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En tolvte biskop
Arbeidet er i gang for å legge forholdene til rette
for en tolvte biskop, en fast preses. Preses er i
dag den fremste av ellers likeverdige biskoper.
Det å være preses kommer i tillegg til oppgavene i bispedømmet. Slik er ordninga i dag.
Dette er en tung og arbeidskrevende tilleggsoppgave. Jeg har opplevd flere biskoper med
denne dobbeltrollen. Det har hatt konskvenser
både for de aktuelle biskopers helse samt tilsynet i eget bispedømme. Derfor er det naturlig at
funksjonen som preses bør organiseres på en
annen måte.
Så langt synes de fleste innen kirka vår å være
enige. Når en derimot ser på lokalisering og
funksjon en slik biskop skal ha, blir jeg forundra. Biskop Tor Singsås tok til orde for på sitt
første bispemøte at denne biskopen, preses,
burde lokaliseres til Nidaros bispedømme. Da
ble han fullstendig nedstemt av alle sine kolleger. Nei, preses skulle lokaliseres til Oslo.

signes. Og så skal preses ha gjesteopptreden for
så å reise tilbake til kontorbyen, Oslo?
Ei lokalisering i Trondheim ville styrke det
økumeniske, mellomkirkelige tyngdepunktet
som Katedralen allerede er. Dette vil være ei
naturlig utvikling mot 2030, tusenårsjubileet for
kong Olav Haraldsons fall og helgenkongens
fødsel. Det er viktig å se våre historiske røtter
skal vi kunne møte framtida.
Med den kommende frigjøring fra staten vil
kirkas posisjon styrkes ved at nettopp presesfunksjonen legges til vårt mest betydningsfulle
historiske kirkested i tusen år. For min egen del
kunne jeg godt tenke meg å ta skrittet helt ut og
kalle denne preses for erkebiskop.
Det er ikke noe hinder for at vi som luthersk
kirke kan benytte denne tittelen, svenskene for
eksempel har beholdt sin erkebiskop.

Men - ved store begivenher skal denne preses
Ved å plassere den tolvte biskop til Nidaros
da
komme
til
nasjonalhelligdommen, ville kirkas selvstendighet fra staten synliggjøNidarosdomen i Trondheim. Altså kontor i Oslo res. Denne preses, erkebiskop, bør ha en status
og Katedral i Trondheim.
som gir tyngde og virke samlende på bispekollegiet. Den dagen da Kongen i statsråd opphører
Hvorfor skal alt styres fra Oslo? Jo, der har vi å være vår øverste biskop vil hver biskop i sitt
kirkas hus med Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, bispedømme være enda mer selvstendig enn hva
Kirkens Nødhjelp og sentrale kirkelig funksjo- situasjonen er i dag. Vi får lett ei splittet kirke,
ner inklusive Kirkedepartementet.
ikke ei samlende folkekirke.
Nå har vi en gyllen anledning til å tenke nytt
og samtidig trekke historiske linjer tilbake til da
Erkebiskopen hadde sete i Nidaros. Det er nå
engang slik at kirkas tyngdepunkt i århundrer
var i Nidaros. Og når pilegrimene i dag kommer
til Norge så drar de til Nidarosdomen.
Pilegrimsleiene, de gamle ferdselsårene, rustes
opp og merkes. Det bygges overnattingssteder
slik at søkende mennesker kan gå, reise, kortere
eller lengre strekninger. Nidarosdomen er samlende for nasjonen. Hit kom konger og dronninger for å krones. Hit kommer de i dag for å

Trondheim, med Nidarosdomen, gir de historiske forutsetningene for en samlende biskop og
ei samlet folkekirke. Samtidig vil dette være den
naturlige plassering i internasjonal og økumenisk orientering. Selvsagt vil det også være til
stor inspirasjon for våre lokale menigheter i
Nidaros bispedømme, men også et kirkelig tyndepunkt som vi har behov for når Kongen i
statsråd, som øverste biskop, er historie.

Sokneprest Sverre Gustad
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Stille natt - heilage natt
(T: Joseph Mohr
O: Erik Hillestad
M: Franz Gruber)
Stille natt, heilage natt.
Alt har svevn og mørker tatt.
Trufast vaker dei heilage to.
Varsamt voggar dei barnet til ro.
Jorda tar himlen i famn,
jorda tar himlen i famn.
I ein nydeleg og varsam julesalme høyrer vi at
"jorda tar himlen i famn".
Det er eit stort mysterium.
Gud kan ingen skjøna seg på, gripe eller fange.
Han er fri. Men julenatta kom han sjølv. For
han kan ikkje vera forutan oss. Han søkjer fellesskap med sine, for vi er av han. Og han blir
som oss. Han blir eit barn, liten, vever, sårbar.
Det minst farlege som finst. Legg seg i hendene
til Maria og Josef. Dei gav den vesle guten det
alle menneske treng mest, kjærleik. Utan kjærleik døyr mennesket.
Dei vaker i den heilage natta. Heilag var ho for
dei. For dei ana kven som kom. Dei lyttar etter
pusten og dei små klynka, høyrer dei raske hjar-

Takk
for alle gaver i forbindelse med
Mary Lyngstad
og
Erling Frisli
sin bortgang.
Inderøy Kirkestue
Framsidebildet: Fra julekonserten i
Sakshaug kirke lørdag 28. november
med Hanne Krogh, Koret på Våja og
tre tenorer.
Foto: Reidar Sundal

Søndag 29. november var utdeling av
Min kirkebok til menighetens fireåringer en del av gudstjenesten i Sakshaug
kirke. Bildet er tatt under seremonien.
Foto: Ragnhild Kjesbu

teslaga, Guds hjarteslag på jord. Dei undrar seg.
Er det slik han ser ut? Heilt sidan engelen
Gabriel besøkte Maria har ho i spenning gått og
venta på å få sjå han. Og no er han her. Heile
himmelen og alt det Gud eig og har, er med
denne gutungen til jorda. Så alminneleg kan det
heilage vera. Jesus Kristus kom for å vise oss at
kjærleiken er det sterkaste mellom oss. Ingen
kan leva utan kjærleik. Heller ikkje Gud.
Julenatta var det nok kjærleik for han. For
Maria og Josef var der og tok imot Jesus. På
langfredag var det ikkje nok. Då vart han åleine. Men det var då han tok med seg kjærleiken
inn i døden. Og sidan den dagen finst det noko
som er sterkare enn døden. Gud er der i Jesus
Kristus med sin kjærleik som strøymer
gjennom alt.
Julenatta kom han for at ikkje noko menneske,
eller nokon stad lenger skulle vera utan Gud.
Guds kjærleik leitar seg fram til alt og alle.
Velsigna jul!
Tor Singsaas,
biskop i Nidaros

Min kirkebok
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I

dei dagane lét keisar
Augustus lysa ut at det
skulle takast manntal
over heile verda. Dette var
første gongen dei tok
manntal, og det hende
medan Kvirinius var landshovding i Syria. Då fór
alle heim, kvar til sin by, og
skulle skriva seg i manntalet.
Også Josef drog då frå
byen Nasaret i Galilea og
opp til Judea, til
Davidsbyen, som heiter
Betlehem, for han høyrde
til Davids hus og ætt, og
skulle skriva seg der saman
med Maria, som han var
trulova med. Ho venta då

barn. Og medan dei var
der, kom tida då ho skulle
føda, og ho fekk son sin,
den førstefødde; ho sveipte
han og la han i ei krubbe,
for dei fann ikkje husrom
nokon stad.
Det var nokre gjetarar
der i området som var ute
på markene og heldt vakt
over flokken sin om natta.
Med eitt stod ein Herrens
engel framfor dei, og
Herrens herlegdom lyste
kringom dei. Då vart dei
gripne av stor redsle. Men
engelen sa til dei: «Ver
ikkje redde! Sjå, eg kjem til
dykk med bod om ei stor
glede, ei glede for heile fol-

ket. I dag er det fødd dykk
ein frelsar i Davids by. Han
er Messias, Herren. Og det
skal de ha til teikn: De skal
finna eit barn som er sveipt
og ligg i ei krubbe.» Brått
var det ein stor himmelhær
saman med engelen; dei
lova Gud og song:
«Ære vere Gud i det
høgste,
og fred på jorda
blant menneske som
Gud har glede i!»

Juleevangeliet
Evangeliet etter Lukas kapittel 2 vers 1 - 14

D

et skjedde i de
dager at det gikk ut
befaling fra keiser
Augustus om at hele verden
skulle innskrives i manntall.
Denne første innskrivning
ble holdt mens Kvirinius
var landshøvding i Syria.
Og alle dro av sted for å la
seg innskrive, hver til sin
by.
Josef dro da fra byen
Nasaret i Galilea opp til
Judea, til Davids by
Betlehem, siden han var av
Davids hus og ætt, for å la
seg innskrive sammen med
Maria, sin trolovede, som
ventet barn. Og mens de

var der, kom tiden da hun
skulle føde, og hun fødte
sin sønn, den førstefødte,
svøpte ham og la ham i en
krybbe. For de fant ikke
husrom noe sted.
Det var noen gjetere der
i nærheten som var ute på
markene og holdt nattevakt
over flokken sin. Med ett
sto en Herrens engel foran
dem, og Herrens herlighet
lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke!
Se, jeg forkynner dere en
stor glede, en glede for hele
folket: I dag er det født
dere en frelser i Davids by;

han er Messias, Herren. Og
dette skal dere ha til tegn:
Dere skal finne et barn som
er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen
omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og
sang:
«Ære være Gud i det
høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker som
Gud har glede i!»
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Sandvollan Minnefond
Sandvollan Minnefond, også kalt
Blomsterfondet, ble opprettet 9.
mai 1971.
Minneblanketten, utformet i A5format, er tegnet av Olav Myhr
og har motiv av de to soknekirkene våre, Hustad kirke og
Heggstad kirke. Midlene som
kommer inn ved salget, skal ifølge vedtektene brukes til innkjøp
av planter og stell av fellesbed og
blomsterurner for å gjøre de to
kirkegårdene i soknet vakrere.
Soknerådet vil med dette gjøre
kjent at fondet fremdeles er
aktivt. Samtidig som brukere av
de to kirke-gårdene.
fondet sender en vakker og verMinneblanketten selges
dig hilsen til etterlatte og pårøCOOP Prix, Sandvollan.
rende, støtter de estetikken ved

ved

Fondet
administreres
Sandvollan sokneråd.

Førjulskonserter
For mange er det et fast innslag
i forberedelsene før jul å få med
seg førjulskonsertene som arrangeres flere steder. I Mosvik samles musikalske krefter i Vestvik
kirke søndag 20. desember, og
samme kveld er det også konsert
i Sakshaug kirke. På Sandvollan
er det førjulskonsert i Heggstad
kirke mandag 21. desember. På
Røra blir førjulskonserten lagt
til Røra samfunnshus av plasshensyn, og dette arrangementet
går av stabelen 20. desember.
Alle steder er det lokale korps
og kor og andre musikalske
krefter som trår til for å formidle julens budskap gjennom sang
og musikk. Tradisjonelt er disse
konsertene godt besøkt, og det
håper selvfølgelig arrangørene
vil være tilfellet i år også.

Julekonsert
i Vestvik kirke 20. desember kl. 19.00
Medvirkende:
Kor 2000
Organist Inger Johanne Holder
Benedikte og Aina Fossum
Trekkspillklubben
Barnekoret
Ofring til kirkemusikalsk arbeid
Velkommen!
Arr: Menighetsrådet i samarbeid med kulturkontoret.

av
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Nytt kunstbrev for orgel
Det fjerde kunstbrevet som selges
til inntekt for nytt orgel i Sakshaug
kirke er nå i handel. Det er Anne
Kathrine Oxaal som står bak det
som
har
fått
betegnelsen
Kunstbrevet 2009. Det spesielle for
opplegget med kunstbrev er at de er
eksklusive i den forstand at de trykkes opp i et begrenset antall, nemlig 300 eksemplarer. Trykkene er
gicléetrykk og leveres med ekthetsbevis. Hvert kunstbrev er nummerert og signert av kunstneren selv.
Dermed skulle serien være attraktiv
for samlere. Tidligere kunstbrev
kan fortsatt skaffes. Årets kunstbrev og tidligere utgaver er i salg på
e@ og ved kirkekontoret.

Ingrid Stai Skjesol (t.v.) i orgelkomiteen og kunstneren Anne Kathrine Oxaal med
årets utgave av Kunstbrev for orgel.

50-årskonfirmanter på Sandvollan

15 gullkonfirmanter fra Sandvollan var
samlet helga 26. og 27. september.
Etter gudstjenesten i Heggstad kirke
gikk turen til Øyna Parken der det ble
tatt bilde.
Foran fra venstre: Gudrun Daling

Wæhre, Gerda Aanstad Hammer,
Eldrun Nygård Børke, Kari Holmvik
Nikolaisen og Asbjørg Gangstad Løe.
Bak fra venstre: Lidvard Egil Skjelvan,
Jostein Vist, Oddbjørg Grønnesby
Eggen, Asbjørg Eli Gjørv Dahl,

Margrete Berg, Willy Olav Skjelvan,
Harald Kvam, Birger Stornes, Jorid
Grønnesby Sørhaug og Arnfinn Magne
Rekstad. (Foto: Stig Leinan)
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"Besøk på kjerka" er eit velkjent
uttrykk for sjøfolk og andre som
ferdes utafor fedrelandet. Dei
aller fleste kjenner det som å
komme heim når dei kjem til sjømannskjerka, eller "Norsk kirke i
utlandet" som det også heiter.
I november i år hadde vi høve
til eit lite besøk i sjømannskjerka
på Gran Canaria.
Kjerka
held til i fiskarlandsbyen
Arguineguin som også etter kvart
har blitt ein flott turiststad. Dei
har nyleg flytta inn i nye lokaler
like ved stranda og med 180 graders havutsyn! Her er det fleire
rom med plass til dei fleste arran-

Sjømannskjerka på Gran Canaria
gement, enten det er konsert, fest
eller annan sammenkomst.
Bryllaup er også populært å ha
her! Det vakre kjerkerommet er
nokså lite, - der er det kveldsbønn kvar torsdag. Men gudstenestene kvar søndag kl 18 blir
haldne i den katolske kjerka
ikkje langt unna, for å få plass til

Her nytes det kaffe og vafler.

alle som søker dit.
Dessutan har dei sjølsagt eit
bibliotek der ein kan lese norske
aviser, sjå TV og bruke PC, og
ein kan ringe heim gratis. Kvar
laurdag serverer dei risengrynsgraut der, for dei har fått plass til
eit stort kjøkken med ein automatisk grautkjel som rommer

150 liter. Derfor var det nettopp
ein laurdag vi besøkte kjerka, og
grauten var kjempegod!
Vaflene på sjømannskjerka må
også nemnast. For noen år sidan
var det ein uhøgtidleg konkurranse om kva for ei sjømannskjerke som hadde den beste vaffeloppskrifta. Kven som vann
veit vi ikkje, men vaflene i
Arguineguin hadde nok tatt prisen om dei hadde vore med, for
makan til vafler -!
På sjømannskjerka kan ein
høre det snakkes norsk i alle dialektvariasjonar, kjentfolk er det
heller ikkje uvanleg at ein treffer.
Da vi satt og drakk kaffe med dei
berømte vaflene, kom eks-inderøyningane Inger Johanne og
Kåre Opdal forbi, slo seg ned ved
bordet, og vi hadde e"Besøk på
kjerka" er i alle fall ei triveleg
oppleving, og for turistar på
Gran Canaria er sjømannskjerka
i Arguineguin vel verdt eit
besøk!
S. H.
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Fest for 50-årskonfirmantene p
En fin bukett 50-årskonfimanter var samlet til festlig lag i
høst. Begivenheten fant sted i
Salberg Kyrkje og etterpå i
Røra Samfunnshus 4. oktober.
Selv om det ikke var alle av konfirmantene fra 7. juni 1959 som
kunne komme til Røra denne fine
høstdagen for å markere jubileet,
så la dette på ingen måte noen
demper på stemningen blant de
fremmøtte. Her stod latteren og
praten formelig i taket fra første
stund. Det er selvfølgelig mange
minner som dukker frem når man
møtes igjen, for noen var det trolig
veldig lang tid siden man sist treftes - alt for lang tid siden!
Etter å ha vært samlet til gudstjeneste i Salberg Kyrkje tidlig på
dagen, samlet festdeltakerne seg til
middag på Røra Samfunnshus. Her
hadde det lokale soknerådet pyntet
og stelt i stand en fin ramme for
resten
av
dagen.
Rådsmedlemmene besørget middagsservering,
selvfølgelig
Inderøysodd med nødvendig tilbehør, og sviskegrøt til dessert.
Etter en strekk av føttene og nye
runder med mimrekonversasjoner
var det tid for kaffeservering med
tilhørende bløtkaker.
Allsang og taletid for de ekstra
taletrengte ble det også tid til, før
selskapet ebbet ut.
50-årskonfirmasjonsfestene er en
god tradisjon som er kommet for å
bli - det formelig oser av trivsel på
slike sammenkomster. Vel vitende
om at det kan være litt av en jobb å
spore opp hvor det har blitt av alle
konfirmantene etter 50 år (inn- og
utland), så håper vi nye sokneråd
følger opp tradisjonen i årene som
kommer!
HaRe

To av jentene i konfirmantflokken: Fra v. Liv G. Grindberg og
Grethe Sem Kalseth.

I gang
Følsta

Mye å pr
Fra v. Ak
Jostein Ø
Asbjørn L

på Røra

g med desserten:Fra v. Sivert O. Berg og Knut
ad.
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Ny leder i
Røra Sokneråd
På et felles styremøte mellom
det gamle og det nye soknerådet
for Røra tidlig i november, ble
det valgt ny leder. Det ble Olav
Asklund, og han skal sammen
med seks andre (inkludert 1.
vararepesentant) lede arbeidet i
soknet de neste to årene. (Leder
velges dog innad i rådet for ett år

ad gangen).
Vi vil i senere nummer av
Kyrkjebladet komme tilbake
med en nærmere presentasjon av
så vel den nye lederen som av
resten av medlemmene i Røra
Sokneråd.
HaRe

rate om:
ksel Støre,
Øyen og
Lorås.

Nyvalgt soknerådsleder på Røra. Den nye lederen er Olav Asklund.

Første rekke fra v. Grethe Sem Kalseth, Liv G. Grindberg, Inger
Stein (Johnsen), Agnes Røflo Nyberg og Berit Austad Fjær. Andre
rekke fra v. Bodil Sørkilflå Reian, Ella Løseth Sveberg, Marie Hegg
Hagen og Knut Følstad. Tredje rekke fra v. Jostein Øyen, Sivert O.
Berg, Aksel Støre og Asbjørn Lorås.
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Stell av graver
Ustelte graver er ikke med
på å forskjønne kirkegårdene. Av ulike årsaker er det
mange som ikke kan eller får
stelt gravstedene sine. Et
alternativ til å stelle selv er å
inngå en stellavtale. Det blir
da plantet, vannet og stelt på
gravstedet.
Våre trofaste og flittige
"gartnere" har sluttet og vi er
derfor i beita for nye arbeidsomme hender til å ta over
stellet av disse gravene.
I Inderøy har vi 5 kirkegårder med ca. 130 gravsteder
som har en eller annen form
for avtale om stell. I tillegg
kommer stell av noen bed
samt blomsterurner ved hver
kirke. De fleste stellavtalene
gjelder graver på Sakshaug.
Jobben består i planting vår

og sommer, vanning og
generelt stell. Det aller
meste av dette arbeidet foregår fra mai til oktober.
Travlest er det nok i planteperiodene. Om sommeren
bestemmes intensiteten i
arbeidet i stor grad av været.
En tørr sommer medfører
naturlig nok mye vanning.
De siste årene har
Marianne og Kristian Lyng
betjent alle kirkegårdene. Vi
er imidlertid åpne for andre
løsninger der kirkegårdene
for eksempel blir delt
mellom flere.
Det er både frisk luft og
tarifflønn.
Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med
kirkekontoret,
tlf. 74 15 60 20.

Nye medlemmer i Inderøy Sokneråd

De nye medlemmene i Inderøy Sokneråd er foran f.v. Kåre Bye, Jorid Stavrum, Nils Olav Gran som er leder, Ole Harald
Vang, Nils Ole Madsen og sokneprest Sverre Gustad. Bak fra venstre Inger Marie Kimo, Ingeborg Meslo Ulvin, Alice Tveit
Wang, Anne Sigrun Trandem, Kristina Mork og Malin Hansen Skjelstad.
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Takk te dokk!
I sju år har Marianne og Kristian
Lyng sørget for beplantning,
vanning og stell av alle graver
med stellavtale. De har lagt ned
en formidabel innsats, og de har
liksom blitt en del av det faste
inventaret på kirkegårdene våre.
Marianne med gummihansker og
ett eller annet graveredskap og
Kristian med vannkannene. Vår,
sommer og høst, i regn og solskinn. Gjerne på sykkel. Et flittig
og hyggelig innslag på kirkegårdene.

hver vår. Så kommer sommerblomstene. Deretter skal det stelles og vannes hele sommeren før
blomstene fjernes og det settes ut
høstblomster. Og så kommer
julekransene. Kristian bare ler
når jeg filosoferer over hvor mye
vann han har båret rundt til de
130 gravene de har ansvar for. I
tillegg kommer bed og blomsterurner.

Begge er de skjønt enige om at
det har vært sju fine år. De har
trivdes godt med jobben. De trefSom kårfolk er de nok vant til å fer masse hyggelige folk og
ta i et tak, og tak har det vært. Ca. mange kommer og slår av en
700 stemorsblomster plantes ut prat. Mye frisk luft og god trim

følger jobben.
Det er vanskelig å se for seg at
disse to slutter på grunn av helsa
eller alderen. Man skal nemlig
lete lenge for å finn et sprekere
par. Å sykle vanningsrunden til
alle kirkegårdene var helt vanlig.
Det er noen mil....!
Vi vil rette en stor takk til
Marianne og Kristian for arbeidet de har gjort og ønsker dem alt
godt som kårfolk og besteforeldre på Lyng.
Takk for innsatsen.
Hilsen kirkegårdsarbeiderne
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I vår var vi på tur til en liten landsby et
stykke utenfor Douentza sammen med
elever fra korttidsbibelskolen. Der ble
vi kjent med en dame som heter
Maryama og som viste seg å være kona
til landsbysjefen. De har en hel skokk
med unger, den minste bare to år.
Sammen med Samba og Jenaba fra
kirka vår har jeg fortsatt å besøke denne
familien regelmessig, og nå i høst har vi
vært der hver uke og hørt på bibelhistorier på kassett sammen med dem.
Maryama har hjerteproblemer. For å få
tak i medisiner går hun på beina de to
timene det tar å komme seg til
Douentza sentrum. Forrige fredag var
det på tide å få tak i nye resepter og nye
piller, men så hadde hun fått feber, antakelig malaria. Selv om hun var både
slapp og dårlig klarte hun å stavre seg
hele veien til sykehuset i Douentza,
bare for å oppdage at alle legene var

Utsikt fra Maryamas landsby. Rikelig med gress og vann til dyra, men langt til lege.

Julehilsen fra
Stina og Ole Harald Neergård i Mali:

reist på kurs. Dermed var det ingen
hjelp å få. Lørdager og søndager er det
heller ingen skikkelige leger på jobb på
sykehuset. Det er faktisk bare to
personer på hele sykehuset som er
skikkelige leger enda dette er et fylkessykehus, og de tar seg fri i alle
helger og høytider.
Maryama orket ikke vente her i
Douentza helt til mandag, men
hadde heller ikke krefter til å gå tilbake igjen i solsteika på den støvete
og sandete stien som går til landsbyen deres. Derfor tilbød jeg meg å
kjøre henne tilbake til landsbyen.
På onsdag var vi på besøk hos dem
igjen. Maryama hadde enda ikke
kommet seg til legen, nå var hun så
dårlig og febersyk at hun nesten
ikke kunne stå på beina. Vi tilbød
henne å sitte på med oss tilbake til
sykehuset. Denne gangen fant vi
legen, og hun ble lagt inn. To dager
etter ble hun erklært klar til å skrives ut, selv om hun fortsatt var så
forkommen at hun knapt kunne sitte
oppreist. Men resepter til nye medisiner hadde hun i hvert fall fått.
Selv om vi etter hvert begynner å bli
vant til å forholde oss til nød og
elendighet her i Mali kjenner jeg at
jeg blir sint på Maryamas vegne.

Hjerteproblemer

Tenk å være prisgitt et sånt system!
Tenk å måtte gå til fots i timevis for å
komme til lege når en egentlig ikke

orker å stå oppreist! Tenk å aldri kunne
være sikker på at en faktisk vil få hjelp
om en klarer å komme seg til sykehuset! Det er i grunnen ikke så rart
at mange ligger hjemme og dør, i
stedet for å oppsøke helsevesenet i
dette landet.
Denne opplevelsen med Maryama
minnet meg om mine egne "hjerteproblemer". De som bunner i at
hjertet mitt er mest fylt av meg og
mitt og mine egne krav til hva livet
bør by meg. Har jeg nok hjerte for
de som har det vanskelig i denne
verden til at jeg faktisk gjør det jeg
kan for å hjelpe? Da handler det
ikke bare om å la Maryama få sitte
på i bilen min, men om å gjøre det
jeg kan gjøre for å forandre verden. Bærer mine prioriteringer
preg av at jeg virkelig ønsker en
mer rettferdig verden? Er mitt mål
i livet et friksjonsfritt liv for meg
og mine, eller å gjøre livet mer
levelig for dem som har det aller
vanskeligst? Det hender nemlig
ganske ofte at det som gir meg
mest velvære står i motsetning til
det som totalt sett gagner verden.
Hva velger jeg da? Det vil jeg
prøve å tenke på når vi nå går inn
i advents- og juletida! Jeg tror jeg
ønsker meg mer hjerterom i julegave!
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Jarlegården
Jarlegården Oppfølgingssenter
er et sted med mange muligheter
for personer som har tatt et valg
ut av rusavhengighet og kriminalitet. På Jarlegården arbeider vi
sammen for at deltakerne kan
leve en hverdag uten rusmidler.
Vi er en base for personer som
trenger litt tid for å finne sin vei
videre etter endt soning eller rusbehandling.
Jarlegården er en frivillig arena
i samarbeid med det offentlige
som for eksempel Nav,
Kriminalomsorgen, Politiet og
andre. Dessuten samarbeider vi
med frivillige lag og organisasjoner som for eksempel Røde
Kors.
Jarlegården har fokus på tett
samhandling med deltaker, pårørende og de ulike nettverkene
mot et felles mål.
Samarbeidet handler ofte om:
* trygg bolig
* ordnet økonomi
* noe å gå til /
arbeidsutprøving
* nye sosiale nettverk
* aktiv fritid
* helse
* og ikke minst noen som
bryr seg gjennom de
ulike fasene.

* Parallelt har vi samtalegrupper som et ledd i bevisstgjøring
/mulige konsekvenser ulike valg.
Jarlegården eies og drives av
Kirkens Sosialtjeneste, som er en
landsomfattende diakonal stiftelse. Viser til
www.kirkenssosialtjeneste.no
Vi har fire kjerneverdier:
Respekt, kompetanse, dristighet
og håp. Og vår visjon er: "Det
finnes alltid muligheter". Dette
er grunntonen på Jarlegården.
Det handler om å bry seg om
hverandre og å våge og bygge
tillit.
Drift baseres på ulike offentlige tilskudd og private gaver. Det
er en årlig utfordring å sikre økonomien for Jarlegården.
På Jarlegården har vi en åpen
dør. Du er velkommen til å ta en
tur innom for å bli kjent med oss
og ta en kopp kaffe!
Hilsen oss som arbeider på
Jarlegården i Svein Jarls gate
16b i Steinkjer:
Kjell Neverås, Terje Ramstad,
Jørn Holmen, Elsa Bjørkås og
Arve Vatn.

Kontaktinformasjon Kirkens SOS i Trøndelag:
Telefon: 73 80 55 20 / 911 26 866
Døgnåpen krisetelefon: 815 33 300
Epost: kirkenssos@skbt.no
Hjemmeside: www.kirkens-sos.no/trondelag
Støtt Kirkens SOS i Trøndelag
Kontonummer: 4200 40 83401

13

Nasjonalt Bønneråd
30 dagers bønn og faste for Norge
Bønneledere fra hele landet oppfordrer alle
kristne som ber til å sette av 1.-30.januar
2010 til en felles bønn- og fastekampanje
for landet vårt. Nasjonalt Bønneråd, som
består av bønneledere fra de fleste landsdekkende bønnenettverk i Norge var samlet
i Levanger på Nordic Mission 21.-22.september. Alle bønnenettverk i Nasjonalt
Bønneråd stiller seg bak og arbeider for
denne bønn og fasteaksjonen. Det arbeides
med å få bønneledere og bønnemøter i
hvert fylke under januar 2010.
- Det skal ikke være så avansert, sier Ruth
Iren Grimstad, bønneleder i Oase. Vi skal
«gå på kne» i våre kirker, bedehus, i fellesskapet, husgruppa og andre steder der vi til
vanlig samles til bønn. I hvert fylke vil det
være steder, «bønnealter», der forbederne
og lovsangerne kan samles fra alle kirkesamfunn for å søke Gud i enhet. Vi vil
legge ut på nettsiden www.bonnogfaste.no
en enkel bønnemanual og hvor det bes i ditt
distrikt, fylke eller region.
- Fokus for denne måneden skal være bønn
om tilgivelse, omvendelse og renselse, sier
bønneleder i UIO, Hanne Eliassen. Hvis
det skal bli en åndelig oppvåkning i vårt
land, må det begynne med oss som Guds
folk. Vi må omvende oss fra både stolthet,
avmakt og likegyldighet. I følge Daniel 9,
kan vi bekjenne vår egen og folkets synd,
og be om nåde over landet vårt. Noen vil
faste helt, andre delvis. Noen vil danne en
bønn- og fastekjede og ta en dag hver, noen
grupper vil ta en uke hver med faste, andre
faster fra TV, shopping eller annet som tar
oppmerksomheten bort fra bønnen, avslutter Hanne.
I Afrika vil det under denne måneden være
over tusen forbedere som vil faste og be for
Norge. Pastor Jesse Karanja, som leder et
24/7 Bønnesenter i Nakuru, Kenya, har fått
Norge veldig lagt på hjertet sitt, og har et
stort bønnenettverk i Afrika. Han har gjentatt ganger vært i Norge og bedt, bla. under
Pinse for Alle, der han og et afrikansk team
reiste med Bønnebussen gjennom hele landet, fra Lindesnes til Nordkapp og ba. Han
kaller denne aksjonen for «Prayer and fasting for the deliverance of the land of
Norway» og har med seg mange forbedere
fra flere afrikanske land. Han vil selv, sammen med bønneteam fra Kenya, reise rundt
i Norge og støtte i bønn i januar.
Over en million kinesere ber for Norge, og
regner seg som en direkte eller indirekte
frukt av norsk misjonsarbeid i Kina. Det
jobbes også med å aktivisere dette nettverket til bønn under denne måneden.
Hvordan kan jeg være med?
- Først og fremst ved å be! Samle vennene
dine til bønn i januar, - i din menighet, fellesskap, husgruppe eller familie. Prøv å
kom sammen så mye som mulig til bønn i
løpet av denne måneden, og hvis du kan
faste - gjør det.
Er det et sted i mitt fylke der jeg kan
komme og be?
Klikk deg inn på www.bonnogfaste.no og
se hvor bønnealteret/bønnemøtene skal
være i din region/fylke.
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Slekters gang
Inderøy sokn

14.10. Mary Lyngstad
27.10. Svein Lønvik

Døypte
11.10. Kristine Iversen Klepp
Emelie Øksnes Jørstad
01.11. Henrik Stokke
29.11. Markus Holmsve
Håkon Nørholm
Martine Hoem-Pedersen

f. 1918
f. 1954

Røra sokn
Døypte
04.10. Monrad Holden
Magnus Larsson Olsen
15.11. Amanda Westerås
Benjamin Holtan Kammen
Lukas Kirknes

Vigde
26.09. Siv Tonje Sagen og
Marius Kjøl

Døde
09.11. Gunnvor Berg

f. 1920

Døde
28.09. Bjørnar Strømberg f. 1932
30.09. Morten Halvor Norum
f. 1954
03.10. Johan Skjerve
f. 1920
07.10. Ellen Næss Aune f. 1911

Sandvollan sokn
Døypte
27.09. Konrad Skjellegrind
18.10. Ludvik Grønnesby Bragstad
Lisa Bragstad Rannem
08.11. Albert Tormodsønn Daling
Mosvik sokn
Døpte
04.10. Leah Martine von Køppen
Vigde
26.09. Evelyn Furunes og
Erik Langballe
Døde
22.10. Margrethe Staberg f. 1919
04.11. Ivar Damås
f. 1919

Messeliste
20.12. 4. søndag i advent
Joh 3, 26-30
Stokkan grendehus kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
Sakshaug kyrkje
Julekonsert

kl 19.00

Vestvik kirke
Julekonsert

kl 19.00

21.12. Heggstad kyrkje
Julekonsert
24.12. Julaftan
Luk 2, 1-14
Mosvik kirke
Julegudstjeneste
v/ spr. Holmeide

kl 19.00

kl 14.00

Heggstad kyrkje
kl 14.00
Julegudsteneste v/ spr. Gustad
Sakshaug kyrkje
kl 15.30
Julegudsteneste v/ spr. Gustad
Salberg kyrkje
Julegudsteneste
v/ spr. Holmeide
25.12. Juledag
Joh 1, 1-14
Sakshaug kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Holmeide

kl 16.00

kl 11.00

Vestvik kirke
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/ spr. Gustad

26.12. Stefanusdagen
Apg. 7, 52-60
Heggstad kyrkje
Høgtidsgudseneste
v/ spr. Holmeide
Salberg kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Gustad
01.01. Nyttårsdag
Matt 1, 20 b-21
Sakshaug kyrkje
Høgtidsgudsteneste
v/ spr. Gustad

kl 11.00

kl 11.00

kl 11.00

Mosvik kirke
kl 11.00
Høgtidsgudstjeneste
v/ spr. Holmeide
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03.01. Kristi åpenbaringsdag
Luk 2, 41-52
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Misjonsgudsteneste
v/ spr. Holmeide
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
10.01. 1. s.e. Kr.åp.dag
Joh 1, 29-34
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
17.01. 2. s.e. Kr.åp.dag
Joh. 4, 5-26
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ spr. Gustad
Salberg kyrkje
kl 11.00
Familiegudsteneste
v/ spr. Holmeide.
Utdeling av bibler til 5. klasse
24.01. Vingårdssøndagen
Luk 17, 7-10
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Familiegudsteneste
v/ spr. Gustad.
Utdeling av bibler til 5. klasse
31.01. Såmannssøndagen
Mark 4, 26-32
Sakshaug kyrkje
Misjonsgudsteneste
v/ spr. Gustad
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Mosvik kirke
kl 11.00
Familiegudstjeneste
v/ spr. Holmeide
Utdeling av bibler til 5. klasse

Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
28.02. 2. s.e. faste
Luk 7, 36-50

07.02. Kristi forklarelsesdag
Joh 17, 1-8
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide

Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad

14.02. Fastelavnssøndag
Joh 12, 24-33
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Familiegudsteneste
v/ spr. Holmeide
Utdeling av bibler til 5. klasse
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
17.02.

Askeonsdag
Matt 6, 16-18
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Fastegudsteneste v/ spr. Gustad
Mosvik kirke
Fastegudstjeneste
v/ spr. Holmeide

kl 19.00

21.02. 1. s.e. faste
Job 2, 1-10
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide

kl 11.00

07.03. 3. s.e. faste
Luk 4, 31-37
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
14.03. 4. s.e faste
Joh 6, 24-36
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
Røsheia
Friluftsgudstjeneste
v/ spr. Gustad

kl 12.00

21.03. Maria budskapsdag
Sal 113
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Gustad
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/ spr. Holmeide
28.03. Palmesøndag
Joh 12, 12-24
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/ vikar

Mye gledelig har skjedd i 2009
I 2009 har det vært stor aktivitet
med restaurering og vedlikehold
av kirker og kirkegårder i
Inderøy. Restaureringen av
kjerkplanken på Hustad, som har
foregått siden 2007, ble fullført i
år. En kjempestor dugnadsinnsats har gitt et flott resultat.

Senhøstes ble det i tillegg foretatt
beskjæring av trærne på Hustad
kirkegård.
I løpet av sommeren er tårnet på
Heggstad kirke renovert og noe
utvendig fugingsarbeid på
Sakshaug kirke utført. Videre er
vi i ferd med å pusse opp dåpssa-

kristiet i Salberg kirke og toalettene i Sakshaug kirke.
En stor takk til alle som på ulike
måter har gjort det mulig å
gjennomføre prosjektene.
Takk for et godt arbeidsår.
Kirkevergen i Inderøy
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INDERØY PRESTEGJELD
www.inderoy-prestegjeld.no
KYRKJEKONTORET
Inderøy kyrkjekontor . . . . . . .tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Mobiltlf. Gustad . . . . . . . . . . . . .41 64 74 28
Mobiltlf. Holmeide . . . . . . . . . . .97 70 71 51
e-post:
inderoykirkekontor@inderoy-prestegjeld.no

KONTORTID
Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
Ellers etter avtale. Mandag har prestene fri.

BOLIG
Sokneprest Sverre Gustad,
Moåkeren 93, Verdal . . . . . . .tlf. 74 07 08 56
Sokneprest Margrete Holmeide,
Marenbakken 1 . . . . . . . . . . .tlf. 97 70 71 51

INDERØY FELLESRÅDOMRÅDE
Kyrkjeverge:
Inger Kollerøs Norum . . . . . .tlf. 74 15 60 20
mobil 92 22 19 47
Organist:
Siv Anette Lorentzen . . . . . . .tlf. 74 15 52 75
mobil 95 12 22 01

Gravarar / kyrkjegårdsarbeidarar
Tor Gunnar Nilsen
Kåre Jørstad
John Halvor Berg
Leiar i fellesrådet:
Olav Asklund . . . . . . . . . . . . .tlf. 74 15 47 66

INDERØY SOKN:
Leiar i soknerådet:
Nils Olav Gran . . . . . . . . . . .tlf. 74 15 32 78
Stiftelsen Inderøy Kirkestue
Postgiro 0806 49 59094
Bankgiro 4451 46 17225
Telefon Kjerkstu . . . . . . . . . .tlf. 74 15 31 03
Bestilling av Kjerkstu:
Solveig og Reidar Pedersen . .tlf. 74 15 56 49
Etter kl. 10.30: . . . . . . . . . . . .tlf. 47 64 49 09

RØRA SOKN
Leiar i soknerådet:
Olav Asklund . . . . . . . . . . . . .tlf. 74 15 47 66

SANDVOLLAN SOKN
Leiar i soknerådet:
Gunvor S. Moberg . . . . . . . . .tlf. 924 65 985

MOSVIK SOKN:
Leder i menighetsrådet:
Ann Kristin Langfjæran . . . . .tlf. 951 75 797
Kirkeverge / daglig leder:
Helge Brattaker . . . . . . . . . . .tlf. 74 06 43 26
Kontortid Kirkestua:
tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 15.00
tlf. 74 06 46 97
mobil 917 10 639
e-post: helge.brattaker@mosvik.kommune.no
Mosvik kirkestue . . . . . . . . . .tlf. 74 06 46 97
Graver: Odd Hamstad . . . . . .tlf. 95 79 89 90

MOSVIK OG VESTVIK KIRKER:
Klokker: Kari Aasan . . . . . . .tlf. 74 06 47 39
Kirketjener:
Odd Hamstad . . . . . . . . . . . . .tlf. 95 79 89 90
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Astrid Melting og Reidar Sundal (produksjon). Ekspedisjon: Torunn Sæther,
Sakshaug, 7670 Inderøy - Postbanken: 0530 3351061

Det står skrive:

Igjen tala Jesus til folket og sa: ”Eg er lyset i verda. Den som følgjer meg,
skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys”.
Evangelisten Johannes kapittel 8 vers 12
DesignTrykk

