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Flaks eller englevakt?
Ingenting er garantert eller selvsagt. Vi som
er i live, har opplevd mye flaks for å komme
så langt. Uten englevakt hadde vi vært døde
for lenge siden. For livet er et skjørt og risikabelt prosjekt. Og så ofte har jeg opplevd at
lykka var større enn forstanden. Kjempeflaks
og englevakt er mye å takke for!
Dramaet og lidelseshistoria vi skal være
med på nå i påska, utfordrer oss til å tro,
takke og be. Jesus kunne ha fridd seg fra
lidelse og død. Han kunne ha bedt en hærskare engler om å berge seg, men valgte å gå
inn i det alt sammen, og det for vår skyld. Slik
ble det Jesus gjorde i påska til skikkelig flaks
og englevakt for oss.
Slik står det skrevet i Den Hellige Skrift
Luk 18, 31-34:

Framsidebildet: Kirkemaleren
Erik Walne satte i sin tid
spor etter seg i mange kirker i
Trøndelag. Salberg kirke er et
godt eksempel på det. Dette
bildet av nattverden er signert «Tegnet af føderådsmann
Erik Walne». Med sin spesielle
teknikk og gode stil ga han
kirkerommet et nytt og «moderne» uttrykk, med farger i
gull og hvitt. Altertavla fikk
nye bilder. Det fint utskårne
bildet av nattverden fra 1715
ble bytta ut med hans eget.
Det er forresten vurdert til å
ha høg kunstnerisk verdi. Legg
merke til hvordan han har
malt lyset inn over nattverds
handlinga. Ved restaureringa
i 1959 ble originalbildet til Simon Paulsen Kirkebygger satt
tilbake, mens Walne sitt fikk
en fortjent plass i koret, over
døpefonten. Tekst/foto: Jørgen
Røflo.
Baksidebildet: Stua på Bøl.
Foto: Ole Gangstad.

«Han tok de tolv til side og sa til dem: Se,
vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå
i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene
og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de
skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje
dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke
noe av dette. Meningen var skjult for dem, og
de forsto ikke det han sa».
Å trenge dypere inn i dette verdens største
krim-mysterium er både spennende og eksi
stensielt.
GOD PÅSKE!
Hans Birger Neergård

Hjertelig takk

Hjertelig takk

for pengegaven til Blomsterfondet Salberg kyrkje
ved Gudlaug Austads begravelse!
Røra sokneråd

for pengegaven til Blomsterfondet Salberg kyrkje
ved Mats Landstad Tillers
bisettelse!
Røra sokneråd

Hjertelig takk

Hjertelig takk

for pengegavene til Salbergstu ved feiringen av Marit og
Jørgen Røflo sine 80-årsdager i 2018!
Røra sokneråd

for pengegaven til Salberg
kyrkje ved Erna Svennings
begravelse!
Røra sokneråd

Vårdugnader på kirkegårdene
Vårdugnad ved Hustad kyrkje og Heggstad kyrkje tirsdag 30. april 2019 fra kl.
17.00.
Sandvollan sokneråd

Kirkegårdsdugnad ved Salberg kyrkje torsdag 24. april
2019 kl. 18.00.
Ta med rive og godt humør
– det serveres kaffe og godgrann.
Røra sokneråd
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Fasteaksjonen 2019
Etter at mamma og storebror døde har 12 år
gamle Hawo tatt over mye av det daglige ansva
ret for familien. – Aller helst vil jeg bli sykepleier.
Fordi jeg ønsker å hjelpe andre.
Smilet sitter et stykke inne, men det er likevel en
voksen mildhet i blikket til Hawo. En blanding
av sjenanse og opplevelser ingen unner et barn.
For få år siden, hun husker det så godt, levde
hun med mor og far, fem brødre og en søster.
Et enkelt, men godt liv som nomader ute i det
golde ørkenlandskapet i Puntland, Somalia.
Det var før regnet sluttet å komme. Sesong etter
sesong. Før geitene de livnærte seg av startet å
dø, en etter en. Før de selv ble utmagret. Før
Hawo mistet mamma og deretter storebror. Han
var bare skinn og bein, og da han ble syk maktet
ikke kroppen mer.
Livreddende vann
– Vi har ingenting. Men vi kom hit for at vi ikke
skulle dø, sier Hawo med lav stemme. Hun forteller at de voksne bestemte at storfamilien måtte
komme seg til provinshovedstaden Garowe. Hit
til flyktningleiren Jilab 3, hvor nye klimaflyktninger strømmer til hver eneste dag. I 2010–2012
ble Somalia rammet av den mest alvorlige tørken på 60 år og hungersnøden tok livet av nærmere 260.000 mennesker. Ifølge FN 2.6 mill
ioner somaliere i dag på flukt, hovedsakelig fra
tørke, men også konflikt. De har mistet stort sett
alt, heldigvis sørger Kirkens Nødhjelp for rent
vann her i leirene. Det er helt avgjørende for å
unngå vannbårne sykdommer som kolera – og
for at folk i skal kunne overleve under de svært
krevende forholdene. De daglige turene til en av
vannpostene er det Hawo som står for. I tillegg
til at hun lager mat, vasker klær, passer småsøsken og holder rent i og utenfor det enkle teltet.
Etterpå gjør hun mye av det samme også for tanten som bor i en annen flyktningleir 20 minutters
gange unna.
Ett av de beste
– Hawo er et av de beste barna som finnes. Hun
er fortsatt så ung, men gjør alt av husarbeid, også
mange ting vi ikke trenger å be henne om. Hun
er ærlig, og gjør mye helt på eget initiativ, jeg

tror at hun kan bli en god gründer, sier Fadumo
Abdinur Hirsi (60) og klapper kjærlig på tantebarnet sitt.
– Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker å hjelpe
andre, og om jeg får jobb på et sykehus kan jeg
hjelpe mange. Og kanskje gi baller til barna, så
de har noe å leke med. Det har jeg lyst til, sier
Hawo.
Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Hawo og andre skal få rent vann trengs
det hjelp fra mange norske frivillige. Folk som
ikke er på flukt, men som i likhet med Hawo har
engasjement og et ønske om å hjelpe mennesker i
en svært krevende situasjon. Hvert år er tusenvis
av frivillige med på å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom Fasteaksjonen.
Det er nettopp disse pengene som gjorde det
mulig å levere rent og trygt vann i Somalia. For
Hawo og tusener av andre flyktninger har dette
vært livsviktig hjelp.
Også i år skal frivillige over hele Norge være
med på å samle inn penger til brønnboring, latrinebygging og andre tiltak som redder liv rundt
om i verden.
Også du kan bidra når konfirmantene i Inderøy
skal gjennomføre årets aksjon.
Årets fasteaksjon i Inderøy går av stabelen tirs
dag 9. april. Årets konfirmanter stiller som bøsse
bærere og vil gjøre sitt for at alle i Inderøy skal få
besøk på aksjonsdagen.
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Erfaringer fra soknerådsmedlemmer
Til høsten er det nytt sokneråds
valg, og en nominasjonskomité
er i gang med å lage ny liste. Tre
som har sittet i den siste fireårs
perioden deler sine erfaringer,
og anbefaler folk å stille.
– Lista skal være klar til 30.
april. Den første runden vi tar
er selvsagt å spørre folk om
de vil stille til gjenvalg, runde
to blir å finne nye kandidater,
forklarer Ragnhild Kjesbu som
sitter i nominasjonskomiteen i
Inderøy sokneråd sammen med
Stig Fossum, Maria Aune og
Oddvar Fossum.
Ønsker frivillige
Ragnhild forteller at for fire år
siden var det 19 navn på lista,
og de tar sikte på å skaffe like
mange i år også. Det skal velges åtte faste medlemmer og
fem vara.
– I tillegg sitter sogneprest
Ottar Strand i soknerådet, forteller hun.
Alle sokna i Inderøy har
valg samtidig, og det skjer på
samme dag som det er kommune- og fylkestingsvalg. Samtidig skal også nytt bispedømmeråd velges.
– Det er jo kjekt at alt kan
gjøres samtidig, sier Ragnhild,
og legger til at de som velges
inn i soknerådet velges for fire
år.
– Vi vil gjerne ha med folk
som har lyst til å sitte i soknerådet, så har du det så ta gjerne
kontakt med oss, oppfordrer
hun på vegne av nominasjonskomiteen. Hun poengterer
også at man slett ikke trenger å
være en fast kirkegjenger eller å
drive med noen annen form for

menighetsarbeid. Soknerådet
er et frivillig verv som passer
folk flest.
Trivelige oppgaver
Line Vestrheim er medlem i
soknerådet i denne perioden,
og hun har gjort seg en del
betraktninger.
– Jeg er interessert i den kulturarven kirka er, og jeg liker
den slags type arbeid. Som
innflytter har det også vært en
fin mulighet til å bli kjent med
andre fra Inderøya på, smiler
hun. Line forteller at soknerådet gjennomfører 8 til 10 møter
hvert år, og i tillegg har de en
del praktiske oppgaver.
– Vi er med på å arrangere
jubileum for 50-årskonfirmantene. Vi hjelper også til med
det praktiske rundt konfirmantene hver vår, som for eksempel
stell av kapper, prøving, og så
videre, sier hun.
Det er soknerådet sitt
ansvar å heise flagget til konfirmasjonsdagen, og det er også
de som hjelper til med å dele
ut kirkebøker og bibler når det
skal gjøres.
Fordeler oppgavene
Soknerådet har også vært med
på å rekruttere nye klokkere, og
de stiller med kirkeverter. Det
vil si at et par av medlemmene
er til stede under gudstjenester.
De ønsker velkommen, deler ut
sangbøker og teller offerpenger. Det går på rundgang, så
det blir ikke så mange søndager
på hver.
– Det er også soknerådet
som har ansvar for kirkekaffen etter gudstjenestene, vi har
en representant i blomsterfon-

det, er en del av besøkstjeneste,
og behandler saker som har å
gjøre med Kjerkstu, forteller
Line. Soknerådet er også med
på å arrangere kirkemarsjen,
og de er også koordinator for
noen andre aktiviteter. De fordeler oppgavene mellom seg, så
det blir ikke så mye på hver.
– Det er flere menigheter i
Inderøy kommune, og kirkelig
fellesråd er en overbygning over
alle menighetene i kommunen.
Generelt er det en del å lære
om organisasjonsarbeid med å
være medlem i soknerådet, og
også om organisasjonsstruktur
innad i kirka. Alt i alt er det en
fin erfaring å være med i dette
arbeidet. Jeg har dessuten lært
at dette arbeidet gir mer til deg
enn du selv gir, roser hun.
Trives som kirkevert
Det å sitte i et sokneråd var
upløyd mark også for Stig Fossum da han ble valgt inn forrige
gang, men de opplevelsene han
har hatt har vært positive.
– Det har vært veldig interessant å få innblikk i det som
skjer i og rundt kirka. For meg
har det på en måte ufarliggjort
det som foregår her. Oppgavene
har også vært interessante. Det
å være kirkevert synes jeg har
vært ekstra trivelig, sier han.
Han roser også samarbeidet i
rådet.
– Jeg må få skryte litt av
Ottar prest. Han er fantastisk
å ha med, sier han, og damene
slutter seg til. De beskriver ham
som veldig inkluderende, god
til å lytte, og at han er en kar
med et smittende godt humør.

Påske 2019
En viktig kulturbærer
– Vi har fått være med på mange
spennende oppgaver, som for
eksempel å ansette ny prest. Vi
har også fått være med på sluttfasen av orgelprosjektet, og følt

på det enorme engasjementet
folk har hatt. Vi tror også at det
at stat og kirke skilte lag har
ført til at folk reflekterer mer
over sitt forhold til kirka. På
mange måter har nok interes-

Stig Fossum, Line Vestrheim og Ragnhild Kjesbu sitter alle i Inderøy sokneråd,
og har gjort seg sine erfaringer i denne fire-årsperioden. De nøler ikke med å
anbefale folk å si ja til å bli nominert på lista.
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sen for vår felles kulturarv blitt
større, sier trekløveret.
– Jeg synes vi skal hegne om
den muligheten vi har til å være
folkevalgt i kirka. Før var den
mer forbeholdt de geistlige. Nå
er det stor bevissthet rundt at
kirka er for folket. Det at vi kan
velge våre representanter til
soknerådet forsterker også at
kirka er for alle, sier Ragnhild.
Selv kjenner hun på at kirka
får større og større betydning
jo eldre hun blir.
– Det er en viktig kulturbærer, og vi tyr til den om det er
dåp, bryllup eller begravelse.
Jeg tror det kan være sunt for
de fleste å være en tur innom
soknerådet. Det kan være
mange som ikke er faste kirkegjengere som kvier seg, men det
må de ikke gjøre, oppfordrer
Ragnhild.
Tekst/foto: Nina Fossum

Arrangerer basar for tredje gang
Venneforeningen for Salbergstu
arrangerer 30. mars basar, den
tredje i rekken.
Etter to suksessrike basarer tidligere år følger venneforeningen
opp med et nytt arrangement
lørdag 30. mars. Tidspunktet
vil være kl. 11.00-14.00.
Basaren vil i store trekk
følge den samme oppskriften
som den har gjort de to foregående årene. Det eneste som
avviker i denne sammenheng er
at den ikke vil inneholde loppemarked. Ellers følges suksessoppskriften opp med loddsalg,
åresalg og selvfølgelig kaffesalg. Lokale aktører vil også
i år sørge for underholdning.
Venneforeningen har imidlertid

en nyhet å friste med, dette er
at det blir salg av hjemmebakst.
Utfordringen til publikum
vil så være å møte opp og støtte
opp om den betydningsfulle

jobben som venneforeningen
utfører.
Tekst/foto:
Hans Reidar Hammer

Salbergstu – slik den framstod høsten 2015.
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KONSERTER

•𝅘𝅥𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅰𝅘𝅥

Det nye orgelet i Sakshaug kirke besto ilddåpen
med glans. Både utøvere og publikum var begeis
tret over det flotte instrumentet Br. Torkildsen
har bygd. Det blir mange anledninger til å nyte
det vakre instrumentet denne våren:

mot tolkningene som Ingfrid Breie Nyhus har
med sitt «slåttepiano». Asheim vant nylig Nordisk Råds Musikkpris og har også mottatt Kongens fortjenstmedalje i gull. Konserten er en del
av Soddjazz.

•𝅘𝅥𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅰𝅘𝅥

5. mai: Konsert med Vivace barne- og ungdomskor i kultursalen på Akset.

Sakshaug kirke lørdag 30. mars kl. 17.00: Konsert med Nidarosdomens guttekor og Vivace
barne- og ungdomskor. Domkantor Magne
Harry Draagen og Bjørn A. Bratsberg deltar
med orgel og pianospill.

•𝅘𝅥𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅰𝅘𝅥

Sakshaug kirke søndag 7. april: Konsert med
Laat og Lurlaat. Siv Anette Lorentzen deltar
med orgelspill.
Sakshaug kirke onsdag 10. april: Påskekonsert.
Sakshaug kyrkjekor og musikere fremfører
musikk knyttet til påske. Det vil også bli anledning til å være med å synge de fineste påskesalmene.

•𝅘𝅥𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅰𝅘𝅥

Heggstad kirke 19. april kl. 19.00: Langfredag i
ord og toner.
Sakshaug kirke søndag 28. april: Orgelkonsert
med Nils Henrik Asheim og Ståle Storløkken.
Asheim har nettopp gitt ut ny plate med tolkninger av Geir Tveitt sin musikk. På konserten
i Sakshaug kirke vil denne musikken kobles opp

•𝅘𝅥𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅰𝅘𝅥

Sakshaug kirke onsdag 22. mai: Konsert med de
vakreste brudemarsjene og sanger som hyller
kjærligheten.

•𝅘𝅥𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅰𝅘𝅥

Søndag 26. mai:
Sommerdag i Vestvik. Konsert med Bajazz trad.
band og konsert med Charlotte Audestad.
Andre konserter man kan glede seg til denne
våren er «Konsert med unge organister» og
«Konsert med orgeltrio fra Helgeland». Dato for
disse blir kunngjort i Inderøyningen.
VELKOMMEN PÅ KONSERT!
27.–29. september skal det feires 835 års jubileum
for Sakshaug gamle kirke. Det er satt sammen et
innholdsrikt og flott program bestående av bl.a.
konserter, vandringer, foredrag og gudstjenester.
En av konsertene holdes av prosjektkor og musikere. Prosjektkoret ønsker seg mange sangere.
Hvis du vil være med kan du ta kontakt med Siv
Anette Lorentzen.
Siv Anette Lorentzen
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Å synge jula ut –
en fin tradisjon på Sandvollan
I år ble jula på Sandvollan sunget ut under gudstjenesta i Heggstad kyrkje 13. januar. Vikarprest
Per Jostein Johansen forrettet, og Silje Vang
Pedersen var organist. Salmene var velvalgte
for anledningen, og varierte «Vi syng jula ut»innslag var flettet inn i programmet. To barn,
Markus Næss Neergård og Heine Roel Oppebøen, ble båret til dåpen, og dåpsbarn med følge
ble denne dagen beriket med ekstra mye sang og
musikk.
Flere aktører var med og kastet glans over
arrangementet, blant annet to unge damer:
Jenny Skagen, som sang «Himlen i min favn»
til eget akkompagnement på piano, og Sigrid
Amalie Bratsberg, som fremførte «Have yourself a merry little Christmas». Elevene i 3. klasse
ved Sandvollan skole møtte sammen med læreren sin, Gunn Jorun Hjelde, og bidro med sang
i to avdelinger. Først sang de «God jul til alle»
og «Julekveldsvisa». Andre avdeling bestod av
«Julefest» og «Rainbow». Under «julefesten» ble
det også en liten ringdans i midtgangen. Og, som

Fra galleriet tryllet Sissel Sandvik Våset fram vakre toner
med sitt flygelhorn.

så mange ganger før, bidro Sissel Sandvik Våset
med sitt flygelhorn. Hun spilte «Elvira Madigan» og «Anthem» – det siste som postludium.
Takk til alle som bidro med vakker sang og
musikk, og til alle som var med å «løfte» all
sangen i kirka!
Tekst/foto: Kari Nikolaisen

Det var fine og trivelige innslag av elevene i 3. klasse. De var godt forberedt – både når det gjaldt oppstilling, sang og dans.
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Konfirmanter 2019
MOSVIK KIRKE
LØRDAG 4. MAI
Hanna Kilen Nårstad
Anna Kristine Saltvik Buhaug
Linnéa Mariell Ørsjødal Ersøy
Amalie Berge Nervik
Tuva Berge
Ottar Kilen
Lasse Olsen Stakset
Ole Melting Brauteset
Jens Ole Vik Aarmo
Tormod Fredly Nervik
Patrick Kilen
Maren Emilie Hansen Wilhelmsen

HEGGSTAD KYRKJE
TORSDAG 30. MAI
Ivar Skogset
Johan Lidbom
Lasse Vanebo Sivertsen
Malin Aasen Gangsås
Maren Skei Mjømen
Marie Aasen Gangsås
Marius Terjesson Moldaunet
Sarah Oldren Grande
Tuva Nessan
Viktor Almlid Agle

SALBERG KYRKJE
LØRDAG 11. MAI
OG SØNDAG 12. MAI
Natalie Eggen
Robin Rotmo
Guro Grande
Tørris Ystad
Sivert Kjølstad Røflo
Maja Lindsetmo
Ina Austad
Tora Langland Helgesen
Mali Elisabeth Troset
Sebastian Green

SAKSHAUG KYRKJE
SØNDAG 2. JUNI
Johanna Gullbrekken Sandnes
Martine Moe Sæther
Solveig Holthe Solbakkken
Sigrid Amalie Bratsberg
Marius Reitan Lyngstad
Emilie Sagvik Hegdal
Inger Ranveig Kvistad Olsen
Solveig Margrete Østerås Hopmo
Sigrid Bjerke Denstadli
Kristine Herstad
Martin Damås Tronhus

Ivar Johannes Sørstrøm Sundfær
Frida Denstadli Gjul
Ingrid Staberg
Mathias Paulsen
Inger Norum Rotvold
Simen Asklund Fjerstad
Aksel Finvik Værdal
Ragnhild G. Kvistad
Ragnhild Skjermo Holthe
Maja Nordgård Gausen
Vebjørn Hammer
Viktoria Monasdatter Skogseth
Malin Sundt
Serine Haga
Jon Morten Wist Ystgård
Thomas Wikan
Erik Sung Nilsen Overrein
Maria Sem
Johannes Kulstad Frisli
Johanna Evensen Svestad
Hanna Norum Haugen
Ole Jørgen Larsen
Jørgen Johnsen
Hedda Næss Lyngstad

Inderøy Prestegjeld – statistikk 2018
Inderøy

Røra

Sandvollan

Mosvik

Døpte

34 (45)

10 (14)

10 (6)

5 (6)

Konfirmerte

37 (33)

20 (17)

12 (7)

5 (5)

Gifte

14 (22)

1 (2)

1 (2)

2 (1)

Begravelser

33 (33)

10 (13)

2 (10)

8 (8)

Innmelde

0 (1)

0 (0)

0 (1)

0 (0)

Utmelde

6 (15)

2 (1)

2 (2)

3 (2)

Antall gudstjenester

40 (35)

19 (17)

15 (16)

22(22)

5605 (5940)

1140 (1217)

1144 (1127)

1530 (1421)

114383

25075

17554

35650

(102473)

(17619)

(15030)

(33788)

Antall deltagere
Offer
Offer 2017
Tall i parentes gjelder 2017
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Nytt norsk salmeleksikon
Endeleg – fem år etter vår nye
Norsk Salmebok (2013) har
vi fått ei fantastisk gullgruve
å bore i: «Nytt norsk Salmeleksikon». Det er ei fire-bindssamling med leksikalske opplysningar om forfattarar og
komponistar, omsetjarar og
arrangørar til dei 899 salmenummera som er med i NS-13.
I tillegg får vi analytisk innføring i både det poetiske og teologiske, men også med omsyn
til verseføter og melodioppbygging.
Dette må vere midt i blinken
for prestar og kantorar som
elskar salmesongen i gudstenesta. Men også til bruk i lyd og
lag elles når ein let salmeboka
vere ein viktig fellesskaps-skapar. Koral- eller salmekveldar
kan med bruk av innhenta bakgrunnsstoff om både gamle og
nye salmar, inspirere til song.
Ikkje minst å ta i bruk nytt
stoff, men også puste liv inn i
gode, gamle salmar – inn i vår
tid.
Bak dette store prosjektet
står Norsk hymnologisk forening (NHF) stifta i 2004, og
med professor for norsk kir-

kemusikk ved Griegakademiet
i Bergen, Stig Wernø Holter
som hovedredaktør. Med seg i
redaksjonen har han hatt David
Scott Hamnes, seniorrådgjevar
i Kyrkjerådet og universitetslektor ved NTNU, Trondheim.
Rune Kyrkjebø, førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen og Vigdis Berland
Øystese, førstelektor i norsk
ved NLA Høgskolen avd. for
lærarutdanning i Bergen. I tillegg har mellom 20 og 30 fagfolk vore med i innhentinga av
data, vurdert det som har kome
fram og gjort stoffet tilgjengeleg på ein informativ og god
måte.
Det var i 2007 at NHF sette
i gang prosjektet med å dokumentere den norske salmeskatten. Men salmeomfanget var
så stort, at det måtte tre bind
til og salmane vart presenterte
alfabetisk, og det med utgangspunkt i Norsk Salmebok 1985.
Her må også Ragnar Grøm,
teolog og førsteamanuensis ved
Høgskolen i Bergen (død 2018)
nemnast som ein som bidrog
med rikeleg artikkelstoff, sameleis Egil Elseth, litteraturvitar

og førsteamanuensis ved Halden lærerhøgskole (død 2012).
Desse tre binda var klare i
det året vi fekk den nye salmeboka. Denne hadde så fått om
lag 350 nye salmar, noko som
fekk Kyrkjerådet til å be om eit
fjerde bind – som altså no har
komi ut. Prosjektet er dermed
fullført, med bakgrunnsstoff
og kommentarartiklar til samtlege 899 salmenummer.
Eit slikt kjempearbeid, som
ein kan kalle det, med stor frivillig dugnadsinnsats av mange
bidragsytarar, hadde likevel
ikkje komi langt dersom ikkje
gode økonomiske og praktiske
støttespelarar hadde komi på
banen: Det faglitterære fond,
Opplysningsvesenets
fond
(OVF), Meltzerfondet, Norsk
kulturråd, Lindemanns Legat,
Bergesens-stiftelsen, Griegakademiet – Institutt for musikk,
Universitetet i Bergen.
Utgjevar av dette store verket er Fagbokforlaget.
Artikkelen er skriven av Harald
Myklebust for bladet «Stille
stunder», desember 2018.
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Årsmelding Røra sokneråd 2018
Soknerådet har i 2018 bestått
av:
Leder: Jørn Indgul
Nestleder: Magnus Støre
Kasserer: Odd Magne Larssen
Sekretær: Grete Neergård
Styremedlemmer: Elin Beate
Lundås,
Arnt
Gregersen,
Torunn Green, Bjørg Norum
Vararepresentanter: Anita Axels
son, Trond Johansen
Soknerådets representanter i
Fellesrådet: Magnus Støre og
Jørn Indgul
Soknerådets representant i styret for Kjerkbladet: Elin Lundås
Soknerådets representant i styret for Besøkstjenesta: Grete
Neergård
Prestene har vært representert
ved Ottar Strand, Janne Grete
Jørstad og prost Gustav Danielsen
Klokkertjenesten har vært
utført av: John Halvor Berg,
Helene Berg, Nina Bente Løfblad og Marit Støre Valen
Kirkelige handlinger ved
Salberg kyrkje
Det har vært 19 gudstjenester
med til sammen 1140 deltakere
ved Salberg kyrkje.
Det har vært 1 vielse, 10
barn ble døpt, 20 ungdommer
ble konfirmert og det har vært
gjennomført 10 begravelser i
2018.
Aktiviteter i soknet i 2018
Soknerådet har hatt 6 styremøter og 1 årsmøte. Det er tatt
opp 21 saker til behandling.
4. mars var det soknets årsmøte etter gudstjenesten. Årsmelding og regnskap for 2017
ble lest opp og godkjent. Det
ble servert kirkekaffe.

31. mars ble det gjennomført midnattsgudstjeneste som
en del av påske-oppsettet i
Inderøy. Det ble servert kveldsmat i Salbergstu før gudstjenesten. Det var godt oppmøte.
18. mars ble det gjennomført
Fasteaksjon, konfirmantenes
innsamlingsaksjon. Representanter fra soknerådet bistod
under
innsamlingsaksjonen
sammen med konfirmantene
og deres foresatte.
Etter innlevering av bøsser
ble det servert pizza på Salbergstu som takk for flott innsats.
23. april var det prøving av
konfirmantkapper og fotografering av konfirmantene.
26. april var det dugnad på
kirkegårdene ved Salberg kyrkje. Det var svært godt oppmøte. Det var samarbeid med
«Salbergstuas venner» som
gjennomførte rundvasking av
Salbergstu og Salberg kyrkje
samme kveld. Det ble servert
kaffe og mat til den store dugnadsgjengen.
8. mai ble markert ved minnesteinen v/Salberg kyrkje.
Arrangementet var i kommunens regi og Røra sokneråd
stod for bevertning.
12. og 13. mai var det konfirmasjon i Salberg kyrkje med til
sammen 20 konfirmanter. Røra
hornmusikk bidro med musikk
utenfor kirka etter konfirmasjonsgudstjenestene. Representanter fra Røra songlag stilte
som forsangere under gudstjenestene.
17. mai gudstjeneste. Det var
salg av kaffe og is på Salbergstu
i regi av soknerådet.
5. august var det friluftsgudstjeneste på Solem. Oktet-

ten spilte under gudstjenesten
og Røra bondelag stod for salg
av grillmat og kaffe etter gudstjenesten.
9. september var det Høsttakkefest og presentasjon av
årets konfirmanter. Representanter fra Inderøy bondelag
stod for pynting av kirka. Servering av kirkekaffe.
23. september var det gudstjeneste med markering for
50-årskonfirmantene. Servering av kaffe i kirka etter gudstjenesten.
28. oktober var det utdeling
av 4-årsboka. Det ble servert
kaffe/saft og brød etter gudstjenesten.
9. desember var det lysmesse
i Salberg kyrkje. Konfirmantene deltok i gudstjenesten.
Røra Songlag bidro med vakker sang. Det var servering av
kaffe og kveldsmat i Salbergstu
før lysmessa.
24. desember ble det arrangert julaftensgudstjeneste med
godt oppmøte.
Det er i året gjort innkjøp av
lydanlegg til Salbergstu, slik at
det kan bli overføring til Salbergstu av enkelte arrangement
fra kirka. Det er gravd ned
kabel mellom kirka og Salbergstu. Lydanlegget ble kjøpt inn
for minnegavepenger som var
øremerket formålet.
Nord- og Sør-Innherad
prostier er sammenslått fra
01.01.2019. Soknerådet har
blitt orientert om prosessen
gjennom året 2018 og har kommet med uttalelser i saken.
Det har vært jobbet med
planlegging av nytt gjerde
rundt gamle kirkegården. Ver-
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dal Rotary har sagt seg villige
til å bistå med arbeidet og gjennomføringen av arbeidet skal
foregå våren 2019.
Salbergstu
«Salbergstuas venner» har i
2018 jobbet aktivt for å bistå
med drift og økonomisk støtte
til Salbergstu. Det har vært en
del utleie av Salbergstu gjennom året, men det hadde vært
ønskelig med en økning av
utleie.
Økonomi
Økonomisk oversikt framlegges ved kasserer på årsmøtet.
Takk
Takk til Oktetten som stiller
opp ved flere arrangementer og
skaper trivsel.
Takk også til Røra Songlag,
Røra Hornmusikklag og Røra
skolemusikk, Røra sanitet og
Inderøy bondelag.
Takk for engasjement og
godt samarbeid med «Salbergstuas venner»!
Takk til Astrid Stubbe for de
vakkert broderte dåpsklutene.
Takk for alle gaver og bidrag
gitt til Salbergstu, Røra blomsterfond og Røra sokneråd i
2018!
Takk til ansatte og frivillige
for god innsats i 2018!
Røra sokneråd
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PÅ DET JÆVNE!
På det jævne, på det jævne!
– ikke i det himmelblå –
der har livet satt deg stævne,
der skal du din prøve stå!
Alt hvad herlig du kan nævne,
alt hvad højt din sjæl kan nå,
skal her nede på det jævne
fast sin rot i livet slå.

På det jævne skal du bygge,
på det jævne skal du bo!
ej som krøbling, ej på krykke
ej med dyrets dorske ro!
Med ditt savn og med din lykke,
med ditt håp og med din tro
Skal du på det jævne bygge
op til stjernene en bro!

Komme ned – se det er tingen!
dale glad som fugl fra sky,
når med sang den sænker vingen,
– ikke falde tung som bly!
komme ned og slutte ringen,
være glad i kveld og gry,
elske verden, hade ingen,
føle seg som født på ny!

På det jævne, på det jævne!
alltid i min sjel det klang,
når med fantasiens evne
kækt jeg meg fra jorden svang –
alt det andet vil seg hævne
er kun splid og undergang!
– På det jævne! på det jævne!
det er livets seijerssang!

I det høje, i det høje!
lyder det dig mere smukt?
Funkler sværmerisk ditt øie?
Finder verden stolt din flugt?
Vil du ej ditt hoved bøje
under livets strenge tugt?
Vil du ikke marken pløje
før du høster markens frugt?
Ak, den kunst er tung at lære,
dyrkes kun av såre få,
den uendelige, svære,
den: på jorden fast at stå,
den: sin himmel med at bære
over alt i hjertets vrå,
den: sin skaber glad at ære,
i det store, i det små!

Hans Vilhelm Kaalund –
dansk forfatter 1818–1885.
Diktet er fra 1872, men har
fremdeles noe å si til oss alle:
Når det kommer til stykket, er
det hverdagen som teller, og
godt nok er godt nok – om du
gjør ditt beste…
Jørgen Røflo

Utgivelsesplan Kjerkblad for Inderøy i 2019
Blad 2: Bladet kommer ut i uke
25 som er 17.–23. juni. Frist
for stoff og bilder til redaktør
er tirsdag 28. mai.
Blad 3: Bladet kommer ut i uke
40 som er 30. september–6.

oktober. Frist for stoff og bilder til redaktør er tirsdag 10.
september.
Blad 4: Bladet kommer ut i
uke 50 som er 9.–15. desember. Frist for stoff og bilder til

redaktør er tirsdag 19. novem
ber.
For redaksjonskomiteen:
Liv Skogset Værdal – redaktør
E-post: liv.vaerdal@online.no
Tlf. 917 09 285
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Fra skaperverket
TYSBAST
Det botaniske navnet Daphne
mezereum har sin opprinnelse i
gresk og persisk, og lar seg kanskje tolke på en folkelig måte
som – planten som dreper. Det
forteller igjen at vi har med å
gjøre en plante som gjennom
årtusener har vært kjent for å ha
uvanlige egenskaper.
Planten er da også såpass
spesiell å se til, i alle fall tidlig i
vekstsesongen, at du vil legge
merke til den om du treffer på
den, og det kan du lett komme til
å gjøre, for vi har mange solfylte
løvskoglier med moldrik og kalkholdig jordsmonn rundt omkring
i kommunen. Det er nettopp på
slike lokaliteter du finner den.
Helt vanlig er den likevel ikke, og
i det meste av året ser den svært
så anonym ut, der den står spredt
og gjerne noe gjemt og underkuet
i skogkrattet.
Planten er en meterhøg busk,
med rette, eller glissent greina
stengler. En egenskap den er
alene om, er at den blomstrer på
bar kvist, altså lenge før bladene
har utviklet seg. Tidlig er den
også: Alt i mars måned, når sola
begynner varme skikkelig, er
blomstringa i gang, med klaser
av små, rosa/lilla blomster opp
over den ellers nakne stengelen.
Kommer du nært inntil, og det
gjør du nok gjerne i ren undring
over det du ser, kan du også glede
deg over en sterk, men likevel fin
ange som avgjort hever opplevelsen over funnet! Om du derimot
river hull på den ytterste barken,
møtes du av en sterkt ubehagelig lukt som gjerne, og med god
grunn, får deg til å tenke på noe
giftig.
Utover våren kommer de
smale, lange og friskt grønne
bladene, med grønne bær oppover stengelen. Senere blir bærene

røde – og vakkert, men farlig
iøynefallende.
Hele planten er som en kanskje skjønner sterkt giftig. 10 –
12 bær skal være dødelig dose,
sjøl om det neppe kommer til å
gå så langt, for smaken skal være
svært besk, og med sterkt sviende virkning, med påfølgende
sårdannelse i munn og svelg,
og hovne slimhinner! Her er det
altså innlagt mange både smaksog bruksbarrierer. Likevel ble
den sett på som viktig, og ettertraktet til det vi i dag ser på som
heller spesielle formål.
En kjenner ikke til forgiftning
med døden til følge i Norge, men
fra gammelt av vet vi at tysbastbær blandet med bark av planten hadde godt ry på seg som
ingrediens i ulve-åte! Greit å vite
– det…
På grunn av sine eiendommelige, men farlige egenskaper
har tysbast trigget nysgjerrighet
og folks fantasi, og dermed gitt
den en lang historie som medisinplante. Den lyse innerbarken, lagt i eddik, kunne brukes
til omslag på f.eks. byller eller
ved andre hudsykdommer. Bær
lagt på brennevin var også sett
på som en virkningsfull eliksir
med virkning i mange retninger. Etter signaturlæren, der
ondt skal ondt fordrive, ble dette
brukt mot både gikt og tannpine
og halsbetennelse, noe som sikkert virket for en stund, etter
som ubehaget behandlinga førte
med seg, flyttet oppmerksomheten bort fra sin opprinnelige og
plagsomme kilde!
Planten kunne også beskytte
mot trolldom. En kunne for
eksempel binde en kvist til halen
på kua, som dermed ble beskyttet mot forheksing, som blant
annet kunne føre til jurbetennelse…

Tysbast

En barkebit i lomma beskyttet mot hoggormbitt!
Som om ikke alt dette var
nok: Martin Luther skrev at
djevlene ikke torde tygge på tysbast, fordi den brenner som den
hellige ild. Nytteverdien av det
står det visst nok ikke noe om i
teksten.
Jo da, vi skjønner at tysbast
er en helt spesiell plante. Derfor
stanser vi opp i undring når vi en
sjelden gang finner den, vakker
som den er både med blomster
og bær i den skyggefulle vårog forsommer-skogen. Vi erfarer også at den gjennom lange
tider har spilt en viktig rolle i
folks møysommelige hverdag,
der viten, reelle observasjoner,
fantasi og tro etter hvert formet
små, men interessante kapitler i
kulturhistoria.
Hvordan blir planten spredd,
forresten? Av fugler, sjølsagt…
De sterkt røde bærene er en
åpenbar invitasjon til «alle fugler
små», og der inne i fruktkjøttet
ligger det et frø. Men bærene var
jo giftige? Dødelig, til og med?
Ikke for alle--- Planten har gjort
et viktig unntak for fugler, som
gjerne får spise det de måtte
ønske, og som dermed til gjengjeld sørger for at arten kan spres
videre. Tidligere til nytte? Fremdeles til glede! Hvordan har det
blitt slik? Ja, si det! Det er mye å
undres over – i skaperverket.
Tekst/foto: Jørgen Røflo
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Tanker rundt kirkestua
Da vi fikk verv i styret for Inderøy Kirkestue, var
vi ikke klar over at kirkestua var, og fortsatt er,
et økonomisk problem. Kirkestua ble bygd opp
rundt en testamentert gave for 30 år siden, med
ett formål; å være et rimelig hus til leie for folkets
beste. Begravelser, konfirmasjon, møter og alle
anledninger som krevde et større hus med serveringsmuligheter. Huset ble delvis satt opp med
dugnader, leid hjelp, og andre inntektsgivende
tiltak. Kirkestua fikk da også prestekontor.
Huset er siden bygd ut med nyfløya. Der har
presten kontor, likeså kirkeverge, organister og
de andre kirkelig ansatte. Kirketjenerne har sine
kontor og lager i kjelleretasjen. Historielaget,
Inderøy sanitet og andre har lagerplass i andre
etasje.
Vi har også bygd om, slik at vi nylig fikk plass
til begravelsesbyrå i huset. Så her har vi samlet
de aktiviteter som ligger hverandre nær.
Ved den siste
utbyggingen, ble
lån tatt opp. Dette
gjør at huset har
en gjeld på 3.4
mill. i dag. I ettertid bygde Inderøy
kommune et eget
hus. Dette gjorde
at vi mistet leie
inntekter på 50–
90.000, som til
da hadde vært
en kjærkommen
inntekt til huset.
1 % rente blir 35.000 pr. år. Det vil si at en renteøkning vil bli tyngre å bære. Den årlige husleien
skal dekke renter og avdrag, men driftsunderskuddet siste år er på 52.300.
Derfor søkte vi kommunen om tilskudd fra
potten til støtte for «grendehus og samfunnshus». Søknaden ble ikke innvilget, da kommunen mente vi ikke var et slikt tilskuddsberettiget
hus.
Grunnen til dette er at vi ikke innehar skjenkebevilling, da våre vedtekter sier at vi ikke kan

ha dette på kirkestua. Så kanskje må vi endre
våre vedtekter?
I alle år har det vært en kjerne av frivillige
som har holdt «Kjerkstu-basar» og skaffet til
veie midler til reparasjoner og nyanskaffelser.
Likeså har huset blitt tilgodesett med gaver og
økonomiske midler, noe som vi er meget takknemlige for.
Huset disponeres av Vivace og kirkekoret,
som alle øver her. Pensjonistlaget, historielaget
og misjonslag har også sine møter her. Til tross
for store kull med konfirmanter, er det i år ingen
som har leid huset til markering av konfirmasjonsdagen.
Renter og avdrag er èn ting, men det er også
utfordringer med strøm, vann og avgifter til
renovasjon, regnskap, revisjon og lignende. Slik
sett – så må vi gå igjennom våre inntektsmuligheter for i det hele tatt å ha muligheter til de stadig nye utfordringer vi vet kommer
med et snart 30 år
gammelt hus.
Styret har penger på bok, etter
flere gode basarer. Disse har vi
vedtatt å bruke
på oppussing av
kjøkkenet. Det vil
bli en lengre oppvaskbenk, det vil
bli godkjente plater på veggene fra
dør til dør og døra til peisestua vil bli flytta på.
Til dette har vi innhenta pristilbud, og benken
blir levert i uke 7, arbeidet blir utført i uke 11.
Det vil også bli en jobb å gjøre med et utett tak
over inngang til mellomfløy. Vi skal starte dugnad utvendig til våren, med maling og reparasjon av vinduer så vi ønsker alle velkommen til å
ta i et tak til «Kjerkstu sitt beste».
Hilsen styret for stiftelsen Inderøy Kirkestue
ved Willy Bakstad – leder
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
25.11. Alf Marius Nordtug Skogset
Selmer Mathiesen Verdal
Alexandra Khanevski
Slapgaard
John Aksel Knardal Nestvold
Frida Knudsen Vang
Amalie Katarina Møllegaard
06.01. Oda Kveli
20.01. Lucas Qviller Gueu
10.02. Sonja Espe Stønjum
Vigsel
08.02. Hans Egil Forr og
Trude Haugdahl
Jon Bjarne Madsen og
Janne Vang
Døde
28.11. Lucie Oddbjørg Kjelvik f. 1942

18.12.
29.12.
11.01.
22.01.
01.02.
13.02.

Odd Anton Thorsen
Torstein Nørholm
Målfrid Svean
Per Jostein Fossum
Tordis Melhus Ring
Birgit Andrea
Nordfjellmark
14.02. Agnar Magne Karlsen

f. 1947
f. 1947
f. 1949
f. 1945
f. 1933
f. 1959
f. 1943

SANDVOLLAN SOKN
Døpte
13.01. Markus Næss Neergård
Heine Roel Oppebøen
Døde
19.02. Erling William
Lorentsen

f. 1932

RØRA SOKN
Døpte
26.12. Vårin Kulseth Schanke

MOSVIK SOKN
Døpte
17.02. Asmund Olai Bragstad

Døde
29.11.
20.12.
15.01.
06.02.
17.02.

Døde
27.12. Petra Olderbakk
18.01. Ingeborg Oline
Waterloo Saltvik
12.02. Snorre Revdal

Erna Jacobine Svenning f. 1938
Mats Landstad Tiller f. 1992
Bjørn Vaadal
f. 1935
Tove Holmvik
f. 1956
Solrunn Helene Austad f. 1956

f. 1923
f. 1941
f. 1955

Prestesituasjonen i Inderøy våren 2019
Dere har nok lagt merke til
at vi denne våren har mange
vikarer på gudstjenestene
våre.
Det er to soknepreststillinger i Inderøy. Ottar Strand
er ansatt i den ene. Nidaros
biskop har innvilget sokneprest Ottar Strand studiepermisjon for å ta studiet
«Coaching og ledelse» ved
Universitetet i Sørøst-Norge.
Studiet er på 15 studiepoeng.
Studiepermisjonen skal tas
ut i perioden februar – mai
2019. Det er laget en plan
for hvordan studiepermisjonen skal tas ut i samarbeid
mellom prosten, kirkevergen

og soknepresten. Prosten
har lagt en plan for vikarer
i permisjonsperioden og alle
kirkelige handlinger går som
planlagt.
Ottar kommer i permisjonstiden til å være med
på
stabsutviklingsarbeid
og konfirmantarbeidet her
i Inderøy. Det betyr at han
blant annet er med på stabssamlinger, konfirmantsamlinger, konfirmantleiren og
alle konfirmasjonsgudstjenestene våren 2019. Prosten
har i flere år snakket om at
det har vært Ottar sin tur til å
ha studiepermisjon, så nå er
det på tide at han tar den.

Den andre soknepreststillingen i Inderøy har vært uten
fast prest siden 2012. Den har
vært betjent av prestevikarer
– studenter som har holdt på
med presteutdanning eller
vikarprester – prester som
har gått inn og gjort vikartjenester her. Prosten er ansvarlig for at kirkelige handlinger
går som planlagt og setter
inn vikarer ved behov. Denne
stillingen er nå lyst ut og vi
håper at det blir fast prest
ansatt i denne soknepreststillingen i løpet av våren.
Kirkevergen
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Messeliste
24.03. Maria budskapsdag
Luk 1,39-45
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad

28.04. 2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest Per
Steinar Mikkelsen

30.05. Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/sokneprest Ottar Strand

31.03. 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest
Ottar Strand

04.05. Mosvik kirke
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/sokneprest Ottar Strand

02.06. Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/sokneprest Ottar Strand

05.05. 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad

09.06. 1. Pinsedag
Joh 14,23-29
Heggstad kyrkje
kl. 12.00
Gudstjeneste v/sokneprest
Ottar Strand

11.05. Salberg kyrkje
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/sokneprest Ottar Strand

16.06. Treenighetssøndag
Luk 24,45-48
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest
Ottar Strand

07.04. 4. søndag i fastetiden
Joh 6,24-36
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest Per
Steinar Mikkelsen
14.04. Palmesøndag
Joh 12,1-13
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad
18.04. Skjærtorsdag
Joh 13,1-17
Bøl
kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/prost
Gustav Danielsen
Vestvik kirke
kl. 19.00
Gudstjeneste v/prost
Gustav Danielsen
19.04. Langfredag
Matt 26,30-27,50
Heggstad kyrkje
kl. 19.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad
20.04. Påskenatt
Mark 16,1-8
Salberg kyrkje
kl. 23.00
Gudstjeneste v/prost
Gustav Danielsen
21.04. Påskedag
Joh 20,1-10
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prost
Gustav Danielsen

12.05. 4. søndag i påsketiden
Joh 14,1-11
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/sokneprest Ottar Strand
Salberg kyrkje
kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste
v/sokneprest Ottar Strand
17.05. 17. mai
Luk 17,11-29
Heggstad kyrkje
kl. 10.00
Gudstjeneste v/prost
Gustav Danielsen
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prost
Gustav Danielsen
Mosvik kirke
Gudstjeneste

kl. 11.00

Salberg kyrkje
kl. 12.00
Gudstjeneste v/prost
Gustav Danielsen
26.05. 6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-13
Vestvik kirke
kl. 12.00
Vestvikdag v/sokneprest
Ottar Strand

Mosvik kirke
kl. 13.00
Gudstjeneste v/sokneprest
Ottar Strand
23.06. 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste
29.06. Sakshaug gml kyrkje kl. 19.00
Persokmesse v/sokneprest
Ottar Strand
30.06. 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16
Liatjønna
kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste
v/sokneprest Ottar Strand
07.07. 4. søndag i treenighetstiden
Matt 9,35-38
Kjerknestangen
kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
Båttreff

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
Menighetspedagog
Silje Vang Pedersen
74 15 60 20
mobil 907 35 272
Sekretær Lene Pettersen 74 15 60 20
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 mobil 907 35 272

Mosvik sokn:
Leder i soknerådet:
Vivian Furunes

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

Røra sokn:
Leiar i soknerådet:
Jørn Indgul

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

Inderøy sokn:
Leder i soknerådet:
Birgit Sund Henriksen

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
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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),
Hans Reidar Hammer (e-post: hre-hammer@online.no), Jan Sundseth (e-post: jansundseth@yahoo.no).
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Det står skrevet: Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om
jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet – da er jeg intet.

1 Kor 13,2

