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Å takke av og å bli takket av…
Nå er jeg midt i avskjedsturneen min, i skriv
ende stund har jeg hatt to av fem avskjedsguds
tjenester, og jeg kjenner en stor takknemlighet
over at min prestetjeneste startet i Inderøy.
Når jeg tenker tilbake på tida fra januar 2005
og fram til i dag er det mange ting som slår meg,
og fyller meg med takknemlighet.
Det er mange store flotte gudstjenesteopp
levelser og det er mange friluftsgudstjenester,
med eller uten scootertransport.
Det er mye musikk, det meste av den blåst,
enten i orgelpiper eller andre mer bærbare in
strumenter. Mye vakker musikk, noe ikke fullt
så vakkert, men med mye glede. Jeg kjenner
på takknemligheten over å ha fått være en del
av dette, og kanskje særlig takknemlig for at
jeg fikk lov til å være med på jazzmesse under
soddjazzen.
Det finnes mye flott norsk ungdom, og
mange av dem finnes på Inderøya. Jeg er vel
dig takknemlig for alle ungdommene jeg har
fått blitt kjent med, gjennom møter ulike steder
og særlig i konfirmanttida. Jeg stolt av dere og

Søndag 29. juli:

Olsok i
Hustad kyrkje
Kl. 17.30: ”Trælaoki, salme
frå ein træl” – ein teater
monolog framført av skode
spelaren Tor Wibe. (Sjå omtale side 13)
Kl. 18.30 (ca): Kyrkjekaffe
Kl. 19.30: Olsokgudsteneste

TAKK

for pengegaven som ble gitt
til soknet i forbindelse med
Julius Indreråk si gravferd.
Inderøy sokneråd

kommer til å lure på hvordan det går med dere,
og forhåpentligvis beholder jeg kontakten med
en del av dere.
En av de viktigste tingene jeg tar med meg
fra Inderøya er inderøyningenes praktiske tro.
Troen som gjør at kirka er et sted en søker til
i glede, sorg og krise. Troen som gjør at kirka
er et sted en bidrar, om det er med å lage eller
male et gjerde, sy og brodere dåpskluter, eller
komme med rive og kopp og bidra på vårdug
nad på kirkegårdene. For meg har dette vært
viktige uttrykk for tro på Gud og en sterk rela
sjon til kirka.
De siste ukene har jeg fått såpass mye kjeft
for at jeg drar, at jeg skjønner at jeg kommer til
å bli savnet, og det fyller meg med stor takk
nemlighet. Ja, jeg flytter hjemover, men jeg
flytter også fra mange goder og mange gode re
lasjoner, og jeg kommer til å savne dere.
Takk for alle ord og hilsener. Takk for gode
år.
Margrethe Holmeide

De uteblitte julestjerner
Det nye soknerådet vil sende en be
klagelse til de frivillige medarbei
derne i Inderøy menighet. Til jul har
det vært en tradisjon at alle har fått
hver sin julestjerne, som takk for
jobben de har gjort for menigheten
vår i løpet av året. Denne julestjerne
hilsen ble dessverre glemt sist jul.
Det er mye nytt å sette seg inn i for
et nytt sokneråd. Når prestene for
svinner og store reformer daler ned
i skjul- ble det for mye å holde styr
på for oss. Beklager!
Vi vil sende en stor TAKK til
klokkere, kirkelige ansatte, de som
syr dåpskluter, besøkstjenesten, de
som pynter og pusser i kirka, kirke
verter, kaffekokere, vaffelstekere,

kirkesjåfører, de som er engasjert i
barne og ungdomsarbeid, korsange
re, parkeringsvakter, leseombud…
Denne lista er veldig lang og
utrolig mange er engasjert for at kir
ken og menigheten vår skal være le
vende og aktiv. Det hadde ikke gått
uten dere!!!!! 1000 TAKK!!!!
Med vennlig hilsen
Inderøy sokneråd
v/Ingeborg Meslo Ulvin

Framsidebildet: Foto: Morten
Gjul.
Baksidebildet: Foto: Grethe
Belsvik Myrabakk.
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Den siste salmen…
Mange har kanskje lagt merke til hva som er
favorittsalmen min…
Det er mange av mine gudstjenester som
avsluttes med denne. Dette fordi den er en av
mine absolutte favoritter og fordi den er så
storslagen. Den klarer å uttrykke Guds storhet,
samtidig som den bevarer nærheten, – den ut
trykker så mye av min lengsel.
Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!
Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!
Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merket som syner mitt verd,

Forts. fra side 7
• Sakshaug gamle kirke åpen under Olsok, 27. – 29. juli,
kl. 15.00-19.00. Medlemmene i soknerådet var vakter.
• Olsokdagen, 29. juli fikk ”Gammelkirka” sitt prose
sjonskors. Dette var en gave fra Gullfjæringen sani
tetshjelp. Ved en enkel og fin seremoni skjedde over
rekkelsen i forbindelse med gudstjenesten.
• Soknerådsvalget, 12. september 2011 ble gjennom
ført samme dag som kommune- og fylkestingsvalget.
Soknerådet gjorde tjeneste som valgstyre og hadde
ansvaret for forberedelse og gjennomføring av valget.
Det nye soknerådet ble invitert til orienteringsmøte
19. oktober, og i et fellesmøte 24. oktober mellom det
nye og det ”gamle” soknerådet ble det nye soknerådet
konstituert. Det består av Maria Aune, Ingeborg Meslo
Ulvin, Svein Magne Aune, Liv Kristin Høyem, Øy
stein Forr, Anne K. Aursand, Mildrid Opheim Næss,
Line M. Skjervold og sokneprest Margrete Holmeide.
Varamedlemmer er Steffen Vist, Geir Olav Jørstad,
Kjetil Ingul, Hans Nossum og Reidar Pedersen.
• Maria Aune og Ingeborg Meslo Ulvin deltok på tros
opplæringskonferanse på Lillestrøm 27. oktober, i
regi av Den norske kirke.
• Kurs for nye menighetsråd i Nord-Innherrad, i Stein
kjer kirke 1. desember. 8 av soknerådets medlemmer
deltok på kurset.

livd for mi sjel, den tryggaste vakt;
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!
Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.
Konge i æva, å lat du meg då
sigrande inn i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, den vona eg ber
til eg får skode din herlegdom der.
Amen.
Min bønn er: La oss få se Guds storhet og Guds
nærhet. La oss få se vår verdi som Guds barn.
La oss få se vår makt og kraft i Gud. La oss få
se hvor viktig vår Gudsarv er. La oss få leve i
troen på Guds rike og at vi skal få se ham der.
Amen
Margrethe Holmeide

• Begeistringskveld for frivillige i Steinkjer kirke 14.
november, arrangert av Nord-Innherrad prosti. Flott
konsert med Jon Pål Inderberg, Kristin Eek og for
fatteren Edvard Hoem. Flere fra soknerådet deltok på
arrangementet.
• Soknet har 2 kor og flere bibelgrupper.
• Menigheten har et misjonsprosjekt i Mali og egen
misjonskontakt.
Soknerådet takker alle frivillige som deltar i ulike sam
menhenger. Røde Kors for arbeid med parkeringsvakter,
alle klokkere, sang- og musikk-krefter, alle som hjelper
til med barne-, ungdoms- og eldrearbeid, speiderarbeid
og besøkstjeneste.
En stor takk til de som syr dåpskluter, et verdifullt
minne fra dåpsdagen.
Takk til alle lag og organisasjoner som årlig sørger
for pynting, kirkekaffe, eller deltar på annet vis i menig
hetens arbeid og samlinger.
Tusen takk til de ansatte i soknet, som gjennom sitt
arbeid gjør at kirka er et sted vi stadig kommer tilbake
til.
Inderøy, mars 2011
Liv Kristin Høyem/Inger Marie Kimo
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Kirken og den nye gudstjenestereformen
Som tidligere omtalt i Kyrkjebla
det er det store endringer på gang
i Den norske kirke. Mest kjent fra
media den siste tiden er nok den
nye stillingen som kirken i landet
får i forhold til staten. Stortin
get vedtok for en tid tilbake en
grunnlovsendring som fristilte
Den norske kirke. I tillegg til alt
dette blir gudstjenesten reformert
ved at liturgien endres, vi har fått
en ny oversettelse av Bibelen og
i løpet av neste år vil vi få en ny
salmebok.
Den nye reformen gir hver en
kelt menighet mulighet til selv å
prege innholdet med lokale inn
slag som for eksempel sang og
musikk. Forsangere, kor, orgel
eller blåseinstrumenter kan bi
dra sammen med menighetens
sang. I andre kirkesamfunn er en
slik frihet lenge vært etablert. I
vår kommune med mange flinke
sangere og musikere skulle dette
gå fint. Det er biskop som god

kjenner ordningen som blir utar
beidet av det lokale gudstjeneste
utvalget. Visjonen for reformen
er en gudstjeneste for alle.
Den nye gudstjenesteordnin
gen legger også større vekt på be
vegelse i kirkerommet slik som
for eksempel prosesjoner, drama
og frembæring av brød og vin.
Samtidig vil det bli lagt større
vekt på stillhet og bønn.
Gudstjeneste med nattverd
har i Europa vært feiret i snart
to tusen år - og er således sikkert
den eldste kulturelle uttrykks
form vi har. Den nye reformen
er preget av impulser vi har fått
fra den verdensvide kirken. Men
den er samtidig forankret i den
norske kulturen ved blant annet
å bruke de mange vakre salmene
vi har her i landet.
”Sammen for Guds ansikt”
er navnet på den nye reformen.
Disse ordene sier oss noe viktig
om hva gudstjeneste er: Gud kal

Fra den første gudstjenesten med nye ritualer. (Foto: Nina Fossum)

ler oss sammen, her tjener Gud
oss med sine gaver og vi kan
tjene Gud med bønn og lovsang.
Til slutt noen enkle punkter vi
nå bør huske på som medlemmer
i Den norske kirke:
1. Kirken har nå fått en fristilt
posisjon i forhold til Den
norske stat, jfr. den mye om
talte grunnlovsendringen.
2. Ny liturgi innføres i kirken
som er mer variert, moderne
og med mer lokalt særpreg.
3. Bibelen utgis nå i ny oversett
else.
4. Ny salmebok innføres neste år
i 2013.
Men for å få mer kunnskap om
alt dette er det beste å møte opp
til gudstjeneste. Vel møtt.
Jan Sundseth
Mosvik menighetsråd
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Til Margrete
Det virker som en evighet siden
jeg gikk opp kirkegulvet og ble
konfirmert av deg. Og da jeg
fikk vite at du snart skal slutte
som prest i Inderøya, følte jeg
at vi ungdommen måtte vise vår
siste takknemlighet for alt det du
har gjort for oss. Så, kjære Mar
grete, her har du en siste hilsen
fra meg og Mari.
Frida: Jeg vet ikke hvor man
ge timer jeg har sittet i bilen din.
Eller hvor mange leirer vi har
vært på sammen. Fra den første
Inderøy-leiren jeg var på som
ungdomsleder, til den siste leiren
som var tidligere i år. Måten du
formidler trygghet og forståelse
for hva ungdom sliter med, er
beundringsverdig. Og det er kan
skje derfor jeg alltid sammen
ligner andre leirer jeg er på med
dine? Få hadde vel tatt på seg
oppgaven med å få 80 fjorten
åringer til å sitte stille i en time
midt under et «sukkerkikk» så
høyt at de ikke sovner før langt
på natt etterpå.
Takk Margrete for alt det du
har gjort for meg og de andre ung
domslederne. Du har hjulpet meg
utrolig mye med å utvikle meg
selv som person og som leder. Det
er sjelden en person har inspirerer
meg mer enn det du har gjort.
Mari: Det er mange minner
sammen med Margrete, men det
største minnet jeg har fra henne,
er kors-samlingene vi har på leir,
når vår kjære Margrete forteller
om barndommen sin, og livet
sitt. Jeg skulle ønske alle hadde
fått den muligheten til å høre
denne fortellingen.
Vi som har vært så heldige å få
være sammen med Margrete på

Margrethe Holmeide sammen med konfirmanter.

leir etter leir, får høre denne his
torien gang på gang, og hver gang
er den like fin. Det beste med det
hele er at hver gang kommer det
med noe ekstra. Vi lærer mer og
mer om Margrete og den fantas
tiske personen hun har blitt gjen
nom årene. Minnet mitt som jeg
vil sitte igjen med etter Margrete,
er at jeg aldri har møtt en så åpen
og fantastisk person!
Som mange vet har vi, Frida
og Mari vært faste ungdoms

ledere på Inderøyleirene (med
flere selvfølgelig). Vi kjenner til
hvordan Margrete vil ha det og
hvordan hun opptrer som leder.
Men vi vet også hvor heldige vi
er som har hatt Margrete som
prest og som konfirmantleder.
Tilliten vi har fått fra deg er
vi dypt takknemlige for. Takk for
alt Margrete, du har betydd utro
lig mye!
Lykke til videre!
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Sandvollan Misjonsforening 115 år
Sandvollan misjonsforening markerte 115 års virksomhet med
VÅRFEST på Sandvollan samfunnshus lørdag 28. april.
Det var et gledelig ”problem” for
arrangørene at lillesalen på sam
funnhuset ikke rommet alle som
kom for å delta på vårfesten. Med
åpne skyvedører til storsalen ble det
raskt ordnet sitteplasser til alle.
Astrid Wessel ledet festen, som
hadde et sammensatt program: all
sang, sang ved Steinkjer pensjonist
kor, tale ved prostiprest Geir Grav
ås, diktlesing ved Inger Johanne
Grønnesby, loddsalg og trekning,
overrekkelse av gaver og blomster
hilsener - og fantastisk servering.
Kveldens loddsalg med for
håndssalg ga knapt 12 000 kr – til
”Verdens beste sak”, som Astrid
Wessel uttrykte det: - penger bl.a.
til skoler, sykehus og barnehjem, og
samtidig til å gi folk mulighet til å
bli kjent med Jesus.
Litt om laget
Laget ble startet i 1897 under nav
net Sandvollan nedre kvinnefore
ning. Til tross for navnet var det
mange menn som var medlemmer. I

1974 ble navnet endret til Sandvol
lan misjonsforening. I 1904 ble det
innført en medlemskontingent på
1 kr/år, og denne holdt seg uendret
fram til 1977, da den ble forhøyet til
5 kr. Kontingenten opphørte for tre
år siden.
I 1984 ble foreninga med i In
derøy fellesforening, sammen med
de andre misjonsforeningene i kom
munen. De er sammen på ulike ar
rangementer.
Trofast ildsjel
Ranveig Nygård Aas har vært med
lem i Sandvollan misjonsforening
siden hun flyttet til bygda i 1968. I
1972 ble hun leder, og det har hun
vært sammenhengende siden, med
unntak av to år. Det betyr 42 år som
medlem og 38 år i ”førersetet” for
foreninga. Det er ingen overdrivelse
å si at Ranveig har gjort – og gjør
– en utrettelig innsats for misjonen.
Ranveig forteller at Sandvol
lan misjonsforening har møte hver
måned, med unntak av juli. I inne
værende år er det en kjerne på fire
– fem medlemmer på møtene. I til
legg inviteres naboer og andre in
teresserte. Fem medlemmer skifter
på å ha møte, og de skifter også på

God servering og trivsel rundt borda på vårfesten til Sandvollan misjonsforening.
En oppmuntring for medlemmene at så mange møtte opp.

Ranveig Nygård Aas med en vakker
blomsterhilsen hun nettopp har mottatt
på vegne av foreninga.

å ha andaktsord når møtene åpner.
Hver gang de samles, blir det gitt
misjonsgave. Inntekter til misjonen
skaffer de ellers ved loddsalg i for
bindelse med fester som de arrange
rer, og dessuten stiller damene opp
for NMS, bl.a. som trofaste lodd
selgere i forbindelse med de årlige
julebasarene.
- Penger fra misjonen går til hel
searbeid - til bygging av sykehus,
eldrehjem, barnehjem og daghjem,
til å skaffe leger og sykepleiere, til
aktiv bekjempelse av HIV og Aids,
for å nevne noe. Dessuten er det
viktig å utdanne ledere, både innen
helsearbeid og organisasjonsarbeid.
Det handler mye om kunnskaper og
holdninger. I Mali har bl.a. misjonen
fått enkelte landsbysjefer til å forby
omskjæring av jenter, sier Ranveig.
- Samtidig arbeides det med å
spre evangeliet. Overtro påfører
mennesker unødvendige lidelser
mange steder i verden, avslutter hun.
Sandvollan misjonsforening er
ei lita forening med store oppgaver.
Kyrkjebladet ønsker lykke til videre
i arbeidet!
Kari Nikolaisen
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Årsmelding 2011 Inderøy sokneråd
Soknerådet har i 2011 hatt følgende sammensetning:
Nils Olav Gran
Leder
Kåre By
Nestleder
Ole Harald Vang
Kasserer
Inger Marie Kimo
Sekretær, klokker- og kirke
vertsordning
Ingeborg Meslo Ulvin Studie- og bibelkontakt,
barne- og ungdomsarbeid,
Kirkens Nødhjelp-kontakt,
søndagsskolen
Anne Sigrun Trandem Studie- og bibelkontakt, bar
ne- og ungdomsarbeid, Vivace,
Kirkens Nødhjelp-kontakt
Alice Tveit Wang
Besøkstjenesten, innkjøps
ansvarlig
Jorid Ulvin Stavrum
Besøkstjenesten, innkjøps
ansvarlig, representant i styret
for kyrkjebladet
Sverre Gustad		 Sokneprest
Varamedlemmer:
Nils Ole Madsen
Ivar Bjerkan
Jon Dagfinn Øyen
Kristina Mork

Møtt fast, leder i Stiftelsen
Inderøy Kirkestue
Blomsterfondet

I 2011 har det vært 11 ordinære møter, og i alt 51
saker er blitt behandlet. Årsmøte for 2010 ble avholdt
20. mars 2011.
Faste aktiviteter gjennom året:
• Årets konfirmantleir fant sted i januar
• Utdeling av bibler til 5.klassingene 23. januar
• Sanitetens dag 6. mars. Sanitetskvinnene pynta kirka
og hadde ansvaret for kirkekaffen etter gudstjenesten
• Fasteaksjon ble gjennomført 10. april. Fokus for årets
aksjon var økonomisk rettferdighet i Tanzania. Kon
firmantene drog rundt i bygda og samlet inn penger til
Kirkens Nødhjelp. Foreldre/foresatte sørget for trans
port. Etterpå ble det servering på Kjerkstu for både
bøssebærere og sjåfører. Medlemmer fra soknerådet
hjalp til med utdeling og innsamling av bøsser, opptel
ling av pengene og matserveringen etterpå.
• Rakedugnad på kirkegårdene i soknet ble gjennomført
2. mai. Nesten 50 personer deltok på dugnaden. Med
sol og fint vær gikk vårpussen fort og greit unna.
• Besøkstjenesten v/Røde Kors, Saniteten og sokne
rådet inviterte til påskefrokost før gudstjenesten, på
Kjerkstu 1. påskedag, 24. april.

• Konfirmasjon 29. mai. Soknerådet bistod på vanlig
måte med ulike praktiske oppgaver.
• Årets sommertur ble arrangert 23. august i regi av Be
søkstjenesten. Turen gikk fra Straumen, langs Børgin
til Røra, og via Flaget til Inderøy Rådhus som var det
endelige målet. Ordfører Tronstad og rådmann Hol
lekim orienterte om det nye rådhuset og virksomheten
der. Inderøy kommune spanderte kaffe og kaker.
• Kjerkmarsjen ble arrangert 21. august. Ca 15 personer
var med på marsjen.
• Årets gullkonfirmantfest ble avholdt 18. september.
42 av gullkonfirmantene deltok på gudstjenesten med
påfølgende fotografering. På tradisjonelt vis ble det
middag og sosialt samvær for gullkonfirmantene m/
følge etter gudstjenesten. I år ble arrangementet lagt
til Jægtvolden Fjordhotell. Soknerådet hadde det
praktiske ansvaret for arrangementet.
• Høsttakkefest 2. oktober. Bygdekvinnelaget stod for
pynting i kirka og Bondelaget var ansvarlig for kirke
kaffe etter gudstjenesten. Kirsten Indgjerd Værdal var
kåsør under kirkekaffen.
• Utdeling av ”Min kirkebok” til 4-åringene i soknet
på 1. søndag i advent, 27. november. Kirkekaffe med
juleverksted på Kjerkstu etter gudstjenesten.
Det er avholdt 41 gudstjenester i Inderøy sokn i 2011. 34
av disse er ordinære gudstjenester, hvorav tre i Sakshaug
gml. kirke, to friluftsgudstjenester, - på Bøl 21.april, og
på Kjerknestangen 3. juli, og 1 gudstjeneste på Stok
kan grendehus 18. desember. De resterende er holdt ved
Inderøyheimen og på Nessveet, samt noen i forbindelse
med prostiets stabssamlinger på Inderøy. Det er foretatt
41 dåpshandlinger, 12 vigsler og 46 gravferder.
Andre aktiviteter/viktige saker i 2011:
• Søndagsskolen er i full drift. Den blir arrangert paral
lelt med gudstjenesten, hvor de går over i Kjerkstu før
prekenen og har et eget opplegg der til gudstjenestens
slutt.
• Tårnagenthelg. Trosopplæringstiltak for 8. åringer. I
Inderøy sokn er det satt av 1 dag til prosjektet, og i år
ble det 6. februar. Barna er agenter og ”løser oppdrag
og mysterier” i sin egen kirke.
• I forbindelse med ”Prosjekt Gullvasking” er det re
kruttert to nye kirkeverter og to nye klokkere. Vi har
og fått inn to nye personer som ansvarlig for pussing
av sølv/messing, samt vasking av duker.
• Åpen kirke den første uka etter 22. juli, slik at de som
ønsket det, kunne komme dit for sorg og ettertanke.
Forts. side 3
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Konfirmanter Heggstad kirke
Første rekke fra v: Anette
Fornes, Anja Lidbom,
Tale Teveldal, Rebecca
Storli. Rekke 2 fra v:
Emma Gausen, Ola
Strugstad, Heidi Solem,
sokneprest Margrete
Holmeide, Petter
Skrove, Ragne Jørstad,
William Hellan. Rekke
3 fra v: Marius Myren,
Jørgen Stavrum, Martin
Taraldsen, Halvor
Daling.

Konfirmanter Salberg kirke
Første rekke fra v:
Theodora Sideridis,
Kristin Johansson.
Rekke 2 fra v: Anette
Småvollan, sokneprest
Margrete Holmeide,
Marita Småvollan.
Rekke 3 fra v: Johanne
Austad, Andreas Larsen,
Ed Lind, Anton Tunset,
Fredrik Heggdal, Joakim
Vangstad. Rekke 4 fra v:
Kristoffer Olsen, Erlend
Westrum, Ole Magnus
Karlsen.
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Konfirmanter Sakshaug kirke:
Bak fra v: Ole Kristian Vang, Emil
Sundli, Kristoffer Sem, Alf Martin
Wist, Gjermund Husby Bakkenget,
Christoffer Madsen. Rekke 2
bakfra fra v: Erlend Skjervold,
Lars Åge Barreth Stavran, Vegard
Slålie, Thomas Tunset, Øyvind
Seem, Vegard Skjevik. Rekke 3
bakfra fra v: Heiki Høstland von
Gyldensten, Mari Vie Murvold,
Fredrik Kvam Susegg, Ulrik
Hedegart, Sander Tangstad, Anton
Daling Sakshaug, Karen Aune,
Maren Grønslett. Rekke 4 fra v:
Anita Winje, Ida Gran, Thale Øien
Kirknes, Tonje Sundfær, Lovise
Ness Aunan, Kristine Slapgaard,
Anna Lyngstad, Anette Knudsen,
Kristine Sandstad Næss,
Margrete Holmeide. Foran fra v:
Guro Volan Agle, Olga Kristine
Gran, Marita Dahl, Benedicte
Hynne Willassen, Maren Hustad
Knudsen, Kristina Sundnes,
Olaug Anita Amundsen.

Konfirmanter Vestvik kirke
F.v. Benedikte Fossum,
Siri Haugan Buhrkall,
Karl Christian Karlsen
og Anders Markhus. Helt
til venstre: sokneprest
Margrete Holmeide, helt
til høyre: klokker Vivian
Furunes. (Foto: AnnKristin Wiik Langfjæran)
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Konfirmanter Mosvik kirke
Foran f.v. Guro Vinje
Berg, Martin Melting,
Emil Tangstad, Mia
Tangstad og Trine Dahl
Nervik. Bak f.v. Jørgen
Myrabakk, Kristian
Hamstad Johansen,
Gjermund Lyng, Jonas
Pedersen og Ørjan
Berg. Helt til venstre:
sokneprest Margrete
Holmeide, helt til høyre:
klokker Jorunn Sundseth.
(Foto: Ann-Kristin Wiik
Langfjæran)

Festekontrakter

Dagens festekontrakt for gravsted i Inderøy
kommune har en kontraktstid på 10 år.
Inderøy kirkelige fellesråd foreslår å endre
kontraktstiden fra 10 år til 5 år, fra og med 2012.
Bakgrunnen for dette er et ønske om tettere
oppfølging, kontakt og dialog med de ansvar
lige festere av gravsted i kommunen.
Med å redusere festekontraktene fra 10 til 5
år, vil en også oppnå følgende:
• Lettere å ajourføre og registrere endringer i
festeforholdet.
• Lettere å ajourføre og slette gamle gravsted,
noe som frigjør flere graver og reduserer beho
vet for utvidelse av kirkegårdene i kommunen.
Kostnader til drift av kirkegårdene har økt i takt
med generelle kostnadsøkninger. Det er imid
lertid ikke foretatt prisregulering av festekon
traktene i løpet av de siste 6 årene. Fellesrådet

foreslår derfor at prisen reguleres til kr 600,- for
5 års festekontrakt, altså en pris på kr 120,pr år.
Det må presiseres at det er Inderøy kommune
som vedtar eventuelle endringer av festekon
traktene, Fellesrådet er kun forslagsstiller.

Stellavtaler

Fellesrådene i Norge har frem til 2011 hatt unn
tak fra vanlige regler om mva-behandling av
gravstell. Dette unntaket er fjernet i 2012.
Konsekvensen for Fellesrådet vil være at Fel
lesrådet plikter å fakturere stellavtaler til avtalte
priser, for deretter å legge til 25% mva., som
skal tilbakeføres til staten.
Konsekvensen for dere med stell-avtale vil
være at prisen blir 25% høyere, noe Fellesrådet
sterkt beklager.
Kirkevergen

Sommer 2012
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Rikskirkesangfesten 2012
Sakshaug kyrkjekor står tilslutta
Norges kirkesangforbund (NKSF).
Tidleg på året 2011 fikk koret tilbod
om å delta på Rikskirkesangfesten
2012 som skulle finne stad i Bergen
20. - 22. april i år. NKSF har ca 150
medlemskor med tilsammen 3300
songarar. Forbundet er organisert
med lokallag i kvart bispedømme,
og Sakshaug kyrkjekor er derfor
med i Nidaros kirkesangforbund.
For tida er det dessverre liten aktivi
tet i Nidaros KSF, det samme gjeld
elles også andre store lokale for
bund, t.d. Oslo. Det er vanskar med
å få folk til å sitte i styre og leiar
skap, - eit velkjent fenomen i mange
lag og organisasjonar.
NKSF arrangerer rikskirke
sangfest kvart fjerde år, sist var det
Hamar som hadde det, og for åtte
år sidan var det Nidaros, - med ar
rangement i Trondheim. Da deltok
Sakshaug kyrkjekor sammen med
fleire Innheradskor. I år var det
Bjørgvin sin tur til å arrangere.
Påmelding til Rikskirkesang
festen kunne gjelde heile kor eller
enkeltmedlemmer. Vi var to med
lemmer i Sakshaug kyrkjekor som
melde oss på, Olaug Denstadli og
Sigrid Haavik. Og vi vart også dei
to einaste som representerte Nidar
os KSF. Elles var det påmeldt ca 40
kor, frå Agder til Nord-Hålogaland,
og vi var ca 400 deltakarar.
Etter ein flott tur med Hurtig
ruta sørover langs Vestlandskysten,
viste Bergen seg frå si finaste side
dei dagane vi var der, med sol og
god temperatur. Fredag 20. april var
det oppmøte i Johanneskirken med
registrering, fellesøving og åpnings
gudsteneste. Deretter var det tid for
seminar. Det var fleire å velje mel
lom, og vi hadde meldt oss på “Fol
ketonar og stemmebruk” med ekte
paret Henning Sommerro og Anne
Kleivset. Han tok for seg arrange
ring og korinnøving av gamle folke
tonar, og Anne lærte oss mye om å

Svein Ellingsen og Harald Gullichsen (t.v.) får takk og blomster etter urframføringa.

bruke stemmen på rett måte. Vi var
også innom det ho kalte “bøyg, trinn
og krull”, slik folketonar vart sunge
i riktig gamle dagar. Eit svært inter
essant og artig kurs var det. Popu
lært var det også, vi var ca 130 som
var med. Ingen av dei andre semi
nara hadde på langt nær så mange
deltakarar.
Konsertar var det fleire av. I Jo
hanneskirken og Korskirken fikk
fleire av kora framføre sine særnum
mer, og det var mye vakkert å høre.
Dei tre gruppene som hadde song
på seminara, framførte det vi hadde
øvd på. Utanom folketoneseminaret
var det Korbarokk og Gospel som
var seminartema med framføring.
Den største konsertopplevinga
var likevel laurdagskvelden i Bergen
domkirke. Da var det urframføring
av eit musikkverk - oratorium - som
var laga for denne rikskirkesangfes
ten. “Du fornyer jordens ansikt” var
tittelen på oratoriet, med tekst og
tekstutvalg av Svein Ellingsen og
med Harald Gullichsen som kom
ponist. Det var Bergen domkor og
Stavanger domkantori sammen med
solistar og musikarar frå Bergen fil
harmoniske orkester, og med bisko

pen i Møre, Ingeborg Midttømme,
som resitatør. Eit vakkert verk og
ei flott oppleving! Heile rikskirke
sangfesten var fokusert på miljøet
vårt og det å ta vare på skaparver
ket, og oratoriet hadde også dette
som motiv.
Etter denne konserten hadde vi
festmiddag i stemnehotellet med
fantastisk god mat, helsingar frå dei
andre nordiske landa sine represen
tantar, song og andre innslag.
Avslutningsdagen, søndag 22.
april, var det festgudsteneste i Ber
gen domkirke med radiooverføring
av messa. Både biskopen i Bjørgvin,
Halvor Nordhaug, og Mørebisp
Ingeborg Midttømme deltok, Ber
gen domkor framførte m.a. ein ny
skrive motett av Eilert Tøsse. Og
med så mange korsongarar i kyrkje
benkene var det ei fulltonande og
storslått messe vi fikk ta del i.
Fine opplevingsrike dagar i Ber
gen var over, - vi fikk også sett oss
om i byen i “fritimane” våre -, og
vi reiste heim med mye å glede oss
over.
Sigrid Haavik
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Trosopplæring med alle
Med nye lokaler i kjerkstu og man
ge barn som kommer på samling
ene, har søndagsskolen fått et skik
kelig oppsving. Søndagsskolen er
et viktig element i dåpsopplæringa.
Mottoet til Søndagsskolen er Jesus
til barna. Det er viktig at vi kan gi
bibelfortellingene videre til barna,
forteller Ingeborg Meslo Ulvin,
som er en av søndagsskole-lederne.
- Nå som kristendom ikke len
ger er et skolefag er det enda mer
opp til foreldrene hvor mye barna
får med seg av slik kunnskap. Ved å
ta med barna til søndagsskolen sør
ger man for at barna får med seg de
viktigste bibelhistoriene og betyd
ningen av dem. Barna får mulighet
til å bli kjent med Jesus og troen på
Gud, forteller Ulvin.

NATURSTI RUNDT KIRKA: Ingeborg Meslo Ulvin viser en tegning av Paulus
som lagde et bål på Malta, og ble bitt i hånda av en slange. Miriam Vang, Ane
Kimo Håvan og Kristian Høstland følger interessert med.

Hustad kyrkje, olsokkvelden kl. 17.30:

”Trælaoki – salme frå ein træl”
Dette er tredje året teatermono
logen ”Trælaoki – Salme frå ein
træl” blir framførd i Hustad kyr
kje i olsoktida – og denne gon
gen på sjølvaste olsokkvelden.
Det høver godt: Handlinga har
tilknytning til Hustad ved Hustad
kyrkje (i vikingetida garden Hu
sabø på Øyna), og viser korleis
slavetid vart avløyst av et liv i
fridom etter at Kristenretten vart
innførd.
”Trælaoki” er eit gamalnorsk
ord og tyder ”Trælens åk” (åk
= tung bør). Handlinga høyrer
heime i vikingetida. Gjennom
den frigjevne trælen Karle, spela
av Tor Wibe, får vi eit innblikk
i livet til dei som stod lågast på
rangstigen før og etter innførin
ga av Kristenretten.
Før Karle vart fri mann, bar
han namnet Skakkjeft og var træl

under bonden Tore frå Husabø
(Hustad). Trælane var liveigne og
undertrykte, og bøndene hadde
all makt over dei. Med slik makt
kunne Tore gje påbod om at den
vesle sonen til Skakkjeft og kona
Sota skulle berast ut i skogen
for å døy. Botnlaus sorg og for
tviling gjekk seinare over til hat
og hemntankar hos trælen, som
bestemde seg for å drepa hus
bonden som hemn for ugjernin
ga. Men slik vart det ikkje. Karle
gjekk ein veg gjennom sorg, hat
og hemntankar mot kjærleik, for
soning og tilgjeving.
Forestillinga har vorte til i
eit samarbeid mellom forfatta
ren Torvald Sund, regissør Bjørn
Asle Tollan og skodespelaren Tor
Wibe.
Kari Nikolaisen

Tor Wibe som den frigjevne trælen
Karle.
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sanser på søndagsskolen
Hun fortsetter: - Det er viktig at
barna opplever det som gøy å gå på
søndagsskolen, og at det er frivil
lig og ikke tvang. Barna må få ha
undringen og spørsmålene. Mange
barn synes det er spennende å høre
bibelhistorier, og kanskje kjenner
de seg igjen i noe av det de bibelske
personene møtte av utfordringer?
Barn kan føle seg utfordret på det
som har med tro og verdier å gjøre.
Søndagsskolen på Sakshaug
har samling annenhver søndag, og
når det er gudstjeneste klokka 11
på søndags formiddag. Dette er en
ordning som kom i gang etter at
antall gudstjenester ble redusert.
Tidligere var søndagsskolens møte
plan lik med messelista. Planen er å
fortsette med samlinger annenhver

søndag også i andre halvår. Det
vil bli laget en halvårsplan igjen
når messelista fram til jul forelig
ger. Samlingene vil bli annonsert
i Inderøyningen, på plakater og i
Kyrkjeblad for Inderøy Prestegjeld.
Oppstart etter sommeren blir
søndag 2.september kl.11 på Kjerk
stu. En vanlig samling varer i cirka
en time, og består av sanger, gjerne
med bevegelser, trosvedkjenning i
forenklet versjon, og formidling av
bibelfortellinger, som oftest gjøres i
to versjoner: en for de yngste, og en
for barn i skolealder.
- Det er flere måter å formidle
en fortelling på. Den klassiske
søndagsskole-metoden er flanello
grafen. Den er “still going strong”.
Nå brukes i tillegg dåpsopplærings

verktøyet “Sprell Levende”. Det er
et pedagogisk opplegg for alle san
ser, forteller Ingeborg Meslo Ulvin.
- Hensikten med å drive søn
dagsskole er å fortelle barna om
Gud og Jesus på en måte som de
kan forstå. Da er det ofte nyttig å
bruke for eksempel lek, anima
sjonsfilm, aktiviteter eller tegning i
stedet for å bare å sitte i ro og høre
et voksent menneske snakke. Sam
lingene avsluttes med velsignelse.
Da blåser en av lederne såpebobler
over alle sammen for å synliggjøre
hvordan Gud velsigner oss, sier
Ulvin og avslutter: - Søndagsskolen
ønsker alle barn velkommen!
Ivar Wang

Leseombud
I fjor høst startet vi opp en ordning
med leseombud her i Inderøy. Siden
da har 4 leseombud jamt og trutt lest
for små og store grupper ved Inder
øyheimen og Nessveet.
Det er foreningen ”Leser søker
bok” som nasjonalt står for denne
satsningen. Alle kommuner oppfor
dres til å gi dette tilbudet til eldre,
svaksynte og andre som av ulike
grunner ikke lenger kan lese selv.
Mange personer, både unge og
eldre, ønsker at noen kan komme og
lese høyt for dem, enten fra bøker
eller fra aviser. Det kan være en be
boer på en institusjon, eller det kan
være en hjemmeboende. Leseom
budet leser gjerne også for bare én
person! I tillegg kan det være bebo
ere som ønsker hjelp til å få bøker
fra biblioteket brakt hjem til seg. Et
leseombud er altså en frivillig som
leser høyt for andre.
Men vi trenger flere frivillige!
Og vi ønsker oss flere å lese for.

Leseombudene Anne Kristin Aursand, Mabel Løvhaug og Judit Breivikås sammen
med Torunn Sandstad Næss fra biblioteket. Pål Dahl var ikke til stedet da bildet
ble tatt.

Gjennom biblioteket har leseom
budene et felles forum for utveks
ling av erfaring og tips/veiledning.
Institusjonenes oppgave blir å til
rettelegge og ta godt imot leseom
budene når de kommer på besøk.
Som mottaker av et leseombud be
stemmer du selv hvor ofte dere tref
fes og selvsagt også hva som leses.
Ordningen er uforpliktende og taus
hetsplikt en forutsetning.

Så tenk tanken: Jeg – et leseombud? Eller: Jeg ønsker meg et
leseombud!
Interesserte kan gjerne ta kon
takt med biblioteket, tel. 74124226,
eller e-post: bibliotek@inderoy.
kommune.no
Tekst/foto: Torunn Sandstad Næss
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Slekters gang
Inderøy sokn
Døypte
18.03. Jens Jørstad Ulvin
08.04. Eilev Tveit Wang
Audun Reitan
Helle Heistad Fossum
22.04. Jocob Njuolla Kvistad
06.05. John Simen Valstad Leknes
(døpt i Mære kirke)
10.06. Astrid Møller Sundnes
Vigde
11.02. Marianne Gustad og
Kristian Husby
19.05. Margrete Næss og
Roar Carlson
09.06. Inger Lise Gravaas og
Ole Henrik Kallum
Døde
15.03.
20.03.
24.03.
24.03.
25.03.
29.03.

Margit Refsaas
f. 1925
Hellfrid Margrete Jørve f. 1941
Torlaug Norum
f. 1917
Reidar Berg
f. 1949
Kristian Sørli Vist
f. 1991
Roald Leknes
f. 1929

29.03. Hilde Margrethe Flatberg
		
f. 1939
31.03. Kåre Hernes
f. 1924
31.03. Tormod Karlsen
f. 1923
05.04. Julius Margido Indreråk
		
f. 1920
21.04. Marek Tadeusz Bala f. 1972
30.04. Arne Marting Farbu f. 1949
03.05. Oddrun Gran
f. 1946
22.05. Arne Ingemar Norum f. 1928
23.05. Asbjørn Fjerstad
f. 1934
30.05. Øystein Sakshaug
f. 1922

Røra sokn
Døypte
25.02. Aksel Sakshaug
(døpt Montala kyrka, Sverige)
25.03. Oda Mathilde Anshus Lien
09.04. Aksel Olaisen Buran
17.06. Noah Almli Kummernes
Matilde Holtan Kammen,

Døde
16.03. Lennart Holmvik
19.03. Ellen Olea Austad
10.04. Alf Sem

f. 1951
f. 1934
f. 1941

Sandvollan sokn
Døypte
18.03. Anton Skogset
03.06. Tea Elise Strøm Klokkerud
Døde
24.05. Asbjørg Eggen Bjørgen f. 1942

mosvik sokn
Døypte
05.04. Adele Cecilia Ørsjødal
28.05. Frid Angelica Røliaunet
Vigde
28.04. Ingeborg Gangås og
Torstein Næss

Vigde
20.04. Edel Johansen og
Svein Arild Bjerkan

Besøkstjenesten i Inderøy
Det er nå over 30 år siden besøks
tjenesten i Inderøy ble etablert,
etter initiativ fra soknerådet, i
samarbeid med sanitetsforenin
gene. Senere er også Røde Kors
blitt med.
Mange har vært, og er, enga
sjert som besøksvenn, og mange
har fått besøk.
Det kan være flere her i kom
munen som av forskjellige grun
ner kan ønske seg en besøksvenn,
å ha noen å prate og drikke kaffe
med, å få bli med på tur, butikk,
konsert, eller hva det måtte være.
I det hele, gjøre noe i lag!

Og det kan være mange som
kan tenke seg å bli besøksvenn.
Det går også an å bli telefonvenn.
Vi vil derfor sende ut denne opp
fordringen:
Meld dere på som besøksvenn!
Vi ønsker oss «venner» i alle
aldre, kvinner og menn. Eneste
forpliktelse er å skrive under på
et taushetsløfte, slik at de vi be
søker skal føle seg trygge.
Vi vil også oppfordre dere
som ønsker en besøksvenn, el
ler pårørende til noen som gjerne
kunne ønske seg dette, å melde
fra til oss.

Er du – interessert i folk?
Er du – glad i å slå av en prat?
Har du – noen ledige stunder?
Har du – omtanke for dine
medmennesker?
Da har du gode muligheter til
å bli en god besøker!
Vil du vite mer om hvordan
tjenesten fungerer, ta kontakt
med Mildrid Opheim Næss, tlf.
92605865, eller Anne Kristin
Aursand, tlf. 41683428.
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Messeliste
01.07

5. søndag i treenighetstiden
Matt 7, 21-29
Kjerknestangen
kl 11.00
Friluftsgudsteneste
v/spr. Holmeide

12.08. 11. søndag i treenighetstiden
Mark 2, 23-28
Sakshaug gml kyrkje kl 12.00
Gudsteneste v/vikarprest
Sigrid Lauglo. Kjerkmarsj

08.07. 6. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 13-20
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste
v/vikar Sigrid Lauglo

19.08. 12. søndag i treenighetstiden
Luk 8, 1-3
Hustad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikarprest
Sigrid Lauglo

15.07. 7. søndag i treenighetstiden
Luk 19, 1-10
Hustad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikarprest
Sigrid Lauglo

26.08. 13. søndag i treenighetstiden
Luk 12, 41-48
	Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sigrid Lauglo
Presentasjon av konfirmantene
Sakshaug kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Presentasjon av konfirmantene
Heggstad kyrkje
kl 19.00
Kveldsgudsteneste
v/vikarprest Sigrid Lauglo
Presentasjon av konfirmantene

22.07. 8. søndag i treenighetstiden
Mark 12, 37 b-44
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest
Sigrid Lauglo
25.07. Hamnasetran
kl 18.00
Olsokvangdring v/Trygve Wold
29.07. Olsok
Luk 9, 23-26
Sakshaug gml kyrkje kl 18.00
Olsokgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
Hustad kyrkje
kl 19.30
Olsokgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium
05.08. 10. søndag i treenighetstiden
Matt 18, 21-35
Solem
kl 12.00
Friluftsgudsteneste
v/prestevikar Jan Olav Veium

02.09. 14. søndag i treenighetstiden
Luk 17, 7-10
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Sangandakt v/Vestlandske
indremisjon
09.09. 15. søndag i treenighetstiden
Luk 10, 38-42
Salberg kyrkje
kl 19.00
Gudsteneste v/vikar
Konfirmantpresentasjon
16.09. 16. søndag i treenighetstiden
Matt 5, 10-12
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
50-årskonfirmantfest

	Mosvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
50-årskonfirmantfest
23.09. 17. søndag i treenighetstiden
Luk 7, 11-17
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
50-årskonfirmantfest
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
50-årskonfirmantfest
07.10. 19. søndag i treenighetstiden
Joh 7, 14-17
Salberg kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
Utdeling av 4-årsbok
Høsttakkefest
Vestvik kirke
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar
Utdeling av 4-årsbok
Høsttakkefest
14.10. 20. søndag i treenighetstiden
Mark 10, 2-9
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
Høsttakkefest
21.10. 21. søndag i treenighetstiden
Luk 16, 19-31
Heggstad kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/vikar
Utdeling av 4-årsbok
Høsttakkefest
28.10. Bots og bønnedag
Luk 18, 9-14
Sakshaug kyrkje
kl 11.00
Gudsteneste v/Israelsmisjon
	Mosvik kyrkje
kl 11.00
Gudstjeneste v/vikar

Inderøy Prestegjeld
www.inderoy-prestegjeld.no
Kyrkjekontoret
Inderøy kyrkjekontor............... tlf. 74 15 60 20
Telefax 74 15 60 21
Mobiltlf. Holmeide........................97 70 71 51
e-post:
inderoykirkekontor@inderoy-prestegjeld.no

Organist:
Siv Anette Lorentzen............... tlf. 74 15 52 75
mobil 95 12 22 01
Gravarar / kyrkjegårdsarbeidarar
Tor Gunnar Nilsen
Kåre Jørstad
John Halvor Berg

Røra sokn:

Leiar i fellesrådet:
Ann-Kristin Wiik Langfjæran,
..............................................mob. 95 17 57 97

Mosvik sokn:

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

Leiar i soknerådet:
Frode Neergård........................ tlf. 91 79 78 48

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

Leder i menighetsrådet:
Ann Kristin Langfjæran............ tlf. 951 75 797

Bolig
Sokneprest Margrete Holmeide,
Marenbakken 1........................ tlf. 97 70 71 51

Inderøy sokn:
Leiar i soknerådet:
Maria Aune.............................. tlf. 95 79 55 86

Inderøy fellesrådområde:
Kyrkjeverge:
Kjell Westerdahl....................... tlf. 74 15 60 20
............................................ mobil 90 08 42 33
Assisterende kyrkjeverge:
Helge Brattaker................... mobil 91 71 06 39

Inderøy Kirkestue: Bestilling av rom i
forbindelse med minnesamvær, selskaper
m.m.: Solveig B. og Reidar Pedersen,
tlf. 47 64 49 09 / 95 78 88 29

Mosvik kirkestue...................... tlf. 74 06 46 97
Graver: Odd Hamstad.............. tlf. 95 79 89 90
Assisterende kirkeverge Helge Brattaker har
kontordag i Mosvik kirkestue på onsdager.
Tlf. 74 06 46 97 / 91 71 06 39.

Mosvik og Vestvik kirker:
Kirketjener:
Odd Hamstad........................... tlf. 95 79 89 90

Kyrkjeblad for Inderøy Prestegjeld
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Det står skrevet: « Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i
den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter,
verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere:
Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempel
kisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt
hun hadde å leve av.»
Evangeliet etter Markus 12, 41-44
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