regn (himmel, blå). Om ein
ser det slik, er også fargane med på
å løyse opp skilnaden mellom kyrkjerommet og røynda utanfor.
Eit anna poeng med listene er

Frå Heggstad kyrkje. Foto: ukjent

kanskje det akustiske. Det er god
akustikk i Heggstad kyrkje til at ho
er bygd i tre. Med desse listene vert
lyden brote i mange retningar i rommet. Her er ein tilbake til det praktiske ved arkitektkunsten.
Solbu: Men framme i koret er det
berre kvitt, svart og gult (oker).
Øfsti: Det er tydeleg at Hjelte
med det vil markere det rommet
der altaret står, på ein spesiell måte.
Igjen er det vanskeleg å seie kva
han meiner. Men i mykje kyrkjekunst står det gule, eller gullet, for
det guddommelege, og saman med
det finn vi høgdene og djupa i livet,
frå sorg til glede, frå liv til død, frå
gravferd til vigsel, – svart og kvitt.
Men uansett kva vi legg i formene på listene, så får dei oss til
å løfte blikket. Dei gjev ei vertikal
rørsle. Og uansett kva ein legg i fargane, så må ein gå oppover og nedover kyrkja for å sjå dei, i og med at
dei ligg på sidene av listene. På den
måten gjev listene og fargane eit
spel mellom rørsler fram og tilbake
og opp og ned. Og det er nok heilt
bevisst frå arkitekten.
Solbu: På denne måten får
Robert Øfsti oss til å sjå og kjenne
at kyrkja er eit kunstverk. Og eit
kunstverk er ingen fasit, legg han
til: Eit kunstverk er eit utgangspunkt for refleksjon.»
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Kirkevalget 2015
Hvordan skal kirken
være framover –
14. september 2015 er
det kirkevalg
De som velges vil være med å
forme kirken i årene framover,
enten det er lokalt, i bispedømmet eller i Den norske kirke som
helhet. Valget holdes samtidig
som kommune- og fylkestingsvalget.
Vil du stille til valg i soknerådet? Meld deg som kandidat
til kirkevalget 2015!
Hva gjør soknerådet?
Når du sitter i soknerådet kan
du legge til rette for at kirken er
en viktig, synlig og aktiv aktør i
lokalsamfunnet.

Aktuelle saker i soknerådet
• Trosopplæring
• Tilrettelegging for annet arbeid
blant konfirmanter og ungdom
• Diakoni og omsorg
• Sang-, musikk- og kulturarbeid
• Gudstjenesteliv
• Rekruttering av frivillige
• Uttalelse ved tilsetting av prest
og biskop
• Høringsuttalelser
Alle menigheter har sitt særpreg og sine kjernesaker. Du kan
forme din menighet med ditt
engasjement! I soknerådene sitter mennesker med ulik alder,
interessefelt og plass i kirkelandskapet, men man samles
om dette: Menigheten er kirkens
viktigste sted for forkynnelse og
omsorg.

Soknerådene velger medlemmer til kirkelig fellesråd. Fellesrådet er arbeidsgiver for lokalt
kirkelig tilsatte og kirkegårdene.
Alle medlemmer i Den norske
kirke over 15 år har stemmerett
ved kirkevalget.
Alle medlemmer over 18 år
kan sitte i soknerådet.
Kan du tenke deg å bli nominert til å være med i soknerådet –
meld din interesse til soknerådet!
Og om du blir spurt – si ja til å
være kandidat!
Vil du vite mer om Nidaros
bispedømme og kirkevalget,
klikk deg inn på
www.kirken.no/nidaros
Kirkevalget 2015
www.kirkevalget.no

KodeB
Hvert år får alle som går i 5. skoletrinn invitasjon til
å motta sin egen Bibel.
Bibelen er en viktig bok, og den brukes blant
annet på skolene i RLE-undervisningen. Her i kommunen deles biblene ut i alle de fire soknene i løpet
av februar–mars. Elevene inviteres til sin lokale
kirke, og i forkant av gudstjenesten har vi en samling kalt KodeB. Her lærer elevene litt om hvordan
Bibelen er bygd opp, hvordan slå opp i den, vi ser
på søndagens prekentekst og vi lærer om gudstjenestens Kyrie-ledd.
KodeB-samlingen er en del av kirkens trosopplæringsplan her i Inderøy. På 3. trinn blir barna
invitert til Tårnagentdag, og til høsten vil de som nå
fikk bibler, bli invitert til LysVåken i kirka. Da blir
det overnatting i kirka, og mye gøy. Selv om vi er i
startgropa med disse tilbudene i vår kommune, så
opplever vi at barna melder seg på de ulike arrangementene, og at det ryktes at det er moro å være
med.

Utdeling av bibler i Vestvik kirke. Foto: Lise Marit Hansen

Følg med på om det kommer invitasjoner fra
kirka, for vi vil etter hvert ha arrangement for flere
klassetrinn, og vi har det veldig fint sammen!
Lise Marit Hansen, menighetspedagog
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DEBORAH

Evangeliet, dei gode nyheitene om
Jesu frelsesverk, det grip og fasinerer folk framleis. Det ser kanskje
ikkje slik ut her hos oss i vår rike
og trygge del av verda, men ute i
den store verda veks den kristne
kjerka. For undertrykte og fattige
er evangeliet attraktivt; korset er
eit verdistempel som viser deira
menneskeverd når andre krenker deira verdigheit. I staden for
å rope «Satan!» eller «Helvete!»
slik ein del ropar her når dei møter
små problem, seier andre som har
større problem: «Jesus!» eller «I
Jesu namn!» Videoen som ISIL la
ut om halshogginga av 21 koptiske
kristne i Libya, viser kristne i roleg
og stille bønn uten bannskap. For
Jesus er sterkare enn alle vonde
makter, han overvinn til og med
døden. Ingen andre enn han kan

det, han vil vi være saman
med, sjøl om det kan koste
livet. Derfor fyller vanlege
folk kjerkene, og ikkje
minst no i påska. Det bør
vi og gjere.
Deborah, jenta på bildet forundra seg over dette.
Familien hennar var radikale islamistar og hadde
vori med på å steine kristne
og brenne tre kjerker i byen
Gabba Dafinå vest i Etiopia – ein naboby til Begi.
Det forundra henne at
kristne ikkje tok hemn, men samla
seg på branntomtene til fredelege
gudstjenester, og at dei litt etter
litt bygde kjerkene sine opp igjen.
Som så mange andre vart ho nysgjerrig og kom til gudstjeneste for
å finne ut korleis Jesus og kjerka
kunne overleve brann og vold.
Påskebudskapet om Jesus som vart
torturert og drept, men som sto opp
igjen på den tredje dag, var på ein
måte parallelt med kirkebygget
som reiste seg som en fugl Føniks
av aska. Det greip henne og mange
andre sterkt.
Familien hennar vart sint og
jaga henne heimanfrå, ho fekk
ikkje være heime lenger. Heldigvis forbarma ei eldre kristen enke
seg over henne og gav ho tak over
hodet. Men det vart ikkje så enkelt
likevel, for ofte om nettene kom

brødrene hennar og kasta stein på
bølgeblekktaket for å uroe og terr
orisere. Det larma meir enn når ein
stor haglstorm slår ned, fortalte
ho meg. På bildet har ho samla
saman hagl i handa etter ein slik
storm. Steining var ein reell trussel, fleire kristne i området hadde
vorte steina. Ikkje med stor stein,
men med småstein for at pina
skulle vare lenge. Og når familien
møtte henne på gata helsa dei ikkje
lenger på henne, men såg ein annan
veg. Dei betrakta henne som død
for seg.
Korleis det er med henne no veit
eg ikkje. Nokon røva henne og eg
har ikkje sett henne på lange tider.
Det er trist. Når du får dette Kjerkbladet og les dette er eg forhåpentlegvis på besøk i byen hennar.
Tanken er å prøve å finne henne.
Vær gjerne med å be for Deborah
og alle andre som er i slike vonde
situasjonar.
Likevel fortel og opplever
kristne under forfølgelse at Jesus
er med dei alle dagar, også dei
vonde. Ikkje utanom det vonde og
vanskelege, men igjennom. Langfredag og Påskedag, Jesu liding og
oppstandelse frå dei døde fortel om
det. Dette er verkelegheita for så
mange kristne i dag. Lat oss hugse
det når vi har det trygt og godt.
Ikkje noko er sjølsagt.
Hans Birger Neergård

Vårdugnader på kirkegårdene
Vårdugnad på gravplassene ved
Hustad kyrkje og Heggstad kyrkje tirsdag 28. april fra kl. 17.30.
Ta med rive. Soknerådet serverer dugnadskaffe.
Vel møtt!
Ny kunngjøring med plakat på
COOP Prix i uke 17.
Sandvollan sokneråd

Vårdugnad ved Vestvik kirke
mandag 27. april kl. 18.00.
Matservering.
Vårdugnad ved Mosvik kirke
tirsdag 28. april kl. 18.00.
Matservering.
Mosvik sokneråd

Vårdugnad ved Sakshaug kirke
og Sakshaug gamle kirke
mandag 27. april kl. 17.00.
Inderøy sokneråd
Vårdugnad ved Salberg kyrkje
tirsdag 28. april kl. 18.00.
Røra sokneråd
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Biskopen på besøk i Mosvik
Mosvik er kjent for mye granskog – og tre ganske store
gudshus i sentrum av bygda. Hva er da mer naturlig enn
å invitere biskopen og hans følge til kirkens nærmeste
nabo Vinje Bruk på middag?
Onsdag 28. januar ankom biskopen i Nidaros Tor
Singsaas Mosvik. Først var det middag på Vinje, før
vi beveget oss bort i kirkestua til et møte med fellesrådet og soknerådene i kommunen. Møtene med biskop
bærer i dag mer preg av å være en inspirasjon i stedet
for inspeksjon - som det kanskje var mer av før. Vi fikk i
møtene lagt fram utfordringer vi har i vårt arbeid, – særlig dette med at det har blitt en betraktelig større utfordring i soknerådene med færre ansatte i kirken. Det at
soknerådene skal være selvgående enheter krever nemlig et stort lokalt frivillig engasjement.
Så noen ord om besøket på Vinje. Også i 1984 da
vår kirke hadde 100-års jubileum, besøkte daværende
biskop i Nidaros, Kyrre Bremer, Vinje. Vertskapet fortalte litt om brukets historie og dets røtter langt tilbake
i middelalderen. Interessant å høre at også denne eiendommen en gang var en del av den store eiendomsmassen som klostrene og kirken en gang disponerte. Nevnes
må også i denne sammenheng at kirken selv er en ikke
ubetydelig skogeier – da gjennom Opplysningsvesenets
Fond.
Som skogbruker må jeg tillate meg også å ta med følgende: Vinje, og noen få andre store skogeiendommer i
Nord-Trøndelag og rundt Oslofjorden, vokste fram på
16- og 17-hundretallet som en følge av den store etterspørselen internasjonalt etter trelast. Høy virkeskvalitet, nærhet til havet og sjøfartstradisjoner gjorde skogen
i Norge meget attraktiv, og det var på 17-hundretallet
disse skoggodsene hadde sin storhetstid. Disse skogeiendommene var hovedleverandøren til de mange sagbrukene som stod ved vassdragene. Denne industrien
var såpass stor i vårt land på denne tida at Norge på

Den opne handa

Foto: Jørgen Røflo

Ved middagen på Vinje.

et tidspunkt var Europas – og kanskje verdens største
eksportør av trelast. Man må føle ærbødighet for den
tidens tømmerhoggere som med kun øksa som verktøy,
klarte å avvirke svært store kvantum i kulde, snø og
strabasiøst lende. Imponerende hardhauser!
Så til slutt: Jeg har tro på at slike besøk kan være
med på å synliggjøre kirken mer i samfunnet og derigjennom gjøre at vi får tildelt mer ressurser fra fellesskapets midler. Takk til Ann Kristin, Anton og døtrene
for en opplevelsesrik ettermiddag! Takk også til festkomiteen som etterpå disket opp i kirkestua!
Tekst: Jan Sundseth

Den heile verda
var så vridd og vrang.
Han knytte nevane
medan han sprang.

Og handa, ho var fylt
av raude bær og blå.
Han spurde vantru:
«Skal eg - skal eg få?»

Men møtte veslesyster
blid og glad.
Ho rette handa fram
og spurde: «Vil du ha?»

Ho sto der smilande
og svara: «Ja,
men du må opne neven
vil du ha!»
Jan-Magnus Bruheim (1914–1988)
Norsk forfattar og lyrikar
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Forandret liv – prosjektglimt 2014
Inderøy menighet støtter landsbyutviklingsprosjekt
i Mali, drevet av Det Norske Misjonsselskap (NMS).
I løpet av flere år har det blitt sendt bønn, penger
og engasjement for misjon fra Inderøy til Mali. Prosjektet sender her et glimt av hvordan det går.
«De inntektsbringende aktivitetene prosjektet har hjulpet oss i gang med, har virkelig forandret livet.» Dette
forteller kvinnene i landsbyene når prosjektmedarbeider
Gabdo Cissé Koné kommer på besøk. Gabdo var inntil
juni i år én av tre teamledere i felt. Nå har hun trådt inn
i en ny lederstilling med ansvar for intern evaluering i
dette prosjektet.
Viktig starthjelp
Hun forteller at prosjektet hvert år gir ca. 200 kvinner
hjelp til å komme i gang med salg av diverse varer eller
oppdrett av husdyr. Hjelpen gis som kapitalstøtte til
organiserte kvinnegrupper. Kvinnene låner av gruppekassa, og de betaler tilbake med rente. Dermed vokser
aktiviteten hele tiden.
Stor forskjell
I de seks landsbyene hvor det er anlagt grønnsakhager, har
det virkelig skjedd endringer, forteller en fornøyd Gabdo
Cissé Koné. Hele familien får et bedre kosthold, for her
dyrkes det både rødbeter, gulrøtter og andre vitaminrike grønnsaker som kvinnene ikke kjente til før. Og når
åkrene produserer så mye at det blir nok til å selge varer
på markedet, blir det i tillegg ekstra inntekter for familien.

Nyanlagt grønnsakhage i Sare Hamadi. Vanningskanalene
gjør det lettere for kvinnene å føre vann til åkrene. Foto: Vatne

Gabdo vet at de inntektene som kvinnene får her, er
små sett med norske øyne. Men det å få nok penger til å
få sydd nye klær til de tradisjonelle festene og nok penger til kladdebøker og annet skolemateriell for barna,
det utgjør en enorm forskjell for disse kvinnene.
Nei til omskjæring
Det som likevel inspirerer meg mest, legger hun til,
er å se at informasjonen om skadevirkningene ved å
omskjære jenter blir forstått. Jeg møter stadig kvinner
som sier at de nå har bestemt seg. Aldri mer omskjæring. Ikke en gang om mannen min krever skilsmisse,
vil jeg gå med på at datteren min skal omskjæres, var
det en som sa nylig!
Takk for at du bidrar til å forandre liv og hverdag for
mennesker i Mali!
Kilde: nms.no
Ingeborg Meslo Ulvin

Røra blomsterfond
Røra blomsterfond har eksistert i over 40 år, og ble
oppretta av soknerådet som et alternativ til blomster
som minnegave ved gravferder. Ordninga har fungert svært godt gjennom lang tid, og det er betydelige
beløp som på denne måten har gått til beplantning,
utsmykking og andre tiltak i og omkring kirka. Pengene har derfor gjort det mulig ”å nå litt lenger”, til
stor glede for alle som har ett eller annet ærend til
kirka. Det har de aller fleste.
I seinere år har stadig færre benytta seg av blomsterfondet som minnegave og kondolansehilsen. Det
kan være mange, og sikkert gode grunner til dette.
Mange pårørende vil for eksempel gjerne hedre den
døde ved å gi minnegaven til spesielle formål eller
organisasjoner. Dette vil alltid være personlige avgjø-

relser som utenforstående ikke bør mene så mye om,
men ha respekt og forståelse for.
Når vi likevel tar opp saken på denne måten, er
det fordi vi har en følelse av at blomsterfondet er i
ferd med å glemmes, og at vi derfor synes det er rett å
minne om at det fortsatt er et reelt alternativ som minnegave. Det vil og alltid være en gave som forvaltes i
nærmiljøet, av soknerådet, og som brukes til å skape
glede og trivsel i og for et nært fellesskap.
Blanketter til bruk for gaven er lagt ut på Inderøy
Blomster AS, som er behjelpelig med å administrere
ordningen. Ellers kan også penger overføres til konto
4440 08 27076, Røra blomsterfond.
Jørgen Røflo
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Kjærlighetens Hjem i Bangladesh
I «Kyrkjeblad for Inderøy» har
det tidligere blitt skrevet om
«Home of Love»/«Kjærlig
hetens
Hjem» i Bangladesh, barnehjemmet som Marianne Gustad var
med å starte i 2001, og som hun
har jobbet iherdig for i alle årene
siden. Takket være gode medarbeidere i Bangladesh, og faddere
og trofaste medspillere og støttespillere i Norge, kunne hun høsten
2014 takke av som styreleder for
hjemmet etter 13 år og glede seg
over fremgang og vekst for barnehjemmet.
Førskolebarn, lærere og foreldre. Foto: Washington A. Bose.

TILBAKEBLIKK
I 2001 arbeidet Marianne Gustad,
da 26 år, på et dagsenter i slummen
i Dhaka, som et ledd i utdannelsen.
Her ble hun vitne til en bunnløs
fattigdom, og følte det var lite folk
kunne gjøre for å hjelpe. Hun ble
kjent med en bengalsk pastorfamilie
som bodde på ei øy utenfor Dhaka.
De var kristne, var høyt utdannet og
snakket engelsk. Eldste sønnen het
John. Marianne ble invitert til øya
de kom fra. Hun følte at folk levde
bedre liv der, sjøl om også de var
fattige. Og det var her, på øya Bajua,
det hele startet – med at George,
broren til John, kom hjem med tre
foreldreløse gutter i 5–6-årsalderen,
som han hadde plukket opp fra gata.
De hadde ingen familie og ikke noe
sted å bo. Guttene fikk husrom i
kirka på øya, der George var prest,
og familiene gav dem mat fra egen
husholdning. En spire ble sådd: en
drøm om å skape et hjem for gutt
ene.
Sammen med John Bose fikk
hun ideen om å bygge et barnehjem, arbeidet ble satt i gang, og
drømmen ble virkelighet. Sammen
med sin bror, George, hadde John
ansvaret for driften av hjemmet og
guttenes hverdag. Prosjektet har
blitt drevet og støttet økonomisk av
midler fra Norge, der Marianne har

stått i bresjen for å samle inn penger til prosjektet. En kjempejobb –
som hun har ledet i hele 13 år. De
senere årene har også organisasjonen Global Care (England) bidratt
med støtte.
Bror overtar etter bror: I 2010
skjedde det tragiske at den gode
John mistet livet i en bilulykke. Han
var en elsket og avholdt mann, og
sorgen var stor. Og: Hvordan ville
det gå med barnehjemmet?
En tredje bror, Joshe Bose, tok
imidlertid ansvaret og den store
oppgaven med å føre driften videre.
Han er i dag fortsatt hjemmets
direktør.
FREMGANG OG VEKST
Barnehjemmet bærer navnet «Kjærlighetens Hjem», 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,
og barnehjemmet er et trygt sted
i en verden som ellers har forlatt
dem. Det startet i 2002 med fem
foreldreløse gutter. I dag bor det 30
gutter på «Home of Love» – i alder
fra grunnskole til college. I et land
med 35 % analfabetisme, og der 35
% lever under fattigdomsgrensen,
er det viktig å sette fokus på utdan-

nelse – den vesentligste faktoren til
å bryte fattigdomssirkelen til fremtidige generasjoner. I tilknytning til
barnehjemmet drives det også skole,
der barna får basiskunnskaper i
rekning, skriving, lesing og engelsk.
250 barn fra ekstremt fattige familier kan i dag nyte godt av skoletilbudet på «Kjærlighetens Hjem».
OPPGRADERINGER OG INVERSTERINGER
Marianne forteller at organisasjonen de siste årene har vært i en
økonomisk posisjon som har gjort
det mulig å foreta betydelige investeringer, blant annet i forhold til
bygningsmasse på barnehjemmet.
Ellers er det skaffet en større og
bedre tank (70 000 liter) for å lagre
regnvann – helt nødvendig for å fylle
det aktuelle behovet for drikkevann.
Det er også investert i en maskin
som filtrerer og renser vannet, slik
at det blir drikkeklart, og en unngår
at noen barn blir syke av forurenset
drikkevann. Et annet prosjekt er et
splitter nytt sanitæranlegg, noe det
var stort behov for, både ut fra praktiske og helsemessige årsaker. Det
nye anlegget har større kapasitet
og ventilasjon, til glede for liten og
stor. Det brukes daglig av 150 mennesker.
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Det er også utretta mye med
tanke på å legge til rette for arbeid
hvor de som står for drifta, kan
lene seg på egne inntekter og ikke
kun motta gaver. Sist sommer fikk
de mulighet til å kjøpe et nytt landområde. Det skal brukes til å drive
landbruk med et todelt formål: For
å sikre egen inntekt og for at barnehjemmet kan ha selvhushold.
Gaver fra trofaste givere har gjort
disse investeringene mulig. Marianne sier at det nesten har blitt en
«trend» blant faddere og støttespillere å ønske seg en gave til «Kjærlighetens Hjem» ved store begivenheter som runde dager, bryllup og
også ved begravelser. Hun er svært
takknemlig og gleder seg stort over
mulighetene som gavene har gitt.
STYRESKIFTE
Etter 13 år har Marianne takket av
som leder for «Kjærlighetens Hjem
Norge». Det er gjort en kjempejobb! Marianne poengterer at hun
ikke har jobbet alene, men at de har
vært et styre på tre som har drevet
dette sammen. Styremedlemmene
Kirsten Synnøve Fossan og PaulJohan Gustad har jobbet sammen
med henne i mange år. Marianne
sier at arbeidet de har drevet, har
vært svært meningsfylt. De kom i
en nøkkelposisjon hvor de kunne
hjelpe de aller fattigste på en god
måte, i et område hvor ingen andre
driver bistand. Arbeidet har bygd
på en sterk plattform og hatt en stø
kurs, hvor de har kunnet utvide på
mange områder og kunnet hjelpe
mange mennesker ut over guttene
på barnehjemmet.

Det var med glede Marianne,
Kirsten og Paul-Johan ønsket nytt
styre velkommen. Det skjedde
formelt ved en sammenkomst, en
«Banglakveld», hjemme hos Kirsten i september 2014.
Den som overtok ledertrøya etter
Marianne, er Washington Amos
Bose, en mann Marianne har kjent
siden hun var i Bangladesh i 2001.
Han er gift og har to barn og bor i
Rælingen, Norge. Marianne omtaler han som en mann med et stort,
varmt smil, som er gjestfri i alt han
er og gjør og svært arbeidssom.
Washington er fra Bangladesh
og er bror til Joshe, som er direktør ved barnehjemmet. Han kjenner
landet Bangladesh og arbeidet som
drives der nede, samt at han er norsk
statsborger og kjenner Norge og
nordmenn etter å ha bodd her i ni år.
Dette gir ham et godt utgangspunkt
til å ta over som leder for «Kjærlighetens Hjem Norge».
Sammen med Washington i det
nye styret, er Toril Svorkmo og Åshild
Bose. Toril har vært fadder for Kjærlighetens Hjem i flere år, jobber som
førskolelærer i en barnehage og bor i
Rælingen. Åshild er gift med Joshe,
som driver arbeidet i Bangladesh. De
har sønnen Joshua sammen. Åshild
pendler mellom Oslo og Bangladesh hver tredje måned, noe som må
karakteriseres som tidenes pendlerstrekning. Hun jobber som radiograf
på Rikshospitalet.
Ifølge Marianne har det nye styret kommet godt i gang med gode
løsninger. De har opprettet en mailadresse som de kan nås på:
kjaerlighetenshjem@gmail.com

Utdeling av skolebøker. Foto: Washington A. Bose.
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Det gamle styret – fra venstre: Synnøve
(Gustad) Fossan, Marianne (Gustad)
Husby med lille Katrine, Paul-Johan
Gustad. Foto: Kari Nikolaisen

ARBEID FOR Å GI PLASS TIL
HÅPET
I en hilsen til faddere og støttespillere reflekterer Marianne over konsekvensene av fattigdom:
«Den tærer på så mange områder
i livet og er så mye mer kompleks
enn kun det som har med mangel på
mat og klær å gjøre. I kjølvannet av
fattigdommen vil vi se generasjoner som ikke kan lese, som ikke har
kunnskap om ting vi tar helt for gitt,
samt at den tærer på moral og selvfølelse.»
Marianne sier det er mye arbeid
som gjenstår – for å rydde desperasjonen vekk og gi plass til håpet.
Hun slutter seg til fredsprisvinner
Malala Yousafzai sine enkle, men
sterke ord i talen hun holdt i FN, 8
måneder etter attentatet mot henne:
«Ett barn, en bok og en penn kan
endre verden.»
Marianne avslutter slik: «Så ikke
tenk lite om de pengene du setter av
hver måned eller den ene bønna du
ber. For de kan ha betydning langt
inn i nye generasjoner.»
Og til glade givere opplyses det
at kontonummeret til «Kjærlighetens Hjem Norge» fortsatt er 4202
18 92933.
Kjerkblad for Inderøy ønsker
lykke til videre i arbeidet for «Kjærlighetens Hjem»!
Kari Nikolaisen
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Årsmelding 2014 for Røra Sokneråd
Soknerådet har i 2014 bestått av:
Leder: Mona Andreassen
Nestleder: Frode Neergård
Kasserer: Trygve Vist
Sekretær: Knut Hembre
Medlemmer: Roger Helgesen og
Magnus Støre.
1. vararepresentant: Kristin Løe.
Representant i styret for Kjerkbladet: Kristin Løe.
Soknerådets representanter i fellesrådet: Frode Neergård og Magnus Støre.
Prestene har vært representert ved
Ottar Strand og Jan Olav Veium.
Klokkertjenesten har vært
utført av
John Halvor Berg, Bergljoht Eriksen, Nina Bente Løfblad og Helene
Berg.
Aktiviteter i 2014
Soknerådet har hatt 10 møter og
behandla 73 saker.
26. januar var det utdeling av
bibler til 5. klassingene.
16. mars hadde vi årsmøte etter
gudstjenesten med kirkekaffe.
Årsmelding og regnskap for 2013
ble opplest og godkjent.
7. april var datoen for konfirmantenes Faste-aksjon, hvor de
samlet inn kr 10.292,- til Kirkens
Nødhjelp.
29. april ble det gjennomført
kirkegårdsdugnad. Bra oppmøte
med vafler og kaffe underveis.
25. mai var konfirmasjonsdag i
Salberg kirke. Også dette året ble
konfirmantene fordelt på to konfirmasjonsgudstjenester samme dag.
3. august hadde vi friluftsgudstjeneste på Solem i samarbeid med
bondelaget og oktetten.
14. september var det konfirmantpresentasjon, med påfølg
ende lunsj på Røra Samfunnshus.
5. oktober hadde vi markering
for 50-årskonfirmanter med fest-

middag for de voksne konfirmantene på Elgkroa.
9. november delte vi ut 4-årsboka.
30. november var det lysmesse.
Kirkelige handlinger
21 Gudtjenester
18 Dåp
14 Konfirmanter
2 Bryllup
16 Gravferder – 14 i Salberg kirke,
1 fra Inderøyheimen tilhør
ende
Røra sokn og 1 i kapellet på Sykehuset, Levanger.
Salbergstua
Soknerådet har i hele 2014 jobbet
med Salbergstua.
Økonomien har vært en viktig
del av arbeidet, blant annet med
avklaringer rundt moms-dispensasjoner, derfor føres regnskapet
nå av Inn-Trøndelag Regnskap og
regnskapet revideres av KomRev.
Olav Asklund er vår representant i byggeperioden for Salbergstua og er med på byggemøter med
Grande Entreprenør AS.
Arkitekt er Per Audun Letnes.
Bygginga har starta og bygget
skal være ferdig våren 2015.
Det er også satt ned en komite
som jobber med å få til en venneforening for Salbergstu. Komiteen
består av Turid Løseth, Helene

Berg, Marit Støre Valen og Frode
Neergård.
300-års jubileum ved
Salberg kyrkje
Det er satt ned en egen komite
som jobber med 300-års jubileum
som skal foregå i 2015. I komiteen
sitter Jørgen Røflo, Jorun Støre,
Hans Reidar Hammer, Roger Helgesen og Jan Olav Veium.
Det skal lages en jubileumsbok.
Økonomi
Økonomisk oversikt vil bli gjennomgått som eget punkt.
Takk
Soknerådet retter en stor takk til
Oktetten som stiller opp ved flere
arrangementer og skaper trivsel.
Takk til hornmusikken og Røra
Songlag som stiller opp og fyller
kirka og kirkeområdet med sang
og musikk.
Takk til Astri Stubbe for de
vakkert broderte dåpsklutene.
Takk til alle våre ansatte og frivillige for godt og trivelig samarbeid i og rundt kirka vår.
Vi takker alle for godt samarbeid i 2014.
Røra Sokneråd 1. mars 2015
Mona Andreassen, leder

Langfredagsgudstjeneste i Sakshaug kirke
3. april kl. 19.00.
Johannespasjonen av J. S. Bach
er en av hjørnesteinene i musikk
komponert rundt Jesu lidelseshistorie. Originalt er det et verk for
orkester, solister og kor. På langfredag vil koralene eller salmene
fra dette verket danne grunnlaget
for gudstjenesten. Imellom tekstlesninger og salmer vil Sakshaug
kyrkjekor med solister synge

koralene fra pasjonen. Dette er
vakker musikk som mange vil
kjenne igjen. Når koralene synges
på norsk følges tråden tilbake til
Bachs og Luthers ide om å bruke
folkets eget språk. Ragnar Grøm
har poetisk gjendiktet koralene til
norsk. Medvirkende er prestevikar
Jan Olav Veium og kantorene Siv
Anette Lorentzen og Bjørn A.
Bratsberg.
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Årsmelding 2014 for Mosvik Menighetsråd
Mosvik menighetsråd har hatt
følgende sammensetning i 2014:
Christel Mari Karlsen, Bjørnar Austheim, Willy Karlsen,
Monika Revdal Melting, Inger
Nyeng Berget, Torlaug Brattaker (kasserer), sokneprest Ottar
Strand og Jan Sundseth – leder.
Jorunn Sundset og Vivian
Furunes er klokkere i henholdsvis Mosvik og Vestvik kirker.
Inger Bakkhaug og Gunelie
Hovd Ørsjødal syr dåpskluter til
dåpsbarna.
Mosvik menighetsråd har
holdt 7 møter og behandlet 39
saker. Det har i løpet av året vært
holdt 22 gudstjenester på sønog helligdager. Alle våre flinke
og iherdige medarbeidere ble på
nyåret invitert til frivillighetsfesten i kirkestua 23. januar. Der
ble vi også bedre kjent med vår
nye sokneprest Ottar Strand og
hans kone Anne-Ruth Jangaard.
Menighetens årsmøte ble holdt
16. februar etter gudstjenesten
i Vestvik kirke. Møtet ble holdt
hjemme hos kirkeverge Helge
Brattaker. 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 Liatjønna.
Ved Olsoktider ble det arrangert
en vandring til Hamnasetran der
Ottar Strand forrettet.
Tradisjonen tro ble 50-års
konfirmantene invitert til gudstjeneste og fest 28. september.
I den forbindelse kom også tidligere sokneprest Olaf Rasmussen på besøk. 14. november
arrangerte vi volleyball-cup for
alle konfirmantene i Inderøy.
Julekonserten ble arrangert med
lokale aktører 14. desember. 17.
desember var det fakkelmesse
der skoleelevene går i tog fra
sentrum til kirken. I kirken er det
dramatisering av juleevangeliet
og barna lager en stor ring rundt
inne i hele kirken når de går rundt
juletreet. Dette arrangementet er
på mange måter en fin opptakt til
julen.
Det ble utdelt Bibler til 5-klassingene og Min egen kirkebok til

Inderøy Prestegjeld
Døpte
Gifte
Begravelser
Innmeldte i DNK
Utmeldt av DNK
Antall gudtjenester
Antall deltakere
Offer
Offer 2013
Tall i parentes gjelder 2013.

Inderøy
33 (38)
11 (17)
32 (40)
1 (0)
3 (1)
36 (43)
5862 (5799)
109661
(91140)

soknets 4-åringer. En del av disse
begivenhetene ble behørig omtalt
i vårt menighetsblad. Deltakelse
totalt ved gudstjenester var 1411.
3 barn ble døpt i sognet. 15 ble
konfirmert i Vestvik og Mosvik
kirker i 2014. Det var 2 vielser.
Det var til sammen 15 begravelser.
Innsamlede midler og offergaver i sognet var kr. 29.653,-.
Herav til egen virksomhet kr.
11.992,-.
Som kjent innførte kirken en
ny salmebok i 2013, og på nyåret
hadde vi en informasjonskveld i
kirkestua der vi fikk gjennomgang av den nye salmeboka.
Dette er en sak vi burde arbeide
mye mer med – kanskje i samarbeid med misjonsorganisasjoner
og lokale kor.
Til slutt vil vi i menighetsrådet takke ansatte, prester og
frivillige medarbeidere for å ha
stått på for kirken i året som har
gått.
Mosvik, den 7. februar 2015.
Mosvik menighetsråd
Jan Sundseth – leder

– Statistikk 2014

Røra
18 (19)
2 (2)
16 (7)
0 (4)
3 (4)
21 (21)
1469 (1335)
38390
(34336)

Sandvollan
10 (17)
2 (1)
6 (4)
0 (0)
3 (0)
20 (24)
1371 (1720)
26078
(28758)

Mosvik
3 (9)
2 (0)
15 (9)
0 (0)
0 (0)
25 (29)
1411 (1567)
29653
(37198)
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
04.01. Viktor Holøyen Gureev
08.02. Live Bjørke Ådnanes

RØRA SOKN
Døypte
07.12. Mats Olav Grande Smulan
04.01. Oda Solberg Semb

Døde
24.11.
02.12.
09.01.
14.01.
26.01.
29.01.
14.02.
22.02.
22.02.
24.02.

Døde
31.12. Leif Ragnar Nordberg f. 1924
11.02. Birgit Røflo
f. 1916

Magne Fornes
f. 1924
Ole Peter Kvam
f. 1921
Kolbjørn Ulvin
f. 1944
Helga Madsen
f. 1918
Nikoline Margrete Ulvin f. 1932
Agnes Marie Solberg f. 1928
Ola Klepp
f. 1951
Annbjørg Snerting
f. 1937
Andreas By
f. 1933
Petrine Bye
f. 1928

SANDVOLLAN SOKN
Døypte
07.12. Leander Heggstad Vist
08.02. Amalie Haltstrand
Iver Grønnesby Bragstad
Tuva Amalie Indgjerd-Hammer

Døde
26.11. Harald Kvam
f. 1944
30.11. Johan Moberg
f. 1938
25.12. Eldrun Margrete Stavrum f. 1927

MOSVIK SOKN
Døpte
22.02. Julie Hage Hottran
Elise Hage Hottran
Oskar Hage Hottran
Anny Elisabeth Hage Bragstad
Døde
19.01. Sollaug Wennes

f. 1933

Salmekveld med Eyvind Skeie
og Sakshaug kyrkjekor
Søndag 12. april kommer salmedikteren Eyvind Skeie til
Inderøy. Som en del av 60 årsjubileet til Sakshaug kyrkjekor
vil han, sammen med Sakshaug
kyrkjekor og solister, fortelle om
noen av salmene sine, synge fra
salmeboka og invitere forsamlingen til å synge med. Skeie er
kjent for å ha stort engasjement
i sin formidling. Dette blir en
spennende kveld!
Skeie er prest og kjent som
forfatter av bøker, sanger, salmer,
musikaler, kirkespill, manuskripter for fjernsyn (Portveien 2 og
Sesam Stasjon) og annet. I den
nye salmeboka er han representert med 55 tekster, både egne
salmer og oversettelser. Han har
arbeidet sammen med mange av

våre fremste komponister og har
også laget teksten til mange av de
sanger som barna lærer i barnehage, kirke og skole.
Skeie har holdt tallrike konserter i Norge, Sverige og Danmark. I en periode var Eyvind
Skeie engasjert i kulturelt arbeid
i Aserbajdsjan. Han var med på
Thor Heyerdahls siste ekspedisjon til Aserbajdsjan og Georgia
under ”Jakten på Odin”. Sammen
med den aserbajdsjanske komponisten Galib har Eyvind Skeie
skrevet teksten til flere musikalske verk som har utgangspunkt i
østlig historie.
Han har mottatt en rekke priser som Kardemommestipendet
1988, Petter Dass-prisen 2004,
Tekstforfatterfondets Ærespris

2004, Oslo By´s Kunstnerpris
2005 og Kommandør av St.
Olavs Orden 2007, Nordisk barnebokpris og Dammprisen.
Velkommen til en spennende
kveld!

Eyvind Skeie.
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Messeliste
29.03.

02.04.

Palmesøndag
Matt 26, 6-13
Vestvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/vikarprest
Sverre Gustad
Skjærtorsdag
Luk 22, 14-23
Bøl
Friluftsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand
Salberg kyrkje
Kveldsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

03.04.

02.05.

03.05.

5. søndag i påsketiden.
Luk 13, 18-21
Vestvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

09.05.

Salberg kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

10.05.

6. søndag i påsketiden
Matt 7, 7-12
Salberg kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

kl 12.00

kl 19.00

Langfredag
Matt 26, 30-27, 50
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium

Sakshaug kyrkje
kl 13.00
Dåpsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
05.04.

Påskedag
Matt 28, 1-10
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Mosvik kirke
Høytidsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

06.04.

12.04.

19.04.

26.04.

Mosvik kirke
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
og spr. Ottar Strand

14.05.

2. pinsedag
Joh 6, 44-47
Mosvik kirke
Høytidsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

kl 11.00

Treenighetssøndag
Luk 10, 21-24
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/vikarprest
Sverre Gustad
Heggstad kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste
v/vikarprest Sverre Gustad

07.06.

2. søndag i treenighetstiden
Luk 10, 21-24
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar Strand

14.06.

3. søndag i treenighetstiden
Joh 1, 35-51
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar Strand
Inderøyfest
Sakshaug kyrkje
kl 13.00
Dåpsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

21.06.

4. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 24-27
Hustad kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium

28.06.

5. søndag i treenighetstiden
Matt 7, 21-29
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium

kl 11.00

Søndag før pinse
Joh 3, 16-21
Heggstad kyrkje
kl 10.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium

Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudstjeneste
v/vikarprest Sverre Gustad

Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium

2. søndag i påsketiden
Joh 21, 15-19
Vestvik kirke
kl 11.00
Høymesse v/spr. Ottar Strand

Salberg kyrkje
kl 12.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium

29.06.

Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar Strand

Sakshaug gml kyrkje kl 19.00
Persokmesse v/spr. Ottar Strand

05.07.

Aposteldagen
Matt 16, 13-20
Kjerknestangen
kl 11.00
Friluftsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

2. påskedag
Luk 24, 36-45
Heggstad kyrkje
Høgtidsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

17.05.

31.05.

Kristi himmelfartsdag
Luk 24, 46-53
Heggstad kyrkje
kl 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Heggstad kyrkje
kl 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

kl 11.00

25.05.

3. søndag i påsketiden
Joh 10, 1-10
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høymesse v/prost
Gustav Danielsen
4. søndag i påsketiden
Joh 13, 30-35
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/vikarprest
Lars Sperre

24.05.

Pinsedag
Joh 14, 15-21
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

Liatjønna
kl 12.00
Friluftsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

INDERØY PRESTEGJELD
www.inderoy.kirken.no
Kirkekontoret
Inderøy kirkekontor................. tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Sokneprest Ottar Strand................. 74 15 60 20
mobil 926 91 115
Prestevikar Jan Olav Veium...........74 15 60 20
mobil 907 98 244
Menighetspedagog
Lise Marit Hansen ........................74 15 60 20
mobil 907 67 935
e-post: post@inderoy.kirken.no

Kantorer:
Siv Anette Lorentzen........... mobil 951 22 201
Bjørn Bratsberg.................... mobil 995 82 331
Kirketjener / kirkegårdsarbeider:
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

Leiar i soknerådet:
Mona Andreassen................. mobil 916 00 108

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

Leder i Inderøy kirkelige fellesråd:
Øystein Forr......................... mobil 977 10 534

Mosvik sokn:

Inderøy sokn:

Mosvik kirkestue
Bestilling til
Torlaug Brattaker...................... tlf. 907 45 773

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

Røra sokn:

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

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

Inderøy kirkelige fellesråd:
Kirkeverge:
Kjell Westerdahl....................... tlf. 74 15 60 20
mobil 910 05 835

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

KJERKBLAD FOR INDERØY
Utgiver: 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),
Jan Sundseth (e-post: jansundseth@yahoo.no).
Konto Sparebank1: 4202 18 67785

Det står skrevet: «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den
som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg
for ham».
Joh 14, 21
www.designtrykk.no

Miljømerket trykksak 241 781

