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Selv ikke dårer skal gå seg vill
Dette verset fra Jes. 35.8 viser at Gud har lagt sin frelsesplan på et enkelt, men også for 
mange, krevende plan. Den er basert på «tro virksom i kjærlighet». Ikke på det intelle-
ktuelle plan, men på det enkle budskapet om frelse, helse og utfrielse ved Jesu død og 
oppstandelse.

I Rom.10.9 sier Paulus: «for hvis 
du bekjenner med din munn at 
Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte 
at Gud oppreiste Ham fra døden. 
Da skal du bli frelst.»

Det står altså ikke at vi skal tro 
med hodet, men med hjertet. Vår 
tro er ikke basert på det sjeliske, 
( jeg vet, jeg kan og jeg føler), men 
på det åndelige plan. Gud er Ånd, 
og den som tilber Ham må tilbe i 
Ånd og sannhet.

Hebreerbrevet 11.6 sier. «Uten 
tro er det umulig å behage Gud, 
for den som trer fram for Gud 
må tro at HAN ER TIL, og at Han 
LØNNER den som søker Ham» Vi 
må ha en barnlig tillit til Gud, og også til Hans ord og 
løfter, for Hans ord er sannhet.

Joh.1.14 «og ordet ble menneske (Jesus er veien, 
sannheten og livet) og tok bolig iblant oss, og vi 
så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne 
sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet».

Tekst: John Steinar Kristoffersen

Jesus uttrykker klart i Joh.10.10. Tyven kommer 
bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet 
for at dere skal ha LIV og OVERFLOD.

Og til slutt Luk.18.17 Sannelig Jeg sier dere: «Den 
som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal 
ikke komme inn i det.»
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Takk for at du stemte
Valget er over og nytt menighetsråd er valgt. Gratulere til dere i det nye menighetsrådet. 
Dere går til en spennende og givende oppgave og skal forvalte de kristne humanistiske 
tradisjonene i Hegra sokn. Det ble avgitt 345 stemmer ved kirkevalget i Hegra, som er ca. 
16 prosent av de stemmeberettigede - best av soknene i Stjørdal og godt over landsgjen-
nomsnittet på 12,7 prosent.

Takk til dere som deltok, men vi skulle gjerne sett at flere brukte 
stemmeretten. 

Den norske kirke er i støpeskjeen organisasjonsmessig. Kirka ble 
løsrevet fra staten, med virkning fra 1. januar 2017

Etter den største organisatoriske endring siden reformasjon, er 
kirka i ferd med å etablere nye rutiner og retningslinjer for sitt 
arbeid i henhold til ny lov om tros- og livssynsamfunn og ny kirke-
ordning, som trer i kraft fra og med 2020. Et arbeid som det nye 
menighetsrådet vil være en del av. 

Tradisjonelt er det et stort apparat av frivillige i Hegra, som 
menighetsrådet kan trekke veksler på i sitt arbeide. Valg til me-
nighetsråd og bispedømmeråd, er de grunnleggende demokratiske 
handlinger i kirka, og valget vil påvirke retningen i menigheten og 
kirkas arbeid. Derfor er deltakelse i både oppsetting av valglister 
og deltakelse ved valg, viktig for å ta menigheten og kirkas arbeid  
videre på en måte som folk vil kjennes ved.

Menighetsrådet 2019 – 2023 har følgende sammensetting:

Einar Bjørnevik, Hegra  Oddvar Vigdenes, Forradal  Mary Johanne Fossen, Forradal

Håkon Magnus Skjelstad, Hegra Åse Aadal, Skjelstadmark  Sigmund Magne Kulås, Forradal

Karin Margrethe Hyldmo, Flora Kari Margrethe Berg Baustad, Hegra

I tillegg er Sokneprest Jørgen Setran fast medlem av rådet

Varamedlemmer:

Liv Hedvig Hammer, Skjelstadmark Ragnhild Galeta, Hegra  Susanne Anita Ødegård Drageset, Flora

Ann Iren Opheim, Skjelstadmark Per Fedje, Skjelstadmark

Nytt bispedømmeråd

Samtidig fikk vi også valgt nytt bispedømmeråd i Nidaros bispedømme. Der var valgdeltagelsen bare 12,7 prosent, som er det samme som 
landsgjennomsnittet.

Både Åpen folkekirke, Nominasjonskomitéens liste og Bønnelista fikk plass i det nye bispedømmerådet. Det er første gang tre lister har 
stilt til valg ved kirkevalget.

Åpen Folkekirke fikk 46,1 prosent av stemmene i Nidaros. Nominasjonskomitéen fikk 39,8 prosent, mens Bønnelista endte opp med en 
oppslutning på 11,3 prosent 2,8 prosent stemte blankt.

Dette er det nye bispedømmerådet:

Åpen folkekirke:

Agnes Sofie Gjeset, adjunkt, Fosnes Alex Ramstad Døsvik, student, Ørland  Grete Bækken Mollan, seniorkonsulent, Steinkjer

Nominasjonskomitéens liste:

Brit Skjelbred, pensjonist, Trondheim Arild Kvernmo Pedersen, ingeniør, Verdal Erik Seem, pensjonist, Grong

Bønnelista:   Kolbjørn Lie, misjonær/lærer, Levanger

Presterepresentant:   John Henrik Gulbrandsen, prost, Stjørdal

Representant for lek kirkelige ansatte:  Martha Garborg Bergslid, diakon, Trondheim

Sør-samisk representant:   Bjørn Thomas Åhren, rådgiver, Namdalseid

I tillegg deltar Nidaros biskop Herborg Finnset i rådet.

Lykke til i begge råd.

Tekst:: Alf Daniel Moen

Valgkomiteen i arbeid på valgdagen
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Hegra Menighetsråd

Leder:   Alf Daniel Moen
  Tlf. 957 03 860
Nestleder:  Øyvind Ølstørn 
  Hilde Sætran Slettvold
  Liv Reidun Moen
  Håkon Magnus Skjelstad
  Edmund Morseth
  Rut Aina Balsvik
  Tove Irene Kulseth
  

Varamedlemmer:
   Astri Lillian Sørensen
  Haagen Raaen
  

Alle gaver mottas med takk.
Gaven kan innbetales til 
Hegra Blomsterfond
kontonr. 44653040781

Støtt Hegra Blomsterfond.
Hjelp oss å gjøre det fint på
kirkegårdene!
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Min sang må bli «hvilken venn vi har i Jesus».  
Veldig vanskelig å velge ut en, så mange gode sanger er lærte 
heime, i lag med søsken, mamma og pappa i fra eg var lita. Min 
Jesus har vært, og er den beste venn av alle.

Hvilken venn vi har i Jesus!
Alt han vet og alt formår!

Tyngste byrde han oss letter
Når i bønn til ham vi går

Akk, men titt vår fred forstyrres
Sorg og møye blir vår lønn
Blott fordi vi ikke bringer
Alle ting til ham i bønn

Blir du fristet eller prøvet
Synes livets kamp deg hård

Aldri skal du miste motet
Når i bønn til ham du går 

Selv om kjærest venn deg svikter
Aldri svikter deg Guds sønn

Han alene deg kan trøste
Tal til ham om alt i bønn!

Er ditt hjerte fullt av uro?
Tror du trengsler forestår?
Jesus er den beste tilflukt
Når til ham i bønn du går

Kan en sådan venn du finne
Som Guds egen kjære sønn?

Bær i gleden som i sorgen
Alle ting til ham i bønn!

Så et lite vers:
Om vi er liten eller stor, så er det best for oss på jord. Å høre Jesus 
til, å gå den vei han vil. Det er det som gjør oss lykkelig. Jesus el-
sker liten og stor, i Hans hender er vi trygg i motgang og medgang. 

Utfordrer Gerd Bremset med sin salme neste gang.

Hilsen til dere alle 
Anne Kristine Aune

Min Salme
Hvilken venn vi har i Jesus 

(Tekst: Aage Samuelsen, sangboka nr 331)

Leie av menighetshus

Priser på utleie En dag 4 timer
Storsal og lillesal med kjøkken Kr. 2700,- Kr. 1250,-
Storsal med kjøkken Kr. 2200,- Kr 1000,-
Lillesal med kjøkken Kr. 850,- Kr. 400,-
Lillesal uten kjøkken Kr. 600,-

Leie en dag i forveien Kr. 500,- Leie av  
små duker Kr. 70,-

Leie av store duker Kr. 100,- Leie av  
teflonduker Kr. 25,-

Menighetshuset er et flott forsamlingslokale, og kan leies  
ut til forskjellige anledninger. Vennligst kontakt Anne Brit  
Bjørnevik for avtale om dette (tlf 909 54 394)
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Karin M. Hyldmo, 
Flora

Kari M. Berg Baustad, 
Hegra

Presentasjon av det nye menighetsrådet

Einar Bjørnevik, 
Hegra

Oddvar Vigdenes,
 Forradal

Mary Johanne Fossen, 
Forradal

Håkon Skjelstad, 
Hegra

Åse Aadal, 
Skjelstadmark

Sigmund Magne Kulås, 
Forradal

Liv Hedvig Hammer, 
Skjelstadmark

Ragnhild Galeta, 
Hegra

Susanne A. Ø. 
 Drageset, Flora

Ann Iren Opheim, 
Skjelstadmark

Varamedlemmer:

I tillegg er sokneprest Jørgen Setran fast medlem av rådet

Per Fedje, 
Skjelstadmark

Sommerfest

Omtrent 50 personer kom for å være på Hegra menighet sin årlige 
sommerfest 20. juni i Hegra menighetshus. 
Det ble servert både rømmegrøt og pølser, etterfulgt av dessert, 
kaker og kaffe.  Jørgen Setran holdt andakt, og det var mye allsang 
og musikk under hele festen. Vi fikk også en overraskelseskonsert 
med Astrid Setran på piano, noe som ble veldig godt mottatt av for-
samlingen.
Edmund Morseth hadde også i år laget en quiz, noe som engasjerte 
alle rundt bordene. 
Under kaffen ble det sendt rundt loddbøker som alle forsynte  
seg rikelig av, det ble solgt lodd for over 7000,- kroner. Et stort  
bord med gevinster ble helt til slutt fordelt rundt om kring på  
bordene og alle så ut til å ha hatt en trivelig kveld.

Tekst og foto: Øyvind Ølstørn

Venter kanskje på at trekningen skal starte snart?  

Fra venstre Mia, Astrid og Borgny Charlotte  
var også med på festen

Per-Morten Gresseth syntes det var en  
trivelig sommerfest.

Astrid Setran imponerte deltakerne på 
festen med flott pianospill.
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Besøk i Haljala
Helga 20.-22. september reiste en delegasjon fra Hegra til vår vennskapsmenighet i Haljala, Est-
land for å besøke menigheten der. Det ble en flott helg med mange inntrykk.
Hegra og Haljala har vært vennskapsmenigheter i ca 20 år, og i løpet av den tiden har det vært 
flere besøk fram og tilbake. Denne gangen var det Haljala som inviterte oss, og med smått og stort 
var vi 10 personer som dro av sted.

Lørdag var vi invitert med på en guidet tur i soknet, hvor vi besøkte kapel-
lene og hovedkirken, samt fikk en omvisning på et privatdrevet sjøfarts-
museum. Med oss denne dagen var både den nye presten i Haljala; Urmas 
Karileet og leder for menighetsrådet, Margus Punane. I løpet av dagen 
fikk vi både en oppdatering på forholdene i menigheten, samt en og in-
nføring i de historiske forholdene. Det er ikke bare enkelt å være kirke i et 
land som etter 50 år med kommunistisk styre nesten ikke har noe forhold 
til religion i det hele tatt. Menighetene er små, og økonomien trang, da all 
ordinær menighetsdrift, inkludert lønn, baserer seg på innsamlede midler.
I et samarbeid mellom offentlige myndigheter i Estland og Tyskland, samt 
ved hjelp av private givere, har det lyktes menigheten å skaffe midler til 
restaurering av kirkene, og i Haljala var de nå midt i en restaurering av 
kirken innvendig. Nytt gulv var allerede på plass, og nå gjenstår tak og 
vegger. De venter å være ferdige til jul neste år.
Lørdagen ble avsluttet med en kort kveldsgudstjeneste i Haljala kirke, og 
vi fikk da en smakebit på det å feire gudstjeneste i et kirkebygg uten op-
pvarming. 
Dagen etter; på søndag møttes vi til gudstjeneste i Haljala kirke kl. 10, 
godt utrustet med varme klær og votter. 22. september er helgendagen 
til st. Mauritius, som er skytshelgen for Haljala kirke, og som alltid feires 
på en særskilt måte i menigheten. Denne dagen var det invitert to kor; både et fra Haljala, og et fra nabobyen  
Rakvere, samt en visesanger som alle bidro i gudstjenesten. Jørgen Setran hadde en hilsning fra Hegra menighet 
og Astrid Margrethe Setran deltok med tekstlesning. Det var flott å få feire gudstjeneste sammen med våre estiske 

venner, og kjenne på fellesskapet, selv om mye er ulikt. 
Det viktigste har vi allikevel sammen, når vi samles om 
Ordet og nattverdbordet. 
Under kirkekaffen, hvor vi også feiret menighetsråd-
sleder Margus sin 50 årsdag, ble det utvekslet hils-
ninger, og sokneprest Urmas ba oss hilse til alle i Hegra 
og takke for støtten til Haljala, både med økonomiske 
gaver og med forbønn.
Det ble noen flotte dager i Estland, og vi er takknemlige 
for vennskapet og for den gode mottakelsen vi fikk der, 
og ber om Guds velsignelse over Haljala menighet.

Tekst og foto: Jørgen Setran
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Åpen Hegra kirke 
Allehelgens-helga 2-3. November

Konfirmanter på pilgrimstur

Allehelgensdag er dagen hvor vi minnes våre kjære, og den helgen 
er det veldig mange som besøker kirkegårdene og tenner lys. Sønda-

gen inviteres alle som har mistet noen av sine det siste året til gudstjenesten, hvor vi leser alle 
navnene og tenner lys.
I år vil vi også holde kirken åpen noen timer på lørdag. Der går det an å komme og sette seg ned, og 
tenne lys i lysgloben. Kirken vil være åpen og betjent fra klokken 14.00 til 19.00 på lørdag. Presten 
er til stede fra kl 17.00 -19.00.
Søndag er kirken åpen fra kl 10.00, og gudstjenesten starter kl 11.00.

Lørdag 14. September gikk Denne trivelige 
gjengen med konfirmanter fra Hegra, på pil-
grimstur sammen med konfirmanter fra resten 
av stjørdalsmenighetene. Vi tok buss til Stor-
lien og gikk så blomsterstigen til Ernskumlet, 
over Vindarnas tempel, ned til Skurdalsporten 
og videre ned til Teveldalen. Været kunne 
vært bedre, men var heldigvis ikke så ille som 
det var meldt, og turen ble vellykket. Fint å 
tenke på at her har generasjoner gått før oss, 
mens de har grunnet på livets store spørsmål.
« la oss vandre i lyset, liksom Han er lys; van-
dre i Guds lys!»

Tekst og foto: Jørgen Setran

Tekst og foto: Jørgen Setran
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Tidlig på sommeren dukket en invitasjon opp i postkassen:Markering av 50års jubileum for konfir-
manter i Hegra og Flora i 1969.
Kunne nesten ikke tro det,var det så lenge siden vi 55 ungdommene fra Forradal, Flora, Gederås, 
Hofstad og Hegramo skoler gikk for presten hos sogneprest Garåsen?

Jo da,sånn var det ,og minnene strømmet på.Pugging av bibelsted,s almevers og trosbekjenning,det var alvorlige saker 
,ingen skulking av timene i kirka, svette hender og rødmende kinn under overhøring og konfirmajon, dog med både 
knising og uro.
Ekstra stor var gleden over at det lå med en invitasjon til mimrekveld på Fantasigården i Lånke.
Da skulle vi få god tid til å prate,mimre og minnes oppveksten på hver vår skole og den glade sorgløse ungdomstid 
hvor vi etterhvert utvidet horisonten til Hegra sentrum og “Hæsjen”.
Lørdag 14.september møttes 27 forventningsfulle,spente”ungdommer i moden alder”
Hvem skulle vi møte,og kjente vi hverandre igjen?
Ekstra spennende for oss som var flyttet ut av dalføret,og ikke hatt kontakt med mange av de andre på 40-45 år...
Og for et lokale vi kom til,for en kontakt og for en kveld.Vi hilste,nikket og klemte hverandre,jenter og gutter,korte og 
lange,mørke og lyse ,og følte oss som unge gode venner.
Praten var umiddelbart igang.
Vi fikk Fantasigårdens historie av vertskapet,før vi fikk servert et utmerket tre retters måltid fra gårdens eget kjøkken.
Underveis hadde vi en kort presentasjon av oss selv,og “husker du den gang”ble gladelig formidlet etterhvert,sammen 
med mange gode historier.Vi minglet med klassen fra vår egen skole,og alle andre utover kvelden,til godt over midn-
att.Praten kunne gått i mange timer til,og ingen ville være den første til å bryte opp.
Da vi takket for oss,var vi enige om at det hadde vært en veldig trivelig og humørfylt kveld på Fantasigården.Alle 
gledet seg til den høytidelige delen av markeringa,søndagen og gudstjeneste i kirka med påfølgende middag i me-
nighetshuset.
Så tusen tusen takk til komiteen for mimrekvelden Sigrid,Janne og Marit for at dere tok jobben med navnelister og 
arrangerte for oss andre,fra oss alle som møtte opp.
Gleder meg allerede til nytt treff om 10 år.

50-årsjubilantene samlet i Hegra kirke 15. september 2019. Foto: An-Magritt Lerfald

Første rekke fra venstre: Jofrid Martine Østerås Skjelstad,Janne Bratsberg,Nora Håve Einang,Marit Godejord, 
Oddrun Arna Gederaas. Andre rekke fra venstre: Presten,Ruth Solveig Hammer Gjeseth,Ann Mari Sjaastad, Toril Reinås Hamran, 

Inger Aunet Beitland,Marit Rønsåsbjørg Aasheim. Tredje rekke fra venstre: Irene Hoven Edna,Heidi Sten Røsdal, 
Sissel Petra Nesbø,Randi Myran Moen,Sigrid Elin Chruickshank Klefsås. 4 rekke fra venstre: Ingrid Elise Storflor Heitman, 

Kitty Signora Hofstad,Marit Beate Stræte Sørnes,May Brit Skogan Alstad,Janne Rønsåsbjørg Børseth,Eva Alice Hansen Hofstad. 
5 rekke: Nils Sundal,Ole Betten,Anulf Einang,Kjell Olav Storflor. 6 rekke: Knut Juliussen, Knut Fossbakk, Svein Egil Husbyn,Anfinn 

Gresseth,Ingolf Gresseth,Gar Bjørn Skogan,Jostein Husbyn,Torleif Sørnes,Jon Ragnar Krogstad.

Mimretreff for 50-årskonfirmanter 2019

Tekst: May-Britt Skogan Alstad

SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Tegninger: Trevor Keen

Noah bygde en stor båt 
med plass til familien og mange dyr. Gud 
reddet dem fra oversvømmelsen. De to bild-
ene er nesten like. Finner du de fem feilene 
på bildet under?

Hvorfor hater 
kengurumødre regnværs-

dager?
Svar: For da må barna 

leke innendørs.

– Nå kan det 
ikke bli verre! sa 

pessimisten.
– Å jo, da! sa 
optimisten.

Har du hørt om 
skipet som var på vei 
fra Hongkong til Oslo 

lastet med jojoer? 
Det sank 143 ganger 

på veien.

Vitser

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

Gi barnebladet 
Barnas til et barn 

du er glad i!
Disse oppgavene 
er hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på sondagsskolen.no 

eller 22 08 71 00.

Den stakkars gull-
fisken havner i do og 
må finne veien gjen-
nom rørene og ut til 
sjøen. Kan du 
hjelpe ham?

Hjelp gullfisken 
ut i sjøen!
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SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Tegninger: Trevor Keen

Noah bygde en stor båt 
med plass til familien og mange dyr. Gud 
reddet dem fra oversvømmelsen. De to bild-
ene er nesten like. Finner du de fem feilene 
på bildet under?

Hvorfor hater 
kengurumødre regnværs-

dager?
Svar: For da må barna 

leke innendørs.

– Nå kan det 
ikke bli verre! sa 

pessimisten.
– Å jo, da! sa 
optimisten.

Har du hørt om 
skipet som var på vei 
fra Hongkong til Oslo 

lastet med jojoer? 
Det sank 143 ganger 

på veien.

Vitser

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

Gi barnebladet 
Barnas til et barn 

du er glad i!
Disse oppgavene 
er hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på sondagsskolen.no 

eller 22 08 71 00.

Den stakkars gull-
fisken havner i do og 
må finne veien gjen-
nom rørene og ut til 
sjøen. Kan du 
hjelpe ham?

Hjelp gullfisken 
ut i sjøen!
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Gave til Menigheten
Hegra menighet mottok i sommer en stor 
gave på kroner 200.000, til menighetens  
arbeid, fra en anonym giver.
Hegra menighetsråd vil takke for den  
generøse gaven!
Noe av pengene er allerede brukt i  
forbindelse med asfaltering rundt Hegra
kirke. Resten av pengene vil bli brukt i  
henhold til vedtak i menighetsrådet.

Takk for gaven!

Dugnader i Floren kapell

Teks og foto: Øyvind Ølstørn

Bøgda for alle, sto for skiftning av takrenner på kapellet i sommer. Jobben ble gjort på 
dugnad av noen av bygdas innbyggere. Stillaser fikk vi lånt av Stjørdal By og Bygdeservice. 
Sakristiet er også pusset opp i samme tidsrom. Tusen takk for en flott innsats. 

Alle veier, parkeringsplasser og området rundt menighetshuset fikk 
asfaltdekke i høst.

Sakristiet i Floren kapell har fått en liten ansiktsløftning

Lars Petter Hyldmo og Mats Arne Lundberg på stillaset

Oddmund Hyldmo og Joakim Ølstørn kapper materialet  
som skal til.    
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Engasjerende kongletur
Tekst: Hilde Ølstørn
Foto Pål Valsø

Også i år  ble det  kongletur for 3 – 
åringene i menigheten.  Turen gikk 
bak gjerdet på menighetshuset og 
opp mot skogen og tilbake. Der var 
det grankongler å finne til stor begeis-
tring for  deltakerne. 

Det var god tilgang på maling og 
mange av konglene fikk heldekkende 
farge. Når malingen var ferdig, var det 
sangstund , med « Gud pass på vår 
jord». Deltakelsen var imponerende. 
Etter boller og saft og stor innsats på 
instrumenter, var det på tide å avs-
lutte kongleturen. 

Takk til ivrige deltakere. Glade barn på kongletur

Profetprat
Bibeltimer om profeter i Det gamle testamentet

Møt tre profeter fra tre ulike tider!
Hva sa de til sin samtid – hva sier de til oss?

26.09 – Amos v. Annbjørg Hesselberg
31.10 – Sefanja v. Birte A. Gresseth
28.11 – Malaki v. Per Anton Leite
Alle dager kl. 19.00 i Stjørdal kirke - Kimen

Arr. Stjørdalsmenighetene



    Kirkelige handlinger

Døpt i Hegra kirke:
21/7 Gaute Braseth Vonka Aglen
11/8 Emil Fossbakk Solheim
25/8 Lukas Antonio Wattanakittisid Husbyn

 

Vidgde i Floren kapell:
13/7 Siv Alice Meådal og Lars Ivar Gunnes

Vidgde i Okkelberg kapell:
10/8 Marthe Børseth Lufall og Vegard Lufall

Vidgde i Hegra kirke:
24/8 Monika Østmo og Arve Florholmen

Velsignet i Okkelberg kapell:
17/8 Ragnhild Kristine Husbyn Troseth og  
 Kyle Andrew Singbeil 

Døde i Hegra:
20/5  Olaf Sigvart Rønsåsbjørg
21/6  Gudrun Nesbø
27/6  John Buan
30/7 Ellinor Oline Skogstad Sætran

Døde i Okkelberg:
17/6 Mildrid Mary Raaen
28/6 Ingebjørg Rådal

Bladets returadresse: Øyvind Ølstørn, Mølsknesvn 139, 7525 Flornes

                        Gudstjenesteliste Hegra sokn

Neste nummer kommer før jul, og frist for stoff som ønskes med er 25. November

Vi i redaksjonen vil med dette ønske alle våre  
lesere en tjenlig høst

Hilsen Jannicke og Øyvind

Søndag 6. oktober kl. 14.00
(merk tidspunkt)
Floren kapell
2-års bok. Høsttakkefest

Søndag 13. oktober kl 11.00
Hegra kirke
2-års bok. Høsttakkefest

Søndag 20. oktober kl 19.00
Hegra kirke (merk tiden)

Søndag 3. november kl 11.00
Hegra kirke. Allehelgen

Søndag 10. november kl 11.00
Okkelberg kapell

Søndag 17. november kl 11.00
Hegra kirke

Søndag 1. desember kl 11.00
Hegra kirke. Lys våken

Søndag 8. desember kl 11.00
Floren kapell.

Medarbeiderfest
Sjansen er stor for at du som leser dette har hatt en  

eller flere frivillige oppgaver i Hegra menighet  
det siste året.

Hegra menighetsråd ønsker å invitere alle med- 
arbeidere til medarbeiderfest i menighetshuset,  

mandag 21.10.2019 kl 19.00.
Her blir det god mat og tid til prat; quiz, andakt  

og trivelig stemning.
Meld deg på til Liv Moen på  

tlf: 924 14 123, innen 15. oktober.


