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Kor reiste Jesus hen?
Kristi Himmelfartsdag har vi bak oss, og sommeren
ligg framfor oss; både i konkret og i overført betyd
ning. Disiplene såg oppover da Jesus for opp til Gud.
Men kor vart det av han?
Det kunne godt ha vært romfart, for verdensrom
met er med alle sine galakser og omkring 90% ukjent
materie, like mye hans verden som jordkloden vår er
det. Likevel, Gud bur i eit lys der ingen kan komme,
sier den Hellige Skrift. Han bur i ein annan dimen
sjon, men ikke langt ifra oss.
Som sollyset går gjennom den harde materien
i vindusglasset, og røntgenstrålene gjennomlyser
kroppen vår, er Jesus nær kvar og ein som har eit
knust hjerte. Han er ikke langt unna. Så sjøl om du
ber ei stille bønn inni deg, så hører han. Og når vi
tenker på andre, er det samtidig ei stille bønn for
dem. Tenk på meg når du kommer i paradis, ba en av
røverne som ble korsfesta sammen med Jesus. Tan
ken er ei bønn, og vi ber når vi sender gode tanker til
slekt og venner og til alle de som ikke har det så godt
som oss i sommersola.

Da Jesus reiste tilbake til sin Far, sendte han på
Pinsedag Den Hellige Ånd. Guds gode Ånd inspi
rerte apostlene og nye kristne til å tenke gode tanker
og til å gå ut med evangeliet til alle folkeslag. Resul
tatet er overveldende, kristen tru er i dag den største
religion i verden. Sjøl om det er lite folk i kjerkene
her i Europa, fyller folk rundt omkring i hele verden
kjerkene til bønn og oppbyggelse. Så la ikke plassen
din i kjerka di stå tom, men kom og bli fylt av Den
Hellige Ånd til liv og salighet. I kjerka går vi ikke
med på at livet er meningsløst. Livet har meining og
mål, og vi er kalt til å produsere god frukt til gagn for
våre medmennesker.
Hør, Ånden blåser dit den vil,
i sterke kast, og myk og mild.
Kom blås til meg og gi meg tro,
la Åndens frukter i meg gro.
(Salmeboka nr. 520 av Anne Ruth Jangaard)

God sommer!
Hilsen Hans Birger Neergård

50-årskonfirmantfester i 2017

Kjerkmarsj 2017

50-årskonfirmantfestene i Inderøy prestegjeld blir arrangert på følgende
dager:
¤ søndag 17. september kl. 11.00 – oppmøte i Heggstad kyrkje
¤ søndag 17. september kl. 11.00 – oppmøte i Salberg kyrkje
¤ søndag 24. september kl. 11.00 – oppmøte i Mosvik kirke
¤ søndag 24. september kl. 11.00 – oppmøte i Sakshaug kyrkje

Det blir Kjerkmarsj til Sakshaug
gamle kyrkje søndag 13. august.
Kl. 12.00 er det gudsteneste i den
gamle kyrkja, både for marsjdel
takarar og andre. Etterpå er det
åpent bygdemuseum med salg av
rømmegraut og kaffe.

Alle konfirmanter har fått skriftlig innbydelse fra sine sokn.

Trælaóki framføres i Hustad kyrkje 12. august kl. 18.00
Vikingtidas slaver, trellene, var
underlagt sin eiers vilje og måtte i
overført betydning bære trælaóki
– trelleåket.Teatermonologen Træ
laóki er skrevet av Levangerbaserte
Torvald Sund. Handlingen i stykket
er lagt til ei brytningstid i Norges
historie, der kong Olav Haraldsson
(seinere Olav den hellige) innfører
kristenretten. Dette medførte store
endringer i samfunnet, også for
trellene.
Monologen forteller historien
om den frigitte trellen Karle, som
vender hjem til den nybygde kirka

på Husabø (nå tids Hustad)for å
prøve å tilgi at husbonden, eieren
hans, for flere år siden satte ut Kar
les nyfødte sønn for å dø. Én ting er
å leve som frigitt trell, men er det
også andre trelleåk Karle må fri
gjøre seg fra?
Monologen framføres av skue
spiller Tor Wibe, opprinnelig fra
Rol, men bosatt i Verdal.
Dette blir sjuende året med fore
stillingen Trælaóki, og man oppda
ger nye sider ved stykket hver gang!
Hustad kirke er også ei skjult perle,
og en opplevelse i seg selv.

Billettene koster kr. 250,- pr.
stk., og inkluderer enkel kaffeser
vering på kirkebakken fra kl. 17.00.
Arrangør:
Inderøy Fortidsminneforening
Framsidebildet: Friluftsguds
tjeneste på Bøl skjærtorsdag
13. april 2017. Foto: Arnold
Lorentsen.
Baksidebildet: Koaleiret og
Hylla. Foto: Jørgen Røflo.
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Prestesituasjonen i Inderøy
Den ene av de to stillingene som
sokneprest i Inderøy har nå vært
lyst ut – igjen. Søknadsfristen var 5.
mai, og det var seks søkere til stil
lingen. En av disse har seinere truk
ket søknaden. Denne gangen var det
åpnet for at også personer som ikke
er ferdig med presteutdannelsen sin
kunne søke.
Bispekontoret gjorde, i sam
arbeid med prosten og oss her i
Inderøy, en første vurdering av
søkerne, og kom fram til at én av
søkerne ble innkalt til intervju. Det
er Janne Grete Jørstad, 34 år fra

Levanger. Janne har bachelorgrad i
teologi og blir, etter planen, ferdig
med sin presteutdanning i løpet av
et par år. Alle de fire soknerådene
i Inderøy hadde møte 1. juni, og
vedtok enstemmig å gå inn for at
Janne Grete Jørstad skal ansettes
som prestevikar i Inderøy. Tilsetting
skjer i Nidaros bispedømmeråd på
deres møte 15. juni.
Her i Inderøy legger vi opp til
innsettelse av ny prest/prestevikar i
gudstjenesten i Sakshaug kirke søn
dag 3. september kl. 11.
Ottar – prest i Inderøy
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Hjertestarter
Inderøy sanitetsforening tok for
en god stund siden initiativet
til anskaffelse av en hjertestar
ter. Hjertestarteren var en gave
til Inderøy sokneråd og skulle
benyttes i Sakshaug kirke og i
Inderøy kirkestue. Hjertestar
teren er nå plassert på en godt
merket plass bakerst i Sakshaug
kirke. Nøkkel til kirka befinner
seg på en godt merket plass på
kjøkkenet på Kjerkstu, slik at
hjertestarteren lett kan hentes fra
kirka ved behov.
Vi benytter anledningen til å
takke Inderøy sanitetsforening
for gaven.
Kirkevergen

Nytt orgel i Sakshaug kirke
Opprinnelig skulle det nye orgelet i Sakshaug
kirke være ferdig montert sommeren 2017. Orgel
bygger Torkildsen har imidlertid hatt oppdraget
med renovering av kor-orgelet i Nidarosdomen,
et arbeid som ble så omfattende at fremdriftspla
nen for Sakshaug-orgelet måtte korrigeres.
Det gamle orgelet i Sakshaug kirke er nå
demontert og flyttet til Løkken av et firma som
har spesialisert seg på renovering og oppbygging
av brukte orgler. På galleriet i Sakshaug kirke
arbeides det videre med en del bygningsmessige
tiltak for å sikre bæring av det nye orgelet, og for
å optimalisere akustikken. Blant annet legges det
ny himling over orgel-huset, og det legges nytt
golv på galleriet.
Den reviderte fremdriftsplanen for ny-orgelet
tilsier at montering starter opp etter sommerfe
rien 2017. Produksjon av deler og piper til orgelet
er allerede godt i gang hos Torkildsen på Åsen.
Produksjonen av orgelet handler om et fantas
tisk håndverk, alt fra gigantiske piper til de min
ste spesialdelene.
Sluttmontering av det nye orgelet i Sakshaug
kirke er stipulert til tidligsommeren 2018.
Sommeren 2018 vil benyttes til «inn-spilling»
av orgelet og nødvendige justeringer og korrige
ringer. Offisiell innvielse av det nye orgelet plan
legges derfor høsten 2018.
Kirkevergen

Ansatte hos brødrene Torkildsen Orgelbyggeri viser lengden på den
lengste pipa til ny-orgelet.
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Nidarosen 2017
«Nidarosen» er namnet på Nidaros
bispedømmeråds heiderspris oppretta i 2002. Formålet med prisen
er å løfte fram gode representantar
for det allsidige arbeidet som blir
gjort innafor kyrkje og kyrkjelydsliv
i Nidaros. Prisen er ein flott plakett
med diplom, og skal i år delast ut for
16. gong. Inderøy sokneråd ynskte
å nominere Ola Vatn til Nidarosen
2017, og sendte fylgjande begrunning til juryen:
«Ola Vatn er 82 år og syng i
Sakshaug kyrkjekor. Han har vore
ein aktiv songar i kyrkjekoret heilt
sidan 1956, berre eit par år etter at
koret vart etablert. Han har altså
sunge i over 60 år! Ola møter fram
leis opp til songøving kvar tirsdag
kveld, alltid i god tid og med godt
humør. Inderøy sokneråd vil fram
halde verdien korsongen har for
gudstenestelivet i bygda. Det at Ola
stiller opp for fellesskapet på dette
viset, trufast i så mange år, ønsker
vi å heidre med å nominere han til
Nidarosen 2017.
Ola har med verdifull innsats i
Sakshaug kyrkjekor arbeidd mot
målet om «å tena kyrkjelyden i

gudstenestelivet og arbeida i sam
svar med kyrkja si vedkjenning.
Dette vil ein gjera med å vekkja
sansen for kyrkja sine toneskattar,
dyrka kyrkjesongen i dei ymse for
mer, og elska fram ein levande song
i kyrkjelyden.»
Kyrkjekoret deltek i gudstenester
på høgtidsdagar, slik som påskedag
og juledag. I tillegg kjem konfir
masjonsgudsteneste, allehelgens
gudsteneste og persok. Koret held
konsertar og syng-med-oss-kveldar
til glede for alle i bygda. I samband
med ordinære gudstenester har
koret ei ordning med koralkor, der
deler av koret stiller som forsonga
rar til salmesongen. Ola har flittig
stilt opp til slik teneste i alle år.
Ola har vore leiar i koret i 5 år.
I den perioden tok han initiativ til
fleire interessante korprosjekt. Eitt
var «Jorda – ein stad å leve» med
miljø og berekraft som hovudtema.
Tankevekkjande foredrag og rele
vant song vart publikum til del.
I samband med 60-årsjubileet
hans i koret kom lokalavisa Inder
øyningen og gjorde eit intervju med
Ola på ei songøving. Han fortalde

Ola Vatn. 

Foto Nina Fossum.

om tida si i kyrkjekoret, med dyk
tige musikalske leiarar heilt sidan
starten. Og dei andre kormedlem
mane ser han på som ein ekstra
familie etter så mange år i lag. Han
framheld at korsong er sunt for både
pusten og minnet. I tillegg til å vere
korsongar har Ola også vore klokkar
i unge år.
Inderøy sokneråd ser Ola Vatn
som ein god og verdig kandidat til
Nidarosen 2017.
Inderøy sokneråd

Konfirmantleir 2017
Helga etter påske reiste årets konfirmanter på
weekend til Solhaug i Åsenfjord. 65 konfir
manter pluss mange ledere under samme tak
skaper mye liv og røre. Innimellom snøbyger
og regn ble det ei aktiv helg med mye tid uten
dørs. Oppgaver som måte løses i fellesskap
satte samarbeidsevner på prøve. Grilling og
bading i stamp ble det tid til. Litt undervisning
og planlegging av gudstjeneste sto også på pro
grammet.
Søndag var foreldre invitert til kirkekaffe
og gudstjeneste som avslutning på ei flott og
sosial helg.
Takk til alle som år etter år stiller som ledere
og gjør det mulig å gjennomføre ei slik samling
i slutten av konfirmantåret!
Silje og John Halvor

Uteaktivitet i finværet.
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Vår vakre sårbare jord. Jorda
er merket med korsets tegn
Denne våren har jeg opplevd noen
ubeskrivelige vakre morgener når
jeg har gått gjennom Domkirke
gården. En symfoni av vidunderlig
fuglesang fra de høye majestetiske
trærne hvor også kråka har deltatt i
orkesteret med sin «hæse bass».
Kirkegården kalles både «guds
hagen» og «gudshånda». I den blir
vi lagt når livet er til ende. Gud vet
hvor alle er, både i liv og død. Å gå
gjennom «gudshagen» og vite at du
er i «gudshånda», gir en helt spesiell
fred. Domkirkegården har om våren
et mykt teppe av blå blomster tett i
tett.
På vei opp til Storhornet i Opp
dal har jeg kjent på lukta av jord møtt kvitveisen, som har en egen
evne til å melde inn det nye livet om
våren. Når vi er ute i naturen utvik
les en ærefrykt og opplevelse av fel
lesskap med alt det Gud skapte. Vi
merker vår felles sårbarhet.
Gud skaper med sårbarhet. Alt
liv har det i seg. Sårbarheten skal vi
verne om og vedkjenne oss. I den
erfarer vi at vi er gitt til hverandre.
I sårbarheten holdes vi fast i at vi
trenger medmennesker og en jord
som ikke er såret til ødeleggelse.
I begynnelsen slo Gud korsets
tegn over alt han hadde skapt. For
Kristus, Guds Sønn var alt med ved
skapelsens morgen. Gud gjorde seg
selv sårbar da han ga sin egen Sønn
til jorda og verden. Han kom som
en av de minste på jord. Guds Sønn
veves inn i hele skaperverket ved
at han blir til kropp i Jesus Kristus,
og slik lar seg bygges opp av jordas
materialer. Dette er Guds solidari
tet, ikke bare med mennesker, men
med alt han har skapt.
Gud viser seg i Jesus Kristus sår
bar til døden – på korset. Jesu Kristi
tårer er fortsatt inne i det evige krets
løp av vann på jorda. Vi er med Kris
tus «korsfestet til jorda». Når jorda

lider, gjør også vi. Vi skal beskytte
hverandre og jorda mot å bli såret.
Men vi sårer oss selv, hverandre og
jorda. Ødeleggelse, ondskap og død
følger i menneskenes spor.
Slik står vi Gud imot. Men Gud
tåler ikke at det skjer. Han vil ha
sin skapning tilbake. Slik blir Guds
Sønn et medmenneske for hver og
en av oss. Han går inn i ødeleggel
sen, ondskapen og døden for vår
skyld. Vi er ikke alene lenger. Guds
sårbarhet er uløselig knyttet til Guds
kjærlighet. Ikke noe kan stå det
imot. Til sist tar dette all makt fra
ondskap og død.
Jesus Kristus lot seg korsfeste
i kjærlighet til oss. Han forsoner
mennesker og skaperverk med Gud.
Korset er håpets tegn for alt sårbart
liv på jorda.
TAKK
Jeg har vært biskop i Nidaros i 9
år, og prest i Nidaros bispedømme
i nærmere 40 år. Nå går jeg av med
pensjon 1. september 2017.
Ved tjenestetidens slutt, vil jeg
takke alle jeg har møtt som biskop
i disse årene. Takk for mange store
og gode opplevelser under visitaser
og besøk i menighetene – i bygder
og byer i begge trøndelagsfylkene.
Takk til menighetsråd og fellesråd,
proster, prester, kateketer, diakoner,
kantorer og andre tilsatte – de mange,
mange frivillige og dugnadsfolk,
ordførere og kommunestyre-repre
sentanter, rådmenn, barnehage- og
skolefolk, de som bor og arbeider i
våre helse- og omsorgssentra, kul
turarbeidere og alle som arbei
der
innen vårt mangfoldige næringsliv
i trøndelagsfylkene. Jeg har møtt
så mange mennesker i forskjellige
yrkes- og virksomhets-sammenhen
ger, at det er vanskelig å nevne alle
ved sitt rette navn.
Derfor en varm takk til alle!

I Trøndelag har jeg erfart at
«kristendom er lettere gjort enn
sagt». Budskapet fra «Mannen fra
Nasaret», og fortellingene om Jesus
Kristus lever i kroppene våre. Når vi
viser hverandre barmhjertighet og
nåde i livet, når vi er medmennesker
for hverandre, når den minste av oss
først blir tatt vare på, da vet vi hvem
vi har det fra;
Vi har det fra Jesus Kristus,
Guds Sønn, korsfestet, men oppstått
til nytt liv. Han vandrer levende,
men usynlig imellom oss. Vi ber
Den hellige ånd om å få se og for
nemme Ham i møte med hverandre.
Må Gud velsigne alle som bor og
virker i vidstrakte Trøndelag.
Biskop Tor Singsaas

Fasteaksjonen 2017
Det var godt oppmøte og god stem
ning blant konfirmanter og foreldre
da årets Fasteaksjon ble gjennom
ført i Inderøy 2. april. Aksjonens
fokus var i år på vann – og rent vann.
Først var alle samla i Kjerkstu på
Sakshaug for informasjon og utde
ling av innsamlingsbøsser og roder
i hele Inderøy prestegjeld. Aksjo
nen foregikk i to timer og bøssene
ble innlevert i de enkelte sokn, der
det ble servert pizza til alle. I alt ble
samla inn kr. 65.583,- som går til
Kirkens Nødhjelps vann-prosjekter.
Et flott resultat!
John Halvor Berg
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Misjonsprest Johannes Værdal
Til «Madagaskarkveld i Smia»,
Gulburet 19. april 2017 skrev og
framførte Liv Skogset Værdal
på oppfordring denne biografien
om en Madagaskar-misjonær fra
Inderøy:
Misjonsprest Johannes Værdal ble
født på gården Verdal indre i Inderøy
26. mai 1892 som den eldste av sju
søsken. Foreldra var Ingeborg Anna
og Ole Værdal og gutten fikk i dåpen
navnet Johannes etter sin farfar. Han
ble konfirmert av hjelpeprest Fliflet
i 1907 og «stod øverst på kirke
golvet» i Sakshaug kirke.
Vinteren 1910-11 var Johannes
elev ved Fredly ungdomsskole som
da lå i Strinda, og kanskje ble han
i løpet av dette skoleåret klar over
hva han ville med livet sitt. Han
bestemte seg for å dra til Volda og
gå middelskolen og eksamen ble
tatt i 1913. Starta så i 11. kull på
Misjonsskolen i Stavanger.
På denne tida var dette et 5-årig
studium og han avla eksamen våren
1918.
30. juni 1918 ble han sammen
med flere fra sitt kull ordinert til
prest av biskop Støylen i Kristian
sand Domkirke og fikk tittelen
misjonsprest.
Johannes hadde bestemt seg for
å reise ut som misjonær for Det
Norske Misjonsselskap, og etter
hvert ble det klart at han skulle til
Madagaskar – øya ved østkysten av
Afrika. Den første misjonæren fra
Inderøy, Johan Peter Hogstad, som
levde fra 1858–1911, hadde vært
her fra 1887.
25. mai 1919 var det avskjedsfest
på Inderøy for Johannes og for dia
konisse Inga Wold, som også skulle
til Madagaskar. Resten av året var
det språkstudium i Paris, og Mada
gaskar ble nådd med båt på vårpar
ten 1920. Madagaskar var som kjent
fransk koloni fra 1896 – 1960.
Johannes begynte sin gjerning
i det som er beskrevet som «det

hardt angrepet av Gulfeber. Etter
hvert merket han konsekvensene av
sykdommen, og i 1935 måtte han
forlate Madagaskar og reise hjem.
Han ble innlagt på Trondhjem syke
hus og døde her 22. juli 1936 bare
44 år gammel. Gravlagt 29. juli på
familiegravstedet på Sakshaug kir
kegård, og har sitt navn på gravmin
net der.

Johannes ved presteordinasjonen i 1918.

harde strøk Bara» i øyas søndre inn
land. Han bestyrte Ambohimahasoa
misjonsstasjon, og etter hvert også
de mindre stasjonene Isalo, Ihosy og
Ivohibe.
I 1926 ble han innvilget to års
ferie i Norge og i denne tida vir
ket han for misjonen på Inderøy
og videre utover. Før han dro ut
igjen i 1928 var det avskjedsfest på
Inderøy.
Da han kom ut ble han plassert
i nytt land på søndre østkyst av øya
ved Det Indiske Hav, og fikk job
ben som styrer av kateketskolen/
bibelskolen i Vangaindrano – fra
1929 også for skolen i Midongy.
Fra 1932 var han tilknytta Farafan
gana misjonsstasjon og i 1933 ble
han utnevnt til den første tilsyns
mann for «Øst-Madagaskar konfe
ransekrets», som det hette etter at
«Østkysten» og «Innlandet» kretser
samme år ble skilt. Han var da kir
kens øverste leder – benevnt som
biskop, og Det Norske Misjonssel
skaps representant på stedet.
Gjennom krevende arbeidsår
i hardt og uvant klima på Mada
gaskar, var Johannes flere ganger

Til slutt:
Johannes var odelsgutten og et rikt
utrustet menneske – skoleflink,
musikalsk, vakker sangstemme og
med en fin framtreden. Han hadde
tidlig fotoapparat, og noen bilder
fra studietida, fra perioden heime
1926–28 og fra Madagaskar finnes
etter ham.
En stor mengde bøker på norsk,
gresk, latin, fransk og gassisk, note
bøker og noteblad. Et flott utskåret
pyntebord av et hardt treslag, og et
brett av tre med intarsia-arbeid som
viser et bilde med en flokk ulike
mennesker og den gassiske teksten
«Andriamanitra dia Fitiavana».
Dette skal oversatt bety «Gud er
med oss». Hans reisekoffert, trope
dress og pipekrave for prestegjer
ningen er tatt vare på. Johannes var
ugift.
Johannes ble dypt savnet som
arbeider i Det Norske Misjons
selskap og av familien.
De to av hans søsken som fikk
sønner, kalte begge opp Johannes i
en av dem.
Inderøyninger som besøkte
Madagaskar en gang på 1980-tallet,
kunne fortelle om besøk i en kirke
med en altertavle som Johannes
skulle ha vært med å lage etter møn
ster av altertavla heime i Sakshaug
kirke. Folk som senere har besøkt
Madagaskar antyder at dette kan
være kirken i Ihosy, der altertavle og
korparti har en del fellestrekk med
interiøret i hans barndoms kirke.
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Lokalhistorisk sommerprogram 2017
To 29. juni kl. 20.00
Sø 2. juli kl. 13–16
Ti 4. juli kl. 18.00
Lø 8. juli kl. 10–15
Sø 9. juli kl. 13–16
Ti 11. juli kl. 18.00
Sø 16. juli kl. 13–16
Sø 23. juli kl. 13–16
Sø 30. juli kl. 13–16
Lø 5. aug. kl. 10–15
Sø 6. aug. kl. 13–16
Ti 8. aug. kl. 18.00
Lø 12. aug. kl. 18.00
Sø 13. aug. kl. 13–16
Sø 20. aug. kl. 13–16
Sø 20. aug. kl. 13.00

Lø 26. aug. kl. 10–15
Lø 26. aug.
Sø 27. aug. kl. 13–16
Ti 29. aug. kl. 19.00
Sø 3. sept.kl. 11–16
Sø 10.sept.		
Kl. 10.00
Kl. 13.00
Ons 13. sept.
Ti 26. sept. Kl. 19.00

Inderøy Bygdemuseum. Kirkekaffe med noe til etter Persokmessa i Sakshaug
gamle kirke.
Åpne Middelalderkirker. Åpent Inderøy Bygdemuseum.
Inderøy Bygdemuseum: «Litt historie om stoler fra flere århundre». Kaffesalg.
Åpent museum Mosviktun.
Åpne Middelalderkirker. Åpent Inderøy Bygdemuseum.
Kveinnstu/Eva Moe-stu: «Felix Helgesen – flyktning fra Estland og nybrottsmann
på Røra». Salg av lapskaus og kaffe.
Åpne Middelalderkirker. Åpent Inderøy Bygdemuseum.
Åpne Middelalderkirker. Åpent Inderøy Bygdemuseum.
Åpne Middelalderkirker. Åpent Inderøy Bygdemuseum.
Åpent museum Mosviktun.
Åpne Middelalderkirker. Åpent Inderøy Bygdemuseum.
Inderøy Bygdemuseum: «Hestekjøretøy i mange varianter». Kaffesalg.
Hustad kirke: «Trælaoki» v/Tor Wibe. Arr. Fortidsminneforeningen.
Åpne Middelalderkirker. Åpent Inderøy Bygdemuseum. Salg av rømmegrøt og
kaffe på museet etter Kjerkmarsj og gudstjeneste i Sakshaug gamle kirke.
Åpne Middelalderkirker. Åpent Inderøy Byugdemuseum.
Muustrøparken: «Harald Skjervold (1917–1995) – en nasjonal og internasjonal
pioner fra Inderøy». Ved familien, kollega Torstein Steine og bonde Asbjørn
Helland. Kulturelt innslag. Kaffesalg.
Åpent museum Mosviktun.
Utflukt til Ytterøy: «Gruvedrift og Inderøy». Nærmere info kommer.
Arr. Bygdeboknemnda.
Åpne Middelalderkirker. Åpent Inderøy Bygdemuseum.
Kaldalstua Mosvik: «Mosvik anno 1937 – et kåseri med gamle avisklipp».
Arr. Mosvik Historielag.
Kveinnstu/Eva Moe-stu. «Soppens Dag». Arr. Husstyret.
«Paulines Dag»:
Seiltur fra Kjerknesvågen.
Arrangement i Jektbasen.
Kveldsseminar: «Distriktsjordmødrene» v/Aud Farstad. Arr. Bygdeboknemnda.
«Nattelysing i Kvennavika – en kveld med bergkunst, lys og skygge». Utflukt
til kveiteristningene. Oppmøte på parkeringen 2 km nord for brua. Arr. Mosvik
Historielag.

Når jekta Pauline er hjemme, blir det seiling fra Kjerknesvågen
søndager kl. 10.00. Info tlf. 957 33 960.
ALLE ER VELKOMNE TIL SOMMERENS ARRANGEMENT!
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Konfirmanter Salberg kyrkje 2017
Fremste rekke fra venstre
(sittende): Sara Lindsetmo, Line
Rønning Nordberg, Guro Heggdal.
Andre rekke fra venstre: Maren
Kjølstad Røflo, Cecilie Følstad
Walderhaug, Emma Kristine
Fuglum Winther, sokneprest Ottar
Strand, May Liss Lund, Rikke
Ystmark Krokstad. Tredje rekke
fra venstre: Menighetspedagog
Silje Vang Pedersen, Kevin Arvola,
Ludvik Eriksson, Sindre Rønning,
konfirmantarbeider John Halvor
Berg. Bakre rekke fra venstre: Bjørn
Roger Inderberg, Nicklas Grande
Smulan, Fredrik Kirknes, Hermann
Værdal Eriksson, Michael Larsson
Olsen, Odin Torbjørnsen Solberg.
Foto: Arnold Molden.

Konfirmanter Sakshaug kirke 2017

Fremste rekke fra venstre: Åse Irene Bye Lønvik, Tonje Elea Helgås Olsen, Kari Elise Øksnes Jørstad, Marie Staberg,
Silje Kjelaas, Camilla Kalløkkebakken. Andre rekke fra venstre: Sokneprest Ottar Strand, Johan Dhirubhai Brattgjerd,
Åsne Eriksen Skaugen, Maren Sofie Holden, Marthe Aas, Alfred Sundfær, menighetspedagog Silje Vang Pedersen,
konfirmantarbeider John Halvor Berg. Tredje rekke fra venstre: Rosemarie Kallhovd, Maren Welve Næss, Mari Jegtvolden,
Sofie Lyngstad, Lina Olsen Gran, Margrete Gjertrudsdotter Kvistad, Asbjørg Pauline Stavrum. Fjerde rekke fra venstre:
Konrad Madsen Kirknes, Teodor Isaksen Fossum, Jon-Andre Vang, Børge Vang Madsen, Sigve Verstad Tessem, Eirik Kjesbu
Engan, Mattias Kimo Håvan. Bakre rekke fra venstre: Erik Bylund, Arne Norum Rotvold, Håvard Hindrum Stavran, Johan
Skjærvø Gjølga, Erik Wikan, Asbjørn Johansen Ørdal, Konrad By Jensen. Foto: Arnold Molden.
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Konfirmanter Heggstad kyrkje 2017
Fremste rekke fra
venstre: Aurora Dalen
Taraldsen, Silje Våset
Skage, Oline Hembre
Storli. Midterste rekke
fra venstre: Oliver
Sandvik, Sebastian
Søreng, Jonas
Christopher FleischerLarsen, Ole-Jacob
Kvam Saltvik. Bakre
rekke fra venstre:
Menighetspedagog
Silje Vang Pedersen,
sokneprest Ottar Strand,
konfirmantarbeider John
Halvor Berg.
Foto: Arnold Molden.

Konfirmanter Mosvik kirke 2017
Fremste rekke fra
venstre: Birgitte Aasan
Strøm, Charlotte
Grande. Midterste
rekke fra venstre:
Menighetspedagog
Silje Vang Pedersen,
sokneprest Ottar
Strand, Oliver Tangstad,
konfirmantarbeider
John Halvor Berg. Bakre
rekke fra venstre: Anders
Saltvik Buhaug, Lars
Kristian Følstad.
Foto: Arnold Molden.
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Den gamle messehakelen i Heggstad kyrkje
I Heggstad kyrkje på Sandvollan er det ein svart,
sølvbeslått messehakel frå 1739. Den vart gitt som
gave til kyrkja av oberst Janus Claudius Gedde og
kona Margrethe Marie Nobel, til minne om sonen
deira, Hans Christian Claudius Gedde, som døydde
i 1739.
Messehakelen er av svart fløyel, med eit krusifiks i
sølv og ei sølvplate med inskripsjonen I N R I (Jesus
frå Nasaret, konge over jødane) over. Under krusifik
set er Gedde sitt våpenskjold, med bokstavane J J G
(Janus Claudius Gedde) til venstre, og M M N (Mar
grethe Marie Nobel) til høgre. Under våpenskjoldet er
initialane til den døde sonen, H C C G (Hans Christian
Claudius Gedde), og årstalet 1739 – alt i sølv. Messeha
kelen er kanta med sølvband.
Janus Claudius Gedde (1672–1740) – kaptein, sei
nare major og oberst – budde på garden Bjørka på Sand
vollan frå 1713 og til han døydde i 1740. Han eigde elles
mange gardar og gardpartar både i Inderøy og Sparbu,
og det kan nemnast at han i perioden 1723 til 1735 var
eigar av alle kyrkjene i Inderøy, Sparbu og Stjørdal, med
jordegods og tiender.
Restaurering av messehakelen
I seinare tid vart denne messehakelen stort sett brukt
på langfredag. Først på 1980-talet sendte soknerådet på
Sandvollan søknad til Riksantikvaren om å få bytte ut
den svarte fløyelen med raudt eller fiolett, slik at den
kunne brukast oftare. «Men svaret var nei og atter nei,»
fortel Solveig Borgenvik Voll, som var medlem i rådet
1981–1985. Sølvpynt skulle vere på svart, ikkje på raudt
eller lilla!
I 1987 var det hundre år sidan Heggstad kyrkje vart
bygd, og Sandvollan sokneråd, med Aase Bardal i spis
sen, gjekk inn for å legge til rette for eit storstilt jubi
leum. I denne samanhengen ønskte dei også å restaurere
den gamle messehakelen, som no bar preg av å ha vore i
bruk i nærare 250 år. Sølvbanda rundt kanten var svært
slitte, og somme område var til og med utan band.
Sølvband frå Roma
Første utfordringa var å skaffe band. Aase Bardal kan
fortelje at det vart undersøkt på butikkar i Trondheim og
i nærområda, men slike sølvband var ikkje å oppdrive.
Eit heldig samantreff gjorde at det let seg gjere å få tak i
band – og da kom dei frå sjølvaste Roma!!
Her var Solveig Borgenvik Voll medverkande. Ho
var lektor ved Steinkjer videregåande skole, og her
hadde ho kontakt med Stein Finstad, som ei tid var prest
i Steinkjer. I 1986/87 oppheldt Finstad seg ein lengre
periode i Roma for å skrive ei oppgåve i teologi. Han
fekk da i oppdrag å prøve å få tak i band for å restaurere

Organist Sigmund Jarle Stai og leiar i soknerådet, Aase
Bardal, med kvar sin vakre messehakel ved 100-årsjubileet
for Heggstad kyrkje. Den gamle, nyrestaurerte – og ein ny
som vart laga til jubileet av Liv Else Saltvik. Foto: Amund B.
Kvam.

messehakelen til 100-års jubileet. Dette greide han – til
stor glede for dei som ivra for saka.
For å sikre at opplysningane i denne artikkelen
skulle vere korrekte, tok Solveig i vår kontakt med pre
sten Stein Finstad, og fekk omgåande svar på e-post (2.
mai 2017). Vi blir med presten på ei vandring i Roma 30
år attende i tid. Han skriv følgjande:
«Jeg har alltid elsket å vandre omkring i Romas
mange gater på jakt etter spennende butikker, der gammelt håndverk fremdeles preger miljøet. Ennu bærer
Roma preg av disse forretningene, selv om det har blitt
langt færre av dem i løpet av de siste fire/fem årene.
I nærheten av «Pensione Mimosa» i Via De Torre
Argentina lå det en Posementmakerbutikk som var en
gullgruve for å kunne utføre slike oppdrag som det jeg
fikk. Dusker og bånd til kirkelige paramenter, var forretningens spesiale. I området bak Pantheon finner du
flere forretninger som selger alt av preste- og nonneartikler, men denne forretningen hadde spesialisert seg
på bånd, dusker og snorer… Posementmakeri! Herfra
kommer båndene! … mere kan jeg ikke huske.»
Finstad legg til at forretninga no er nedlagt og ikkje
eksisterer lenger.

Sommer 2017
Frå Roma til Øvre Skjelvan
Om ein måtte ut i verda for å få tak i band, gjekk restau
reringa for seg på heimebane. Liv Else Saltvik og
Lovise Stavrum hadde vore i soknerådet saman med
Solveig Borgenvik Voll og var såleis godt kjende med
«messehakelsaka». Begge ivra for å bevare dette flotte
klenodiet i si opprinnelege form, og dei tok no på seg
det viktige arbeidet med å sette messehakelen i stand.
Arbeidet gjekk føre seg heime hos Liv Else på Øvre
Skjelvan. Dei to damene møttest på føre-middagane,
og kjøkkenbordet var arbeidsplassen. Det var eit møy
sommeleg arbeid som kravde nøyaktigheit og tålmod.
Gamle band måtte sprettast forsiktig av og nye syast på
for hand.
Liv Else fortel at ho og Lovise arbeidde iherdig
for å få gjort ferdig arbeidet, slik at dei kunne levere
messehakelen tilbake til kyrkja så fort som råd var. Dei
tykte det var eit stort ansvar å arbeide med det koste
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lege plagget og å ha det i hus. Finstua på garden var
«freda område». Der låg messehakelen mellom øktene.
Ved 100-årsjubileet for Heggstad kyrkje i 1987 kunne
kyrkjelyden beundre det nyrestaurerte klenodiet.
Bevart for ettertida
Den gamle messehakelen blir framleis brukt av og til –
sist av prost Gustav Danielsen da han hadde gudsteneste
i Heggstad kyrkje 12. mars i år.
Liv Else Saltvik og Lovise Stavrum gleder seg over
å sjå messehakelen i bruk, og tykkjer det er fint å tenkje
på at dei har kunna bidra til at den i dag framstår slik
den gjorde da den vart gitt til kyrkja for snart 280 år
sidan. Dei fortener takk for innsatsen.
Kari Nikolaisen
Kjelder:
Inderøyboka II Gardshistoria.
Heggstad kyrkje 1887–1987.

ÅPNE KIRKER
Sakshaug gamle kirke og Hustad
kyrkje har siden 2014 vært åpne
kirker på søndagene i juni, juli og
august.
Dette har lenge vært et veldig
etterspurt tilbud. Mange besøkende
på Inderøy har gjerne villet se inn i
våre vakre kirkebygg – ikke bare gå
rundt. Dette har Inderøy Fortidsmin
neforening klart å få til. Vi starta litt
i 2014, og i 2015 fikk vi nok verter
til å ha kirkene åpne i sommermå
nedene. Vertene er ikke guider, men
åpner kirkene og hjelper til som best
de kan, og det er godt nok. Det er
informasjonspermer i begge kirkene
slik at besøkende kan lese litt kirke
historie.
Det har kommet mange gode til
bakemeldinger om at dette har folk
satt pris på. Noen har giftet seg på
Inderøy, noen har hatt barnedåp,
noen har opplevd middelalderkir
kene i andre sammenhenger – og
så ville de så gjerne kunne oppleve
igjen å være inne i disse vakre rom
mene.
I tillegg til åpne kirker har kon
serter og teater vært gode opplevel
ser i kirkerommet. Det er mange

muligheter for bruk av kirkene.
Fortidsminneforeningen er åpen for
forslag til mer bruk utover det vi har
i dag.
Det har disse åra vært en god
økning av besøkende i begge kir
kene og vi takker alle som har gitt av
sin tid for å få dette til. Når vi bretter

opp armene og løfter sammen så gir
vi gode opplevelser til mange men
nesker. Hus trenger folk – også mid
delalderkirker trenger folk.
Inderøy Fortidsminneforening
Aud Karin Holmern

Åpne kirker sommeren 2017
Hustad kyrkje og Sakshaug gamle kyrkje vil søndagene i juni, juli og
august være åpne for publikum i tidsrommet fra kl. 13.00–16.00. En
vert vil være til stede i begge kirkene alle dager.
HUSTAD KYRKJE
Søndag 4., 11., 18. og 25. juni.
Søndag 2., 9., 16., 23. og 30. juli.
Søndag 6., 13., 20. og 27. august.
Ansvarlig for åpen kirke er Kirsti Grøtan tlf. 993 96 847.
Lørdag 12. august framføres teatermonologen Trælaoki av Torvald
Sund med skuespiller Tor Wibe.
SAKSHAUG GAMLE KYRKJE
Søndag 4., 11., 18. og 25. juni. I tillegg mandag 5. juni (2. pinsedag).
Søndag 2., 9., 16., 23. og 30. juli.
Søndag 6., 13., 20. og 27. august.
Ansvarlig for åpen kirke er Aud Karin Holmern tlf. 922 96 950.
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Pressemelding:

Fokus på tro og kirke under Olavsfestdagene
Norske og internasjonale kirkeledere er på plass under «Kirke
2017» i Trondheim, 31. juli–4.
august. I sentrum av Olavsfestdagene inviteres alle til daglige
seminar og bibeltimer, og det første offentlige møte mellom ny og
gammel biskop i Nidaros.
Arrangementet bekrefter Olavs
festdagenes
kirkelige
opphav.
«Kirke 2017» presenterer og dis
kuterer aktuelle kirkelige tema, og
inviterer til bred dialog.
Langveisfarende gjester
Preses i bispemøtet Helga Haugland
Byfuglien og Kirkerådsdirektør
Jens Petter Johnsen er begge klare
for samlingene i Trondheim. I til
legg kommer en rekke kjente gjes
ter, paneldeltakere og bibeltimehol
dere.
Størst interesse knytter det seg
likevel til de mest langveisfarende
gjestene: Leder i Kirkenes Verdens
råd, dr. Agnes Aboum fra Kenya
reflekterer over den verdensvide
kirke. Fader dr. Alexi Chehadeh fra
Syria, som leder en ortodoks hjelpe
organisasjon, deltar i en samtale om
kirkens fredsrolle.
– Dette er markante kirkeledere
fra steder og kirkesamfunn langt
unna vår virkelighet. I en tid hvor
Den norske kirke er i ferd med å
reetablere seg selv, er det uhyre vik
Kontaktpersoner:
Prosjektleder
Håkon Olaussen,
e-post: ho585@kirken.no,
tlf: 900 93 275
Kommunikasjonsrådgiver
Magne Vik Bjørkøy,
e-post: mb499@kirken.no,
tlf: 907 89 950

tig å se lengre enn til nabomenighe
ten. Aboum og Chehadeh vil gi oss
nyttige perspektiv, sier prosjektleder
for «Kirke 2017», Håkon Olaussen.
Bibeltimen frem i lyset
«Kirke 2017» inneholder også
klassisk kristen forkynnelse. I alt
fem bibeltimer står på program
met. Biskop Per Arne Dahl benyt
ter reformasjonsåret til å forkynne
om nåden, mens professor Harald
Hegstad og biskop Solveig Fiske tar
utgangspunkt i «Idol» som er tema
for årets Olavsfestdager.
– Bibeltimen er en kulturell skatt
og en viktig tradisjon, som vi gjerne
bringer frem i lyset. Vi trenger
denne langsomme, grundige vand
ringen gjennom bibeltekstene, det
er en verdifull motvekt til en kjapp,
populistisk og forenklet virkelighet,
sier Olaussen.
Han understreker at arrangemen
tene er åpne for alle, og at ønsket
og ambisjonen er at «Kirke 2017»
skal være et nasjonalt arrangement.
Bibeltimene i Metodistkirken har
gratis inngang, mens det koster en
femtilapp å delta på seminarene i
Erkebispegården.
Presenterer ny biskop
Nidaros bispedømme får ny biskop
i juni, og «Kirke 2017» byr på et
første møte med den nyutnevnte.

De siste års biskop Tor Singsaas
har arrangert en samtale i Nidaros
domen under Olavsfestdagene, i år
blir den med hans etterfølger som
biskop. Bispeembetet har både his
torie og fremtid, og disse møtes når
embetet går videre. Hvilken kirke
og hvilket samfunn skal den nye
biskopen orientere seg i?
Ove Gundersen fra NRK leder
samtalen i domen.
Legg om ferien!
«Kirke 2017» er den tredje i rek
ken av slike satsinger fra Den nor
ske kirke under Olavsfestdagene.
Arrangementet vil styrke kirkens
tilstedeværelse i festivalen, invitere
til interessante og oppbyggende
samlinger og skape oppmerksomhet
rundt kirke, tro og samfunn.
– Dette er et viktig supplement
til Olavsfestdagenes rikholdige pro
gram. «Kirke 2017» gjør festivaltil
budet enda bedre, samtidig som vi
spisser den kirkelige profilen. Vi
håper at kirkeinteresserte fra hele
landet kan få øynene opp for vårt
tilbud. Det er all grunn til å legge
om ferien og komme til Trondheim
og «Kirke 2017», sier Håkon Olaus
sen.
Han legger til at «Kirke 2017»
også byr på familieprogram, pile
grimsvandring og et åpent samtale
forum om kunst og kultur i kirken.

Erkebispegården og Nidarosdomen blir et naturlig sentrum
for «Kirke 2017» under årets Olavsfestdager.
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Singing Day i Kimen

Medlemmer i Sakshaug kyrkjekor med John Rutter i front og akkompagnatør Maria Næss til høyre.

”Singing Day” er et engelsk pro
sjekt som komponisten John Rutter
har drevet i flere år i London. Det
er et prosjekt for korsangere som
har lyst til å komme sammen en
dag for rett og slett å synge i lag.
Det er ikke en framføring for andre
eller en konsert, men bare hygge
lig og inspirerende samsynging for
deltakerne.
John Rutter er en britisk kompo
nist og dirigent, født i 1945, som har
høsta mye heder og ære for musik
ken sin. Han er blant annet utnevnt
til kommandør av den britiske
imperieorden. Musikken og arran
gementene hans blir framført over
hele verden. Rutter er mest kjent for
kirkemusikk som er forankra i bri
tisk korkultur. Han har komponert

og arrangert mange koraler, særlig
julesanger, og har komponert større
verk som Gloria og Requiem.
Sakshaug kyrkjekor fikk siste
høst invitasjon til å bli med på Sin
ging Day i Kimen kulturhus i Stjør
dal søndag 7. mai 2017. John Rutter
hadde bare to slike arrangement i
Norge, nemlig i Oslo Domkirke og
i Kimen. Vi var ca 200 deltakere i
Kimen, og en stø og solid akkom
pagnatør hele dagen var inderøy
ningen Maria Næss. Kjerkkoret har
hatt sanger av Rutter på repertoaret
i flere år, i likhet med svært mange
kor verden over. John Rutter har
vært og er ekstremt produktiv, han
fortalte blant annet at han nettopp
har fått i oppdrag å lage musikk til
en kinesisk tekst.

For oss deltakere var møtet med
denne verdenskjente og populære
kor-mesteren helt fantastisk. Han
viste seg å være enormt energisk,
livlig og sprudlende humoristisk,
han gestikulerte og dirigerte med
både hender og kropp. Han var fol
kelig i ordets beste forstand og tok
seg sjøl svært lite høytidelig. Reper
toaret denne dagen var i første avde
ling kjente korverk av andre kom
ponister, og i siste del sanger fra
Rutters egen produksjon. Sangene
hans er melodiøse, vakre og stem
ningsfulle, kjerkkoret har hatt flere
framføringer med dem, nå sist ved
konfirmasjonen i Sakshaug.
Sigrid Haavik
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Suksess i Salbergstu
I mars ble det arrangert basar/
loppemarked i Salbergstu. Etter
publikumsoppslutningen å døm
me ble det en stor suksess.
Kirkestua ved Salberg kyrkje – Sal
bergstu, ble offisielt åpnet 18.okto
ber 2015 som ett av mange viktige
arrangement i anledning 300-års
jubileet for kirka på Røra. Mens
det tidligere var til dels kummerlige
forhold for kirkas ansatte og gjester,
er det i dag blitt et flott «kulturhus»
for alle. Men all kvalitet koster, så
også for kirkestuer, og dette vises
nå når det må til inntektsbringende
arbeid for å hjelpe på økonomien.
Ivrig komite
Bak enhver suksess står det ildsje
ler. Skal man lykkes med en sak
man brenner for må det arbeides
målbevisst og flere må arbeide mot
et felles mål. På Røra finnes det
mange som passer inn under kate
gorien ildsjeler, men makan til de
fire damene som stod bak basaren/
loppemarkedet denne dagen skal
man lete lenge etter. All ære til dem!

En stor heder tror jeg også jeg vil
gi til bygdefolket. Salbergstu var
til dels sprengt av besøkende som
handlet lopper, lodd og kaffe med
tilbehør. En takk til de mange som
hadde gitt premier er det vel også på
sin plass å nevne.
Venneforening
Etter alt å dømme ser det ut som rør
byggene har forstått betydningen av
å ha ei flott kirkestue i umiddelbar
nærhet av den lille trekirka. De har
forstått ordet «eierskap».
Det har i de siste to årene blitt snak
ket mye om å danne en vennefore
ning for stua. Kanskje var det nett
opp starten på dette som fant sted på
basardagen 25. mars? Ledergruppen
for en slik forening har vel utkrys
tallisert seg selv? Vi håper riktig
mange blir medlemmer.
Lokale kulturinnslag
For å sette de fremmøtte i en kultu
rell modus var det underholdning i
form av musikalske innslag. Spen
net var stort, fra ungdommelig spi

rit ved søstrene Rut Margrethe og
Jorun Elisabeth Støre-Valen, piano
og sang - via en ikke ukjent lokal
oktett - til profesjonell sang ved
Maria Stattin. Noe for enhver smak
med andre ord.
Utleie/Gaver
For å beholde og videreutvikle
dagens standard trengs det som sagt
mye penger, hovedsakelig til drift,
men også til for eksempel arbeid
med utendørsanlegget ved Salberg
stu.
Fra pålitelig hold i soknerådet
ønsker de større pågang av bestil
linger til ulike tilstelninger som
møter, minnesamvær, bursdager,
dåp og konfirmasjoner. Det skal
etter sigende ikke være noe problem
å dekke til selskaper for opptil 50
personer. Det reklameres også med
at de som måtte ønske å donere pen
gegaver til arbeidet med Salbergstu,
vil bli behørig takket og satt pris på.
Tekst/foto: Hans Reidar Hammer

Disse fire damene
la ned en kjempeinnsats i forbind
else med basaren/
loppemarkedet. Fra
venstre Elin Beate
Lundås, Grete S.
Neergård, Jorun
Støre og Helene
Berg.
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SOLSIKKE
Ordet ”solsikke” kjem av det latin
ske ”solsequia” som betyr ”den
som snur seg etter sola”. Ein solsik
keåker er ikkje så vanleg å sjå her
i landet, men i land der dei dyrkar
denne planten, kan ein sjå kor sol
sikka gjennom heile dagen snur seg
mot sola, frå morgonsola i aust til
solnedgangen i vest. Og symbolsk
er solsikka i høg grad knytta til
nettopp sola, kanskje fordi form og
farge på blomsten minner om ei lita
minisol. Det vitenskaplege namnet
på planten er helianthus som kjem
av det greske ordet for sol: helios. I
regnver bøyer den blomsten ned for
å verne frøa mot regnet.
Planten er eittårig, og den stam
mar frå Amerika. Funn av solsik
ker i Mexico og i den sørlege delen
av USA kan visast tilbake til rundt
2500 år før Kr. Mange urfolk brukte
solsikke som symbol på solguden.
I år 1510 fann spanske oppda
gelsesreisande solsikke i Amerika
og tok frø med tilbake til Europa.
Her spreidde den seg raskt og blir
no dyrka i mange land, så langt nord

som i Sør-Sverige. Kjører ein ned
gjennom Europa, kan en sjå svære
åkrar med solsikker, og det er olje
produksjon som er hovud-grunnen
til dyrkinga. Av frukta kan ein
presse solsikkeolje som blir brukt
både som matolje og til produksjon
av t.d. såpe, stearin og lakk.
Russland er verdas største pro
dusent av solsikker, og det var på
17- og 1800-tallet at bruken av sol
sikkeolje vart svært populær der.
Ein av grunnane var at solsikkeolje
var ein av dei få oljene som var til
latt å bruke under fastetida i den
russisk-ortodokse kyrkja.
Fleire kunstnarar har vore inspi
rert av solsikkene, og særleg kjent
er maleria til Vincent van Gogh. På
1880-tallet laga han i alt 11 maleri
med samme motiv, solsikker i ein
vase. Små detaljar skil dei 11 male
ria og gjer kvart bilde unikt. Kvart
maleri er i dag verdt enorme sum
mar. Van Gogh mala også solsik
ker ute på marka, og i mange av dei
andre maleria brukte han ofte den
gule solsikkefargen.

NORDISK
Å, netter i juli! Netter
med vanvidd i lys og luft
da mjødurten skjelver i dogga
som lydløse skrik av duft.
Den lyse himmelen stirrer
som angsten i gale hjerner.
Og skumringen faller så lett, så lett
som aske fra sluknede stjerner.
Å, netter i juli! Netter
da skapningen kjenner Gud
som strøk av iskalde hender
over blodhet hud.
Hans Børli (1918–1989) fra diktsamlinga
”Ved bålet” utgitt 1962.

Fleire lag og organisasjonar har
solsikke som symbol for arbeidet
sitt. Det gjeld for eksempel SOS
barnebyer, og det gjeld Norsk Kvin
nesaksforening som har brukt sol
sikke som symbol sia 1894. Blom
sten symboliserer sol og varme,
optimisme og energi.
Her i landet blir ikkje solsikke
brukt i oljeproduksjon, men vi har
glede av den som hageplante og til
dekorasjon. Solsikkefrø er også ein
viktig vare når det gjeld fuglemat
om vinteren.
Lat oss håpe på mye sol i som
mar slik at solsikkene får gode
blomstrande vilkår!
Sigrid Haavik

Årsmelding Inderøy
blomsterfond 2016
Nemnda består i dag av Berit Vang og Grete Snerting
Fossum. Nemnda er enda ikke fullstendig.
Kirkegårdsdugnadene var i år den 2. mai. Det var et
svært godt oppmøte i forhold til tidligere. Det ble tatt
kontakt med en 10. klasse ved Inderøy ungdomsskole
for å få hjelp til å dra presenninger.
10 elever møtte opp og alle arbeidet godt. Godtgjø
ring for arbeidet ble kr 1500,- som gikk til klassekassen.
Soknerådet stilte med kaffe og mat etter dugnaden, noe
som alle satte stor pris på.
Av utgifter som fondet har betalt er annonse i Inder
øyningen om dugnadene og blomster til gudstjenestene.
Det ble innkjøpt seks hageriver til bruk i dugnadene.
Gaver til fondet har dette året vært: Kr. 4 550,-.
Vi retter en stor takk til alle som har gitt støtte gjen
nom minnegaver.
Grete Snerting Fossum og Berit Vang
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NORDBUSANG

Runa, Johanna, Solveig, Emilie, Frida, Sigrid Amalie, Hedda og Maja sammen med korvenner utenfor konserthuset i Os.

24. mai reiste 8 korsangere og dirigentene for Vivace til
Os utenfor Bergen for å delta på Nordbusang. Norbu
sang er en festival for barne- og ungdomskor i de nor
diske landene. Festivalen samlet 600 barn og unge fra
10–26 år til 4 dager med workshops og konserter. Festi
valen går på omgang mellom deltakerlandene og i år var
det altså Os i Hordaland som var vertskap.
Våre korsangere deltok på workshop sammen med
bl.a. Göteborg Domkyrkas Flickkör og Gammel Hader
slev kirkes pigekor. En svært dyktig dirigent ledet de
gjennom øvelsene og resultatet ble veldig bra. Det ble
også øvd inn et fellesverk hvor alle 600 sang sammen,
det var en mektig opplevelse.

Det sosiale er selvfølgelig viktig på en slik festival,
nye vennskap på tvers av landegrenser er spennende og
det var nok mange som reiste hjem med nye venner på
«snap».
En tur til Bergen ble det også tid til og vi fikk oppleve
både bryggene, fiskemarkedet, Mariakirken og Allmen
ningen i strålende sol og festspillstemning. Neste gang
Nordbusang skal arrangeres i Norge, i 2022, har Vivace
meldt sin interesse i kampen om å få arrangementet.
Siv Anette Lorentzen

VI GRATULERER

VIVACE SYNGER I NIDAROSDOMEN

Aud-Sissel Fiksdal Følstad fra
Vivace som ble gjenvalgt som
styremedlem til landsstyret i Ung
kirkesang. Det er flott at en san
ger fra Inderøy har mulighet til
å påvirke hva som skjer sentralt!
Det må også nevnes at Sofie
Trandem Næss er valgt inn i sty
ret til Ung kirkesang Nidaros.

Onsdag 2. august kl. 15.00 synger Vivace i Nidarosdomen. Vi er veldig
stolte av å ha fått dette oppdraget. I Olavsfestdagenes festivalavis kan
man bl.a. lese følgende om arrangementet:
«I Olavsfestdagenes familiemesse får barna stor plass i katedralen og
området rundt. I gudstjenesten blir det vakker korsang ved Vivace barneog ungdomskor. Det blir lekende musikk og ablegøyer ved engelen til
Pling, en av sykehusklovnene, som i år er tilbake i katedralen med nye
påfunn! Barn og voksne får utforske kirkerommet på egen hånd i en
egen vandring, der vi oppdager kirkens skatter. Kanskje vi snubler over
Olavsskrinet?»

Sommer 2017
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Konfirmasjonsdatoer i Inderøy 2018–2023
Soknerådene og ansatte i kirken i Inderøy har bestemt følgende datoer for konfirmasjonsgudstjenestene de kom
mende årene:
2018:
5. mai – Mosvik
Vestvik etter ønsker og behov
10. mai – Heggstad
12. og 13. mai – Salberg
20. mai – Sakshaug

2020:
2. mai – Mosvik
Vestvik etter ønsker og behov
9. og 10. mai – Salberg
21. mai – Heggstad
31. mai – Sakshaug

2022:
7. mai – Mosvik
Vestvik etter ønsker og behov
14. og 15. mai – Salberg
26. mai – Heggstad
5. juni – Sakshaug

2019:
4. mai – Mosvik
Vestvik etter ønsker og behov
11. og 12. mai – Salberg
30. mai – Heggstad
2. juni – Sakshaug

2021:
8. og 9. mai – Salberg
13. mai – Heggstad
15. mai – Mosvik
Vestvik etter ønsker og behov
23. mai – Sakshaug

2023:
6. mai – Mosvik
Vestvik etter ønsker og behov
13. og 14. mai – Salberg
18. mai – Heggstad
28. mai – Sakshaug
Ottar – prest i Inderøy

Flere bygg på gang ved Salberg kirke
I mai og juni er det en del rørbygg
som bidrar med dugnadstimer på
nytt redskapshus på kirkegården.
Grunnarbeid ved Austad Maskinsta
sjon og betong fra firma Br. Austad,
er allerede på plass ved det øvre
hjørne på den nyeste delen av kir
kegården.
Huset er levert som prekutt byg
gesett og måler 3,80x5,60 m, så her
blir det god plass for redskap og
annet utstyr for kirkegårdsarbei
derne.
Når vi feirer 8. mai, konfirma
sjon, 17. mai, bryllup og markerer
andre dager ved kirka, er det behov
for utemøbler ved Salbergstu. Kirka
er også et turmål for mange, så
utemøbler for en hvil eller en prat
er et sterkt ønske fra rørbyggene.
Vi lager derfor fem sett med bord
og benker, og et søppelskur for å
ramme inn dunkene ute. Dette vil
bidra til å forskjønne området rundt
kirka. Alt dette blir gjort på dugnad,
og vi håper vi får gjort mye på åtte
kvelder.
Bygginga vil ha en kostnads
ramme på kr. 150000,-. Støtt gjerne

Ivrig dugnadsgjeng første kvelden. Fra venstre Asbjørn Koa, Knut Jarle Hembre,
Jørn Indgul, Henrik Austad, Kristian Holden, Paul Åge Borgan.

opp om kirka og Salbergstu. Sokne
rådet leier ut Salbergstu til konfir
masjoner, dåp, begravelser, møter
og festlige lag (i litt sømmelige for

mer). Prisen på selskap er kr. 1800,og møter kr. 500,-.
Jørn Indgul, leder i Røra sokneråd
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Årsmelding Sandvollan sokneråd 2016
Valgte og ansatte
Sandvollan sokneråd 01.01.–31.12.
2016
Leder Kristin Duklæt Taraldsen
Nestleder Harald Einar Kirknes
Erichsen
Sekretær Mona Værdal Ferstad
Kasserer Helge Stuberg
Styremedlem Svein Lidbom
Styremedlem Mari Manka
Varamedlem (fast medlem i rådet)
Arnt Martin Storli
Varamedlem Astrid Irene Vist
Varamedlem Christina Heggstad
Varamedlem Anita Manum
Varamedlem Bente Volan
Prestevikar Jan Olav Veium er sok
nerådets faste samarbeidspartner.
Andre verv
Representant i Inderøy kirkelige
fellesråd Kristin D.Taraldsen med
personlig vararepresentant Helge
Stuberg.
Representant i Inderøy kirkelige fel
lesråd Harald Einar Erichsen med
personlig vararepresentant Svein
Lidbom.
Representant i styret for Kjerkblad
for Inderøy Astrid Vist
Representant i redaksjonskomi
teen for Kjerkblad for Inderøy Kari
Nikolaisen.
Revisor Kirsti Teveldal.
Kirkens Nødhjelps-kontakt Helge
Stuberg.
Trosopplæringsutvalget Kristin D.
Taraldsen og Bente Volan.
Frivillig klokkertjeneste Kari Niko
laisen, Kari Hallem Stuberg, Gun
vor Moberg.
Ansatte
Kirkeverge Kjell Westerdahl
Sekretær Liv Haga Volan
Kantor Siv Anette Lorentzen
Kantor Bjørn A. Bratsberg
Kantor Silje Vang Pedersen
Menighetspedagog Silje Vang
Pedersen
Kirketjener Kåre Jørstad

Kirketjener Tor Gunnar Nilsen
Kirketjener John Halvor Berg
Kirketjener Odd Hamstad
Prester
Prestevikar Jan Olav Veium og sok
neprest Ottar Strand.
Sandvollan sokneråds arbeid
2016
Rådet har holdt 8 soknerådsmøter
og 1 årsmøte. 17 saker er tatt opp til
behandling.
Trosopplæring
Familiegudstjeneste i Heggstad
kyrkje med utdeling av Bibelen til
femte årstrinn.
Tårnagenthelg i Sakshaug kirke/
Kjerkstu felles med andre sokn i
kommunen.
Konfirmasjon i Heggstad kyr
kje. Det ble holdt to konfir
ma
sjonsgudstjenester, kl 10.30 og kl
12.30. Prestevikar Jan Olav Veium
forrettet ved begge gudstjenestene.
Sandvollan sokn hadde 18 kon
firmanter.
Konfirmantpresentasjon
og
under
visningsoppstart for kon
firmantene 2016/2017.
Samling i Heggstad kyrkje for
konfirmanter, foreldre/foresatte.
Familiegudstjeneste i Hegg
stad
kyrkje med utdeling av Min kirke
bok til soknets fireåringer.
I samarbeid med prestene og
kirketjenerne har soknerådet vide
reført arbeidet med å in
klu
dere
konfirmantene i guds
tjeneste
gjennomføringen; eksempelvis kir
kevertfunksjon, prosesjonsledelse,
opptak av offer, tekstlesing, sang og
musikkinnslag i gudstjenesten og
ringing.
Ungdommene er ansvars
be
visste, utfører oppgavene med
verdighet, beriker kirkesamværet
og blir gjennom deltak
else kjent
med og trygg på gudstjeneste
gjennomføringen. Dette arbeidet

har vi lykkes godt med.
Konfirmantutvalget deltok på
konfirmantleir på Solhaug i Åsen.
Inderøy kommune hadde en flott
konfirmantgruppe som det var en
glede å være på leir sammen med.
Årets konfirmanter hadde sam
ling på Sundsanden med grilling og
quiz.
Vollyball-nattcup i Mosvik. Et
samarbeid med Mosvik skole og
lokalt idrettslag. Et velorganisert
arrangement hvor ungdommene har
en spennende og fin kveld sammen.
I den tradisjonelle lysmessa ved
inngang til advent deltar både spei
dere og konfirmanter i gudstjeneste
gjennomføringen. Dette oppleves
som et verdifullt samarbeid og bør
derfor bli videreført.
Gullkonfirmanter 2016
Konfirmantene fra 1966 – med ekte
felle/samboer – var spesielt inviterte
til gudstjeneste i Heggstad kyrkje og
deretter samling på Øyna Parken.
Det møtte 10 av 12 inviterte.
Fasteaksjon 2016
Den årvisse fasteaksjonen, kon
firmantenes bidrag til Kirkens Nød
hjelps arbeid, ble gjennomført etter
fellessamling og orientering i Saks
haug kirkestue. Foreldre/foresatte
bidro med transport. Det var et vel
dig dårlig oppmøte av konfirman
tene. Soknerådet spanderte pizza og
brus etter innsamlingen.
Dugnad
Vårdugnad på Hustad og Hegg
stad gravplass ble gjennomført med
svært god deltakelse. Bygdefolket
stilte som vanlig tallrikt opp med
hageredskap, traktor, godt humør
og alt hva jobben krevde. Innvendig
renhold i kirkene ble utført etter for
skrifter fra Fortidsminneforeningen.
Soknerådet sørget for at dug
nadsgjengene fikk rikelig med kaffe
og kaker.
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Dåpskluter
Tradisjonen med håndbroderte
dåpskluter til dåpsbarna er videre
ført. Dåpsklutene sys i svart
søm
på hellin – en vakker minnegave til
dåpsbarna. Marit Vikan er soknerå
dets faste syerske.
Bruk av kirka
Den tradisjonelle julekonserten
med lokale utøvere, musikere og
sangere. Lurlåt var årets arrangør.
I samarbeid med lokallaget for For
tidsminneforeningen ble det holdt
ÅPEN KIRKE i Hustad kyrkje søn
dager i løpet av juni, juli og august.
Frivillige stilte opp som guider/ver
ter. Prosjektet er under utvikling og
vil med stor sansynlighet også være
et turisttilbud sommeren 2017.
Sandvollan skole brukte kirka til
årets juleavslutning. Besteforeldre
konsert på dagtid og en kveldskon
sert til foreldre/foresatte.
Tradisjonsarrangement
”Vi synger jula ut”-gudstjeneste ble
arrangert for sjette år på rad med
lokale innslag av sang og musikk.
Soknerådet vil videreføre opplegget
med Vi synger jula ut-gudstjenesten.
Diakoni
Gi bort alterbuketten. Sandvollan
sokneråd har videreført sitt enkle

diakonale virke ved å vise opp
merksomhet til soknebarn menig
heten tenker spesielt på.
Gaver
Sandvollan blomsterfond har mot
tatt minnegave etter Birgit Hembre
Haugum.
Vedlikeholdsprosjekt
En del arbeid gjenstår, så som ytter
lig oppfylling, planering, ny port
og opprydding omkring avfalls
beholder, vannpost og strøsand
kasse. Oppussing av sanitæranleg
get står også for tur.
Statistikk
17 gudstjenester er holdt. Antall
gudstjenestedeltagere: 1314 stk. 4
dåpshandlinger. 18 konfirmanter. 6
vigsler. 5 gravferder.
Frivillighet
Sandvollan sokn har mange trofaste
bidragsytere som beriker kirkelige
samlinger og arrange
ment, stiller
opp på ulike dugnader og er lette å
be om en tjeneste. Frivilligheten i
soknet er en gave til kirken som sok
nerådet setter uvurdelig stor pris på.
Soknerådet vil derfor bringe HJER
TELIG TAKK til hver enkelt:
Lurlåt som årlig spiller ved kir
ken konfirmasjonsdagen og i den
årlige julekonserten.
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Sandvollan songlag som deltar i
konfirmasjonsgudstjenesten, i guds
tjenesten 17. mai, ved julekonserten
og i Vi synger jula ut-gudstjenesten.
I tillegg deltar medlemmer av song
laget som forsangere ved gudstje
nester i soknet.
Sandvollan speidergruppe som
årlig deltar i lysmesse.
Medlemmer i Vivace som ved
ulike anledninger gleder menighe
ten med vakker sang .
Tredjeklassinger fra Sandvollan
skole som deltar i Vi synger jula utgudstjenesten.
Sissel Sandvik Våset som velvil
lig bidrar med musikk på høytidsda
ger.
Sandvollan sanitetslag for kirke
kaffe og pynting i kirken i FASTE
TIDEN.
Sandvollan bygdekvinnelag for
kirkekaffe, årets grøde og pynting
av kirken ved HØSTTAKKEFEST.
Dugnadsgjengene som stiller
opp og gjør en stor og verdifull inn
sats for kirken, og pleie av de to
gravplassene i soknet.
Barn og unge som har bidratt i
gudstjenester.
Ansatte og frivillige medar
beidere for godt og fruktbart samar
beid.
Inderøy, 12.03. 2017.
Sandvollan sokneråd

Årsmelding for besøksjenesten i Inderøy 2016
Styret for besøkstjenesten har
bestått av:
Leder Bjørg Ferstad Røvik, Inderøy
sokneråd
Kasserer Elisabeth Røste, Inderøy
Røde Kors
Sekretær Ingunn Sundseth Sagmo,
Mosvik sokneråd
Medlem Grete Neergård, Røra
sokneråd
Medlem Anita Manum, Sandvollan
sokneråd
Vaffeltreffansvarlig Sigfrid Hjulstad,
Inderøy sanitet

I tillegg møtte prestevikar Jan Olav
Veium når han hadde anledning.
Antall besøksvenner har variert noe i
løpet av året. Vi fortsetter den popu
lære ordningen med besøksvenner
med hund – for tiden tre. Dette er
på Inderøyheimen, Næss og Mosvik
sykeheim. De som hjelper til på vaf
feltreffene, andaktsmedhjelperne og
dåpsklutsyerne er også besøksvenner.
Styremøter
Vi har hatt fire styremøter, som nå
holdes på Røde Kors-huset. Maria

Aune fra Frivillig Inderøy har møtt
på flere møter og har vært til stor
hjelp. Frivillig Inderøy har også
dekket en del utgifter i forbindelse
med arrangement.
Vaffeltreff
Det har vært et treff i måneden på
Hyggestua, Inderøyheimen. Tor
bjørn Løseth har stått for musikken
til allsangen, og Ole Ingvald Heg
dal har stilt opp som vikar. To fra
Inderøy sanitet serverer vafler hver
gang.
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Andakter
Det har vært 10 andakter i 2016,
fordelt på Næss, Inderøyheimen og
Mosvik sykeheim. Det deltar frivil
lige medhjelpere alle steder. Dette
rullerer og alle stiller positivt opp.
Sommertur
I år gikk turen til Malihaugen med
en liten stopp ved Petter Northug
stadion. Foreldrene til speiderne i
Inderøy sørget for god mottakelse
og Ivar Ludvig Verstad underholdt
med trekkspillmusikk. I alt 43 del
takere med mange frivillige hjelpere
og pårørende var med.
Samlinger/arrangement
17. februar var det inspirasjonsdag
på Jægtvolden ved Astrid Nøkleby

Heiberg med Frivillig Inderøy som
arrangør. Besøkstjenesten hadde
stand på Verdens aktivitetsdag 10.
mai på Inderøy Kulturhus.
27. oktober arrangerte vi sam
ling for besøksvenner på Kjerkstu.
Demenskoordinator Mari Bragstad
Hammer snakket om begynnende
demens og en representant for Røde
Kors orienterte om hvordan gå fram
når en må avslutte besøkstjeneste
hos noen. Interessante foredrag!
1. desember et uformelt treff der
besøksvenner møttes på Røde Korshuset for en prat om erfaringer som
besøksvenn. Vi fortsetter med slike
treff i 2017. Vi har trykt opp bro
sjyrer og lagt ut forskjellige steder
i kommunen. Disse gir informasjon
til brukere og besøksvenner. I til

legg har vi kontakt med helsetjenes
ten som også melder behov. Vi redi
gerer og ajourfører nå listene over
besøksvenner og brukere.
Styret for besøkstjenesten takker
alle som trofast stiller opp i dette fri
villige arbeidet – til besøksvenner,
vaffelstekere, turmedhjelpere, dåps
klutsyere, andakts
medhjelpere og
frivillige ellers. Dere gjør en for
skjell i hverdagen til mange, og vi
takker alle for godt samarbeid i
2016!
Mosvik, 13. februar 2017.
Bjørg Ferstad Røvik – leder
Ingunn Sundseth Sagmo – sekretær

Årsmelding Inderøy sokneråd 2016
Soknerådet har i 2016 hatt følgende
sammensetning:
Leder: Birgit Sund Henriksen
Nestleder: Stig Fossum
Kasserer: Ragnhild Kjesbu
Sekretær: Randi Barstad
Trosopplæringsutvalg, Fasteaksjon:
Ellen Ingunn Norum
Styret for Kjerkbladet, klokker- og
kirkevertturnus: Bjørn Sundfær
Stiftelsen Inderøy kirkestue (leder):
Willy Bakstad
Stiftelsen Inderøy kirkestue: LeifArne Jakobsen
Inderøy kirkelige fellesråd: Birgit
Sund Henriksen, Leif-Arne Jakob
sen
Sokneprest: Ottar Strand
Varamedlemmer:
Studie- og bibelkontakt, Misjons
kontakt: Line Evelyn Vestrheim.
Klokkerog
kirkevertturnus
(reserve), Stiftelsen Inderøy kirke
stue: Sigrid Brandtzæg.
Representant til styret i Besøks
tjenesten: Bjørg Ferstad Røvik.
Representant til styret i Blom
sterfondet: Grete Snerting Fossum.
Fasteaksjon: Jostein Kjølstad.

Det har i 2016 vært 11 sokneråds
møter. Vi har arbeidet med 86 saker.
Årsmøtet for 2015 ble avholdt
13.3.2016 på Kjerkstu.
Faste aktiviteter gjennom året
Misjonsgudstjeneste første søndag i
januar.
Utdeling av bibler til 5. klass
ingene 24. januar.
Fastelavnsgudstjeneste 7. februar.
Sanitetskvinnene pyntet i kirka, del
tok med prosesjon under gudstjenes
ten, og var ansvarlig for kirkekaffen.
Fellesgudstjeneste for alle sok
nene i Inderøy 13. mars.
Menighetens årsmøte 13. mars.
Fasteaksjon ble gjennomført
søndag 13. mars, og var felles for
Inderøy, Røra og Sandvollan sokn.
Konfirmantene fikk informasjon
om aksjonen før de dro ut i kommu
nen og samlet inn penger til Kirkens
Nødhjelp.
«Inderøypåske» – et vellykket
prøveprosjekt, der det var guds
tjenster i fem av Inderøy sine kirker,
en for hver dag i påsken, samt fri
luftsgudstjeneste på Bøl.

Konfirmantarbeidet inneholdt
denne våren også bl.a. konfir
mantleir 16.–17. april, salmekveld,
nattvolleyballcup og gjensynstreff
for konfirmanter.
Kirkegårdsdugnad på begge kir
kegårdene 2. mai. God deltakelse
på dugnadsarbeidet. Nytt av året
var at årets konfirmanter med fore
satte deltok, sammen med mange av
våre nye landsmenn. Kaffe og vafler
servert av soknerådet i lillesalen på
Kjerkstu etter endt arbeid.
17. mai: Tradisjonell gudstje
neste.
Konfirmasjon 22. mai – 46 kon
firmanter.
29. juni var det Persok i Saks
haug gamle kirke.
Friluftsgudstjeneste på Kjerk
nestangen 3. juli.
Olsokgudstjeneste 29. juli.
Kjerkmarsjen ble arrangert 14.
august. Vikarprest Jan Olav Veium
ordnet med et enkelt pilgrimsopplegg
underveis fra Råstad til Sakshaug
gamle kirke hvor det var gudstjeneste.
4. september var det felles skole
startergudstjeneste for elevene som
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skal begynne på skolen. Utdeling av
«6-årsbok».
Gudstjeneste med 50-årskon
firmanter, og presentasjon av kom
mende års konfirmanter 18. sep
tember. Etter gudstjenesten ble det
på tradisjonelt vis middag og sosialt
samvær på Kjerkstu for gullkonfir
mantene med følge.
Høsttakkegudstjeneste 2. okto
ber. Bygdekvinnelaget var ansvarlig
for pynting av kirka, og Bondelaget
hadde ansvar for kirkekaffe etter
gudstjenesten.
Allehelgensdag var 6. november.
Minnegudstjeneste for tre av sokna i
kommunen. Åpen kirke til kl. 15.00.
Kirkekaffe på Kjerkstu etter guds
tjenesten.
«Lys-våken»-gudstjeneste 13.
november.
1. søndag i advent, 27. novem
ber: Utdeling av «Min kirkebok» til
4-åringer.
Lysmesse 4. desember. Dette ble
arrangert av speiderne som deltok
med prosesjon.
Stokkan grendehus: Gudstje
neste 18. desember.
Julaften: Tradisjonell gudstjeneste.
1. juledag: Tradisjonell juleguds
tjeneste.
Det er holdt 36 gudstjenester i
kirkene i Inderøy sokn i 2016.
Det er foretatt 34 dåpshandlin
ger, 46 er konfirmert, 15 kirkelige
vielser, og 39 begravelser i soknet.
Det har vært 5276 besøkende i
kirkene våre.
Det har også vært arrangert 9
konserter i kirken, med 2139 besøk
ende.
5 har meldt seg inn i kirken, og
41 har meldt seg ut.
Det har blitt gitt 89876 kroner i
offergaver. Det kom inn 30507 kro
ner på konfirmantenes fasteaksjon.
Andre aktiviteter/ viktige saker
i 2016
Medarbeiderfest 15. januar for fri
villige og ansatte tilknyttet kirka
i Inderøy. Det startet med gudstje
neste i Vestvik kirke, og etterpå fort
satte den årlige festen på Haugtun.

Besøkstjenesten ble organisert
på en ny måte fra 2017. En repre
sentant fra hvert sokneråd i kommu
nen, samt prest, utgjør nå et styre for
Besøkstjenesten.
17.
februar:
Internasjonalt
arbeid. Prost Gustav Danielsen
orien
terte om dette i eget møte i
Steinkjer bedehus for alle sokneråd
ene i prostiet.
Soknerådet fikk utover våren ori
entering fra de ulike yrkesgruppene
og aktivitetsgruppene i soknet, deri
blant kantor, kirketjener, speiderne,
blomsterfondet, Kjerkstustiftelsen,
de som syr dåpskluter, samt kirke
koret, om hva de jobber med. Veldig
nyttig orientering.
De nye lederne i soknerådene
i kommunen ble invitert til Erke
bispegården av Nidaros bispe
dømme 15. mars.
Ny plan for trosopplæring av
barn: TROLL. Denne gjelder fra 1.
januar 2016. Presentert for soknerå
det ved Silje Vang Pedersen.
Besøk av prost Danielsen 7. april
i soknerådet. Orienterte om dia
koni, internasjonalt engasjement og
menighetsutvikling.
Eritreerne i kommunen vår
begynte 17. april å låne kirka de
søndagene det ikke var gudstjeneste
i soknets regi. Dette varte ut hele
2016.
8. mars var det misjonskveld
på Kjerkstu til inntekt for misjons
prosjektet i Mali.
Inderøyfest: Gudstjeneste i
Sakshaug kirke 12. juni.
Kirken har også dette året vært
sentral i arbeidet med å sette i gang
åpen dialog mellom ulike reli
gioner/livssyn. Det har bl.a. vært
arrangert to turer til Lerkendal der
omtrent 50 av våre nye landsmenn
fikk delta sammen med sokneprest
Ottar Strand. Månedlige dialogmø
ter på Internettcafèen.
Hjertestarter er innkjøpt og plas
sert bak i Sakshaug kirke.
Fellesmøte 22. september for
alle soknerådene i kommunen i for
bindelse med ansettelse av ny prest.
Fellesmøte 22. november hos
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Helge Stuberg for alle soknerådene
i kommunen vedrørende tiltak for å
få ny prest til Inderøy.
Menigheten har to kor, og flere
bibelgrupper.
Menigheten har et misjonspro
sjekt i Mali og egen misjonskontakt.
Kjerkbladet kunne feire 75-års
jubileum i år.
Jan Olav Veium sluttet som
vikarprest til jul. Han ble takket av
på gudstjenesten i Salberg kirke 16.
desember.
Inderøy sokn mangler prest. Det
var to søkere til soknepreststillingen
ved utgangen av september 2016,
men begge takket nei til stillingen.
Nye fremstøt blir gjort i 2017.
Det har vært nok et år med mye
aktivitet i Inderøy sokn. Soknerådet
retter en stor takk til alle som gjør en
innsats i det frivillige arbeidet i sok
net. Vi takker alle klokkere og kirke
verter, og alle sang- og musikkrefter
som deltar under arrangementer i
soknets regi.
En varm takk til alle som hjelper
til med barn-, ungdoms- og eldre
arbeid, speiderarbeid og besøkstje
neste, til de som vasker duker og
pusser sølv og messing, og de som
gjør det pent ute. En stor takk også
til de som syr vakre og minnerike
dåpskluter.
Takk til alle lag og organisasjo
ner som årlig sørger for pynting,
kirkekaffe og på annet vis deltar i
menighetens arbeid.
Vi takker også alle som stiller
opp på dugnad, ute og inne i de to
kirkene våre.
Kjerkbladet er i år 75 år. Et stort
og viktig arbeid legges ned hvert år
av redaksjonen og styret. En stor
takk til dem.
Tusen takk til alle ansatte i sok
net som gjennom sitt daglige arbeid,
både ute og inne, og for folk i alle
aldre, gjør at kirka er et fint og godt
sted å komme til i glede og sorg.
Inderøy, mars 2017.
Inderøy sokneråd
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
26.02. Adam Moan Berg
Oskar Rotvold Jørstad
Anne Møller Sundnes
12.03. Simon Matteo Kjesbu
26.03. Agnes Ystgård Snerting
16.04. Stine Marie Kvam
Lone Espendatter Weie
Tonje Selbo Vistven
Vid Olaf Løvmo
Døde
09.03.
12.03.
22.03.
05.04.
16.04.
28.04.
30.04.
03.05.

Rolv Ingemar Holøyen
Svein Hermann
Ole Audun Rostad
Hilma Oline Fossum
Gudny Næss
Peder Ingvald Ulvin
Trygve Lyngstad
Kyrre Johannes Aurstad

12.05. Anton Næss
28.05. Oddbjørg Næss

f. 1947
f. 1929

RØRA SOKN
Døypte
02.04. Elena Nilsen-Walseth

Døde
17.04. Asbjørn Herstad
11.05. Åshild Johanne Moe
29.05. Ole Andreas Gjørv

Vigde
18.02. Anette Ulvin og
Espen Lilleberg
f. 1934
f. 1933
f. 1950
f. 1920
f. 1944
f. 1927
f. 1927
f. 1957

Døde
16.02.
05.04.
07.05.
28.05.

Arne Hansen
Inge Storstad
Gunda Westrum
Tove Letnes Green

SANDVOLLAN SOKN
Vigde
20.05. Maren Tangstad og
Ole Morten Gangstad

f. 1929
f. 1921
f. 1922
f. 1966

f. 1948
f. 1942
f. 1930

MOSVIK SOKN
Døpte
09.04. Ella Katrine Langfjæran
Ørsjødal
21.05. Vanja Johanne Staberg
Døde
17.03.
23.03.
05.04.
05.04.

Jørgen Grande
f. 1926
Astrid Johanne Sponga f. 1921
Svein Olav Grande
f. 1946
Astrid Selseth
f. 1922

INDERØYPÅSKE
I år som i fjor satset vi på det vi
har valgt å kalle Inderøypåske. Det
innebærer at vi har fordelt gudstje
nestene og de ulike påskedagene
rundt om i alle soknene. Dermed får
vi samla ressursene til ett arrange
ment hver dag. Noe som gir bedre
kvalitet og «trøkk» på hver gudstje
neste. I år ble fordelingen slik:
Palmesøndag – Mosvik kirke,
med Ottar Strand som prest, Silje
Vang Pedersen som kantor og Klon
ken som spilte.
Skjærtorsdag – Bøl, friluftsguds
tjeneste med Ottar Strand som prest
og Nordøy hornmusikklag sto for
musikken. Vestvik kirke – kvelds
gudstjeneste med Ottar Strand som
prest og Silje Vang Pedersen som
kantor.
Langfredag – Heggstad kyrkje,
Sverre Gustad som prest, sang av
Aud Sissel F. Følstad og Veronika S.
Moan, Sigrid Lyngstad Skjerve på

fiolin, Bjørn A. Bratsberg og Sigrid
Amalie Bratsberg på piano, Siv
Anette Lorentzen på orgel.
Påskenatt – Salberg kyrkje, mid
nattsgudstjeneste med Ottar Strand
som prest, Siv Anette Lorentzen
som kantor, sang av Trygve Vist,
Bjørn A. Bratsberg og John Halvor
Berg.
1. påskedag – Sakshaug kirke,
prost Gustav Danielsen som prest,
Bjørn A. Bratsberg som kantor,
Siv Anette Lorentzen som dirigent,
Sakshaug kyrkjekor, Elin Gjærde på
trompet, Sveinung Gravås på fløyte.
Det nye for året er at vi i tillegg
har hatt en liten påskekonkurranse.
Ved hver gudstjeneste har det stått
et stort påskeegg og medfølgende
lapper hvor man kunne skrive seg
på for å bli med i trekningen av en
premie etter påsken var ferdig. Lap
pene var forskjellige på hver guds
tjeneste, og jo flere gudstjenester

man deltok på, jo større kunne der
med vinnersjansen bli.
Det har vært flott oppmøte på
alle dagene og mange har benyttet
seg av å bli med i konkurransen vår.
Siden deltagelsen var så stor ble det
trekt 3 vinnere som hver fikk en
pose med godsaker.
Vinnerne ble: Anne Vatn, AnneBrit Røvik og Karl Johan Furunes.
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Messeliste
25.06. 3. søndag i treenighetstida
Luk 14, 15-24
Vestvik kirke
kl 12.00
Vestvikdagene v/spr.
Ottar Strand

06.08. 9. søndag i treenighetstida
Matt 11, 28-30
Solem
kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

10.09. Vingårdssøndag/14. søndag i
treenighetstida
Matt 20, 1-16
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste

28.06. Liatjønna, Mosvik kl 19.00
Friluftsgudstjeneste v/prest
Sverre Gustad

13.08. 10. søndag i treenighetstida
Luk 5, 27-32
Sakshaug gml kyrkje kl 12.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
Kjerkmarsj

17.09. 15. søndag i treenighetstida
Matt 7, 24-28
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudstjeneste
Konfirmantpresentasjon og
50-årskonfirmanter

20.08. 11. søndag i treenighetstida
Matt 23, 37-39
Hustad kyrkje
kl 19.00
Gudstjeneste v/prost
Gustav Danielsen

Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgtidsgudstjeneste
Konfirmantpresentasjon og
50-årskonfirmanter

29.06. Sakshaug gml kyrkje kl. 19.00
Persokmesse v/prest
Sverre Gustad
02.07. 4. søndag i treenighetstida
Mark 10, 17-27
Kjerknestangen
kl 11.00
Friluftsgudstjeneste v/prest
Sverre Gustad
Båttreff
09.07. 5. søndag i treenighetstida
Matt 7, 15-20
Hustad kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prest
Sverre Gustad
16.07. 6. søndag i treenighetstida
Luk 5, 1-11
Sakshaug gml kyrkje kl 11.00
Gudstjeneste v/prest
Sverre Gustad
23.07. 7. søndag i treenighetstida
Luk 15, 1-10
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Per Jostein Johansen
29.07. Olsok
Joh 12, 24-26
Sakshaug gml kyrkje kl 18.00
Olsokmesse v/spr. Ottar Strand
Hustad kyrkje
kl 20.00
Olsokmesse v/spr. Ottar Strand
30.07. 8. søndag i treenighetstida
Matt 6, 19-24
Hamnasætren
kl 18.00
Olsokvandring v/spr.
Ottar Strand

27.08. 12. søndag i treenighetstida
Matt 25, 14-30
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Skolestartgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/prest
Sverre Gustad
03.09. 13. søndag i treenighetstida
Matt 25, 14-30
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand og prost Gustav
Danielsen
Innsettelse av ny prest/
prestevikar.

24.09. 16. søndag i treenighetstida
Mark 7, 31-37
Mosvik
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
Konfirmantpresentasjon og
50-årskonfirmanter
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
Konfirmantpresentasjon og
50-årskonfirmanter
Høsttakkefest

Nytt lydanlegg
i Mosvik og Vestvik kirker
Mosvik sokneråd hadde for en tid tilbake et vedtak om å skaffe nye høy
taleranlegg i kirkene. Soknerådet satte ned et utvalg bestående av Steinar
Tangstad, Gunnar Viken og Ivar Jakob Aarmo. Det ble bestemt at Sørli
Musikksenter AS i Steinkjer skulle stå for den praktiske gjennomførin
gen. Finansieringen skulle skje ved at soknerådet brukte fondsmidler. I
fjor vår ble lydanlegget montert. Resultatet ble meget bra – og vi i sokne
rådet vil takke komiteen for utmerket arbeid.
For soknerådet – Jan Sundseth

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
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:
Kjell Westerdahl
tlf. 74 15 60 20
mobil 910 05 835
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
John Halvor Berg
mobil 906 64 605

Røra sokn:
Leiar i soknerådet:
Jørn Indgul

Leder i Inderøy kirkelige fellesråd:
Vivian Furunes
mobil 902 71 513

mobil 902 71 513

Inderøy sokn:
Leder i soknerådet:
Birgit Sund Henriksen
mobil 905 58 327

mobil 977 87 568

Sandvollan sokn:
Leiar i soknerådet:
Kristin Duklæt Taraldsen
mobil 922 13 199

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

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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