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Nokre salmestrofer
Salmane i Bibelen ber fram ein bodskap som
er formfull, vakker og velklingande, og som
rører oss i vårt indre. Dei har tala til menneska i omlag 3000 år, og vitnar om Gud
og oss menneske i ulike livssituasjonar. Her
møter vi levd liv og prøvd tru. Desse salmane
har vore, og er ei berande kraft i den kristne
trua. Som til dømes salme 121 «Eg lyfter augo
mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå?» Dette
er ein av songane til festreisene, på vandringa
opp til heilagdomen i Jerusalem. Folket gjekk
gjennom eit landskap der ulike guddommar
vart dyrka. På fjell og haugar tilba dei sol og
måne, altså skapningen i staden for skaparen. Då spør pilegrimane: Kvar kjem hjelpa
vår ifrå? Tvila gnog. Kven skulle dei venda
seg til? Svaret kjem i neste strofe. «Mi hjelp
kjem frå Herren som skapte himmel og jord.»
Dei var på reise for å tilbe Han. Dette talar til
oss i dag. Vi vert påverka av så mange tanker,
idear og framande religionar. Det er mange
«fjelltoppar» i tida vår som freistar oss. Kven
skal vi vende oss til? Jau, til Han som vi vedkjenner i truvedkjenninga: « Eg trur på Gud
Fader, den allmektige, som skapte himmel
og jord ; Eg trur på Jesus Kristus; Eg trur på
Den Heilage Ande.»
Nye salmar fekk rom i den kristne gudstenesta. Då kristentrua hadde slege rot i landet vårt, og gudstenestelivet i Nidarosdomen
var på sitt høgste i mellomalderen, får vi salmestrofa «Lux illuxit laetabunda». Dette er
ei strofe frå Olsokmessa på 1100 talet. Her
hyller vi Kvite Krist som Olav den heilage
peikte på. «Ljoset over landet dagna», syng vi
i dag. (NoS 248) Songstrofa minner meg om
Jesu ord: «Eg er lyset i verda. Den som fylgjer meg skal ikkje vandra i mørkret, men ha
livsens lys», Joh. 8,12. Eit gledeleg lys, Kristi
lys, strøymde over land og folk. Med reformasjonen vart dette store verket frå 1100 talet
Framsidebildet: Mosvik kirke 17. mai 2018.
Foto: Arnold Lorentsen.
Baksidebildet: Sommerkveldsstemning ved
Kvamsholmen. Foto: Nina Fossum.

forkasta. Det var katolsk og måtte difor fjernast. Pergamenta som dei var skrive på vart
delt opp og brukt igjen som omslag på ulike
dokument, og sendt til København. Dei vart
sidan funne i Riksarkivet der, slik at ord og
tonar kunne gjenskapast.
Med reformasjonen fekk vi nye salmar. Til
dømes «Gud han er så fast ei borg» av Martin Luther(NoS 108. Det var pest og sjukdom i Wittenberg, men Luther med familie
vart verande i heimen sin. I si redsle skreiv
han denne salma, eigentleg ei gjendikting av
salme 46 i Bibelen. Sjå kor desse salmane liknar kvarandre. Tru og von vart skapt gjennom ord og tonar. Med reformasjonen fekk
vi salmebøker, stadig nye bøker, til forarging
og glede. Latin vart skifta ut med danske salmar av Kingo, Brorson og Grundtvig. Med
Elias Blix og Anders Hovden fekk vi nynorske salmar. Dei kom inn i salmeskatten, men
ikkje utan stor strid. «Lux illuxit» fekk ei ny
form. «Du (Gud) sende ditt ord til Noregs
fjell og ljos over landet strøymde». Blix let
naturen vere den store forkynnaren: «Du vår
med ljose dagar, med lengting liv og song. Du
spår at Gud oss lagar ein betre vår eingong.»
Denne betre våren vitnar om det evige livet
som Jesus gir oss. «Eg er oppstoda og livet.
Den som trur på meg, skal leva om han så
døyr», Joh. 11,25.
Dette korte streiftoget sluttar eg med
fylgjande vers av bror Roger ved Taizè:
«Jesus, Guds son, du ljos i mitt indre, lat ikkje
mørkret få tala til mi sjel. Jesus, Guds son, du
ljos i mitt indre, opna meg for din kjærleik og
fred. ( Nos 635)
Lat oss saman be: «Før oss ikkje ut i freisting, men frels oss frå det vonde.»
Kvar tid får sine salmar, men salmeskatten
i Bibelen er den same.
Helsing frå Sverre Gustad

Kjerkblad for Inderøy
Vipps: 520820
Merk tilskudd med «Gave til kjekbladet»
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Helligdager og høytidsdager
Trenger vi helligdager i et sekularisert samfunn? Ja, svarte
noen her en dag. Selv om de
ikke er så ofte i kirka, betyr
dagenes navn og innhold mye
for dem.
Hvordan ville livet ha vært
uten søndag, vår ukentlige
hviledag? Jeg har levd mange
år i et kommunistisk land der
hviledagen måtte brukes for
å øke produksjon av varer og
tjenester. Det fungerte dårlig;
produksjonen sank, og folk ble
trøtte og mismodige. Sabbatsbudet er et gammelt vern for
arbeidere og arbeidsdyr lenge
før det kom egne lover om det.
Takknemlighet for hviledagen
har jeg også møtt i muslimske
områder. Fredag er ingen fridag selv om folk går i moskeen.
Før og etter fredagsbønna må
de fleste arbeide. Men når søndagen kommer, stenger mange
butikken. Takk og pris for søndagen, sier de.
De andre helligdagene vi
har i Norge er også viktige.
Navn som 3. juledag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag og

2. pinsedag understreker dette.
De er viktige for at det skal bli
gudstjenester i alle kirker i vårt
langstrakte land. De var lenge
de eneste feriedagene i landet.
At dager med ferie og fritid har
kristne navn og et kristent innhold, er viktig å ta vare på.
Vi kan ikke gi kristne helligdager andre navn, slik noen
har foreslått. Vi kan heller ikke
fjerne de gamle gudenavnene
fra ukedagene. Tors dag er
fremdeles en del av vår gamle
kultur. Vi fjerner den ikke selv
om det er få som tilber Tor med
hammeren. Vi aksepterer heller ikke billedstormere, de som
ønsker å fjerne bilder fra kirkene våre. Folk flest ble rysta
da IS ødela statuer og vakre
minnesverk fra gamle tider og
gamle religioner. La oss ikke
oppføre oss som dem.
Hellig- og høytidsdager må
ikke slettes selv om mange misliker dem. Det er få som feirer
1. mai. Hammer og sigd gir
også meg ubehag etter mange
år i et kommunistisk land med
rød terror. Men skal vi fjerne

Kjerkstubasar 2018

Kjerkmarsj 2018

Det blir basar til inntekt for
Kjerkstu på Sakshaug i år
også! Oppstart fredag kveld
12. oktober og fortsettelse
og avslutning lørdag 13.
oktober. Basaren arrangeres
etter tradisjonelt opplegg,
og vi tar med takk i mot små
og store bidrag i form av
salgsvarer, gevinster til det
store lotteriet, kjøp av lodd
og praktisk hjelp. Nærmere
om programmet senere.

Det blir Kjerkmarsj til
Sakshaug gamle kyrkje søndag 12. august. Oppmøte
ved Sakshaug gamle kyrkje
kl. 10.00, hvor man fraktes
med buss et stykke, for så
å gå tilbake. Sverre Gustad er med på vandringen
denne dagen, og det serveres kaffe/saft og noe å bite
i undervegs. Kjerkmarsjen
avsluttes med gudstjeneste
kl. 12.00 – alle er hjertelig
velkommen!

Basarkomiteen

røde flagg og historie? Nei, vi
må lære av det som er godt og
ondt. Siden jeg var i guttemusikken har jeg marsjert etter
røde faner. Hvor hadde vi vært
uten arbeidernes kamp for rettferdighet? Alle nyter vi godt av
den. Solidaritet med alle jordens undertrykte er viktig.
Slik er det også med 17. mai.
Mange bruker dagen til noe
helt anna enn å feire grunnlova.
Når Jehovas Vitner kommer på
dørene, argumenterer de mot å
feire dagen. Skal vi avskaffe 17.
mai fordi anarkister og totalitære grupper misliker norsk
lov? Kardemommelova er heller ingen fellesverdi. Den er for
kjedelig for dem som ønsker
fart og spenning, mobbing og
slåssing.
Alt dette forteller meg at
søndager, helligdager og høytidsdager er viktige for å skape
et godt samfunn. Jeg er stolt og
takknemlig for det som kirka
og forfedrene/mødrene har gitt
som en god arv.
Hilsen Hans Birger Neergård

Gudstjeneste på Solem
Søndag 5. august kl. 12 er
det friluftsgudstjeneste på
Solem. Ta med campingstoler og nyt gudstjenesten –
med en fantastisk altertavle
– i finværet. Oktetten spiller. Etter gudstjenesten har
bondelaget salg av mat – den
pleier å være førsteklasses!
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Ny suksess for Salbergstu-basaren:

I år som i fjor ble basaren i Salbergstu en suksess

Også årets utgave av kjerkstubasaren ble en ubetinget suksess. Det var imidlertid en viss
skepsis tidlig på dagen, lørdag 17. mars – hvor ble det av
publikum? «Kundene» dukket
etter hvert opp og sørget for at
dagen totalt sett ble riktig så
trivelig og inntektsbringende.
Arrangørene har jobbet godt
med å skaffe gevinster og ellers
få til et arrangement som gjør
det attraktivt for rørbyggene.
Ikke bare er det store sjanser
for gevinster eller et godt kjøp
av diverse husgeråd, det er også
lagt opp til en stor grad av trivsel. Mange var det derfor som
kjøpte kaffe og vaffel mens de
hørte på så vel unge som eldre
musikalske bidragsytere.
Selv om driftige arrangører jobber iherdig må det til
bidragsytere hva gjelder gaver
og premier. Etter å ha sett
lista over hvem som har gitt
til basaren blir man imponert.
Ikke bare har man fått gaver
fra lokale bedrifter i egen kom-

Røra-oktetten stiller alltid opp!

Henriette Linea Kvelstad Østereng og Hannah-Emilie Støre-Valen som unge og
lovende sangsolister.

mune, man har også i stor grad
mottatt bidrag fra firma i nabokommunen i sør. I tillegg til
dette er det blitt gitt betydelige
mengder gaver fra privatpersoner. Arrangementskomiteen,
med leder Jorun Støre i spissen,
fremhever den iherdige dugnadsinnsatsen som bygdefolket
på Røra har bidratt med. Den
er rett og slett imponerende!

Etter å ha gjennomført to
basarer er det hyggelig å konstatere at det økonomiske resultatet er både stort og økende. Det
ryktes at årets resultat sannsynligvis vil gi et netto-overskudd
på over 30.000 kroner. Et resultat som Røra som ei relativt lita
bygd må være svært stolt av.
Tekst/foto:
Hans Reidar Hammer
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Info fra menighetspedagog
Tårnagentdag
Onsdag 14. mars ble det arrangert Tårnagentdag
for 3. klassinger. Dagen startet med frokost kl.
08.00 på Kjerkstu, etterfulgt av presentasjon og
labyrint. I labyrinten fikk vi tildelt blant annet
agentkort og agentnummer. Videre så vi på en
film som heter Tårnagentene før vi gjennomførte
flere oppdrag både i kirka og på lillesalen. Etter
hvert utført oppdrag fikk vi en stjerne på agentkortet. På slutten av dagen hadde vi en liten
gudstjeneste i kirka hvor alle tårnagentene fikk
utdelt tårnagentbuff og siste stjerne for fullført
oppdrag. Dagen ble avsluttet med middag for
tårnagenter med foreldre og søsken på Kjerkstu.
En meget vellykket dag! Tusen takk til alle som
hjalp til.

hvor barna blant annet ble fristet med godteri av
Heksa hvit. Kvelden ble avsluttet med en liten
gudstjeneste hvor det ble utdelt bibler til 5. klassingene. Da måtte alle gå gjennom klesskapet for
å komme inn i Narnia (kirka).
Trilletreff
Ca. hver tredje mandag har vi Trilletreff for foreldre i fødselspermisjon. Vi starter med en trilletur fra Sakshaug kirke kl. 11.00 og avslutter
med lunsj på lillesalen. Dette er en fin måte å bli
kjent med andre foreldre og barn, i tillegg til litt
trim. Første gang etter sommeren blir mandag
27. august kl. 11.00. Håper vi ser mange nye fjes
i tillegg til gamle!

Trilletreff med hele 6 barn pluss foreldre – kjempegøy!

Prestevikar Janne Grete Jørstad forteller historien om tårnet til tårnagentene.

Palmelørdag
I Mosvik ble det lørdag 24. mars arrangert
Palmelørdag for 4. klassinger. Her snakket vi
om hva som skjedde med Jesus i påsken, lagde
mange palmeblader som vi pyntet kirken med og
koste oss med vafler til lunsj. Dagen etter deltok
en 4. klassing fra Mosvik i gudstjeneste på Palmesøndag.
Ettermiddag i Narnia
Lørdag 21. april var kirken pyntet som Narniaskogen for 5. klassinger. Vi startet kvelden med
å se «Løven, heksa og klesskapet» og spise pizza.
Etterpå hadde vi en løype med 3 poster i kirka,

Filmkveld med konfirmantene
I år prøvde vi noe nytt. I stedet for vanlig undervisning ble det 5. april arrangert filmkveld for
konfirmanter med foreldre. Filmen «I skyggen
av oljeeventyret», laget av Marthe Hallem ble
vist. Arne Haugberg, tidligere rektor på Ørmelen skole, kom for å snakke om hvordan det var
i Verdal på den tiden. Tema for kvelden var «Du
har et valg», og vi håper at denne kvelden kan
skape viktige samtaler mellom konfirmanter og
foreldre. Konfirmantene er på vei inn i en tid
hvor de må ta viktige valg og vi håper at denne
kvelden kan hjelpe. Tusen takk til Arne Haugberg og Marthe Hallem!
Tekst/foto: Elise Tetlimo
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Årsmelding Røra sokneråd 2017
Soknerådet har i året bestått av:
Leder: Jørn Indgul
Nestleder: Magnus Støre
Kasserer: Odd Magne Larsen
Sekretær: Grete Neergård
Styremedlem: Elin Beate Lundås
Styremedlem: Arnt Gregersen
1.vararepresentant: Torunn Green
Øvrige vararepresentanter: Bjørg
Norum, Trond Johansen, Anita
Axelsson
Soknerådets representanter i Fellesrådet: Jørn Indgul og Magnus
Støre
Soknerådets representant i styret
for Kjerkbladet: Elin Lundås
Soknerådets representant i styret
for Besøkstjenesta: Grete Neergård
Prestene har vært representert ved
Ottar Strand og Janne Grete Jørstad
Klokkertjenesten har vært utført
av: John Halvor Berg, Helene
Berg, Nina Bente Løfblad og
Marit Støre Valen
Aktiviteter i 2017
* Soknerådet har hatt 7 møter og
behandlet 32 saker.
* Det har vært 2 fellesmøter
sammen med de andre soknene
i kommunen.
* 19. mars var det soknets årsmøte etter gudstjenesten. Årsmelding og regnskap ble godkjent! Det ble servert kirkekaffe
i Salbergstu.
* 2. april gjennomførte konfirmantene i samarbeid med
representanter fra soknerådet
årets fasteaksjon.
* 15. april var det Påskenattgudstjeneste i Salberg kirke.
Det var godt oppmøte.
* 2. mai var det dugnad på kirkegårdene ved Salberg kirke og
rundvasking av Salbergstu. Det
var svært godt oppmøte. Det
ble servert kaffe til dugnadsgjengen.
* 4. mai var det prøving av konfirmantkapper og fotografering
av konfirmantene.

* Frigjøringsdagen 8. mai ble
markert ved minnesteinen v/
Salberg kirke, Røra hornmusikk deltok. Arrangementet var
i kommunens regi og Røra sokneråd stod for kaffeservering.
* 13. og 14. mai var det konfirmasjon i Salberg kirke med til
sammen 17 konfirmanter. Røra
hornmusikk spilte utenfor kirken.
* 17. mai gudstjeneste. Det var
salg av kaffe og is på Salbergstu.
* Våren 2017 ble det gjennomført dugnad for oppføring av
redskapsbod og søppelskur v/
Salberg kirke. Det var en ivrig
dugnadsgjeng som stilte opp!
Austad Maskinstasjon og Brødrene Austad leverte en god
jobb til en gunstig pris for
grunn- og betongarbeidet!
* 6. august var det friluftsgudstjeneste på Solem. Her var det
presentasjon av vår nye prest,
Janne Grete Jørstad. Hun
holdt prekenen for dagen og
gjennomførte dåpshandlingen.
Oktetten spilte under gudstjenesten. Røra bondelag hadde
salg av grillmat og kaffe etter
gudstjenesten.
* 17. september var det presentasjon av årets konfirmanter
og markering for 50-årskonfirmantene. Det ble servert
kirkekaffe etter gudstjenesten.
Soknerådet sørget for festmiddag for 50-årskonfirmantene på
Salbergstu etter gudstjenesten.
* 1.oktober var det høsttakkefest
hvor representanter fra Inderøy
Bondelag stod for pynting av
kirken.
* 12. november var det utdeling
av 4-årsboka. Det ble servert
kaffe/saft og brød i kirka etter
gudstjenesten.
* 10. desember var det lysmesse
i Salberg kirke. Konfirmantene
og Røra Songlag deltok. Det

ble servert kirkekaffe i kirka før
gudstjenesten.
Kirkelige handlinger ved
Salberg kyrkje
Det har vært 17 gudstjenester
med til sammen 1217 deltakere.
Det har vært 14 dåp, 2 vielser, 17
konfirmanter og 13 begravelser.
Det har kommet inn kr. 23 328,- i
offergaver i 2017.
Salbergstu
* Soknerådet har gjennom året
arbeidet med å markedsføre Salbergstu for utleie og arbeidet for å
skaffe midler for å ivareta driften.
* Det ble gjennomført basar 25.
mars for å skaffe midler til drift
av Salbergstu. Det var god oppslutning om basaren og det ble
et godt økonomisk resultat.
* 12. oktober var det oppstartmøte for Salbergstuas venner.
Dette er en venneforening som i
samarbeid med soknerådet skal
bistå med drift og økonomisk
støtte til Salbergstu.
* Det planlegges ny basar 17. mars
2018 i regi av venneforeninga.
Økonomi
Økonomisk oversikt framlegges
ved kasserer på årsmøtet.
TAKK
Røra sokneråd retter en stor takk
til Oktetten, Røra Songlag, Røra
Hornmusikklag og Røra skolemusikk, Røra Sanitet og Inderøy Bondelag som alle stiller opp ved flere
arrangement og skaper trivsel!
Takk for samarbeid og engasjement fra Salbergstuas venner!
Takk til Astrid Stubbe for de
vakkert broderte dåpsklutene!
Takk for gaver og bidrag gitt
til Salbergstu og Røra sokneråd i
2017!
Takk til alle ansatte og frivillige
for god innsats i 2017!
Røra sokneråd
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Til konfirmantene i Inderøy 2018:

Kjære konfirmanter!

Gratulerer så mye med dagen!
I dag er det deres dag og det er
en stor dag for hver og en av
dere. Det er siste dagen i et år
som har inneholdt blant annet
undervisning,
gudstjenester,
fasteaksjon, nattvolleyballcup
og konfirmantleir. Det har vært
mye beskjeder fram og tilbake
og mange har vært involvert i
dette året, menighetsrådene,
frivillige, vi ansatte på kirkekontoret og sist men ikke minst
foreldrene deres.
Konfirmasjon er en bekreftelse på dåpen og vi er glad for
at dere velger å konfirmere dere
i kirka. Det er en viktig tradisjon, men også en opplevelse
for livet. Det siste året har dere
hatt konfirmantundervisning
hvor dere har lært om kristendommen i tillegg til andre viktige temaer som jeg håper har
satt noen spor og kan hjelpe
dere senere i livet.
Dette er en stor dag i livene
deres som dere vil huske lenge,
forhåpentligvis resten av livet.
Jeg vil tro at mange av dere har
vært litt nervøse og gruet seg til
i dag. Og det er helt normalt!
Men dette har jo gått kjempebra. Dere er flotte, tøffe, snille
og ansvarsfulle ungdommer
som nå er på vei inn i voksenlivet, og det tror jeg at dere kommer til å takle kjempefint.
Jeg har bare vært med dere
det siste halvåret. Tiden har
gått alt for fort, og jeg skulle
ønske jeg fikk mye mer tid
sammen med dere og bli kjent
med hver og en av dere. Men
det er ikke så lett på så kort
tid når dere er så mange. Dere

har til sammen vært nesten 80
stykker på undervisning samtidig. Jeg hadde en konfirmant
som satt på med meg hjem fra
konfirmasjonsleiren. Etter at vi
hadde kjørt et stykke og pratet
en del sa jeg at jeg skulle ønske
at jeg kunne snakke sånn og bli
kjent med alle konfirmantene
på samme måte. Da svarte konfirmanten: Du kan jo ta med
alle på en biltur! Et godt tips
var det, men ikke så enkelt å
gjennomføre dessverre.
Så kommer nå tiden etter
konfirmasjonen. Du skal tilbake til hverdagen. Til skole,
fotball, håndball, snapchat,
instagram, netflix-serier og
spille fortnite. Du er nå i en
alder hvor det er vanlig å være
usikker på seg selv. Du skal
finne din egen identitet og det
er faktisk et livslangt prosjekt.
Identiteten din blir til mellom
hva andre syns om deg og det
du synes om deg selv, både
positivt og negativt. Du kan
velge å ta til deg det andre sier
om deg, eller du kan velge å si
nei, sånn er jeg ikke. Der må
du ta et valg. Jeg tror at altfor
mange ungdommer i dag vil
være noe annet enn det de er.

Men Gud vil så gjerne at du
skal være deg selv. Så hvem er
du? Hvem vil du være? Det er
det bare du som kan bestemme.
Det er ikke sikkert at du
tenker så mye på det nå, men
det er viktig for oss i kirka at
du vet at vi er her! Vi er her for
dere. Vi er her når du mister
noen du er glad i, vi er her når
du trenger noen å snakke med,
vi er her når du vil døpe barnet ditt, vi er her når du skal
gifte deg og i kirka er alle like
mye verdt UANSETT! Her er
alle velkommen og her skal du
føle deg trygg. Jeg håper at du
finner din vei, med den kristne
troen som en trygghet og en
base i livet og håper at kirken
kan være en plass du kommer
til både i glede og sorg i årene
fremover.
Jeg fikk høre at mange av
dere har satt seg opp på liste
over ledere til konfirmasjonsleir neste år og det syns vi er
kjempegøy. Dere er så flinke og
tøffe!
Stå på og lykke til med fremtiden!
Elise Tetlimo
Vikarierende trosopplærer

50-årskonfirmantfester i 2018
50-årskonfirmantfestene i Inderøy prestegjeld blir arrangert
på følgende dager:
• Søndag 16. september kl. 11.00 – oppmøte Heggstad kyrkje
• Søndag 16. september kl. 11.00 – oppmøte Mosvik kirke
• Søndag 23. september kl. 11.00 – oppmøte i Salberg kyrkje
• Søndag 23. september kl. 11.00 – oppmøte i Sakshaug kyrkje
Alle konfirmanter har fått skriftlig innbydelse fra sine sokn.
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Mange aktive og engasjerte
speidere i Inderøy
Medlemstallet speidere i Inderøy
har gått betraktelig opp den
siste tiden, slik at i dag er de over
50 engasjerte og aktive unge,
inkludert lederne. Medlemstallet i Inderøy KFUK og KFUM
speidergruppe har svingt en del
i løpet av årene, og aktiviteten
avhenger her som i mange andre
organisasjoner av ildsjeler som
drar lasset.
Dyktige ildsjeler
Hilde og Svein Aastrup gjorde
en kjempejobb for speiderne i
mange år, og da de ga seg tok
Martin Fossum Andreassen
over som leder.
- Fra 2016 til 2017 var jeg
leder alene. Medlemstallet da
var på rundt 20 barn og unge,
forteller Martin som har vært
ivrig speider selv i mange år.
Han visste imidlertid at potensialet var større, for i perioden
2008 til 2014 var det mange
flere aktive speidere med.

Ledergruppa gjør en god jobb. Foran fra venstre Morten Tesaker, Sara Aune
Tesaker, Martin Fossum Andreassen. Bak fra venstre Adrian Gran og Rikke
Abelone Mobeck.

- For å rekruttere medlemmer er vi nødt til å dra rundt
på skolene for å fortelle om det
vi driver med, og det blir mye
jobb for en mann alene, derfor utvidet vi ledergruppa slik
at vi nå er fem som deler på
oppgavene, sier han fornøyd.

Speiderne gjør mye artig. Her er de ute og padler med kano.

De andre lederne er; Rikke
Abelone Mobeck, Sara Elise
Aune Tesaker, Morten Tesaker
og Adrian Gran. Til sammen
har de gjort en kjempejobb, for
nå er medlemstallet oppe i 54.
- Noen få er passive medlemmer fordi de er utflyttet, men de
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deltar når de er hjemme, forteller Martin. Og det passer helt
i tråd med mottoet; en gang
speider, alltid speider.
Tar merker og er på leir
Og hvem er så disse speiderne?
Jo, de er aktive unge fra 2. til
10. klasse som liker å være ute i
friluft og å gjøre praktiske oppgaver.
- Ikke alle liker fotball og
håndball, og noen ser etter
andre utfordringer enn å konkurrere. Felles for dem alle er at
de liker å være ute i naturen og
at de er glade i friluftsliv, oppsummerer Martin. Han forteller at speiderne møtes fast en
gang hver 14. dag, og da er de
enten på speiderhytta på Kjerknesvågen, på Kjerkstu eller på
Hjulstadholmen som passer
bra nå på sommeren.
- De yngste tar merker, og
det kan være i alt fra dyrelivet
i fjæra til fakta om blomster. I
skogen kan man ta bål- og matmerker, eller i pionering. Da
lager vi portaler der vi surrer
rajer med sisaltau, eller vi byg-

Her rigges det teltleir på Hjulstadholmen.

ger bord og benker som vi kan
bruke når vi er på leir, forteller
Martin. For speiderleir er noe
alle speiderne gleder seg til.
-Hvert andre år er det enten
kretsleir eller landsleir. I år skal
det være landsleir på Hell, og
for to år siden hadde vi en fantastisk tur til Herøy, sier Martin.
Han forteller at de også har en
samarbeidsgruppe i Holymoorside i Peak District i England.

- Der var vi i 2015, og det
var en flott opplevelse. I 2016
var de her i Inderøy før de også
dro til Herøy, forteller han. Det
er ingen tvil om at inderøyspeiderne får oppleve både spennende og nyttige saker, og om
flere har lyst til å være med, så
er det bare å ta kontakt med en
av de engasjerte lederne.
Tekst/foto: Nina Fossum

Middelalderkirkene Hustad og Sakshaug:

Åpne kirker på søndager
i juni - juli - august fra kl. 13.00-16.00
Inderøy Fortidsminneforening startet tilbudet i
2014 og det har vært en god økning av besøkende
i begge kirkene. Vi takker alle som har gitt av sin
tid for å få dette til, når vi bretter opp armene og
løfter sammen gir vi gode opplevelser til mange
mennesker som kommer til Inderøy for å besøke
oss - og de vakre kirkene våre. Hus trenger folk,
også middelalderkirker trenger folk.
Nå er utfordringen vår å ha kirkene mer åpne.
Kanskje ha noen unge guider som har dette som
sommerjobb. Det koster noen kroner, så hvordan skal vi få dette til? Gode forslag tas imot
med stor takk. Fortidsminneforeningen sentralt

som eier kirkene er veldig aktiv med tanker om
utbedringer inne og ute. Det skjer ting og reparasjoner blir gjort.
Landskapet foran Hustad kirke er nå blitt
mer åpent mot fylkesvei. Det ser vakkert ut. Nå
mangler vi bare vannklosett!
I tillegg til åpne kirker avholdes arrangementer som gir gode opplevelser i kirkerommet.
Det er mange muligheter for bruk av kirkene.
Fortidsminneforeningen er åpen for forslag til
mer bruk utover det vi har i dag.
Inderøy Fortidsminneforening
Aud Karin Holmern
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Årsmelding Sandvollan sokneråd 2017
Valgte og ansatte
Leder Kristin Duklæt Taraldsen
Nestleder Harald Einar Kirknes
Erichsen
Sekretær Mona Værdal Ferstad
Kasserer Helge Stuberg
Styremedlem Svein Lidbom
Styremedlem Mari Manka
Varamedlem (møter fast i soknerådet) Arnt Martin Storli
Varamedlem Astrid Irene Vist
Varamedlem Christina Heggstad
Varamedlem Anita Manum
Varamedlem Bente Volan
Sokneprest Ottar Strand møter
i soknerådet. I løpet av 2017 har
vi fått tilsatt ny prestevikar, og fra
1.august 2017 møter Janne Grete
Jørstad i soknerådets møter.
Andre verv
Representant i Inderøy kirkelige
fellesråd Kristin D. Taraldsen
med personlig vararepresentant
Helge Stuberg
Representant i Inderøy kirkelige
fellesråd Harald Einar Kirknes
Erichsen med personlig vararepresentant Svein Lidbom
Representant i styret for Kjerkblad for Inderøy Astrid Vist
Representant i redaksjonskomiteen for Kjerkblad for Inderøy
Kari Nikolaisen
Revisor Kirsti Teveldal
Kirkens Nødhjelps-kontakt Helge
Stuberg og Mona Værdal Ferstad
Trosopplæringsutvalget Kristin
D. Taraldsen og Bente Volan
Besøkstjenesten Anita Manum
Frivillig klokkertjeneste Kari
Nikolaisen
Kari Hallem Stuberg
Gunvor Moberg
Sandvollan sokneråds arbeid 2017
Rådet har holdt 4 egne soknerådsmøter, 3 felles med øvrige sokneråd i Inderøy, og 1 årsmøte.
18 saker er tatt opp til behandling.

Trosopplæring
o Familiegudstjeneste i Heggstad
kirke med utdeling av Bibelen
til barneskoleelever på femte
årstrinn.
o Tårnagenthelg i Sakshaug
kirke/ Kjerkstu felles med andre
sokn i kommunen.
o Konfirmasjon i Heggstad kirke.
Det ble holdt 1 konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Ottar
Strand forrettet. Sandvollan
sokn hadde 7 konfirmanter.
o Konfirmantpresentasjon
og
undervisningsoppstart for konfirmantene 2017/2018. Samling
i Heggstad kirke for konfirmanter og foreldre/foresatte .
o Familiegudstjeneste i Heggstad
kirke med utdeling av Min kirkebok til soknets fireåringer.
o I samarbeid med prestene og kirketjenerne har soknerådet videreført arbeidet med å inkludere
konfirmantene i gudstjenestegjennomføringen; eksempelvis
kirkevertfunksjon, prosesjonsledelse, opptak av offer, tekstlesing, sang og musikkinnslag i
gudstjenesten og ringing. Ungdommene er ansvarsbevisste,
utfører oppgavene med verdighet, beriker kirkesamværet og
blir gjennom deltakelse kjent
med og trygg på gudstjenestegjennomføringen.
o 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.
o Volleyball-nattcup i Mosvik er
et samarbeid med Mosvik skole
og lokalt idrettslag. Et velorganisert arrangement hvor ungdommene hadde en spennende
og fin kveld sammen.
Gullkonfirmanter 2017
Konfirmantene fra 1967 – med
ektefelle/samboer - var spesielt

inviterte til gudstjeneste i Heggstad kirke og deretter samling på
Øyna Parken. Det møtte 6 av 10
inviterte.
Fasteaksjon 2017
Den årvisse fasteaksjonen, konfirmantenes bidrag til Kirkens Nødhjelps arbeid, ble gjennomført
etter fellessamling og orientering
i Sakshaug kirkestue. Foreldre/
foresatte bidro med transport.
Soknerådet spanderte pizza og
brus etter innsamlingen.
Dugnad
Vårdugnad på Hustad og Heggstad 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 forskrifter fra Fortidsminneforeningen. Soknerådet sørget for at dugnadsgjengene fikk
rikelig med kaffe og kaker.
Dåpskluter
Tradisjonen med håndbroderte
dåpskluter til dåpsbarna er videreført. Dåpsklutene sys i svartsøm
på hellin - en vakker minnegave til
dåpsbarna. Marit Vikan er soknerådets faste syerske.
Bruk av kirka
Den tradisjonelle julekonserten
med lokale utøvere, musikere og
sangere. Sandvollan songlag var
årets arrangør. I samarbeid med
lokallaget for Fortidsminneforeningen ble det holdt åpen kirke i
Hustad kirke søndager i løpet av
juni, juli og august. Frivillige stilte
opp som guider/verter.
Sandvollan skole brukte kirka
til årets juleavslutning, besteforeldrekonsert på dagtid og en kveldskonsert til foreldre/foresatte.
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Tradisjonsarrangement
Vi synger jula ut-gudstjeneste ble
arrangert for sjuende år på rad
med lokale innslag av sang og
musikk. Spesielt viktig er samarbeidet med organisten, Sandvollan songlag og 3. klasse ved Sandvollan skole.
Diakoni
Gi bort alterbuketten. Sandvollan
sokneråd har videreført sitt enkle
diakonale virke ved å vise oppmerksomhet til soknebarn menigheten tenker spesielt på.
Gaver
Sandvollan blomsterfond har mottatt minnegave etter Alf Tønne,
Harald Berg og Asbjørn Herstad.
Vedlikeholdsprosjekt
En del arbeid gjenstår, så som
ytterlig oppfylling, planering,
ny port og opprydding omkring
avfallsbeholder, vannpost og strø
sandkasse. Oppussing av sanitæranlegget ble vedtatt i fellesrådet
høsten 2017, og arbeidene skal
være avsluttet før påske 2018.

Statistikk
Døpte
6
(4)
Konfirmerte
7
(18)
Bryllup
2
(6)
Begravelser
10
(5)
Innmeldte
1
(0)
Utmeldte
2
(11)
Antall gudstjenester 16
(17)
Antall deltagere
1127 (1314)
Offer
15030 (23857)
Tall i parentes gjelder 2016
8. Frivillighet
Sandvollan sokn har mange trofaste bidragsytere som beriker kirkelige samlinger og arrangement,
stiller opp på ulike dugnader og er
lette å be om en tjeneste. Frivilligheten i soknet er en gave til kirken
som soknerådet setter uvurdelig
stor pris på. Soknerådet vil derfor
bringe HJERTELIG TAKK til
hver enkelt :
o Lurlåt som årlig spiller ved kirken konfirmasjonsdagen og i
den årlige julekonserten.
o Sandvollan songlag som deltar
i konfirmasjonsgudstjenesten, i
gudstjenesten 17. mai, ved julekonserten og i Vi synger jula utgudstjenesten.
o Sandvollan speidergruppe som
årlig deltar i lysmesse.
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o Medlemmer i Vivace som ved
ulike anledninger gleder menigheten med vakker sang.
o Tredjeklassinger fra Sandvollan
skole som deltar i Vi synger jula
ut-gudstjenesten.
o Sissel Sandvik Våset som velvillig bidrar med musikk på høytidsdager.
o Sandvollan sanitetslag som serverer kirkekaffe og pynter i kirken i fastetiden.
o Sandvollan bygdekvinnelag som
serverer kirkekaffe, årets grøde,
og pynter kirken til høsttakkefesten.
o Dugnadsgjengene som stiller
opp og gjør en stor og verdifull
innsats for kirken, og pleier de
to gravplassene i soknet.
o Marit Vikan som syr dåpsklut
ene.
o Kari Nikolaisen, Kari Hallem
Stuberg og Gunvor Moberg, for
trofast tjeneste som klokkere.
Vi takker ansatte og frivillige medarbeidere for godt og fruktbart
samarbeid, og barn, unge og voksne
som har bidratt i gudstjenester og
det gode arbeidet for soknet.
Inderøy, 11.03. 2018
Sandvollan sokneråd

InderøyPåske
Også i år arrangerte vi InderøyPåske. I løpet
av en uke hadde vi i alt seks gudstjenester i de
fem «helårskirkene» våre, i tillegg til den tradisjonsrike påskegudstjenesten på Bøl skjærtorsdag. Til sammen var det 700 besøkende på
disse gudstjenestene. Noe av tanken bak InderøyPåske er at vi ikke skal konkurrere med oss
selv med å ha flere gudstjenester samtidig i kirkene våre. I stedet samler vi kreftene og satser
på en skikkelig gudstjeneste i hver av kirkene
i påskeuka. Det er gledelig at folk kommer på
tvers av grendene og sokn til kirker de kanskje
ikke har vært i før. Slik kan en følge påskens
drama ved å dra fra kirke til kirke i påsken.

Musikken og fellesskapet preget også årets
InderøyPåske. En treffer andre inderøyninger
i deres lokale og vakre kirke, som de er glad i
og stolt av.
Gullpåskeegget er med på alle gudstjenestene. Vi er inspirert av InderøyTur, for alle
som er på gudstjeneste skriver navnet sitt på
en lapp og er med i trekning av premier når
påskeuka er slutt. I år var det Margrete Berg,
Grete Neergård og Anne Kjesbu Ottersland
som vant.
Vi tror at InderøyPåske er en god tradisjon,
som vi vil fortsette med i kommende år.
Ottar Strand – prest i Inderøy

12

Sommer 2018

«Jeg synger meg en blå, blå salme»
«Og takker for all grøde som ble min ---». «
Djupe stille. Sterke milde ---». Det hender eg finn
meg sjølv i å gå å nynne på ei salme, eit tilfeldig
vers kanskje, eller berre eit par verselinjer som
ein gong må ha gjort inntrykk, skapt ettertanke
og sett spor, slik ein god tekst framleis gjer, og
festar seg i minnet. Ja minnet… Det er nettopp
her salmane og salmeboka kjem til meg, rett som
det er.
Eg fekk mange år på skolebenken som langt
om lenge enda opp i eit yrke og ein plass i samfunnet, men må etter kvart slå fast at år eg brukte
til å samle fagleg visdom for det meste er gløymt,
og at det som framleis sit att er gamle teoriar for
lengst gått ut på dato.
Ikkje alt. Eg fekk grunnopplæringa på
Asphaugen skole på Røra. Kvar skoledag i sju
år starta med bibelsoge, som det heitte, og ei
salme. Det var ein god start på dagen, der songen vart eit samlande fellesskap, og der alle fekk
vere med å gi – etter evne. Enkle songar, ikkje for
mange, og ikkje påfyll av nytt før det gamle satt
og fylte det slitte klasserommet med jubel! «Ein
båt i stormen duva, men Jesus var om bord---».
«Med Jesus vil eg fara, på livsens ferd---». «Fager
kveldsol smiler», «Kjærlighet fra Gud---». Dette
var «truopplæring», det. Gammaldags kanskje, i
dag, men av høg pedagogisk kvalitet, og innlært
med glede! «Gud signe vårt dyre fedreland---»
var gjerne med på repertoaret, og vart sunge
med sjølvsagt og forstått tyngd jamvel av sju- og
åtteåringar i tidlege etterkrigsår. Vi forsto kanskje ikkje heilt, men sansa det sterke uttrykket
for takk og glede gjennom songen.
Jul, påske, pinse: Høgtider med fest i heim
og kyrkje, og med salmar som høyrde til. Få og
enkle dei første par åra, men sia kunna vi «alt»,
og på autopilot!
Ein lovsong til Gud måtte og med etter kvart,
og få har vel teksta det betre enn Petter Dass:
«Herre Gud, ditt dyre namn å ære ---». Sia lærte
vi at salma er ei forklaring til første bønnestrofa
til og med i Fader Vår! Da eg tjue år seinare las
geologi, kom den sterke salma tilbake til meg som
ei openbaring og ein naturvitskapeleg grunnsetning: « Høyen hall og dypen dal skal vike, jord
og himmel falle skal tillike. Hvert bjerg og tinde
skal slett forsvin ---». Slik har det vore. Slik er

det. Slik blir det! Resten er tru og æve.
Eg hadde svært god kontakt med besteforeldra mine, alle fire, og var ofte på besøk. Helst på
søndag, men om eg kom i messetida, måtte det
vere ro! Kyrkjevegen var lang og helsa skrøpeleg,
så dei måtte nøye seg med gudsteneste gjennom
ein dårleg batteriradio med messe og salmesong
blanda med sus og knitring over ein mellombølge
som kom og gjekk, eller vart borte. Men salmeboka låg der, og brillene var på plass, og når oppspelet til neste salme kom, var dei parate. Song
kanskje ikkje så kraftfullt lenger, men var likevel
aktivt med, med lepper som forma stumme ord
og eit ansikt som song i djup andakt!
År seinare: Bildet av ein gammal bestefar på
likstrå, som det heitte før, i finstua. Pynta til ferd
i ope kiste, og med den slitte salmeboka lagt til
mellom kvite fingrar. « Så ta da mine hender ---»
hadde eg lært, og kunne vere med å synge ut den
døde. Stor sorg, men og ein stor takk som har
blitt større og større.
Tante Aslaug prega på sitt vis oppveksten
min, og nynna og gjerne på ei salme, gjerne som
ein kommentar til daglege hendingar. Ho kunne
mange! Thomas Kingo med «Sorgen og gleden de vandrer tilhope», var gjerne ein favoritt
--- «lykke og ulykke følge på rad. Medgang og
motgang hveranden tilrope, solskinn og skyer de
følges dog ad». Nei, livet går ikkje alltid på skinner, ikkje for henne heller, og «---alle har sitt,
stort eller litt, himlen alene for sorgen er kvitt»,
men til sist: «Himlen skal vende det alt sammen
om». Salma er eit konsentrat av livsvisdom som
det ikkje vart plass for i Norsk salmebok, men er
ein tekst eg ofte finn både trøyst og stor glede i
å tenke på.
Jo da, vi lærte og song salmar, sju år til endes,
men somme av oss strevde likevel med å finne og
forstå eit fundament under det heile. Jesus var
greitt. Han var ein historisk realitet, men Gud?
Skapet i klasserommet dei to første skoleåra var
fullt av slitte plansjar med bibelske motiv. Av
Gud og, så vidt eg minnest. Eit vennleg ansikt
bak eit stort, kvitt skjegg. Ikkje menneske? Men
alt? Kjærleik? Ande? Nei, plansjen strakk ikkje
til. Ikkje den pedagogiske tilnærminga frå ei elles
dyktig lærarinne heller! Problemet vart uløyst
folkeskolen ut.
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Så kom førebuinga til konfirmasjonen, sommaren 1952. I stor spenning møtte vi opp til time
hos ein kyndig og mildt myndig sokneprest Ove
Knarlag. Så vart det katekisme og testament og
bibellesnad og ---salmesong, frå ny Nynorsk salmebok.
Ein dag fekk vi i heimlekse «Eg ser deg Gud,
i kvar ein blom som tirer, i fagre fargar mellom
stein og strå---, Eg ser deg Gud, i kvar den bekk
som skumar, i kvite fossar mellom knaus og
knoll, og kler i brudeskaut den unge sommar og
syng sitt liv utover vang og voll ---» . Seks vers
som i ein sum er ei sterk hylling til skaparverket.
Til naturen. Til livet. Til Gud? Eg hadde fått det
svaret eg hadde leita etter, og forsto litt meir, om
det daglege og enkle, og til dei lange, lange linene
som både Dass og Kingo er inne på i dikta, eller
salmane sine. Andre kunstnarar har sett nett-
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opp det same. Hans Børli i fleire av dikta sine,
til dømes i «Gudstjeneste»: «Jeg står her i min
kirke av skogsduft og dogg og dag ---». Vincent
van Gogh brukte pensel og palett , men med den
same kjelda til inspirasjon: Skaparverket, naturen…Dei var vel inne på noko, eller? Erik Bye er
vel og det, i si salme?
«Jeg synger meg en blå, blå salme
og takker for all grøde som ble min.
For lyse døgn, for barneskritt i tunet
og dine gode kjærtegn mot mitt kinn.
Men og for våkenetter,
som aldri unte ro,
men gav min dag et dunkelt drag
jeg aldri helt forsto.
Nå synger jeg min salme».
Jørgen Røflo

Som vi veit er det ei mengde plantar og blomster som
har namn etter jomfru Maria. Ein av dei er også marisko, eller Maria gullsko, som den også blir kalt. Den har
også andre namn, som fruesko, fruetøffel, Hellig Olavs
tøffel, olavsbolle og andre. Mange av namna er inspirert
av sko eller tøffel, og det kjem av forma på sjølve blomsten. Av dei fem blomsterblada er fire lange og raudbrune, og det femte er gult og pose- eller bolleforma,
- tøffelforma. Det er dette bladet som gir blomsten den
karakteristiske utsjånaden, og som gir oss grunn til å
tenke på tropiske plantar av samme familie. For marisko
er ein orkide, og er ein av dei mest særeigne av dei norske
orkideane.
Planten kan bli 30-50 cm høg, og dei fleste plantane
har berre ein blomst. Den fins stort sett spreidd over
heile landet, som oftast berre noen få i gongen. Men
enkelte stader kan ein komme over ei samling på hundrevis, ja, kanskje tusenvis av eksemplar. Snåsa er ein
av dei stadene som har størst utbreiing av planten her
i landet. Blomsten er også motivet i kommunevåpenet
i Snåsa, og den var også fylkesblomst for Nord-Trøndelag så lenge vi var eige fylke. Planten har vore freda i
Norge sidan 2001.
Marisko trives på kalkrik grunn, i lauvskog, furuskog og berg opptil 1150 m.o.h. Planten fins over heile
Europa og austover gjennom Asia til Stillehavet.
Totalt sett er marisko ein sjeldan art, og heldig er den
som får sjå og oppleve denne spesielle blomsten!
Sigrid Haavik
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Årsmelding Inderøy sokneråd 2017
Soknerådet har i 2017 hatt følgende sammensetning:
Leder: Birgit Sund Henriksen
Nestleder: Stig Fossum
Kasserer: Ragnhild Kjesbu
Sekretær: Randi Barstad
Trosopplæringsutvalg, fasteaksjonen: Ellen Ingunn Norum
Styret for Kjerkbladet, klokkerog kirkevertturnus: Bjørn Sundfær
Stiftelsen Inderøy kirkestue: Willy
Bakstad-leder
Stiftelsen Inderøy kirkestue: LeifArne Jakobsen
Sokneprest: Ottar Strand
Medlemmer Inderøy kirkelige fellesråd: Birgit Sund Henriksen og
Leif-Arne Jakobsen
Varamedlemmer:
Studie- og bibelkontakt og misjons
kontakt: Line Evelyn Vestrheim
Stiftelsen Inderøy kirkestue, klokker- og kirkevertturnus (reserve):
Sigrid Brandtzæg
Representant til styret i Besøkstjenesten: Bjørg Ferstad Røvik
Representant til styret i Blomsterfondet: Grete Snerting Fossum
Fasteaksjonen: Jostein Kjølstad
Det har i 2017 vært 9 soknerådsmøter, derav 2 møter felles med
soknerådene i Røra, Sandvollan
og Mosvik. Inderøy sokneråd har
arbeidet med 52 saker. Årsmøtet
for 2016 ble holdt 12.03.2017 i
Sakshaug kirke.
Faste aktiviteter gjennom året
¤ Misjonsgudstjeneste første søndag i januar.
¤ Fastelavnsgudstjeneste 26. feb
ruar. Sanitetskvinnene pyntet
i kirka, deltok med prosesjon
under gudstjenesten og var
ansvarlig for kirkekaffen.
¤ Såmannssøndagen 12. februar,
feiret vi Bibelens Dag og Morsdag.
¤ Askeonsdag ble markert med
kveldsgudstjeneste i Sakshaug
kirke 1. mars.

¤ Menighetens årsmøte holdt 12.
mars.
¤ Prostimøte 14. mars. Magne
Vik Bjørkøy, informasjonskonsulent, møtte og informerte om
temaet «Kirke og media».
¤ Fasteaksjonen for konfirmantene ble gjennomført søndag 2.
april, og var felles for Inderøy,
Mosvik, Røra og Sandvollan sokn. Konfirmantene fikk
informasjon om aksjonen før
de dro ut i kommunen og samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp.
¤ «Inderøypåske» ble gjennomført også i år, der det var gudstjenester i fem av Inderøy sine
kirker, en for hver dag i påsken,
samt friluftsgudstjeneste på
Bøl.
¤ Konfirmantarbeidet inneholdt
denne våren blant annet salmekveld 6. april, konfirmantleir
22.-23. april. Nattvolleyballcup ble også arrangert for dette
konfirmantkullet i løpet av vinteren.
¤ Kirkegårdsdugnad på begge
kirkegårdene 24. april. Mange
frivillige, deriblant 10 tiendeklassinger fra ungdomsskolen,
deltok sammen med foresatte,
samt eritreere, våre nye landsmenn og deltakere fra Røde
Kors. Kaffe og vafler ble servert av soknerådet i lillesalen på
Kjerkstu etter endt arbeid. God
deltakelse på dugnadsarbeidet.
¤ 17. mai – tradisjonell gudstjeneste.
¤ Konfirmasjon 28. mai - 33 konfirmanter.
¤ 11. juni var det gudstjeneste i
Sakshaug kirke i forbindelse
med InderøyFest.
¤ 29. juni var det Persok-gudstjeneste i Sakshaug gamle kirke.
¤ Friluftsgudstjeneste på Kjerknestangen 2. juli i forbindelse
med Båttreffet.
¤ Olsokgudstjeneste 29. juli.

¤ Kjerkmarsjen fra Råstad til
Sakshaug gamle kirke der det
ble holdt gudstjeneste, ble
arrangert 13. august. Prestevikar Janne Jørstad og sokneprest
Ottar Strand ordnet med et
enkelt pilgrimsopplegg, og det
var innlagt kaffepause underveis. 20 deltakere var med på
en fin tur. Det var foredrag og
grøtsalg på museet ved Inderøy
Museums- og Historielag etter
gudstjenesten.
¤ 28. august var det felles skolestartergudstjeneste for alle elevene i Inderøy kommune som
begynte på skolen. Utdeling av
«6-årsbok».
¤ 3. september var det gudstjeneste med innsettelse av Janne
Grete Jørstad som ny prestevikar. Innsettelsen ble feiret med
«festlig kirkekaffe» etter gudstjenesten.
¤ Gudstjeneste med 50-årskonfirmanter og presentasjon av
kommende års konfirmanter
24. september. Etter gudstjenesten ble det på tradisjonelt
vis middag og sosialt samvær
på Kjerkstu for gullkonfirmantene med følge.
¤ Høsttakkegudstjeneste 8. oktober. Bygdekvinnelaget var
ansvarlig for pynting av kirka,
og soknerådet arrangerte kirkekaffe etter gudstjenesten.
¤ Allehelgensdag var 5. november. Minnegudstjeneste for tre
av sokna i kommunen. Åpen
kirke til kl. 15.00. Kirkekaffe på
Kjerkstu etter gudstjenesten.
¤ «Lys-våken»-gudstjeneste 19.
november.
¤ 1. søndag i advent, 3. desember,
var det utdeling av «Min kirkebok» til 4-åringer.
¤ Lysmesse 10. desember. Et felles arrangement for speiderne
i Inderøy og Sandvollan sokn,
og som deltok med prosesjon
under gudstjenesten. Eritreerne

Sommer 2018
deltok med liturgisk sang og
preken.
¤ 17. desember var det gudstjeneste i Stokkan grendehus og
julekonsert med andakt i Sakshaug kirke.
¤ 24. desember – tradisjonell julaftensgudstjeneste.
¤ 1. juledag 26. desember -tradisjonell julegudstjeneste.
Det er holdt 35 gudstjenester i kirkene i Inderøy sokn i 2017. Det
er foretatt 45 dåpshandlinger, 33
er konfirmert, 22 par har giftet
seg, og det har vært 33 begravelser i soknet. Det har vært 5940
besøkende i kirkene våre i løpet av
året. Det har også vært arrangert
4 konserter i regi av menigheten,
med 800 besøkende, og 5 konserter i andres regi, med 2200 besøk
ende. Totalt 9 konserter, med 3000
besøkende. 1 har meldt seg inn i
kirken, og 15 har meldt seg ut. Det
er gitt 102.473 kroner i offergaver.
Det kom inn 65.583,- kroner på
konfirmantenes fasteaksjon.
Andre aktiviteter/viktige saker i
2017
¤ 1. januar trådte vedtaket om å
skille kirke og stat i kraft.
¤ Det er 500 år siden oppstarten av reformasjonen i år, og i
Inderøy prestegjeld ble dette
markert 29. oktober.
¤ I 2017 ble ny biskop ansatt i
Nidaros bispedømme, Herborg
Oline Finnset.

¤ Ny prestevikar ble ansatt i 75%
stilling. Janne Grete Jørstad
fra Ekne tiltrådte i stillingen 1.
august.
¤ Liv Haga Volan sluttet som
kontorsekretær på kirkekontoret.
¤ Lene Pettersen ble ansatt i 40%
stilling som kontorsekretær på
kirkekontoret.
¤ Annveig Wang sluttet som
klokker.
¤ Sigbjørn Berentsen startet som
ny klokker.
¤ Soknerådet fikk utover året en
orientering fra Blomsterfondet
og driverne av Kjerkstu, om
hva de jobber med. Veldig nyttig orientering.
¤ Eritreerne i kommunen vår har
også i år lånt kirka sporadisk de
søndagene det ikke var gudstjeneste i soknets regi.
¤ Kirken har også dette året vært
sentral i arbeidet med å sette i
gang åpen dialog mellom ulike
religioner/livssyn. Det har vært
månedlige dialogmøter på Inter
nettkafeen.
¤ Nøkkel til kirka er hengt opp
godt synlig på Kjerkstu, slik at
hjertestarteren lett kan hentes
fra kirka ved behov.
¤ Menigheten har et misjonsprosjekt i Mali, og det er tegnet en
egen misjonsavtale for støtte til
prosjektet nå i år.
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økende, og det samme er antall
døpte og vielser. Dette er meget
gledelig.
Soknerådet retter en stor takk
til alle som gjør en innsats i det
frivillige arbeidet i soknet. Vi takker alle klokkere og kirkeverter,
og alle sang- og musikkrefter som
deltar under arrangementer i soknets regi. En spesiell takk til kirkekoret og Vivace som har deltatt
i mange av gudstjenestene i løpet
av året. Det er fint å se de fremme
i koret når de synger.
En varm takk til alle som hjelper til med barn-, ungdoms- og
eldrearbeid, speiderarbeid og
besøkstjeneste, og til de som vasker duker, 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 organisasjoner 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.
Tusen takk til alle ansatte i
soknet 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 i februar 2018
Inderøy sokneråd

Det er stor aktivitet i soknet
vårt. Antall besøkende i kirka er

Fasteaksjonen 2018:

Ja vi elsker dette vannet
Fasteaksjonen gikk av stabelen
ettermiddagen 18. mars. Årets
konfirmanter fikk et kort foredrag om Kirkens Nødhjelp og
deres arbeid, før de fikk utdelt
bøsser og la ut på vandring i
et heller dårlig trøndervær. De

rakk over store deler av kommunen, til tross for snø og
regn og vind! Og det fineste,
de gjorde det med glede! Etter
endt innsamling kom ungdommene til sine respektive kirker
og fikk servert pizza. Etter

opptelling har ungdommene
samlet inn kr. 53 424,- til årets
Fasteaksjon! I tillegg kom det
inn kr. 7411,- via Vipps. Tusen
takk for innsatsen til årets konfirmanter!
Janne Grete Jørstad
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Konfirmanter Salberg kyrkje 2018
Fremste rekke fra venstre: Jorun
Støre Valen, Rebecca Eggen,
Thea Salberg. Andre rekke
fra venstre: Prestevikar Janne
Grete Jørstad, Maren Langland
Austad, Andrine Roel Kümmel,
Maren Westrum, Anna Eriksson,
Una Grande Smulan, Agnethe
Ertzgaard, sokneprest Ottar
Strand. Tredje rekke fra venstre:
Konfirmantmedarbeider Elise
Tetlimo, Mathias Borgan, Lars
Kåre Anshus Grøtan, Henrik
Helgesen, Magnus Kjesbu
Bahr, Simon Ofstad Holmvik.
Bakre rekke fra venstre: Amund
Bremseth, Trym Ystad, Andreas
Grande, Sindre Støre, Mick Erik
Lysø Johansen, Robin Eriksen
Ustad. Foto: Arnold Molden.

Konfirmanter Sakshaug kirke 2018

Fremste rekke fra venstre: Trude Markhus, Verena Aune Sundet, Anne Kjesbu Ottersland, Henriette Skogset, Eirin
Rehtmar, Vilja Øyen Brandtsegg, Thea Gullberg Skogli. Andre rekke fra venstre: Ingunn Kjelvik, Silje Hustad Sandnes,
Signe Hustad Haavik, Ronja Solli Sundfær, Karin Frøseth Indgul, Maria Weie Haugen, Christina Ulvin Rostad, Rita
Irene Sund Kvam, Ida Marie Farnes Ferstad, Astrid Skjervold, prestevikar Janne Grete Jørstad. Tredje rekke fra venstre:
Sokneprest Ottar Strand, Aage Magnus Oksvold Berg, Martin Dahl, Torstein Hollås Gauteplass, Anders Olav Bye
Lønvik, Anders Sandvik, Jon Tokle Yri, Teodor Moe Sæther. Fjerde rekke fra venstre: Magnus Bekkevold, Knut Daling
Sakshaug, Per Gunnar Verstad Gran, Mathias Fossum, Eskil Tunset, Jørund Lund Moen, Simon Farbu. Bakre rekke fra
venstre: Marius Høstland, Emil Haugseth, Emilian Veie Holmen, Andreas Sagvold Værdal, Ole-Petter Høyem, Anders
Næss. Foto: Elise Tetlimo, Tetlimo foto.
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Konfirmanter Heggstad kyrkje 2018
Fremste rekke fra
venstre: Embla Kilen
Risstad, Dina Våset
Agle, Vilde Nordtug
Klokkerud. Midterste
rekke fra venstre:
Tevje Heggli, Lotte
Roel Oppebøen, Thea
Nøvik Lyngstad,
konfirmantmedarbeider
Elise Tetlimo, Andrea
Terjesdotter Moldaunet,
Hedda Rennan, Oskar
Manka. Bakre rekke
fra venstre: Sokneprest
Ottar Strand, Lars
Bragstad Rannem,
Thore Jørgen Vistven,
Daniel Grønnesby,
prestevikar Janne Grete
Jørstad.
Foto: Arnold Molden.

Konfirmanter Mosvik kirke 2018
Foran fra venstre:
Mona Karlsen Melting,
Daniel Følstad, Anna
Sofie Kilen. Bak fra
venstre: Alida Natalie
Breivik, prestevikar
Janne Grete Jørstad,
konfirmantmedarbeider
Elise Tetlimo,
sokneprest Ottar
Strand, Johanne Amalie
Nyborg.
Foto: Arnold Molden.
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Lokalhistorisk sommerprogram 2018
On. 23. mai kl. 18.00: Gulburet: Åpning av tekstilnemndas sommerutstilling: «Kvardagsbunad fra
perioden 1935 – 1965».
Sø. 03. juni kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum / Åpne Middelalderkirker
Sø. 10. juni kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum. Kaffesalg. Åpne Middelalderkirker
Ti. 12. juni kl. 18.00: Kveinnstu/Eva Moe-stu: «Armfeldt» v/Rolf Vestvik. Røra-oktetten spiller.
Lotteri og salg av kaffe med tilbehør. Arr. Husstyret
Sø. 17. juni kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum / Åpne Middelalderkirker
Sø. 24. juni kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum /Åpne Middelalderkirker
Ti. 26. juni kl. 18.00: Midtsommer på Bøl. I samarbeid med InderøyTur. «En 300 år gammel krig
med katastrofale følger for begge parter» v/ Svein Karlsen. Natursti
v/Naturvernforbundet. Salg av rømmegrøt og kaffe.
Fr. 29. juni kl. 20.00: Inderøy Bygdemuseum: Kjerk-kaffe med nogo attåt etter Persokmessa i
Sakshaug gamle kirke
Fr. 29. juni-sø. 1. juli: Båttreffet på Kjerknesvågen. Utstilling av båter og utstyr ved naustet til
Inderøy museums og historielag. Lokomobilen kjøres.
Sø. 01. juli kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum / Åpne Middelalderkirker
Juli - ikke mandager: Rostad: «Utstilling med flere tema fra flere epoker i Rostads historie» Arr.
Rostad venner
Ti. 03. juli kl.18.00: Kveinnstu/Eva Moe-stu: «Kåre Sjøvold f. 1918 – Et 100-års minne»
v/Sjøvolds familie og andre. Lotteri og salg av kaffe med tilbehør
Sø. 08. juli kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum / Åpne Middelalderkirker
Sø. 15. juli kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum / Åpne Middelalderkirker
Ti. 17. juli kl. 19.00: Sund Folkehøgskole. Sund og Inderøy - Et historisk tilbakeblikk.
Blant annet: «Fra Sund til Bunadssaum» v/Eva Steinvik Wold.
Sø. 22. juli kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum / Åpne Middelalderkirker
Sø. 29. juli kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum / Åpne Middelalderkirker
Sø. 05. aug kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum / Åpne Middelalderkirker
Ti. 07. aug kl. 18.00: Åpent Inderøy Bygdemuseum med program og kaffesalg
Sø. 12. aug kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum med salg av rømmegrøt og kaffe etter
Kjerkmarsjen. Åpne Middelalderkirker
Sø 19. aug kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum / Åpne Middelalderkirker
To. 23. aug kl. 19.00: Muustrøparken: Forestilling teaterstykket «Ingen manns land»
Fr. 24. aug kl. 19.00: Muustrøparken: Forestilling teaterstykket «Ingen manns land»
Lø. 25. aug kl. 19.00: Muustrøparken: Forestilling teaterstykket «Ingen manns land»
Sø. 26. aug kl. 19.00: Muustrøparken: Forestilling teaterstykket «Ingen manns land»
Sø. 26. aug kl. 13-16: Åpent Inderøy Bygdemuseum / Åpne Middelalderkirker
Sø. 02. sept kl.11-16: Kveinnstu/Eva Moe-stu: Soppens Dag
Sø. 09. sept:
Paulines Dag - Etter 10 år på Kjerknesvågen.
kl. 10: Seiltur fra Kjerknesvågen
kl. 13: I Jektbasen: «Da Jekta kom heim» v/Kjetil Klepp. Salg av fishburger
og kaffe.
Mai-sept.:
Søndagsseiling kl. 10 fra Kjerknesvågen så fremt Jekta Pauline er hjemme.
Info tlf. 957 33 960
Nærmere info: www. inderoy.historielag.org

Alle er hjertelig velkommen!
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Årsmelding Sakshaug kyrkjekor 2017
Leder Olaug Denstadli
Kasserer Arne Norum
Sekretær Rita Marie Skjermo
Styremedlem Marita Sørli
Varamedlem Ragnhild Kjesbu (permittert)
Siv Anette Lorentzen
Noteforvalter: Sigrid Haavik
Revisor: Bård Næss
Valgkomite: Oddbjørg Rindhølen og Ingfrid Staven
Styret har hatt fire styremøter og behandla 15 saker.
Antall medlemmer: ca. 15.
Antall ordinære øvingskvelder: 35. Tid og sted:
Tirsdager kl. 19.45-21.45 i Kjerkstu, Sakshaug.
Vi har stor glede av samarbeid med Vivace – både
ved konserter, gudstjenester og lån av sangere.
Oppdrag gjennom året
Gudstjenester: Koralgruppene har deltatt ved de
fleste gudstjenestene i Sakshaug kyrkje.
Hele koret har deltatt ved disse gudstjenester i
Sakshaug kirke og andre kirker. Det var i Folketonemesse 12. mars, gudstjenesten Langfredag og 1.
påskedag, konfirmasjonsgudstjeneste 28. mai, gudstjenesten 1. pinsedag, Persokmesse i Sakshaug gamle

kyrkje, innsetting av ny prest 3. september, Høsttakkefest med markering av 50-årskonfirmanter og
presentasjon av de nye konfirmantene 24. september,
markering av Reformasjonsjubileet 29. oktober i
Heggstad kyrkje, Allehelgensdag og 1. juledag.
Andre oppdrag/arrangement:
9. januar: Tradisjonell minikonsert på Inderøyheimen og Næss eldresenter.
6. mars: Kyrkjekoret arrangerte salme/allsangkveld på Kjerkstu.
7. mai: «Singing Day» med komponist og arrangør John Rutter, Kimen kulturhus i Stjørdal.
31. mai: Tradisjonell minikonsert ved Næss eldresenter. Sommeravslutning.
29. august: «Kunstnerblikk på kirkene i Inderøy»
ved Inderøy kunstforening, Kjerkstu.
24. oktober: «Syng med oss», misjonskveld i Mosvik kirkestue.
17. desember: Svartsøndagskonsert i Sakshaug
kyrkje.
9. januar 2018: Tradisjonell minikonsert på Inderøyheimen og Næss eldresenter. Semesteravslutning.
Inderøy 6. mars 2018
Rita Marie Skjermo - sekretær
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SOMMERMORGEN I SKOGEN
Tida står blinkende still
en ventings time før gry.
Et sted langt i nord
synger en svarttrost,
tier – og synger igjen.
En tone så blank som
himmelen i nord, en jubel
med rot i smerte.
Gjennom den kjølige demringen
dilter en rev heim til hiet.
Ei nydrept røy i revekjeften
soper sidt med vingene over måsan,
det prasler av doggdrøpp
mot tørt fjorårslauv:
Den raue røveren flyter ledig
fram gjennom villbring og hveingras
som svikter unna og gir veg,
retter seg oppatt
med kvite blink i vinden.
Og dagen stiger ned fra blåhemsen
på en skrå stige av solstråler.
Står litt og nøler mellom stammene
lyslett og ung.
Gnur så skodda ut av øynene
og går syngende solleia vestover.
Hans Børli (1918-1989) fra diktsamlinga
«Hver liten ting» utgitt 1964.

Foto: Jørgen Røflo.
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Årsmelding Mosvik sokneråd 2017
Mosvik sokneråd har hatt følgende sammensetning 2017:
Vivian Furunes - leder
Grete Vennes - nestleder
Kari Viken - sekretær
Asbjørn Saltvik - kasserer
Ingun Sagmo, Jan Sundseth og
Jonas Berg
Sokneprest Ottar Strand er medlem av soknerådet.
Da Svein Nyborg måtte slutte i
soknerådet på grunn av sykdom
1. mars, ble Asbjørn Saltvik valgt
som kasserer.
Soknerådet har hatt 10 møter
og behandlet 30 saker.
Menighetens årsmøte 2017 ble
holdt i Mosvik kirke 19. februar.
Vi har fått kjøpt puter i Mosvik kirke, da vi fikk kr. 5000,00 fra
Mosvik Sanitetsforening. En stor
takk til dem! Skjærtorsdag fikk vi
bord i Vestvik kirke, vi har og fått
matter i gangen på Vestvik.
I mars var det fest for konfirmanter og foreldre på Mosvik
kirkestue. Der blir konfirmantene
informert om fasteaksjonen som

de deltar på hvert år. Konfirmantene har og deltatt på konfirmantleir på Solhaug leirsted.
I mai var det dugnad ved kirkene våre, en takk til alle som stiller opp for at det skal bli fint ved
kirkene.
I juni ble Vestvikdagen arrangert, det er et flott tiltak. I år var
været bedre, men det var ikke så
mange innom som i fjor.
Det har vært gudstjeneste ved
Hamnasetra, Liatjønna og Røssheia.
Søndag 24.september var det
50-årskonfirmantfest i Mosvik.
Den 27. oktober arrangerte vi
Syng med oss-kveld i Mosvik
kirkestue. Da hadde vi besøk av
Sakshaug kyrkjekor som gledet
oss med vakker sang. Oppmøtet
skulle gjerne vært bedre, men vi
fikk inn kr. 2179,00 til misjonsprosjektet vårt i Mali. Takk til
alle!
Det har og vært volleyballcup
på Mosvik skole for alle konfirmantene, og fakkelmesse for elevene ved Mosvik skole. Julekon-

serten var på Vestvik med mange
flinke aktører. Det har og vært to
konserter i Mosvik kirke.
Det har blitt delt ut bibler til 5.
klasse og «Min egen Kirkebok» til
4-åringene i soknet. Det er holdt
22 gudstjenester. Deltakelsen var
1421 personer, en liten nedgang
fra 2016.
6 barn er døpt. Det har vært
1 vielse og 8 begravelser. 2 utmeldinger.
I offergaver har det kommet
inn kr.33788,00, noe som er en
økning fra 2016.
Inger Bakkhaug og Elsa Killingberg syr dåpskluter til dåpsbarna.
Jorun Sundset er klokker i
Mosvik kirke og Vivian Furunes i
Vestvik kirke.
Tilslutt vil Mosvik sokneråd
takke ansatte, prester og frivillige
medarbeidere for godt samarbeid
i året som har gått.
Mosvik 27. februar 2018
Mosvik sokneråd
Vivian Furunes – leder

Årsmøte i Kjerkblad for Inderøy
10. april 2018 hadde Kjerkbladet årsmøte i kirkestua
på Sakshaug.
Følgende utgjør styret for Kjerkbladet: Astrid
Vist fra Sandvollan, Elin Lundås fra Røra, Bjørn
Sundfær fra Sakshaug, Jan Sundseth fra Mosvik,
Kari Nikolaisen fra redaksjonen og sokneprest Ottar
Strand. Jan Sundseth har vært leder for styret. Det
er de fire utgivelsene av bladet i 2017 som utgjør vår
årsmelding. Årsmøtet godkjente dette. Følgende kan
gis som tilleggsinformasjon:
Styret hadde i 2017 kun et møte, årsmøtet som ble
holdt 23. mai. Redaksjonen har bestått av: Liv Skogset Værdal, Jørgen Røflo, Nina Fossum, Kari Nikolaisen, Jan Sundseth og sokneprest Ottar Strand. Det
er også andre som leverer stoff til bladet – nevnes må
Hans Birger Nergård og Sigrid Haavik. Sigrid Mari

S. Verstad fra Sandvollan har ansvaret for regnskap.
Inntektene våre baserer seg på gaver – og noe ofring.
Det er Designtrykk i Steinkjer som trykker bladet, og
det blir kjørt ut av Dagmund Rødsjø og Ivar Ludvik
Verstad. Økonomien har i 2017 vært en utfordring,
men styret ønsker at utgivelsene fortsetter som før
også for kommende år.
Takk til redaksjonen og de faste bidragsyterne
som leverer godt stoff, og takk til de som bringer ut
bladet til de mange hundre husstandene.
Dette synes jeg må nevnes: På vårt årsmøte ble vi
hyggelig overrasket. Koret Vivace holdt en liten konsert for oss. Sånt setter vi pris på. Aktørene i kirken
vår er veldig flinke!
Jan Sundseth-styreleder
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
01.04. Arwen Andrea Tønne-Olsen
Telma Johanne Solberg
29.04. Ole Morten Kvam-Olafsen
27.05. Fredrik Høivik
Døde
28.01. Elsa Melhus
f. 1941
26.02. Jo Therkel Hald Granhus
		
f. 1962
01.03. Øyvind Olsen
f. 1947
20.03. Odd Gunnar Jensen f. 1955
10.04. Kjetil Aas
f. 1961
16.04. Alf Melhus
f. 1942
30.04. Birgit Aaring Wester f. 1930
20.05. Tor Magnus Naustvoll f. 1928
28.05. Kari Løvstad
f. 1935

RØRA SOKN
Døypte
04.03. Vilja Iselin Rennemo
Døde
07.04. Margareth Rose Weie f. 1971

MOSVIK SOKN
Døpte
04.03. Ellinor Sofie Løkken Melting
25.03. Louisa Alexandra
Gresdal-Øvergård
22.04. Nuka Petersen

SANDVOLLAN SOKN
Døypte
08.04. Elise Gausen Løseth

Døde
07.04. Tove Wang
22.04. Grete Sørli
01.05. Arne Sundsetvik

Døde
11.03. Karen Margrethe Herstad
		
f. 1931

f. 1946
f. 1949
f. 1926

TAKK
til Mosvik Sanitetsforening
for gaven på kr. 8000,- til
puter i Mosvik kirke.
Mosvik sokneråd

Konfirmantleir

Fra en av samlingene på konfirmantleiren.

I april var det leir for alle konfirmantene våre i
Inderøy på Solhaug leirsted i Åsen. 75 konfirmanter og 20 ledere var sammen fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Vi spiste sammen,
hadde uteaktiviteter, undervisning, kveldsunderholdning, kveldssamlinger med lyskors, gudstjeneste, gode samtaler med mer. Masse liv og glede
med flotte konfirmanter. Det hadde vært umulig
å arrangere en slik leir uten de 15 tidligere konfirmantene som var med som ungdomsledere
på leiren. De var gruppeledere og bidro ellers

med forskjellige lederoppgaver. Og mange av
årets konfirmanter sa at de gjerne vil være med
som ungdomsledere på neste års konfirmantleir.
Takk til alle; konfirmanter og ledere, for en fantastisk helg!
Ottar Strand – prest i Inderøy
P.S. Det blir gjensynstreff på Sundsand onsdag
29. august kl.18 for årets konfirmanter og tidligere konfirmanter, med grilling, prat og leik.

Sommer 2018

23

Messeliste
17.06. 4. søndag i treenighetstiden
Matt 16,24-27
Hustad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/ prestevikar
Janne Jørstad
Salberg kyrkje
kl. 10.00
Dåpsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

29.07. Olsok
Joh 12, 24-26
Sakshaug gml kyrkje kl. 18.00
Olsokmesse v/spr.
Ottar Strand
Hustad kyrkje
Olsokmesse v/spr.
Ottar Strand

kl. 20.00

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

05.08. 11. søndag i treenighetstiden
Mark 2,23-28
Solem
kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

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

12.08. 12. søndag i treenighetstiden
Luk 8,1-3
Sakshaug gml kyrkje kl. 12.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad
Kjerkmarsj

29.06. Sakshaug gml kyrkje kl. 19.00
Persokmesse v/prestevikar
Janne Jørstad
01.07. 6. søndag i treenighetstiden
Matt 16,13-20
Kjerknestangen
kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
v/prestevikar Janne Jørstad
Båttreff
08.07. 7. søndag i treenighetstiden
Luk 19,1-10
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
15.07. 8. søndag i treenighetstiden
Mark 12,37b-44
Salberg kyrkje
kl. 19.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sverre Gustad
22.07. 9. søndag i treenighetstiden
Joh 8,2-11
Hustad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Frida Sofie Øyen
25.07. Hamnasætren
kl. 19.00
Friluftsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

19.08. 13. søndag i treenighetstiden
Luk 12,41-48
Vestvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

23.09. 18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,5-13
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Harald Tveit
50-årskonfirmanter
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
30.09. 19. søndag i treenighetstiden
Joh 7,14-17
Vestvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
Konfirmantpresentasjon og
50-årskonfirmanter
Høsttakkefest
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
Konfirmantpresentasjon og
50-årskonfirmanter
Høsttakkefest

26.08. 14. søndag i treenighetstiden
Luk 17,7-10
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
02.09. 15. søndag i treenighetstiden
Luk 10,38-42
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
09.09. 16. søndag i treenighetstiden
Matt 5,10-12
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
Konfirmantpresentasjon
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
Konfirmantpresentasjon og
50-årskonfirmanter

MISJONSTREFF –
HØSTMØTET
Utøy Bedehus
lørdag 1. september 2018
Kl. 13 Bibeltime
v/Japanmisjonær
Bjørg Sand
Kaffe og mat
Kl. 15 Japan i fokus
v/Bjørg Sand
Sang.
Alle velkommen!
NMS Innherred

INDERØY PRESTEGJELD
www.inderoy.kirken.no
Kirkekontoret

Inderøy kirkekontor

tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Sokneprest Ottar Strand 74 15 60 20
mobil 926 91 115
Prestevikar Janne Jørstad 74 15 60 20
mobil 948 22 237
Menighetspedagog
Elise Tetlimo
74 15 60 20
mobil 478 61 883
e-post: post@inderoy.kirken.no

Kontortid

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

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

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

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

mobil 902 71 513

mobil 905 58 327

mobil 977 87 568

mobil 750 97 125

Inderøy Kirkestue
Bestilling av rom i forbindelse med
minnesamvær, selskaper m.m.:
Solveig B. og Reidar Pedersen,
tlf. 47 64 49 09, mobil 957 88 829
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Det står skrevet: For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min
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