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I dette nummeret av Kirke & Samfunn ønsker 
vi å hedre de frivillige i kirkene i Steinkjer. De 
som snekrer, de som baker, de som er tekstlesere 
i gudstjenesten, de som synger salmene, de som 
raker plena og alle andre som bruker av fritida si 
for at vi alle skal ha gode opplevelser i møte med 
kirka vår. 

Vi har mange dyktige prester, gravere, kirke-
tjenere og andre ansatte i kirkene våre, men uten 
frivilligheten hadde alt blitt mye vanskeligere. 
Alle kan bli frivillig i kirka - uansett hvem du er 
og hva du kan bidra med, hos oss er det plass. 
Meld deg gjerne til ditt lokale menighetsråd, eller 
til kirkevergen så får du være med i frivillig-
korpset. Det kan være vi trenger noen til å ta 
gode bilder, noen som kan være med på 
konfirmantleir, noen som organiserer dugnad på 
kirkegården, noen som ordner annonser til 

menighetsbladet, en som koker kaffe eller 
kanskje ønsker du å bidra til en innsamlings-
aksjon? Ingen bidrag er for små - din innsats er 
hjertelig velkommen!

I dette nummeret treffer du noen av de mange 
frivillige som bidrar i kirkene våre, som unge 
aktører på nordnorsk aften i Henning kirke, 
Rune Glasø som nærmest bor i Beitstad kirka og 
Olav Haugbotn som er en institusjon oppi Stod. 
Så vil vi framsnakke en av våre gode skribenter, 
Aud Larsen Haug som bidrar med frivillig arbeid 
gjennom sine nære og gode intervjuer og artikler 
til menighetsbladet. 

Tusen, tusen, takk til alle våre frivillige! 

Å hjertelig velkommen til deg som vil bli med i 
frivilligkorpset vårt!

Styret i Kirke & Samfunn
I styret for Kirke & Samfunn sitter:
Egge: Jørn Haudemann-Andersen 
Ogndal: Marna G.N. Ramsøy 
Følling: Rune Ovesen 
Verran: Sonny Malmo 
Kvam: Merethe Vesterdal 
Henning: Eva Haugseth og Marthe Barkhald

Stod: Wenke Aasenhuus
Styremedlemmer som er valgt som 
redaksjonskomite: 
Steinkjer: Aud Larsen Haug 
Beitstad: Grete Bækken Mollan 
Mære: Anne Lein Kristiansen



Var «kirkens nødhjelp»
Han jobbet for det meste i For kirke, men han tje-
nestegjorde også litt i Følling og Kvam kirke, som 
har samme prest som Stod. De siste årene før han ble 
pensjonist som 71-åring, var han overalt. 
- Jeg har vært i alle kirkene i Steinkjer - bortsett fra 
Bodom kapell i Øvre Ogndal.
- Hvem av kirkene synes du er finest?
- Det vet jeg ikke. Det er et vanskelig spørsmål, men 
selvsagt synes jeg vår egen kirke er fin. Men slik er det 
vel for alle. Jeg må forresten si at jeg er glad i Egge-kir-
ka, for der har jeg jobbet mye. Og spør du meg hvor 
det trekker mest, er det i Mære kirke.
- Så du jobbet der også?
- Ja, jeg var litt sånn kirkens nødhjelp. De brukte meg 
som kirketjener alle steder. 

Deltok i 20 menighetsråd
- Vet du hvor mange prester du har jobbet i lag med?
- Nei, det er mange. Men jeg vet at jeg har vært med 
i ca. 20 ulike menighetsråd i Stod. Jeg brukte å være 
med på møtene deres, og i løpet av 50 år ble det mange. 
- Hva tror du kan gjøres for at flere folk skal bruke 
kirka?
- Det vet jeg virkelig ikke. Jeg vet bare at det er altfor 
lite folk i hver eneste kirke i Steinkjer.
- Kanskje ikke alle kirkene har livets rett?
- Jeg har ingen tro på å fjerne noen av dem – selv om 
de brukes lite, sier Olav Haugbotn, som minnes den 
tia det var fullt i For kirke i Stod.
- Det var spesielt 1. juledag. Da var det trengsel om 
plassen. Slik har det dessverre ikke vært på mange år. 
I dag virker det som det må skje noe spesielt om folk 
skal gå i kirka; som begravelse, konfirmasjon, konsert 
eller noe. Da kommer det flere. 

Førte gravkart
- Som lokal kirkeverge i Stod førte jeg gravkart og 
stakk ut nye gravplasser. Jeg var også litt vikar for kir-
ketjeneren, sier Olav Haugbotn, som hadde stillingen 
som lokal kirkeverge i to år. 
- Da vet du kanskje hvor mange graver det er på kir-
kegården på For?
- Det er 1200-1300 graver der når. Det er forresten 
færre begravelser i Stod nå, enn det var for 10-12 år 
siden, sier Olav som etter hvert ble ansatt som både 
kirketjener og klokker.
- Kan du forklare forskjellen på en kirketjener og 
klokker?

Klokkeren ringer ikke 
- Ja, det gjør jeg gjerne, for det er det mange som lur-
er på. En kirketjener holder alt vedlike i kirka, og er 
i tillegg ansvarlig for ringing. Kirketjeneren er også 
med ut på graven ved begravelser. Før var det kirket-
jeneren som grov gravene også. De første årene for 
hånd, men etter hvert med gravemaskin, sier Olav, 
som i sin tid overtok som klokker etter Knut Holberg.
- Så klokkeren, er ikke ansvarlig for klokkene i tårnet 
i kirka?
- Nei, klokkeren er tekstleser, og har ikke noe med 
klokkene å gjøre. Men klokkeren er en støtte for prest-
en; ordner med dåp, blant annet.  

TEKST& FOTO: Trine Binde Bratberg

Han var bare 21 år gammel, Olav Haugbotn (73) fra 
Stod da han startet som lokal kirkeverge ved For 
kirke i Stod for mer enn 50 år siden. I dag er det 
ingen som er lokal kirkeverge, men slik var det 
fram til 1997. Siden den gang har kirkevergen i en 
kommune hatt ansvar for personal, økonomi-
styring, HMS, bygg- og gravplassforvaltning. 
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Helt siden han var 21 år har Olav vært regelmessig i For kirke i Stod. Jeg synes kirka i Stod er veldig fin, men det er de andre kirkene i 
Steinkjer også. 

Olav Haugbotn jobbet 50 år for kirka



Gleder seg til å se engelen
Det var i 2019 han takket for seg. 
- Da fikk jeg spørsmål fra kirkevergen om jeg ville 
slutte. Jeg var 71 år, så det gjorde jeg, sier kirkens tro-
faste tjener, som ennå ikke har mottatt kunsten han 
fikk da han ble takket av, som det kalles, på lysmessa i 
For kirke før jul i fjor. 
- Jeg fikk en fin engel. Foreløpig har jeg bare sett bilde 
av den, for det viste seg at den ene vingen hadde gått 
av, men jeg gleder meg til å se den på ordentlig. Den 
var veldig fin.

Friskere enn på lenge
Han føler seg for øvrig både frisk og rask for tiden, 
den pensjonerte klokkeren, kirketjeneren og alt-
mulig-manne for kirkene i kommunen.
- Jeg har ikke vært så frisk som jeg er nå siden jeg fikk 
kreft i magen for ti år siden. Siden den gang har jeg 
trøblet med flere lungebetennelser, som ikke viste seg 
å være det, prostatakreft, gallesten, diabetes og noe 
mere småtterier, men nå føler jeg meg så bra. Jeg tror 
jeg har vært heldig, sier Olav, som på sine eldre dager 
har begynt å gå regelmessige turer. 
- Jeg går mellom tre og sju kilometer hver dag.
- Hva gjør du ellers som pensjonist?
- Det er minimalt, men jeg bærer ved til kjerringa. Vi 
har noe malearbeid som står for tur, så det må det bli 
ei rå med. Jeg må jo ha noe å holde på med. Jeg kan 
ikke bare sitte i ro, sier 73-åringen i Stod.

Lite med HMS
Den gang det kom 
en del folk for å del-
ta på vanlige gudst-
jenester, hadde kir-
ketjeneren en jobb 
som ikke var helt 
ufarlig. 
- Jeg har hatt stor 
glede av å stå å ringe 
jula inn mange 
ganger. Det minnes 
jeg med glede, men 
jeg minnes også at 
jeg måtte passe meg 
for kirkeklokkene. 

Det var bratt å komme seg opp i 
kirketårnene. HMS var ikke oppfunnet 
da jeg begynte 

Jeg sto mellom dem når jeg dro i tauet. Skulle noe 
løsne, fikk man det ikke over seg da. Kolben på den 
lille kirkeklokka i For kirke løsnet en gang. Kolben var 
opphengt i skinn - som slet seg. Det opplevde en tid-
ligere kirketjener i Stod også, men det gikk bra begge 
gangene. 

Det gikk også bra å ferdes oppe i de ulike kirketårnene 
i Steinkjer. Det var ikke rekkverk alle steder. HMS var 
ikke ivaretatt den gang, det er helt sikkert, men det 
gikk jo bra. I dag er det elektrisk ringing i alle kirkene 
i Steinkjer – og det er virkelig bra.
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Misjonsprosjekt i Etiopia
NMS støtter arbeid for større matvaresikkerhet 
gjennom moderne og miljøvennlige dyrkings-
metoder. NMS arbeidet også mot spredningen av 
Covid-19-viruset.

Mære Sokn har et misjonsprosjekt i Etiopia i samar-
beid med NMS (Det Norske Misjonsselskap), som 
er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske 
kirke. Samarbeidet staret i 1998.

I igjennom misjonsprosjketet i Etiopia, jobber NMS 
for å bedre kvinners stilling i kirke og samfunn ved å 
gi øremerkede stipend. NMS bekjemper vold mot 
kvinner, inkl. skadelige og tradisjonelle 
praksiser. Spare- og lånegrupper bygger selvtillit og 
viser lokalsamfunnet at kvinner kan forvalte penger 
på egen hånd. NMS jobber også for å forebygge fød-
selsrelaterte skader. Gjennom språk- og musikkarbeid 
bidrar de til at urfolksgruppene mao, komo, gumuz og 
andre blir stolte av eget språk og egen kultur. 

Bibeloversettelse til morsmålet gjør sitt til at evange-
liet blir kjent. Ungdomsarbeidet bidrar til bygging av 
et demokratisk samfunn med like rettigheter for alle. 
Rikdommen er ulikt fordelt i landet. Det er stor fattig-
dom og enormt press på miljøet. 

TEKST: Helga Jule FOTO: Marit Breen

Kontonr for å støtte prosjektet i Etiopia: 
82200285057, merk ETIOPIA. www.nms.no
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Ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein (Sp)

Hva tror du på?

- Jeg tror på noe som hjelper oss videre i livet. Kirka 
er med sitt innhold betydningsfull for meg, også 
kulturelt. Jeg har vel ei sånn folkekirkelig tru; jeg 
kjenner meg hjemme der, i gleden og i sorgen. Kirka 
har sin plass i landskapet her på Innherred. Den 
ligger tungt også i mitt eget landskap. 

Hvordan utøver du denne trua i praksis?

- Jeg er nok ikke den som setter meg ned og ber, det 
er ikke min inngang til trua. Men jeg kjenner 
betydningen av å bry meg om mennesker, 
enkeltmennesket. Jeg er opptatt av hvordan vi er mot 
og med hverandre. Der er det kirkelige budskapet 
godt å ha. 

Tror du Gud fins?

- Dét forblir et mysterium. Det er noe jeg håper er 
der. Noe jeg tror er der …

Hvilke verdier setter du høyt i livet?

- Familien. Kjærligheten til folk, og nærhet til dem 
jeg omgås. Det er viktige grunnverdier for meg. 

Det har vært lav oppslutning om gudstjenestene i 
mange år. Nå har vi i tillegg en pandemi som hindrer 
sosialt liv. 

Tett på trua
TEKST & FOTO: Jørn Haudemann-Andersen 

I Kirke & Samfunn forteller folk om sin tro. Den enkeltes forestilling omkring slikt blir ikke ofte 
belyst i mediene, selv om den for mange betyr mye. Har tro blitt et brysomt eller kanskje uviktig tema?
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Kommer kirka til å klare seg i åra som kommer?

- Det er en viss grunn til bekymring. Jeg synes vi skal 
reflektere mer over betydningen av godt felleskap. 
Det er lett å bli for individualisk i tankegangen, vi 
skal liksom klare oss helt på egen hånd. Den innstill-
inga holder til et visst punkt; i samme øyeblikk som 
vi kjenner oss sårbare, oppstår som regel et behov for 
sosial tilhørighet. Jeg mener kirka kan og bør være 
et sted for felleskap på tvers av kultur og bakgrunn. 

Hva gjør pandemien med det kirkelige felleskapet?

- En hel del. Tenk om kirka hadde kunne åpne døra 
for alle som ønsker seg mer sosialt samvær akkurat 
nå! Da tror jeg folk hadde strømmet til. Men det er 
jo sånn at kirka må følge de samme smittvernregler 
som i samfunnet for øvrig. 

Hva med byen du fører ordet for - 
er du framtidsoptimist på vegne av Steinkjer?

- Ja. Vi har en bykommune som jeg mener er passe 
stor. Mange nasjoner er likevel representert, noe som 
gir oss god trening i å respektere kulturelle ulikheter. 
Her er store grønne verdier som vi skal forvalte 
videre. Landbruket på Innherred preges av tung 
kompetanse, det utvikles klimasmarte løsninger. 
Vi får ny blå næring når verdens største anlegg for 
settefisk etableres i Beitstadfjorden, det er også 
spennende. 

Jeg jobber for en by hvor folk ønsker å bry seg om 
hverandre, og hvor vi gir trygge oppvekstvilkår høy 
prioritet. 
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TEKST: Aud Larsen Haug FOTO: Per Ivar Nicolaisen / Steinkjer kirkelige fellesråd

KJERKA

En hvitmalt trekirke, lik mange andre kirker som ble bygd 
på attenhundre-tallet. Ikke spesielt vakkert 
utsmykket, en enkel kirke. Men den ligger fritt  og  trygt  på 
denne historiske høyden, over byen og fjorden.

Det er kirka mi. 

Her  hviler mine kjære. Her er jeg døpt, konfirmert, her 
giftet vi oss – og her, i dette kirkerommet – har jeg tatt 
mang en tung avskjed.
Vi to har et  gammelt, snart livslangt forhold, gjennom 
gode og onde dager. Ikke sånn at jeg har slitt ned de kir-
kelige dørstokker, langtifra. Vårt forhold er bygget på ren-
spikka egoiske. Min egoisme. Når jeg trenger kirka mi, når 
jeg føler behov for litt sakral fred midt i kaos og stress, ja, 
da tar jeg en tur innom.

Og døren er åpen. Inn til dette stille, høytidelige kirke-
rommet, fargene i grønt, i blått og hvitt. Ikke mye  
marmor og gull, mest maling og messing. Harde 
benker - døpefonten, prekestolen og  søylene,  som 
mang en fullsatt  juleaften  hindret fri sikt  til presten der 
oppe i prekestolen. Forresten  en merkelig   oppfinnelse,   
prekestolen. Som  fortsatt henger der, oppå veggen, som 
den har gjort i alle kirker i  århundrer. Og ofte med en litt 
ensom prest oppi. Kanskje skal det hele gi oss en følelse av 
noe opphøyet, presten  i prekestolen er  kanskje en mel-
lommann, som  dermed er nødt til å se litt  ned over  oss..?

Og altertavla. 

Der Jesus fortsatt henger og henger, med en sønderknust  
Maria ved korsets fot. Og Johannes, jeg tror det er Jo-
hannes, som står der, opprådd og fortvilt.... Og  så på hver 
side av altertavla, Moses, godt kledt med steintavla si, den 
andre profeten derimot, han til høyre, han er i overkant 
lettkledt til å bo i altertavle.
- Mamma, hvorfor har itj den mainn oppå der, klea på?

- Hysj, dæm brukt itj klea på Jesu tid.. Det svaret 
spekulert æ lenge på, for Jesus ha da alltid lang-arma kjole? 

Nederst på altertavla, nattverden.
Judas kunne virkelig kunsten å fascinere; jeg er ikke 
helt sikker på hvem av disiplene som er Judas, men den  
pengegriske svikeren sitter nå der og spiser og drikker – 
og gir hele bibelens  dramatikken et menneskelig perspek-
tiv. 

Denne altertavla har jeg virkelig studert. En preken kan 
være en prøvelse, knusktørr prest og harde trebenker. 
Men også en riktig lystig og verdig stund, der ordene gir 
mening og trøst. De høye vinduene som siler lyset over en 
kiste, over et dåpsbarn, over et brudeslør, et jule-
evangelium. 

Fred, refleksjon.

Men kjære kirka mi, det går faktisk an å ha noen mot-
forestillinger omkring den makt og kirketukt du 
gjennom tidene har vært arnested for. 
Historia har nok av kirkelige og religiøse overgrep; de 
slitne og sultne, trøtte og redde, de mektige i fremste 
benkerad, de fattigste bakerst. De utstøtte kom ikke 
innenfor, hverken til kirkegang eller evigheten. Endeløse 
prekener, gjerne på dansk, der almuen ble fortalt at  det 
bare er å holde ut urett og trengsel i dette livet. Men om 
du holder ut og takker til, ja, da venter selve Himmelriket 
på deg! Det er bare en liten betingelse, du må dø først...

I dag er kirka noe helt annet, nå trenger kirka almuen. 
Mer enn noen gang. Mange av oss svikter kirka. Den  er 
god å ha, den er trygg med sine ritualer når vi trenger det. 

Men ellers, sånn til vanlig, er det godt om plass. Vi må 
kanskje ikke glemme at kirka ikke bare er tro, religion og 
gudstjeneste. Den er en stor del av vår kultur. 
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Min mor fortalte meg dette engang vi sto på kirkegården, 
ved mormors grav. Mormors to år gamle sønn, mammas 
bror, druknet i brønnen hjemme på gårdstunet. Den lille 
kista ble satt på en vogn..  Det var ei drøy mils veg  til Egge 
kirkegård. Mormor frøs, tullet det store svarte ullsjalet om 
seg. De gravla gutten, en kort bønn, en prest med noen 
trøstens ord til en knust liten familie. Barnet var sunget ut 
fra heim, de var ikke inn i kirka.

Hun hadde lagt sjalet fra seg i vogna. Da hun tomhendt og 
tung av sorg gikk tilbake, var sjalet borte.
-Borte, mamma? Hadde noen stjålet sjalet til mormor? 
Mens hun gravla ungen sin?
Mamma nikket, strøk handa over gravsteinen.
- Sånn var det.
 
Kjære kirka mi. Du er med dine 150 år ingen gammel 
katedral. Se over på naboen i sør, til Mære kirke. Den kirka 
har stått på haugen sin i ett tusen år.

Det var en sommerdag, en lummer og varm augustdag i 
året  1765. På ettermiddagen flerret lyn og torden 
himmelen. Folk så ut i redsel, og så ropes det i panikk: 
« Kirka brinn!  -  træft tå lynet».
Egge kirke brant ned til grunnen denne 11. august for 254 
år siden. Men den ble bygd opp igjen.

Det har vært flere kirker, den første kanskje allerede da Si-
grid på Egge ble slitt mellom tvil og tro, mellom 
Kvite-Krist og den norrøne Odin i gudehovet på Mære.  
Men lenge før det, et offersted for steinalderflokken som 
reiste den høye  bautaen som  fortsatt står midt på 
kirkegården. Og så alle gravhaugene langs kirkeveien. 

Kirka som står der i dag, ble restaurert og delvis bygd i 
1870,  for 150 år siden. Med kirkeklokker som senere ble 
gitt i gave  av Jeanette og Otto Schultz på Egge gård. 

De sterkeste stundene mine her har jeg hatt, i mørket, 
julekvelden. Hundrevis av lys vinker til oss fra gravene, 
hvisker  at de er her, i freden, i stillheten.
Ei mormor også- som engang la fra seg et barn og et sjal.

Egge kirke. Du  er min kirke. Jeg har ikke slitt ned 
dørstokken din. Du er mer som en venn – når jeg trenger 
deg, er du alltid der.

TEKST: Styret i Diakonforbundet i Nidaros 
FOTO: Pixabay.com

Diakoni er for mange fremdeles et fremmed ord, 
eller i alle fall et ord som de ikke har noen relas-
jon til. Som kirke er vårt diakonale oppdrag å 
vise nestekjærlighet i ord og handling, rettet mot 
både mennesker og skaperverket. Vi har alle et 
ansvar for at alle skal trives, at ingen blir mobbet, 
trakassert eller ekskludert, uansett rase, kjønn 
eller trostilhørighet. Vi har alle ansvar for å vise 
kjærlighet og omtanke.

Den enkleste reaksjonen når du blir skuffet, såret 
og lei deg er å gjøre vondt tilbake i en eller annen 
form. Dette endrer seg ikke når vi blir voksne, 
men voksne kan derimot reflektere over han-
dling og gjøre et valg som hjelper flere fremover. 

Vi trenger et lyttende øre for å komme fram til de 
beste handlingene. Denne avgjørende samtalen 
kan noen ganger være samtalen med naboen over 
en kopp te. Samtalen enhver kunne ha gjort, men 
ikke alle tørr. Denne samtalen kan være en viktig 
hverdagslig diakonal handling. Vi er alle elsket 
av Gud. Han kaller oss til å elske hverandre. Vi 
kan stille et øre til disposisjon for hverandre. Det 
betyr ikke at vi trenger å være enig i alt. 

Vi trenger alle en bekreftelse og en aksept for 
å være til. Noen får det naturlig gjennom sin 
nærmeste familie, gjennom skole eller jobben. I 
koronatiden har det blitt mindre kontakt mellom 
mennesker. Det er ofte vanskelig å møte blikket 
til hverandre over Internett. Det blikket som for 
mange kan gi bekreftelse og trygghet.

Med dette oppfordrer vi i Diakoniforbundet alle 
til å bli med på det diakonale oppdraget: Ta en 
tur innom en nabo, si hei og tilby ditt lyttende 
øre.

DIAKONI
Vårt felles ansvar



«Bruremarsj fra Lødingen» og Emma Dolmen Wigen 
(14 år) som framførte «Sommerfuggel i vinterland». 
Kvelden vart avslutta med «Velsigna du dag over 
fjordan» kor alle aktørane og publikum song og spelte 
saman i noko som vart eit mektig og rørande 
avslutningsnummer.

Soknerådet i Henning ynskjer å ha ulike 
arrangement i kyrkja i håp om å treffe eit 
breiare publikum og få fleire besøkande i kyrkja.

Søndag 14. mars vart det derfor arrangert ein konsert 
med lokale artistar. Denne konserten var initiert av 
kantor Liv Marit Valle. Saman med Bjørn Arve Moen 
og Kåre Svepstad hadde ho utarbeidd eit program sett 
saman av kjende og kjære songar og salmar frå Nord-
Norge. Dei to nemnde herrar leia arrangementet og 
fortalde historia bak songane og artige anekdotar.

Bygdefolket kjende si besøkelsestid, og kyrkja var full-
satt i samhøve med gjeldande smittevernreglar. Dei 
frammøtte fekk oppleve ein stemningsfull kveld med 
vakker musikk og flotte songprestasjonar. 

Det var mange lokale songartistar som stilte opp. 
Blant desse kan særskilt nemnast nokon av dei yngste: 
Ingeborg Jonstad Aalberg (11 år) som spelte fele til
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Fra venstre: kantor Liv Marit Valle, orgel/piano, Lisbet Myren Krogstad, trompet, Kåre Svepstad og Bjørn Arve 
Moen, konferansierer og sang.

Medverkande med song og musikk under konserten var 
frå venstre: Tuva Svepstad, Andrea Pettersen, Silje-
Adelaide Austmo, Bjørn Arve Moen, Kåre Svepstad, sok-
neprest Tine Jøhnk, Odd Jostein Aalberg, Ingeborg Jonstad 
Aalberg og Emma Dolmen Wigen.

Nordnorsk 
aftan i 

Henning 
kyrkje 

TEKST: Henning Sokneråd FOTO: Anne Lise Austmo

Dåpsservietter
TEKST: Helga Jule, FOTO: NMS

Alle barn som døpes i Mære kyrkje får en 
dåpsserviett eller dåpsklut fra Madagaskar som en 
gave fra menigheten. 

Dåpsserviettene er laget og brodert på systuer på 
Madagaskar. Dette sikrer kvinner en trygg arbeids-
plass og mulighet til å forsørge sin familie.

Dåpsserviettene gis som gave til dåpsbarna og 
minner om at de ved dåpen er innlemmet i den 
verdensvide kirke. På dåpsservietten er det brodert 
en due som symboliserer Den Hellige Ånd.



TEKST: Sabine Kjølsvik 
FOTO: Anne Lein Kristiansen

Kirken er en mangfoldig gjeng av mennesker. Til 
våre gudstjenester kommer det alle slags folk; 
faddere til dåpsbarn, besteforeldre til konfirmant-
er eller onkler og tanter til dem som får 4-årsbok. 
Derfor trenger vi også forskjellige folk som er med 
i gudstjenesten som frivillige. Rett og slett for at de 
som kommer, skal føle seg hjemme og velkommen 
i kirken sin. Det å møte et vennlig, kjent ansikt i 
kirkedøren gjør at man får lyst til å komme inn. 

Hver søndag står en frivillig kirkevert ved inngangen 
til våre kirker og ønsker folk velkommen, deler ut

salmebok og gudstjenesteprogram og gjør terskelen 
for å komme inn i kirken litt lavere.

I disse korona-tider noterer de også navn og tele-
fonnummer og tilbyr håndsprit. Og når pandemien 
er over, kan det godt hende kirkeverten skjenker litt 
kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Til denne oppgaven trenger vi flere frivillige. Hvis 
du er glad i folk og har litt tid til overs omtrent én 
søndagsformiddag annenhver måned, så bli med 
som kirkevert!

Vi har også behov for flere tekstlesere. En tekstleser 
er med i gudstjenesten for å lese noen bibeltekster, 
informasjon om gudstjenesten og kunngjøringer. 
Hun eller han hjelper også presten under dåpen og 
med utdeling av nattverd. Tekstleserne får tilsendt 
det de skal lese i god tid på forhånd. Som ny tekst-
leser får du opplæring, og du vil være sammen med 
en annen, erfaren tekstleser i starten. Du trenger ikke 
ha erfaring i å «opptre» foran andre, men det er en 
fordel om du ikke kvier deg for å lese høyt.

Det er ikke nødvendig at man er en trofast kirkeg-
jenger for å være med som frivillig. Hvis du har lyst 
til å gjøre nye erfaringer, bli kjent med nye folk og 
få et innblikk i kirken fra innsiden – ta kontakt med 
din lokale sokneprest, menighetsrådet eller med 
kirkekontoret, tlf. 74 14 57 00.

Har du lyst til å være kirkevert eller tekstleser?
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Tusen takk for at du 
støtter Kirke & Samfunn!

Kirke & Samfunn er et gratis-
magasin basert på frivillighet og 
gaver. Du kan støtte bladet via 
VIPPS til 501006 eller til 
Kontonummer: 4410 08 34674

Follafoss 22. august 
Malm  29. august
Skei  29. august 
Kvam  4. september
Henning 5. september
For  5. september
Følling 11. september
Mære  12. september
Steinkjer 18. september og 19. september
Beitstad 25. september og 26. september
Egge  25. september og 26. september

Konfirmasjonsgudstjenester er 
planlagt følgende datoer i 2021:



KONFIRMANTER 2021

Skei kirke 29. august 2021
Edvard Røliaunet
Edward André Berget Jørum
Jon Elof Gaundal
Kristian Bragstad Overrein
Linus Aleksander Oshaug
Sakarias Engum Riis
Sander Moldaunet Bremseth
Sander Visth Birkebekk
Sigrid Overrein

Follafoss Kirke 22. august 2021 
Benedikte Solheim Vandsvik
Marte Kristine Sandseter Nilsen

Malm Kirke 29. august 2021  
Christina Sofie Tangen Holmvik
Elias Henry Mag-aso Opdal
Kamilla Holmvik
Mina Jensen Svendsen
Oliver August Årmo
Petter Davidsen
Sondre Bratting Malmo
Thea Sofie Aasland Kulsli
Tuva Derås-Selen

Kvam Kirke 4. september 2021
Renate Aune Mediås
Therese Håpnes Kjerkol
Ingrid Sofie Modell Langlid
Sindre Grøtan
Ole Andre Iversen Støen
Andreas Vesterdal

Henning Kyrkje 5. september 2021
Gaute Røli
Amelia Kolstad
Lukas Sæli Haugen

Mære kyrkje 12. september 2021
Adelheid Lånkan
Aurora Ertzgaard Fossan
Emil Johannes Valstad
Emilie Holmsve
Emma Synnøve Fisknes
Fredrik Mollan
Gustav Jøhnk Møller
Hanna Serine Ramberg
Isac Viken Moe
Johanne Ringdal
Kristian Østvang Saur
Lavrans Leren Rønning 
Malin Johanne Aaheim Undersaker
Marit Lovise Landsem Myhr

Martin Noremsaune Giskås
Michael Langlie Holmstad
Mikael Valstad
Nicklas Andreev Skevik Bashev
Morten-Andreas Rønning Molvik
Morten Vang Hervik
Sigurd Grande
Vegard Revhaug
Aleksander Brandtzæg-Dahl
Gabriel Reselli Halseth
Linnea Alexandra Bragstad
Nora Elise Bjerkan
Oda Svendgård Holtan
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Følling kirke 11. september 2021 
Aleksander Karlsson
Aurora Bratberg
Avalon Marie Walmsley
Brage Elias Bjørnes Brimi 
Christina Sem Torbjørnsen
Lukas Aune Sørhøy
Nataniel Grande Kjønstad

For kirke 5. september 2021 
Andrea Westerhus Klæbu
Daniel Nordtug
Hermann Haug Aas
Kasper Klæbu
Kato Guldvik
Milda Østgård
Ole Marcus Arnesen
Sigurd Brovold Dahl

Steinkjer kirke 18. og 19. september 2021
Ane Kristina Fossan
Anton Fossan
Arne S Leivann Gausen
Daniel Rønning
Gabriel Singsaas
Irmelin Billdal
Kristel Aunan



Maren Stjern Aasegg
Mari Elise Natland Sakshaug
Maria Søraker Svenning
Martine Thorsrud Dalemark
Matheus Bjerkan Kvelstad
Mikael Skavern Korsvei
Mona Borgan
Nathalie Singsaas Hammer
Sander Rørvik
Sara-Linnea Brovold
Siv Angelica Letnes Holmstrand 

Sivert Bartnes Binde
Theo Inderberg Vekseth
Vilja Fagerholt Grande
Yeabsira Derara
Zizo Elias Borgan
Arvid Kornelius Høin
Casper Aunli
Elias Haugen Hatling
Elliot Nerli Hatling
Erlend Oftedal Ulsund
Fredrik Andre Mosti
Hanna Rokseth
Hannah Malene Borgsø
     
Isak Jørgenvåg
Kaja Gjølga Gausen
Kevin Trana
Kristian Kinderås Ramberg
Kyle Alessandro Helgesen Villalobos
Lucas Skjemstad Mørkved
Madeleine Stangvik
Maria Louise Kjelbotn
Maria Teresa Hernandez Faksvåg
Martine Levinsen Susegg
Niklas  Sjaastad
Nora Otterbekk Rannem
Oliver Almlid
Rebecka Nilssen
Siri Elise Austheim
Sivert Aalberg Malmo
Tage Vekseth-Hahn

Beitstad Kirke 25. og 26. september 2021 
Andrea Thun
Ane Westvik Hansen
Erik Mathias Moen
Espen Volden
Even Tørring
Henriette Kaldahl Nilsen
Ida Semmen
Jørgen Andreas Ruud
Leonard Opdahl
Ronja Elise Forfod Nilsen

Egge Kirke 25. og 26. september 2021
Amalie Kveli Macedo
Daniel Drager
Diaz Andre Stien
Emma Pornlapas Austheim
Emre Amadeus Binde
Ida Kvernland  Sørkilflå
Ida Elisabeth Rosenlund-Guldahl
Johan Austheim
Julian Fei Benum Luong
Lars Hammer Sæter
Lea Svebakk Sandnes

Lovise Kolstad Lie
Martin  Hyttmark
Meja Wanderås Kvaran
Nora Hansen Aarsund
Olav Andreas Engen Dahl
Ole Einar Nybo Hermann
Rakel Bergin Holtan
Sanna Schjelderup
Sanne-Mari Kilen Karlsen
Sarah Finanger Marken
Sofia Lysberg
Stina Bosnes Brønstad
Stine Alise van Pelt
Adrian Ingebrigtsen Øksnes
Andreas Røsæg
Christopher Svenning
Emilie Orti Vesterdal
Emilie Engum
Enzo Fjellhaug Angiolillo
Erle Emmeline Fagerholt

Håkon Nordgård
Ingeborg Vikan Aune
Jonas Rolstad Karlsen
Julia Sofia Brol Sakshaug
Magnus Moen
Marie Elnan Reitan
Mille Dyrstad 
Noah Morken Furre
Peder Nicolai Vang Olsen
Peter Mateus Lægran Bakken
Robin Langseth Størvold
Siri Langseth Størvold
Tonje Myklebust
Viktor Dalbu
Leonard Andersson Grande
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Synne Aimé Størvold
Thore Nikolai Hugdal
Vegard Strøm
Viktor Stene
Viktor Kjønstad Tessem
Vilde Almli

Med forbehold om feil i listene, da listene er under bearbeiding



Som prost lager jeg hvert år en oppsummering av 
virksomheten i hele prostiet året før. Av rapporten 
for 2020 går det fram:

- At det var 110 færre gudstjenester enn året før, 
en nedgang fra ca. 700 til ca. 600.

- At frammøte ble redusert med nesten 40 000, 
fra 75 700 til 36 300. Nedgangen var størst i nord. 
Denne store nedgangen skyldes alle begrensningene 
som var for frammøte. 

- At antall kirkelige vielser sank fra 96 året før, 
til 77. Men svært mange valgte å utsette vielsen, fordi 
de ikke kunne få med så mange de ønsket, så uten cor-
onaregler ville vi fått en tydelig oppgang i 2020.

- At medlemstallet, som andel av alle innbyg-
gere var 81 %, mens det fra 2016 til 19 var henholds-
vis: 83 %, 82 %, 85 %, 84 %. Det svinger altså, og på 
sikt har det vært en liten nedgang, men det er ingen 
dramatisk endring 

- At andelen døpte i forhold til fødte har gått 
fra 82 % i 2016 til 63 % i 2020 er en dramatisk ned-
gang. Selv om noen nok har utsatt dåp fra 2020 til 
2021, så er dette likevel en stor endring. Men ser vi 
på medlemsandelen så har vi nok et totaltall på 81 %, 
men i aldersgruppen under 30 år er det bare litt over 
50 % og i gruppen 30 – 49 år er andelen 68 %. Det er 
da ikke så stor forskjell på andelen kirkemedlemmer i 
aktuell foreldrealder og andelen døpte. Jeg finner det 
logisk at foreldre som ikke er kirkemedlemmer, lar 
være å døpe barna sine.

Men dette betyr at selv om vi totalt sett har en høy 
medlemsandel og den ikke endrer seg drastisk, så er 
fremtidsutsiktene ikke så positive. På et tidspunkt kan 
vi også få en tydelig nedgang i medlemstall, slik det 
har skjedd bl. a. i Oslo.

HVA SKJEDDE I 2020?

TEKST: Gustav  Danielsen, prost
FOTO: Kirken

Ring oss på tlf: 74 16 18 01 
for å bestille blomster

postmaster@zebrablomster.no
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- At andelen kirkelige gravferder sank fra 101 % 
i 2019 til 89 % i 2020. Dette kan også være forårsa-
ket av frammøterestriksjonene. Noen valgte å ikke ha 
noen seremoni for sine døde.

- At vi delte ut 177 bøker til fireåringer, mot 300 
året før. Dette har pleid å skje på gudstjenester med 
stort frammøte, men det var det ikke lov til i 2020.

- At deltakelsen på babysang viste en liten op-
pgang. Dette har vært grupper som fra før hadde en 
gunstig størrelse ut fra det som ble smittevernbegren-
sningene.

- At det ble sendt 33 digitale gudstjenester med 
ca. 13 000 seere og 12 kultursendinger med nesten 10 
000 seere.

Men bak alle disse tallene har jeg registrert mye krea-
tiv virksomhet for å finne andre måter å drive kirke 
på, når det vi ikke fikk lov til å bruke det vi har pleid 
å gjøre. 

Forhåpentligvis kommer vi ut av pandemien og til et 
åpnere samfunn i løpet av 2021, og så må vi bruke litt 
tid på å vurdere: Lærte vi nye måter å være kirke på i 
2020, måter vi kan ta med oss videre etter at 
samfunnet har blitt mer normalt igjen?



TEKST: Monica Binde Kvarving  
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KARNEVAL OG TÅRNAGENTDAG I FOR KIRKE

Trosopplæringen går ikke av veien for å tenke 
nytt og litt annerledes med tanke på tiltak rettet 
mot barn og unge.

Den 11.02 arrangerte vi i Trosopplæringen en 
fargerik kveld for 6-åringene i Stod. Anledningen 
var utdeling av 6-års-boka.
Restriksjonene rundt maks antall var i denne peri-
oden på 15 personer. Med forhåndspåmelding fikk 
alle 6-åringer muligheten til å delta med sine lekre 
og oppfinnsomme karnevals-kostymer. Det ble en 
festlig og fargerik kveld. Både Hulken, fjellmusa, 
nissen, engelen og klovnen var å se denne kvelden 
i For kirke. 
Organist Lars Hatling spilte både karnevals- parade 
og salmer i en skjønn forening, mens prest Anne 
Beate og menighetspedagog Monica sang og lekte 
med de utkledde barna. En morsom og minnerik 
kveld som vi håper kan bli en årlig tradisjon. 

Den 13. februar gjennomførte vi en Tårnagentdag 
i samme kirke. 9 ivrige tårnagenter fra 3. trinn på 
Binde Skole deltok med liv og lyst. En tårnagent må 
lære seg å løse oppgaver og mysterier som vi finner 
i tilknytning til kirkebygget- og med bibelen som 
viktig verktøy. Egen tårnagentavis hørte også med 
og lørdagen ble en suksess for disse ivrige agentene 
fra Stod. Kanskje kan Stod skilte med dyktige de-
tektiver om noen år?
Når dette leses har også Kvam kirke hatt besøk av 
ivrige tårnagenter fra Kvam og Følling sokn.

Hilsen Trosopplæringen i Stod/Kvam /Følling

Prest Anne Beate Leivann
Menighetspedagog Monica Binde Kvarving
Menighetspedagog/assistent Lisa Kristine Hætta 
Organist Lars Hatling

Foto: Lisa Kristine Hætta F. v. Kasper Meland, Jacob 
Asprem, Lone Austad Asklund, Oda Johanne Sundfær 
Johansen, Magnus Ingulfsvann, Martha Bjørnes, Elise 
Skjeflo, Tuva Nortug- Brovold, Oliver Klæbu.

Foto: Karita Fornes Pedersen. F. v. F. v. Malene Rømo, Ra-
mona Fornes Fossum, Sander Emilian Hellem og Johan 
Ingulfsvann

Tusen takk for at du støtter Kirke & Samfunn!
Kirke & Samfunn er et gratismagasin basert på frivillighet og gaver 

Du kan støtte bladet via 
VIPPS til 501006 eller til 
Kontonummer: 4410 08 34674
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Det skjer mye nytt og spennende innenfor 
gravplassforvaltningen, både nasjonalt og 
lokalt. Her er noen få smakebiter på hva vi 
sysler med
Nytt lovverk
Fra 1. januar er Kirkeloven erstattet med en ny lov - 
“Lov om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven)” 
Trossamfunnsloven sier ingen ting om gravplassene 
og vi må nå forholde oss til en hel rekke andre lover, 
bl.a. Plan-og bygningsloven, Lov om kulturminner 
m.m. 

En av de store endringene etter nyttår er at 
myndigheten etter gravplassloven er overført fra 
bispedømmerådene til Statsforvalteren. Øverste 
organ i så måte er dermed blitt Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark (har ansvar for hele landet).

Navnet minnelund
De fleste soknene i Steinkjer kommune ønsker seg 
navnet minnelund ved gravplassene - og det gjør 
også vi.
Administrasjonen har syslet med dette i flere år, men 
endelig ser det ut til å løsne litt.
Vi har, sammen med et konsulentfirma,  utarbeidet 
plantegninger for navnet minnelund ved Egge 
gravplass, og her har vi søkt Statsforvalteren om 
godkjenning. Noen skjær i sjøen er det, så den 
søknaden kom i retur med noen merknader. Disse 
følger vi nå opp og sender snart inn en søknad nr. 2.

Det er mange høringsinstanser i forbindelse med 
etablering av en navnet minnelund og det stilles fra 
og med i år nye krav til prosjekteringen. Dette 
medfører både økt tidsbruk og økte kostnader, og vi 
håper kommunen tilgodeser vår søknad om midler 
knyttet til prosjektet.

Sikring av gravminner
Tele og teleløsning medfører årlig at enkelte 
gravminner tipper, stort sett på alle våre gravplasser. 
Vi minner om at det er fester (den som er ansvarlig 
for graven) som har både plikt og ansvar for at 
gravminnet er trygt montert. Det er også fester sitt 
ansvar å sørge for at gravminner som har tippet blir 
enten fjernet eller remontert (i h.h.t. forskriftene)

Regulering av gravplasser
Ved flere av våre gravplasser har vi fremdeles en 
rekke graver hvor fester er ukjent. Våren 2021 vil vi 
gjøre et prøveprosjekt på en av våre gravplasser med 
å merke gravminnene (hvor dette gjelder) på en 
tydelig måter. Dette er gravminner hvor vi ønsker å 
komme i kontakt med slektninger/etterkommere av 
avdøde. Hvis ingen melder seg, står gravminnet i 
fare for å bli fjernet.
Vi må understreke at det er ingen økonomiske 
sanksjoner i dette. Det er kun et stykke arbeid for å 
få foretatt en opprydding enkelte steder.

Middelaldergravplass/Middelalderkirkegård
I forbindelse med gjennomgang av lover og regler 
(nasjonale) er vi blitt kjent med at det foreligger 
noen restriksjoner knyttet til 
middelalderkirkegårdene. I Steinkjer kommune har 
vi hele seks middelalderkirkegårder (Mære, 
Henning, Skei, For, Følling og Egge). I skrivende 
stund er vi litt usikre på hvilken innvirkning dette vil 
ha for våre gravplasser, men vi er nå i ferd med å 
oppdatere oss og vil komme med informasjon til de 
festere som blir berørt av dette.

Nytt fra gravplassforvaltningen

TEKST: Per Ivar Nicolaisen 
FOTO Mære Kyrkje: Anne Lein Kristiansen
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PLANTING OG PYNTING
på gravsteder

I “Vedtekter for gravplassene i Steinkjer kommune” er 
dette med plantefelt behandlet og det heter:

Foran gravminnet kan det opparbeides et plantefelt i 
gravminnets bredde i plan med bakkenivå. Plantefelt 
kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm målt fra 
bakkant av gravminnets sokkel.”

Videre heter det at ” Vekster skal ikke overstige 
gravminnets høyde, ikke være bredere enn 
gravminnets bredde eller gå ut over plantefeltet. 
Planting på siden og i bakkant (baksiden) av 
gravminne er ikke tillatt”.

Utforming av plantefelt og planting på/ved gravene er en fin tradisjon - 
men mange er kanskje ikke kjent med at det faktisk finnes regler for dette.

De senere årene har vi sett en trend til at gravsteder 
pyntes med dekorgjenstander i tillegg til blomster. 
Det er viktig å merke seg at også løse dekorgjenstander 
må plasseres innenfor plantefeltet. Løse gjenstander, 
pynt eller utstyr, som blir plassert utenfor plantefelt 
(på side eller bak), står i fare for å bli skadet eller 
fjernet.

Gjennom årenes løp ser vi at beplantningen ved 
enkelte graver har ”gått litt over styr”. Vi har i enkelte 
tilfeller, med loven i hånd, gått til det drastiske 
tiiltaket å fjerne enkelte busker/trær som er plantet på 
gravsteder. Dette er et arbeid vi også vil fortsette med 
i tiden som kommer. 

Går man rundt på en av våre gravplasser i kommunen, 
vil man kunne legge merke til en og annen beplantning 
som bryter litt med vedtektene og noen som, dessverre, 
går langt ut over det som er tillat. Men de aller fleste 
av gravstedene er beplantet godt innenfor regelverket.

Noen ganger går det helt galt....
Nylig montert gravminne med omrammet 
plantefelt

TEKST & FOTO: Per Ivar Nicolaisen 
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I 2021 og 2022 vil vi ha flere større dugnader på 
kirkegården og rundt kirkestua på Skei i Ogndal. I 
samarbeid med gravplassforvaltningen og 
nærmeste nabo til kirka har vi vedtatt en plan for 
arbeidet. Målet er å få saga ned de store trærne, ta 
bort forvokste busker og kratt, og busker som har 
vokst for nært kirka og ødelegger bordkledning og 
maling. 

Vi ønsker å få flere benker, plante i flere krukker og 
kasser og i plante i skråninga ved flaggstanga mot 
den fine steinmuren. Vi skal også få saget ned 
forvokst trær rundt kirkestua og planta noe fint. 
Kommunegartneren hjelper oss med å velge de 
beste plantene, med fokus på at de skal være lette å 
vedlikeholde og bunndekkende.

Arbeidet starta i vinter når Rolf Overrein og 
Hallgeir Brandtzæg saga ned de store trær som var 
store og gamle og i fare for å bli offer for vind. 

Flotte ungdommer i 9. klasse og lærere fra 
Steinkjer Ungdomsskole som har valgfag «Arbeis-
livsfag» har hentet tømmerstokkene og kjørt de 
gjennom vedmaskina på skolen. Veden blir brukt 
når elevene drar på tur gjennom skolen og det blir 
solgt til ansatte og eldre som har behov for ved. Vi 
er glade for dette samarbeidet og håper det blir rik-
tig mye ved.

Kirka og kirkestua er viktige bygninger for oss som 
bor i bygda. Vi ønsker at det skal være vakkert og 
velstelt der, og for å få til det må vi være mange som 
bidrar til dugnaden. Dager for dugnad vil bli 
kunngjort i avisa og sosiale medier. 

TEKST & FOTO: Ogndal Sokneråd / 
Marna Gunnvor Ramsøy

Blytungt, men det blir fint!

F.v: Hallgeir Brandtzæg og Rolf Ingvar Overrein.

741 00 150 ●  steinkjer-mekaniske.no

SMas-Logo-GMod-I

Fra venstre: Oliver Almlid, Vegard Skjeldstad, Sivert B. 
Binde, Andreas Haugland, Kristian K. Ramberg, Mari 
Elise N. Sakshaug, Odd Tobias Sjøli, Vetle V. Sagaard



NATURLIGE 
BÅREKRANSER
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Bigit Giskås fra Ogndal tryller sammen blomster, 
kvist og mose til de fineste kranser og dekorasjoner til 
alle anledninger - både ved sorg og glede. 

Birgit flyttet tilbake til heimgården Giskås Øvre i 2009, 
der hun er tredje generasjon som driver med juletre-
produksjon. I tillegg lager hun kranser og 
dekorasjoner med kortreiste materialer fra gården.  

Den første bårekransen laget hun til sin farmors 
begravelse i 1998. Inspirasjonen til kransene blir til 

TEKST & FOTO: Anne Lein Kristiansen

Birgit lager også andre dekorasjoner og holder kurs  i 
kransebinding i sjarmerende lokaler på gården.

Beitstad blomsterfond
4202 29 58881

Bodom blomsterfond
0530 397 1140

Bolmset blomsterfond
4481 35 09803

Egge blomsterfond
4410 36 27505

Fines blomsterfond
0540 03 33507

Follafoss blomsterfond
4212 49 72773

Følling blomsterfond
4212 12 873611

Blomsterfondene
Henning  blomsterfond
4202 05 10948

Kvam blomsterfond
4410 32 79485

Malm blomsterfond
4410 08 21211

Mære blomsterfond
4410 36 99220

Skei blomsterfond
4410 33 52093

Steinkjer blomsterfond
4410 33 93172

Stod blomsterfond
4410 35 31788

Foto: Birgit Giskås. Kransene spesiallages på bestilling, 
slik at ingen kranser er like 

mens hun går i skogen for 
å lete materialer og hun 
spesialtilpasser kransene 
ut fra hva sesongens 
vekster har å by på. En 
bårekrans til en tidligere 
elgjeger blir pyntet med 
elghorn, multer og høstens 
farger (Foto: Birgit Giskås) 
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Begravelsespute eller sølvkors med krans
Ogndal sokneråd fikk tilbud om å overta begavelses-
puten gitt til minne om Petter Andreas Bruem (1861 
– 1927) og Maren Susanne Bruem (1867 – 1939). 
Tilbudet kom fra barnebarn av Petter og Maren, Pål 
Bruem, kona Marit og resten av familien. Kransen var 
festet i gravstøtten til Petter og Maren, men familien 
mente det nå var på tide å ta den ut da den kunne bli 
ødelagt av fukt. 

Petter Andreas var født på Lustad i Ogndal. Maren 
Susanne Henriksen var fra Ibestad i Troms. Hun var 
av sameslekt. Maren og de 11 barna ville hedre mann 
og far og fikk laget et kors med sølvkrans. Petter An-
dreas kjøpte gårder rundt omkring og solgte dem og 
kom godt ut av det. Han eide By gård i Egge, men den 
måtte han selge. Petter Andreas var blant stifterne av 
Samvirkelaget i Steinkjer i 1912 og var styreformann i 
Stenviken Dampsag som tilhørte Ogndslabruket. Han 
var formann i A/S Meråker Brug som hadde kjøpt 
uthoggingsrettigheter i Ogndalsbruket. Han bygde 
kraftverk i Bruemsbekken. 

Ogndal Sokn takker familien for denne flotte gaven 
som nå henger som et smykke på veggen i Skei kirke. 
Offisiell avduking vil skje når vi har lov til å være 
mange i kirka vår igjen.

Vi har alltid ønsket å minnes og ære de døde. De som 
har hatt økonomiske midler til det har ofte lagt store 
ressurser inn i gravminnene. Gravminnene var gjerne 
dekorert med symboler og referanser til antikken eller 
bibelske fortellinger. 

I tiårene før og etter 1900 kunne man finne sølvkrans-
er i begravelsene. De eviggrønne laurbærbladene av 
sølv eller forsølvet metall, var gjerne montert på en 
fløyelspute – som et bilde på udødeligheten selv inn i 
«den siste hvile».   

Sølvkransene ble betegnet som sjeldne kostbarheter, 
forbeholt de som var bemidlet eller hadde satt spor et-
ter seg på særlig vis. Kransen har blitt satt ute på grava 
eller plassert inne i gravsteinen, eller den kunne henge 
i hjemmet eller i kirka.  

TEKST Marna G.N. Ramsøy FOTO: Per Ivar 
Nicolaisen/Steinkjer kirkelige fellesråd



No har æ jo tia te det....

- Jeg er glad i kirka mi. Og jeg er glad for å 
kunne hjelpe til på mitt vis.

Beitstøingen, Rune Glasø, tidligere gårdbruker, nå 
kårkaill, er ein av dem. Ein av de mange som 
bruker mye tid på dugnad. Kirka hans er Solberg 
kirke, eller Beitstad kirke, som den vel egentlig 
heter. Ei kvitmalt, ja, ganske nymalt kirke.
Vi møter syttiåringen inne i det store kirkerommet. 
På galleriet foregår omfattende trearbeid.

Hvor mange timer har du lagt igjen her?

Han smiler, rister på hodet.

- Nei, det har jeg ikke helt tall på, men det er 
vel noen, ja.

Kirka feiret 150 år, og trengte sårt til utvendig 
vedlikehold og  maling.

- Vi bestemte oss for å gjøre det meste av 
jobben  på dugnad, og sparte nok kommunen for 
ganske mange tusen. Og det var litt av en jobb, først 
ordna vi med svill – og råteskader og det var et 
millimeter-arbeid med delvis gammelt tømmer. Så 
malte vi kirka, sto i lift  og stige, vasket, grunnet og 
malte to strøk over grunninga.  Men tårnet fikk mer 
proffe ta seg av, det ble for høyt.
- Dugnadsgjengen brukte over fem hundre 
timer på jobben.

Så er det orgelet. Kirka får nytt  orgel til over fire 
millioner. Produksjonen er igang, og nå ordnes golv 
og vegger på galleriet. Bygdefolket har spytta inn 
godt over en million, og da kommunen ga et bidrag 
som takk for malejobben, gikk de pengene rett i 
orgel- fondet.

- Vi måtte flytte det orgelet som sto der, vi 
demonterte, vasket  tørket delene i kirkebenkene og 
så ble det satt sammen igjen. Det var en interes-
sant, men krevende jobb, sier Rune Glasø, som sjøl 
noterte seg for sytti timer bare på  orgel-jobben.

- Vi har heldigvis Tor Haugnes fra Bygde-
service med som arbeidsleder, og jeg er vel mer en 
håndlanger. Det  var Tor  som regna timene, smiler 
han. 

- Vi regne ikke så hardt på dem.

Og så hadde vi en litt spesiell utfordring da vi måtte 
flytte en gammelt og skjør altertavle for å få plas-
sert orgelet her nedi kirka. Ti mann bar og lirket så 
forsiktig vi kunne, og det står der, ser du, like helt.

Hvorfor orker du å bruke så mye tid på dette?

- Jo, nå har jeg tid, før var det alltid så travelt. 
Og det er godt å ta vare på kirka, den betyr mye for 
bygda. Men så er det noe med kirkebygg, sier han 
og peker opp mot det mektige takhvelvet. 

- Jeg har ofte lurt på hvordan de som bygde 
denne kirka og andre store, mektige kirkebygg, 
hvordan de klarte det. For ett hundre og femti år 
siden klatret de vel i  stiger og brukte taljer, men det 
er jo høyt, og  tenk på å bygge tårnet? Jeg er 
imponert , det har vi snakket om oss imellom.

Rune Glasø er med i  menighetsrådet, han er nå i 
sin andre periode.  
 
- Det  var vel da jeg starta dugnadsjobbinga. 
Men jeg er bare en av flere, og vi har det trivelig, 
vi står på noen timer, så tar vi  oss tid til å drikke 
kaffe. 

- Trivsel, sier han. 

Håndverkere og kårkailla er praktiske folk - seksti 
plank og over femti kvadrat golvbord over kanten 
på galleriet. Ikke helt enkelt, men det gikk.
- Det er jo sånn i idrett og annet frivillig 
arbeid også, det må dugnad til. Vi kan ikke la kirke-
byggene forfalle, og det er visst lite penger,  da er 
dugnad bra. Og resultatet  -  det vi får til  er betaling 
god nok!

Rune Glasø har lagt ned mange dugnadstimer i Beitstad- 
kirka , og det trives han godt med

TEKST & FOTO: Aud Larsen Haug
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Prost Gustav Danielsen og trosopplærer Anne Lise 
Voll holdte en utendørsgudstjeneste med utde-
ling av fireårsboka, ved klubbhuset i Malm stadi-
on, søndag 21. Februar. Etter fjorårets mange ko-
rona-kanselleringer, bestemte vi oss for å invitere 
både årets og fjorårets fireåringer til den årlige bo-
kutdelingen. Kirken gir også ut bøker til to, seks 
og tiåringene som en del av trosopplæringen, som 
gjennom året holder flere samlinger for barn og 
unge i de mange menighetene i Steinkjer.

Det var flere familier som tok turen, og Gustav og 
Anne Lise satte stemningen med sang og bønn, før 
fireåringene gikk opp til alteret for å motta hver sin 
bok. 

Deretter fortale Gustav om lignelsen der Jesus 
mettet 5000 menn med én matpakke som besto av 
litt brød og fisk, han fortalte samtidig at kvinner og 
barn ikke ble medregnet den gang, og at det reelle 
tallet på mennesker han mettet, kan ha vært 15 000. 

Selv om det kan være utfordrende å finne et godt 
samlingssted med dagens begrensninger, ble det 
en suksess å møtes på stadion. Malm IL stilte 
med klubbhuset til disposisjon, og Tanja Boholm 
og Lena Edvardsen fra menighetsrådet, laget og 
serverte varm suppe ved døra, sola skinte og etter 
gudstjenesten løp de yngste for å leke ute på skøytei-
sen og snødyngene. 

UTEGUDSTJENESTE PÅ MALM STADION

Kirken jobber for flere muligheter til å møtes, både 
for store og små gjennom hele året. For å se hva 
som skjer i din menighet, kan du sjekke Steinkjer 
kirkelige fellesråds hjemmeside, der det ligger en 
kalender over arrangementer for alle de ti soknene 
i Steinkjer.  

TEKST & FOTO: Lisa Kristine Hætta

Gustav Danielsen forteller om lignelsen der Jesus metter 
15000

Gustav Danielsen og Anne Lise Voll med fire- og 
femåringene, som har fått tildelt hver sin fireårsbok
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Vårdugnad 2021
Gravplass Dato  Økt 1  Økt 2
Steinkjer 28.04.2021 10:00 - 14:00 15.00 - 18:00
Egge  29.04.2021 10:00 - 14:00 17:00 - 20:00
Skei  29.04.2021 18:00 
Kvam  04.05.2021 12:00 - 14:30 18:00 - 20:00
For  04.05.2021 18:00 - 20:00 
Mære  04.05.2021 17:00 
Følling 05.05.2021 17:00 - 19:00 
Bodom 06.05.2021 18:00 
Henning 11.05.2021 17:00 - 19:00 
Beitstad  04.05.2021 10:00 - 14:00 17:00 - 20:00 
Bartnes 04.05.2021 17:00 - 20:00

Vårdugnad for Malm, Follafoss, Bolmset og Sela 
publiseres lokalt på Facebook og kirkens hjemmeside

Døgnvakt

464 15 003

Vi hjelper deg med alt innen 
gravferd og gravstein

Ølvegata 22, 7715 Steinkjer
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Steinkjer menighetsråd har ved hjelp av bidrag fra 
kommunen, saniteten og andre aktører klart å lønne 
ungdommer som sommerguider i kirka. Etter veld-
ig god hjelp fra disse i flere år sitter vi nå igjen med 
det ene bidraget fra kommunen, noe som førte til at 
menighetsrådet måtte bidra med 25 000 kr siste år. 
Dette er et beløp vi ikke klarer å forsvare lengre.

Vi håper derfor at voksne med tid og interesse for 
tiltaket kan melde seg som «verter» på lørdager og 
søndager gjennom sommeren slik at de unge guidene 
kan betjene ukedagene.

ÅPEN STEINKJER KIRKE SOMMEREN 2021

Tiltaket har vært satt pris på av både turister og fast-
boende og besøkstallene er stabile. 

Gi tilbakemelding til Stein Egil Krogstad på telefon 
99736128 om dette er noe du kan tenke deg å hjelpe 
oss med.

Takk til deg fra Steinkjer Menighetsråd

Leie av kirkestua på Skei i Ogndal
Plass for 50 gjester

kontakt: Oddrun Bruem på 92 28 87 43

f-bruem@frisurf.no

Menighet/ sokn Kontonummer Vipps-nr
Beitstad 4202 26 30975 86554
Egge 4202 26 85338 131156
Følling 4410 33 03270 508160
Henning 4202 01 42663 593847
Kvam 4448 18 76467 596298
Mære 4202 18 01318 108354
Ogndal 4410 33 19452 505683
Steinkjer 4410 21 12005 122357
Stod 4410 32 72774 563859
Verran 4410 07 38071 86751

Vipps og kontonummer til Soknene

Følg Kirke & Samfunn 
på Facebook

Foto: Lovise Binde Hammer. Nydelige pinseliljer



Jakob Damm Knudsen har vært ansatt som vikarprest 
i Egge menighet i 4 måneder fra januar. Han har hatt 
permisjon fra sin jobb i Haderslev i Danmark i denne 
perioden. Jakob har vært prest i den danske folkekirke 
i 11 år. Her gir han et skrå-blikk på den norske kirke, 
sett med danske øyne.

Først og fremmest er der slående så mange ting, der 
ligner hinanden. Det er ikke særlig vanskeligt at gå ind 
og være præst her. Bisættelser, begravelser og guds-
tjenester foregår efter nogenlunde samme skema. Det 
skyldes selvfølgelig, at vi har mange års fælles historie 
og også stadig præger hinanden meget. 

Til gengæld tænker jeg, at her i Norge er I på flere
områder lidt mere vovede og klar til fornyelse end vi 
er i Danmark. Jeres salmebog har et langt bredere 
repertoire med nyere og rytmiske salmer end den 
danske. Her har I forsøgt at komme den nye tid mere i 
møde. Jeres bisættelses traditioner åbner også i højere 
grad op for muligheden for at I selv kan sætte 
tydeligere aftryk på handlingen ved fx at lave 
soloindslag og selv holde minnetalen. Og så selvfølgelig 
præstekjolen. Den vi bærer i Danmark blev afskaffet i 
Norge for 30 år siden…

En anden ting som er anderledes er organiseringen. 
Hos os ligger utrolig meget magt hos menigheds-
rådene. De ansætter og er arbejdsgivere for de lokalt 
ansatte medarbejdere. De har ansvar for kirke-
bygningerne er ordentligt vedligeholdt. Den menighed 
jeg arbejder for i Danmark har et medlemstal som 
svarer til Steinkjer Menighed og et budget som er ca. 
50 gange større. Altså Menighedsrådet har meget 
indflydelse og magt.

Til gengæld har I fællesrådet som administrer 
kirkernes bygninger og sikrer professionel personale-
pleje og en specialiseret medarbejderflok. Det frigiver 
tid til at menighedsrådene kan arbejde med indhold. 
Menighedsrådene her kan arbejde med det 
egentlig formål i stedet for hele tiden at skulle tænke 
på istandsættelsesopgaver. Jeg ved ikke, om det har 
noget med den organisering at gøre eller det skyldes 
økonomiske strammere forhold her, men jeg 
synes mange kirker fremstår slidte, trænger til maling, 
roder og der kunne gøres meget på energifronten. Så 
har jeg opdaget, at I den norske kirke elsker tal. 

Alt bliver talt og der bruges rigtig meget tid på tids-
registrering, tælling af deltagere og at skrive rapporter. 
I den danske kirke tæller vi næsten ingenting. Det kan 
formentlig være et godt styringsredskab, og en hjælp 
til at arbejdet ikke bliver grænseløst. MEN tal tager tid 
og tal gør noget ved os! 

Det sidste jeg vil pege på, er, at I har en stor udfordring 
med præstemangel. Det er simpelthen et problem for 
en menighed, at der ikke er en fast præst, som kan 
tænke kirkeliv langsigtet og blive en del af et lokal-
miljø. Vi har følt os enormt privilegerede, da vi ankom. 
Tænk at I gad have os her for bare 4 måneder. Vi har 
fået en fantastisk modtagelse, og der er blevet brugt 
meget tid og mange kræfter på os. Vi har fået hjælp til 
at finde hus. I har bøvlet med at finde senge og møbler 
til os og meget andet. Men det er kun det næst-
bedste alternativ at bruge vikarer. Derfor synes jeg, I 
skal spørge jer selv: Hvordan gør vi os attraktive her? 
Hvad kan vi tilbyde en kommende præst? Der er 
mange rigtig gode folk og fantastiske medarbejdere, 
men hvordan får vi fortalt det? Måske skulle I også gå 
mere i kirke for at bakke jeres kommende præst op?

TEKST: Jakob Damm Knudsen FOTO: Privat

Skråblik på 
den norske Kirke
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I februar i år feiret Tove og Johannes Aasenhuus 
gullbryllup. Brudekjolen fra 1971 er fortsatt i bruk. 
For da deres eldste datter, Hilde, ble født, valgte 
Tove å sy om brudekjolen sin til dåpskjole.  

Siden den gang har ti barn brukt den fine kjolen. 
Tove broderer på navn og dato for hvert barn som 
bruker den. I desember 2019 var kjolen på nytt 
tatt fram fra silkepapiret i eska si. Da var det Tove 
og Johannes sitt første oldebarn, Liam, som fikk 
bruke den. Gjenbruk av brudekjoler er ikke veldig 
vanlig. Men nå er det populært med omsying. Og 
kanskje er det flere som kan gi brudekjolen sin et 
langvarig liv på denne måten.

Gjenbruk av brudekjole



De som har gått bort
23.10.2020 - 13.03.2021
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Ingrid Aarvik   23.10.2020 Steinkjer
Kenneth Sjøvold  24.10.2020 Stod
Anne Lindgren   26.10.2020 Steinkjer
Hilda Skotvold   29.10.2020 Steinkjer
Johan Arnold Vesterdal  30.10.2020 Kvam
Kjellrunn Johanne Sakariassen 01.11.2020 Steinkjer
Kristmar Mary Taraldsen 29.10.2020 Stod
Lillian Bjørnback  02.11.2020 Mære
Bjarne Hammer  29.10.2020 Steinkjer
Frode Borgsø Møller  06.11.2020 Steinkjer
Ingrid Riis   11.11.2020 Ogndal
Martha Jørum   14.11.2020 Kvam
Jarle Egil Aas   18.11.2020 Ogndal
Dagfinn Lange   14.11.2020 Steinkjer
Dagny Mathisen  15.11.2020 Mære
Kristin Synnøve Stuevold 11.11.2020 Verran 
Kjell Harry Eriksen  19.11.2020 Mære
Svein Svendsen   22.11.2020 Steinkjer
Hallvar Eivind Skjei  23.11.2020 Stod
Borgny Else Høgsnes  28.11.2020 Egge
Mary Oddbjørg Sund  28.11.2020 Steinkjer
Rune Torbjørn Gladsø  29.11.2020 Henning
Unni Iversen   29.11.2020 Verran
Marie Julianne Wigen Finstad 04.11.2020 Mære
Gunvor Oline Mollan  05.12.2020 Verran 
Einar Artur Revdal  07.12.2020 Verran 
Per Johan Wigen  13.12.2020 Steinkjer
Anne Margrethe Wærnes 13.12.2020 Steinkjer
Anne Meland   15.12.2020 Stod
Gerd Meland   15.12.2020 Stod
Solveig Ingeborg Melø  19.12.2020 Beitstad
Tor Haugdahl   21.12.2020 Steinkjer
Jenny Oline Bjerkan  26.12.2020 Mære
Torstein Nilssen  24.12.2020 Verran 
Anne-Lise Kilnes  30.12.2020 Mære
Kari Haltbrekken  29.12.2020 Egge
Jorma Pertti Juhani Penttinen 07.12.2020 Steinkjer
Laila Vigdis Nilsson Engan 30.12.2020 Ogndal
John Edvind Lyngstad  01.01.2021 Mære
Reidar Eriksen   31.12.2021 Mære
Gudveig Ringstad  03.01.2021 Beitstad
Terje Northug   28.12.2020 Steinkjer
Johan Aksel Boholm  07.01.2021 Steinkjer
Oddny Mathilde Ovesen 08.01.2021 Verran 
Arnt Minsaas   09.01.2021 Mære
Oddny Margrete Larsen 11.01.2021 Stod

Halldis Johanne Indgjerd 07.01.2021 Verran 
Greta Kirsten Johnsen  12.01.2021 Steinkjer
Arne Giskås   14.01.2021 Ogndal
Sigrid Forfang   15.01.2021 Ogndal
Laila Lovise Westgård  16.01.2021 Steinkjer
Vegard Nøss Bertnes  15.01.2021 Steinkjer
Thorleif Sandmoe  18.01.2021 Steinkjer
Ragnhild Ulset   25.01.2021 Steinkjer
Henny Marie Flyum  23.01.2021 Steinkjer
Kalle Martinsen  06.12.2020 Ogndal
Magne Bernhard Stuevold 29.01.2021 Verran
Stig Frode Mære  25.01.2021 Mære
Aud Irene Hammer  03.02.2021 Steinkjer
Kåre Daling   02.02.2021 Beitstad
Arnulf Oddbjørn Langli 01.02.2021 Henning
Erik Olav Eriksen  04.02.2021 Verran
Gunnar Hollås   05.02.2021 Ogndal
Anny Lydia Granamo  07.02.2021 Egge
Lilly Olsen   05.02.2021 Egge
Kristine Grøtan Jønnum 09.02.2021 Beitstad
Frantz Johan Bøkestad  10.02.2021 Mære
Ella Kjellrid Hammer  10.02.2021 Henning
Arnulf Magne Buan  13.02.2021 Mære
Jon Olav Ulvin   16.02.2021 Mære
Jan Arne Hansen  14.02.2021 Verran
Trond Wæhre   13.02.2021 Følling
Kjell Håpnes   17.02.2021 Kvam
Halldis Sørlie   22.02.2021 Egge
Arne Dotterud   16.02.2021 Egge
Brynjar Magnus Valøen 16.02.2021 Kvam
Sture Ridderstad  08.02.2021 Steinkjer
Inge Andreas Magne Paulsen 21.02.2021 Steinkjer
Kristin Eliassen Lona  26.02.2021 Beitstad
Asbjørn Walde   25.02.2021 Egge
Randi Sæheim   26.02.2021 Steinkjer
Oddvar Skei   26.02.2021 Mære
Asbjørg Strømstad  01.03.2021 Steinkjer
Vigdis Brandsegg  04.03.2021 Steinkjer
Øystein Valle   02.03.2021 Verran
Ingebjørg Bjerkem Roel 03.03.2021 Egge
Astrid Lorvik   05.03.2021 Steinkjer
Arne Martin Bergsli Grande 05.02.2021 Mære
Finn Ketil Svarva  08.03.2021 Beitstad
Gunder Hanevold  09.03.2021 Steinkjer
Odd Hage   05.03.2021 Steinkjer
Torgeir Brandtzæg  12.03.2021 Mære
Bjørg Johanne Halseth  13.03.2021 Egge



- Nå trenger ingen å sitte her i  tretten grader  
lenger. Det har vært for mange kalde fornøyelser i 
dette rommet.

Kirkeverge Oddleiv Gulstad  viser stolt fram to 
nye varmepumper, montert  høyt oppe på veggen 
i Steinkjer kirkes menighetssal. Varmepumpene er 
en høyst nødvendig investering, i tillegg til 
utskifting av knuste vinduer, lyssensorer  i ganger 
og trapp, forbedringer på toalettene og nye 
løvfangere.

- Og under dette arbeidet fant vi altså ruta 
som hadde stått knust. I ti – tolv år, uten at noe var 
gjort med det. Ny ramme  og nytt vindu er nå 
ordnet.  

Bare ett eksempel på mye forsømt vedlikehold på 
grunn av lite penger. Det  er en stor  utfordring ved 
alle de 15 kirkene i kommunen, sier Gulstad. 

- Nå  er det mye å ta igjen, vi fikk  en million 
i  koronamidler for alle kirkebyggene våre, vi hadde 
visst behøvd en million til hver kirke.

Hvilket kirkebygg er dårligst?
- Bodom kapell, der haster det. Vi bruker åtte 
hundre tusen i år, det skal skrapes og males, og vi 
finner «råttistokk» og vegg som buler. Fagfolk tar 
seg av jobben, så det blir bra etter hvert. 
- Deretter  har vi Henning kirke som også sårt 
trenger  vedlikehold, sier  Gulstad. – Og en ekstra 
utfordring i år er selveste tusenårsjubilanten vår, 
Mære kirke. 

Stor markering  21. november
Kongeparet er invitert, biskopen kommer. Og 
uansett hva vi skal gjøre, må Riksantikvaren  gi 
tillatelse, det tar tid. Vi  må male  benkene med 
riktige farger og riktig maling, taket må ordnes  og 
kirka må lyssettes skikkelig.
- Mære kirke skal skinne på tusenårsdagen 
sin, det lover jeg.

Her må det dugnad til?
- Ja, vi regner med dugnadsfolka våre. Vi er 
helt avhengig av å ha folk som stiller opp for oss, 
men vi skulle gjerne hatt flere.

Flinkest i klassen her?
- Jeg vil nevne folket som hører til For kirke i 
Stod, der stiller de virkelig opp. Folk på bygda er vel 
generelt  litt flinkere  enn vi som bor i sentrum, sier 
kirkeverge Oddleiv Gulstad

Ønsker du å snakke med presten?

Noen ganger kan det 
være godt å ha en 
samtale med noen nder 
fire øyne. Er det opp-
levelser, 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 
mistst noen av dine 
nære og du ikke vet 
hvem du kan snakke 
med?
 
Du finner navnene og 
telefonnummerene til 
alle 
prestene på side 2 i 
Kirke & Samfunn

TEKST & FOTO: Aud Larsen Haug 

Nå skal ingen lenger fryse 
i menighetssalen..

Vi trenger frivillige både under gudstjenester og til 
vedlikehold  og rydding, sier kirkeverge  Oddleiv Gulstad, 
her foran altertavla i Steinkjer kirke
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I 2021 er det tusen år sidan 
overfallet på Mære. Olav 
Haraldssons brutale oppgjer 
med norrøn religion og 
regional høvdingmakt i 1021, 
har blitt ståande som eit av 
merkeåra for kristninga av 
Noreg og for etableringa av det 
norske riket. Samtidig vart 

motsette seg styre hans på eit av dei viktigaste re-
ligiøse sentra i Trøndelag. Olav sat på Lade og fekk 
samla fleire skip for å legg til innover fjorden. Da 
kongshæren kom til Mære, vart bøndene overrum-
pla medan dei sov. Olve vart tatt av dage, og kongen 
befalte bøndene å bygge kyrkje på staden. Frå no av 
skulle alt folket i Trøndelag vere døypt og kristna. 
Sjølv om kongens siger var stor, skulle den vise seg 
å vera dyrkjøpt: ut av blotet på Mære i 1021 vaks ein 
motstand som vart avgjerande for Olavs fall i 1030. 
Mære har vore eit maktsenter i over 1000 år. 

Sjølv om den sikre kunnskapen er liten, syner både 
arkeologiske utgravingar og historiske kjelder at 
her har folk vore samla til religiøse ritual lenge før 
hendingane i 1021. Med bygginga av kyrkje skulle 
denne tradisjonen fortsette, heilt fram til vår eiga 
tid. Jubileet i 2021 er difor ei unik sjanse til å dyk-
ke ned i ein meir enn tusenårig tradisjon knytt til 
store spørsmål om makt og symbol, religion og tru, 
kulturelle endringar og identitet, og i forlenginga av 
det: dei mange forteljingane i samfunnet.

TEKST: Steinkjer kommune / Bodil Østerås  LOGO: Julian Vesterdal FOTO: Anne Lein Kristiansen

Forteljinga om
 Mære 2021 

Jubileumshelg på Mære 22.-23. mai 2021
PROGRAM

LØRDAG 22. MAI

11.00 - 15.00 
Mære landbruksskole - Åpen dag
Hestekjøring, aktiviteter for barn, smedarbeid, 
salg av planter fra Glassgården, omvisning 
Mat og kaffesalg
Vikingsuppe fra jerngryte, flatbrød
Matmarked, aktører som produserer tradisjonsmat 
fra gamle oppskrifter og "gamle" råvarer
Egge vikingelag og Vedrar deltar med fremvisning

11.00 - 15.00 
Guiding i Mære kirke
formidlere fra SNK hver hele og halve time
Tema; hendelsene på Mære for 1 000 år siden

ca. kl. 12.00 
Vikingeskipene kommer seilende inn Børgin til 
Nausttangen. Hærmennene masjerer opp til skolen

13.00 
"Olavs illgjerning på Mære" Teaterpremiere. 
Manus og regi; Roar Tromsdal
15.00 Forestilling nr. 2 

SØNDAG 23. MAI

10.30 "Olavsflammen" kommer til Mære

11.00 Festgudstjeneste i Mære kirke 
v/ sokneprest Tine Jøhnk

Jubileet på Mære 2021 er en del av Nasjonaljubileet 
Norge i tusen år i 2030

drapet på den mektige Olve på Egge ein sentral del 
av opptakta til slaget på Stiklestad.

Hendinga i 1021 starta da Olav Haraldsson fekk 
høyre at Olve på Egge, høvdingane sin leiar i 
Trøndelag, stelte i stand til blot på Mære ved vår-
jamdøgn. Blot var ein norrøn skikk som Olav ik-
kje ville tillate i det kristne kongedøme sitt. At Olve 
likevel følgde den gamle skikken, vart sett på som 
eit religiøst og maktpolitisk opprør med ein tydeleg 
bodskap: dei trønderske høvdingane let seg ikkje 
diktere av kongen. For kongen vart blotet ei anled-
ning til å ta eit symboltungt oppgjer med dei som 


