NR. 4

2017

76. ÅRG.

l
u
j
d
o
G

2

Jul 2017

Juleandakt
Har du opplevd å få holde et bitte lite, nytt
menneske i armene og se det inn i øynene? Et
åpent, granskende, ja rent ut mystisk blikk
møter deg.
Vi møter Guds storhet i hvert eneste bitte
lite barn. I det nyfødte barnets blikk er det altid
mulig å få kontakt med Guds skaperglede.
Hver juledag leser vi fra Johannesevangeliets «jule-evangelium»;
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.
Joh 1, 14.
Barnet gråt i natten – som
alle andre barn. Jesus, han
var Maria og Josefs lille gutt.
Født underveis, langt hjemmefra. Vennlige mennesker
hjalp dem. Barnet, det himmel-sendte, gråt i natten. Han
var helt vanlig – og han var
noe langt mer, ufattelig mye
mer: Jesus. Frelseren. Han
som var med da alt ble skapt,
før alle tider, han ligger nå
som en liten bylt, et skrøpelig
lite menneskebarn i halmen i krybba i landsbyen Betlehem, den som for alltid er knyttet
til Frelserens fødsel.
Det er en dyp mening i at det er i våre første
levedager vi ligner aller mest på Jesus. Han
som vi kan kalle vår bror.
I dette landet er vi jule-mennesker. Vi feirer
julehøytida fordi vi i den møter noe som gir
gjenklang i hjertene våre. Jula er lysets og gle-

dens fest, midt i vintermørket. Frelserens fest:
Gud er kommet nær.
Alle har vi våre jule-minner; gode og varme
og trygge, eller vanskelige minner om utrygghet, sorg eller ensomhet. Eller så kjenner du
på at de gode minnene fra før i tida er blitt
borte: livet har forandret seg – og vi har også
det.
Jeg har en hilsen til deg: Gud er kommet
nær til oss! Barnet bærer med seg velsignelsen: Det sårbare, lille barnet som bare fikk en
krybbe til seng – men som englene sang for.
Gud er kommet nær til oss.
En velsignelse forandrer ingen ting, men den
forandrer alt: Jesusbarnets
åpne, kjærlige blikk hviler
også på alt det som ikke
ble slik vi trodde og håpet.
Også på det som er vanskelig, og som fyller oss med
sorg, hviler velsignelsen fra
Jesusbarnet. Han som kom
med fred. Midt i en verden
i ulage, hvor mørke skyer
truer i horisonten er det
Frelserens og Trøsterens
åpne blikk som møter oss.
Med dyp fred – tross alt
Foto: Titt Melhuus
som er vanskelig, og gjennom alt som er vanskelig.
Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er
større enn mørket.
Velsignet jul!

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros
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Ny medarbeider på kirkekontoret
1. oktober ble Lene Pettersen
ansatt som ny medarbeider på
kirkekontoret. Vi i redaksjonskomiteen synes det er hyggelig
å kunne presentere henne for
Kjerkbladet sine lesere, og tok
derfor turen innom kontoret for
å ta en prat.
Vi blir møtt av ei blid, ung
dame på forkontoret. Lene Pettersen kan fortelle at hun er 31
år og opprinnelig Steinkjerjente, men flytta til Småland på
Sandvollan i 2010. Der bor hun
med samboer og to gutter på
henholdsvis sju og fire år.
Fra arbeidspraksis
til fast ansettelse
Lene har fagbrev i kontor- og
administrasjonsfag, og sjøl om
hun er nytilsatt, er hun godt
kjent på kontoret og med oppgavene som venter.
– Jeg hadde arbeidspraksis
her gjennom NAV fra januar
2015 til mai 2016. Den gangen
hadde jeg en del spesielle opp-

Kjerkblad for
Inderøy nr. 1-2018
kommer ut i uke 11, som er
12.–18. mars.
Stoffrist til redaktør tirsdag
20. februar.
Framsidebildet: Dåpsfølge i
Heggstad kyrkje med foreldre, faddere, storesøsken og
sokneprest Ottar Strand med
dåpsbarnet Sverre. Foto:
Familien Vist.
Baksidebildet: Dompap i juleneket. Foto: Jørgen Røflo.

var veldig spent i
gaver. Jeg jobbet
ventetida. Derfor
blant annet mye
var gleden stor da
med arkivering,
hun fikk positivt
og jeg laget prosvar. Og hun føler
gram og plakater.
seg velkommen.
Jeg var «potet»,
– Jeg kjenner
smiler hun, og ser
de som jobber her,
ut til å synes at det
det er god tone og
var veldig greit. I
et godt arbeidsoktober 2016 ble
miljø. Jeg stortridet sykdomsforLene Pettersen trives på ves, sier Lene. Og
fall på kontoret.
kontorplassen. Hun jobber
– Da ringte jeg 40 %, og er til stede manda- John Halvor legger ikke skjul på at
Lene! sier assiste- ger, tirsdager og torsdager.
de andre ansatte
rende kirkeverge
John Halvor Berg, som også er på kontoret er fornøyde med å
til stede, tydelig fornøyd med at ha Lene på laget.
– Hun er kjempeflink til å ha
Lene kunne steppe inn på kort
varsel. Siden da og fram til stil- oversikt og til å holde orden,
lingen ble utlyst, hadde Lene roser han. Og så er hun flink på
fast vikariat som kontormed- data. Vi andre spør henne hvis
arbeider – ei tid da hun stadig det er noe vi lurer på, legger
skaffet seg kjennskap til ruti- han til.
Dette høres lovende ut. Vi
ner og oppgaver på kontoret.
ønsker
Lene lykke til i arbeidet
Det var en selvfølge for henne
å søke på stillingen, og hun på kirkekontoret!
hadde et brennende ønske om å
Tekst/foto: Kari Nikolaisen
få den. Hun innrømmer at hun

Syng med oss
Mosvik sokneråd har tidligere år arrangert «Syng med
oss»-kvelder. Dette ble i høst
tatt opp igjen, og vi inviterte
kirkekoret på Sakshaug.
Under ledelse av Siv Anette
hadde vi en veldig fin opplevelse. Festkomiteen ordnet
med god servering, og det
var leit ikke flere tok seg tid
til å overvære denne koselige
kvelden. Ofring gikk til vårt
misjonsprosjekt i Mali.

Hjertelig takk
for pengegaven til Kjerkstu
gitt som minnegaver ved
Petter Klepps bortgang og
begravelse!
Styret for Stiftelsen
Inderøy Kirkestue

Hjertelig takk
for pengegaven til Kjerkstu
gitt som minnegaver ved Ole
Johannes Haugbergs bortgang og begravelse!
Styret for Stiftelsen
Inderøy Kirkestue
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AMARYLLIS

”Nu kommer den tid, hvor julens
planter igen indtager stuerne
med dejlige dufte og smukke
farver og former”.
Slik står det uttrykt på ei
dansk nettside om blomster til
jul. Og artikkelen held fram
med å utpeike Ridderstjerne
– eller Amaryllis – som ”den
allersmukkeste”. Kjært barn
har mange namn, heiter det,
slik også med denne planten.
Domprosten i Manchester ga
planten namnet Hippeastrum i
1837. Det betyr noe slikt som
”hestestjerne”, – det vart sagt
at når blomsten var i ferd med
å åpne seg, likna den på eit hesteøre, og den fullt utsprungne
blomsten likner ei sekstagga
stjerne. I Danmark heiter planten Ridderstjerne, tidlegare
vart den også kalt ”De fire verdenshjørner”.
Ridderstjerne
er også det norske namnet på
planten. Når planten no er mest
kjent som Amaryllis, er det på
grunn av ei mistolking. Det
har sin grunn i at den kjente
botanikaren Carl von Linnè
i si tid forveksla planten med
ein annan liknande plante i
samme familie, og dermed vart
namnet Amaryllis. Opphavet til
ordet er det greske ”amarysso”
som betyr å skinne eller stråle,

og Amaryllis var også namnet
på ei vakker gjeterjente i den
greske mytologien.
Amaryllis stammar frå SørAmerika. Herifrå kom dei
første ville artane til Europa
for å bli dyrka ved starten på
1700-tallet. Da var det berre
djupraude blomster, – det var
den opprinnelege fargen. På
1800-tallet kom foredlingsarbeidet i gang for alvor, og ulike
artar vart kryssa med kvarandre for å få fram nye sortar
med større, fleire og meir åpne
blomster. Nye blomsterfargar
var også interessante, og i 1904
vart den første heilkvite amaryllisen lansert.
Den svenske diktaren og
trubaduren Carl Michael Bellman (1740–1795) har skrive ei
vise som heiter ”Opp, Amaryllis!”. Det har ingen ting med
blomsten å gjere, men handlar
om ei ung jente som han kalte
Amaryllis etter den greske gjeterjenta, og som han var forelska i. Han ville ha henne med
på fisketur tidleg ein morgon
og venta på at ho skulle vakne
og bli med. Slik begynner første
verset av denne fine visa:
Opp, Amaryllis!
Vakna min lilla
luften er sval.
Regnbågen prålar,
med sina strålar,
randiga målar
skog och dal . . .
Så langt Bellman.
Men tilbake til blomsten
Amaryllis. Planten har ein

kraftig løk, og for at den skal
komme i blomst til jul, må den
stå lyst og varmt i stuetemperatur utover seinhausten. Da
vil den ha berre eit minimum
av vatn. Når blomsten kjem ut,
må den få litt meir å drikke.
Amaryllis er ein populær
juleblomst i mange land, og
spesielt i England er den favoritten blant blomstene til jul.
Det var først på 1960-tallet at
planten vart omtala som ein
juleblomst her i landet. Men
den blir stadig meir populær til
jul, og vi kan få den både som
potteplante og snittblomst. Det
er ein storslått og imponerande
blomst, og den ber opphavs
namnet sitt – ”strålande” –
med rette!
Sigrid Haavik

Fakkelmesse
20. desember har vi skolegudstjeneste i Mosvik. Da
samles alle elevene i sentrum
og vi går i tog med fakler opp
til kirka vår. Der er det julegudstjeneste med en dramatisering av juleevangeliet og
gang rundt juletreet. Elevene
danner en kjempering rundt
juletreet og hele kirkerommet må tas i bruk.
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Julestjerner og varme
på Madagaskar
No i november var eg heldig å få koma til Mada- delen i Guds himmel. «Å hvor salig å få vandre
gaskar, møtte land, folk og kyrkje, og fekk vera hjemad» vart sunge. Ja, vi står i ei lang rekke, i
med på 150-årsjubileum for oppstart av Det livet, i kjerka og i misjon. Og eg trur det er sant
Norske Misjonsselskap sitt arbeid der. Vi høy- at dei som lever og arbeider med evigheta som
rde om gleder, utfordring og vokster. Det nyttar! mål, kan få utretta meir her og no, enn den som
Ofte tenkte eg på dei som hadde starta arbei- berre lever for dagen i dag. Misjon nytter, hjelpa
det, og særleg på Inga Vold og Johannes Vær- kjem fram.
dal. Begge to var frå Inderøy og gjorde ein stor
God Jul og vel møtt til misjonsgudstjenesta i
innsats. No fekk eg sjå resultatet av det gode Sakshaug-kjerka 7. januar!
misjonsarbeidet deira. Johannes Værdal var høg
og sterk. Han gjekk til fots og hadde ansvar for
Med venleg helsing Åse Neergård
eit stort og veglaust område kalt «Baraland». Det
er 40 mil frå ein ende til ein annan, og
han gjekk omkring i 15 år fra 1920 til
1935. Folk fekk tillit til han og budskapet han forkynte om Jesus Kristus, Guds son som kom i fattige kår.
Eg fekk besøke kyrkjene som han var
med på å starte, og som i dag rommer
over tusen menneske, det er meir enn
i Sakshaug-kjerka. Og det beste av
alt; dei fylles framleis til gudstjenester
fleire gonger kvar søndag. Det store
Bara-prosjektet har og lyktes med å
skape utvikling og forbedra livsvilkår
for folk.
Inga Vold kjente eg frå Straumen.
Ho arbeidde trufast på Madagaskar frå 1920–1939 og frå 1945–1953.
Det er lenge sidan og du verden for
utfordringar dei hadde på den tida.
Ein ting var dårlige veier og vanskelig med postgang og telefon. I tillegg
sto ho som Johannes overfor malaria
og andre livsfarlige sykdommer. Inga
Vold hadde sitt arbeid på spedalskesykehuset i Mangarano. Arbeidet
lyktes, og i dag er spedalskheit så og
seia utrydda!
Gassisk salmesong er spontan og
firestemt; glad og harmonisk. På Alle
Helgens-søndag var eg i ei av kyrkjene Johannes hadde ansvar for. Eg
såg den halve alterringen og tenkte på
dei som no feirer ved den andre halv- Kirke i byen Ihosy hvor Johannes Værdal bodde og arbeidet.
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Brønnen utenfor Nachors stad
Så kom jeg da i dag til kilden, og jeg sa:
Herre, min herre Abrahams Gud!
Å, om du vil la denne min reise lykkes!
(1. Mosebok 24. 42)
Rytter – jeg ser deg i salen,
din hvite dromedar i spinkelt riss
mot en himmel av kobber, en himmel
som ennå huser
underet og Herren.
Hvem er du? Den store boken
nevner ikke ditt navn. Du red mot
Mesopotamias sagnblå fjell i øst,
– en mann under ordre, et ansikt
vendt på skrå for vinden
ute på årtusnenes forblåste slette.
--Kamelene var trette.
Du lot dem ligge ned ved brønnen
utenfor Nachors stad.
Det var ved aftenstid, lav sol;
skyggen av de spredte palmekronene
sov langt fra treet,
bundet til roten som i et tjor av blått.
Du talte sakte til dine følgesvenner
– Det er en stor by, sa du.
– Vær varsomme;
skjøgene blander død i vinen.
Da så du henne.
Hun kom ut av skyggene i hulveien.
Du så henne.
Jorden var lykkelig under hennes fottrinn:
Vannkrukken på hennes skulder
og linjene i de svaie hoftene
var som èn tanke.
Hastig rømmet du deg
og steg fram. Talte
bakom en flik av kjortelen
for å skjule kopparrene
som vansiret din munn.
– Hell på din krukke, søster, ba du,
vi har ridd gjennom ørkenen.
Og piken smilte og så skrått opp til deg
med øyne som modne druer i regn:
– Drikk herre,
og jeg vil også gi dine kameler å drikke…

Hvor pinefullt kjølig vannet lo!
Tegningene av grønske på brønnsteinene
var ordspråk
mumlet av tidenes munn.
Da du bøyde deg og drakk
så du pikens føtter i sanden.
Brun hud mellom sandalremmene,
vrister som fugler
ferdig til å lette.
Og din egen hånd på den brente leren,
grov, lavættet kort i fingrene –
Du løftet den våte munnen,
du så opp på kvinnen
med øynene fulle av fortvilelse,
fulle av ørken og aldri –
--Du red ditt ærend til ende, rytter.
Din munn var lukket, og tiden skred
på føtter av hvislende sand.
Betuels mørkøyde datter
ble gammel og rynket i Isaks telt
ved Lachaj Ro’i – men
legendens lys bevarer
usårlig skjønnhet: En drøm
reddet fra oppfyllelsen
og døden. – Jeg ser
Rebekkas unge ansikt
skåret inn som en kamè
i ditt hjertes bitre onyx*.
En selsom amulett, – et brystsmykke
for vanmaktens ørkenryttere. Vi
som mumler om brønner
med sand mellom tennene. Vi
som leser vår lagnads lov
i stjernene over de nattlige veier:
– Du skal ri gjennom vanviddstrakter
av tørke og ensomhet. Du skal
leite opp liv og skjønnhet
ved de sjeldne kilder. Men
ingenting skal bli ditt. Du
er bare en overbringer. Dine hender
skal forbli tomme
trass i alt hva du fant og finner.
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Men ett skal være din lykke. Ett skal bestå
som et lys over gjenføkne tråkk: Minnet
om møtet ved brønnen. Aftenstunden
da horisontene kimte som klokker av sølv
og livet rakte deg krukken
med pikelig svale hender.
Hans Børli (1918–1989) – fra diktsamlingen
«Brønnen utenfor Nachors stad», 1966.

----------Det er kanskje ikke så mange av oss som blar
opp for å lese Mosebøkene, enten vi nå prøver å
orientere oss i litteraturens allsidige verden (og
her er Mosebøkene verdt sin solide plass) – eller
vi setter oss ned for en stille stund med Den store
boken, som det heter i diktet. Noe av det vi finner av fortellinger føles kanskje som litt «gått ut
på dato», her i vår opplyste verden. Andre kan
ha liten relevans for noen av oss så moderne
mennesker, som for lengst har tatt inn over oss
vitenskapelig belagte beretninger om «The Big
Bang», sorte hull som stjerner kan forsvinne i,
og en annen og kjølig åndsforlatt evighet enn det
vi finner ord for i Bibelen ellers…?
Tenkte jeg. Tenker vi?
Så fant jeg dette diktet av Hans Børli. Han
hadde vel aldri lest ved noe universitet – men
belest, det var han! Han kjente sin Bibel bedre
enn de fleste, og hadde fått Ordet inn med morsmelken i en heim der Bibel og postill alltid var
tilgjengelige og i bruk. Innsikten han hadde tilegnet seg der, kom ofte til uttrykk i det han skrev.
Ofte ble det til mektige skildringer som gjerne
kan leses som en sterk hyllest til skaperverket.
I dette diktet, som i teksten det bygger på,
dirrer en svak erotisk undertone i møtet mellom budbringeren og den vakre jenta han møtte
ved brønnen. «Øyne som modne druer i regnvær
--- jorden var lykkelig under hennes fottrinn» ---.
Kan det sies vakrere og med mer våken følsomhet?
Mer fylt av hemmelig lengsel?
Han hadde lett og funnet det han var bedt
om, og slik han hadde bedt for– men for andre.
En tro tjeners urimelige lodd. Aner vi en drøm
uten håp om oppfyllelse her ved den svalt kjøl
ende brønnen. Hastige streif av tanker han bare

kunne holde for seg selv? En hemmelig fristelse
kvalt i ørkensanden, på vei tilbake til Isak med
vakre Rebekka med i følget.
«Å, måtte jeg lykkes» hadde han bedt. Snart
skulle han møte sin herre i forvissing om at Gud
hadde hørt hans bønn…
Så vet vi hvordan det gikk: Det ble bibelhistorier ut av dette. Gode historier. Levende historier
fortalt om og om igjen gjennom årtusener.
Og ennå gir vi våre døtre navnet Rebekka.
Den vakreste av alle ved Brønnen utenfor
Nachor stad.
Lesertips: Les diktet et par ganger. Så finner
du fram til 1. Mosebok og begynner lesningen
der. Det er lett å finne. Helt fremst, og kap. 24,
for den som ikke har vært borti Bibelen på en
stund! Gi deg god tid. Det står mye der, og kanskje du, som Børli, kan finne noe av mening mellom linjene også? Så leser du diktet enda en gang
eller to, lener deg godt tilbake i stolen og opplever den gode stunden ved Brønnen. Former i
ditt indre et bilde av Rebekka, mellom blodrød
Hibiskus ved den lett fuktige brønnkanten…
Slik det må ha vært. Slik det var. Kanskje? Relevant for vår tid? For meg? Å ja!
God leseøkt!
* (Onyx – prøv å google, men det er en smykkestein, i slekt
med kvarts.)

Jørgen Røflo
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Nytt fra trosopplæringen
Trilletreff
Tredje-hver mandag fra kl. 10
samles mødre og babyer til trilletreff. Vi møtes utenfor Sakshaug kirke, triller en tur rundt
i nærmiljøet før vi kommer tilbake til Kjerkstu og spiser felles
lunsj. Dette er en koselig samling for foreldre som er hjemme
i permisjon. Innimellom har vi
litt babysang og helse-søstrene
har også vært på besøk.
Vi har god plass til flere på
treffene så hjertelig velkommen!
Følg med facebook-sidene våre
«Kirkene i Inderøy» for datoer
til neste år.
Jorda rundt på en lørdag
Lørdag 14. oktober møttes fem
6. klassinger på Kjerkstu. Der
fikk de utdelt pass før første
tur gikk til India. Der møtte
vi Hanna Norum Rotvold som
fortalte fra sitt opphold der. Vi
fikk også prøve nasjonaldrakten sari, samt hennamaling på
hendene.

Noen av deltakerne i «Jorda rundt på
en lørdag».

Etter en kort stopp innom
check-point for litt vaffel dro
vi videre til Sør-Amerika. Her
lærte vi en brasiliansk sang
samt prøvde oss på dessertlaging. Desserten besto av banan
som ble varmet i sukkervann i
ovnen. Noe snodig, men slett
ikke verst på smak!
Siste tur gikk til Afrika. Her
var det batikk som var tema.
Vanlige hvite t-skjorter ble
etter hvert utrolige flotte og
fargerike!
Foreldre og søsken kom til
Kjerkstu etter en reise. Der
fikk de høre et sammendrag
av dagen som de reisende selv
hadde laget og spise norsk lørdagsgrøt sammen med oss.
Alt i alt, en trivelig lørdag!
Lys Våken
18.–19. november var tolv 6.
klassinger samlet i Sakshaug
kirke for Lys Våken. Lørdagen
inneholdt blant annet gudstjenestejobbing, korøving, teater
sammen med Marna, tur til
Muustrøparken der vi hadde
bål, kakao og marshmallows,
middag, film, juleverksted og
ikke minst overnatting i Sakshaug kirke. Vi rigga til luftmadrasser og soveposer fremme
i kirka, ønska hverandre god
natt og slokka lyset.
På søndag var det frokost,
forberedelse til gudstjeneste og
gudstjeneste kl. 11.00 der sjetteklassingene hadde en stor rolle
i gjennomføringen. Det ble en
veldig fin gudstjeneste med
sang, teater, bønner, lystenning
og to dåp. Etter gudstjenesten
var det kirkekaffe i lillesalen før
alle dro, mer eller mindre trøtte,
hjem. Takk for en fin helg!

KreativKlubb
KreativKlubb er et nystartet
opplegg for barn fra 7–11 år.
Dette skjer tredje-hver onsdag mellom kl. 17.30 og 19.00
på Kjerkstu. Her hører vi en
bibelhistorie, synger sammen
og lager vår versjon av bibelhistorien i perler, lego, modelleir
eller fargelegging/tegning. Som
avslutning spiser barn og foreldre kveldsmat sammen. Her
er det også plass til flere barn!
Følg «Kirkene i Inderøy» på
facebook for mer informasjon
om datoer.
K+
K + er et tilbud til ungdommer
fra 16 til 20 år. Vi samles i lillesalen på Kjerkstu tredje-hver
onsdag. Hvert treff starter med
et felles måltid før vi har en
samtale om tema som er aktuelle i vår hverdag.
Førjulskino
Fredag 8. desember inviteres 3.
og 4. klassinger til førjulskino
på Kjerkstu. Filmen vi skal se
heter «Tårnagentene og den
mystiske julegaven» og den
snurrer i gang kl. 17.30.
Adventssamling
Fredag 15. desember inviteres
alle kommunens andreklassinger til adventstreff på Kjerkstu. Dette er en oppfølging fra
treffet vi hadde rundt Marias
budskapsdag tidlig i år, men alle
er velkommen selv om de ikke
var på treffet i Heggstad i vår.
Vi lager lyslykter sammen,
hører og ser juleevangeliet fortalt med lys og stjerneskudd og
synger julesanger. Invitasjoner
kommer i posten. Velkommen!
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Markering av reformasjonsjubileet
500-årsdagen for oppstarten av
Den lutherske reformasjonen,
ble markert i Inderøy prestegjeld søndag 29. oktober og
stedet var Heggstad kyrkje.
Samtidig var det også høsttakkefest i Sandvollan sokn.

Det var så dåpshandling og
lille Sverre ble døpt. Per Vennes
sang dåpssalmen «Fylt av glede
over livets under» og storebror
Sigve leste dåpstekstene.
Prest og dagens forsangere
framførte i vekselsang bønnesalmen fra oldkirken «Vi ber
om velsignelse». Videre sang
forsamlingen dette verset av
Martin Luther skrevet i 1542:
Oppstandelsen og livet visst,
det er den Herre Jesus Krist;
ved tro på ham vi livet får
om enn vårt legems liv forgår,
og den som lever og som tror,
skal aldri dø, det er Guds ord.

Storebror Sigve leser dåpstekstene.

Markeringa åpna med at
kantor Silje Vang Pedersen
spilte et preludium over melodien til dagens første salme, der
både tekst og melodi ble skrevet
i året 1529. Sokneprest Ottar
Strand innleda med at 31.oktober er det 500 år siden Martin
Luther slo opp sine 95 teser mot
salg av avlat på kirkedøra i den
tyske byen Wittenberg og innførte begrepet NÅDE. Reformasjonen førte til omfattende
endringer i kirke og samfunnsliv, også i Norge. Lekfolk fikk
en større plass i kirken, bibelen
ble oversatt til folkespråket og
sanger og salmer ble en viktig
del av gudstjenestelivet.
Første salme var den velkjente «Vår Gud han er så
fast en borg». Tekst og melodi
skrevet av Martin Luther, som
levde fra 1483–1546.

Ottar Strand holdt prekenen.
Han kom mye inn på innholdet
i Luthers oppgjør med den tids
katolske kirke, og at NÅDEbegrepet også er et aktuelt, mellommenneskelig begrep blant
oss som lever i dag.
Etterpå ble sunget salmen
«Nåden er ditt kvardagskår»
av Johannes Møllehave.
Det var ofring til UNICEF
og nattverd. Under nattverdsutdelinga spilte kantor og
Håkon Dahl på horn «Gebet»

Leander syntes dekorasjonen i våpenhuset var veldig fin. Han er med
mamma som er kirkevert denne dagen.

(Bøn) av Bernhard Ed. Muller.
Til slutt salmen av Martin Luther fra 1524 «Du være
lovet, Jesus Krist» med melodi
fra samme år.
Som postludium spilte kantor og Håkon Dahl på horn
«Sarabande» og «Gavotte» av
Arcangelo Corelli.
Ei flott jubileumsmarkering
var over og Sandvollan bygdekvinnelag inviterte til kirkekaffe. Laget hadde også pynta
kirka fint til høsttakkefest.
Foto: Kari Nikolaisen

KJERKSTUBASAREN 2017 – TAKK!
Basaren ble gjennomført i Kjerkstu på Sakshaug fredag 6. og
lørdag 7. oktober.
Vi ønsker å rette en stor takk til alle som bidro med husflidsvarer og bakst for salg, gevinster til hovedlotteri, åresalg og tombola – og for trivelig underholdning. Til alle som
kjøpte lodd og for all praktisk hjelp og støtte ved planlegging
og gjennomføring av årets basar. Takk for giverglede og stor
innsats!
Det økonomiske overskuddet ble kr. 98000,-. Et fantastisk
resultat til beste for Kjerkstu og bygdefolket!
Hilsen styret for Stiftelsen Inderøy Kirkestue og Basarkomiteen
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Seminarhelg
I februar 2018 blir det seminarhelg på Utøy bedehus med
mediebruk på agendaen.
Hvordan kan vi bruke media
og sosiale medier til å nå flere
med positive budskap, spør Terje
Bekkevold.

Jarle Haugland.

Tro & Medier kommer til
Utøy bedehus 10.–11. februar
for å sette mediebruk på agendaen. Det blir daglig leder Jarle
Haugland som står for undervisningen. Lørdagen starter
med «Syv tips til medieforeldre», som følges av «Å følge
Jesus i en verden full av skjermer – fem tips til bevisst mediebruk.»
Håper på refleksjoner
Helgen avsluttes med familiemøte der Jarle Haugland kommer til å holde andakt med
tema «Hva ser Gud når han ser
meg? Om å la Gud, ikke mediene, definere min identitet».

– Mediene er på sitt beste en
kilde til glede, læring og fellesskap. Samtidig kan dette landskapet også være skadelig og
destruktivt. Hvordan manøvrerer vi vår mediehverdag?
Jeg kommer ikke med noen
fasit denne seminarhelga. Jeg
er også en mediebruker, ektemann, kristen og far som synes
dette kan være krevende. Men
ved å sette tema på dagsorden,
håper jeg vi kan skape samtaler og refleksjoner som hjelper
oss til å ta gode medievalg, sier
Haugland.
Synliggjør Jesus
Han driver en organisasjon som
jobber for å gjøre Jesus synlig i
mediene. De ønsker å oppmuntre og gi råd til hvordan man
kan bruke mediene på en god
måte. Nylig ga de ut bok gjennom Heltfri-arbeidet sitt, som
skal hjelpe foreldre til å snakke
med barna sine om møter med
pornografi på nett.
Samtidig holder de en tett
dialog med de allmenne mediene. Nylig var Haugland i møte
med NRK Super hvor de diskuterte troens plass i barneprogrammene.
– Jeg oppfatter at de som
jobber i NRK Super har fått et
mer bevisst forhold til troen de
siste årene. Det er mange barn
som har en tro og de har rett
til å bli tatt på alvor, sier Haugland.
Tro & Medier har også sett
mulighetene internett gir, og

driver bevisst mediemisjon
gjennom nettstedet om Gud.
net. Her kan søkende ta ulike
kurs for å bli kjent med Jesus
og Gud. I overkant av 30 000 er
innom nettstedet i året.
Sosiale medier
Mediene kan virke skremmende for mange, men Tro &
Medier ønsker å bruke både ny
og gammel teknologi til å gjøre
Jesus synlig i mediene. På Utøy
vil det bli fokus på den nye
teknologien og mulighetene –
og fellene – som kommer med
sosiale medier.
– Mange har et anstrengt
forhold til sosiale medier, vi
tror at økt innsikt og kunnskap
kan snu dette til noe positivt,
sier Terje Bekkevold.
Han ønsker å sette fokus
på hvordan sosiale medier kan
gjøre menigheten mer inkluderende.
– Vi tror mange ønsker tips
om hvordan vi skal forholde
oss til sosiale medier og hvordan det påvirker oss og våre
barn og unge.

Seminarhelgen finner sted
i Utøy bedehus
10.–11. februar 2018.
Lørdag blir det to seminar,
kl. 13 og 15.30, med grøt i
pausen.

Jul 2017

11

Hvem stakk innom
Sakshaug gamle kirke i 2017?
Det gjorde riksantikvaren – fortidsminneforeningen – partiet Venstre – noen fra vårt lille land og
noen fra den store verden – og brudeparet fra 1995.
Det var mange som stakk innom – over 1000
mennesker gikk inn og ut av kirka, og kanskje
mange også gikk hele veien rundt kirka. Det betyr
at mange gode opplevelser blir videreformidlet i
det ganske land, men kanskje også i verden utenfor lille Norge fortelles det om den gamle steinkirken de besøkte som var innviet i 1184. Over
1000 små og store ambassadører vandrer rundt
med minner fra den vakre gamle kirka som ligger og klamrer seg fast i et skrått terreng med tre
støttemurer fra midten av 1300-tallet, da kirka
var i ferd med å skli nedover og nedover!
Riksantikvar Jørn Holme med sitt lederteam
besøkte kirka i år og skrev i gjesteboka:
«Tusen takk for en minnerik stund». Lederteamet fikk en miniminikonsert og Riksantikvaren la ned ny stein i relikviegjemmet på alteret.
Alteret er like gammelt som kirka.
Steinen var hugget av Joar Inge Gjeldnes hos
Farbu og Gausen. Videre hadde vi besøk av For-

Riksantikvar Jørn
Holme legger ny
stein på plass i
relikviegjemmet
på alteret. Foto:
Nina Fossum

tidsminneforeningen ved Melissa Rudi, rådgiver
for eiendom og museum, som også lar seg imponere over våre middelalderkirker og arbeidet
som legges ned av frivillige.
Venstres nestleder Ola Elvestuen var innom
og skrev «Takk for omvisning. Vi må sammen
sørge for vedlikehold. Nydelig bevart kirke».
Og tilslutt, men ikke minst – brudeparet som
giftet seg i kirka i 1995. «Vi holder på tradisjonen og kjærligheten! Besøker kjerka vårres på
vår 22-års bryllupsdag».
Vi har hatt et godt år med Åpen kirke. Det
er flott at så mange frivillige gjør dette tilbudet
mulig til glede for så mange besøkende. Ved veien
har vi i sommer fått nye brune skilt for middelalderkirkene – severdighetsskilt for at flere skal
finne fram. Og vi har InderøyBryllup for at de
som har tenkt å gifte seg skal bruke Sakshaug
gamle kirke – som ramme for bryllupet og for
kjærligheta.
Inderøy Fortidsminneforening
Aud Karin Holmern
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Høstens høydepunkt
for konfirmantene
er volleyballturneringen som arrangeres i hallen på Mosvik skole. Turneringen, som foregikk
17.–18. november, er den fjerde – og med god
ledelse av Mosvik idrettslag med Mads Arild og
hans team. Ti ungdomsledere gjorde en fremrag-

ende jobb og ledet hvert sitt lag. Konfirmantene
ble delt i åtte lag, der alle spilte mot alle til det
ble kåret et vinnerlag. Det ble en aktiv kveld
sammen med flotte ungdommer!
Tekst/foto: Helge Brattaker
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SKIGUDSTJENESTE

Gudstjeneste på Røssheia i 2016 med et strålende vintervær.

Søndag 11. mars i 2018 skal det være gudstjeneste på Røssheia i Mosvik. Da går vi på ski fra
Framverran opp til skihytta som ligger på heia. I

2016 var det mange som deltok på dette arrangementet, og det var fint vær og masse snø.
Foto: Helge Brattaker

Invitasjon til fest for alle frivillige og
ansatte i kirkelig arbeid i Inderøy
Søndag 14. januar kl. 17.00 inviterer vi først til samling i Sakshaug kirke. Etterpå blir det en
festlig samling i Kjerkstu med mat, kaffe og underholdning.
Invitasjonen gjelder alle dere som gjennom året gjør en innsats i kirkelig arbeid både i Mosvik,
på Sandvollan, på Røra og på Sakshaug. Vi ønsker å påskjønne dere som f.eks. syr dåpskluter,
koker kaffe, fiffer opp på kirkegårdene, er besøksvenn, jobber for barn og unge, vasker duker,
synger og spiller i kirka - og ALLE dere andre som bidrar på ulike måter.
Meld deg på tlf. 74 15 60 20 eller til post@inderoy.kirken.no innen 9. januar.
Det blir en egenandel for maten på kr. 150,-.
Betales til konto 4451 10 27265, eller Vipps 132558, eller på festen.
VELKOMMEN!
Arr.: Inderøy sokneråd

14

Jul 2017

50-årskonfirmanter i Sakshaug kirke

1. rekke fra venstre: Eva Lønvik Skjervø, Kari Norum, Birgit Stornes Musum, Inger Vist Brun, Gunhild Jørstad Madsen,
Turid Stokke Bakken, Svanhild Lyng, Berit Haugum Skjelvan, Annlaug Kjelvik, Solbjørg Snerting Kirknes. 2. rekke fra
venstre: Ingunn Solberg Sandholm, Solbjørg Sundnes, Irene Berdal Sagen, Sigrun Tronhus, Eva Irene Næss Skjørholm,
Oddbjørg Kjelås Thorsen, Bjørg Fjerstad Norum, Torhild Skårstad, Kristin Martine Stavrum Svean. 3. rekke fra venstre:
Sokneprest Ottar Strand, Sissel Fossum Grønnesby, Ingrunn Hogstad Storli, Ivar Fjeset, Hans Vist, Jarle Petersen, Stein
Roar Tronhus, Asbjørn Berg, Egil Forr, Arve Vang, Nils Vang, Jorun Kvam Johnsen, Liv Nordberg Sundfær. 4. rekke fra
venstre: Einar Farbu, Torstein M. Ring, Kåre Bye, Anders Steinvik, Inge Letnes, Viggo Slålie, Tomas Vang, Kjell Annar
Kvistad, Tore Gran, Atle Buan, Jens Verdal, Geir Olav Jørstad, Anders Ulven. Foto: Reidulv Lyngstad

50-årskonfirmanter i Heggstad kyrkje

Seks gullkonfirmanter møttes til
50-årsmarkering i Heggstad kyrkje søndag
17. september. Etter gudstjenesten fortsatte
samværet på Øyna. Foran fra venstre: Karin
Annie Hustad Ørdal, Inger Lise Følstad,
May Lise Oppebøen, Bjørg Synnøve Pedersen
Ferstad. Bak fra venstre: Reidar Stornes,
prestevikar Janne Jørstad og Ole Leopold
Gangstad. Foto: Mari Manka
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50-årskonfirmanter i Mosvik kirke

Fem gullkonfirmanter ble markert i Mosvik kirke søndag 24. september. Fra venstre: Andor Reitan, Jarle Johnsen, Kjellrun
Tronstadhagen, Gunnar Melting og Ola Anton Kilen. Foto: Jan Sundseth

50-årskonfirmanter i Salberg kyrkje

Årets 50-årskonfirmanter ble behørig gjort stas på i og etter gudstjenesten i Salberg kyrkje 17. september. I en godt besøkt
kirke var det foruten de nevnte konfirmanter også presentasjon av de som neste år kan kalle seg voksne. Festen for 50-årskonfirmantene fortsatte senere med mat og sosialt samvær i Salbergstu. Foran fra venstre: Tove Gregersen Næss og Randi
Storstad Austad. Bak fra venstre: Norun Koa Haugen, Johanne Sem, Jan Anders Austad, Inger Berg, Brit Lisbeth Gaup
Kverkild (født Larsen), sokneprest Ottar Strand, Bjørn Weie, Kristin Roel Gran og Kristmar Sjøvold Selseth. Tekst og foto:
Hans Reidar Hammer
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HAUSTTAKKEFEST
Tida mellom pinse og advent
vert ofte kalla det festlause kyrkjehalvåret. Men heilt festlaus
er ikkje denne tida. Hausttakkefesten i september/oktober
er eit positivt uttrykk for takksemd og glede i mange kyrkjer
rundt om i landet.
Frå Mikkelsmess til
hausttakkefest
Mikkelsmess – 29. september
– er ein minnefest for erkeengelen Mikael, og var i tidleg middelalder ein viktig kyrkjeleg
festdag, nesten sidestilt med
jul, påske og midtsommar.
Dagen markerte mange stader ein frist for innhausting av
årets avling og for innhenting
av buskapen som hadde gått
ute i sommartida. Det var difor
naturleg at det på denne dagen
også vart halde hausttakkefest i
samband med messa. Då takka
ein Gud for grøda som var
komen vel i hus og for kyrne og
sauene som var trygt heime frå
utebeitet. Ved denne messa var
det obligatorisk å syngje «O
store Gud, vi lover deg».
Ved
festdagsreduksjonen
i 1770 forsvann Mikkelsmess
som ein helgedag i Danmark/
Noreg. Etter det vart det truleg litt ymse med feiringa av
hausttakkefesten mange stader. Tradisjonen døydde ikkje
ut, men det var fyrst i 1899 det
kom ei offisiell oppmoding om
å halda ei takkegudsteneste på
ein søndag eller kvardag etter
innhaustinga. Hausttakkefes-

ten vart etter dette lagt til den
næraste søndagen før eller etter
29. september. Etter kvart fekk
denne søndagen ein styrka status i kyrkja. Gjennom Tekstbok
for Den norske kyrkja (1918)
og ny høgmesseliturgi frå 1977,
kom det inn eiga kollektbøn og
eigne tekstar for gudstenesta.
Dei jødiske tradisjonane
Hausttakkefesten har røter
som eigentleg går langt attende
i tid, serleg i jødisk tradisjon.
Jødane feirar kvart år lauvhyttefesten – ein jødisk haustfest
som vert halden i september/
oktober og varer i 7–8 dagar.
Feiringa av minnet om utvandringa frå Egypt då israelittane
budde i transportable lauvhytter, er nok den viktigaste sida
av festen, men og markeringa
av slutten på drueinnhaustinga
og landbruksåret, og vert difor
også kalla innhaustingsfesten.
Haust i naturen – og i livet
Også i Det nye testamentet kan
vi lese om hausten og innhaustinga, men på en heilt annan
måte. Her kjem alvorstonen
fram, der hausten mellom
anna blir nytta som eit bilete
på domedag og korleis utgangen på livet kan verta for den
enkelte. «Far ikkje vilt! Gud let
seg ikkje spotta. Det eit menneske sår, skal det og hausta.
Lat oss gjera det gode og ikkje
trøytna». I likninga om ugraset
i kveiteåkeren får vi høyra at
livet har to mulege endepunkt

for oss menneske, eit godt og
eit vondt.
Den amerikanske varianten
Amerikanarane i USA har sin
spesielle hausttakkefest, som
dei kallar «Thanksgiving». Det
er ein familiefest som blir feira
fjerde torsdagen i november og
som varer ut helga. Då prøver
alle å koma heim og vera i lag
med sine kjære, og for mange
er denne helga viktigare enn
julefeiringa. Bakgrunnen for
feiringa av Thanksgiving har
samanheng med utvandringa
frå Europa til Amerika, og
starta etter Columbus si første ferd vestover i 1492. Dagen
vart etter kvart ein tradisjon
for amerikanarane, men først i
1864 – under den amerikanske
borgarkrigen – proklamerte
president Lincoln siste torsdagen i november som ein nasjonal dag for «Thanksgiving and
Praise – til takk og lov for vår
gode Far i himmelen».
Hausttakkefesten
i den norske kyrkja
Sjølv om Norge er blitt eit
nokså urbanisert land, har dei
fleste i byen slektsband som
knyter dei saman med det
norske bygdesamfunnet. Det
er heller ikkje så lang veg frå
byen og til dei næraste jordbruksbygdene. Difor vil det
vera naturleg både for by- og
bygdekyrkjer å pynte med årets
avling i form av kornband,
frukt og grønsaker til haust-
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takkefesten. Nokre stader vert
noko frå årets avling bore fram
under
inngangsprosesjonen.
Det kan og vera aktuelt å engasjera spesielle lag til å vera med
på ein slik kyrkjesøndag, som
det lokale Bondelaget, Byg-

dekvinnelaget eller den lokale
4H-gruppa. Norsk salmebok
har mange salmar som høver
godt til denne dagen. Det er
salmar som kan uttrykke vår
takksemd for skaparverket, vår
tiltru til Guds omsorg for oss
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menneske og vårt store ansvar
som forvaltarar av naturen og
miljøet vårt.
Frå bladet
STILLE STUNDER
-okt.2017

Norskamerikanske Johan Hogstad
ble pionermisjonær på Madagaskar

Johan og Olina Hogstad.

Misjonær Johan Hogstad får
mye omtale i en ny bok med
tittelen HELT TIL JORDENS
ENDE – 1000 NORSKAMERIKANSKE MISJONÆRER,
utgitt på Ventura forlag. I boka
er med navn på disse 1000 misjonærene, noen født i Norge,
andre født og oppvokst i USA.
30 av dem er omtalt. Redaktør
for boka, Torbjørn Greipsland,
mener misjonærene fortjener
en bok, også fordi temaet er
utelatt i sentrale norske bøker
om nordmenn i USA. Forlaget utgir også samme bok med
engelsk tekst.
Johan Hogstad var født på
Inderøy i 1858 og foreldre var
Ole Pedersen Hogstad og Anna
Melhus. I USA giftet han seg
med Olina Pedersen fra Sunndalen på Nordmøre. Johan og

Olina var sammen
med ekteparet Tou
norskamerikanske
pionermisjonærer
på Madagaskar.
Fra boka tas med
dette sitatet:
«Da
Hogstad
kom til Fort Dauphin i 1888, møtte han
et par gode evangelister fra Slottsmisjonen, og han fikk
et godt samarbeid
med dem. I fellesskap fikk de forkynt
Guds ord og lagt en
god kristen grunn
for arbeidet både i
byen og i landsbyene
rundt. Derfor falt
ikke disse menighetene sammen da den Forsida til den nye boka.
franske okkupasjonen kom, slik de
fleste såkalte «tvangsmenighe- delige forhold, gikk arbeidet
ter» gjorde.
godt fremover like til opprøret
Hogstad fikk like fra star- i 1904. Hogstad fikk satt opp
ten av, lærere og evangelis- et godt stasjonshus på plassen.
ter fra Nilsen-Lunds skole på Materialene kom fra Norge
Ambatofinandrahana til hjelp med misjonsskipet Paulus».
i arbeidet. Siden det var fre-
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Slekters gang
INDERØY SOKN
Døpte
24.09. Aleksander Solli
30.09. Signe Thestesen Fossum
08.10. Nomi Gausen-Rise
Oda Skorem
Sanna Granli Weie
Lydia Falch
Emma Blomgren-Holøyen
Heine Kristian Hjulstad
22.10. Ella Sundnes Stjernen
Nathalie Lønvik Bratland
Jonas Gausen-Stenstad
Ina Andrea Karlsen
19.11. Viljar Gausen Naustvåg
Ida Nervik Sakshaug

Døde
08.09.
21.09.
17.06.
28.09.
19.10.
25.10.
06.11.
08.11.

Vigsel
09.09. Tonje Zahl og
Alexander Thanem
Birgit Sundal og
Anders Østby Kjensjord
30.09. Ingrid Eikeland og
Ole Sondre Bondahl
23.10. Anne Sofie Erlandsen Brekkvassmo og Tommy Langfjord
17.11. Trine Austmo Berge og
Frank Helge Bigset

Roar Nikolai Ulvnes f. 1973
Arne Kristian Ulven f. 1954
Berit Vinogradoff
f. 1947
Ole Johannes Haugberg f. 1923
Petter Klepp
f. 1927
Mari Indgjerd Paulsen f. 1926
Helga Braset
f. 1928
Morten Verdal
f. 1925

RØRA SOKN
Døypte
17.09. Sara Olaisen
01.10. Sigrid Aurora Wærness
Følstad
Lill-Tove Michelle
Letnes-Langfjord
12.10. Sigurd Wesche Kalseth
12.11. Ulrik Green Linmo
Elise Næss
Peder Hembre Berg
Døde
14.09. Bente Austad Sebu

SANDVOLLAN SOKN
Døypte
29.10. Sverre Vist
Vigsel
14.10. Monica Tjelle og
Kjell Arne Ferstad
Døde
04.07. Magnar Stornes
13.10. Borghild Flatås
24.09. Gudbjørg Heggstad

f. 1920
f. 1928
f. 1929

MOSVIK SOKN
Vigsel
07.10. Alma de la Cruz Laureto og
Odd Arne Winje

f. 1956

Kirkeverge Inderøy
Kirkeverge Kjell Westerdahl
er sykmeldt. Det er bestemt
at i hans sykmeldingsperiode skal John Halvor Berg
fungere som kirkeverge i
Inderøy.

Messeliste
17.12. 3. søndag i advent
Luk 3, 7-18
Stokkan grendehus kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand
Sakshaug kyrkje
kl. 19.00
Julekonsert med lokale aktører
Vestvik kirke
kl. 19.00
Julekonsert med lokale aktører

18.12. Heggstad kyrkje
kl. 19.00
Julekonsert med lokale aktører

Heggstad kyrkje
kl. 14.00
Julegudstjeneste v/prestevikar Janne Jørstad

20.12. Mosvik kirke
kl. 18.30
Fakkelmesse v/spr. Ottar
Strand

Sakshaug kirke
kl. 15.30
Julegudstjeneste v/spr. Ottar
Strand

24.12. Julaften
Luk 2, 1-20
Mosvik kirke
kl. 13.30
Julegudstjeneste v/spr. Ottar
Strand

Salberg kyrkje
kl. 16.00
Julegudstjeneste v/prestevikar Janne Jørstad
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25.12. Juledag
Joh 1, 1-14
Vestvik kirke
kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/prestevikar Janne Jørstad

11.02. Fastelavnssøndag
Joh 12, 20-33
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand

29.03. Skjærtorsdag
Luk 22,14-23
Bøl
kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

Sakshaug kirke
kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

14.02. Askeonsdag
Matt 12,38-42
Sakshaug kirke
kl. 19.00
Fastegudstjeneste v/spr.
Ottar Strand

Vestvik kirke
kl. 19.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand

26.12. 2. Juledag
Joh 1, 1-14
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/prestevikar Janne Jørstad
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/spr.
Ottar Strand
07.01. Kristi åpenbaringsdag
Luk 2, 40-52
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste v/prestevikar Janne Jørstad
13.01. Heggstad kyrkje
Vi synger jula ut

kl. 17.00

14.01. 2. søndag i åpenbaringstiden
Mark 1, 3-11
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand
Sakshaug kirke
kl. 17.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand
21.01. 3. søndag i Åpenbaringstiden
Joh 4, 4-26
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand
28.01. Såmannssøndag
Mark 4, 26-34
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand
04.02. Kristi forklarelsesdag
Mark 9, 2-13
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

18.02. 1. søndag i fastetiden
Matt 16,21-23
Vestvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand
25.02. 2. søndag i fastetiden
Luk 7,36-50
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
04.03. 3. søndag i fastetiden
Mark 9,17-29
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikar
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
11.03. 4. søndag i fastetiden
Joh 3,11-16
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
Røssheia, Mosvik kl. 12.00
Skigudstjeneste v/Ottar
Strand
18.03. Maria budskapsdag
Luk 1,46-55
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
25.03. Palmesøndag
Matt 26,6-13
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand

30.03. Langfredag
Joh 18,1-19,42
Heggstad kyrkje
kl. 19.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
31.03. Påskenatt
Mark 16,1-8
Salberg kyrkje
kl. 23.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
01.04. Påskedag
Matt 28,1-10
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand
08.04. 2. søndag i påsketiden
Joh 21,15-19
Heggstad kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand
15.04. 3. søndag i påsketiden
Joh 10,1-10
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikar
22.04. 4. søndag i påsketiden
Joh 13,30-35
Salberg kyrkje
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad
Mosvik kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/spr. Ottar
Strand
29.04. 5. søndag i påsketiden
Luk 13,18-21
Sakshaug kirke
kl. 11.00
Gudstjeneste v/prestevikar
Janne Jørstad

INDERØY PRESTEGJELD
www.inderoy.kirken.no
Kirkekontoret

Inderøy kirkekontor

tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Sokneprest Ottar Strand 74 15 60 20
mobil 926 91 115
Prestevikar Janne Jørstad 74 15 60 20
mobil 948 22 237
Menighetspedagog
Silje Vang Pedersen
74 15 60 20
mobil 907 35 272
e-post: post@inderoy.kirken.no

Kontortid

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

Inderøy kirkelige fellesråd:
Kirkeverge:
John Halvor Berg
tlf. 74 15 60 20
mobil 906 64 605
Kantorer:
Siv Anette Lorentzen mobil 951 22 201
Bjørn Bratsberg
mobil 995 82 331
Silje Vang Pedersen mobil 907 35 272

Mosvik sokn:
Leder i soknerådet:
Vivian Furunes

Kirketjener / kirkegårdsarbeider:
Tor Gunnar Nilsen mobil 909 13 467
Kåre Jørstad
mobil 906 52 806
Odd Hamstad
mobil 957 98 990
Lasse Solberg
mobil 456 62 201

Røra sokn:
Leiar i soknerådet:
Jørn Indgul

Leder i Inderøy kirkelige fellesråd:
Vivian Furunes
mobil 902 71 513
Salbergstu
Bestilling til Magnus Støre, tlf. 918 66 843
Inderøy Kirkestue – lille sal
Bestilling til kirkekontoret, tlf. 74 15 60 20

Inderøy sokn:
Leder i soknerådet:
Birgit Sund Henriksen

mobil 902 71 513

mobil 905 58 327

mobil 977 87 568

Sandvollan sokn:
Leiar i soknerådet:
Kristin Duklæt Taraldsen
mobil 922 13 199
Inderøy Kirkestue
Bestilling av rom i forbindelse med
minnesamvær, selskaper m.m.:
Solveig B. og Reidar Pedersen,
tlf. 47 64 49 09, mobil 957 88 829

KJERKBLAD FOR INDERØY

Utgiver: Sokneråda i Inderøy prestegjeld
Redaksjonskomité: Liv Skogset Værdal, redaktør (e-post: liv.vaerdal@online.no, mobil 917 09 285),
Ottar Strand (e-post: ottar.strand@inderoy.kirken.no),
Kari Nikolaisen (e-post: kari.nikolaisen@ntebb.no), Nina Fossum (e-post: nina.fossum@ntebb.no),
Jørgen Røflo (e-post: jorgen.roflo38@gmail.com), Jan Sundseth (e-post: jansundseth@yahoo.no).
Konto Sparebank1: 4202 18 67785

Det står skrevet: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.
La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Joh 14, 27
www.designtrykk.no
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