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Livshistorie
Med en sommer bak oss kan vi legge nye histo
rier til vår livshistorie, historier som kan være en
viktig del av hvem vi er i dag. Andres historier
om oss blir også en del av vår historie – på godt
og vondt. Det kan være byggende historier i vårt
liv som styrker oss i opplevelsen av hvem vi er.
Det kan være historier som bryter ned vår følel
se av egenverd. Da har det stor betydning hvilke
historier som fortelles om oss – av andre – el
ler av oss selv i våre tanker eller gjennom våre
handlinger. Lar vi andre fortelle sin historie eller
tar vi over andres fortelling? Gir vi andre be
kreftelse på det de har delt – også om det sårbare
og smertefulle? Hva ligger i muligheten til selv
å sette ord på og forme sin historie, og det å bli
lyttet til? Ord kan skape – ord blir til ”sannhet”.
Vi bærer med oss historier fra barndom,
oppvekst, reiser, aktiviteter, måltid, ”gullkorn”
sagt som er sagt, med mer; historier som kan
skje trekkes fram i noen anledninger. Det kan
være historier og felles opplevelser som binder
oss sammen – om den gangen vi … Hvem er
vi uten vår historie? Våre ord er viktige og kan

få stor betydning for andre, men språket er også
sårbart. Ord kan være maktmiddel som plasserer
oss i bås, smalner inn vårt handlingsrom, redu
serer vår frihet, og ord kan bygge oss opp å gi
liv og håp.
Jesus kunne være krass mot dem som mis
brukte sin makt og posisjon til å legge byrder på
andre og undertrykke andre. Han møtte mennes
ker som ble sett ned på av andre og satt utenfor
fellesskapet, med respekt, og han gav mennesker
verdighet. Jesus stilte mennesker til ansvar og
gav slik muligheten til å bli hele mennesker som
kunne gå videre i livet som oppreiste mennes
ker. Jesus møter fortsatt mennesker med respekt
og kjærlighet, og han lytter til våre historier. Vi
er en del av Guds historie, og vi kan la Guds
historie om oss bli en del av vår historie. Guds
historie om oss forteller både sannheten og byg
ger oss opp, og det er fordi Jesu ord gir oss del i
sannheten, og sannheten kan gjøre oss fri.
Jan Olav – prestevikar i Inderøy

Endringer i staben ved kirkekontoret
Kantor/menighetspedagog Silje
Vang Pedersen er innvilget
ett års permisjon, og kantor
Bjørn Bratsberg er ansatt som
vikarierende kantor i perioden
01.09.2014–01.09.2015.

Framsidebildet: Rognetreet
viser naturens overflod.
Foto: Jan Sundseth.
Baksidebildet: Utsikt fra Øyna.
Foto: Nina Fossum.

Menighetspedagog Lise Marit
Hansen øker sin stilling til 50 %
i samme tidsrom.

Stiftelsen
Inderøy kirkestue
takker hjerteligst for minne
gaven ved Elsa Margrete
Slapgårds begravelse!

Jan Olav Veium er ansatt
som prestevikar i Inderøy fra
01.09.2014.

Takk til alle
som gav ei gåve til Orgelfon
det i samband med Kåre Bos
nes si gravferd!
Orgelfondet Sakshaug kyrkje
Ivar Wang – leiar
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“Enn om vi kledde fjellet?” står
det i Bjørnstjerne Bjørnsons inn
leiingskapitel i romanen “Arne”.
Det er einer, furu og bjørk som
samtaler om dette, røsslyngen
blandar seg inn og blir med på
prosjektet om å kle fjellet. Og
lyngen er den som først når top
pen av fjellkammen og får sjå
kva som ventar dei om dei berre
når opp. Ei meisterleg skildring!
Ja, vi finn røsslyng langt opp
mot høgfjellet, og vi finn han
heilt ute på dei ytste skjera ved
havet. Han trivs best på karrige
bergnabbar og skrinn grunn der
dei fleste andre plantane ikkje
trivs, og han blomstrar når dei
fleste andre har mista sin stas
og si prakt. I tidlegare tider var
røsslyngheiene langs kysten vik
tige beiteområde. Med jamne
mellomrom vart dei brent slik
at plantane kunne komme med
nye friske skudd, samtidig som at
aska ga mineraler til det fattige
jordsmonnet.
Som medisinsk middel er
røsslyng blitt brukt frå eldgamle
tider. Te av røsslyngblomster skal
ha god verknad både på mage-,
tarm- og nyreplager. Det skal
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RØSSLYNG

visstnok også hjelpe mot gikt og
revmatisme. Dessutan kan røss
lyngte brukas som innsovnings
middel dersom ein har plager
med nattesøvnen. Røsslyng er
ein viktig trekkplante for biene,
og gir ein mørk gul lynghonning.
Til plantefarging er røsslyngen
også mye brukt, og kan gi gar
net ein gul-grønn eller gul-brun
farge.
Calluna vulgaris er det latin
ske namnet på røsslyng. Vulga
ris betyr vanlig, og er brukt om
mange plantearter. Slekta Callu
na er også i nær slekt med Erica.
Røsslyng fins i tempererte områ
de over så å seie heile den nord

lige halvkula, og plantene kan bli
opp til 50 år gamle.
Siste vinter som var snøfattig
og tørr, og den varme sommaren
2014 har nok tæra på røsslyngen
i mange område i vår del av lan
det. Planten tåler ikkje så godt
berrfrost, og den treng mye fukt
for å spire, derfor har det vore
lite å sjå av dette fine naturens
blomsterteppe i år. Men kjenner
vi røsslyngen rett, vil nok den
energiske vesle busken komme
sterkare igjen eit anna år, slik at
vi får glede oss over det vakre ro
sa-lilla-fiolette fargespelet over
berg og knaus igjen.
Sigrid Haavik

Kjerkbladet vårt
Under namnet «Kyrkjeblad for Inderøy preste
gjeld» kom bladet første gong ut til påske i året
1938. Dette var noko nytt, og ideen kom frå sok
neprest Arne Lange som var prest her frå 1937 til
1955. Sidan har det komi fleire nummer kvart år
med unntak av krigsåra 1943 og 1944, og berre
eitt blad i fredsåret 1945. Mange er interesser
te og glade i Kjerkbladet og vil gjerne sjå i dei
gamle årgangane, og vi har undersøkt om vi har
alle blada som har komi ut gjennom så mange år.
Etter at kirkekontoret tidlegare i år fekk ei sam
ling gamle blad i gåve, finn vi no at følgjande
blad manglar i arkivet:

Frå året 1949 – blad nr. 1 og 2.
Frå året 1955 – blad nr. 1.
Frå året 1978 – blad nr. 3, 4, 5 og 6. Dette året
har begge dei to første blada fått nr. 1, og det er
usikkert om det var eit blad nr. 5 og 6 i 1978.
Dersom nokon av dykk som les dette har eitt
eller fleire av dei blada vi manglar, vil vi gjerne
låne dei og ta ein kopi. Det er viktig at bladarki
vet vårt blir komplett, så ta kontakt med kirke
kontoret eller redaktør.
Helsing Liv Skogset Værdal
redaktør Kjerkblad for Inderøy
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Møt menighetspedagog Lise Marit
Lise Marit Hansen (42) fra
Steinkjer stortrives som menighetspedagog i Inderøy. Det
er mye spennende som skjer, og
hun synes lokalbefolkningen
her deltar og er positive.
Lise Marit har jobbet som me
nighetspedagog her i ett år alle
rede i 25 prosent stilling. Fra den
første september vil hun vikari
ere for Silje Vang Pedersen, og
dermed går hun opp i halv stil
ling. Det gleder hun seg til, og
hun forteller at mye spennende
er under planlegging.
Lager plan over trosopplæring
Lise Marit kommer opprinnelig
fra Ytre Namdal. Hun er gift, og
har to barn. Hun har utdanning
innen teologi og administrative
kirkefag. Hun har jobbet med
menighetsarbeid i mange år, og
da i all hovedsak med satsning på
barn, unge og familier. De siste
årene har hun jobbet som fylkes
sekretær for Mental Helse NordTrøndelag i 40 prosent. Hun har
nå søkt om permisjon fra den
jobben for å få mer tid sammen
med barn og unge her i Inderøy.
– Det å drive med trosopplæ
ring er en del av kristen pedago
gisk opplæring på lik linje med
konfirmantopplæringa. Den fav
ner alle aldre, men hovedgruppen
jeg skal jobbe med blir barn og
unge fra dåp til konfirmasjons
alder, forteller hun. Hun forteller
at hun sammen med to fra hvert
menighetsråd og en av prestene
utgjør et trosopplæringsutvalg,
og de er nå i ferd med å lage en
plan.
– Vi skal sy sammen et forslag
for en helhetlig plan for alle sokn
i Inderøy. Den skal godkjennes

Menighetspedagog Lise Marit Hansen.
Foto: Stig Leinan

på bispeplan, og den skal være
klar neste sommer, forteller Lise
Marit. Utdeling av 4-årsboka er
et ledd i trosopplæringa, og den
er godt innarbeidet og kjent for
de fleste allerede.
Spennende aktiviteter
– I tillegg har vi innført utdeling
av 6-årsboka til alle som skal
starte på skolen. Søndag 24. au
gust hadde vi lagt rød løper opp
over trappa og inn gjennom kirka
til barna kom. Det var stor stas,
forteller Lise Marit. Hun synes
oppslutningen var veldig god til
at det var første gang det ble ar
rangert. I år valgte de å invitere
alle til Sakshaug kirke, men til
neste år håper de å spre det litt
mer geografisk.
– Vi skal gi ut bibler til alle i
femte klasse. De får samtidig en
del opplæring, som for eksempel
om hva som er forskjellen på Det
Gamle og Det Nye Testamen
tet. Vi gjeninnfører også ”Tårn
agenthelgen”.

I fjor ble det ikke noe av den,
derfor var både tredje- og fjerde
klassinger invitert i år. Da hadde
vi en hel dag i kirka sammen
med barna. En skikkelig detek
tivdag. Barna fikk bli kjent både
med kirkerommet og med guds
tjenesten. Vi fikk besøk av en
politimann som ga en del etter
forskningstips, og deretter lette
barna etter mer og mindre syn
lige symbol. De fikk også ringe
i kirkeklokka. De fikk servert
middag, og etter gudstjenesten
var det kirkekaffe der foreldre og
besteforeldre også var invitert,
forteller Lise Marit. Hun legger
til at fra neste år av vil dette bli
et årlig tilbud for alle i tredje
klasse.
Stortrives i jobben
Menighetspedagogen røper også
at det er andre spennende ting på
gang.
– Vi har planer om å arran
gere noe vi kaller ”Lys våken”.
Det vil si at vi en gang i løpet av
høsten eller vinteren vil invitere
barn til overnatting i kirka. Det
kan jo bli veldig spennende, smi
ler hun. Hun forteller dessuten at
det skal komme to studenter fra
Kamerun for å ha praksis her i
vinter. Det er gjennom Det Nor
ske Misjonsselskap (NMS), og
de kommer allerede nå i måneds
skillet september/oktober. Lise
Marit tror de også kan lære litt av
studentene, blant annet et innslag
av spennende afrikanske rytmer.
Hun har merket seg at Inderøy er
preget av et solid kulturliv, og det
setter hun pris på.
– Jeg stortrives med å jobbe
på Inderøy. Det merkes at lokal
befolkningen er glad i kirkene
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Skolestartergudstjeneste med
innsettelse av menighetspedagog
Søndag 24. august fikk høg
messa i Sakshaug kirke et ek
stra stort innhold.
Den røde løperen var utlagt
på kirketrappa fordi alle seks
åringene – «skolestarterne» i
Inderøy var invitert til denne
gudstjenesten. Ved brev fra bi
skop Tor Singsaas ble Lise Ma
rit Hansen høytidelig innsatt i
50 % stilling som menighets
pedagog i Inderøy prestegjeld
for 1 år framover.
Menighetspedagogen holdt
prekenen og talte spesielt til
alle dem som nettopp hadde

sine, og at de har en god tilknyt
ning. Det er også mye spen
nende som foregår rundt, blant
annet det med å arrangere kirke
marsjer. Sånne ting er veldig po
sitivt. Man merker at man spiller
på lag med folket, og det er bra.
Ellers er staben her ved kirke
kontoret en trivelig og sammen
sveiset gjeng med respekt for
hverandre sitt arbeidsområde. Vi

Fra Tårnagenthelga.
Foto: Lise Marit Hansen

begynt på skolen. De fikk også
hver sin «6-års Kirkebok» ut
delt.
Sangere fra barnekoret Vi
vace med sin leder Siv Anette
Lorentzen og musikerne Jens
Verdal, Morten Fossum og
Oddvar Fossum, sammen med
kantor Silje Vang Pedersen, var
med til alle salmene. Sangere
og musikere hadde også noen
egne framføringer felles og et
flott postludium til slutt.
Gudstjenesten ble en fin og
minneverdig opplevelse for de
mange som var til stede.

planlegger godt i lag, og alt går
på skinner, roser Lise Marit. Hun
mener også at slagordet til tros
opplæringen (TROLLL som står
for tro + liv, lek og latter) har et
godt slagord; ”størst av alt”.
– Vi vil gjerne vise frem as
pektet kjærlighet på en tydelig
måte. Gud er glad i barna, og vi
vil at barna skal bli glad i kirken,
sier hun. Det vil hun bidra til

Sakshaug kyrkje med rød løper for
skolestarterne. Foto: Lise Marit Han
sen

ved å tilbringe mye av sin tid her
sammen med bygdas barn, noe
hun gleder seg veldig til. Hun
viser også til at de har en egen
hjemmeside; www.trolll.no, og
at man i tillegg kan like dem på
Facebook, også der under ”trolll
– med tre l-er”.
Nina Fossum
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SLEPP OSS FRAM!
Gjennom TV-ruta roper flyktningar: Slepp oss
fram! Uskyldige barn og vaksne jages og slaktes på
groteskt vis fordi dei tilhøyrer feil folkegruppe, re
ligion eller livssyn. Det er fælt å sjå og dei fleste av
oss blir forferda. Men ikkje alle: Sjå og nyt korleis
dei vantruande blir slakta i den Islamske Staten, sa
ein norsk talsmann for Profetens Ummah. Skal vi
sjå skrytevideo og nyte avkappa hender og hoder?
Nei, Gud fri og bevare oss vel.
All ære til dei unge norske muslimske jentene
som kravde å bli sluppe fram. Eit uvillig muslimsk
råd sto til å begynne med i vegen. Dette er ikkje
vårt Islam, slepp oss fram sa jentene og arrangerte
ein stor og vellykka demonstrasjon i Oslo. Fem tu
sen muslimar, kristne og andre samla seg mot vold,
hat og undertrykking av folk som trur og tenker
«antles» enn ein sjøl.
Dette lover godt, for alt for ofte er det dei harde
som trumfer sin vilje over dei mjuke. For nokre år
sidan storma ville horder fram vest i Etiopia. Dei
steina og hakka folk til døde. Dei øydela mange
Gudshus, vassbrunnar og flekka borken av mange
tre – sjå foto – slik at dei og skulle dø.

Overgriperane tilhøyrer den Saudi-Arabiske
retningen Wahabi. Tydeligvis ønsker dei seg ørken
slik som rundt Mekka. Berre dei med rett muslimsk
trusvedkjenning fekk gå i fred på vegen. Aggres
siv arabisk islam har lenge kjempa mot afrikansk
islam. Dette er kulturimperialisme og bakgrunn for
konflikten i Darfur, Sudan. Så stor takk til jentene i

Oslo og andre moderate som våger å seie at volde
lig islam ikkje er vårt Islam.
Slepp oss fram! ropte nokre Mao-kvinner. Dei
hadde bore ved heile dagen, no ville dei gjerne få
seg eit glas søt te.

Men gata var blokkert av ein skokk mannfolk
som sto og såg skummelt på meg, der eg satt på ein
liten fortausrestaurant saman med leiande menn i
byen Kobor. Situasjonen var utrygg; nokre veker
før hadde jihadistar der i byen med sine lange jun
gelknivar hakka ihel min etiopiske kollega Michael
framfor augo på kona og ungane hans. Eg kjende
meg litt utrygg der eg sat. Og det var da det skjedde
underet: Slepp oss fram! Utlendingen er glad i oss!
ropte Mao-kvinnene til mennene som blokkerte
vegen for dei. Og utruleg nok åpna den kompakte
flokken av mannfolk veg for å sleppe fattige og un
dertrykte Mao-kvinner fram. Kan du spandere te
på oss? Ja, sjølsagt, versågod; og så satt det plutse
leg kvinner saman med menn i dette kjønnssegrerte
samfunnet! Folk starta å smile, spenningen løyste
seg opp. No var dei i det gode selskap, eit misjons
selskap.
Skolegangen vi gjev dei gir Mao-jenter mot til å
kreve sin rett; dei er like mye verd som mannfolk.
Ikkje alle tør å komme til kjerka, men mange ber
til Jesus i moskeen. Slepp oss fram! Det krev og
skoleborn her i Norge som blir halde utafor leiken.
Mobbing er ei ond form for hersketeknikk. Ofte
rammer det dei som skil seg ut på eitt eller anna vis;
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SKAPET I MOSVIK
For en del år siden fikk vi inn et
gammelt skap i kirken vår. Mange
kjenner nok ikke bakgrunnen til
dette. For noen dager siden fikk
jeg et brev fra Brynhild Jenssen
som gir oss noe av historien bak
det eldgamle klenodiet. Under er
gjengitt litt fra et brev fra giveren
Gunhild Throne-Holst. Gunhilds
familie bosatte seg i Sverige – og
jeg kan nevne at Gunhilds mann,
Henning, hadde en bemerkelses
verdig karriere i svensk nærings
liv. Svært få nordmenn har hatt en
så sentral rolle i svensk industri;
han var blant annet administre
rende direktør i Marabou, admi
nistrerende direktør i Scania og
flyselskapet SAS – samt styrele
der i Freia AS. Interessant å vite
at dette skapet har stått i hjem
met til den familien som skapte
de kjente norske merkevarene
Kvikk-lunsj, Twist og Non Stop.
Det kjente Freia-skiltet på Carl
Johan kan også nevnes i denne
sammenheng.
Her følger utdrag fra brevet:
Skapets historie
Dørene på dette skapet ble tatt
vare på da den gamle kirken ble
revet. Den gamle kirke i Mosvik
tilhørte før Vinje Bruk. Kirken
som stod i Mosvik var liten, og
blant annet befolkningsøkningen
gjorde det nødvendig å bygge en

Skapet i Mosvik kirke.

ny kirke i 1884. Den gamle kirke
stod nærmere gården.
Min far, Einar Jenssens eld
ste bror, tok vare på disse dørene
som var pent skåret i tre med års
tall 1655. Domkirkens kjente ar
kitekt Christie fikk da i oppdrag
av Hans Petter Jenssen å tegne et
skap hvor dørene ble pent plas
sert. Datteren Hanna arvet ska
pet, og hun ga det til sin sønn
Henning Throne-Holst og hans
hustru Gunhild. Det har nu stått
i vårt hjem siden 1938. Da min

samer, homofile, muslimar, jødar og fattige. Også
i Norge kan folk bli mobba fordi dei er kristne og
går i kjerka. At nokre av mobberane kan omtale seg
sjølve som tolerante og humanistar er underleg.
Slepp oss fram! Alle vi som lever i eit demokrati
har plikt til å kjempe for andres rett. «Du skal ikke
tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg

mann gikk bort i 1980, og jeg selv
er 85 år, synes jeg det er hygge
lig å tenke at skapet får komme
tilbake til Mosvik kirke, hvor jeg
håper det kan bli pent plassert og
være til glede og nytte.
Med alle gode ønsker og
vennlig hilsen
Gunhild Throne-Holst (født
på Vinje i 1899).
Djursholm i Sverige, 30. juli
1984.
Tekst og foto: Jan Sundseth

selv», skreiv Arnulf Øverland. Elsk fiendane dyk
kar, sa Jesus, og gjer vel imot dei som forfølgjer
dokk. Ikkje gjengjeld ondt med ondt.
Takk nok eingong til jentene i Oslo.
Tekst og foto:
Hans Birger Neergård
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«Trælaoki» – for tredje gong i Hustad kyrkje
Tirsdag 5. august kunne dei
frammøtte i Hustad kyrkje på
nytt oppleva teatermonologen
«Trælaoki – salme frå ein træl»
– som tidlegare glimrande framført av skodespelaren Tor Wibe.
«Trælaoki» tyder trælens åk =
tung bør, og handlinga gir oss eit
innblikk i livet til dei som stod lå
gast på rangstigen, trælane, før og
etter at Kristenretten vart innførd i
Noreg. Storbonden Tore på Husabø
(Hustad) gav påbod om at den ny
fødde sonen til den liveigne trælen
Skakkjeft og kona Sota, skulle set
jast ut i skogen for å døy. Tor Wibe
let oss ta del i trælen si botnlause
sorg, hans hat og hemntankar, hans
«møte» med Kvitekrist – og som fri Forfattar og skodespelar var beg
mann hans vending mot kjærleik, ge godt nøgde med arrangementet.
forsoning og tilgjeving. Ei historie Her i kyrkjedøra. Foto: Sissel No
til ettertanke. Handlinga foregår i rum.
vikingetida, men temaet hat, kjær
leik, forsoning og tilgjeving er like aktuelt i dag.
vi som gjerne
Arrangementet var eit samarbeid mellom Inder ikkje minst –
øy Museums- og Historielag og Fortidsminnefore med seg!
ningen i Inderøy, som og sørga for kaffeservering

på kyrkjebakken før forestillinga.
Inne i kyrkja hadde tidlegare fyl
keskonservator Kolbein Dahle ei
kort, interessant utgreiing om kyr
kja før Tor Wibe tok over.
Forfattaren Torvald Sund var
også denne gongen til stades under
framføringa. Han har tidlegare ut
trykt si begeistring for Hustad kyr
kje som arena for monologen. – Ei
fantastisk kyrkje! sa han da han før
ste gongen var til stades i kyrkja,
olsok 2010. – Her sit smerten, trua
og heilagdomen i veggene og i ben
kene.
Leiar Sissel Norum i Fortids
minneforeninga var imponert over
forestillinga og meinte den hadde
fortent fleire tilskodarar enn dei
som var til stades. Ho fortel at både
forfattar og skodespelar gjerne vil
koma tilbake neste år.
Da har vi noko å sjå fram til,
ser forestillinga ein gong til og –
dei som enno ikkje har fått den
Kari Nikolaisen

Forsangere løfter salmesangen
I den senere tid har medlemmer fra Sandvol
lan songlag stilt opp som forsangere i kirka på
Sandvollan. Dette styrker salmesangen og beri

ker gudstjenestene. Honnør og takk til koret og
til alle som stiller opp.
Kari Nikolaisen

Under gudstjenesten
31. august var det fra venstre Kåre
Aas, Erling Følstad, Åse Bardal, Per Odd Verstad og
Sigrid Mari Verstad som var forsangere. Foto: Hans Birger Neergård
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Noen sommerglimt fra Mosvik
Persok ved Liatjønna
Det er mange merkedager om
sommeren som kirken markerer.
For å nevne noen: Jonsok, Per
sok, Olsok og Larsok.
29. juni, altså på Persokda
gen, arrangerte menighetsrådet
i samarbeid med Trimgruppa i
Mosvik friluftsgudstjeneste ved
Liatjønna. Mange hadde fun
net vegen utover til Markabygda
denne søndagen til først en na
tursti rundt tjønna, deretter en
gudstjeneste ledet av prest Geir
Gravås. Spørsmålene i naturstien
tok utgangspunkt i kirkehisto
rie og det nye testamentet – f.
eks. når ble krusifikset i Mosvik
kirke laget, hvordan er kirkeåret

inndelt og hvem var evangelisten
Lukas. Spørsmål det kan være
greit å vite svar på. Oddmund
Berget sørget for musikken un
der gudstjenesten, og han avslut
tet med et svært originalt og fint
postludium.
Dette arrangementet har vi
hatt i mange år nå. Først på Kilen
og nå altså av praktiske grunner
ved Liatjønna. Tilstelningen er
et godt eksempel på et vellykket
samarbeid mellom kirken og an
dre lokale organisasjoner.
Olsok ved Hamnasetran
Ved Olsoktider har vi i Mosvik
i mange år hatt en liten turmarsj
utover til Hamnasetran på Ås

bygda. På mange måter er dette
et forsøk på å kopiere middelal
derens pilgrimsvandringer. Selv
om et ufyselig vær holdt på å
stoppe turen, kom vi heldigvis i
gang når været omsider ble bed
re. Ute ved seteren fikk vi servert
rømmegrøt av Torlaug, og Ottar
prest holdt en gudstjeneste for
oss.
Mer trøndersk enn dette kan
det vel ikke bli: utsikt over mod
ne kornåkre, en gammel seter
voll i kveldsol og rømmegrøt og
spekemat. Takk til Rita og Trond
som var med og hjalp til med å få
maten utover.
Jan Sundseth

Kjerkstubasar 2014
Gudstjeneste
Jeg sitter her i en kirke
av skogsduft og dogg en dag.
Linnêa ringer til messe
med lydløse klokkeslag.
Og presten har intet ansikt
og prekenen har ingen ord.
Det hellige sakramente
er angen av vårlig jord.

Foto: Jørgen Røflo

En løvsanger kvitrer ved redet,
en bille bestiger ett strå.
Og dypt i den signede stillhet
hører jeg livshjertet slå.
Det finnes en tillit i verden,
et lys over store og små.
Hans Børli (1918–1989) – diktet var første gang på trykk
i avisa Glåmdalen i 1969.

Det blir basar til inntekt for Kjerkstu på Saks
haug i år også.
Den gjennomføres på Kjerkstu fredag 3.
oktober fra kl. 18.00 og lørdag 4. oktober fra
kl.11.00 – 15.00. Dette er den 26. basaren i
rekka og har blitt en skikkelig god og etter
spurt tradisjon.
Det blir populære varer for salg, ulike ut
lodninger og salg av kaffe og mat. Lørdag også
salg av rømmegrøt med tilbehør.
Fredag blir det sang og musikk med Koret
på Våja med flere, og lørdag musikk av Klon
ken.
Basaren avsluttes ved sokneprest Ottar
Strand og trekking av gevinster i hovedlotte
riet.
Basarinntektene trengs for å holde den mye
brukte Kjerkstu i den stand som er nødvendig
og ønskelig, og bygdefolket har velvillig stilt
opp for basaren gjennom alle år. Vi håper det
vil bli slik også denne gang, og tar med takk
imot små og store bidrag i form av salgsvarer,
gevinster, kjøp av lodd eller praktisk hjelp.
VEL MØTT TIL ÅRETS BASAR!
Hilsen basarkomiteen
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Årsmelding Røra Sokneråd for 2013
Soknerådet har i 2013 bestått av:
Leder: Frode Neergård.
Nestleder: Mona Andreassen.
Kasserer: Trygve Vist.
Sekretær: Knut Hembre.
Medlemmer: Roger Helgesen
og Magnus Støre.
1. vararepresentant: Kristin
Løe.
Representant i styret for
Kjerkbladet: Frida Øyen/Jørgen
Røflo.
Soknerådets representanter i
fellesrådet: Frode Neergård og
Magnus Støre.
Prestene har vært representert
ved Einar Bach Skomsvoll og
Jan Olav Veium.
Klokkertjenesten har vært ut
ført av: John Halvor Berg, Berg
ljoht Eriksen, Otte Vatn, Nina
Bente Løfblad og Helene Berg.
Aktiviteter i 2013
Soknerådet har hatt 9 møter og
behandlet 75 saker.

17. februar var det utdeling av
bibler til 5. klassingene.
10. mars hadde vi årsmøte et
ter gudstjenesten med kirkekaf
fe. Årsmelding og regnskap for
2012 ble opplest og godkjent.
17. mars var datoen for kon
firmantenes Faste-aksjon, hvor
de samlet inn kr. 9.187,- til Kir
kens Nødhjelp.
12.–14. april ble det gjennom
ført konfirmantleir på Mjuklia
for hele Inderøy.
2. mai ble det gjennomført
kirkegårdsdugnad. Bra oppmøte
i blåsten, og vafler og kaffe un
derveis.
12. mai var konfirmasjons
dag i Salberg kirke. Også dette
året ble konfirmantene fordelt
på 2 konfirmasjonsgudstjenester
samme dag.
7. juni var det klart for årets
«Sommer-streif», en underhol
dende konsert i Salberg Kirke.
Konserten er en del av Inderøy-

Fest, og ble arrangert for andre
gang i 2013.
4. august hadde vi frilufts
gudstjeneste på Solem i samar
beid med bondelaget og Oktetten.
1. september var det konfir
mantpresentasjon, med påføl
gende lunsj på Røra Samfunns
hus.
22. september hadde vi mar
kering for 50-årskonfirmanter
med festmiddag for de voksne
konfirmantene på samfunnshu
set. Godt oppmøte, og en trivelig
gjeng var samlet der.
10. november delte vi ut 4-års
boka.
1. desember var det avskjeds
gudstjeneste for Einar Bach
Skomsvoll i Sakshaug kirke.
Kaffe på Kirkestua etterpå.
1. desember var det lysmesse.
Kirkelige handlinger
23 gudstjenester.
19 døpte.

Friluftsgudstjeneste ved sokneprest Ottar
Strand på Solem, Røra, søndag 3. august. En
gruppe blåsere sørget for musikk, ett barn ble
døpt og mye folk var samla i det flotte været.
Foto: Anne-Ruth Jangaard

Høst 2014
12 konfirmanter.
2 bryllup.
7 gravferder.
Salbergstua
Soknerådet har i hele 2013 job
bet videre med den planlagte kir
kestua ved Salberg kirke.
Økonomien har vært en viktig
del av arbeidet, blant annet med
avklaringer rundt moms-dispen
sasjoner. Nå er dette avklart, og
Grande Entreprenør AS har fått
oppdraget med bygging av Sal
bergstua. Det aller første som vil
skje er flytting av trafo-stasjo
nen, som kommer i konflikt med
byggingen. Ny transformator er
bestilt, og flyttingen vil skje så
snart NTE kan klare det.
Så vil det gamle uthuset bli
revet på dugnad, og graving for
ny-huset kan starte.
Andre aktiviteter
– Prestesituasjonen har vært
en gjenganger på møtene våre,
spesielt etter at Einar Bach

Skomsvoll i høst valgte å slutte
etter kort tid på Inderøy. Ottar
Strand ble tilsatt som ny sokne
prest i november 2013, og det ar
beides fortsatt med å få på plass
en fast prest til den andre stillin
gen. Inntil videre, er vi heldige
som har Jan Olav Veium som fast
vikarprest.
– Nye salmebøker ble vedtatt
anskaffet på senhøsten, og de nye
bøkene er nå tatt i bruk. Her fin
nes salmer på bokmål, nynorsk,
nord-samisk, sør-samisk, lulesamisk, kvensk, svensk, dansk,
engelsk, samt noen salmer og
vers fra andre verdensdeler. Så
alt ligger nå til rette for at vi skal
kunne bli språkmektige kirke
gjengere. Syng og lær!
– Trosopplærings-reformen
er så smått blitt en realitet også
i Inderøy. Silje Vang Pedersen
og Lise Marit Hansen ble ansatt
høsten 2013, for å drive trosopplæring i 25% stilling hver. Vi
ønsker dem og lykke til med trosopplæring i 2014.
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Økonomi
Økonomisk oversikt vil bli gjen
nomgått som eget punkt.
Takk
Soknerådet retter en stor takk til
Oktetten som stiller opp ved flere
arrangementer og skaper trivsel.
Takk til hornmusikken og
Røra Songlag som stiller opp og
fyller kirka og kirkeområdet med
sang og musikk.
Takk til Astri Stubbe og Aud
Heggli for de vakkert broderte
dåpsklutene.
Takk til alle våre ansatte og
frivillige for godt og trivelig
samarbeid i og rundt kirka vår.
Vi takker alle for godt samar
beid i 2013.
Røra sokneråd,
14. mars/16. mars 2014.
For Røra sokneråd/årsmøtet i
Røra sokneråd
Trygve Vist
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Sjømannskirka 150 år
– markering i Heggstad kirke

Vaflene smakte like godt som dufta tilsa, kaffekrusa er for det meste tømt, og borda bak i kirka er ikke like ryddige som da ser
veringa tok til. Tegn på at folk trives. Her forteller Kari Gustad om livet som husmor på Sjømannskirka. Prest Sverre Gustad
fremst til høyre, og kirkevert og vaffelmester Magne Rotmo ved bordenden bak til venstre.

Kirkevert Magne Rotmo sørget
for at duft av nystekte vafler møt
te oss som kom til gudstjeneste
i Heggstad kirke søndag 31. au
gust. Dette hadde si spesielle
forklaring: Denne dagen var Den
Norske Sjømannskirka 150 år!
Som stuert i utenriksfart i hele
18 år, visste Magne at vafler og
sjømannskirka hører sammen og
har sin spesielle verdi, og den er
faringa gav han oss del i.
Spesielt var det også at det var
Sverre Gustad som hadde guds
tjenesta. Han var sjømannsprest

i 8–9 år, i Gøteborg, Liverpool
og Montreal, og vet bedre enn
de fleste hvilken betydning sjø
mannskirka har hatt – og fortsatt
har – for sjøfolk og tilreisende
rundt om i verden. Under kirke
kaffen delte han villig minner fra
tida som sjømannsprest. Delte
med oss gjorde også kona Kari,
som var husmor på sjømannskir
ka i Liverpool og Montreal i flere
år. I disse byene hadde familien
leilighet i tilknytning til kirka.
Oppgavene var mange, og det
var ingen ni til fire-jobb for pre

steparet, som også var småbarns
foreldre den gangen. Men det er
utrolig hvor mye en kan gi, når
en kjenner og vet at det en gjør,
beriker livet til andre. Det var in
teressant og gripende å høre på
det de fortalte.
På vegne av oss som var til
stede: Stor takk for ei fin guds
tjeneste og ei trivelig og tanke
vekkende stund med kirkekaffe
– og fantastisk gode vafler!
Tekst og foto: Kari Nikolaisen
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Vit og tru
Me høyra stundom so stort eit ord
um alt, som folk tykkjest vita
um liv og lagnad, um himmel og jord
og alt, som mann kan gita.
Eg ottast, alt, som me vita fullt,
er lite mot alt, som fyr’ oss er dult.

Me sjå ei sol, som sender oss dag
og jamstødt søkker og spretter.
Det gjenger kvart år med same lag,
med vår og sumar og vetter.
Kor lenge gjekk det vel so som no?
Kor lenge skal det vel ganga so?

Eit frøkorn fell av eit tre i mold,
det sjølv til eit tre seg lagar
med diger stuv og med fager koll,
som høgt i vinden svagar.
Kven vilde vel tru, når han ikkje såg,
at slik ei kraft inni frøkornet låg?

Me sjå uti rømdi so stor ein kring,
der stjernor i natti yrja;
og vetterbrauti stend som ein ring,
der framande himlar byrja.
Seg, er der vel einstad ein ende på?
Og kva er so utanfyr’ enden då?

Me sjå kring um oss eit liv so rikt,
i tusund skap det seg rører.
Det unge dyr er det gamle likt,
og lystigt sitt liv det nører.
Kva er dette livet? Kor kom det der,
og kvar vert det av, når ut det fer?

Nei, vesle vitet det rekk ikkje til,
ei tru må stydja oppunder,ei tru, som trøysta og styrkja vil
i myrke, stormande stunder.
Eg vonar, den visdomen hjelper mest,
som med slik ei tru kunne semjast best.

Ivar Aasen (1813–1896) – frå diktsamlinga Symra, som
kom ut i 1863. Vel hundreogfemti år seinare strevar og
slit vi med dei same grunnleggande spørsmåla, men
utan å ha fått avklårande svar. Så ligg vel kanskje svar vi
leitar etter i dei seks siste verselinene i diktet, framleis?
Derfor er diktet så stort, og viktig?

Jørgen Røflo

Velkommen til Jan Olav Veium!
Etter flere år med skiftende vi
karordninger blant prestene,
blir det nå litt mer stabilt. Ottar
Strand er vel på plass som sokne
prest og 1. september begynte Jan
Olav Veium som fast vikarprest i
2 år framover. Han er ikke ferdig
utdannet prest og har derfor fått
en avtale om å arbeide 75 % og
studere 25 %. Når de to årene er

over vil han forhåpentligvis være
ferdig med studiene og vil kunne
konkurrere på like fot med andre
prester når stillingen lyses ut på
nytt.
Jan Olav vil ha et spesielt
ansvar for Røra og Sandvollan
sokn, mens Ottar har tilsvarende
i Inderøy og Mosvik sokn. Sam
tidig vil de begge dele på guds

tjenester, gravferder med mer et
ter faste avtaler.
De 25 % som mangler på full
bemanning, vil prostiprest Geir
Gravaas ta seg av inntil videre.
Jan Olav Veium vil bli innsatt
i gudstjenesten i Sakshaug kirke
på Allehelgensdag – 2. novem
ber.
Gustav Danielsen, prost
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
29.07. Anton Solberg Larsen
17.08. Victoria Isabell Lillemark
Tobias Hovland Værdal
24.08. Oskar Fossum
Jacob Lorentsen

10.07.
11.07.
27.07.
17.08.
30.08.

Vigsel
14.06. Merethe Tangvold og
Johan Samuelsson
19.07. Astrid Katrine Gustad og
Martin Bjørnholm
26.07. Hanna Slapgaard og
Nikita Khanevski
Ole Christian Tidemann og
Cecilie Rotvold Bylund
02.08. Sara Aune og Morten Tesaker
Hanna Tronstad og
Vidar Hansen
09.08. Hanne Breivik og
Hans Kristian Vangli
30.08. Anette Solberg og
Geir Ola Brattaker
Tor Erik Lian og Nina Susegg
Karin Brandtzæg og
Robert Hårberg

RØRA SOKN
Døypte
15.06. Frida Holmvik
Peder Olaisen Buran
13.07. Emine Mathilda Austad
03.08. Johan Brenne Høilo
31.08. Kasper Sagbakken
Emma Kaprowicz Fjerstad

Døde
28.06. Agnar Aas
f. 1933
06.07. Solveig Elise Tronhus f. 1919

Om sokneråd
I Inderøy kommune er det fire
sokn: Inderøy, Mosvik, Røra
og Sandvollan. I Røra og Sand
vollan er det vedtatt at nynorsk
er «kirkespråket» - det vil si at
gudstjenesteliturgien forrettes
på nynorsk. I de to andre sok
nene blir gudstjenesten som re
gel forrettet på bokmål.
Uansett «kirkespråk» så
heter det sokn og sokneprest

Hans Kristian Finsrud f. 1933
Kjell Gausen
f. 1938
Elsa Margrete Slapgård f. 1945
Ruth Bragstad Sivertsen f. 1931
Unni Olsen
f. 1955

Vigsel
02.08. Anne Trine Kolstad og
Joachim Thingstad
16.08. Margrete Stenstad og
Bjørnar Nilsen
Døde
30.07. Gisle Westrum
f. 1956
04.08. Bergny Torlaug Østereng
		
f. 1928
06.08. Ingeborg Holtan
f. 1922
11.08. Marit Elise Rokne Koa f. 1964
22.08. Oddbjørg Røkke
f. 1920

over alt. Derfor synes jeg også
det er logisk at det bør hete sokneråd alle steder uavhengig av
om gudstjenesten forrettes på
nynorsk eller bokmål. I «bok
målsoknene» har ordet menig
hetsråd blitt brukt, selv om det
jo er snakk om rådet for soknet.
Mange opplever «menighet»
som mer internt, eksklusivt og
ekskluderende enn «sokn». Jeg
ønsker at alle som er medlem av
kirken skal oppleve at kirken er
deres. Og noen vil nok si at de

SANDVOLLAN SOKN
Døypte
22.06. Anna Nilsen Ulvin
Vigsel
09.08. Ida Stuberg og
Terje Nikolaisen
Døde
26.07. Per Bremseth

f. 1922

MOSVIK SOKN
Døpte
27.07. Maud Widdowson
Vigde
07.07. Randi Løkken og
Knut Arne Aasan
Døde
21.06. Hanna Magdalene Olderbakk
		
f. 1916
15.07. Knut Berge
f. 1938
01.08. Mary Lassen
f. 1923
04.08. Mary Jæger
f. 1923

hører til soknet heller enn å si at
de hører til menigheten. Derfor
synes jeg sokneråd er et bedre
ord enn menighetsråd. Dette er
i og for seg ingen stor sak for
meg, men mer et lite signal om
at her i Inderøy ønsker vi å være
en åpen kirke som er for alle.
Jeg har forståelse for at his
torie og tradisjoner kommer inn
i bildet i en slik sak. Men rådet
i Inderøy har vedtatt at de fra nå
av er Inderøy sokneråd.
Ottar Strand – sokneprest

Høst 2014
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Messeliste
05.10. 17. søndag i treenighet
Joh 11, 17-29
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/spr. Ottar Strand
50-årskonfirmantene
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/prestevikar
Jan Olav Veium
50-årskonfirmantene
Høsttakkefest
12.10. 18. søndag i treenighet
Matt 8, 14-17
Vestvik kirke
kl 11.00
Høgmesse v/ spr. Ottar Strand
Høsttakkefest
19.10. 19. søndag i treenighet
Matt 5, 20-26
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/prostiprest
Geir Gravås
Høsttakkefest
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Familiegudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
26.10. Bots-og bønnedag
Luk 13, 22-30
Mosvik kirke
kl 11.00
Familiegudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Utdeling av 4-årsbok

02.11. Allehelgensdag
Matt 5, 1-12
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/spr. Ottar Strand,
prestevikar Jan Olav Veium og
prost Gustav Danielsen.
Minnes de døde i alle sokna
Innsetting av prestevikar
Jan Olav Veium
09.11. 22. søndag i treenighet
Matt 12, 33-37
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Familiegudstjeneste v/prost
Gustav Danielsen.
Utdeling av 4-årsbok
Salberg kyrkje
kl 11.00
Familiegudstjeneste
v/prestevikar Sverre Gustad
Utdeling av 4-årsbok
16.11. 23. søndag i treenighet
Matt 25, 31-46
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/spr. Ottar Strand
«Lys våken»
Vestvik kirke
Kveldsgudstjeneste
v/spr. Ottar Strand

kl 19.00

30.11. 1. søndag i advent
Luk 4, 16-22 a
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Familiegudstjeneste
v/spr. Ottar Strand
Utdeling av 4-årsbok
Salberg kyrkje
kl 19.00
Lysmesse v/prestevikar
Jan Olav Veium
07.12. 2. søndag i advent
Luk 21, 27-36
Salberg kyrkje
kl 11.00
Høgmesse v/prostiprest
Geir Gravås
Heggstad kyrkje
kl 19.00
Lysmesse v/prestevikar
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Lysmesse v/spr. Ottar Strand
13.12. Sakshaug kyrkje
kl 18.00
Luciakonsert v/Vivace
14.12. 3. søndag i advent
Luk 3, 7-18
Mosvik kirke
kl 19.00
Julekonsert. Spr. Ottar Strand

23.11. Domssøndag
Matt 25, 31-46
Heggstad kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudstjeneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

Tilføyelse/rettelse til Årsmelding for Inderøy sokneråd 2013
Beklageligvis er flg. opplysnin
ger i soknerådets årsmelding
for 2013, tatt inn i Kjerkblad
for Inderøy nr. 2-2014, falt ut:

I radiogudstjenesten søndag 9.
juni 2013 deltok også en mes
singkvartett bestående av:
Kristin Melgård Einvik, trom
pet
Sissel Sandvik Våset, flygel
horn

Reidar Sundal, horn
Håkon Dahl, horn
Vi beklager forglemmelsen.
Inderøy sokneråd
Liv Kristin Høyem

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 menighetsrådet:
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: «Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og
snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i
himmelen».
Matt 5, 11-12
www.designtrykk.no
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