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Korset – nøkkelen til himmelen
Mange nøkler er formet som et kors. Ikke
minst gjelder dette kirkenøkler. Den korsformede nøkkelen åpner døra inn til kirka. Det
skal minne oss om at korset åpner himmelen
for oss.
Fortellingen om det som skjedde med
Jesus i påsken er spennende, dramatisk og full
av ned- og oppturer. At Jesus blir korsfestet
og dør er det mørkeste punktet i påskefortellingen. Det ser ut som Jesus taper alt. At det
er slik det skulle ende med Han som var god;
som sa gode ord og gjorde godt mot mennesker. Han var sammen med dem som andre
ikke ville være sammen med. Han reiste opp
de som lå nede. Og så skulle han dø som en
forbryter på et kors?
Jesus forutså selv sin død, og Han sa at
Han ga seg selv for oss. Da Han døde på kor-

set gjorde Han opp for det du og jeg ikke gjør
rett i livene våre, det som i bibelen kalles for
synd - at vi ikke alltid gjør det gode. Han som
bare var god tok på seg vår synd, bar det opp
på korset og gjorde opp for det. Dermed er
himmelen åpen for oss. Gud godtar oss og er
nær oss her i tiden og i evigheten – i himmelen. Korset er nøkkelen til himmelen for oss.
I lys av det som skjedde påskedag, at Jesus
sto opp fra de døde, blir korset et seierstegn.
Jesus tapte ikke på korset. På korset seiret
Han over det onde. Og den seieren er vår. Det
siste Jesus sa før Han døde på korset var: Det
er fullbragt!
Det satser jeg på – og at det gjelder for oss.
Korset – nøkkelen til himmelen.
Ottar Strand – prest i Inderøy

Hjarteleg takk
for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i
samband med Bjørn Granhus si gravferd.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje

Hjarteleg takk
for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve
i samband med Lornts Barstad si gravferd.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje

Hjarteleg takk
for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i
samband med Morten Verdal si gravferd.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje

Hjertelig takk
for pengegaven til Kjerkstu
gitt som minnegaver ved
Olaug Hallset sin bortgang
og begravelse!
Styret for Stiftelsen
Inderøy Kirkestue

Hjertelig takk
for pengegaven til Kjerkstu
gitt som minnegaver ved
Odd Fossum sin bortgang og
begravelse!
Styret for Stiftelsen
Inderøy Kirkestue

Hjertelig takk
for pengegaven til Blomsterfondet Salberg kirke ved
Bjørg Bye Mostads bisett
else.
Røra sokneråd

Framsidebildet: I tusen år lå den der på en vindtørr kolle; steinhella, og bød på sitt kunstverk. Former, linjer, stillferdige farger, lys.
Liv! I sum inntrykk av et abstrakt, men sterkt sanselig bilde, og en
opplevelse – av opprinnelse og evighet. Av Guds signatur? Men hva
ser vi, bak kunstverket? To-tre arter av lav, av lågmælt biomasse
skapt i symbiose mellom en sopp og en alge. Soppen fikk ikke
evnen til fotosyntesen. Algen fikk den, men manglet et sted å bo.
Til å vokse. Så fant de sammen, disse to… Vi gikk heim i undring.
Over noe som er større. Bakom alt. Foto: Jørgen Røflo.
Baksidebildet: Vedarbeid er og vårarbeid. Foto: Jørgen Røflo.

Hjertelig takk
for pengegaven til Salbergstu
ved Jarle Hembres begrav
else.
Røra sokneråd
Hjertelig takk
for pengegave, blomster og
deltagelse ved Jorunn Kristine Bjerkan sin bortgang og
begravelse!
Familien
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Klart for ny basar i Salbergstu
Den nye venneforeningen for Salbergstu arrangerer i mars oppfølgeren av fjorårets basarsuksess. Høsten 2017 ble det klart at «Salbergstuas
Venner» ble en realitet. Formålet vil være å bistå
med drift og økonomisk støtte til nevnte «stue»

Tre blide styremedlemmer fra «Salbergstuas Venner» med
noe av det som blir å finne på årets basar. Fra venstre Tove
B. Stenstad, Laila Iversen og Jorun Støre.

– selvfølgelig i samarbeid med Røra Sokneråd.
Venneforeningen har eget styre samt egen kasse
og regnskap.
I fjor ble det gjort et forsøk på å gjennomføre
inntektsbringende arbeid i form av basar.
Det er liten tvil om at dette tiltaket ble en suksess. Fra pålitelig hold sies det at den første basaren i Salbergstuas historie ga et solid økonomisk
resultat, nærmere 30.000,- i overskudd.
Av denne grunn satses det i år på å gjenta suksessen. Det fristes med basar, loppemarked, åresalg og muligheter for å kjøpe lodd. For de som
måtte ønske noe å bite i er det ingen ting å frykte
– det blir salg av kaffe med mer hele dagen.
På spørsmål om hvilke kulturinnslag som vil
krydre årets basar er det foreløpig litt hemmelig.
Møt opp i Salbergstu lørdag 17. mars mellom
kl. 11.00 og 15.00 for en trivelig og inntektsbringende dag!
Tekst/foto: Hans Reidar Hammer

Søndagsskolen i Sakshaug søndagsMosvik våren 2018 skole våren 2018
I Mosvik har vi søndagsskole.
Den holder til i lokalene til
Mosvik bedehus. Søndagsskolen er åpen torsdager i partallsuker fra kl. 17.30 til 19.00.
Der får barna lære sanger, det
er ulike aktiviteter, utlodning
og en andakt. Det serveres
også mat. Et høydepunkt for
søndagsskolen har vært juletrefesten. Søndagsskolen drives i
regi av Norsk Søndagsskoleforbund. I kirka har vi ofring til
søndagsskolen.
Nye barn er velkommen!
Jan Sundseth

Møtested: Kjerkstu på Sakshaug kl. 11.00.
Søndag 18. mars
Søndag 1. april – Påskegudstjeneste og uteliv etterpå på Jonholmen (ikke søndagsskole)
Søndag 15. april
Søndag 29. april
Mandag 21. mai – 2. pinsedag.
Avslutning ute.
Ingeborg Meslo Ulvin

Følg Vivace på facebook!
Aspirantkoret, barnekoret, guttekoret, juniorkoret og ungdomskoret har opprettet egen facebookside kalt «Vivace barneog ungdomskor». Der kan dere følge aktiviteten til korene og
oppdatere dere på kommende konserter.

Vårdugnader på
kirkegårdene
Vårdugnad ved Hustad kyrkje
og Heggstad kyrkje tirsdag 24.
april 2018 kl. 17.00.
Sandvollan sokneråd
Vårdugnad ved Salberg kyrkje
og rundvasking av Salbergstu
torsdag 26. april 2018 kl. 18.00.
Røra sokneråd
Vårdugnad ved Sakshaug kirke
og Sakshaug gamle kyrkje
mandag 23. april kl. 17.00.
Ta med rive. Vi spanderer kaffe.
Inderøy sokneråd
Vårdugnad på Mosvik kirke og
kirkegård onsdag 25. april fra
kl. 18.00 og på Vestvik kirke og
kirkegård torsdag 26. april fra
kl. 18.00. Ta med rive og vaskeutstyr.
Mosvik sokneråd
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Evolusjon og påske
«Det er de beste som dør», skrev Nordahl Grieg
under siste verdenskrig. Slik er det også i Urfortellinga om Kain og Abel som ble lest i Vestvik kirke nå i forberedelsa til påska. Kain slo sin
bror i hjel på brutalt vis. Det er vanskelig å forstå
hvorfor Gud lar gode mennesker dø og mordere
leve. Men slik er Livet, det forteller både Bibelen
og Utviklingslæra på ærlig vis. Den gudfryktige
Abel ble den første martyr vi kjenner til. Den
som derimot fikk Guds beskyttelse mot andre
farlige folk, var morderen Kain. Gud velsigna
han med et langt liv, kone, barn og suksess som
grunnlegger av en hel by. Slik ble også Adam og
Eva velsigna med et langt liv, de døde ikke den
dag de spiste av det forbudte treet, selv om det
var en akutt fare. Fristeren brukte det han visste
om Gud til sin fordel; han visste at Vår Herre er
langmodig og full av nåde mot syndere.
Charles Darwin kjente sin bibel, som så
mange vitenskapsmenn hadde han studert teologi. I siste utgave av «Artenes Opprinnelse»,
skrev han at Gud skapte naturlover som kunne
frembringe dyr og mennesker ved evolusjon.
Leser vi Bibelen ordrett og med respekt, ser vi at
Darwin hadde rett. De to skapelsesfortellingene
lar seg ikke klippe og lime til ei fortelling der alt
foregår på 6 dager. Slik utfordrer Bibelen oss til
å tro dem begge som de paradoksale lignelsene
de er. Begge er like viktige. Dermed utfordres vi
til å sammenligne og drive forskning. Vitenskapen starta da Adam fikk beskjed om å gi dyra
navn. Da måtte han drive feltstudium. Darwin
fortsatte arbeidet.
Alt var skapt svært godt. Men betyr det at
alt var fredelig og harmonisk i paradis? På sitt
ærlige vis forteller Bibelen at kampen for tilværelsa rådde grunnen allerede fra begynnelsa av.
At slangen var det mest listige av alle dyr, forteller at det var flere listige dyr i Edens hage. Og
som ikke det var farlig nok, planta Gud i tillegg et livsfarlig tre. Spiste Adam og Eva av det
skulle de dø samme dag. Advarselen kunne de
bare ha forstått om det å dø var et kjent fenomen. Med vitende og vilje satte Gud treet midt
i hagen og ikke i et bortgjemt hjørne eller skjult

bak et gjerde eller vokta av kjeruber. Resultatet; syndefallet var forutsett, slik Bibelen forteller om Guds frelsesplan før verdens grunnvoll
ble lagt.
Alt dette overgår min forstand, og jeg benytter meg av min rett som kristen til å protestere
til Gud mot all lidelse evolusjon og den sterkestes rett forårsaker. Like lite som jeg forstår Gud,
begriper jeg meg heller ikke på folk som ønsker
å ha ulv og andre rovdyr gående fritt ute i naturen. For meg er det ubegripelig at noen betrakter
det som godt og rett at svake individer må bukke
under. Hvorfor er evolusjon viktigere enn all den
frykt og smerte den forårsaker?
Ellers er også jeg fasinert av store rovdyr. For
selv om de må drepe for å leve, er de ikke alltid
ufølsomme lystmordere. Jeg har sett og opplevd
hvordan de noen ganger kan la nåde gå for rett.
Kjærlighet og omsorg er viktig for evolusjonen.
Jeg lengter etter den dagen Bibelen forteller at
ulv og lam skal beite fredelig sammen. Derfor er
faste og påske viktig for meg. «Det er de beste
som dør». Ja, og Jesus var den aller beste. Han
gav sitt liv for oss. Jeg gleder meg til gudstjenest
ene der vi kan takke for at han gikk inn i all verdens lidelse, døde og sto opp til et nytt liv. Et
liv der saligprisningene i «Matteus 5» gjelder
for Abel, alt og alle som lir urett i skaperverket:
«Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld, for himmelriket er deres».
God påske!
Hans Birger Neergård
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Orgelet tar form
Som sikkert mange har sett er arbeidet med det
nye orgelet godt i gang. Orgelet bygges etter velprøvde og anerkjente prinsipp etablert allerede
på 1600-tallet. Alle materialer som brukes er for
eksempel også å finne i instrument 400 år tilbake i
tid – som bruk av samme type tre, ulike typer skinn
og lim basert på dyrebein. Orgelhuset, belgene, de
største trepipene, mye av mekanikken og spillebordet er på plass. Maleren er i gang med å male
instrumentet og i løpet av februar vil det møysommelige arbeidet med å sette inn piper starte. Hver
pipe som settes inn må intoneres, det vil si at den
må spesialtilpasses for å klinge på sin karakteristiske måte i rommet og for å blande seg fint med
alle de forskjellige pipetypene også kalt stemmer.
Med 46 stemmer og godt over 3000 piper er dette
et arbeid som tar tid. Jann-Magnar Fiskvik hos
orgelbyggerfirmaet «Br. Torkildsen» bygger alle
rørstemmer i sitt eget verksted på Levanger. Resten
av metallpipene kommer fra et pipemakeri i Nederland. Orgelbyggerne legger sin sjel i at instrumentet skal bli så bra som mulig og alt håndverk
holder svært høyt nivå. Det blir spennende å følge
prosjektet videre. Ta gjerne en tur
oppom galleriet for å se og høre mer.

Foto: Reidar Sundal
Foto: Bjørn A. Bratsberg

Vi du være med å «synge inn»
det nye orgelet?

Vi søker etter prosjektsangere som
ønsker å være med å «synge inn» det
nye orgelet. Sangerne får være med
å fremføre et større verk for kor og
orgel samt delta under innvielsesgudstjenesten 1. søndag i advent.
Følg med i «Inderøyningen», eller
ta kontakt med kantorene, for nærmere informasjon om prosjektet og
øvingstider.
Siv Anette Lorentzen

Utgivelsesplan Kjerkblad for Inderøy i 2018
Blad 2: Frist for stoff og bilder
til redaktør tirsdag 29. mai.
Bladet kommer ut i uke 25,
som er 18. – 24. juni.
Blad 3: Frist for stoff og bilder
til redaktør tirsdag 4. septem-

ber. Bladet kommer ut i uke
39, som er 24. – 30. september.
Blad 4: Frist for stoff og bilder
til redaktør tirsdag 20. november. Bladet kommer ut i uke
50, som er 10. – 16. desember.

For redaksjonskomiteen:
Liv Skogset Værdal – redaktør
E-post: liv.vaerdal@online.no
Tlf. 917 09 285.

6

Påske 2018

Nytt fra trosopplæringen
Trilletreff
Dette er et populært tiltak
hvor vi møtes ved Sakshaug
kirke kl. 11.00 og går en tur
på Inderøy. Etter turen koser
vi oss med lunsj sammen i lille
Kjerkstu og har babysang.
Morsomt for både foreldre og
barn! Dette er for foreldre som
er hjemme i foreldrepermisjon.
For mer info følg gjerne «Kirkene i Inderøy» og «Trilletreff
Inderøy» på facebook.
Datoer for våren 2018:
Mandag 19. mars
Mandag 9. april
Mandag 30. april
Mandag 28. mai
Mandag 11. juni
Mandag (25. juni)
Kreativklubb
Dette er et tilbud for barn
mellom 7 og 11 år. En kveld
i måneden samles vi på lille

Mathias og Marie er dypt konsentrert i arbeidet på KreativKlubb.

Kjerkstu ved kirkekontoret
på Inderøy. Dette er for alle
som bor i Inderøy kommune.
Arrangementet er fra kl. 17.30–
19.00. Vi starter med å høre en
bibelhistorie, og så fortsetter vi
med å lage vår egen versjon av
historien i perler, lego, modelleire eller tegning. Vi avslutter
med kveldsmat for foreldre og

barn fra kl. 18.30. For mer info
følg gjerne «Kirkene i Inderøy»
på facebook.
Datoer for våren 2018:
Onsdag 7. mars
Onsdag 4. april
Onsdag 23. mai
Tekst/foto: Elise Tetlimo

RØRA BLOMSTERFOND
Røra sokneråd vil minne om
at blomsterfondet fortsatt er
aktivt! Det er soknerådet som
administrerer fondet.
Røra blomsterfond har som
formål å holde det vakkert på
kirkegårdene ved Salberg i
form av stell og beplantning av
felles bed og i blomsterurner
ved kirken.
Skulle noen ønske å støtte
Blomsterfondet er dette mulig
ved å bruke minneblanketter
ved begravelser eller betale inn
direkte på konto til Blomsterfondet.

Ved å gi en gave til Blomsterfondet ved begravelser utstedes det en minneblankett som
leveres i kirken på samme måte
som en blomsterhilsen.
Minneblanketter er å få
kjøpt ved Bunnpris Røra eller
ved Inderøy Blomster.
Det betales da inn et ønsket
beløp.
Gaver til Blomsterfondet
kan også betales inn på:
Konto nr.: 4440 08 27076.
Vipps nr.: 507441.
Røra sokneråd

Forsida til minneblanketten.
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Honnør til Sandvollan songlag
17. mai, konfirmasjon, førjulskonsert, Vi syng jula ut – og elles
i spesielle høve: Sandvollan songlag bidrar år etter år til å skape
høgtid og fest i kyrkja. Vi er så
vane med at dei er der… Ofte er
det andre som får omtale og bilete i bladet. No tykkjer vi imidlertid det er på sin plass med ein
liten omtale av koret.
Sandvollan songlag er inne i sitt
nittifjerde år. Koret har for tida
19 medlemmer – ei stabil gruppe
songarar, med ei lita «hard
kjerne» som har vore med heilt
frå 1960-talet.
Ein titt på årsmeldinga for
2017 fortel at det har vore stor
aktivitet i koret. I løpet av året
har dei framført i alt 20 korsatsar og starta innøving av
fleire. Repertoaret er variert,
med både kyrkjelege og verdslege songar – eller «sakrale» og
«profane», som det heiter på
fagspråk. Somme av songane,
som t.d. «Mjuk vinj», «Vänskap» og «Himlen blåner» er
kjende frå tidlegare år, medan
dei fleste er nye, slike som «Ave
Maria», «Itoli matamba»,

«Non nobis» og Zorns snapsvisa: «Fåm, fåm».
Som på songarsida har
det også vori stor stabilitet på
dirigentsida. Da Sigrid Mari
Verstad takka for seg for to år
sidan, hadde ho dirigert koret i
heile 25 år. Det står det respekt
av. På vegne av sandvollingane:
Stor takk til Sigrid Mari for
trufast innsats og for bidrag til
gode og trivelege songopplevingar både i kyrkja og ved tilstelningar elles i bygda!
Etter at Sigrid Mari slutta,
var koret ein kort periode utan
dirigent. Det vart eit sakn for
kormedlemmene – og også for
bygdefolk – når songen uteblei. Heldigvis lykkast det å få
ny dirigent. Øystein Moholt frå
Mære tok over, og starta for fullt
i januar 2017. Han seier han er
svært takknemleg for å overta
etter Sigrid Mari, som har lagt
ned mykje godt arbeid i koret
og skapt ein god korkultur.
Moholt er ingen «kven som
helst» i korsamanheng. Han har
ei fortid frå Austlandet, der han
har dirigert kor i Oslo og Akers-

hus i ein førtiårsperiode. Han
har vore leiar i dirigentorganisasjonen FONOKO – Forening
for norske kordirigenter, ein av
stiftarane av Norges Korforbund og leiar av Oslo Korforbund. Han har også stifta 2–3
kor, i Oslo og på Romerike, og
sit for tida i styret for fylkesmusikkrådet.
Moholt fortel at koret no
arbeider med eit repertoar frå
700-talet og fram til i dag – med
middelaldermusikk, renessanseviser og norske religiøse folkeviser, med nordisk lyrikk og norske og svenske folkeviser. «Og
sjølvsagt er det med litt norsk
nasjonalt repertoar også,» opplyser han.
Nydirigenten har tydeleg
funne seg godt til rette i Sandvollan songlag – og dei med
han. Det lover godt for framtida. Trivsel og gode relasjonar
er avgjerande for godt samarbeid og gode prestasjonar!
Vi ønsker kor og dirigent
gode år framover!
Tekst/foto: Kari Nikolaisen

8

Påske 2018

Konfirmanter 2018
MOSVIK KIRKE
LØRDAG 5. MAI
Mona Karlsen Melting
Daniel Følstad
Anna Sofie Kilen
Alida Natalie Brevik
Johanne Amalie Nyborg

Anna Eriksson
Lars Kåre Anshus Grøtan
Jorun Støre Valen
Trym Ystad
Una Grande Smulan
Agnethe Ertzgaard
Rebecca Eggen

HEGGSTAD KYRKJE
TORSDAG 10. MAI
Tevje Heggli
Thore Jørgen Vistven
Thea Nøvik Lyngstad
Lotte Roel Oppebøen
Lars Bragstad Rannem
Dina Våset Agle
Vilde Nordtug Klokkerud
Hedda Rennan
Embla Kilen Risstad
Oskar Manka
Daniel Grønnesby
Andrea Terjesdottir Moldaunet
Silje Hustad Sandnes

SALBERG KYRKJE
SØNDAG 13. MAI
Sindre Støre
Magnus Kjesbu Bahr
Andreas Grande
Maren Westrum
Thea Salberg
Mathias Borgan
Simon Ofstad Holmvik
Amund Bremseth
Maren Langland Austad

SALBERG KYRKJE
LØRDAG 12. MAI
Robin Eriksen Ustad
Henrik Helgesen
Andrine Roel Kümmel
Mick Erik Lysø Johansen

SAKSHAUG KIRKE
SØNDAG 20. MAI
Jørund Lund Moen
Ingunn Kjelvik
Henriette Skogset
Emmanuel Sahr Gebetuwa
Edvard Stuberg Sende
Ole-Petter Høyem
Anne Kjesbu Ottersland
Torstein Hollås Gauteplass

Trude Markhus
Thea Gullberg Skogli
Signe Hustad Haavik
Simon Farbu
Verena Aune Sundet
Emil Haugseth
Anders Næss
Knut Daling Sakshaug
Teodor Moe Sæther
Andreas Sagvold Værdal
Karin Frøseth Indgul
Mathias Fossum
Vilja Øyen Brandtsegg
Magnus Bekkevold
Ronja Solli Sundfær
Maria Weie-Haugen
Christina Ulvin Rostad
Eskil Tunset
Aage Magnus Oksvold Berg
Emelian Veie Holmen
Eirin Rehtmar
Anders Olav Bye Lønvik
Rita Irene Sund Kvam
Marius Høstland
Martin Dahl
Per Gunnar Verstad Gran
Astrid Skjervold
Anders Sandvik
Jon Tokle Yri
Ida Marie Farnes Ferstad

Inderøy Prestegjeld – statistikk 2017
Inderøy

Røra

Sandvollan

Mosvik

Døpte

45 (34)

14 (7)

6 (4)

6 (7)

Konfirmerte

33 (43)

17 (19)

7 (18)

5 (13)

Gifte

22 (15)

2 (2)

2 (6)

1 (2)

Begravelser

33 (39)

13 (7)

10 (5)

8 (6)

Innmelde

1 (5)

0 (1)

1 (0)

0 (0)

Utmelde

15 (41)

1 (6)

2 (11)

2 (2)

Antall gudstjenester

35 (36)

17 (17)

16 (17)

22 (22)

5940 (5276)

1217 (1290)

1127(1314)

1421 (1684)

Offer

102473

17619

15030

33788

Offer 2016

(89876)

(25543)

(23857)

(32044)

Antall deltagere

Tall i parentes gjelder 2016
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Restaurering av servicebygg
De som har passert Heggstad
kyrkje i vinter, har kunnet registrere lys og aktivitet ved kirka
– og kanskje undret seg på hva
som er på gang. Etter hvert har
vel mange blitt klar over at det
er restaurering av det gamle
bårehuset som foregår, men hva
innebærer det?
Bårehuset ved Heggstad kyrkje ble oppført i 1968. Det
var på ca. 40 m2, og har til nå
vært brukt som sanitærbygg og
utstyrsrom for kirketjeneren, i
tillegg til bårerom. Etter 50 års
bruk var bygget nå i svært dårlig forfatning. Vi er kjent med
at det tidligere har vært arbeidet med planer om nybygg.
Kjerkbladet tok kontakt
med Harald Einar Erichsen i
Sandvollan sokneråd, som har
jobbet spesielt med prosjektet. Han forteller at det nye
soknerådet startet prosessen
med å sette seg inn i eksisterende planer om nybygg. Et
nytt bygg ville imidlertid bli
dyrt, og det ville ta flere år å
få budsjettmessig dekning for
planene. I stedet for å bygge
nytt, bestemte de seg derfor
for å se på mulighetene for å
restaurere det gamle sanitærbygget/bårehuset. «Bygget var
nå overmodent for renovering
eller riving», sier Erichsen. «Vi

valgte renovering, etter som
bygget hadde en solid grunnkonstruksjon i stein.»
Etter konsultasjon og rådslagning med kirkevergen, ble
det bestemt å ta bort funksjonen som bårerom. Dette fordi
det er et bedre bårerom ved
Sakshaug kirke, med tilstrekkelig kapasitet for begge kirkene.
I tillegg trengtes arealet for å
kunne bygge et handicapvennlig toalett. For å lette tilgangen
til bygget, er romløsningen nå
omgjort og hovedinngangen
flyttet nærmere våpenhuset.
Erichsen opplyser at endelig vedtak om restaurering ble
gjort av Inderøy fellesråd på

senhøsten 2017. Han mener
årsaken til at prosjektet ble prioritert, er at de sanitære forholdene for ansatte og besøkende
var så dårlige.
Etter anbudsrunde ble oppdraget med å restaurere bygget, tildelt Brødrene Sundli.
Kostnadene vil beløpe seg til
vel 600.000 kroner. «Etter planen skal arbeidene være ferdige
ved påsketider, og vi håper på
å kunne ta bygget i bruk ved
årets vårdugnad sist i april»,
sier Harald Einar Erichsen.
Vi takker for opplysningene
og ønsker lykke til med videre
arbeid!
Tekst/foto: Kari Nikolaisen

Servicebygget ligg på sørsida av kirka.

MINISEMINAR
Start i Sakshaug gamle kirke torsdag 5. april
kl. 18.00 og fortsetter på Øyna.
Tema: «Kirkearkitektur – symbolikk – kirke
og klær» ved professor/teolog Idar Kjølsvik,
Nord Universitet.
Kaffe.

Det blir utveksling av informasjon og tanker
om middelalderkirkene våre.
«Åpen kirke»-verter er spesielt invitert.
Alle interesserte velkommen!
Inderøy Fortidsminneforening
Aud Karin Holmern
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Ny trosopplærer
Silje Vang Pedersen er ute i
mammapermisjon, og Elise Tetlimo har steppet inn som vikar.
Det er en jobb hun gleder seg til.
– Jeg heter Elise Tetlimo, er
24 år og bor i Leksvik. Jeg er
oppvokst på en liten plass som
heter Harestua, 4 mil nord for
Oslo. Opprinnelig er jeg utdannet fotograf og har eget firma
som heter «Tetlimo foto». I tillegg jobber jeg som trosopplærer i Leksvik og trives godt med
det. I år er jeg også så heldig å
ha et vikariat her på Inderøy
som trosopplærer for Silje som
er i permisjon. Det vil si at jeg
har ansvar for arrangementer

for barn og ungdom fra 0–18 år
i regi av kirken. For eksempel
«Trilletreff», «KreativKlubb»,
«Tårnagentdag», «LysVåken»,
og mye mer! Det er en kjempespennende jobb, og jeg er allerede godt i gang med arbeidet.
Jeg gleder meg utrolig mye til å
møte barn og unge på Inderøy.
Jeg håper mange barn møter
opp på arrangementene som vi
har å tilby, sier hun smilende.
Elise føler hun har blitt veldig godt mottatt av kollegene
på Kjerkstu, og hun stortrives
allerede.
Tekst/foto: Nina Fossum

Kjerkbladet er 80 år
Påskeutgaven av Kjerkbladet i
år er på mange måter en jubileumsutgave, for i disse dager er
det hele 80 år siden det aller første bladet kom.
Et blad med navnet «Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld»
kom første gang ut til påske i
1938. Tanken med bladet var
at det skulle være «en hilsen til
alle husstander i prestegjeldet
fire ganger i året», og at mottakerne kunne betale litt for det
på frivillig basis. Sokneprest og
kapellan hadde ideen og fikk
bladet i gang, og det har nå
vært med oss i hele 80 år.
Til informasjon og inspirasjon
– Formålet med bladet er fortsatt den samme: En hilsen fra
kirka til informasjon og inspirasjon til små og store i Mosvik,

Inderøy, Røra og Sandvollan,
og som knytter oss sammen i et
verdifullt fellesskap.
Vi som i dag frivillig arbeider
med «Kjerkblad for Inderøy»,
erfarer at bladet er etterspurt,

viktig og verdifullt for folket i
bygdene våre. Vi ser at bladet
fyller mange behov, og vi vil
gjerne fortsette å produsere og
få gitt ut fire blad i året i den
form det har i dag. Men dette
avhenger helt av frivillige pengegaver fra dere som mottar
bladet, noe alle blir mint om i
form av en giroblankett med
jevne mellomrom, sier Liv
Skogset Værdal, redaktør for
Kjerkbladet, på vegne av redaksjonskomiteen.
– Vi er ved starten av
«Kjerkbladet» sitt jubileumsår,
og redaksjonskomiteen håper
mottakere og lesere fortsetter
å bidra. Det er svært viktig at
vi i fellesskap greier å få bladet
med oss videre!
Tekst/foto: Nina Fossum
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Vi syng jula ut
Å synge jula ut tjuende dag jul har blitt en fin tradisjon
på Sandvollan – startet opp av det forrige soknerådet
og godt fulgt opp av det nåværende. Dyktige aktører
og publikum bidro også i år til å fylle både kirkerom
og hjerterom med sang.
Først ut var elevene i tredje årstrinn ved Sandvollan skole, som møtte sammen med læreren sin, Julla
Lønvik. Sangglade, flotte representanter for skolen!
Barna presenterte sjøl det de skulle synge, og tekst og
melodi satt som det skulle. Siste nummer kunne være
ei oppfordring til hver og en av oss: «Del varmen!».
«Kveldstanker» eller ei kort andakt er fast innslag
på «Vi synger jula ut». Denne gangen var det prost
Gustav Danielsen som delte sine tanker med oss, og
han snakket om nissen!! Hva hadde vel nissen med
kirka å gjøre? Vi fikk høre om Nicolaus, som var
biskop i Tyrkia på 300-tallet, og som var opphavet til
Sancta Claus, som hos oss kalles julenissen. Prosten
sa at Nicolaus hadde vært svært snill og god og opptatt av å gi: Det hadde blitt fortalt at han la gaver på
trappa til fattige barn natt til 25. desember og at han
slapp poser med penger ned gjennom pipa til fattige
jenter, slik at de kunne få penger til å gifte seg. «Vår
nisse er også opptatt av og gi, og den nissen som hjelper andre og som gir til andre, hører heime i kirka,»
sa prosten.
Lise Marie Steinvik Bagøyen og Maren Erichsen er studievenninner ved Nor Universitet. De gledet oss med vakker sang og musikk. Lise – sang og
Maren – piano, framførte «Mitt hjerte alltid vanker»
og «Kyrie».
Ellers er det vel inga overdrivelse at Sandvollan
songlag, med sin dirigent Øystein Moholt, i stor grad
bidro til å løfte arrangementet fra begynnelse til slutt
– med sine egne sangnumre og som stødige forsangere
på allsang. Sangnumrene, som alle hadde sin opprin-

Friske og songglade tredjeklassingar!

nelse mellom tre og seks hundre år tilbake i tid, ble
behørig introdusert av dirigenten. Nevnes kan «Et
barn er født i Betlehem», «Non nobis Domine» og
«Det hev ei rosa sprunge».
I tillegg til å lytte til vakker sang og musikk: Hva
kan vel gi følelse av fellesskap og samhørighet som
det å synge sammen med andre? Kvelden gav også
rikelig rom for allsang – med songlaget som forsangere og med nydelig tonefølge av kantor Bjørn Aleksander Bratsberg. Kvelden ble innledet med å synge
om «Den store stjerna», som «bar bod om ein frelsar» og som «står klår som før og ber oss å dela», og
vi avsluttet med «Deilig er den himmel blå» – også
med fokus på stjerna: «Denne stjerna, lys og mild,
som kan aldri lede vill, er hans guddomsord, det
klare, som han lot oss åpenbare til å lyse for vår fot».
Harald Einar Erichsen og Svein Lidbom representerte soknerådet denne kvelden. Harald Einar
var stødig konferansier, og Svein delte blant anna ut
roser til alle aktørene, som takk for innsatsen.
Takk for ei god stund i Heggstad kyrkje!
Tekst/foto: Kari Nikolaisen

Utdeling av min kirkebok i
Heggstad kyrkje 26. november 2017
Årets fireåringer fulgte godt med da prost Gustav
Danielsen fortalte om sauen som hadde blitt borte,
og etter iherdig innsats på leiting rundt om i kirka,
ble sauen funnet. Her er det igjen tid for samtale og
utveksling av tanker og meninger, og barna imponerer med spennende og kreative innspill og svar på
spørsmål.
Tekst/foto: Kari Nikolaisen
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Jo visst kan vi Fader vår...?
Om ikke alle, så i alle fall de
fleste, har en bibel. Den står
kanskje i bokhylla, urørt etter
siste støvtørking--- eller den ligger åpen ved leselampa eller på
nattbordet, slitt i kantene og
med notat og sidemerke spredd
gjennom sidene... Så er vel
kunnskapen om hva som er å
finne i de gamle og rikholdige
skriftene som bibelen består av,
svært forskjellig. Men aldri helt
fraværende? Selv den mest sekulære blant oss slipper ikke unna
å delta i kirkelige begravelser
gjennom et livsløp, og da unngår
en aldri deler av teksten i Matteus 5-7, som Jesus lærte oss i
Bergprekenen: Herrens bønn-- Fader vår! Om vi skulle leite
etter en essens, et felles ståsted
og utgangspunkt, et fundament
for vår enkle barnetro; Bergprekenen og Fader vår er kanskje
noe en kan forenes om og bygge
ut tro og bibelske tilnærming
på? Og alle kan sitt Fader vår!
I gamle dager var det til og med
og langt på vei nok, til konfirmasjon og vigsel og nattverd og dermed kristent fellesskap---.
Men tenker vi egentlig over
hva som står i de kjente bønnestrofene. Eller ramser vi opp
teksten vi har lært nærmest på
autopilot? Det er slik hedningene gjør det, sier evangelisten.
Vi blir ikke hørt bare ved å bruke
ord, formaner han videre, før det
vises vei av Jesus selv: Slik skal
dere be: Fader vår, du som er i
himmelen….
Dette med å tolke tekster, og
kle dem i et språk som kjennes
nært og levende har vel alltid
vært den store utfordringen for
den som bedriver formidling.
Ikke minst gjelder det alle formidlere av Guds ord, lek som
lærd – og til alle tider…Mange

lykkes, men noen lyktes bedre
enn andre, og skaffet seg gjennom det varig plass i så vel litteraturhistorien som i vår kirkehistorie. En av de fremste i så
måte: Petter Dass (1647–1707).

Profilert prest, sokneprest til
rike Alstadhaug kall, rik reder
og handelsmann, mytisk og til
denne dag folkekjær formidler.
I hans tid var så vel skrivesom lesekunnskaper stort sett
forbeholdt øvrigheten. Kunnskap og lærdom måtte formidles
verbalt. Så veit vi at dette med å
lære kan være så ymse, men det
faller lettere om teksten er tilrettelagt for å huskes. Det blir den
gjerne, om den gjøres tilgjengelig gjennom rimende verseformer og gjerne tilpasset med lett
gjenkjennelige eksempler og
metaforer, og samtidig utformet med stor kunnskap om og
folk og natur, liv, levnet og i en
sum – kultur. Det var her «Herr
Petter» hadde sitt unike talent:
Hans store prosjekt, stående til
denne dag, var å drive trosopplæring, som det heter nå, ved å
omsette sentrale bibelske tekster
i verseform: «Bibelsk visebok
og katekismesangene» er noe av
dette («En innføring i Bibelen –
De ti bud – Herrens Bøn – Troens Artikle – Daabens sacramente – Troens sacramente og
mer til…»).

Til sammen ble dette et svært
litterært og teologisk materiale
som fikk stor popularitet, men
som gjerne kan tas fram i dag,
som litterær underholdning,
eller like gjerne med aktualitet
til i alle fall en lekmanns fordypning i vårt trosgrunnlag…
Fordi alle har et eierskap til
Fader vår, kan det værte interessant å se nærmere på hvordan
han på utmerket pedagogisk vis
belyste og forklarte den kjente
bønna, og det helt etter Jesu ord
og befaling.
Bønna er delt inn i 9 sanger,
og med til sammen 205 vers!
Om den som behersket alt dette,
kunne en vel si at vedkommende
«…kan mer enn sitt Fadervår!»
Her er et utdrag av hans fortolking av teksten til «Den Femte
Sang: Giv os i Dag vort daglige
Brød». Den er skrevet i 34 vers,
alt i en jordnær og engasjerende
form og med et gjennomgående
kristent grunnlag med uskrevne,
men klare henvisninger til kjente
skriftsteder. Når versa sitter, har
du langt på veg kunnskap til å
«leve et godt og kristelig liv – til
Guds Gavn og Ære», som det
kanskje ville ha hett med «Herr
Petters» forklarende ord.
Gud, Ditt smukke Fader Vor
Holder os din Villje for,
At vi skal instendelig
Om vort Brød anmode dig,
Udi dette kummers Land
Til vor Livs nørtøftig Stand.
Bønnens Ord de liuder saa:
Giv i Dag vort Brød at faa!
See, saa bede vi nu først
Frie fra hunger, Nød og tørst!
Frie vaart Huus fra Fattigdom
At vi ey fra Rom til Rom
Nødes gaa med Posen om!
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Sandt er det, vaar Synd er svar,
Saa vi vel fortiennet har,
At paa Bordet Rad i Rad
Settis burde tomme Fad,
Og at Kurven hengis saa,
At vaar Hand den ey kan naa
For det Onde vi begaa.

Helse, Sundhed, Huuse-Fred,
God Forstandig Øvrighed,
Smør af Kjør og Melk af Faar,
Hesten, der i Stalden staar.
Hamp og humle, Byg og Malt,
Brænde-fang med Surt og Salt,
Som ey her kan nevnis alt.

End vi vil med Fader Vor
Bede Gud om disse Kaar:
Giv oss en fornøiet Siæl!
Lad oss hade Mammons Træl!
Sky den store Gjærrighed,
Hvilken senker Siælen ned
Udi Pøl og Pine Sted.

Af oss selv vi intet faar,
Intet er det vi formaar.
Hvad her findis, lidt og stort,
Det er ditt og ikke vaart-.
Dig tilhører Vand og Land,
Ach, opplad Din runde Haand,
See, saa mættes hver en Tand.

Giv her under Norder-Pool
Tempereret Regn og Sool
Giv at Græs for Qvæget groor!
Giv at Marken staar i Floor!
Giv oss karske Legemer,
At vi kan med Helse hver
Bruge Guds Velsignelser!

Falder Gods og Rigdom til?
O, at vi dog aldrig vil
Henge Hiertet fast derpaa;
Men den heller brugis saa
At en kan i Jesu Navn
Den nødtørftig` ske til Gavn,
Eyeren til Eftersavn.

Hvad det daglig Brød angaar,
Indsat i vaart Fader Vor,
Det er hva der nævnis kan
Til vaar Underholdnings Stand.
Gaard og Grunder, Disk og Seng,
Lunde, Skove, Mark og Eng,
Sønner, Døtre, Taus og Dreng.

O! At vi ey Guds forraad
Bruger saa vi bliver kaad!
O at vi ey falder i
Drukkennskab og Fanteri!
Hvorpaa følger andet ey
End U-skick og Hore-Vey,
Sinds forliis og Horlomhey.

Giver du oss Verdens Gods,
Da giv og, at vi derhos
Lar Miskunnhedens Hierte tee,
Hjelper de nødlidende,
Saa den arme Jesu Lem,
Som for Døren kryber frem
Trøstisløs ey vises Hjem!

FASTEAKSJONEN 2018:

Vi kan gjøre en forskjell!
For over 50 år siden bestemte
menighetene i Norge seg for
å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt
internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største
innsamlingsaksjonen i Norge,
– etter TV-aksjonen. Aksjonen
har fått navnet sitt etter tiden i
kirkeåret, nettopp fastetiden.
I år er temaet for aksjonen
vann og sanitær i utsatte områder verden over. Vann og sanitær er en selvfølge for oss nordmenn, men absolutt ikke en
selvfølge i andre deler av verden.
En katastrofe rammer alltid de
fattigste hardest. For lite vann
og forurenset vann tar ofte flest
liv. Derfor er Kirkens Nødhjelp
først på plass med blant annet
rent vann. Sammen redder vi
liv og beskytter de mest sårbare.

I fjor gikk innsamlede midler
blant annet til vann og latriner
i kongolesiske flyktningeleirer.
Årets fasteaksjon går av stabelen søndag 18. mars. Tradisjonen tro er det konfirmantene som
er bøssebærere, og alle i Inderøy
kommune vil få besøk av konfirmantene med bøsser.
Ta godt imot dem!
Janne Grete Jørstad

Haver Gud gjort andre feed,
Lad oss ey se skjeefft derved,
Er vår Skebne mere tynd,
Tænk, vi har giort meere Synd;
Lykken løber av og til
Lad oss nøyis, være still
Med hva Gud oss føye vill.
Til beslutning bedis nu:
Ach! At dette Livs omhu
Ey for hardt oss ligger nær
Vore Hierter til Besvær,
At vi lader Morgendag
Sørge selv for sin Uddrag,
Og befaler Gud vor Sag.
Giver Gud oss Morgen glad,
Da gir hand og Morgen Mad,
Hvi skal vi Bekymring faa
Hvor det skal herefter gaa?
Gud var til, førend du var,
Han er Gud naar du forgaar,
Lad Ham allting raade for!
Ref.:
Petter Dass samlede verker 1997.

Jørgen Røflo
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
03.12. Sandra Othelie Lillemark
07.01. Oliver Gureev Holøyen
21.01. Lotte Meistad Aalberg
Elias Meistad Aalberg
11.02. Lucas Sagmo Danielsen
25.02. Isabella Dioso Troset

06.01.
16.01.
16.01.
27.01.
11.02.
15.02.

Jorunn Kristine Bjerkan f. 1936
Alf Kvistad
f. 1940
Bjørg Marie Evenhus f. 1947
Olaug Hallset
f. 1916
Bjørn Granhus
f. 1932
Inger Pauline Verstad f. 1925

Vigsel
17.11. Trine Austmo Berge og
Frank Helge Bigset

RØRA SOKN
Døypte
10.12. Iver Olsen Letnes
28.01. Sigmund Brenne Hellberg

Døde
17.11.
17.11.
11.12.
23.12.
02.01.

Døde
15.12. Bjørn Olav Følstad f. 1948
28.01. Jarle Olav Hembre
f. 1933
29.01. Kjellaug Peolive Karlsen
		
f. 1926
29.01. Bjørg Bye Mostad
f. 1946

Anders Bromstad
Heidi Helene Bakk
Lornts Barstad
Åshild Rømo
Odd Fossum

f. 1950
f. 1965
f. 1929
f. 1953
f. 1930

KROKUS
« – med nardus og safran, kalmus
og kanel, – – med myrra og aloe
saman med dei beste av alle slag
velluktande krydder– –». Det
er nesten så ein kan kjenne kor
godt det duftar! Sitatet er frå
Salomos høgsong i Bibelen, og
her er det planten safran vi skal
sjå litt nærare på. Safran er eit
krydder som kjem frå dei tørka
arra frå safrankrokusen. Dette
er eit av dei dyraste kryddera
som fins. Det går med omkring
150 blomstrar til å framstille 1
gram safran, og kiloprisen for
dette krydderet kan komme opp
i hundre tusen kroner.
Safrankrokus blir dyrka
rundt Middelhavet og i MidtØsten. Tidlegare var Spania ein
stor eksportør av safran, men
no er det Iran som er størst på
verdsmarknaden når det gjeld
dette krydderet. Første gong
safran er nemnt er på sumeriske

leirtavler 4000 år f. Kr. No blir
safran hausta i eit par intense
veker i månadsskiftet oktober/
november, og det blir i hovudsak
brukt i matlaging og ved farging
– krydderet har ein sterk gulfarge.
Men dette er ikkje «vår»
krokus! Safrankrokus (Crocus
sativus) er ein slektning av den
krokusen som vi kjenner her i
vårt område (Crocus vernus) og
som kan brøyte seg opp gjennom snøen når våren melder seg.
Elles lever den eit hemmeleg liv
under jorda mesteparten av året,
men er eit fargerikt og triveleg
vårtegn. Krokusen blir berre ca.
10–15 cm høg og fins i mange
ulike fargar, som oftast i gule,
blå og lilla nyansar. Kvite krokus
fins det også.
Krokusen er ikkje ein løkplante, men har ein knoll, og
krokusknollane bør settas ned
om hausten for å få blomstring
til våren. Dei fleste krokusartane blomstrar tidleg om våren,
men det fins også haustblom-

SANDVOLLAN SOKN
Døypte
26.11. Håkon Bjerkan Rotvold
Lilly Johanna Husby
Døde
26.11. Alf Petter Tønne
f. 1931
29.11. Harald Martin Berg f. 1933
MOSVIK SOKN
Døpte
14.01. Magnus Brøndbo
Sebastian Østnes-Lein
Døde
20.01. Ellen Synnøve
Følstad Holmen

f. 1934

strande krokus. Krokusen er ein
lettstelt plante, om vi let dei bli i
jorda, kjem dei som regel tilbake
år etter år. Mange har krokus i
grasplena, for krokusen er som
regel ferdigblomstra når plena
skal klippas første gong. Som
eksempel kan vi nemne at Slottsparken i Oslo er pryda av store
mengder krokus. Det er visstnok
eit storslått syn! Dersom vi har
krokus i staudebedet, er dei også
ferdigblomstra når dei andre
plantane kjem.
Krokusen er eit sikkert vårtegn, og vi ønsker den velkommen som eit strålande varsel
om at vinteren er over, og at vi
er godt på veg mot ei lysare og
varmare årstid.
Sigrid Haavik
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Messeliste
18.03. Maria budskapsdag
Luk 1, 46-55
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

29.04. 5. søndag i påsketiden
Luk 13, 18-21
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

27.05. Treenighetssøndag
Luk 10,21-24
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

25.03. Palmesøndag
Matt 26,6-13
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

05.05. 6. søndag i påsketiden
Matt 7,7-12
Mosvik kirke
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

Salberg kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

29.03. Skjærtorsdag
Luk 22,14-23
Bøl
kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

10.05. Kristi himmelfartsdag
Luk 24,46-53
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Janne Jørstad

Vestvik kirke
kl. 19.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

12.05. Salberg kyrkje
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Janne Jørstad

10.06. 3. søndag i treenighetstiden
Joh 1,35-51
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

30.03. Langfredag
Joh 18,1-19,42
Heggstad kyrkje
kl. 19.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

13.05. Søndag før pinse
Joh 3,16-21
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/prestevikar Janne Jørstad

17.06. 4. søndag i treenighetstiden
Matt 16,24-27
Hustad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

31.03. Påskenatt
Mark 16,1-8
Salberg kyrkje
kl. 23.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

17.05. 17. mai
Matt 22,17-22
Heggstad kyrkje
kl. 10.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

24.06. 5. søndag i treenighetstiden
Matt 11,7-14
Mosvik
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

01.04. Påskedag
Matt 28,1-10
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

27.06. Liatjønna, Mosvik kl. 19.00
Friluftsgudstjeneste v/prost
Gustav Danielsen

Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

29.06. Sakshaug gml kyrkje kl. 19.00
Persokmesse v/prestevikar
Janne Jørstad

Salberg kyrkje
kl. 12.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

01.07. 6. søndag i treenighetstiden
Matt 16,13-20
Kjerknestangen
kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
v/prestevikar Janne Jørstad
Båttreff

08.04. 2. søndag i påsketiden
Joh 21,15-19
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
15.04. 3. søndag i påsketiden
Joh 10,1-10
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikar
22.04. 4. søndag i påsketiden
Joh 13,30-35
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

20.05. Pinsedag
Joh 14,15-21
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand
21.05. 2. pinsedag
Joh 6,44-47
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

03.06. 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,26-30
Vestvik kirke
kl. 12.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

08.07. 7. søndag i treenighetstiden
Luk 19,1-10
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste 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 Janne Jørstad 74 15 60 20
mobil 948 22 237
Menighetspedagog
Elise Tetlimo
74 15 60 20
mobil 478 61 883
e-post: post@inderoy.kirken.no

Kontortid

Mandag–fredag kl. 10.00–14.00
Ellers etter avtale.
Mandag har prestene fri.
Mosvik kirkestue
Bestilling til Astrid Melting,
tlf. 922 15 187 / 74 06 46 14.

Inderøy kirkelige fellesråd:
Kirkeverge:
John Halvor Berg
tlf. 74 15 60 20
mobil 906 64 605
Kantorer:
Siv Anette Lorentzen mobil 951 22 201
Bjørn Bratsberg
mobil 995 82 331
Silje Vang Pedersen
(permisjon)
mobil 907 35 272
Kirketjener / kirkegårdsarbeider:
Tor Gunnar Nilsen mobil 909 13 467
Kåre Jørstad
mobil 906 52 806
Odd Hamstad
mobil 957 98 990
Lasse Solberg
mobil 456 62 201
Leder i Inderøy kirkelige fellesråd:
Vivian Furunes
mobil 902 71 513

Salbergstu
Bestilling til Magnus Støre, tlf. 918 66 843
Inderøy Kirkestue – lille sal
Bestilling til kirkekontoret, tlf. 74 15 60 20

Mosvik sokn:
Leder i soknerådet:
Vivian Furunes
Inderøy sokn:
Leder i soknerådet:
Birgit Sund Henriksen
Røra sokn:
Leiar i soknerådet:
Jørn Indgul
Sandvollan sokn:
Leiar i soknerådet:
Harald Einar Erichsen

mobil 902 71 513

mobil 905 58 327

mobil 977 87 568

mobil 750 97 125

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: nina.fossum@ntebb.no),
Jørgen Røflo (e-post: jorgen.roflo38@gmail.com), Jan Sundseth (e-post: jansundseth@yahoo.no).
Konto Sparebank1: 4202 18 67785

Det står skrevet: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for
dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker
på, skal det lukkes opp for.
Matt 7, 7-8
www.designtrykk.no
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