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Kirkeverge Storvig, Kristin 909 89 407 kristin.storvig@steinkjer.kirken.no
Konsulent, gravplassforvaltning Nicolaisen, Per Ivar 926 46 443 per.nicolaisen@steinkjer.kirken.no
Kontorsekretær Dyrstad, Elin Synnøve 996 24 880 elin.dyrstad@steinkjer.kirken.no
Kantor Steinkjer/Egge De Beer, Rudolf 950 13 440 rudolf.debeer@steinkjer.kirken.no
Kantor Steinkjer/Egge Eek, Kristin 951 47 757 kristin.eek@steinkjer.kirken.no
Organist Stod/Kvam/Følling Hatling, Lars 980 20 215 lars.hatling@steinkjer.kirken.no
Organist Mære/Henning/Ogndal Skjeflo, Jonas 980 84 616 jonas.skjeflo@steinkjer.kirken.no
Organist Beitstad Thorsen, Gudmund 917 81 271 gudmunth@frisurf.no
Kantor (permisjon) Valle, Liv Marit liv.marit.valle@steinkjer.kirken.no
Kateket Øren, Frank 995 72 767 frank.oren@steinkjer.kirken.no
Menighetspedagog Kvarving, Monica Binde 900 74 484 monica@steinkjer.kirken.no
Menighetspedagog/konsulent Mæhre, Marte Cicilie 990 32 573 marte.andersson@steinkjer.kirken.no
Trosopplærer Voll, Anne Lise 906 77 650 anne.lise.voll@steinkjer.kirken.no
Kirketjener, Henning Aalberg, Judy 952 98 673 judyaalberg55@gmail.com
Kirketjener, Følling/Kvam Aunan, Gunnbjørn 911 47 085 gunnbjorn.aunan@steinkjer.kirken.no
Kirketjener, Steinkjer Gahongayire, Joy 952 79 714 gasjoy8@yahoo.com
Kirketjener, Stod Haugbotn, Olav Tarald 905 21 203 olav@steinkjer.kirken.no
Kirketjener, Ogndal Kvam, Per Kristian 918 52 711 perk53@hotmail.com
Kirketjener, Kvam Meldal, Kjell Arne 976 99 296
Kirketjener, Beitstad Opdal, Arne 911 10 528 arne.opdal@steinkjer.kirken.no
Klokker, Stod Finanger, Bjørn Leo 928 50 792 bjorn.finanger@ntebb.no
Gravplassarbeider Aune, Egil 482 27 484 eg.aune@hotmail.com
Gravplassarbeider Ovesen, Trond 992 63 595 pilver1@hotmail.com
Gravplassarbeider/kremtoriet Thorhallsson, Thordur 966 82 298 thordur77@gmail.com
Krematør Tønder, Rolf thunder3025@gmail.com

Kirkeverge Millerjord, Torbjørn 982 44 025
Gravplassarbeider/kirketjener Reinsberg, Heidi 982 44 029
Gravplassarbeider/kirketjener Sildren, Erling 975 21 190
Kirketjener Sildren, Ole Edvard 901 40 098

Prost, Stiklestad prosti Danielsen, Gustav 482 14 141 gustav.danielsen@steinkjer.kirken.no
Sokneprest Steinkjer/Egge Groven, Arne 971 43 033 arne.groven@steinkjer.kirken.no
Sokneprest Henning/Ogndal Hauksdottir, Arndis Osk 454 94 699 arndis.hauksdottir@steinkjer.kirken.no
Sokneprest Mære Jøhnk, Tine 464 49 122 tine.johnk@steinkjer.kirken.no
Sokneprest Stod/Kvam/Følling Leivann, Anne Beate 480 38 718 anne.b.leivann@steinkjer.kirken.no
Sokneprest Beitstad Steingrimsson, Gunnar Einar 472 00 928 gunnar.steingrimsson@steinkjer.kirken.no
Sokneprest Steinkjer/Egge Tveit, Harald Nordtug 915 84 018 harald.nordtug.tveit@steinkjer.kirken.no
Vikarprest Verran Johansen, Per Jostein
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STEINKJER KIRKELIGE FELLESRÅD
Skolegata 14
7713 Steinkjer

74 14 57 00
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Liaveien 1 
7790 Malm
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av Forfatter

Ny kirkeverge i Steinkjer

av Trond Gystad
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Kristin Storvig ble fra 1. mars tilsatt som ny kirkeverge 
i Steinkjer kirkelige fellesråd. Hun overtok jobben etter 
Gunnvald Granmo. Kristin fratrer jobben ved fylkesbiblioteket 
etter 25 år, 20 av dem som fylkesbiblioteksjef. Hun går også 
av som leder av Steinkjer menighetsråd. Det var gjennom 
kirkesaker i menighetsrådet hun fikk «smaken på» å jobbe mer 
for den norske kirka. Hun fortsetter som frivillig tekstleser i 
Steinkjer kirke – en oppgave som har gjort henne enda mer 
glad i kirka og gudstjenestene.

Jeg spurte hva det var som motiverte henne til å søke jobben 
som kirkeverge?  
Til det svarte Kristin at hun hadde lyst til å bidra mer, eller 
bruke mer av seg selv til beste for den norske kirke og de 
verdier den står for. Jeg vil gjerne jobbe for at flere finner det 
meningsfullt å tilhøre og besøke kirkene våre, sier hun.

Hva er jobben til en kirkeverge?  
- En kirkeverge er den daglige leder for Steinkjer kirkelige fellesråd. Noen av arbeidsområdene 
mine blir å ha forvaltningsansvar for alle kirkebygg i kommunen, følge opp kantorer, kateket, 
kirketjenere, kirkegårdsarbeid, drift av krematoriet, diakoni og trosopplæring. Så vi skjønner det 
er nok å ta tak i for en kirkeverge! – Det blir mye nytt å lære, og jeg gleder meg til å komme inn i 
et personale med mye erfaring og kunnskap. Kristin sier at hun kanskje spesielt er opptatt av at de 
to arbeidsgiverlinjene i kirka skal fungere godt i lag, altså fellesrådets ansatte og prestene som har 
bispedømmet som arbeidsgiver. - Jeg ser også fram til å kunne jobbe for at fellesrådet skal være en 
tydelig støtte for menighetsrådene og for frivillige som stiller opp for at de lokale kirkene skal være 
gode, åpne møteplasser.

Kan du si litt om din bakgrunn?  
– Jeg er vokst opp i Brønnøysund, nest yngst av fem søsken. Jeg er gift og har tre barn, den yngste 
datteren min på snart 17 bor fortsatt hjemme. Kristin studerte bibliotekfag og pedagogikk i Oslo, og 
har nylig avsluttet sin master innen kunnskapsledelse. En av de første jobbene hun hadde var som 
biblioteksjef på Snåsa, men lengst fartstid har hun på fylkesbiblioteket i Steinkjer.

Kristin er et friluftsmenneske og liker turer både til fots og på ski. Hun er med på jazzdans, og 
selvfølgelig står litteratur hennes hjerte nær. Hun regner med at hun fortsatt blir en hyppig bruker av 
biblioteket.

Vi ønsker Kristin til lykke med jobben som ny kirkeverge!
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Hvorfor helbreder ikke 
Jesus?
Bibelen har mange fortellinger om at Jesus helbreder. 
Mange ber fortsatt til Jesus om helbredelse, uten at det skjer noe. 
Har Jesus sluttet å helbrede? 
Noen kan fortelle om underfull hjelp, men det er flere som forteller at de ikke fikk 
hjelp.

Historien om den syke ved Betesda dam synes jeg er lærerik i denne 
sammenhengen. 
Her lå det mengder av syke og ventet på at en engel skulle gjøre vannet opprørt. 
De trodde da at den som først kom uti, ble helbredet. 
Jesus henvendte seg til en lam mann som hadde vært syk i 38 år. 
Fordi han var lam, var han ikke i stand til å komme seg fort uti vannet, da var det 
alltid noen som kom før han. 
Jesus sa da at han skulle reise seg opp og gå hjem, og plutselig var han frisk.

Men hva med alle de andre? 
Det fortelles ikke at Jesus gjorde noe for dem. Det sier meg at Jesus ikke kom for å 
bli verdens helbreder, men verdens frelser. Han kom ikke for å utrydde all sykdom, 
men for å hjelpe oss til relasjon med den gode Gud, en relasjon som varer ved, tvers 
gjennom døden og inn i evigheten.

Jesu under kalles tegn. Jesus gjorde dem for å vise hvem han er. 
Han forkynte ikke bare i ord, men også i handling. Fortsatt er det mennesker som 
opplever under og som på den måten får hjelp til å tro. Men de fleste av oss må satse 
på det Jesus sa etter å ha hjulpet tvileren Thomas til å tro. Salige er de som ikke ser 
og likevel tror.

Å be er å legge sin hjelpeløshet i Guds hender. 
La oss fortsette med det og være åpne for det Gud gjør. 
Noen ganger endres livssituasjonen. 
Andre ganger får vi styrke til å leve det livet vi faktisk lever – også med sykdom.

Andakten
Av prost Gustav Danielsen



av Forfatter

Hva vil vi med Stiklestad 
prosti?

av Gustav Danielsen
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1.januar 2019 ble Nord-Innherad og Sør-Innherad prosti slått sammen til Stiklestad prosti. Dette 
ble markert med festgudstjeneste i Stiklestad kirke 6. januar, med biskop Herborg Finnset til stede. 
Under kirkekaffen etterpå holdt jeg et lite innlegg der jeg pekte ut tre viktige tema for det nye 
prostiet. For dere som ikke hadde anledning til å være til stede, vil jeg gjenta noe av det jeg sa.

1. Olavsarven 
Navnet på det nye prostiet forplikter. Vi har en spesiell forpliktelse til å forvalte Olavsarven – 
minnet om begivenhetene i 1030, dette som markerte kristentruas gjennomslag i Norge. Slaget på 
Stiklestad var ikke en kamp mellom hedninger og kristne. Olav hadde nok også en livsførsel som på 
en del områder vanskelig kan forenes med dagens forventninger til en kristen, men han hadde sett 
noe ved kristendommen som fascinerte han, slik at han ville ta med seg denne nye trua til Norge. 
Og det som skjedde rundt hans død fikk avgjørende betydning for religionsskiftet.
Å ta vare på Olavsarven betyr ikke ukritisk å hylle fortida, men å se hva som kan brukes av dette 
inn i vår sammenheng. Den nære koblingen mellom stat og kirke er heldigvis i ferd med å bli 
historie, men det at det fins en egen trøndersk kristentradisjon er det spennende å arbeide videre 
med. Hva har dette hatt å si for truslivet i denne delen av landet?

2. Det samiske.
Vi lever i kjerneområdet for sørsamisk kultur, og med den tospråklige kommunen Snåsa innen 
prostiets grenser. Derfor har vi tatt i bruk noen sørsamiske tekster i gudstjenesten, ikke fordi 
sørsamene ikke kan norsk – men for å vise at vi verdsetter deres språk. Det er et lite bidrag til å 
gjøre samene stolte over sin egen kultur og eget språk. Alt for lenge har storsamfunnet og kirka 
bidratt til forakt for og nedvurdering av samene. Fornorskningen er et mørkt kapittel både i deres og 
vær historie.
Stiklestad prosti kan bidra til noen små skritt i en positiv retning.

3. Folkekirken
Dette er den dominerende kirkeforståelsen i vårt område – at kirka er for alle og at dåpen er eneste 
medlemskrav. Her er det plass for både de aktive og de passive, de som tror fullt og helt og de som 
tviler på det meste. Folkekirken er et fristed der folk kan være og fritt nærme seg troens verden i sitt 
eget tempo.
Men folkekirken forutsetter at det er et folk som er med. Statskirken var statens ansvar, på linje med 
mange andre statsetater. Folkekirken er folkets ansvar. Det blir meningsløst å snakke om folkekirke 
dersom medlemsandelen kommer tydelig under 50 %. Det blir heller ingen folkekirke uten av folk 
deltar, samles til gudstjenester, gir neste generasjon en god opplæring i kristen tro og  at flertallet er 
preget av verdier som menneskeverd og nestekjærlighet.
La oss sammen bygge et prosti som ivaretar både Olavsarven, det sørsamiske og folkekirken.



Konfirmantleir på 
Lillehammer av Tine Jøhnk
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Fredag 1. februar kjørte tre busser fulle av 
forventningsfulle konfirmanter og ledere av 
sted mot Lillehammer. I Håkonshall ble vi 
innkvartert sammen med 900 andre konfirmanter. 
Innkvarteringen forgikk oppe under de øverste 
tribuner og selve hallen var innredet med 
spisesone i den ene enden, en stor scene i den 
andre og fortsatt var det rikelig med gulvplass til 
aktiviteter midt på hallgulvet. 
Helgen ble åpnet med arrangement ute ved 
hoppbakkene der den olympiske ild ble tent 
og fakkeltog. Etterpå var det åpningsshow på 
hovedscenen i hallen og undervisningssamlinger i 
mindre grupper.

Lørdag morgen var det undervisning og 
kickstart fra hovedscenen. Heretter var det ut 
på forskjellige aktiviteter. Ganske mange hadde 
valgt slalåm i Hafjell denne dagen, men det var 
også forming, bobkjøring, aking og mye annet 
å velge i. På kvelden var det marked til inntekt 
for prosjekt i Uganda. Her skulle de forskjellige 
undervisningsgrupper bruke fantasien og komme 
på ting de kunne «selge» på markedet. Her kunne 
man så kjøpe seg til klemmer, kjøpe fruktsalat og 
vaffel, få flettet håret, bli bortført, spille pingpong 
og mye annet. Ordentlig morsomt og kreativt 
var det! Etterpå var det festkveld med show på 
hovedscenen. 

Konfirmantarbeidet på Steinkjer er i stadig utvikling. De seneste 
år har vi opprettet forskjellige «valgfag» innenfor opplegget og 
dette konfirmantår har vi for første gang vært med på «Hekta» sin 
konfirmantweekend i Lillehammer. 
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Søndagen var det ungdomsgudstjeneste fra 
hovedscenen. På alt som forgikk fra hovedscenen 
var det en god del sang akkompagnert av et 
dyktig band og med dyktige forsangere. Det var 
dans og drama og det gav en opplevelse av å være 
en del av et stort felleskap. 
Søndagen var det også en god stund midt 
på dagen til forskjellige aktiviteter i og 
rundt Håkonshall og Lillehammer. Og etter 
avslutningsshow fra hovedscenen vendte vi atter 
nesen mot Steinkjer.

Det var en ganske innholdsrik helg. Vi rakk 
utrolig mye på ganske kort tid, aktivitetene 
for konfirmantene var flotte og mangeartede, 
samtidig som vi voksne også opplevde et godt 
fellesskap. I en av sangene vi sang var setningen 
«Store ting kan skje når vi står sammen». Og jeg 
tenker den er midt i blinken her. For dette var flott 
og stort og noe vi alle fikk til sammen.

Og tatt ned på et lavere perspektiv:
Når menighetene i Steinkjer samarbeider, så får 
vi til et bedre tilbud for konfirmantene, og så 
klarer vi å tilby slikt som dette: Konfirmanthelg 
på Lillehammer med 900 andre konfirmanter!



Konfirmanter
2019
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 Elias Rønning Haraldsen
Julie Kristine Brandtzæg-Dahl
Sigrun Forås Korsnes
Jesper Kristoffer Iversen
Vilde Aastrøm Hynne
Emilie  Hoseth
Vilja Sofi Vådahl Bjerkan Langnes
Malin  Hindberg
Laura Jun Larsen
Morten Nilsen  Grande
Kaja Åstrøm Glømmen
Andrea Åstrøm Glømmen
Ronja Emilie Dahl Fossum
Thea  Fossan
Hedda Elnan Brosveet
Oda Jønvik Holmen
Linnea Hoseth Svendsen
Sebastian Hofstad Arntsen
Kristoffer Akseth Arnesen
Simen Andreas Svendsen Wågan
Anna  Vekseth-Hahn
Emma Elise Vangstad
Sivert Grøtan Kvistad
Daniel Andersen Thune
Hilma Sofie Finstad Aarlott
Espen  Skrattalsrud
Simen  Rørvik
Andreas Røysing Owesen
Ingrid Letnes Olsen
Mathias  Nordgaard
Ruben  Larsen Hoås
Mads  Tungseth

Konfirmanter i Steinkjer kirke  
4. mai 2019 kl. 11.00

Tuva  Sandal
Tove Charlotte  Guldahl- Olsen
Sondre  Langlitrø
Tormod Rosø Nicolaysen
Hedda  Sandal
Bjørn Andy Lee Herodias Austheim
Kristian  Skage
Erika  Talseth-Munkvold
Sofie  Veie
Emilie  Aunan
Karen Amalie  Rosenvinge
Christoffer  Morch
May Helene Skjevik Walde
Martin Rosendal Ødegård
Frida Regine Grøtan Jacobsen
Oliver  Røsten

Konfirmanter i Steinkjer kirke 
5. mai 2019 kl. 11.00

William Aleksander Rossing Malmo
Vilde Reitan
Tom-Andre Sæther
Per Harald Polle Solberg

Konfirmanter i Følling kirke 
5. mai 2019 kl. 11.00

Isa Marie Semb Bjerkan
Heine Gjølga Olsen
Marie Moen Pettersen
Hildur Amalie Ryan
Erlend Svepstad

Konfirmanter i Henning kyrkje 
5. mai 2019 kl. 11.00
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Hanna Lillemark Morberg
Sivert Moen
Aleksandra Lilleløkken
Brian Valla Hustad
Benjamin Holberg
Bendik Aalberg Hatlinghus
Sigrid Hansen
Madine Gjerseth
Martin Fredly
Tormod Stamnes Enes
Oskar Dalbu
Vegar Lægran Bratsve
Madelen Bobel
Tuva Bjarghov
Trygve Birkebekk

Konfirmanter i Egge kirke  
11. mai 2019 kl. 10.30

Stian Knudsen Vannebo
Henrik Tyldum
Amalie Stav
Trym Arnøy Solheim
Hannah Haugseth Skogli
Erlend Tømmerås Røkke
Sigve Hundset Rognli
Magnus Riseth Pedersen
Linn Kristin Pedersen
Sondre Bardal Mørch
Marius Møller Schiefloe
Sigurd Berg Finstad
Emma Sophie Eide
Markus Elli Aurstad

Odin Ellingen
Konrad Tronstad
Christell Svenning
Hanna Lindgren Stokke
Tina Alexandra Myren
Julian Kvamseng
Lina Rolstad Karlsen
Joakim Jenshus
Kirvil Jørgensen Holstad
Hans Haudemann-Andersen
Marius Engan Gartland
Thea Lovise Eggereide Bratberg
Nathaniel Binde
Marina Pettersen

Konfirmanter i Egge kirke  
12. mai 2019 kl. 11.00

Konfirmanter i Egge kirke  
11. mai 2019 kl. 13.00

Tor Erik Sprauten Rapp
Roar Valøen 
Isak Moe
Julie Grøtan 
Joakim Håpnes Saur
Anna Moe

Konfirmanter i Kvam kirke  
12. mai 2019 kl. 11.00

Konfirmanter i Follafoss kirke
5. mai kl. 11.00

Kristinn Rafn Bjarnason
Emilie Vandsvik Storli
Jonas Lind Tangstad
Torill Helene  Tangstad
Ken Jøran   Tørstad
Simen  Vandsvik
Sandra  Vandsvik
Hans Ole  Vanebo

Marcus Ressem Boholm
Sindre Lyngseth Dahl
Fredrik Roli Håven
Andreas Aune Løvseth
Hannah Angelica  Mellingen
Mia Josefine  Nordgård
Magnus Stamnli Nyvold
Frank Arne  Overrein
Sebastian Bahl Rasmussen
Maiken  Reitan
Iver Markus  Sjømark
Julie Hatlinghus Stein

Konfirmanter i Malm kirke  
12. mai 2019 kl. 11.00
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Oda Xiao Yan Garnvik
Fredrik Oksås Guin
Andrea Helden
Adrian Korsvei-Pedersen
Adrian Langlie Holmstad
Helene Lånkan
Emma Wibe Rugland
Martin Østvang Saur
Arne Iver Skei
Malin Christine Storjord Berg
Krister Zachariassen
Natalie Johnsen Østgård

Konfirmanter i Mære kyrkje  
26. mai 2019 kl. 10.30

Julie Almli
Jenny Modell Almlid
Peder Almlid
Sigrid Aunan Andersen
Julie Bardal
Jonas Bratberg
Hedda Bergh Finstad
Erik Fjerstad
Annikken Grande
Magnus Gulstad
Fridbjørg Anna Gunnarsdottir
Tim André Haugseth
Bjørnhild Andrine Hopstad Vanebo
Sandra Alida Størvold
Anders Svarte

Konfirmanter i Beitstad kirke 
19. mai 2019 kl. 10.30
Alf Kåre Sande Daling
Edvard Folden Estensen
Erik Ovesen Haugnes
Jonas Eillertsen
Oskar Kornelius Rødsjø
Sander Kvistad Gjersvik
Astrid Haugen Kleppa
Charlotte Amalie Lande
Hanna Richstad
Ingrid Amalie Thorsen
Marthe Volden
Selma Lykke Slørdal
Sunniva Natali Sivertsen Vanebo
Thea Cathrine Høglund
Una Skei

Konfirmanter i Beitstad kirke 
19. mai 2019 kl. 13.00

Petter Christian Grønnesby 
Henrik Nessan-Ramberg 
Emilie Kluken
Håkon Råde 
Eirin Lynum
Anita Finanger Sjøvold
Jens Oskar Haugdal Nygård
Bjørn Are Hunnestad Frydeblad

Konfirmanter i For kirke  
19. mai 2019 kl. 11.00

Ola Andreas Bjerkan
Anders Bragstad
Mia Christine Brattås
Daniel Buan Slapgård
Kristoffer Lorvik Eggen
Noah Wang Holmen
Victoria Magdalene Braset Jenssen
Nils Johannes Kempe Landstad
Berit Skei
Martine Solberg
Emilie Viken
Markus-Andre Rønning Molvik
Sara Marie Stornes Våset

Konfirmanter i Mære kyrkje  
26. mai 2019 kl. 12.30



Nathalie Røyseng Egge
Rakel Marie Henninen Farbu
Johannes Finstad
Karl Erik Lein-Fossum
Emma Cathrine Gaundal
Ida Nathalie Haugseth.   
Patrick Alexander Kaldal
Erik Østerås Overrein
Trym Mathias Rennan
Oskar Røysing
Sondre Sisselvold
Tonje Viken Strugstad

Konfirmanter i Bodom kapell
30. mai 2019 kl. 13.30
Joakim Andreas Resve
Martin Lindset Sværd
Sunniva-Marri Berget Jørum

Konfirmanter i Skei kirke
30. mai 2019 kl. 11.00
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KONFIRMASJONSDATOER 
2020

Steinkjer Steinkjer kirke 2. mai og 3. mai
Stod For kirke 3. mai
Henning Henning kyrkje 3. mai
Egge Egge kirke 9. mai og 10. mai
Følling Følling kirke 10. mai
Ogndal Skei kirke 21. mai
Kvam Kvam kirke 24. mai
Beitstad Beitstad kirke 24. mai
Mære Mære kyrkje 31. mai

INNSKRIVING AV 
KONFIRMANTER 
VÅREN 2019 

Beitstad Beitstad kirke 4. juni kl 17:00
Egge Egge kirke 11. juni kl 17:00
Steinkjer Steinkjer kirke 11. juni  kl 19:00
Stod For kirke 11. juni  kl 17:00
Følling  Følling kirke 11. juni  kl 19:00
Kvam Følling kirke 11. juni kl 19:00
Henning Henning kyrkje 19. juni  kl 17:00
Ogndal Skei kirke 19. juni kl 19:00
Mære Mære kyrkje 12. juni kl 17:00

Følg med på vår nettside
www.steinkjer.kirken.no

for påmelding til konfirmasjon 2020



Orgelklubben
Maren Margrethe av Arne Opdal

- 12 -

Orgelklubben Maren Margrethe er oppkalt etter Steinkjers første 
organist, Maren Margrethe Molde. 

Steinkjer var tidlig ute med å starte orgelklubb, forteller kantor Kristin Eek, og legger til at det ikke 
er mer enn ti slike klubber på nasjonalt plan. 35-40 barn og ungdommer har til nå fått undervisning 
på Steinkjer-orgelet. Det er Kristin Eek som startet klubben og undervisninga i 2010. Etterhvert 
har også Liv Marit Valle og Rudolf de Beer kommet inn som lærere. Orgelklubben er tilknyttet 
Steinkjer kirkelige fellesråd, og alle de ti elevene som får undervisning i år, får en halvtimes 
undervisning hver uke. Det er det pedagogiske opplegget til Bjørn Vidar Ulvedalen som følges, og 
alle er med og får spilletid og praksis på enkelte gudstjenester, skolegudstjenester og konserter, og 
får dermed rik og allsidig erfaring.

Torkildsen på Åsen
Orgelelevene får undervisning på det store Torkildsen-orgelet, som har tiårsjubileum i år. 
Høsten 2009 startet vi et tilbud som kalles orgelkonfirmant, og det var starten på orgelklubben, 
forteller Eek, og legger til at de merket en positiv og større interesse for å spille på orgel. Siden 
starten har 15-17 konfirmanter tatt imot tilbudet, og flere av dem har spilt på egne konfirmasjons-
gudstjenester.

MESTERMØTE. Her er orgelelevene samlet, sammen med kantor Kristin Eek, John Pål Inderberg på ulike 
saxofoner, og Henning Sommerro som er en habil organist, sanger og dyktig på trekkspill.
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Raskt med på gudstjenester og konserter
-En av mine kjepphester er at elevene skal få være med på 
gudstjenester så raskt som mulig, sier Eek. Noen kan spille et 
enkelt stykke under nattverden eller ofringa. Andre klarer kanskje 
melodien på «Milde Jesus», så kan de mer erfarne elevene spille 
resten. Det er viktig at de kjenner hvordan det er å spille mens 
menigheten synger. 
Dessuten kommuniserer barn og ungdom på en annen måte enn 
når voksne formidler til barn. De unge ser ofte opp til hverandre, 
og får ofte lyst til å gjøre det som de andre barna gjør.

Mestermøte
I vinter har det vært tre Mestermøte-samlinger i Steinkjer 
kirke. I oktober kom Erling With Aasgård fra Trondheim, en av 
Norges fremste organister. I november kom Katrine Immerkjær 
Kristiansen. Hun bor i København og er en pionér innen 
orgelklubber. Den tredje samlinga var nå i februar med John Pål 
Inderberg og Henning Sommerro.

Målsettingen for tiltaket er å gi orgelelevene inspirasjon til videre 
spilling og utvikling, gi publikum et møte mellom de unge og 
mesterne og å gi økt tilhørighet til kirka.

BLÅ SALME. Erik Bye har 
skrevet teksten til Blå salme. Ikke 
alle vet at Henning Sommerro 
har skrevet melodien. Daniel 
Opdal akkompagnerte John Pål 
Inderberg på denne salmen under 
mestermøtet.

Maren Margrethe Molde
f. 1751 - d. 1825

Datter av pastor Ole Molde. Maren 
Margrethe ble den første organist i For 
og fungerte helt til Ole Nygård overtok 
orgelkrakken en gang på 1820-tallet.  
Maren Margrethe sies å ha vært en 
av de første kvinnelige organister i 
Norge 

(Kilde. For kirke i gammel og ny tid, 1996)

Utleie av dåpskjoler

Strandveien 10 - Tlf: 74 16 15 34

Vask - Rens - Utleie



Nytt lydanlegg i 
Steinkjer kirke av Harald Nordtug Tveit
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Vi tok en prat med Per Steinar 
Mikkelsen, som har vært hånd 
og hanske i arbeidet med dette, 
både i planlegging av hvilket 
anlegg vi skulle skaffe, og i 
forberedelse og gjennomføring 
av installasjonen. 

- Hva tenker du er den største 
forskjellen mellom det gamle 
og det nye anlegget?

- Det blir en helt annen lyd 
nå, der stemmen på den som 
snakker, kommer tydelig fram. 
Ikke minst vil det bli bedre 
for de som sitter bak i kirken.  
Det nye anlegget kan også 
brukes til sang og musikk i 
gudstjenester og konserter. I 
tillegg er det montert monitor 
framme i kirken, slik at de som 
sitter i koret, kan høre det som 
sies, og det er også en monitor 
på galleriet.

- Hva med utseende?

- Det er faktisk færre synlige 
høyttalere nå enn det var før. 
Det har også blitt ryddet i 
gamle kabler som lå langs 
taket. Så estetisk passer det nye 
anlegget bedre til kirkens rene 
linjer.

Etter lang tids planlegging og vurdering av forskjellige muligheter kom 
det opp nye høyttalere i Steinkjer kirke i slutten av januar. 

- Det har vært en del 
dugnad i forbindelse med 
installasjonen?

- Ja, selv om det teknisk sett 
har vært en enkel installasjon, 
har det vært mye arbeid. 7 
personer har arbeidet totalt 205 
timer, lagt 500 meter kabel, 
og 250 m kanaler. Det var 
lett å få tak i folk, både med 
og uten elektrikererfaring. 
Dugnadsgjengen besto av folk 
som ikke kjente hverandre fra 
før, men det ble et utrolig godt 
fellesskap i gruppa.

Mikkelsen legger til at det ble 
boret tre hull i golvet, slik at 
en del kabler går i taket på 
menighetssalen for å unngå 
for lange kabelføringer inne 
i kirken. Golvet er 48 cm 
tykt, så her måtte det leies inn 
spesialmannskap.

Det gjenstår litt småting, og 
ikke minst opplæring av de 
som skal bruke anlegget. Men 
allerede nå opplever vi at lyden 
er blitt mye bedre enn den var 
før.

Bjørnar Vesterdal monterer 
kabelkanal i taket

Dugnadsgjengen har besøk i 
lunsjpausen. Fra venstre. Bjørnar 
Vesterdal, Inge Olaussen, Magne 
Joar Vandvik (skjult), Kristin Storvik, 
Odd Arvid Møller, Harald Nordtug 
Tveit, Asbjørn Nygård, Stein Egil 
Krogstad, Trine Binde Bratberg fra 
SteinkjerAvisa

Daniel Glaister gjør klar til å 
montere mikseren
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Ønsker du å snakke 
med presten?
Noen ganger kan det være godt å ha en samtale med noen 
under fire øyne. Kanskje er det noe du har hørt i en preken 
som du gjerne vil snakke mere om. Er det opplevelser, gode 
eller vonde, som kan være godt å dele med noen, der du 
samtidig vet at det du deler ikke kommer videre? Kanskje 
sliter du med sorg etter at du har mistet noen av dine nære og 
du ikke vet hvem du kan snakke med?
Eller er det andre emner som du gjerne vil ta opp?
Stort eller smått, ta kontakt med oss.
Du finner navnene og telefonnumrene til alle prestene på en 
av de første sidene i bladet.

Hilsen Arne Groven, og de andre prestene. 

Menighetens hyggestund er godt i gang med sine møter i det nye året. Som vanlig er det Steinkjer 
menighetsråd som har det første møtet på nyåret, og som her blir kalt 6. januarfesten.
Menighetens Hyggestund begynner da første torsdag i februar.  Harald prest holdt andakt og Inge 
fortalte om maleren Henrik Sørensen. Han har som kjent malt det store kunstverket som ble gitt til 
Steinkjers barn 1940, og henger her i Menighetssalen.

De frammøtte koste seg etterpå  med god mat og kaffe. I år som før var det Losje Dagmar som 
hadde serveringen på februarmøtet, og de hadde smurt deilige snitter for anledningen. Bordene var 
nydelig dekorert med tulipaner, og praten går alltid lett når det serveres god mat og kaffe.

Men en bekymring har vi som styrer med dette. Oppmøtet går nedover, og fortsetter det slik vil det 
om få år stoppe seg selv. Kanskje gjør vi ikke godt nok arbeid med å legge tilrette, eller at møtene 
ikke er godt nok bekjentgjort? Kanskje er det på tide at jeg som leder trekker meg tilbake og lar 
yngre krefter slippe til?

Men i alle fall blir det nytt møte torsdag 2. mai kl. 11.00 (i Steinkjer kirkes menighetssal) 
Tradisjonelt har det blitt arrangert en sommertur i juni. De senere årene har Sigmunds Reiser hjulpet 
oss med dette. Nå har han lagt opp sin virksomhet, og foreløbig vet vi ikke hvem som overtar, og 
når dette skal skje.

Menighetens
hyggestund av Inge Pettersen



Kirken som kulturbygg
Intervju med Svein Bjørge
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av Ove Holde
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Svein Bjørge, hva er ditt forhold til kirken?
Avbalansert og krevende. Kirken er uløselig knyttet til den 
kristne tro. Jeg har ikke noe problem med det egentlige kristne 
budskapet, men historisk sett har det blitt misbrukt til noen av de 
verste grusomheter i menneskets historie. Samtidig er det et rom 
jeg har stor respekt for, med en stemning og positiv energi som 
alltid har både tiltalt meg og fascinert meg.  

Hva gjør kirken med musikken og musikerne?
Den gjør definitivt noe, og det tror jeg bestemt handler om den 
stemningen og energien som finnes i de fleste kirkerom. Samt det 
faktum at de fleste kirkerom er formet for akustikk. De som bygde 
kirker i gamle dager var mestre i dette faget, hvordan skape god 
akustikk i rommet. 
De fleste som kommer inn i kirkerommet føler automatisk en 
respekt for kirkerommet. Dette blandet med stemningen av å 
være i en kirke, bringer ofte frem en spesiell stemning også hos 
artistene. De uttrykker seg annerledes enn på en klubbscene. 
Musikken blir ofte «nærere» og mer stemningsfull, og på den 
måten oppleves den ofte også sterkere.   
De fleste kirkerom har fantastisk god akustikk. Publikum blir også 
mer andektig i kirkerommet, som igjen føler til at de lytter mer enn 
de gjør på en klubbscene.

Legger kirka begrensninger på musikkvalg? 
Ikke slik vi har opplevd det i samarbeidet med Steinkjer 
menighetsråd om Steinkjer kirke, som jeg bare kan berømme. 
Jeg har full forståelse for at kirka vil ha begrensninger, men i 
så måte opplever jeg Steinkjer menighetsråd som svært åpne og 
fordomsfri. Jeg føler at de jobber ut fra en ide om at «Kirken 
skal være åpen for alle», og på den måten mener jeg bestemt at 
de er med på å bryte ned et stigmatisert inntrykk av kirken som 
gammeldags og konservativ. Det tror jeg også er svært viktig for 
kirkas fremtid som noe mer enn en «serviceinstitusjon» for dåp, 
bryllup og begravelser. Kirkerommet må brukes på en positiv 
måte, og ingen utrykk er sterkere enn musikken. Kirken skal 
være raus og inkluderende, og det føler jeg virkelig at Steinkjer 
menighetsråd har vist.
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Kommende arrangement - se forøvrig vår hjemmeside

Lørdag 12. januar var det nyttårskonsert i Egge kirke til 
inntekt for restaurering av orgelet i kirka. Orgelkomiteen 
planlegger ulike prosjekter for å skaffe til veie midler til 
restaureringsarbeidet, og konserter er et av prosjektene. 
Det er andre året «jula synges ut» i Egge kirke. Kirka er 
lun og trivelig, og passe stor til denne typen arrangement. 
Konserten ble en fin opplevelse for både publikum og aktører. 
Det var svært mange besøkende, noe som kanskje tyder på at 
innbyggerne i Egge gjerne vil ha konserter i kirka si. Kanskje 
har vi en ny og fin tradisjon?

I år som i fjor deltok Egge sanitetsforening med kaffe og 
bakst, og i år som i fjor ga Steinkjer Hagesenter blomster til 
konserten. Både saniteten og Hagesenteret bidro til en fin 
ramme rundt hele konserten, og de fortjener virkelig en ekstra 
takk for innsatsen.

Tusen takk til alle som deltok, og til alle som møtte opp som 
publikummere. 

Dette var den tredje konserten til inntekt for orgelprosjektet. 
Den neste blir lørdag 27. juli i Steinkjer kirke, hvor 
Olsokkoret vil være hovedaktør.

Konsert for restaurering av orgelet
i Egge kirke av Håkon Kuntze

Babysang
Det arrangeres babysang 
i biblioteket, Dampsaga, 
hver torsdag kl. 11:30 - 
12:30 (vi følger skoleruta). 
Dette er et tilbud til 
foreldre med barn fra 0 - 
2 år. Vi synger, leker og 
hygger oss.
Tilbudet gjelder for alle 
i Steinkjer kommune. 
Servering av kaffen, te og 
frukt.

- Trosopplæringen

28. april kl. 19:00  Steinkjer kirke 
Gospelnight

30. april kl. 19:00 - Steinkjer kirke
Kirkeakademiet med Christian Ingebrigstsen 
og Henrik Syse

22. mai kl. 18:00 - Egge kirke
Steinkjer Soul Kids og Steinkjer Soul Children

25. mai kl. 19:00 - Henning kyrkje 
Våronnkonsert

29. mai kl. 18:00 - Steinkjer kirke
Sommerkonsert med Orgelklubben Maren 
Margrethe

1. juni kl. 12:00 - Steinkjer kirke 
Orgelmeditasjon

2. juni kl. 19:00 - Steinkjer kirke 
Sommerkonsert. Steinkjer kammerkor og 
Jørgen Skogmo, gitar

27. Juli kl. 16:00 - Steinkjer kirke 
Olsokkonsert med Olsokkoret fra Stiklestad. 
Inntektene går til orgelprosjektet i Egge kirke.

3. august kl. 12:00 - Steinkjer kirke 
Orgelmeditasjon

8.august kl. 12:00 - Steinkjer kirke 
Orgelmeditasjon 

9. august kl. 12:00 - Steinkjer kirke 
Orgelmeditasjon

10. august kl. 12:00 - Steinkjer kirke 
Orgelmeditasjon
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Rapport frå orgelkomiteen
i Mære kyrkje

- 18 -

av Odd Sæheim

Eit og eit halvt år er gått sidan den nye orgelkomiteen i Mære kyrkje 
starta sitt arbeid. Vi starta med å utarbeide ein aktivitetsplan og 
finansieringsplan som vi prøver å følgje og som viser at vi innan 2024 
skal ha nytt orgel på plass i middelalderkyrkja vår. 

I 2018 hadde vi bl.a. kunstauksjon av eit maleri av Inger Ramberg Røthe. I tillegg har vi trykk og 
kort for sal laga av tre maleri frå Inger. Trykk og kort er å få kjøpt hos oss i komiteen i tillegg til at 
vi før høgtidsdagar sit på COOP Extra på Mære. 

I 2018 har vi fått små og store private gåver, minnegåver og større donasjon. Dette er vi svært glade 
for. Totalt har vi fått 550 000 kr i gåver i 2018, og har 31.12.18 kr 967 410 på orgelfondets konto.

Gåver til orgelfondet i  
Mære kyrkje

konto. 4410 06 59546
Vipps 501413

Vi skal også i 2019 ha mange tiltak med 
salmekveldar, konsertar, og eit nytt kunstprosjekt 
der vi har fått eit maleri av Mære kyrkje laga av 
utflytta mæresbygg Turid Våset.

Maleriet vil bli lagt ut for budrunde som 
avsluttes på Sparbudagen 2019. Ved utgangen 
i kyrkja står det ei heimlaga spare/orgelpipe-
bøsse som det er greitt å legge pengar på, og 
orgelkomiteen er svært glad for både små og 
store gåver anten i bøssa eller ved å gi direkte til 
orgelfondet. 

I det videre arbeidet vil vi snart ha på plass ein 
orgelkonsulent til å hjelpe oss med framdrift av 
det praktiske med søknader og innhenting av 
anbod. Møte med kommuneleiinga der vi ønsker 
signal om kommunens bidrag er også viktig å få 
på plass.  
Fleire lag og organisasjonar har sagt seg villig til 
å støtte orgelsaka økonomisk så snart kommunen 
har kome med sine garantiar. 

Orgelkomiteen retter ein stor takk til alle som 
er med på eit felles løft for nytt orgel i Mære 
kyrkje



Stenging av For kirke
- Status - av Stod menighetsråd
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I slutten av november 2018 ramlet en større 
bit av pussen i taket ned. Samtidig hadde flere 
sprekkdannelser blitt større. Totalvurderinga 
der og da førte til at kirka ble stengt med 
umiddelbar virkning. 
Tidspunktet passet usedvanlig dårlig, da vi 
var i ferd med å gå inn i ei tid på året med 
mye aktivitet i kirka. Fungerende kirkeverge 
tok straks tak i situasjonen og kontaktet 
fagmann for å få laget en situasjonsrapport 
for hele himlingen i kirka. Fagpersonen anså 
sprekkdannelsene som så alvorlig at kirka forble 
stengt. 

Ting har gått relativt raskt, og i midten av 
januar var et arbeidslag i gang med å meisle 
opp sprekkene de fant. Dette for å kunne se 
hvor omfattende problemene var under. De fant 
mange nye små sprekker, som vi ikke så nede 
fra golvet. Disse ble selvsagt også meislet ut. 
Etter at laget var ferdig med meislingen, har de 
stått på med innlegging av ny masse i sporene. 
Dette arbeidet er nå fullført, og taket er i dag 
trygt.
  
Det som mangler nå er maling. Denne jobben er 
i skrivende stund ute på anbud.   

Etter innspill fra Stod menighetsråd vedtok 
fungerende kirkeverge å åpne kirka for bruk 
utover våren, til og med konfirmasjonen 19. 
mai. Etter dette vil kirka atter en gang bli stengt, 
og man går i gang med å male taket. Aktiviteten 
er lavere på sommers tid og kirka kan stå mer 
åpen i forhold til lufting og tørking av maling.
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Glimt fra
biskopens besøk
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Søndag 6. oktober blir det stor 
jubileumsgudstjeneste i Beitstad.  
Biskop Herborg Oline Finnset har meldt sin 
ankomst og skal sammen med menigheten i 
Beitstad feire kirkas 150 årsjubileum.

Beitstad kirke har i anledning jubileet blitt 
renovert og arbeidet med dette fortsetter 
utover våren/sommeren.
Sist høst ble det bestilt et nytt orgel, men 
dette blir nok dessverre ikke ferdig til 
jubileet. 

Det er satt ned en egen komité som er godt 
i gang med planene for jubileet. Målet er 
at det skal utarbeides et jubileumstidskrift. 
Dette arbeidet ledes av Aud Eli 
Kristoffersen.

I neste nummer av «Kirke&Samfunn» 
vil vi gi en mer omfattende presentasjon 
av Beitstad kirke og forhåpentligvis 
programmet for jubileumsfeiringen

Beitstad kirke 
150 år

Fra og med 2019 er det satt i gang et 
prøveprosjekt hvor alle menighetene i 
Steinkjer og Verran kommuner går sammen 
om et felles og større menighetsblad. Bladet 
distribueres i Steinkjer og Verran kommuner.

«Kirke&Samfunn», et kjent menighetsblad 
for alle som har tilhørighet til Steinkjer og 
Egge menigheter, ble valgt som basis for det 
nye bladet.

Alle menigheter, Steinkjer kirkelige 
fellesråd og prestene har en representant i 
redaksjonskomiteen.  
Ansvarlig redaktør er Ove Holde, Mære 
sokn. 

Vi håper du setter pris på «det nye» bladet.

E-post til redaksjonen: 
post@kirkeogsamfunn.no



Info fra 
Kvam menighet
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Hva er Kvam menighet opptatt av og hvilke saker rører seg i menigheten?

Trosopplæring. 
Menigheten jobber med å finne fram til trosopplæringstiltak som treffer målgruppen og gir god 
oppslutning, og gode opplæringstiltak skaper grunnlaget for oppslutningen rundt kirken i tiden 
framover. Vi deler ut bøker til 2-åringer, 4-åringer og 5. klassinger. Disse tiltakene er godt etablert 
og har god oppslutning.
I perioden til sittende menighetsråd er det gjort to forsøk på å danne et barnekor til konkrete 
anledninger (påske og nå før bispevisitasen). Dette har ikke slått an.

Minnelund 
Menigheten har mottatt en oppfordring om å lage en minnelund ved Kvam kirke. Bakgrunnen for 
en slik henvendelse er at familier i dag ofte bor langt fra hverandre, og det er ingen selvfølge at nær 
familie har anledning til å stelle familiens gravsted. Dette er en avgjørelse som ligger til kirkelig 
fellesråd, men det er interessant for menighetsrådet å finne ut hva våre medlemmer er opptatt av.

Gudstjenester utenfor kirken 
Kvam menighet har flere av gudstjenestene utenfor selve kirken. Det holdes årlig to gudstjenester 
i Skauna i Øvre Kvam, 2. pinsedag er det gudstjeneste på det gamle kirkestedet på Kjerkol, og på 
gammelkirkegården på Kvam vestre er det gudstjeneste ved Olsok. Disse gudstjenesten har ofte et 
bedre besøk enn når gudstjenesten holdes i kirken. Her brukes det lokale krefter som kirkemusikk. 
Musikklaget LIV har vært «organist» ved Olsokgudstjenesten i mange år og menighetsrådet i Kvam 
benytter anledningen til å takke for samarbeidet og gratulerer musikklaget med 130-årsjubileet i 
disse dager. Vi kan reflektere litt rundt hvorfor det er bedre besøk på disse gudstjenestene.
- Er en gudstjeneste utenfor kirkebygget mindre høytidelig?
- Oppleves en slik gudstjeneste mer folkelig?
- Har en gudstjeneste utenfor kirken et annet innhold som treffer bedre?

Vår menighet er en folkekirkemenighet hvor våre medlemmer ikke er så opptatt av det religiøse 
innholdet, men bruker kirken ved familiebegivenheter og bryr seg om det som skjer rundt kirken. 
Gode eksempler på dette er oppslutningen om den årlige vårdugnaden på kirkegården. Her har 
oppmøtet ofte vært på 60 personer. Malerjobben på kirkebygget er et annet eksempel der i alle fall 
75 personer bidro til et betydelig ansiktsløft for kirkebygget. Dette bildet viser en nymalt nordvegg 
og nymalte vinduskledninger.

I fjor ble det fra kommunens side til stilt kr 300 000 til disposisjon for nødvendige utbedringer 
på kirkebygget. Av disse er det kr 157 000 igjen som skal brukes til å utskifting av bordkledning, 
spesielt på vestervegg, og utbedring av handicaptrappa. Det gjenstår å se hvor langt dette rekker.

De siste to årene har blomsterfondet mottatt mange gaver og menighetsrådet ønsker å utfordre 
menigheten til si noe om hva som bør prioriteres for disse midlene. 



Fasteaksjonen 
2019 av Anne Beate Leivann
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Det nærmer seg påske, og tradisjonen tro går Fasteaksjonen av stabelen. 
Konfirmantene står klare til å ringe på dører og samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. Aksjonen er 2. april i Verran og 9. april i Steinkjer
Gi et liv med rent vann!
I over 50 år har Fasteaksjonen gitt Kirkens 
Nødhjelp mulighet til å hjelpe mennesker i 
humanitære kriser. Tema for Fasteaksjonen 
2019 handler om Kirkens Nødhjelps arbeid 
med vann, sanitær og hygiene (WASH) i 
utsatte områder omkring i verden, gjennom 
langsiktige utviklingsprosjekter og i akutte 
katastrofesituasjoner.

Også i år skal frivillige over hele Norge være 
med på å samle inn penger til brønnboring, 
latrinebygging og andre tiltak som redder liv 
rundt om i verden.

Urent drikkevann tar flere liv enn krig i verden. 
844 millioner mennesker mangler nødvendig 
tilgang til vann. Sammen med lokale partnere 
bidrar Kirkens Nødhjelp til å sikre mennesker i 
fattige og marginaliserte lokalsamfunn tilgang 
til rent drikkevann mange steder i verden. 
Også du kan bidra når menighetene i Steinkjer 
og Verran skal gjennomføre årets aksjon. 

Ta godt imot konfirmantene våre! De gjør en 
stor innsats for den delen av menneskeheten 
som mangler rent vann og akseptable sanitære 
forhold!

Vil du vite mer?  
fasteaksjonen.no
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Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1.  Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2.  Du blir del av et kristent fellesskap
3.  Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4.  Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5.  Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7.  Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
10.  Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Engasjér deg i kirken der du bor. Still til valg innen 30. april

Høsten 2019 skal det 
velges 7000 medlemmer 
til menighetsrådene i 
Den norske kirke. Som 
medlem i menighetsrådet 
kan du ha stor innflytelse 
på de lokale oppgavene 
og utfordringene i din 
kirke. 
Bli med!

Kirkevalget 
9. september 2019

Beitstad menighetsråd
beitstad@sokn.org

Egge menighetsråd
egge@sokn.org

Følling menighetsråd
folling@sokn.org

Henning sokneråd
henning@sokn.org

Kvam menighetsråd
kvam@sokn.org

Mære sokneråd
maere@sokn.org

Ogndal menighetsråd
ogndal@sokn.org

Steinkjer menighetsråd
steinkjer@sokn.org

Stod menighetsråd
stod@sokn.org

Verran menighetsråd
tm@verran.kirken.no

Kontakt nominasjonskomiteen i ditt sokn (menighetsrådet)



Våre ildsjeler

av Tine Jøhnk

- 25 -

Hvorfor er du med som 
forsongar i Mære kyrkje?

Det er interessant og skapar 
songglede. Songen har for 
meg vori nærmast ein livsstil,  
både  solosong, korsong  og 
song i lag og foreningar, 
songen høyrer med. Slik er 
det og i forsongargruppa, 
trur vi kjenner på å vera eit 
«ryggstød» for salmesongen, 
og det skapar eit fellesskskap 
som kjennest bra for dei i 
kyrkjebenkane og oss på 
galleri. Det er og fint å lære  
nye salmar og songar, og «ære 
være « prest og organist som 
sørger for fornying av toner og 
ord. 

Hvor lenge har du vært med? 

Har vori med i fleire år, er vel 
ein av veteranane, og blir med 
så lenge stemmen held. Så 
er det slik at stemmebånd er 
muskler som treng trim, og kva 
er betre enn å starte søndagen 
med å varme opp stemmen!

Andre frivillig-oppgaver du 
bidrar med /Har bridratt med 
innen kirken?

Var med ein fireårsperiode 
i soknerådet, det var ei 
lærerik og fin tid, og fekk 
innsyn i den organisatoriske 
og administrative sida av 
«kyrkja», samt at kyrkjebygget 
og kyrkjegårdsdugnaden var 
ein del av rådet sitt ansvar.
Var og klokkar i seks år, fine, 
lærerike og arbeidssame 
år. Minnest at det var ei  
særskilt kjensle å vera åleine i 
kyrkjerommet. 
Vil nemne at det er ein fin 
aktivitet i juli månad å vera 
kyrkjevert i «Åpen kyrkje». 

Hva føler du du får igjen for å 
være frivillig i kirka?

Kjenner eg  blir litt fornøgd 
med meg sjøl og andre 
frivillige som er med. Vil gjere 
om på ein vakker korsong og 
eit sitat i dette svaret. 

«Å, det er vent i Mæreskjerka 
(Neslandskyrkja), når klokkone 
gjeve dur, der heve eg fengje 
og lagt i frå meg, og der hev eg 
stai brur».
 
Er dette noe du anbefaler 
andre også?

Ja, det er det, mye interessant å 
vera med på, mye å lære om.

Annet du vil si om 
frivilligehetsarbeidet innen 
kirka?

Vi har ein arv å ta vare på, 
både det gamle kyrkjebygget, 
kyrkja sine ritualer og den 
kristne tru.
Ja, kyrkja treng oss!

Tydeligere kan det vel ikke 
sies.

Vi i kirka takker alle 
som bidrar med stort og 
smått. Sammen får vi så 
mye mere til!

I kirkene våre er vi avhengig av frivillige som stiller opp og bidrar. Det er mange 
forskjellige oppgaver å ta tak i. I Mære kyrkje har vi en fast forsongagruppe som 
stiller opp ganske jevnt over hele året og bidrar til å løfte salmesangen og de 
liturgiske ledd.  Vi har intervjua en av de trofaste sangere, Turid Berg.



Planting og stell
av gravsted
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Fester/ansvarlig for grav kan inngå skriftlig avtale med Steinkjer kirkelige fellesråd om årlig stell 
av grav til en fastsatt pris.I avtalen inngår det tre plantinger på gravstedet i løpet av sesongen, og 
gravene skal vedlikeholdes og vannes i vekstsesongen.
På enkelte kirkegårder (Egge, Beitstad, Steinkjer, Mære) er det ganske mange slike avtalegraver, 
og for gravplassforvaltningen fører det til ekstra mye arbeid når sommeren ble så tørr som den var i 
fjor.
Som et prøveprosjekt, inngikk derfor fellesrådet en avtale med Egge sokn v/Egge blomsterfond om 
at blomsterfondet overtok ansvaret for planting og stell mot et vederlag per grav til blomsterfondet. 
Totalt er det nå ca. 35 avtalegraver på Egge, og dette ble en meningsfull dugnadsoppgave og en god 
inntekt til blomsterfondet. Avtalen er derfor videreført, og oppleves som en vinn-vinn-situasjon, 
både for gravplassadministrasjonen og blomsterfondet.
 
Vi ser at mange liker å stelle på kirkegårdene, og kanskje noen flere kan være frivillige og 
hjelpe til med denne dugnadsinnsatsen? Da kan de kontakte gravplassforvaltningen v/Per Ivar 
Nicolaisen eller Solbjørg Musum, som er leder i Egge blomsterfond.
 
Gravplassforvaltningen er også interessert i å inngå lignende avtaler med f.eks. blomsterfond 
på andre gravplasser i kommunen.

På nettsiden, www.steinkjer.kirken.no, finner du mer informasjon om planting og gravstell

Vårdugnad på gravplassene
Egge  24. april kl. 10.00 - 14.00 og kl. 17.00 - 20.00
Steinkjer 25. april kl. 10.00 - 14.00 og kl. 17.00 - 20.00
Henning 2. mai fra kl. 17.00
Følling 2. mai fra kl. 18.00
Kvam  7. mai fra kl. 18.00
Bartnes 7. mai fra kl. 17.00
Beitstad 7. mai kl. 10.00 - 14.00 og fra kl. 17.00
For  7. mai fra kl. 17.00
Mære  7. mai fra kl. 17.00
Skei  9. mai fra kl. 17.00
Bodom Ikke fastsatt, følg med på vår hjemmeside

Med forbehold om endringer (dvs hvis været ikke er på lag). 
Vil også bli annonsert på vår hjemmeside, www.steinkjer.kirken.no

av Solbjørg Musum
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Døgnvakt

464 15 003

Vi hjelper deg med alt innen 
gravferd og gravstein

Ølvegata 22, 7715 Steinkjer

Beitstad blomsterfond
4202 29 58881

Kvam blomsterfond
4410 32 79485

Bodom blomsterfond
0530 397 1140

Mære blomstefond
4410 36 99220

Egge blomsterfond
4410 36 27505

Skei blomstefond
4410 33 52093

Følling blomsterfond
4212 12 87611

Steinkjer blomsterfond
4410 33 93172

Henning blomsterfond
4202 05 10948

Stod blomsterfond
4410 35 31788

Blomsterfondene

Vet du at?
Foran et gravminne har du lov til å opparbeide et 
plantefelt. Dette er i forskriftene til gravplassene 
definert med følgende mål:

Bredden av plantefeltet tilsvarer bredden av 
gravminnet. Plantefeltet kan ikke stikke lengre 
frem enn 60 cm målt fra bakkant av gravminnets 
sokkel. Beplantning kan heller ikke være høyere 
enn gravminnet.

Dette betyr at du ikke har lov til å plante på 
siden av gravminnet eller bak gravminnet. Til nå 
har ikke gravplassforvaltningen vært restriktive 
på dette området, men vi opplever at det 
enkelte steder er problemer med bl.a. sommer- 
vedlikeholdet pga «ureglementert planting». Fra 
og med våren 2019 vil vi rydde litt i dette - og 
festere av gravsteder hvor vi ønsker en liten 
forbedring vil bli kontaktet.

Gravplassforvaltningen  
har egen hjemmeside

www.gravplassene.no

eller besøk oss via  
www.steinkjer.kirken.no
(menyvalg begravelse.....)



Messeliste
vår/sommer 2019

- 28 -

Søndag 14. april (Palmesøndag)
11.00 Steinkjer kirke
12.00 Sela fjellkirke
17:00 Helsetunet Verran

Torsdag 18. april (Skjærtorsdag)
11.00 Kvam eldresenter
12.00 Skihytta, Beitstad
12.00 Malm kirke
18.00 Egge kirke 

Fredag 19. april (Langfredag)
11.00 Steinkjer kirke 
11.00 Midterfjellet
12.00 Henningvola
13.00 Øyingen
16.00 Betania

Lørdag 20. april (Påskeaften)
11.00 Stod eldresenter
23.00 Steinkjer kirke 

Søndag 21. april (1. påskedag)
11.00 Steinkjer kirke
11.00 For kirke 
11.00 Bodom kapell
11.00 Mære kyrkje
12.00 Beitstad kirke
12.00 Malm kirke
15.00 Fines kirke

Mandag 22. april (2. påskedag)
11.00 Skei kirke
11.00 Egge kirke
11.00 Kvam kirke 
13.00 Henning kyrkje

Onsdag 26. april 
19.00 Mære kyrkje

Søndag 28. april
11.00 Steinkjer kirke
12.00 Sela fjellkirke

Onsdag 1. mai
11.00 Steinkjer kirke

Torsdag 2. mai
19.00 Beitstad kirke

Fredag 3. mai
19.00 Følling kirke

Lørdag 4. mai
11.00 Steinkjer kirke (konf.)

Søndag 5. mai
11.00 Henning kyrkje (konf.)
11.00 Mære kyrkje
11.00 Steinkjer kirke (konf.)
11.00 Følling kirke (konf.)
12.00 Follafoss kirke (konf.)
13.00 Beitstad kirke

Onsdag 8. mai
18.00 Malm kirke

Torsdag 9. mai
19.00 Kvam kirke

Lørdag 11. mai
10.30 Egge kirke (konf.)
13.00 Egge kirke (konf.)

Søndag 12. mai
11.00 Egge kirke (konf.)
11.00 Steinkjer kirke
11.00 Kvam kirke (konf.)
12.00 Malm kirke (konf.)

Onsdag 15. mai
19.00 For kirke

Fredag 17. mai
09.30 Kvam kirke
09.00 Skei kirke
10.00 Beitstad kirke
10.00 Henning kyrkje

10.30 Steinkjer kirke
10.30 Følling kirke
10.30 Malm kirke
11.00 Hamrum
13.00 For kirke
13.30 Verrabotn samf. hus

Søndag 19. mai
10.30 Beitstad kirke (konf.)
11.00 Steinkjer kirke
11.00 For kirke (konf.)
13.00 Beitstad kirke (konf.)

Søndag 26. mai
10.30 Mære kyrkje (konf.)
11.00 Steinkjer kirke
11.00 Egge kirke
11.00 Skei kirke
12.30 Mære kyrkje (konf.)

Torsdag 30 mai (Kr.h.fartsdag)
11..00 Skei kirke (konf.)
11.00 Beitstad eldresenter
12.00 Oftenåsen
13.30 Bodom kapell (konf.)

Søndag 2. juni
11.00 Følling kirke
12.00 Beitstad kirke
16.00 Egge kirke

Søndag 9. juni (1. pinsedag)
11.00 Mære kyrkje
11.00 Steinkjer kirke
12.00 Bodomheimen
12.00 Malm kirke
19.00 Bartnes kapell

Mandag 10. juni (2. pinsedag)
11.00 Skei kirke
11.00 Kjerkol
11.00 Egge kirke
13.00 Henning kyrkje



Søndag 18. august
11.00 Bodom
11.00 Kvam kirke
11.00 Steinkjer 

Søndag 25. august
11.00 Mære kyrkje
11.00 Hatlingsetra
11.00 Steinkjer 
12.00 Malm kirke
18.00 Egge kirke

Lørdag 31. august
17.00 Verrastranda

Med forbehold om endringer. 
Følg med på vår hjemmeside 
eller i dagspressen.

Søndag 16. juni
11.00 Henning kyrkje
11.00 Steinkjer kirke
12.00 Følling kirke
12.00 Sela fjellkirke

Søndag 23. juni
11.00 Skei kirke
11.00 Egge kirke
11.00 Steinkjer kirke

Søndag 7. juli
11.00 Steinkjer kirke

Søndag 14. juli
11.00 Egge kirke
12.00 Beitstad kirke
13.00 Henning kyrkje
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Søndag 21. juli
11.00 Skei kirke
11.00 Steinkjer kirke

Søndag 28. juli
11.00 Helge
12.00 Sela fjellkirke
14.00 Kvam gml
19.00 Mære kyrkje

Søndag 4. august
11.00 Steinkjer kirke
11.00 Friluft, Følling
12.00 Beitstad kirke

Søndag 11. august
11.00 Egge kirke
11.00 Henning kyrkje
11.00 Mære kyrkje

Åpen kirke natt til 1. og 17. mai 
     - Dørene er åpne for alle!
Også i år holder vi Steinkjer kirke åpen natten før disse mai-dagene, begge kvelder ca. kl. 
22:00 - 02:00. Her får ungdommen komme inn og varme seg, få servert vafler og varm drikke - 
og noen å prate med!
Vi voksne er en blanding av ansatte og frivillige som ønsker å være tilstede for ungdommene.  
Er du en av oss? Vi trenger alltid vaffelstekere og samtalepartnere!

-Trosopplæringen

Kirkelig fritidsordning - KFO
Vi fortsetter vår suksess med kirkelig fritidsordning og denne sommeren har vi planlagt to 
perioder, ved skoleslutt og skolestart. Vi har base i Steinkjer kirke, men vil trolig benytte oss av 
uteområder (Paradisbukta, Rismelen), avhengig av været.
Har du lyst til å være med som frivillig på en av dagene?  
Vi trenger praktisk hjel av noen som liker å være sammen med barn. Ta kontakt med 
trosopplærer Monica Binde Kvarving på tlf: 900 74 484

Datoer for sommeren
Periode 1: 20. - 21. juni
Periode 2: 12. - 14. august

Vi har maks kapasitet på 30 
barn i hver periode

For mer informasjon og 
påmelding, se:
www.steinkjer.kirken.no

LIV LEK LATTER
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Beitstad 
Pettersen, Arnt Kåre 1959 - 2018
Velde, Sverre 1931 - 2019
Tessem, Lilly 1921 - 2019
Saursaunet, Solveig Oddbjørg Jenny 1932 - 2019
Karset, Wenche 1947 - 2019

Egge 
Rein, Roald Ingvar 1937 - 2018
Kristiansen, Gudmund Johannes 1943 - 2018
Skarstad, Brit K 1952 - 2018
Langeng, Per Kristian 1939 - 2018
Saur, Marie Alette 1946 - 2018
Sveinhaug, Marion 1929 - 2018
Djuvsland, Per 1929 - 2018
Hellem, Bjørn Steinar 1945 - 2018
Nervik, Alfhild Oline 1925 - 2018
Billdal, Karin 1937 - 2019
Saursaunet, Synnøve 1955 - 2019
Hynne, Sigmund 1960 - 2019
Gulling, Arnodd 1938 - 2019
Bjørnerås, Per 1950 - 2019
Grøtan, Morten 1930 - 2019
Kjelvik, Johannes 1928 - 2019
Johnsen, Randi 1935 - 2019

Fines
Bjørn Arne Sagen  1957 - 2019

Follafoss 
Klara Amundal 1922 - 2019
Einar Singvard Overrein 1940 - 2019

Henning 
Austheim, Else Målfrid 1935 - 2018
Bilstad, Ester 1936 - 2018
Austheim, Kjellrun Laila 1946 - 2019

Kvam 
Slåttelid, Johanna 1928 - 2018
Saur, Paul Atle 1928 - 2018

Malm 
Gunnar Jacobsen 1932 - 2018
Marie Oliva Landsem 1922 - 2018

Aud Aalberg 1934 - 2018
Sverre Johan Grønbeck 1932 - 2018
Erling Gunnar Folden 1929 - 2019
Nelly Hopstad 1930 - 2019
Odd Brønstad 1928 - 2019
Odd Skålbones 1938 - 2019
Inger Oddrun Brenden 1934 - 2019
Knut Landsem 1931 - 2019
Kim Kirkreit 1990 - 2019
Molly Landsem Hansen 1922 - 2019

Mære 
Kvam, Gunvor Lydia 1923 - 2018
Kvernmo, Alf 1921 - 2018
Grande, Julie Oline 1931 - 2018
Buan, Joralf 1935 - 2019
Nordvik, Reidun Gurine 1928 - 2019
Berg, Åse Marta 1939 - 2019
Hembre, Åsta Reidun 1927 - 2019

Ogndal 
Haagensen, Magnhild 1926 - 2018
Meier, Gunnar 1925 - 2018
Skjevik, Else Oline 1931 - 2019
Strugstad, Kjellrun 1928 - 2019

Steinkjer 
Brandsmo, Reidar 1933 - 2018
Øksnes, Bjørn Tormod 1940 - 2018
Giskås, Kjell 1940 - 2018
Johansen, Inger Elisabeth 1924 - 2018
Utvik, Solveig 1923 - 2018
Grøtan, Gerd 1931 - 2018
Beyersdorf, Gudrun Gerda Brigitte 1947 - 2018
Strand, Agnar 1924 - 2018
Frøseth, Bergljot 1928 - 2018
Ertsås, Idar Anton 1944 - 2018
Eriksen, Randi 1936 - 2018
Mølnvik, Gudrun Nanna 1940 - 2018
Gudmundsen, Hilmar Andreas 1927 - 2018
Vang, Magne 1941 - 2018
Mølnvik, Steinar Kjell 1940 - 2018
Moe, Knut 1923 - 2018
Ottesen, Roar 1954 - 2019
Aarstad, Gerd 1944 - 2019

De som har gått bort
23.10.2018 - 18.03.2019
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Rodum, Randi 1930 - 2019
Løfblad, Svense 1946 - 2019
Hammer, Aleksander 1987 - 2019
Johansen, Roald Arild 1946 - 2019
Vådahl, Roger Freddy 1958 - 2019
Haugdal, Else 1933 - 2019
Larsen, Tore Lothar 1940 - 2019
Eliassen, Ingrid 1928 - 2019
Thorsen, Anne Lise 1941 - 2019
Skotvold, Asbjørn 1936 - 2019
Agle, Arne 1932 - 2019

Stod 
Bratberg, John Bård 1938 - 2018
Lagesen, Joar 1926 - 2018
Guldvik, Odd Asbjørn 1951 - 2019

Savner du listen over 
døpte?
Den nye personvernforordningen (GDPR) 
medfører noen utfordringer for menighetsbladet. 
Før en liste over døpte kan publiseres, må vi 
innhente tillatelse fra foreldrene - og til nå har vi 
ikke fått på plass rutinene for dette.

På grunn av den nye lovgivningen, har vi heller 
ikke oversikt over de nyfødte i kommunen. Av 
den grunn får vi ikke sendt ut invitasjon til dåp. 

Vi vil derfor benytte anledningen til å invitere 
alle nyfødte til dåp!
Ta gjerne kontakt med oss på kirkekontoret, 
enten i Steinkjer eller Verran, for mer 
informasjon

Ring oss - tlf. 74 16 18 01
for å bestille dine blomster

postmaster@zebrablomster.no

Ønsker du å leie
Kjerkstu ved Skei?

Ta kontakt med Oddrun S. Bruem
922 88 743

for mer informasjon

Luksusproblem for det nye 
menighetsbladet!

Den nye utgaen av «Kirke&Samfunn», som 
omfatter alle menighetene i Steinkjer og 
Verran kommuner, har i sin «første utgivelse» 
et stort luksusproblem! Vi har rett og slett 
ikke plass til alt stoffet vi har fått. Dette har 
medført at bl.a. ønsket informasjon om de 
ulike sokn/menigheter har måtte vike plass.



Nytt menighetsblad 
- nye muligheter!
Fra og med 2019 er det satt i gang et prøveprosjekt hvor 
alle menighetene i Steinkjer og Verran kommuner går 
sammen om et felles og større menighetsblad. Bladet 
distribueres i Steinkjer og Verran kommuner.

«Kirke&Samfunn», et kjent menighetsblad for alle som 
har tilhørighet til Steinkjer og Egge menigheter, ble valgt 
som basis for det nye bladet.

Alle menigheter, Steinkjer kirkelige fellesråd og prestene 
har en representant i redaksjonskomiteen.  
Ansvarlig redaktør er Ove Holde, Mære sokn. 

Menighetsbladet driftes på frivillig basis av alle 
menighetene - og det er langt fra gratis å gi ut et blad på 32 
sider! Menighetsbladet er avhengig av å få annonsører 
eller private gaver, slik man er vant til fra de tidligere 
bladene.  
Uten økonomisk støtte - intet menighetsblad!

Bruk enten informasjonen fra den avbildede giroblanketten 
under - eller benytt deg av vår Vippskonto. Ingen beløp for 
små - ingen beløp for store....

På forhånd takk !

PDF-utgaven av 

«Kirke&Samfunn» 

legges ut på vår 

nettside.

www.kirkeogsamfunn.no

Besøk oss gjerne!

post@kirkeogsamfunn.no


