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Sommeren har gått over til høst!
Så har løvet begynt å skifte farge, og de varme
kveldene er over for denne gang. Høsten er her
og hverdagen er her. Jeg liker høst og hverdager best. Dette taktfaste, vante, det forutsigbare. Skal tro om det er slik også troen er. Jeg
tar den noen ganger for gitt. Litt som at «slik
er det, og slik skal det være». Men det betyr
ikke at vi mennesker skal slutte og undre oss,
slutte å stille spørsmål, ja til og med tvile innimellom!
I møte med barn må jeg ofte tenke meg om
noen ganger før jeg svarer. Spørsmålene er
enkle de, men svarene ikke alltid så enkle. En
førsteklassing spurte meg om Gud bor i kirka
vår. Jeg svarte som best jeg kunne at ja, Gud
bor der og. Han er alle steder, både i kirka
og på skolen og i hjemmet og mellom og hos
oss mennesker. Gud er allestedsnærværende!
Førsteklassingen syntes ordet var både langt
og vanskelig å forstå! Vi undret oss sammen
frem til at ordet var litt som Gud, litt vanskelig å forstå og litt vanskelig å begripe. Men vi
trenger ikke å hverken forstå eller begripe, vi
trenger bare å feste vår lit til en allestedsnærværende Gud! Og kanskje, når vi undrer oss

over Gud og livet og tro og tvil, så kan den
svenske salmeskriveren Arne Höglund hjelpe
oss på vei. Han skrev i 1982 denne vakre teksten:
Når min veg går gjennom tette skodda
nær ved bratte stup og djupe vatn,
då er du nær meg på alle sider,
ja, du leier meg gjennom vatn.
Du omgir meg på alle sider,
og du held meg fast i di hand.
Du omgir meg på alle sider,
og du held meg fast i di hand.
Når mi tru er svak og motet sviktar ,
og eg kjenner kalde redslevindar,
då veit eg trass alt at du er nær meg.
Du har lova vere med kvar ein dag.
Du omgir meg på alle sider,
og du held meg fast i di hand.
Du omgir meg på alle sider,
og du held meg fast i di hand.
Med ønsker om en fin høst!
Janne, prestevikar

NYE KONFIRMANTER
Da er vi i gang med nye konfirmanter i Inderøy. Det er flott!
De siste årene har andelen som konfirmeres kirkelig vært høy i
Inderøy. Kirka satser ressurser på konfirmantarbeidet, og vi jobber hele tida for å gi konfirmantene våre et så godt tilbud som
mulig. Konfirmantåret er en mulighet til å bli bedre kjent med
Gud, kirka, andre mennesker og seg selv. Vi tilbyr varierte aktiviteter; blant annet undervisning, grupper, samtaler, gudstjenester,
nattvolleyballcup, leir. Det er frivillig om en vil være konfirmant
i kirka. Vi snakker om viktige og alvorlige temaer, og samtidig
ønsker vi at konfirmasjonstida skal være en god opplevelse, positiv og artig for konfirmantene våre.
Vi som er så heldige å være ledere i konfirmantarbeidet gleder
oss. Et år sammen med flotte ungdommer. Det er flott!
Ottar Strand – prest i Inderøy
Framsidebildet: Det nye orgelet i Sakshaug kirke.
Foto: Tor Gunnar Nilsen.
Baksidebildet: Seinhaust. Foto: Jørgen Røflo.

HJARTELEG TAKK
for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i
samband med Inger Klev si
gravferd.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje

HJARTELEG TAKK
for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i
samband med Anton Sakshaug si gravferd.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje

Kjerkblad for Inderøy har fått Vipps
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KJERKSTUBASAR 2018

Flott med den nye belysninga på Kjerkstu. Foto: Randi Barstad

Basaren til inntekt for Kjerkstu på Sakshaug
gjennomføres på Kjerkstu fredag 12. oktober
fra kl. 18.00 og lørdag 13. oktober fra kl. 11.00–
15.00. Dette er den 30. basaren i rekka og dermed en lang og god tradisjon. Det blir populære,
heimelaga varer å få kjøpe, ulike utlodninger og
salg av kaffe og mat. Lørdag blir det også anledning til å få kjøpt rømmegrøt med tilbehør.
Fredag blir det sang og musikk ved Silje Vang
Pedersen, Sigrid Westrum Lyngstad, Oddvar
Fossum og Jostein Hansen, og lørdag musikk
av Klonken. Basaren avsluttes ved prestevikar

Janne Jørstad og med trekking av gevinstene i
hovedlotteriet, der loddsalget har gått i bygda en
stund.
Basarinntektene trengs for å holde den mye
brukte Kjerkstu i den stand som er nødvendig
og ønskelig. Bygdefolket har på ulike måter velvillig stilt opp for basaren gjennom alle år, og
vi tar også denne gang med takk i mot små og
store bidrag i form av salgsvarer, gevinster, kjøp
av lodd eller praktisk hjelp.
VEL MØTT TIL ÅRETS BASAR!
Hilsen basarkomiteen

Søndagsskolen i
Mosvik og Inderøy
Søndagsskolen i Mosvik starter torsdag 6. september. Tidspunktet for møtene er fra kl.
17.30 til 19.00. Resten av høsten
er møteplanen slik: 20. september, 4. og 18. oktober, 1., 15. og
29. november. Det siste møtet
er 13. desember. Det blir også
arrangert en juletrefest i regi
av søndagsskolen. Søndagsskolen i Mosvik, som er tilsluttet
Norsk Søndagsskoleforbund,
holdes på Mosvik bedehus.
Hjørdis og Liv ønsker velkommen!

Sakshaug søndagsskole vil ha
tre samlinger denne høsten:
Søndag 7. oktober, søndag 4.
november og søndag 9. desember. De to første gangene deltar
vi i gudstjenesten fra starten
av, og går så over i Kjerkstu. 9.
desember har vi søndagsskole
kl. 11.00, da det om kvelden er
lysmesse i kirka. Vi er få ledere
nå og ønsker gjerne at noen
«banker på døra» og sier de
gjerne vil bli med! Det å drive
søndagsskole er meningsfullt
og gledelig arbeid, for vi ønsker

at barna skal få bli kjent med
Jesus og bibelhistoriene. Velkommen på søndagsskole til
«nye og gamle» søndagsskolebarn!
Vi vil også takke for innsatsen til lederne Tove Røe Ulvin
og Maria Aune, som har vært
med i mange år!
Hilsen Ingeborg Meslo Ulvin
og Ivar Wang
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Nytt fra trosopplæringen
SKOLESTARTGUDSTJENESTE
Søndag 26. august var det skolestartgudstjeneste i Sakshaug
kirke. Her var alle 6-åringer i kommunen invitert for å få 6-årsbok.
Noen kom en time tidligere for å
bli litt bedre kjent før gudstjenesten og høre noen bibelfortellinger.
I gudstjenesten snakket presten
om skolestart og det ble tent lys
for hver enkelt 6-åring. Alle barna
som var i gudstjenesten fikk være
med å delta under prekenen ved
bruk av flanellograf. Det var stas!
På slutten av gudstjenesten var
det endelig tid for utdeling av
6-årsbok. Det var stolte skolestartere som gikk fram for å ta imot
boken. Kristine, Therese, Fredrik,
Eivind og Bjørn Viktor i Vivace
sang og Eivind Stai Skjesol spilte
orgelsolo. Det var en fin gudstjeneste etterfulgt av kirkekaffe.
Elise – menighetspedagog

TRILLETREFF
Dette er for foreldre som er hjemme i foreldrepermisjon. Vi
møtes ved Sakshaug kirke kl. 11.00, triller en tur og spiser
felles lunsj i lillesalen på Kjerkstu etter endt tur.
På Kjerkstu er det stellerom og matter på gulvene slik at
det blir hyggelig å være der for både store og små! Trosopplæringen i Inderøy er arrangør og spanderer også lunsj. Gi
gjerne beskjed om allergier slik at vi kan ta hensyn til det.
Datoer for høsten 2018:
27. august
8. oktober
19. november
17. september
29. oktober
10. desember
Velkommen!
KREATIVKLUBB
For barn 7–11 år og starter kl. 17.30. Bibelhistorie, lego,
tegning, modelleire og perler. Kveldsmat for foreldre og
barn fra kl. 18.30. Vi møtes i lillesalen ved kirkekontoret.
Datoer for høsten 2018:
22. august
24. oktober
19. september
5. desember
Velkommen!

Gjensynstreff med årets konfirmanter på Sundsand 29. august. Det var lek, quiz og god mat i kveldssol. Foto: Elise Tetlimo.
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TV-aksjonen
2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer
inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen
av stabelen søndag 21. oktober.
Norge er et samfunn der forskjellene øker.
Forskjeller som ikke først og fremst handler om
etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller
hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.
Det er mange måter å være utenfor på. Fra
å mangle en seng å sove i, til å være utenfor
arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.
Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens
Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å

åpne dører og legge til rette for at flere møtes,
skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som
opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en
seng eller en samtale og slik bidra til at flere får
muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.
TV-aksjonen trenger bøssebærere! Har du eller
noen du kjenner lyst til å bidra og gjøre en forskjell for mennesker som virkelig trenger det?
Ta kontakt med kirkekontoret eller Frivillig
Inderøy v/Vibeke Arntzen.
Tidspunktet for bøssebæringen er mellom
klokken 16.00–18.00 søndag 21. oktober.

Julesalg nummer 50
– misjonskvinnene går for gull
I 50 år har misjonskvinner på Inderøy bidratt
med «Julesalget for Det norske misjonsselskap» på Verdal. Før var det misjonsforening
i hver grend: Kvam, Fjeset, Lundsvold, Bosnes, Lyngstad, Straumen, Sandvollan, Øvre
Sandvollan, Åsgrenda, Sundnes, Røvika og
Gran.
Jeg tror det er mange som husker mor, svigermor, bestemor eller andre som strikka og
laga ting til julesalget eller solgte lodd. Det å
være med på julesalget var stort. Og så har
åra gått. Misjonskvinnene har virkelig stått
på. Mange er de også på Inderøy som har tatt
et tak – nå for 50. gang. Hederskvinner! Stor
trofasthet!
Julesalget 2018 er i Misjonshuset, ved Prix
på Verdalsøra, lørdag 1. desember.
Her kan du få kjøpt flatbrød og julebakst.
Sikre deg mer enn 7 slag! Husflidsvarer og
ting fra våre samarbeidsland til julegaver. Det

er kaffesalg hele dagen, loddsalg, åresalg og
trekking av Innherredslotteriet. Lodd til det
kan medlemmene i misjonsforeningene tilby
fra september, og noen dager sitter vi nok og
selger lodd både på Coop og Rema.
Vel møtt til en trivelig dag, til inspirasjon
og julehandel. Pengene går til å gi verdig liv
og varig håp for barn og voksne i Thailand,
Egypt, Etiopia, Madagaskar, Mali og Kamerun.
Det blir også juleverksted for barn hele
dagen!
Kl. 10: Åpning
Kl. 12: Steinkjer Soul Children
Kl. 15: Tale v/Øyvind Ulland Eriksen og sang
v/Inderøy sang- og musikk-kor.
Du trenger ikke være med i en forening for å
komme på julesalg. Alle er velkommen!
Åse Neergård
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Det nye orgelet i
Sakshaug kirke innvies!
Etter 18 år med pengeinnsamling,
frustrasjoner, gleder og år med
spennende orgelbygging skjer det;
orgelet vårt er klart til å tas i bruk!
Inderøyningene har vært fantastiske til å bidra med pengegaver og
kirka vår får et orgel som, allerede
før det er ferdig, jevnlig besøkes av
nysgjerrige fra hele landet.
Orgelet skal selvfølgelig innvies
med brask og bram og en hel uke
til ende. Det blir noe for enhver
smak, men i bunn og grunn er alt
så bra at man bør sette av hele uka
og få med seg alle konsertene.
Vi er spesielt stolte over at Olivier Latry har takket ja til å spille
konsert her. Latry er en av verdens
mest profilerte organister. Han
spiller konserter over hele verden,
i tillegg er han hovedorganist i
Notre-Dame i Paris og professor

på konservatoriet i samme by. Han
avslutter innvielsesuka med orgelkonsert og vi er ganske sikre på at
det kommer til å ryke av orgelet
når han slipper opp siste tone.
Iver Kleive og Knut Reiersrud er
kjente navn for de fleste. Orgel og
gitar er en nydelig kombinasjon og
det blir helt sikker en fryd å høre
de boltre seg i Sakshaug kirke.
Barn og ungdom er de viktigste
vi har. To av innvielseskonsertene
besørges av unge, dyktige Inderøyninger. «Fra pipe til pipe» er komponert av Henning Sommerro
og består av orgelstykker bundet
sammen med tekster skrevet av
Marianne Meløy. Barn og ungdom som spiller orgel og piano
har øvd inn denne fine musikken
og Meløy kommer selv for å fremføre tekstene. Her blir det orgelbrus og latter i skjønn forening.

Konserter i kirkene høsten 2018
Lørdag 13. oktober kl. 14.00, Sakshaug gamle kirke: Konsert
med Norwegian Cornett & Sackbuts.
Fredag 7. desember kl. 18.00, Sakshaug kirke: Julekonsert
med Helene Bøksle.
Torsdag 13. desember kl. 07.00, Sakshaug kirke: Luciakonsert med Vivace barne- og ungdomskor.
Torsdag 13. desember kl. 19.00, Sakshaug kirke: Julekonsert
med Inderøy videregående skole.
Søndag 16. desember kl. 19.00, Sakshaug kirke: Julekonsert
med bygdas kor og korps.
Søndag 16. desember kl. 19.00, Mosvik kirke: Julekonsert
med bygdas sang og musikk-krefter.
Mandag 17. desember kl. 19.00, Heggstad kirke: Julekonsert
med bygdas kor og korps.

Kari Stai og Bjørn A. Bratsberg har skrevet et fantastisk fint
verk kalt «Drømmedryss» til innvielsen. Det skal urfremføres av
Vivace barne- og ungdomskor
med organist og andre musikere.
Tenk så heldige vi er som kan
ur
fremføre musikk skrevet av
inderøyninger!
De voksne sangerne fremfører
to ulike verk på lørdagens konsert.
«Gloria» av B. Chilcott som er full
av trøkk og energi og «Christmas
Cantata» av S. Dobrogosz som
gir den riktige julestemningen og
får både orgel og korsangere til
å skinne. Og for et kor det blir!
Sakshaug kyrkjekor, sangere fra
Koret på Våja, Sakshaug blandakor og Vivace samt mange enkeltsangere sørger for topp kvalitet på
fremføringen.
Et orgel er et kunstverk hvor
orgelbyggerne er kunstnerne.
Hør orgelbyggerne Jann-Magnar
Fiskvik og Nils Günther Torkildsen fortelle om og vise bilder fra
den spennende byggeprosessen.
Bjørn A. Bratsberg og Siv Anette
Lorentzen gir klingende eksempel
underveis.
På selve innvielsesgudstjenesten
samles alle gode krefter. Organist
ene, musikere, Vivace, prosjektkoret, prestene og biskop Herborg
Finnset deltar. Det blir garantert
mektig!
Enhver stor hendelse må dokumenteres skikkelig. Reidar Sundal
har tatt redaktøransvar og samler en rekke artikler om det nye
orgelet. Her er det mye spennende
lesning! Heftet kan kjøpes på alle
konsertene.
Siv Anette Lorentzen
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HER ER INNVIELSESPROGRAMMET
Søndag 25.11. kl. 18.00: Urfremføring av
«Drømmedryss». Tekst av Kari Stai og
musikk av Bjørn A. Bratsberg. Med Vivace
barne- og ungdomskor. Bjørn A. Bratsberg,
orgel, musikere. Siv Anette Lorentzen, dirigent.

berg, Bjørn Viktor Bratsberg, Sigrid Amalie
Bratsberg, Siri-Lill Søraas med flere spiller
orgel og Marianne Meløy leser egne tekster.

Mandag 26.11. kl.19.00: Klingende foredrag.
Orgelbygger Jann-Magnar Fiskvik og Nils
Günther Torkildsen forteller om og viser bilder fra byggeprosessen. Bjørn A. Bratsberg og
Siv Anette Lorentzen gir klingende eksempel.

Lørdag 01.12. kl. 12.00: «Fra pipe til pipe».
Åpen forestilling. Arne Norum, Eivind Stai
Skjesol, Bjørn Viktor Bratsberg, Sigrid Amalie Bratsberg, Eirik Rogdaberg og Siri-Lill
Søraas med flere spiller orgel og Marianne
Meløy leser egne tekster.

Onsdag 28.11. kl. 11.00: Klingende foredrag
for seniorer. Orgelbygger Jann-Magnar Fiskvik og Nils Günther Torkildsen forteller om
og viser bilder fra byggeprosessen. Bjørn A.
Bratsberg og Siv Anette Lorentzen gir kling
ende eksempel. Lunch på Kjerkstu. Påmelding til Frivillig Inderøy v/Ina Myran. Tlf.
400 51 741.
Torsdag 29.11. kl. 09.30 og kl. 11.15: «Fra
pipe til pipe». Skoleforestillinger. Arne
Norum, Eivind Stai Skjesol, Eirik Rogda-

Fredag 30.11. kl. 19.00: Konsert med Iver
Kleive og Knut Reiersrud.

Lørdag 01.12. kl. 18.00: Gloria av B. Chilcott
og Christmas Cantata av S. Dobrogosz. Prosjektkor, kantor Bjørn A. Bratsberg og blåsere. Dir. Siv Anette Lorentzen.
Søndag 02.12. kl. 17.00: Innvielsesgudstjeneste med organistene, musikere, Vivace, prosjektkoret, prestene og biskop Herborg Finnset.
Søndag 02.12. kl. 19.00: Orgelkonsert med
Olivier Latry.

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 sokneråds-

møter, 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 .
Forts. neste side

8

Høst 2018

Forts. fra forrige side
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.

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.

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.

Diakoni
Gi bort alterbuketten. Sandvollan
sokneråd har videreført sitt enkle
diakonale virke ved å vise oppmerksomhet til soknebarn menigheten
tenker spesielt på.

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.

Gaver
Sandvollan blomsterfond har mottatt minnegave etter Alf Tønne,
Harald Berg og Asbjørn Herstad.

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.

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.
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.

Vedlikeholdsprosjekt
En del arbeid gjenstår, så som ytterlig oppfylling, planering, ny port
og opprydding omkring avfallsbeholder, vannpost og strøsandkasse.
Oppussing av sanitæranlegget ble
vedtatt i fellesrådet høsten 2017,
og arbeidene skal være avsluttet før
påske 2018.
Statistikk
Døpte
Konfirmerte
Bryllup
Begravelser
Innmeldte
Utmeldte

6
7
2
10
1
2

(4)
(18)
(6)
(5)
(0)
(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.
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

Høst 2018

RYLLIK
Å, kunne eg fara til Telemark
og leva ei sumarstund!
Der gror det ryllik på stovetak
og songar på folkemunn.
Det var Per Sivle som skreiv dette,
og det er vel ikkje ofte at planten
ryllik er omtala i slike poetiske former. Ryllik blir ofte sett på som
mindreverdig og er lite påakta,
mange meiner den er eit ugras, og
strever med å få den vekk frå plen
og hage. Elles trives den i eng og
beitemark, i vegskråningar, gardstun og åkerkantar – og sikkert også
på gamle «stovetak»! Ryllik er ein
svært vanleg plante i Norge, og
den finnes elles utbreidd i dei fleste
strøk av verden med temperert
klima. Planten er fleirårig og sprer
seg både med frø og jordstenglar.
Ein skal slett ikkje forakte
denne vesle planten, for tradisjonelt har den ei fleire tusenårig historie bak seg som ein svært akta
og viktig plante. Og det var særleg
som medisinplante han var kjent.
Sagnet går heilt tilbake til gresk
mytologi. Den greske helten Akilles var usårleg overalt, unntatt i
hælen. Legenden om Akilles fortel oss at han lækte mange av krigarane sine med ryllikblad under
slaget om Troja. Og planten har
fått det vitenskaplege namnet sitt
(Achillea) nettopp etter Akilles!
Dei gode og hjelpande
eigenskapane til rylliken blir også
omtalt i gamle egyptiske og kine-

siske skrifter, og det blir fortalt at
ryllik var med i førstehjelpsutstyret til Aleksander den store (356–
323 f. Kr.) sine soldatar. Gjennom
fleire hundreår har ryllik blitt
brukt som førstehjelp når soldatar
var såra i krig. Det var særleg for
å få sår til å gro planten var kjent.
Også her i landet har ryllik
heilt opp til våre dagar vore ein
av dei mest populære medisinplantane. Den har vore rekna som eit
universalmiddel, og vart brukt
som helsebringande middel for
nær sagt alle slag sjukdommar.
Den vart brukt både innvortes
og utvortes. Ein kunne t.d. bruke
knuste ryllikblad og blande med
feitt til ein salve og bruke på sår,
eller ein kunne tørke ryllikblad
og bruke som te til drikke, særleg
mot mage- og fordøyingsproblem.
Tørka ryllikblad vart også brukt
som krydder, både i pølser og anna
kjøttmat, i supper og til feit mat.
Det er nær sagt ikkje ende på
alle gode eigenskapar til denne
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planten, den er til og med blitt
kalt «plantedoktor», for dersom
den veks nær andre plantar, vil
den skilje ut stoff frå røttene som
aukar motstandskrafta mot plantesjukdommar som t.d. meldogg
hos dei næraste «naboane».
Ryllik hører til korgplantefamilien, den har små kvite blomster
som sitt i ein skjerm på toppen av
stengelen. Blomstene kan også
vere rosa. Ryllikslekta er stor, men
har berre to viltveksande artar her
i landet: vanleg ryllik, og nyseryllik. Den siste har litt lengre stilk og
større blomster, men er elles nokså
lik den nære slektningen sin. Ryllik har sterk aromatisk duft og bitter smak. Den er i blomst frå juni
til september.
Ryllik er ingen prangande
prydblomst, men ofte er det slik
at det er ikkje dei som glitrar og
stråler sterkast som er mest innhaldsrike.
Sigrid Haavik

Kjerkmarsj 2018
Kjerkmarsjen gikk av stabelen søndag 12. august. Litt regn
undervegs, men en fin tur fra Råstad til Sakshaug gamle kyrkje. Der var det gudstjeneste med fem barnedåper, og fullsatt
kirke. Etterpå var det ei trivelig stund med rømmegrøtsalg på
bygdemuseet i regi av Inderøy Museums- og Historielag.
Foto: Randi Barstad
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Sørsamisk
Også i sommer hadde Mosvik
sokneråd friluftsgudstjeneste
ute ved Liatjønna i Markabygda. Denne gudstjenesten
var spesiell fordi deler av den
foregikk på sørsamisk, et språk
som tidligere også ble snakket
i Mosvik av en liten minoritet.
Prost Gustav Danielsen,
som ledet gudstjenesten, sier
at færre enn 1000 mennesker i
dag snakker språket. Det har
vært karakterisert som sterkt
utryddingstruet. Danielsen sier
videre at kirken ønsker å være
med på å bevare språket, og det
er flere salmer på sørsamisk
som er tatt med i den nye salmeboka.
Sørsamisk tilhører såkalte
uralske språk. Finsk, estisk
og ungarsk er andre språk i
denne språk-gruppen; dessuten
flere språk i Russland. Det er
interessant at en ungarer ved
navn Ignac Halasz, var den

Kart som viser uralske språkområder.

første som foretok en systematisk gransking av språket – og
på slutten av 1800-tallet ble
det i Budapest utgitt ei sørsamisk ordliste. Det ser ut som
om språket på begynnelsen
av 1900-tallet begynte å gå ut
av bruk mange steder i MidtNorge. Et moment i dette er
at reindrifta i møte med den
moderne tid ble omlagt. Det
ble slutt på melkinga av reinen,
og det nomadiske livet som tidligere var vanlig, ble mer eller
mindre avsluttet. De sørsamiske barna fikk således mer
kontakt med norskspråklige
barn.
Fra Mosvik kan man se bort
på et fjell i Verran som heter
«Jorpetjahke». Mange steder
i Mosvik har referanser til en
sørsamisk bosetting i tidligere
tider. Man kan godt si at Mosvik, iallfall før, lå i ytterkanten
av et stort overlappingsområde

Sommer i Mosvik. Foto: Jan Sundseth.

mellom to ulike folk; et indoeuropeisk og et uralsk. I fjellene
i grensestrøkene mot Sverige,
var reindrifta viktig næringsveg.
Også i Mosvik var det i
gammel tid reindrift, både på
Allmenningen og ute i Markabygda. Men sørsamene her
kunne også drive med andre
yrker som fjordfiske, jordbruk,
jakt og fangst. I dag tilhører
Mosvik Fosen reinbeitedistrikt.
Som en kuriositet kan nevnes,
at reindrift i Mosvik en periode
sist på 1800-tallet ble drevet av
eierne av Vinje Bruk.
I Sundsethvika i Mosvik bodde det på slutten av
1800-tallet en sørsamisk familie
som livnærte seg av fjordfiske.
De het Sakariasen til etternavn.
Hele denne familien flyttet fra
bygda før 1920. Med det forsvant sannsynligvis de siste
brukerne av det sørsamiske
språket her i Mosvik. Mange
sørsamer gjorde nok som den
øvrige befolkning på denne
tiden; de flyttet inn til byene
eller de utvandret til Amerika.
I dag står sørsamisk antakelig

Høst 2018
sterkest i Snåsa, og flere elever i
barneskolen har der sørsamisk
som førstespråk.
Det er noe usigelig vemodig
med mennesker, språk og kulturer som forsvinner. Et av de
mest interessante trekk med
den gamle sørsamiske kulturen er fenomener knyttet til
det overnaturlige. Mange fortellinger, som ennå er bevart,
omhandler folk med spesielle
evner. Det være seg mennesker
som kunne se inn i framtida,
helbrede andre for sykdommer
eller ved hjelp av tankens kraft
påvirke fysiske prosesser. Det
var dette våre forfedre kalte for
«seid». Bruk av ville planter
til medisiner, er et annet viktig
element i denne naturbaserte
kulturen.
Jeg tror vi alle kunne lære
mye av den sørsamiske kulturen; en kultur som dessverre
ofte har blitt oversett.
Jan Sundseth

BASAR

på Kjerkstu, Sakshaug
fredag 12. oktober og lørdag 13. oktober 2018
Fredag
Kl. 18.00: Varesalg, åresalg, tombola, loddsalg hovedlotteri.
Sang og musikk «Landet i nord» ved Silje med
flere. Allsang. Kveldsmatbuffè.
Lørdag
Kl. 11.00: Varesalg, åresalg, tombola, loddsalg hovedlotteri.
Kaffesalg hele dagen.
Kl. 12.30: Salg av rømmegrøt med tilbehør.
Kl. 13.30: Musikkgruppa Klonken spiller.
Kl. 15.00: Avslutning ved prestevikar Janne Jørstad.
Trekking av hovedlotteri.
VELKOMMEN!
Arr.: Komiteen for «Basar til inntekt for Kjerkstu»

Selv den mørkeste midnattstime
Selv den mørkeste midnattstime
vet at sola alltid er
på andre siden, at
snøen på toppene snart
skal gløde i gry av dag,
dyrene som jager i mørket
søke til hulen. Dette
vet natta. Og hjertet
deler denne vissheten
en liten tid.

Foto: Jørgen Røflo

Og siden?
Siden skal grensen slettes ut.
Kløften fylles igjen. Loddene
fjernes fra vekten.
Tyngde skal ikke være mer,
heller ikke rop og adskillelse,
for grensen er slettet ut.
Livets og Dødens land
forenet ved en skinnende bro
av fiksstjerne-lys.

Ingen
behøver lenger
lys fra sol
eller skinn fra lampe,
for Guds ansikt lyser.
Hans Børli (1918–1989) fra
diktsamlinga «Isfuglen»
utgitt 1970.
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Vivace ungdomskor skapte magisk
stemning i italiensk Basilika

Vivace ungdomskor etter konserten i Santuario del Frassino. Foto: Bjørn A. Bratsberg.

Rett etter skoleslutt satte Vivace ungdomskor kursen
mot Nord-Italia. Der holdt de konserter til stående
applaus i kirker og på torg i byene Verona, Vicenza,
Pescheria di Garda og Sirmione.
Den første konserten var på Piazza Bra ved operaen
i Verona. Etterpå var det omvisning i byen med lokal
guide, besøk ved balkongen til Romeo og Julie og
lunch i parken. Deretter dro Vivace videre til Basilica
Santa Teresa. Der sang koret først under messen før
de holdt konsert. Basilikaen hadde en akustikk som
vi aldri har hørt maken til, og sangerne syntes det var
en fantastisk opplevelse å synge der.
Tirsdag var det god tid til bading i hotellbassenget
før koret deltok på festivalkonsert sammen med to
norske korps.
Onsdag sang Vivace under morgenmessen i Santuario del Frassino i Peschiera, og fulgte opp med
nok en konsert til stående applaus. Etter konserten
ble de invitert til omvisning i den vakre klosterhagen.
Ettermiddagen ble brukt i fornøyelsesparken Gardaland. Her fikk sangerne virkelig mulighet til å utfolde
seg i stor fart, høyder, skumle looper og i vannattraksjoner.
Torsdag gikk turen til Sirmione, en vakker by som
ligger på en halvøy i Gardasjøen. Der sang de en
spontankonsert på torget og samlet raskt et begeist
ret publikum.
De fleste er enige om at høydepunktet for turen
var avslutningskonserten i kirken San Gaetano i sentrum av Vicenza. Vivace holdt konsert sammen med
det lokale ungdomskoret «Coro Giovanile di Thiene». Spontant etter konserten, tok det lokale koret
initiativet til felles allsang mellom ungdommene da
de oppdaget at de hadde felles sanger på repertoaret.

«Vi ses igjen» ble sunget på vei ut av kirken både på
norsk, italiensk og engelsk.
Sangerne brukte mye tid på øving før avreise. Et
stort repertoar bestående av musikk som passet både
til kirkekonserter og utendørskonserter ble øvd inn.
Da er det ekstra moro med begeistrede tilbakemeldinger både fra lokalbefolkning og turister!
En slik tur lar seg ikke gjøre uten ildsjeler, tusen
takk til turkomiteen som la ned utallige dugnadstimer for å realisere turen!
Siv Anette Lorentzen

Nordbusang til Inderøy!
Før sommeren kom den gledelige beskjeden om
at Vivace og Inderøy er tildelt Nordbusang i 2022!
Nordbusang er den største korfestivalen for
barne- og ungdomskor fra de nordiske land.
Sangere i alderen 10–26 år møtes til en festival
fylt av konserter, workshops og nye venner. Vertskapsrollen alternerer mellom de deltagende land
og i 2022 er det Norges tur til å arrangere med
Inderøy og Vivace som vertskap.
Det siste året er det jobbet målrettet for å få
arrangementet til Inderøy. Vi vil spesielt takke
Marianne Solbakken som har lagt ned stor
arbeidsinnsats for å overbevise Nordbusangrådet
om at Inderøy er stedet for en slik festival.
Festivalen er et viktig utstillingsvindu for
Inderøy ut mot hele Norden. Nå starter arbeidet
med å skape en så god festival som mulig slik at vi
får vist frem Inderøy fra sin beste side.
Siv Anette Lorentzen
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HUSTAD KYRKJE I ORD OG TONER
– eit storslått arrangement av eit lite kor

Laurdag 9. juni presenterte Sandvollan songlag ei
musikalsk vandring, – «Kor gjennom 1300 år» – parallelt med ei historisk vandring knytta opp mot den
gamle middelalderkyrkja på Hustadhaugen.

passa godt. Dei to høvde også godt for oppgåva, da
dei begge har ordet i si makt. Som pensjonert prest
kunne Neergård også bidra med eigne erfaringar,
både med omsyn til kyrkjerom og songtekstar.
Sandvollan songlag er eit lite kor, med 17aktive
medlemmer. Repertoaret tilseier at det måtte vere ei
stor oppgåve for dei å gå i gang med – og å gjennomføre ein slik konsert. Dirigenten seier at koret jobba
med songane til konserten parallelt med anna stoff,
etter som dei heile tida veksler mellom kyrkjeleg
musikk og verdsleg musikk. Han fortel og at nokre
av korsatsane alt var innøvde før hans tid.
Moholt gir uttrykk for at det er fint å jobbe med
koret. Han roser innsatsen, seier kormedlemmene
følgjer godt med og er svært plastiske, noko som
tyder at dei lett let seg forme. Vi skjøner at det er
viktig for å skape vekst og utvikling.
Det må seiast at Sandvollan songlag gjorde ein
framifrå innsats på si vandring med «Kor gjennom
1300 år». Saman med dirigenten framstod songarane som trygge og glade. All ros også til Inger Marie
Kimo, Reidar Moen og Hans Birger Neergård, som
var med å løfte prosjektet!
Takk til kor, medhjelparar og medvandrarar – for
laget på ei meiningsfylt vandring i Hustad kyrkje!

Arrangør var Sandvollan songlag med sin dirigent,
Øystein Moholt, som også var ansvarleg for ide og
opplegg. Elles deltok Inger Marie Kimo, Inderøy
som solist, Reidar Moen, Steinkjer på orgel/piano og
Hans Birger Neergård, Inderøy, som historieforteljar
saman med dirigenten.
Programmet bestod av 18 korsatsar og to solonummer, begge vakkert framført av sopran Inger
Marie Kimo. Reidar Moen sørga for solid tonefølgje
til utvalde korsatsar. Musikken famna vidt. Det var
middelaldermusikk frå 700-talet til 1500-talet, blant
anna St. Magnushymnen frå 1100-talet, då kyrkja
vart innvigd. Det var norsk musikk med tekster av
m.a. Halldis Moren Vesaas, Einar Skjæraasen og
Hovland sitt Fader vår. Ein av dei norske salmane
var «Dagen viker og går bort». Vi vart gjort kjent
med at her var teksten skriven av den første kvinnelege salmediktaren i Noreg, Dorothe Engelbretsdatter (1634–1716). Det var klassisk europeisk musikk
av Arcadelt, Byrd, Schubert og Gounod. Eit afrikansk nummer var og på repertoaret. Tekstane vart
framført på ulike språk.
Kari Nikolaisen
Kvart songnummer vart introdusert av dei to historieforteljarane, dirigent Øystein Moholt og Hans PS. Personleg synest eg det var litt dumt at denne
Birger Neergård. Dei let oss følgje utviklinga av konserten gjekk føre seg samstundes som Inderøymusikken frå katolsk tid og tidleg middelalder, gjen- fest, da eg meiner den hadde fortent både eit større
nom reformasjonen og fram til i dag. Parallelt fekk publikum og omtale i avisa. Kanskje kan konserten
vi også informasjon om Hustad kyrkje – om bygget – eller deler av den – gjentas? D.s.
og om interiør og
bruk – i denne tidsperioden. I konsertprogrammet
var
Moholt og Neergård tittelerte som
«ciceroner». I følgje «Store norske
leksikon» er ordet
«cicerone» italiensk
og tyder «turistomvisar». Etter som
konserten var lagt
opp som ei vandring – om enn i ord
og toner – må ein
vel seie at tittelen Alle aktørene fotografert i Hustad kyrkje. Foto: Ukjent.
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
10.06. Isak Gausen Vang
Kamilla Sørslett Kammerer
29.07. Hedvig Marie Saxhaug
Olav Solberg Larsen
12.08. Amalie Grindvik Plahn
Harald Lyngsaunet Værdal
Thale Kvistad
Elise Andersen Rotmo
Marta Vang
26.08. Natalié Mortensdatter Tiller
Vigsel
02.06. Rikke Abelone Mobeck og
Martin Fossum Andreassen
30.06. Marte Ingeborg Norgård
Lund og Kristoffer Thuen
07.07. Hilde Charlotte Mathisen
Sandnes og Arild Mathisen
Sandnes
21.07. Ragnhild Tronstad og
Runar Langseth
28.07. Mari Widegren Norum og
Simon Mee Jonassen Hatling
Maria Antonie Sæther og
Emil Mård Vaaldal Eliasson
04.08. Tonje Indgul Hilmarsen og
Roy Anders Hesjedal
Tina Oxaal Fossum og
Petter Gausen Bremseth
11.08. Heidi Revrusken og
Tom Stian Kirkestuen
18.08. Mette Haugen Aas og
Thomas Barli
Kirsti Mjøsund og
Petter Forså Aas
25.08. Hanne Solend Nilsen og
Thomas Ulven
01.09. Gunnhild Ree Moen og
Ola Søpstad
Tove Haugland og Olav Iversen

Døde
02.06.
09.06.
23.06.
23.07.
25.07.
03.08.
06.08.
24.08.
03.09.

Inger Klev
Kåre Granhaug
Astrid Valø Sundnes
Olav Reinert Kjesbu
Anton Sakshaug
Mary Aas
Linda Karlsen
Joralf Gran
Solfrid Vistven

f. 1924
f. 1928
f. 1940
f. 1936
f. 1925
f. 1938
f. 1980
f. 1937
f. 1943

MOSVIK SOKN
Døpte
02.09. John Junior Berg
Vigsel
30.06. Hilde Børstad Melhus og
Geir Jostein Ørsjødal
07.07. Toril Alstad og Olaus Nyeng
Døde
09.06. Inger Johanne Melting f. 1931
11.06. Bjørnar Trøen
f. 1951
08.06. Bjørn Erik Kleven
f. 1960

RØRA SOKN
Døpte
17.06. Peder Andersen Lundås
Olive Olaisen Buran
Vigde
18.08. Heidi Waadal Hembre og
Gunnar Berg
Døde
17.07. Åse Wullum Salberg f. 1935

SANDVOLLAN SOKN
Døpte
17.06. Tiril Anette Bye Lorentsen
22.07. Iver Einang Hustad
Isak Leander Langdal Vist
Tiril Grande Hesby
Vigde
14.07. Hedda Karoline Thomassen
og Ola Einun Skorem
Døde
25.06. Solveig Ferstad

f. 1931

Norske kirker på nett
På Internett ligger en database som omfatter alle kirkebygg som
tilhører Den norske kirke. Dette er i alt 1635 kirkebygg over
hele Norge, og hver enkelt kirke kan søkes opp ved å bruke
nettadressen kirkesøk.no
Et klikk til, og en får alle viktige historiske, tekniske og spesielle opplysninger om hver kirke, åpningstider og kontaktinformasjon. Og ikke minst mange flotte bilder fra ute og inne i
kirkebygget. En kan også søke på «Finn kirker i nærheten» til
der søket blir gjort.
Nettstedet kirkesøk.no er også tilpasset mobilskjerm/mobiltelefon med tanke på alle som besøker Norge eller er på ferie
i eget land. Tilbudet er utarbeidet av Kirkelig arbeidsgiver- og
interesse-organisasjon (KA) i samarbeid med Den norske kirke.
Fra Nynorsk pressekontor
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Messeliste
30.09. 19. søndag i treenighetstiden
Joh 7,14-17
Vestvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest
Ottar Strand
Konfirmantpresentasjon og
50 års-konfirmanter
Høsttakkefest
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
Konfirmantpresentasjon og
50-årskonfirmanter
Høsttakkefest
07.10. 20. søndag i treenighetstiden
Mark 10,2-9
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest
Ottar Strand
Høsttakkefest
14.10. 21. søndag i treenighetstiden
Luk 16,19-31
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
21.10. 22. søndag i treenighetstiden
Joh 12,35-36
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Familiegudstjeneste
v/sokneprest Ottar Strand
Utdeling av 4-årsbok
Lys våken-helg
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
28.10. Bots- og bønnedag
Luk 18,19-14
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Familiegudstjeneste
v/prestevikar Janne Jørstad
Utdeling av 4-årsbok
04.11. Allehelgensdag
Matt 5,13-16
Sakshaug kyrkje
kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste
v/prestevikar Janne Jørstad

Mosvik kirke
kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste
v/sokneprest Ottar Strand

Sakshaug kyrkje
kl. 19.00
Lysmesse v/sokneprest
Ottar Strand

11.11. 25. søndag i treenighetstiden
Matt 14,22-34
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Familiegudstjeneste
v/prestevikar Janne Jørstad
Utdeling av 4-årsbok

16.12. 3. søndag i advent
Joh 5,31-36
Stokkan grendehus kl. 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest
Ottar Strand

18.11. 23. søndag i treenighetstiden
Joh 9, 1-7, 35b-38
Vestvik kirke
kl. 11.00
Familiegudstjeneste
v/sokneprest Ottar Strand
Utdeling av 4-årsbok
25.11. Domssøndag/Kristi kongedag
Matt 25,1-13
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
02.12. 1. søndag i advent
Matt 21,10-17
Sakshaug kyrkje
kl. 17.00
Gudstjeneste v/sokneprest
Ottar Strand
Innvielse av orgel

Sakshaug kyrkje
kl. 19.00
Julekonsert med lokale
aktører
Mosvik kirke
kl. 19.00
Julekonsert med lokale
aktører
17.12. Heggstad kyrkje
kl. 19.00
Julekonsert med lokale
aktører
20.12. Mosvik kirke
kl. 18.30
Fakkelmesse v/sokneprest
Ottar Strand

09.12. 2. søndag i advent
Joh 16,21-24
Salberg kyrkje
kl. 19.00
Lysmesse v/prestevikar
Janne Jørstad

Bosnes Misjonsforening
inviterer til en kveld med

«MADAGASKARGLIMT»
i Smia, Gulburet onsdag 17. oktober 2018 kl. 19.00.
Vi er flere fra Inderøy og Sparbu som sist år var på tur til
Madagaskar. Våre opplevelser og inntrykk fra turene vil vi
gjerne dele med dere. Det blir sang og utlodning. Gulburet
selger kaffe og tilbehør.
Alle er velkomne
– så ta deg en tur til Smia denne kvelden!

INDERØY PRESTEGJELD
www.inderoy.kirken.no
Kirkekontoret

Inderøy kirkekontor

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

Kontortid

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

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

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

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

mobil 902 71 513

mobil 905 58 327

mobil 977 87 568

mobil 750 97 125

Inderøy Kirkestue
Bestilling av rom i forbindelse med
minnesamvær, selskaper m.m.:
Solveig B. og Reidar Pedersen,
tlf. 47 64 49 09, mobil 957 88 829

KJERKBLAD FOR INDERØY

Utgiver: Sokneråda i Inderøy prestegjeld
Redaksjonskomité: Liv Skogset Værdal, redaktør (e-post: liv.vaerdal@online.no, mobil 917 09 285),
Ottar Strand (e-post: ottar.strand@inderoy.kirken.no),
Kari Nikolaisen (e-post: kari.nikolaisen@ntebb.no), Nina Fossum (e-post: nina.fossum@ntebb.no),
Jørgen Røflo (e-post: jorgen.roflo38@gmail.com), Jan Sundseth (e-post: jansundseth@yahoo.no).
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Det står skrevet: Hold fast på din fars bud, min sønn, forkast ikke rettledning fra din mor! Bind
dem alltid til ditt hjerte, knytt dem om halsen! Når du går, skal de lede deg, når
du ligger, skal de verne deg, og når du våkner, skal de tale til deg. For budet er en
lykt, rettledningen et lys, formaning og tilrettevisning er veien til livet.

Ordsp. 6, 20-23
www.designtrykk.no
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