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Fred være med deg
Mai er over, og årets konfirmanter har fått med
seg ordene «fred være med deg» på veien videre
i livet. Det er ikke bare konfirmantene disse
ordene, denne fredshilsenen, gjelder for. Alle
har vi godt av å ta disse ordene inn over oss, og
med frigjøringsjubileet friskt i minne, har disse
ordene fått en ekstra mening.
Jeg snakket med min farmor i etterkant av
frigjøringsdagen og 17. mai, og det å snakke
med noen som husker 8. mai 1945, gir rom for
ettertanke. Den gleden over igjen å kunne lytte
til radio, snakke fritt, få hjem sine elskede, ikke
legge seg redde - og så videre. Vi som ikke har
opplevd dette, kan ikke ta det innover oss fullt
og helt, men vi kan ane noe av gleden.
Selv om vi ikke har krig i landet vårt nå, har
vi mennesker blant oss som har opplevd krig i

Kjerkmarsj 2015
Det blir Kjerkmarsj fra Råstad til Sakshaug
gamle kyrkje søndag 16. august. Bussen går fra
«gammelkjerka» kl. 09.30, med avmarsj fra Råstad
kl. 10.00. Undervegs på turen blir det enkelt
pilegrimsopplegg ved prest Ottar, og kaffepause.
Kl. 12.00 er det gudstjeneste i den gamle kirka,
både for marsjdeltakere og andre!
Alle ønskes velkommen til en trivelig søndagstur
i vakkert terreng! Turen går i rolig tempo, så ingen
trenger å være redd for å sinke resten av turfølget!
Inderøy sokneråd

sine hjemland de siste årene. De venter kanskje
fortsatt på livstegn fra sine kjære, og har et ønske
om å legge seg uten vonde tanker eller kjenne på
smerte etter terror. Andre rundt oss har kanskje
ikke opplevd fysisk krig, men kjenner på at den
psykiske biten i livet ikke er på plass. At man er
i krig med seg selv.
Uansett hvor man er i livet, og hva slags
bakgrunn en har, så har vi en Gud som gir oss
sin fredshilsen. Han minner oss om at Han er
med hver enkelt av oss, og Han vil at vi skal
ha fred med hverandre og oss selv. La deg selv
senke skuldrene i sommer, og kjenne på fred og
ro. La deg fylles av Guds fred, nyt sommeren, og
kjenn på gleden over livet!
Lise Marit Hansen
menighetspedagog i Inderøy

Kjerkstubasar 2015
Vi vil alt nå melde at det blir basar til inntekt for
Kjerkstu på Sakshaug i år også! Oppstart fredag
kveld 16. oktober og fortsettelse og avslutning
lørdag 17. oktober.
Basaren arrangeres etter tradisjonelt
opplegg, og vi tar med takk imot små og store
bidrag i form av salgsvarer, gevinster, kjøp av
lodd og praktisk hjelp.
Nærmere om programmet senere.
Basarkomiteen

Hjarteleg takk
Framsidebildet: Vivace
aspirantkor, barnekor og
ungdomskor var med i NRKopptak av pinsegudstjenesten i
Muustrøparken 20. mai. Foto:
Runa Leinan.

for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i samband
med Jon B. Jystad si gravferd.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje

Baksidebildet: Junidag sett
frå Rol innover Børgin. Foto:
Jørgen Røflo.

for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve av Utøy
blandakor.
Orgelfondet Sakshaug kyrkje

Hjarteleg takk
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Marikåpe
Mellom alle blomstene som har fått namn etter
jomfru Maria finn vi også marikåpe. Om denne
planten blir det fortalt fleire legender og sagn. Alle
legendene går ut på at denne planten på eitt eller
anna vis har spara livet til jomfru Maria.
Det som ikkje er ei legende, men ein realitet er
dette: Ein kan ofte sjå ein doggdråpe midt i det runde,
fint forma bladet. Det kan vere planten sjøl som har
skilt ut denne dråpen. I middelalderen trudde folk at
denne dråpen hadde magisk kraft, og alkymistane –
gullmakarane – trudde at desse dråpane var viktige
å ha med når dei skulle framstille og lage gull av
uedelt metall. Derfor har planten også hatt namnet
alkymisturt, og det latinske namnet er Alchemilla.
Marikåpe hører til rosefamilien, og her i
landet har vi i alt 27 arter av marikåpe, der kvar
enkelt er tilpassa ulike vekstforhold. Vi har t.d.
glattmarikåpe, kjeldemarikåpe, grannmarikåpe,
engmarikåpe, fjellmarikåpe og kystmarikåpe, for å
nemne noen av artene. Planten er utbreidd i Europa,
Nord-Amerika og Asia.
Marikåpe er ofte nemnt som ein ”kvinneurt”,
og den er blitt mye brukt til å lindre spesielle
kvinnelidingar og sjukdommar som berre kvinner
har. I samband med graviditet og fødsel blir planten
sett på som eit utmerkt middel til hjelp slik at alt

går godt. Når planten blir tørka og brukt til te, skal
den ha ein gunstig effekt på mange vis. Den har
også god verknad på sår som ikkje vil gro, det gjeld
både kvinner og menn, og den er sett på som ein av
dei beste sår-legande urtene vi har.
Noe av det spesielle med marikåpe er at blada
ser ut til å vere vassavstøtande. Den dråpen som
vi ser ligge i midten, trekker seg ikkje inn i bladet,
men blir liggande til t.d. sola tørkar den opp. Slik
kunne ein også spå veret, – dersom bladet heldt på
dei blanke vassdråpane i meir enn ein dag, kom det
til å bli meir regn nokså snart.
Blomstene er små og gulgrønne, dei er forma
som ein liten kvast og er utan kronblad. Dei er nok
ikkje like fargesprakande og velforma som mange
andre blomster, men dei er ypperlege å bruke i
blomsterdekorasjonar. Der gjer dei seg svært godt
og er eit flott innslag!
Sigrid Haavik

Åpne kirker sommeren 2015
Hustad kyrkje og Sakshaug gamle kyrkje vil
søndagene i juni, juli og august være åpne for
publikum i tidsrommet fra kl. 13.00–16.00. En vert
vil være til stede alle dager.
HUSTAD KYRKJE
Søndag 7., 14., 21. og 28. juni.
Søndag 5., 12., 19. og 26. juli.
Søndag 2., 9., 16., 23. og 30. august.
Ansvarlig for åpen kirke er Gunvor Moberg tlf.
924 65 985.
Lørdag 1. august framføres teatermonologen
Trælaoki av Torvald Sund med skuespiller Tor
Wibe. Arr. ansvarlig Inger M. Kimo tlf. 952 58 859.

SAKSHAUG GAMLE KYRKJE
Søndag 7., 14., 21. og 28. juni.
Søndag 5., 12., 19. og 26. juli.
Søndag 2., 9., 16., 23. og 30. august.
En av søndagene i september er også kirka åpen fra
kl. 13.00–16.00.
Samme dag blir det konsert med barnekoret Vivace.
Arr. ansvarlig Inger M. Kimo tlf. 952 58 859.
Ansvarlige for åpen kirke er Aud Karin Holmern
tlf. 922 96 950 og Sissel Norum tlf. 906 44 139.
Inderøy Fortidsminneforening
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Fikadu Fufa – ein båtflyktning?

Kvar gong TV viser båtflykt
ningar som kjem over Middel
havet, speider eg etter Fikadu. Eg
har i mange år advart han mot å
flykte. Likevel er han kanskje på
eller i sjøen.
Bildet av han tok eg med
utsikt over ei løype mange
etiopiske flyktningar bruker for å
kome seg til Sudan og så vidare
til Libya. Her er løver, bøfflar og
elefantar, men verre farer ventar.
Fikadu vaks opp saman med
gutane våre i Begi nær grensa
til Sudan. Omtrent der kor nord
og sør no skiller lag. Som små
hadde dei det herleg, dei leika
og song. Synes eg enno høyrer
den fine og klare guttestemmen
til Fikadu i «Glade Jul» på norsk.
Ein av gutane våre låg alvorleg
sjuk med amøbedysenteri. Han
var heilt uttørka. Men da han
plutseleg ein dag spurte om å
få ein liten kopp svart kaffe og
fattigmanns maiskake fra heimen
til Fikadu, skjønte vi han var over
kneika.

Fikadu har i alle år drømt om å
kome til Norge og hjelpe gutane
våre. Men å få visum og innreise
er vanskeleg. Så plutselig er han
i Sudan og vil reise gjennom
ørkenen til Libya. Eg skreiv og
advarte, men til inga nytte. Kvifor? Det er mange grunnar til at
han og så mange ikkje ser noko
framtid for seg i Afrika. Lykkejeger? Ja, det og. Men er det
ikkje lykke vi alle jakter etter? Vi
nordmenn reiser langt på ferie og
vil sjå verden. Ikkje rart at andre
ønsker det samme som oss. Det
ville også Deborah, ho eg skreiv
om i forrige nummer av Kjerkbladet. Eg fikk dessverre ikkje
kontakt med henne da eg var ute
no sist. Eg vart fortalt at ho vart
heldt fanga innomhus av han
som røva henne, eller som ho
kanskje rømte sammen med.
Kem veit ka som skjedde? Sjøl
om ho skulle være røva og voldtatt, er ho etter vanleg tankegang
gift og må adlyde mannen sin.
Får ho ikkje lov til å gå ut av

huset, må ho halde seg inne. Det
er tragisk.
Også i Libya held dei flykt
ningar innelåste eller sender dei
på slavearbeid. Kva skjer med
Fikadu? Eg har mista kontakten.
Så kvar gong eg ser båtflyktningar
på TV, speider eg etter han. Syng
han framleis «Glade Jul»? Eller
er han mellom dei mange som
fekk ei våt grav i Middelhavet?
Livet er urettferdig og vi er ein
del av eit urettferdig system, som
gjer at vi kan reise verden rundt
for å sjå oss om, uten å gi samme
rettighet til alle andre. Samtidig
er det klart at heile Afrika og
Midt-Østen ikkje kan kome og
busette seg i Europa. Derfor må
vi hjelpe til og gjere leveforholda
i landa dei kjem ifrå leveleg.
Derfor reiser eg ut igjen for å
bidra med det eg har og kan. Gud
forbarme deg over Fikadu og alle
som saknar tryggheit og lykke.
Tekst og foto:
Hans Birger Neergård
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«Trælaoki»
i Hustad kyrkje
1. august
Laurdag 1. august er det på nytt høve til å oppleve teatermonologen «Trælaoki – salme frå ein træl» i Hustad
kyrkje. Som tidlegare er det skodespelaren Tor Wibe
som framfører monologen.
«Trælaoki» tyder ”Trælens åk” (åk = tung byrde), og
handlinga gir oss eit innblikk i livet til trælane, som stod
lågast på rangstigen før og etter at Kristenretten vart innførd
i Noreg. Storbonden Tore på Husabø (Hustad) gav påbod
om at den nyfødde sonen til den liveigne trælen Skakkjeft Skodespelaren Tor Wibe i aksjon som trælen Skakog kona Sota, skulle setjast ut i skogen for å døy. Tor Wibe kjeft.
let oss ta del i trælen si botnlause
sorg, hans hat og hemntankar,
hans «møte» med Kvitekrist – og
som fri mann hans vending mot
kjærleik, forsoning og tilgjeving.
Ei historie til ettertanke. Handlinga foregår i vikingetida, men
Torsdag 4. juni hadde
temaet hat, kjærleik, forsoning
Inderøy Fortidsminneforeog tilgjeving er like aktuelt i dag.
ning eit særleg arrangement
Forfattaren, Torvald Sund, har
i Hustad kyrkje. Steinen med
tidlegare uttrykt si begeistring
det kristne korset og «Odifor Hustad kyrkje som arena for
nandletet», som vart funnen
monologen. Han sa det slik: «Ei
i jorda på kyrkjegarden i
fantastisk kyrkje! Her sit smer1961, skulle no fram frå sitt
ten, trua og heilagdomen i vegtilvære i sakristiet. Forsker/
gene og i benkene.»
arkeolog ved Nidaros DomDet er Fortidsminneforeninga
kirkes Restaureringsarbeider,
som står som arrangør, og dei vil
Øystein Ekroll, delte sin
sørge for kaffesal på kyrkjebakkunnskap rundt funnet av
ken. Alt skulle ligge vel til rette
ein slik stein og om staden
for ei kveldsstund rik på oppleHustad og kyrkja. Saman
vingar. Vi har noko å sjå fram
med ordførar Ida Stuberg
til, vi som gjerne ser forestilavduka han steinen, som no
linga ein gong til, og dei som
har fått plass i våpenhuset i
enno ikkje har fått den med
ei trygg ramme, og ordføraseg, bør merke seg «Trælaoki»
ren heldt ein kort tale. Det
i Hustad kyrkje laurdag 1.
var vakker song ved Julie
august klokka 18.00!
Forbord Skagen og enkel servering for dei frammøtte.
Tekst og foto: Kari Nikolaisen

1000 år gammel
korsbauta fram i lyset
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Kyrkjejubileum på Røra i haust – 300 år sia
biskop Peder Krog vigsla Salberg kyrkje
Røra sokneråd har lagt opp eit
breitt program for å markere
dette, fortel soknerådsleiar
Mona Andreassen, som snart
kan sjå tilbake på ein svært aktiv
og skapande periode for Røra
sokneråd.
Den gamle trekyrkja var slett
ikkje klar for feiring no; med
råteskader i kledinga, takrenner i
ulage og måling som flassa av i
store flak. Når feiringa tar til, er
kyrkja reparert, stelt og nypussa,
og skal stråle slik ein ventar at ein
kjær jubilant skal gjere!
Til hausten blir den nye
Salbergstu opna. Moderne i
sitt uttrykk og kledeleg vakker
står ho der tett oppunder
Varphaugen. Det er mest som
om ein ny generasjon har komme
til og skal skape framtid slik nye
generasjonar gjerne skal gjere…
Med dette flotte nye bygget vil
Salberg kyrkje stå fram som ei

moderne brukskyrkje, ført inn
i si tid i 2015 til teneste for ein
nyfiken kyrkjelyd og for dei
som har arbeidet sitt i kyrkja. I
spennet mellom desse to husa
skal det så gjennomførast eit
allsidig jubileum.
I juli kjem boka «Salberg
kyrkje 300 år. Om kyrkje og
kyrkjeliv på Røra gjennom
kjente og ukjente tider.» Boka er
skrive i ein forteljande stil, men
har mye dokumentarstoff og er
rikeleg illustrert.
Boka vil koste kr 350, og blir
å få kjøpt på kyrkjekontoret eller
hos medlemmene i jubileums
nemnda og i soknerådet. Som ein
aldri så liten smakebit tar vi med
forordet til boka:
Forord
Kyrkja vår fyller tre hundre år i
år. Ingen spesielt høg alder i eit
område der vi etter kvart gjerne

Salberg kyrkje blir sett i stand til jubileum.

ser kyrkjebygg i eit tusenårig
og historieskapande perspektiv.
Likevel er dette ein bra alder for
ei kyrkje av tre som har greidd
seg godt gjennom skiftande år og
tider utan å gi tapt på særpreget
sitt. Derfor ligg det store
verdiar i og innafor dei solide
tømmerveggane: I kyrkjekunst og
kyrkjehistorie, i kulturhistorie og
ikkje minst i lokal- og identitets
skapande bygdehistorie. Derfor
er kyrkja vår, og det ho står for,
vel verd ei markering når ho
rundar tre hundre år i 2015.
Røra Sokneråd sette våren
2014 ned ei nemnd til å ta seg av
dette, og det vart lagt opp til ei
brei markering gjennom året med
kyrkjemarsj langs Den Gamle
Kongevegen,
festgudsteneste,
gudsteneste med gammal liturgi
og med utstilling av utstyr som
høyrer kyrkja og kyrkjelege
handlingar til, tilbod om
historietimar i kyrkja for Røra
Skole og ein kyrkjekonsert for
å markere avrundinga på denne
viktige hendinga i bygda vår. I
tillegg til dette skulle det skrivast
ei lita forteljing om kyrkja og
kyrkjelivet i bygda.
Nemnda fann fort ut at det
ikkje hyrer med tre hundre år når
det skal skrivast om dette. Vi veit
sikkert at det sto ei kyrkje her i
1432, for snart 600 år sia. Men
det stoppar ikkje der. Som lesarane vil sjå, er det alt som taler
for at den første kyrkja her vart
reist seint på 1100-talet eller om
kring 1200. Vi meiner til og med
at vi har eit bevis for det som kan
stå seg godt. Det er likevel lite å
finne av spesifikke opplysningar
om nettopp vår kyrkje frå dei tid-

Sommer 2015
legaste hundreåra. Frå 1500-talet
finn vi etter kvart ein god del
informasjon vi kan trekke generelle konklusjonar av, og etter
enda eit hundreår kjem det fram
meir og meir av utførlege rekneskap med oversikt over inntekter,
utgifter, inventar og lokale eigedomstilhøve. Vi meiner derfor
at vi har opplysningar nok til å
danne oss eit inntrykk av vekst
og utvikling over tid.
I andre enden av jubileet, i
2015, dukkar så Salbergstu opp,
som ei stor og viktig fornying av
kyrkja og kyrkjelivet på Røra, og

ei tilpassing til ei tid som krev
andre praktiske løysingar enn det
ein såg for seg i tidlegare tider.
Her er kontorplass og sosiale
rom for tilsette og møterom til
bruk i kyrkjelege samanhengar,
og saman med det gamle kyrkjebygget får vi no ei moderne
brukskyrkje som opnar for nye
og fleire aktivitetar. Huset har
fått ei planløysing og utforming
som forsvarer plassen sin i landskapet og ved den gamle kyrkja
frå 1715, på ein god og naturleg
måte.
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Vi har prøvd å gi framstillinga
ei forteljande form, der bruken
av bilde har fått ein brei plass,
slik at det skal bli lett å lese. Vi
håper at boka kan bli sett på som
eit viktig bidrag til lokalhistorisk
kunnskap på Røra, og at fleire får
lyst til å besøke kyrkja.
Med helsing frå jubileums
nemnda: Hans Reidar Hammer,
Roger Helgesen, Jørgen Røflo,
Jorun Støre, Jan Olav Veium.
Tekst og foto: Jørgen Røflo

SALBERG KYRKJE 300 ÅR - Program
Søndag 9. august –
Skaparverkets dag
Kl 10.00.
Oppmøte ved Kvennstu/Eva Moestu.
Ord for dagen. Vandring langs
Den Gamle Kongevegen til
Solem. Lett gange, ca. 1.5 km.
Om å sanse naturen vi går
gjennom. Møte med pilegrimar.
Refleksjon. Stille andakt.
Kl 12.00.
Gudsteneste på Solem ved
sokneprest Ottar Strand. Musikk;
Røra hornmusikklag ved Oktetten.
Sal av grillmat m.v. ved Inderøy
Bondelag.
Natursti ved 4H.

Søndag 13. september
Kl 11.00.
Festgudsteneste i Salberg kyrkje
ved biskop Tor Singsaas og lokale
prestar.
Kl 13.30.
Middag på Røra Samfunnshus
for innbedne og påmeldte gjester.
Pris pr. kuvert til betalande gjester
kr 350. Påmelding til middagen
innan 29. august til Røra
sokneråd.
Søndag 18. oktober
Kl 11.00.
Gudsteneste i Salberg kyrkje med
gammal liturgi.
Opning av Salbergstu.

Guds nærvær
Sommerhimmelen hvelver seg over myra,
høg, lys, uendelig øde.
Ingen Gud å merke der, nei.
Men midt ute på slettmyra
stanser jeg brått ved
en enslig blomst
mellom gørr-evjer og lòner, stinkende
tilholdssteder
for frosk og igler.

Kyrkjekaffi ved Røra Sanitetslag.
Utstilling av gamle bøker og
historiske ting som har med
kyrkje og kyrkjeliv å gjere.
Søndag 6. desember
Kl 18.00.
Lysmesse i Røra Samfunnshus
ved prestevikar Jan Olav Veium
og årets konfirmantar.
Konsert med Røra Songlag,
Pensjonistkoret, Røra
Skolemusikkorps, Røra
Hornmusikklag.
Song av Maria Stattin.
Avslutning av jubileumsåret ved
Røra sokneråd.

Foto: Jørgen Røflo

En ballblom, tindrende gul
som var den klippet ut av sjølve Sola.
Og inne fra skogbrynet,
der en krøtterbøling beiter mellom vijukjerra,
bærer vinden med seg en levende lukt
av varme dyrekropper,
ispedd den strie duften av pors.
Hans Børli (1918–1989), fra diktsamlinga
”På harmonikk” utgitt 1991.
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Konfirmanter Salberg kirke 2015
Bakerste rekke fra venstre:
Even Johnsen Solberg, Torbjørn
Helgesen, Johannes Erling Fuglum
Winther, Olav Langland Helgesen.
Tredje rekke fra venstre: Sofie
Eilertsen, Fredrik Hembre
Jacobsen, menighetspedagog Lise
Marit Hansen, Peder Grande
Smulan, Odd André Borgan.
Andre rekke fra venstre: Prestevikar
Jan Olav Veium, Christina Hansen
Velve, Zarine Arvola, Helene
Holmsve, Nora-Sofie Karlsen, Vilde
Austad, sokneprest Ottar Strand.
Fremste rekke fra venstre: Anna
Helene Overå Letnes, Knut Green
Solem, Emmy Kristine Lund.
Foto: Arnold Molden

Konfirmanter Sakshaug kirke 2015
Bakerste rekke fra venstre:
Arne Fredrik Valstad, Marius Ness
Aunan, Jørgen Hindrum Stavran,
Bendik Tangstad, Simon Norum
Kalseth, Jonas Hemnes.
Nest bakerste rekke fra venstre:
Petter Næss, Egil Johansen
Ørdal, Tor Olav Næss, Kim Emil
Hesseberg Lersveen, Jens Petter
Vandvik. Midterste rekke fra
venstre: Kristin Thune Skevik,
Karianne Vistven Ingvaldsen,
Rakel Fossum, Benedicte Vistven
Ingvaldsen, Tonje Hustad Haavik,
Eirin Sagen. Nest fremste rekke
fra venstre: Sokneprest Ottar
Strand, Ragnhild Vatn Wensbakk,
Linnea Gausen, Laura Slapgaard,
menighetspedagog Lise Marit
Hansen, Hedda Nordgård Gausen,
Henriette Hynne Willassen, Julie
Sundfær Stubbe, prestevikar
Jan Olav Veium. Fremste rekke
fra venstre: Andrea Todal, Trine
Gullberg Skogli, Elen Margrete
Skjervold, Ingrid Sagvold Værdal,
Anna Sofie Øksnes Jørstad, Synne
Steinsli, Malin Kalløkkebakken.
Foto: Arnold Molden
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Konfirmanter Heggstad kirke 2015
Bakerste rekke fra venstre:
Silje Heggli, Magnar
Sefanias Røttingsnes
Børøsund, Marte Skogaker.
Fjerde rekke fra venstre:
Prestevikar Jan Olav Veium,
Nora Fiske, Stian Grønnesby,
Kim Thomas Larsen Rødøy,
Maren-Anna Heimveg, Silje
Balgård, sokneprest Ottar
Strand. Tredje rekke fra
venstre: Maja Lidbom, Anna
Fjerstad, Henriette Brønlund
Pettersen, Ragnhild Ferstad,
Elisa Susanne FleischerLarsen, Maren Paulsen,
Caroline Manum Skogaker,
Vilde Taraldsen. Andre rekke
fra venstre (tre i midten
av bildet): Oskar Sandvik,
menighetspedagog Lise
Marit Hansen, Morten Vist.
Fremste rekke fra venstre:
Theres Hustad, Renate
Skogaker, Victoria Søreng,
Stine Mari Erlandsen Ness.
Foto: Arnold Molden

Konfirmanter Mosvik og Vestvik kirker 2015
Bakerste rekke fra venstre:
Markus Følstad Iversen,
Eskil Stene, Lars Ivar
Vik Aarmo, Sivert Revdal
Melting, Kristian Melting.
Nest bakerst fra venstre:
Stian Brevik, Jonas
Myrabakk, Andreas Melting,
Maria Elnan Vennes.
Tredje rekke bakfra fra
venstre: Prestevikar Jan
Olav Veium, Signe Nervik,
menighetspedagog Lise
Marit Hansen, Elisabeth
Innhaug, sokneprest
Ottar Strand.
Fremste rekke fra venstre:
Oskar Dahl Nervik, AneJulie Gresdal Nyborg,
Rebecca Fredly Nervik,
Oskar Følstad Iversen.
Foto: Arnold Molden
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Pinsegudstjeneste i Muustrøparken
Onsdag kveld 20. mai var NRK på Inderøy for å gjøre
opptak for radio og fjernsyn av pinsegudstjeneste
i Muustrøparken. Tross regnbyger og kjølig vær
hadde folk møtt godt opp.
Quintus Ensemble med seks musikere startet
det hele med preludium «Sacred Island» av Daniel
Herskedal. De spilte også til de tre fellessalmene
og hadde som postludium «Forårslokk» av samme
komponist.
Sokneprest Ottar Strand ønsket alle velkomne,
ledet det hele og var liturg. Tema for gudstjenesten
var GLEDE og undervegs hadde han samtaler med
Ida Stuberg, Per Vennes, Anne-Ruth Jangaard og
John Halvor Berg over dette temaet. Tekstlesere
var Jørgen Røflo og Inger Norum. Aspirant-,

NRK gjør opptak av
pinsegudstjeneste i
Muustrøparken 20. mai.
Foto: Runa Leinan.

barne- og ungdomskoret Vivace var med gjennom
hele gudstjenesten. Det samme var Koret på
Våja, Sandvollan songlag og Sakshaug kyrkjekor,
som sammen hadde to kornummer. Siv Anette
Lorentzen dirigerte korene. Sangeren Roger Moen
framførte salmene «Kom regn fra det høye» og
«Deg å få skoda er sæla å nå», akkompagnert av
Bjørn A. Bratsberg på piano og Pål Jørgen Volan
på bass. Forbønnen ble lest av ungdommene Inez
Stene, Jørgen Hindrum Stavran, Line Hjulstad og
Lars Ivar Aarmo.
Det hele var en flott opplevelse!
Gudstjenesten ble sendt på fjernsyn i samsending
med radio 1. pinsedag 24. mai kl. 11.00. Den kan
også overværes på NRK sine sider på Internett.

Sommer 2015
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Tid og sted
Forhåndsstemming for alle soknene
Mandag til fredag 17.08.2015 til 11.09.2015 kl. 10.00 til kl.14.00, Inderøy kirkekontor
Søndag 23.08.2015 kl. 12.00 til kl. 15.00, Inderøy kirkekontor
Fredag 04.09.2015 kl.19.00 til kl. 21.00, Inderøy kirkekontor
VALGTING:
MOSVIK stemmekrets: 14.09.2015, kl 10:00–20:00, Mosvang kulturhus, 7690 Mosvik
FRAMVERRAN stemmekrets: 14.09.2015, kl 12:00–20:00, Haugtun grendehus, 7690 Mosvik
RØRA stemmekrets: 14.09.2015, kl 10:00–20:00, Røra Samfunnshus, 7670 Inderøy
SANDVOLLAN stemmekrets: 14.09.2015, kl 10:00–20:00, Sandvollan samfunnshus, 7670 Inderøy
SAKSHAUG stemmekrets: 14.09.2015, kl 10:00–20:00, Kommunestyresalen, 7670 Inderøy
LYNGSTAD stemmekrets: 14.09.2015, kl 12:00–20:00, Lyngstad skole, 7670 Inderøy
UTØY stemmekrets: 14.09.2015, kl 12:00–20:00, Utøy skole, 7670 Inderøy

SOKNERÅDSVALG I MOSVIK SOKN
14. september 2015
Nominasjonskomiteens liste:
1. VIVIAN FURUNES, 67 år, OTERTJØNNVEGEN 66, MOSVIK, Bonde
2. JAN SUNDSETH, 51 år, ÅSBYGDVEGEN 140, MOSVIK, Skogbruker
3. GRETE VENNES, 68 år, VENNESVEGEN 37, MOSVIK, Pensjonist/Førskolelærer
4. KJELL MAGNE GJETÅSAUNE, 54 år, TRØAHAUGEN 28, MOSVIK, Fabrikkarbeider
5. NINA MERETE SVENNING, 44 år, NERVIKVEGEN 60, MOSVIK, Miljøarbeider
6. KARI HELENE VIKEN, 67 år, FRAMVERRANVEGEN 1650, MOSVIK, Pensjonist/Hjelpepleier
7. SVEIN OLAV NYBORG, 69 år, DUKLETTVEGEN 21, MOSVIK, Pensjonist/Skipper
8. INGUNN SUNDSETH SAGMO, 55 år, SUNDSETVEGEN 74, MOSVIK, Barnepleier
9. JONAS BERG, 25 år, BERGSGRENDVEGEN 65, MOSVIK, Bonde
10. RANDI ØSTNES KARLSEN, 45 år, TVERRÅVEGEN 52, MOSVIK, Bonde/Fagarbeider
11. OLAV ASBJØRN SALTVIK, 58 år, MOSVIKVEGEN 331, MOSVIK, Fabrikkarbeider
12. HJØRDIS TURID SÆTERENG, 65 år, STRANDHAUGVEGEN 44, MOSVIK, Pensjonist/Renholder
13. SYLVIA TALSETH, 67 år, VENNESVEGEN 14, MOSVIK, Pensjonist/Renholder
14. MARIANN STRØM, 45 år, MOSSAVEGEN 6, MOSVIK, Pensjonist/Massør
15. GUNN PAULINE SUNDSETH, 55 år, SUNDSETVEGEN 99, MOSVIK, Helsefagarbeider
16. JORID ALETTE TANGSTAD, 71 år, MOSVIKVEGEN 284, MOSVIK, Pensjonist/Sykepleier
17. INGER MARIE ALSTAD, 67 år, MOSVIKVEGEN 2010, MOSVIK, Bonde
Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.
Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge. Eventuelle kandidater fra
supplerende nominasjon står nederst på valglisten uten nummer. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer.
Alle kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme hver. Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
– Gi tilleggsstemme til kandidater på listen. Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du
ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. Øvrige kandidater
får én stemme hver ved opptellingen.
– Gi personstemme til andre valgbare personer i soknet. Du kan gi personstemme til inntil tre andre
valgbare personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp personnavnet på stemmeseddelen. Bruk store bokstaver.
Personen får da én stemme. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke
kandidater.
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SOKNERÅDSVAL I RØRA SOKN
14. september 2015
Lista til nominasjonskomiteen:
1. MAGNUS STØRE, 46 år, FURULIVEGEN 31, INDERØY, Daglig leder, bilmekaniker
2. BJØRG NORUM, 63 år, FURULIVEGEN 17, INDERØY, Renholder
3. ODD MAGNE LARSEN, 65 år, BJØRKLIVEGEN 93, INDERØY, Pensjonist
4. GRETE STRAND NEERGÅRD, 58 år, GRANDMARKA 290, INDERØY, Sykepleier
5. JØRN INDGUL, 52 år, YSTADVEGEN 11, INDERØY, Selger
6. ANITA AXELSSON, 62 år, STASJONSVEGEN 4, INDERØY, Hjelpepleier
7. MORTEN MØLLER, 40 år, RØRAVEGEN 200, INDERØY, Frisør
8. TORUNN SEM GREEN, 56 år, ASPLIVEGEN 7, INDERØY, Butikkmedarbeider
9. LARS GUNNAR THINGSTAD, 35 år, RØRAVEGEN 292, INDERØY, Teknikker
10. OLAUG PAULINE LANGLAND, 69 år, LIAVEGEN 29, INDERØY, Pensjonist
11. ELIN BEATE LUNDÅS, 51 år, GJELLSÅSVEGEN 114, INDERØY, Assistent
12. ARNT GREGERSEN, 35 år, ENGANVEGEN 20, INDERØY, Prosessteknikker
13. TROND JOHANSEN, 45 år, ASPLIVEGEN 9, INDERØY, Anleggssjef
Det skal veljast 6 medlemer og 5 varamedlemer.
Nominasjonskomiteen sine kandidatar er sette opp på vallista i prioritert rekkjefølgje. Eventuelle kandidatar frå
supplerande nominasjon står nedst på vallista utan nummer. Du kan levere røystesetelen utan endringar. Alle
kandidatane på røystesetelen får då ei røyst kvar. Vil du endre på røystesetelen kan du:
– Gje tilleggsrøyst til kandidatar på lista. Du kan gje ei tilleggsrøyst til inntil tre kandidatar. Det gjer du ved
å setje eit kryss i ruta til venstre for namnet til kandidaten. Kandidaten får då to røyster. Andre kandidatar får
ei røyst kvar ved oppteljinga.
– Gje personrøyst til andre valføre personar i soknet. Du kan gje personrøyst til inntil tre andre valføre
personar i soknet. Det gjer du ved å føre opp personnamnet på røystesetelen. Bruk store bokstavar. Personen får
då ei røyst. Andre endringar vil ikkje telje med i valoppgjeret. Det er ikkje høve til å stryke kandidatar.

SOKNERÅDSVAL i SANDVOLLAN SOKN
14. september 2015
Lista til nominasjonskomiteen:
1. KRISTIN DUKLÆT TARALDSEN, 48 år, SANDVOLLANVEGEN 952, INDERØY, Blomsterdekoratør
2. HELGE STUBERG, 47 år, KORSAVEGEN 270, INDERØY, Fagarbeider
3. MONA VÆRDAL FERSTAD, 43 år, NESSETVEGEN 58, INDERØY, Førskolelærer
4. RUNE KVAM, 48 år, NESSETVEGEN 183, INDERØY, Kontrollteknikker
5. CHRISTINA HEGGSTAD, 20 år, SANDVOLLANVEGEN 916, INDERØY, Sekretær/Student
6. TORODD BREIVIKÅS, 75 år, FJORDGLØTTVEGEN 16, INDERØY, Pensjonist
7. ANITA MANUM, 50 år, HUSTADLANDET 271 B, INDERØY, Adjunkt
8. BENTE VOLAN, 47 år, SKJELBREIVEGEN 35, INDERØY, Førskolelærer
9. PER MORTEN HOLMEN, 37 år, TØMTÅSVEGEN 27, INDERØY, Murer
10. RUTH FLATHAGEN, 67 år, SLÅTTASVEVEGEN 11, INDERØY, Kjøkkenassistent
11. MONICA RØYSENG OTTESEN, 25 år, SANDVOLLANVEGEN 716 B, INDERØY, Butikkmedarbeider
12. TONE FLATEN, 38 år, HELLHAUGAN 375, INDERØY, Attføringsleder
13. ELIN MARGRETE BJERKAN, 49 år, NESSETVEGEN 214, INDERØY, Økonomirådgiver
14. SVEIN LIDBOM, 45 år, NESSETVEGEN 205, INDERØY, Avd. ingeniør
15. MARI MANKA, 47 år, HAUGAVEGEN 19, INDERØY, Pedagog
16. ARNT MARTIN STORLI, 47 år, NESSETVEGEN 501, INDERØY, Anleggssjef
17. ASTRID IRENE VIST, 42 år, HELLHAUGAN 160 B, INDERØY, Institusjonskokk
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18. HARALD EINAR KIRKNES ERICHSEN, 49 år, KORSAVEGEN 73, INDERØY, Rektor
19. GRETE ELIN MEISTAD, 54 år, STORNESVEGEN 40, INDERØY, Kokk
20. TROND MORTEN SKJELVAN, 67 år, HUSTADLANDET 162, INDERØY, Vaktmester
Det skal veljast 6 medlemer og 5 varamedlemer.
Nominasjonskomiteen sine kandidatar er sette opp på vallista i prioritert rekkjefølgje. Eventuelle kandidatar frå
supplerande nominasjon står nedst på vallista utan nummer. Du kan levere røystesetelen utan endringar. Alle
kandidatane på røystesetelen får då ei røyst kvar. Vil du endre på røystesetelen kan du:
– Gje tilleggsrøyst til kandidatar på lista. Du kan gje ei tilleggsrøyst til inntil tre kandidatar. Det gjer du ved
å setje eit kryss i ruta til venstre for namnet til kandidaten. Kandidaten får då to røyster. Andre kandidatar får
ei røyst kvar ved oppteljinga.
– Gje personrøyst til andre valføre personar i soknet. Du kan gje personrøyst til inntil tre andre valføre
personar i soknet. Det gjer du ved å føre opp personnamnet pårøystesetelen. Bruk store bokstavar. Personen får
då ei røyst. Andre endringar vil ikkje telje med i valoppgjeret. Det er ikkje høve til å stryke kandidatar.

SOKNERÅDSVALG I INDERØY SOKN
14. september 2015
Nominasjonskomiteens liste:
1. LINE EVELYN VESTRHEIM, 52 år, TRØAVEGEN 15, INDERØY, Lærer
2. RAGNHILD KJESBU, 48 år, GRANAVEGEN 6, INDERØY, Gårdbruker
3. LEIF ARNE JAKOBSEN, 49 år, ELLANHAUGVEGEN 4, INDERØY, Bergsprengningsleder
4. BIRGIT SUND HENRIKSEN, 55 år, VENNALIVEGEN 44, INDERØY, Miljøterapeut
5. BJØRN CHRUICSHANK, 59 år, HAMNAVEGEN 163, INDERØY, Kontorleder
6. MARITA HELEN SØRLI, 43 år, VANGSHYLLBAKKAN 40, INDERØY, Laborant
7. STIG FOSSUM, 54 år, VUDDUVEGEN 613, INDERØY, Gårdbruker
8. RANDI BARSTAD, 54 år, SAKSHAUGVEGEN 57, INDERØY, Logoped
9. BJØRN SUNDFÆR, 69 år, SUNDSNESVEGEN 17, INDERØY, Pensjonist
10. GRETE SNERTING FOSSUM, 51 år, KJELVIKVEGEN 134, INDERØY, Sekretær
11. JOSTEIN KJØLSTAD, 41 år, SANDVOLLANVEGEN 330 A, INDERØY, Gårdbruker
12. SIGRID BRANDTZÆG, 38 år, VANGSLIVEGEN 29, INDERØY, Vernepleier
13. TRUDE ANITA VANG, 48 år, ROSTADVEGEN 365, INDERØY, Barnehageassistent
14. BJØRG FERSTAD RØVIK, 66 år, UTØYVEGEN 475, INDERØY, Pensjonist
15. HILDE KRISTIN BYE LØNVIK, 50 år, LETNESVEGEN 94, INDERØY, Gårdbruker
16. WILLY BAKSTAD, 65 år, SNERTINGVEGEN 6, INDERØY, Pensjonist
17. ØYVIND BRAGSTAD, 47 år, UTØYVEGEN 341, INDERØY, Miljøarbeider
18. STEVEN ANDRÉ CELEJ NØRHOLM, 23 år, HAMNAVEGEN 92, INDERØY, Student
19. ELLEN INGUNN NORUM, 42 år, NOREMSVEGEN 248, INDERØY, Lærer
Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.
Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge. Eventuelle kandidater fra
supplerende nominasjon står nederst på valglisten uten nummer. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer.
Alle kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme hver. Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
– Gi tilleggsstemme til kandidater på listen. Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du
ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. Øvrige kandidater
får én stemme hver ved opptellingen.
– Gi personstemme til andre valgbare personer i soknet. Du kan gi personstemme til inntil tre andre
valgbare personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp personnavnet på stemmeseddelen. Bruk store bokstaver.
Personen får da én stemme. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke
kandidater.
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Historisk kirkevalg –
for første gang med to lister
Fra valgrådet i Nidaros bispedømme har kommet følgende:

KUNNGJØRING AV LISTER OG VALGFORM
VED BISPEDØMMERÅDSVALGET
Valget av 7 leke medlemmer til Nidaros bispe
dømmeråd og Kirkemøtet vil skje ved forholds
tallsvalg.
Valgrådet har godkjent to lister:
• Nominasjonskomiteens liste
• Åpen folkekirkes liste

Nærmere opplysninger om listene og
kandidatene kunngjøres på www.kirkevalget.no
i god tid før valget. Valget skjer på valgdagen
14. september i samme valglokaler som valget til
menighetsrådene i bispedømmet.
Valgrådet i Nidaros bispedømmeråd

Nominasjonskomiteens kandidatliste

ved valg av leke medlemmer til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Navn

Stilling

Menighet

Alder

Per Winsnes
lngebrikt Kvam
Anne Berit Skjerve Sæther
Jon Roar Bruholt
Milian Myraunet
Karin Bergstrøm
Jostein Martin Landrø
Hilde Hov Lauritzen
Knut Nesse Stavseth
John Halvor Berg
Rolf Terje Pettersen
Sissel Mørreaunet
Eline Bolstad Kunzendorf
Ingrid Meslo
Egil Kjølsøy
Hanna Askjemshalten
Grete Folden

Seniorrådgiver
Student
Bonde
Systemutvikler
Selvstendig næringsdrivende
Ungdomskontakt
Pensjonist
Konsulent i NAV
Student
Bonde
Lærer
Høgskolelektor
Folkehøgskoleelev
Bonde
Pensjonist
Lærling
Gårdbruker/daglig leder

Byneset
Rennebu
Stranda
Melhus
Byåsen
Otterøy
Berkåk
Bakklandet
Frosta
Røra
Ekne
Nidaros domk. og Vår Frue
Malvik
Rennebu
Nærøy
Rissa
Beitstad

66 år
25 år
44 år
43 år
66 år
60 år
72 år
53 år
22 år
46 år
37 år
59 år
19 år
42 år
68 år
18 år
47 år

Åpen folkekirkes kandidatliste

ved valg av leke medlemmer til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Navn

Menighet

Alder

Agnes Sofie Gjeset
Trude Holm
Jon Høsøien
Grete Bækken Mollan
Anne Kathrine Slungård
Terje Wigtil
Alex Ramstad Døsvik

Bakklandet
Stiklestad
Røros
Beitstad
Trondheim
Levanger
Ørland

29 år
63 år
70 år
45 år
51 år
56 år
20 år

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Navn

Menighet

Alder

Camilla Maria Vågan
Randi Sakshaug
Steffen Aune
Åge Winje Brustad
Eivind Almås
Kristin Storvig
Sverre Bugge Midthjell

Nærøy
Byåsen
Lade
Ytterøy
Berg
Steinkjer
Hoeggen

34 år
54 år
36 år
26 år
44 år
47 år
34 år
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Nominasjonskomiteen har gitt følgende beskrivelse
av sin liste:
Nominasjonskomiteens liste er utarbeidet av en
komite med medlemmer fra alle prostiene, valgt av
representanter fra menighetsrådene i hvert prosti.
Listen er utarbeidet på bakgrunn av kandidatforslag
fra menighetsrådene, ungdomsrådet og nomina
sjons
komiteens medlemmer. Det er lagt vekt på
kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon og geo
grafisk spredning. Det er videre tilstrebet bredde
i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål,
noe som innebærer at listens kandidater vil ha ulike
oppfatninger om aktuelle kirkelige spørsmål.
Åpen folkekirke har gitt følgende beskrivelse av sin
liste:
Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir
en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle.
Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede
par kan gifte seg i kirken.
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Stemmeberettiget ved valget av de 7 leke
medlemmene er medlemmer i Den norske kirke
som har fylt minst 15 år i løpet av 2015 og som ikke
har stemmerett som prest eller lek kirkelig tilsatt.
Andre infotiltak som kan ventes om bispedømme
rådsvalget:
– Vi planlegger å trykke en brosjyre med en
kortpresentasjon av listene og kandidatene.
Brosjyren blir sendt i et visst antall til alle
menighetsråd i god tid før valget.
– Teksten til brosjyren vil også bli sendt elektronisk
til menighetene slik at den eventuelt kan nyttes i
menighetsblad eller ved supplerende opptrykk.
Vi håper denne teksten kan bli sendt i løpet av
juni måned.

Tynning av trærne ved Hustad kyrkje
Trærne ved Hustad kyrkje er svært gamle og mektige. En eller begge ”tvillingbøkene” ble plantet i forbindelse med Karen Pettersen Bragstads begravelse
i 1894. Om almeallèen inn til hovedinngangen er av
samme alder, er uvisst. Trærne har vært et problem
over mange år. Ragna og Leopold Hustad opprettet
derfor for mange år siden et fond til bearbeidelse av
trærne. Fondet ble opprettet da de overdro Hustad
øvre til ny eier i 1959–60.
Oppgaven i vinter besto i å fjerne greiner som lå
inn mot kirka, fjerne døde/råtne greiner, tynne ut for
å gi lys og gi sikt mot kirka. Arbeidssituasjonen var Kirka var skjult av trær og buskas.
spesiell: Arbeidshøyden var ofte 20 m, hver grein
kunne være flere hundre kilo og en skulle ta hensyn
til bl.a. gravene under. Løsningen ble innleie av 2
store kraner, 2 personer fra Inderøy Bygdeservice og
undertegnede som konsulent.
Prosedyren var som følger: En kran senket en kjetting ned mellom/inn i trekronene, en person i korg
ble løftet av den andre krana for å feste kjettingen.
Samme person ble deretter flyttet til aktuelle kuttsted.
Kjetting ble holdt stram og greina ble løftet opp etter
å ha blitt forløst fra mortreet.
Etter mange utsettelser ble arbeidet gjennomført
på tre dager. Mye vind og for lite tele i bakken –ikke
fast nok underlag for kranene, var utsettende faktorer.
Tekst og foto: Øivind Holand Kirka har på nytt blitt et viktig element i landskapet.
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Årsmelding Inderøy sokneråd 2014
Soknerådet har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Maria Aune
Leder
Ingeborg Meslo Ulvin Nestleder
Svein Magne Aune
Kasserer
Liv Kristin Høyem
Sekretær
Ingeborg Meslo Ulvin Søndagsskolen, Studie-,
bibel- og misjonskontakt
Line Skjervold
Koordinator for frivillige i
soknet
Anne Aursand
Besøkstjenesten,
innkjøpsansvarlig
Mildrid O. Næss
Kontaktperson for
«Vivace», representant til
styret for Kjerkbladet.
Vara for innkjøpsansvarlig
og besøkstjenesten.
Øystein Forr
Leder for Stiftelsen Inderøy
Kirkestue
Sokneprest
Ottar Strand
Varamedlemmer:
Steffen Vist (møtt fast) Klokker- og
kirkevertordning
Geir O. Jørstad
Blomsterfondet
Hans Nossum
Kirkens Nødhjelp
Kjetil Ingul
Kirkens Nødhjelp
Reidar L. Pedersen
Barne- og ungdomsarbeid

–
–
–

–

–

–

–
Det har i 2014 vært 8 møter, hvorav 1 møte var
felles med de andre soknerådene. Det er i alt blitt
behandlet 56 saker. Årsmøte for 2013 ble holdt
23.03.2014 på Kjerkstu.
Faste aktiviteter gjennom året:
– Utdeling av bibler til 5. klassinger i februar.
– Fastelavnsgudstjeneste 2. mars. Sanitetskvinnene
pynta i kirka, deltok med prosesjon under
gudstjenesten og var ansvarlig for kirkekaffen.
– Menighetens årsmøte i Kjerkstu 23. mars.
– Fasteaksjon ble gjennomført mandag 7. april og
var felles for alle konfirmantene i kommunen.
Foreldre/foresatte sørget for transport og stilte
som sjåfører. Konfirmantene møtte i Kjerkstu
etter skoletid og fikk servert pølser og brød.
De fikk informasjon om aksjonen før de dro ut
i kommunen og samlet inn penger til Kirkens
Nødhjelp.
– Kirkegårdsdugnad på begge kirkegårdene i
soknet mandag 28. april. God deltakelse på

dugnadsarbeidet. Kaffe og vafler servert av
menighetsrådet i lillesalen Kjerkstu etter endt
arbeid.
Søndag 27. april – samtalegudstjeneste for alle
konfirmantene i soknet.
Konfirmasjon 1. juni – 39 konfirmanter.
Menighetsrådet bistod på vanlig måte med ulike
praktiske oppgaver.
Kjerkmarsjen ble arrangert søndag 17. august.
Sokneprest Ottar Strand ordnet med et enkelt
pilegrimsopplegg underveis fra Råstad til
Sakshaug gamle kirke – hvor det var gudstjeneste.
Høsttakkegudstjeneste og presentasjon av kon
firmanter 21. september. Bygdekvinnelaget var
ansvarlig for pynting av kirka og Bondelaget
hadde ansvar for kirkekaffe etter gudstjenesten.
Fest for 50-årskonfirmantene 5. oktober. Etter
gudstjenesten med påfølgende fotografering ble
det på tradisjonelt vis middag og sosialt samvær
på Kjerkstu for gullkonfirmantene med følge. 43
av 1964-konfirmantene møtte til markeringen.
Soknerådet hadde det praktiske ansvaret for
arrangementet.
Allehelgenssøndag 2. november. Minneguds
tjeneste, felles for alle sokna i kommunen. Åpen
kirke til kl. 15.00. Kirkekaffe på Kjerkstu etter
gudstjenesten.
«Min kirkebok» ble delt ut til 4-åringene i soknet
1. søndag i advent. Kirkekaffe etter gudstjenesten,
og juleverksted ved Søndagsskolen.

Det er holdt 33 gudstjenester i Inderøy sokn i 2014.
Vi har hatt 3 gudstjenester i Sakshaug gamle kirke,
Skjærtorsdagsgudstjeneste på Bøl den 17. april,
og gudstjeneste på kirkestedet på Kjerknestangen
den 6. juli, i forbindelse med Båttreffet på
Kjerknesvågen. Siste søndag før jul, 21. desember,
var det gudstjeneste på Stokkan grendehus.
Det er foretatt 33 dåpshandlinger, 11 vielser og
32 gravferder.
Andre aktiviteter/viktige saker i 2014:
– Innsettelsesgudstjeneste 19. januar for vår nye
sokneprest Ottar Strand. Kirkekaffe på Kjerkstu
etter gudstjenesten. Felles for alle sokna.
– Frivillighetsfest søndag 12. januar. Ca. 50
personer møtte til denne festen – en takkefest til
alle de som gjør stor og viktig innsats i kirken vår.

Sommer 2015

–
–

–
–

–

–

–

–

–

Matservering, «Bli kjent-prat» med sogneprest
Ottar og kona Anne-Ruth, og sanginnslag av en
gruppe fra «Vivace».
Grunnlovsgudstjeneste 23. februar – høgmesse
felles for alle sokna. Etter gudstjenesten var det
kirkekaffe på Kjerkstu.
Grunnlovsjubileet – eget jubileumsarrangement i
gammelkirka i samarbeid med Inderøy kommune.
Sokneprest Ottar ønsket velkommen, ordfører
Ida Stuberg holdt hovedtalen, og vikarprest Jan
Olav leste prologen som forfatter Edvard Hoem
hadde skrevet til grunnlovsjubileet. Musikalsk
innslag ved messingoktetten Klonken.
8. mars var det misjonskveld på Kjerkstu til
inntekt for misjonsprosjektet i Mali.
8. juni ble det holdt Festivalgudstjeneste i
forbindelse med InderøyFest. Gudstjenesten ble
ledet av sokneprest Ottar Strand og kantor Siv
Anette Lorentzen. I tillegg til et utvida Sakshaug
kyrkjekor under ledelse av Siv Anette Lorentzen
og Silje Vang Pedersen, bidrog bandet Quintus
(blåsekvintett og slagverk), sopranen Ingjerd
Bagøyen Moe og fiolinisten Gislaug Moe Gimse.
Forbønnen ble lest av Sigrid Amalie Bratsberg,
Hedda Næss Lyngstad, Ingrid Staberg, Maja
Nordgård Gausen og Johanna Gullbrekken
Sandnes. Tekstleser og klokker denne søndagen
var Inger Kollerøs Norum. Gudstjenesten ble
overført i NRK P1 den 29. juni.
Søndag 24. august ble det holdt skolestarter
gudstjeneste for alle seksåringene, med utdeling
av «6-års kirkebok». Det var og innsettelse av
menighetspedagog Lise Marit Hansen i 50 %
stilling i Inderøy prestegjeld, for 1 år. Silje Vang
Pedersen har 1 års permisjon fra deler av denne
stillingen.
Gullvasking – prostiprest Geir Gravås deltok
i soknerådsmøte den 28. august og orienterte
om organiseringen av frivillighetsarbeidet i
menighetene.
1. september ble Jan Olav Veium ansatt som fast
vikarprest i 75 % stilling. Innsettelse av Jan Olav
i gudstjenesten på Allehelgensdag 2. november.
Prostiprest Geir Gravaas fungerer som vikar i 25
% stilling.
Til hjelp ved kirkekaffe og andre arrangement
fungerer «festkomitéen» bestående av Odlaug og
Asle Sæther, og Alice Wang. Det er ønskelig å få
flere med i denne komitéen.
Soknerådet har jobbet med å få i gang et Alphakurs med oppstart nyåret 2015. Dette måtte
dessverre utgå da det ikke ble nok påmeldte for å
holde kurset.
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– Planlegging av bispevisitas i månedsskiftet
januar/februar 2015.
– Menigheten har to kor og flere bibelgrupper.
– Menigheten har et misjonsprosjekt i Mali og
egen misjonskontakt.
Soknerådet retter en stor takk til alle som gjør
en innsats i det frivillige arbeidet i menigheten.
Røde Kors for arbeid med parkeringsvakter, alle
klokkere, sang- og musikk-krefter. En spesiell takk
til Sakshaug kyrkjekor som har stilt som fullt kor
på alle høytidsdager, konfirmasjonen, persok og
allehelgensdag, og som forsangere i grupper på en
del andre gudstjenester. En stor takk rettes og til
Vivace som har stilt med fullt kor og som forsangere
i mindre grupper på en rekke familiegudstjenester
gjennom året, samt til alle blåsere som har stilt, og
til musikklaget Laat som trofast stiller opp og spiller
på kirkebakken i forbindelse med konfirmasjonen.
En varm takk til alle som hjelper til med barne/
ungdoms- og eldrearbeid, speiderarbeid og
besøkstjeneste, og til dere som syr dåpskluter. Dette
er et verdifullt minne fra dåpsdagen! Takk til alle
lag og organisasjoner som årlig sørger for pynting,
kirkekaffe og på annet vis deltar i menighetens
arbeid. Takk til de ansatte i soknet som gjennom sitt
arbeid gjør at kirka er et fint og godt sted vi stadig
vender tilbake til.
Inderøy, mars 2015
Liv Kristin Høyem

50-årskonfirmantfester i 2015
50-årskonfirmantfestene i Inderøy prestegjeld
blir arrangert på følgende dager:
• Søndag 30. august kl 11.00 – oppmøte i
Mosvik kirke.
• Søndag 30. august kl 11.00 – oppmøte i
Salberg kyrkje.
• Søndag 20. september kl 11.00 – oppmøte i
Sakshaug kyrkje.
• Søndag 4. oktober kl 11.00 – oppmøte i
Heggstad kyrkje.
Alle konfirmanter har fått skriftlig innbydelse
fra sine sokn.
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Sandvollan sokneråds årsmelding 2014
1. VALGTE OG ANSATTE
1.1. Sandvollan sokneråd 01.01. – 31.12.2014
Leder
Gunvor Moberg
Nestleder
Magne Erik Rotmo
Sekretær
Per Erik Stavrum
Kasserer
Kirsti Rannem Teveldal
Styremedlem Sigrun Stuberg Holmen
Styremedlem Jarle Harly Hanssen
Varamedlem (fast medlem i rådet)
Petter Andreas Skjelvåg
Varamedlem Svein Konrad Gangstad
Varamedlem Anita Strøm
Varamedlem Arnhild Johanne Martinsen
Prestevikar Jan Olav Veium og prostiprest Geir
Gravaas har vært soknerådets faste samarbeids
partnere.
1.2. Andre verv 01.01.–31.12.2014
Representant i Inderøy kirkelige fellesråd
Magne Erik Rotmo
med personlig vararepresentant
Jarle Harly Hanssen
Representant i Inderøy kirkelige fellesråd
Gunvor Moberg
med personlig vararepresentant
Petter Andreas Skjelvåg
Representant i styret for Kjerkblad for Inderøy
Anita Strøm
Representant i redaksjonskomiteen for Kjerkblad
for Inderøy Kari Nikolaisen
Revisor
Margrete Haugum
Kirkens Nødhjelps-kontakt
Kirsti Rannem Teveldal
Magne Erik Rotmo
Gullvasking i folkekirken
Magne Erik Rotmo
Frivillig klokkertjeneste
Kari Nikolaisen
Kari Hallem Stuberg
Gunvor Moberg
1.3 Ansatte 01.01.–31.12.2014
Kantor
Siv Anette Lorentzen
Kantor (permisjon fra 01.09.14)
Silje Vang Pedersen
Kantor (vikar) Bjørn A. Bratsberg
Kirkeverge Kjell Westerdahl
Ass. kirkeverge (til 01.05.14)
Helge Brattaker

Menighetspedagog
Lise Marit Hansen
Sekretær
Liv Haga Volan
Kirketjener Kåre Jørstad
Kirketjener Tor Gunnar Nilsen
Kirketjener John Halvor Berg
1.4. Prester
Sokneprest Ottar Strand og prestevikar Jan Olav
Veium. Pga. ubesatt prestestilling i kommunen
en kort periode, har soknet hatt følgende vikarer:
Vikarprest Sverre Gustad, vikarprest Hans Birger
Neergård, prost Gustav Danielsen, prostiprest Geir
Gravaas og prestevikar Linda T. Aune.
2. SANDVOLLAN SOKNERÅDS ARBEID 2014
Rådet har holdt 8 soknerådsmøter og 1 årsmøte. 38
saker er tatt opp til behandling. I tillegg er holdt
ett felles sokneråd hvor alle de fire soknerådene i
kommunen deltok.
2.1 Trosopplæring
09.02.14: Familiegudstjeneste i Heggstad kyrkje
med utdeling av Bibelen til barneskoleelever på
femte årstrinn.
29.05.14: Konfirmasjon i Heggstad kyrkje. Det
ble holdt to konfirmasjonsgudstjenester, kl 10.30
og kl 12.30. Prestevikarene Jan Olav Veium og
Linda T. Aune forrettet ved begge gudstjenestene.
Sandvollan sokn hadde 14 konfirmanter: 9 jenter
og 5 gutter.
14.09.14: Konfirmantpresentasjon og undervis
ningsoppstart for konfirmantene 2014/2015. Samling
i Heggstad kyrkje for konfirmanter, foreldre/foresatte.
09.11.14: Familiegudstjeneste i Heggstad kyrkje
med utdeling av Min kirkebok til soknets fireåringer.
I samarbeid med prestene og kirketjenerne har
soknerådet også dette året tilrettelagt for å inkludere
konfirmantene i gudstjenestegjennomføringen;
eksempelvis kirkevertfunksjon, prosesjonsledelse,
opptak av offer, tekstlesing , sang og musikkinnslag
i gudstjenesten og ringing. Dette har vi lykkes godt
med. Ungdommene er ansvarsbeviste, beriker
kirkesamværet – og arbeidet vil bli videreført.
Nytt av året er etablering av KONFIRMANT
UTVALG, en arbeidsgruppe som består av
sokneprest og en representant fra hvert av de fire
soknerådene i kommunen. Gjennom samlinger på
ulike arenaer ønsker kirken å møte ungdommene
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også utenom selve konfirmasjonstiden med positive
aktiviteter og hyggelig samvær.
27.08.14: Årets konfirmanter hadde samling på
Sundsanden med grilling og vollyball.
15.10.14: Samling på Kjerkstu med ulike spill.
14.11.14: Vollyball-nattcup i Mosvik. Et
samarbeid med Mosvik skole og lokalt idrettslag.
24.08.14: Skolestartergudstjeneste i Sakshaug
kirke. Høymessa denne søndagen var spesielt
tilrettelagt for alle skolestarterne i Inderøy
kommune. Kirkegjengerne ble gjort stas på med
rød løper på kirketrappa, menighetspedagogen
holdt prekenen, sangere fra barnekoret Vivace,
kantor og innleide musikere var med til alle
salmene. Skolestarterne fikk utdelt hver sin ”6-års
Kirkebok”. Gudstjenesten ble en fin og minneverdig
opplevelse for de mange som var til stede.
I den tradisjonelle lysmessa ved inngang til
advent deltar både speidere og konfirmanter i
gudstjenestegjennomføringen. Dette oppleves som
et verdifullt samarbeid og vil derfor bli videreført.
Menighetspedagogen og trosopplæringsutvalget
har utarbeidet og lagt fram plan for trosopplæringa
i kommunen. Soknerådet har hatt planen til
HØRING. Det er et stort og grundig arbeid
som er utført. Ledd i planen er allerede utprøvd,
så som SKOLESTARTGUDSTJENESTE og
KONFIRMANTGJENSYN.
Kjente ledd fra tidligere år er også tatt inn
i planen. Dette gjelder MIN KIRKEBOK til
fireåringene, BIBELEN til elever på femte årstrinn
og TÅRNAGENTHELG for åtteåringene.
2.2. Lokal grunnordning for gudstjenesten
Den lokale grunnordninga for gudstjenesten i
kommunen /de ulike sokna er forsiktig tatt i bruk
på Sandvollan. Vi er altså så smått i gang, men
som naturlig er, trengs det tid for å få nyordninga
”under huden”. Soknerådet har høsten 2014 hatt
arbeidsprosessen til høring.
2.3. Norsk salmedok 2013
Soknerådet har kjøpt inn 40 eksemplar NORSK
SALMEBOK 2013 som i helhet er finansiert av
offergaver fra kirkegjengerne. Stor takk til alle
bidragsytere.
2.4. Gullkonfirmanter 2014
28.09.14: Konfirmantene fra 1964 – med ektefelle/
samboer – var spesielt inviterte til gudstjeneste og
femtiårsmarkering i Heggstad kyrkje. 6 jubilanter
møtte, 3 kvinner og 3 menn. Etter gudstjenesten
var alle samlet til festlig samvær, middag og
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kaffe på Øyna Parken. Gjensynsgleden blant
jubilantene var stor og praten gikk lett. Glade
minner fra barneskole- og konfirmasjonstid ble
frisket opp og delt. Soknerådet har mottatt positive
tilbakemeldinger fra jubilanter med TAKK for at
kirken tar initiativ til jubileumsgudstjeneste og
samling til festlig lag etter gudstjenesten.
2.5. Fasteaksjon 2014
27.03.14: Den årvisse fasteaksjonen, konfir
mantenes bidrag til Kirkens Nødhjelps arbeid, ble
gjennomført etter fellessamling i Sakshaug kirke.
Foreldre/foresatte bidro med transport. Innsamlet
beløp: kr 11.058,00.
2.6. Dugnad
06.05.14: Vårdugnad på Hustad og Heggstad
gravplass ble gjennomført med svært god
deltakelse. Bygdefolket stilte 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. Den planlagte
høstdugnaden på gravplassene måtte avlyses dette
året for å gi rom for anleggsarbeid – ny kirketrapp
på Heggstad og trepleie på Hustad.
2.7. Dåpskluter
Tradisjonen med håndbroderte dåpskluter til
dåpsbarna er videreført. Dåpsklutene sys med
svartsøm på hellin – en vakker minnegave til
dåpsbarna. Marit Vikan er soknerådets faste syerske.
2.8. Bruk kirka
15.12.14: Den tradisjonelle julekonserten med
lokale utøvere, musikere og sangere. Musikklaget
LURLÅT var årets arrangør. I samarbeid med
lokallaget for Fortids
minneforeningen ble det
holdt ÅPEN KIRKE i Hustad kyrkje sju søndager
i løpet av juni, juli og august. Frivillige stilte opp
som guider. Prosjektet er under videreutvikling og
vil med stor sansynlighet også være et turisttilbud
sommeren 2015.
2.9. Tradisjonsarrangement
13.01.14: ”Vi synger jula ut”-gudstjeneste ble
arrangert for fjerde år på rad. Foruten menighetens
allsang hadde gudstjenesten innslag med sang av
3. årstrinn ved Sandvollan skole, Ane Bjerkan m/
musikervenner og Sandvollan songlag. Soknerådet
vil arbeide med å videreutvikle ”Vi synger jula ut”gudstjenesten.
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2.10. Gullvasking i folkekirken
Rekrutteringsarbeidet med å øke frivillighets
arbeidet i kirken, Gullvasking i folkekirken, er blitt
tatt opp igjen i 2014. Etter oppfordring fra prostipresten har soknerådet foretatt en registrering av
frivilligheten som utføres opp imot oppgaver knyttet til kirkene og gravplassene i soknet. Lista ble
både innholdsrik og lang! Det er en innsats kirken
er avhengig av for å holde områdene velstelte.
Gullvaskingsprosjektet sto bak arrangementet
av BEGEISTRINGSKVELDEN I Steinkjer kirke
11.11.14, en påskjønnelse og hyggelig sammen
komst for alle bidragsytere.
2.11. Diakoni
1. Gi bort alterbuketten. Sandvollan sokneråd har
videreført sitt enkle diakonale virke ved å vise
oppmerksomhet til soknebarn menigheten tenker
spesielt på.
2. Soknet deltar i samarbeidet mellom Norske
kvinners sanitetsforening, Røde Kors og Kirken
i arbeidet med Vaffeltreff og Andakter, sang- og
musikkstunder på Inderøyheimen og Nessjordet.
3. GAVER
Sandvollan sokneråd har mottatt minnegave
etter Torgeir Werstad på 10 000 kr, øremerket
oppgradering av det elektriske anlegget i Heggstad
kyrkje. Arbeidet ble utført høsten 2014.
Del av gave etter avvikling av Sandvollan
Salongskytterlag i 2010 er benyttet til innkjøp av to
blomsterurner fra Stuberg/Ueno Keramikk.
4. VEDLIKEHOLDSPROSJEKT
I samarbeid med Inderøy kirkelige fellesråd,
Inderøy kommune, kirkekontoret og Praksis
arkitekter as, har en fått bygd ny utvendig trapp
ved Heggstad kyrkje. Forprosjektet ble finansiert
med en rundhåndet gave fra Sandvollan sanitetslag
for noen år tilbake. Norum byggservise AS med
underentreprenørene Stornes og Storli AS, Kjelvik
maskin AS og Alarm og installasjon AS utførte
første del av arbeidet høsten 2014. En del planering
og annet etterarbeid vil bli utført våren 2015.
Topplanken og sidestøttene på kirkeplanken ved
Hustad kyrkje er blitt pusset og tjærebredd. Jarle H.
Hanssen og Roy Rennan har vært dugnadsvillige
og kyndige fagfolk.
På gravplassen ved Hustad kyrkje og nære
omkringliggende areal er påbegynt et trepleie
prosjekt. De gamle, vakre trærne ved kirken har i
lengre tid tydelig båret tegn på behov for kyndig
stell. Kirkebygget led også under for knapp avstand

til greiner og fuktighet fra lauvverket. Arbeidet
måtte dessverre avbrytes på senhøsten på grunn
av ugunstige værforhold (HMS-regler), men vil bli
videreført på nyåret 2015.
5. STATISTIKK
20 gudstjenester er holdt.
Antall gudstjenestedeltagere: 1371.
10 dåpshandlinger.
14 konfirmanter.
2 vigsler.
6 gravferder.
Offer: Kr. 26 073,00, derav kr. 19 604,00 til
Sandvollan sokneråd. Kr. 14.928,00 til innkjøp av
NORSK SALMEBOK 2013.
6. 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:
– Lurlåt som årlig spiller ved kirken konfir
masjonsdagen og i den årlige julekonserten.
– Sandvollan songlag som deltar i konfirmasjons
gudstjenesten, i gudstjenesten 17. mai, ved julekonserten og i ”Vi synger jula ut”-gudstjenesten.
I tillegg deltar medlemmer av songlaget som forsangere ved gudstjenester i soknet.
– Sandvollan speidergruppe som årlig deltar i
lysmesse.
– Tredjeklassinger fra Sandvollan skole som deltar
i ”Vi synger jula ut”-gudstjenesten.
– Sissel Sandvik Våset som velvillig bidrar med
musikk på høytidsdager.
– Sandvollan sanitetslag for kirkekaffe og pynting
i kirken i FASTETIDEN.
– Sandvollan bygdekvinnelag for kirkekaffe,
årets grøde og pynting av kirken ved HØST
TAKKEFEST.
– Dugnadsgjengene som stiller opp og gjør en stor
og verdigfull innsats for kirken, og pleie av de to
gravplassene i soknet.
– Barn og ungdommer som har bidratt i guds
tjenester.
– Ansatte og frivillige medarbeidere for godt og
fruktbart samarbeid.
Inderøy, 24.02.2015
Sandvollan sokneråd v/Gunvor Moberg
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Årsmelding Kjerkblad for Inderøy 2014
«Kjerkblad for Inderøy» kom ut fire ganger i
2014. De fire bladene fungerer som en rapport for
aktivitetene gjennom året. Årsmøte ble holdt 24.
mars 2015. Det ble behandlet åtte saker.
Styret har bestått av Jan Sundseth, leder (Mosvik),
Anita Strøm (Sandvollan), Kristin Løe (Røra),
Mildrid Opheim Næss (Inderøy), Kari Nikolaisen
(redaksjonskomiteen) og sokneprest Ottar Strand.
Sigrid Mari Verstad har vært regnskapsfører og
Johnny Melting revisor. Liv Skogset Værdal er
redaktør.
Redaksjonskomiteen har hatt følgende sammen
setning: Liv Skogset Værdal, Jan Sundseth – Mosvik,
Jørgen Røflo – Røra, Nina Fossum – Inderøy,
Kari Nikolaisen – Sandvollan og sokneprest Ottar
Strand. Redaksjonen har hatt to faste bidragsytere,
Sigrid Haavik og Hans Birger Neergård, og bladet
får oversendt årsmeldingene fra soknerådene.
Styreleder uttrykte i årsmeldinga for 2014 et ønske
om flere bidrag til bladet utenfra. Ønsket sendes
herved videre som en utfordring til leserne!

Regnskapet viser et underskudd på vel 15 000
kr. Mange har gitt gaver ved å benytte seg av giro
vedlagt bladet, og bladet har fått gaver gitt ved
ofring i kirkene. «Kjerkblad for Inderøy» fikk ikke
tilskudd fra Inderøy kommune siste år. Det viser
seg at det ikke er mulig å drive bladet slik det er i
dag, kun basert på gaver. Styret har søkt og håper
å få kulturmidler fra kommunen for inneværende
år. Dette for at vi fortsatt kan satse på fire blad i
året med et sideantall på 16–24 sider, alt etter
stoffmengde. Bladet trykkes hos DesignTrykk,
Steinkjer. Dagmund Rødsjø, Mosvik og Ivar
Ludvik Verstad, Inderøy, er faste distributører til
alle husstandene i kommunen.
Styret vil med dette takke alle som har bidratt
med stoff til bladet i 2014. Takk til medhjelpere
og samarbeidspartnere og til alle som har støttet
«Kjerkblad for Inderøy» med pengegaver!
Sandvollan 29. mai 2015
For styret: Kari Nikolaisen – sekretær

Kjerkplanken ved Hustad kyrkje
I perioden 2007–2009 ble det utført et omfattende
arbeid med restaurering av Kjerkplanken ved
Hustad kyrkje.
Arbeidet ble prosjektert i samarbeid med Fortids
minneforeningen og utført på dugnad av soknets
folk. Arbeidet ble utført over 2150 dugnadstimer og
det deltok i alt 82 personer som bidro med fra to
timer til 300–400 timer hver. Det ble et flott ferdig
anlegg og en fin ramme om den ærverdige gamle
kirken og kirkegården, noe som alle som bidro til
kan være stolte av.
Etter fem år var det nødvendig med litt
vedlikehold når det gjelder topp-planken på Kjerk
planken. Det begynte å bli en del mose igjen og det
måtte til en runde med tjære.
Roy Rennan og Jarle Hanssen påtok seg arbeidet
og i fjor i november ble planken behørig skrapet
ren og påført et nytt lag med tjære. Om ikke alt
for lenge bør vel også tømmeret i Kjerkplanken
behandles på nytt. Med jevnlig vedlikehold vil
Kjerkplanken bestå i ualminnelig lang tid.
Roy H. Rennan

Arbeid på Kjerkplanken ved Hustad kyrkje.
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
15.02. Ida Sofie Velvang Høyland
Lorns Indreråk Volan
08.03. Ane Olsen Lysfjord
22.03. Rikke Iselin Krokstad
05.04. Viktor Kirknes
Sigve Marius Hjulstad
Frende Tveit Wang
19.04. Emmy Lovise Indgjerd Austad
10.05. Andreas Njuolla Kvistad
Vetle Skorem
Døde
09.03.
12.03.
17.03.
20.03.
14.04.

Jens Gustav Bruås
Jon Bertram Jystad
Marit Kristine Stavran
Per Indgjerd
Torstein Norum

f. 1939
f. 1923
f. 1937
f. 1932
f. 1931

18.04. Arne Bye
05.05. Birger Johan Lehn
13.05. Arne G. Vist

f. 1924
f. 1919
f. 1925

MOSVIK SOKN
Døpte
05.04. Lukas Aleksander
Grande Westgård
25.05. Leo Elliot Norum
Aurora Myre Finserås
RØRA SOKN
Døypte
06.04. Eric Næss
Luna Bergitte Løseth Bjøru
31.05. Even Suul

Døde
25.03.
25.05.
26.05.
31.05.

Svein Johnsen
Bjarne Heggdal
Einar Tiller
Leif Solberg

f. 1945
f. 1924
f. 1936
f. 1929

SANDVOLLAN SOKN
Døypte
06.04. Gustav Skjemstad
26.04. Ine Næss-Neergård
Sivert Vist
10.05. Marius Kvam Dragland
Vigde
10.05. Nina Kvam og Morten Dragland
Døde
18.04. Martha Berg

f. 1934

Trivdes på konfirmantleir
For første gang ble leirstedet Solhaug i Åsenfjord valgt til opplæring av konfirmanter fra
Inderøy, og det svarte til forventningene. 80 konfirmanter hadde ei super helg.
Konfirmantene fra alle sokn i Inderøy deltok
på årets konfirmantleir som var lagt til Solhaug i
Åsen i april. Været spilte ikke på lag hele tiden,
men humøret var på topp likevel. Solhaug er et
bemannet leirsted, og de ordnet med mat og noen
aktiviteter. Resten stod prestene, menighetspedagog Lise Marit og andre gode hjelpere, inkludert
ungdomslederne for. Leiroppholdet bød på mange
aktiviteter, og i tillegg var det undervisning, gruppearbeid og underholdning som konfirmantene
stort sett lagde selv.
Som tema på leiren hadde de fokus på forholdet
til hverandre. Av aktiviteter hadde de alt fra tautrekking til øksekasting, og konfirmantene deltok
med liv og lyst. De hadde også kveldsavslutninger
som var lyssatt, og en halvtimes total stillhet slik
at de unge kunne reflektere over dagen og det den
hadde gitt dem.
Leiren ble avsluttet med en gudstjeneste på
søndag der både konfirmanter, foreldre, søsken
og ledere deltok. Noen av konfirmantene dannet

spontant et kor, og deltok med sang. Etterpå var det
”kirkehamburger” i stedet for kirkekaffe. Gledelig
var det også at mellom 15 og 20 av konfirmantene
sa seg villig til å være med som ledere for neste års
konfirmantkull.
Tekst og foto: Nina Fossum
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Messeliste
05.07. Aposteldagen
Mark 2, 23-28 Matt 16, 13-20
Kjerknestangen
kl 11.00
Friluftsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand
12.07. 7. søndag i treenighet
Luk 19, 1-10
Sakshaug gml kyrkje kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium
19.07. 8. søndag i treenighet
Mark 12, 37 b-44
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium
26.07. 9. søndag i treenighet
Joh 8, 2-11
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium
29.07. Olsok
Luk 9, 23-26
Sakshaug gml kyrkje kl 18.00
Olsokmesse v/spr. Ottar Strand
Hustad kyrkje
kl 20.00
Olsokmesse v/spr. Ottar Strand
30.07. Hamnasetran, Mosvik kl 18.00
Olsokvandring v/spr.
Ottar Strand

09.08. 11. søndag i trenighet
Mark 2, 23-28
Solem, Røra
kl 12.00
Friluftsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand.
Skaperverkets Dag
16.08. 12. søndag i treenighet
Luk 8, 1-3
Sakshaug gml kyrkje kl 12.00
Gudstjeneste v/spr.
Ottar Strand. Kjerkmarsj
23.08. 13. søndag i treenighet
Luk 12, 41-48
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Skolestartgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
30.08. Vingårdssøndag
Luk 17, 7-10
Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand. 50-årskonfirmanter
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium.
50-årskonfirmanter
13.09. 16. søndag i treenighet
Matt 5, 10-12
Salberg kyrkje
kl 11.00
Jubileumsgudstjeneste
v/biskop og prester

Heggstad kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Konfirmantpresentasjon
20.09. 17. søndag i treenighet
Luk 7, 11-17
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar Strand
50-års konfirmanter
Konfirmantpresentasjon
Vestvik kirke
kl 19.00
Kveldsgudtjeneste
v/spr. Ottar Strand.
Konfirmantpresentasjon
27.09. 18. søndag i treenighet
Matt 8, 5-13
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Jan Olav Veium
Konfirmantpresentasjon
04.10

19. søndag i treenighet
Joh 7, 14-17
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar. 50-årskonfirmanter. Høsttakkefest

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 Jan Olav Veium...........74 15 60 20
mobil 907 98 244
Menighetspedagog
Lise Marit Hansen ........................74 15 60 20
mobil 907 67 935
e-post: post@inderoy.kirken.no

Kantorer:
Siv Anette Lorentzen........... mobil 951 22 201
Bjørn Bratsberg.................... mobil 995 82 331
Kirketjener / kirkegårdsarbeider:
Tor Gunnar Nilsen............... mobil 909 13 467
Kåre Jørstad......................... mobil 906 52 806
Odd Hamstad....................... mobil 957 98 990
John Halvor Berg................. mobil 906 64 605

Leiar i soknerådet:
Mona Andreassen................. mobil 916 00 108

Sandvollan sokn:
Leiar i soknerådet:
Gunvor S. Moberg............... mobil 924 65 985

Leder i Inderøy kirkelige fellesråd:
Øystein Forr......................... mobil 977 10 534

Mosvik sokn:

Inderøy sokn:

Mosvik kirkestue
Bestilling til
Torlaug Brattaker...................... tlf. 907 45 773

Kontortid
Mandag–fredag kl. 10.00–14.00
Ellers etter avtale. Mandag har prestene fri.

Røra sokn:

Leder i soknerådet:
Maria Aune.......................... mobil 957 95 586

Leder i soknerådet:
Jan Sundseth........................ mobil 959 22 989

Inderøy kirkelige fellesråd:
Kirkeverge:
Kjell Westerdahl....................... tlf. 74 15 60 20
mobil 910 05 835

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: «Hver den som hører mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som
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mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell».
Matt 7, 24-25
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