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Han kom til sitt eget,
men hans egne tok ikke imot Ham

Eller som den nye hverdagsbibelen sier: Han kom til sitt eget folk, men likevel tok de ikke 
imot Ham. Men hver og en som tror på Hans navn og velger å ta imot Ham, dem gav han 
rett til å bli Guds barn. De vil bli født på ny, ikke med en fysisk kropp, men i sin ånd – 
som en ny skapning.

Det er i Johannes evangeliet 
1.kap vi leser dette, når vi går inn 
i adventstid og mot jul.

Så blir spørsmålet til hver enkelt 
av oss: Tar vi imot Ham, eller av-
viser vi Ham?

Vi kan være likegyldige til 
spørsmålet, spørrende, tvilende, 
undrende, ja mange forskjellige 
holdninger, men det var alle dem 
som tok imot Ham som Han gav 
rett til å bli Guds barn, de som 
tror på Hans Navn. Luk.2- i juleevangeliet står 
det skrevet: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med 
bud om en stor glede, en glede for hele folket: I 
dag er det født dere en Frelser i Davids by; Han 
er Kristus Herren. Og dette skal dere ha til tegn: 
Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger 

Tekst: John Steinar Kristoffersen

i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en 
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 
«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden 
blant mennesker som har Guds velbehag».

Ønsker alle en velsignet julehøytid.
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“Storfint” besøk på Midtuketreffet
På midtuketreffet 6. november var Helge Gudmundsen «gjesteforeleser». Han er vel kjent 
fra NRK Radio, hvor han i mange år ledet programposten «Salmer til alle tider», og ikke 
minst programmet «Salmeboka minutt for minutt» på TV.

    Han gav oss en livfull og fengslende beskrivelse av bakgrunnen for TV-programmet. Alle som bidro, all logistikken, og de mektige 
møtene med enkeltmennesker, samt alle positive reaksjoner etter maratonprogrammet.

Vi ble med på en spennende ferd i ord og toner, der vi igjen ble minnet om den store, vidunderlige salmeskatten vi har. Gudmundsen 
knyttet mange minner og opplevelser til salmer vi fikk synge sammen underveis.

Det ble et uforglemmelig Midtuketreff denne onsdagen, et treff som også inneholdt de kjente punktene med en lang og god kaffep-
ause, til et rikholdig og innbydende kakebord. Og som vanlig trekning av mange gevinster til slutt.

Stor takk til Diakoniutvalghet - igjen, for en trivelig formiddag på Menighetshuset.

Tekst og foto: Karin Hyldmo

Helge Gudmundsen

Godt oppmøte på midtuketreffet
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Hegra Menighetsråd

Leder:  Oddvar Vigdenes
 Tlf. 932 47 141/
  957 03 860

Nestleder:  Åse Aadal
 Håkon Skjelstad
 Mary Johanne Fossen
 Einar Bjørnevik
 Karin Hyldmo
 Sigmund Kulås
 Kari M. Berg Baustad

Varamedlemmer:
  Liv Hedvig Hammer
 Ragnhild Galeta
 Susanne A. Ødegård Dragseth 
 Ann Iren Opheim
 Per Fedje

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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Dette synes jeg er en trøsterik og god sang, både tekst og  
melodi. Det er godt a «sende bud på Ham» i alle livets  
situasjoner, når som helst, og hvor som helst.

Send bud på ham hvis navn er Jesus Krist,  
som frelse kan og lege sjelens brist!  

Han som av Gud ble sendt til jorden ned.  
Send bud på ham. O sjel, og du får fred!

Send bud på ham når hjelp du trenger til,  
i mørkest stund han lyse for deg vil.  
Når ingen utvei du kan åpne mer.  

Send bud på ham, som også da er nær.

Send bud på ham når tvilende du er.  
Ei stund med ham, og du ei tviler mer.  

Når ned i tåredalene du må gå,  
Send bud på ham, og hjelpen vil du få.

Send bud på ham når sorgen deg.  
Alt håpløst er, du øyner ingen vei.  
Når tro på alle ting du mistet har.  

Send bud på ham, og vent til du får svar.

Send bud på ham i gledens skjønne tid.  
Når alt går med, og lykken smiler blid.  
Når dagen heller, og det lir mot kveld.  

Send bud på ham, som alle ting gjør vel.

Til sist på meg han selv vil sende bud.  
Og sjelen min han henter hjem til Gud.  

Å sende bud på ham jeg slipper der.  
For jeg i evighet er Jesus nær.

Utfordrer Gudny Aune til neste salme.

Hilsen Gerd Johanne Bremseth

Min Salme

Send bud på ham,  
hvis navn er Jesus Krist.

Tekst: Konrad Odinsen 1895-1961, 
Melodi: Arthur Skrede 1908-75

Sangboken nr 464

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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Konstituering av det nye menighetsrådet 
Menighetsrådsmøtet den 22.10.2019, var det siste møtet for rådet som har sittet i styret de 4 
siste årene og det første møtet for det nyvalgte styret.
Det gamle rådet hadde først et kort avslutningsmøte, der medlemmene takket hverandre for et 
godt og meget trivelig samarbeid. 
Som avslutning fikk vi en enkel servering sammen med de nye rådsmedlemmene.
Deretter tok det nye styret over møtet der de blant annet foretok en konstituering av nytt me-
nighetsråd og valg av leder og nestleder. Leder ble Oddvar Vigdenes, og nestleder Åse Aadal. 
Vi i det gamle rådet ønsker det nye rådet lykke til med arbeidet.

Tekst: Øyvind Ølstørn
Foto: Hilde Kristine Grønbeck

Avtroppende styre fra venstre: Alf Daniel Moen, Jørgen Setran, Rut Aina Balsvik, Edmund Morseth, Liv Reidun Moen, 
Øyvind Ølstørn, Tove Irene Kulseth, Håkon Skjelstad, Hilde Sætran Slettvold.

Påtroppende styre fra venstre: Jørgen Setran, Sigmund Kulås, Karin Hyldmo, Einar Bjørnevik, Kari M Berg Baustad, 
Mary Johanne Fossen, Per Fedje, Åse Aadal, Ragnhild Galeta, Ann Iren Opheim, Håkon Skjelstad, Oddvar Vigdenes.
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Høsttakkefest i Okkelberg kapell

29. september ble det arrangert Høsttakkefest i Okkelberg kapell med utlevering av 2-årsboka.
Jorun Skjelstad hadde pyntet fint i kapellet. Det var mye folk til stede, og kaffeservering etter 
gudstjenesten

Tekst og foto: Tove Irene Kulseth

Tre av neste års konfirmanter i Okkelberg 
som ville ha underskrift på kortene sine.

Alltid populært med kirkekaffe etter gudstjeneste.

2-åringene fikk utdelt bøker, og en 
ekstra gave som ble overrakt av 
sokneprest Jørgen Setran

Hvem er dette?
Ser du hvem denne karen er? Du kan svare 
ved å sende en sms til 41205738. De 10 
første som sender inn riktig svar, blir med 
på trekningen av en pose julemarsipan.

Husk å skrive ditt navn og adresse.

Svar på medarbeider-quiz 2019:  1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6a, 7a, 8c, 9c, 10a, 11b, 12a, 13b, 14c, 15a, 16c, 17b, 18c, 19a, 20a
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Lys Våken i snøværet
Det var 7 forventningsfulle Lys 
våken deltakere som møtte 
opp i Hegra kirke lørdags 
kveld.

De kom fra alle delene av 
soknet og ikke alle kjente alle 
fra før. Likevel var stemningen 
på topp fra første stund. Det 
ble øving på sanger til gudstje-
nesten dagen etterpå, leik med 
flinke ungdomsledere. Snavel 
og film. Det var heller ingent-
ing å si på innsatsen på øv-
ingen på drama. Alle fikk roller 

Tekst: Hilde Ølstørn
Foto: Pål Valsø

Israelsmisjonen ble stiftet i Stavanger, som flere av våre organisasjoner. 1844 var året da Is-
raelsmisjonen så dagens lys. Dette lyset har fått skinne i 175 år, og er blitt møtt på forskjellig vis, 
fra forskjellige mennesker. Redaktør Tarjei Gilje skriver slik i Dagen: «Det er inga kristenplikt å 
støtta DNI.  Men det å forkynne evangeliet for jødane er både eit kall og eit ansvar ingen kristen 
bør distansere seg frå».

Det viktige er altså å gi evangeliet til det folket Jesus levde sam-
men med i over tretti år. Ikke bare til de som bor i Israel, men 
utover i de forskjellige land der det er jøder.
Dette feiret vi på menighetshuset den 17. oktober, med besøk av 
Håvard Kleppe, misjoner i Israel fra 1980. Som misjoner hadde 
han mange opplevelser som han delte med oss. 60 – 70 men-
nesker var tilstede på menighetshuset og kunne høre om evan-
geliets gang i Israel. Ennå er ikke evangeliet om Jesus kommet inn 
i hjertet til alle i Israel, men det er målet, og det spirer, det kunne 
Kleppe fortelle.
 I bladet «FØRST» som er Israelsmisjonen blad forteller han om Shushana og familien som er 
jødiske innvandrere fra Georgia og de hadde bodd noen år i Israel. Men de hadde besluttet å 
søke lykken i USA. Men det var forbundet med mange spørsmål som hun søkte svar på. Hun dro 
inn til Haifa, og i de små fortausbutikkene var det flust med bøker om ulike måter å finne svar på 
fremtiden. Hun havnet i bibelbutikken, hvor Frida hadde skift den dagen. «Jeg har den aller beste 
boken om framtiden din» sa Frida og gav henne et nytestamente på russisk. Litt senere traff hun 
Yossi og Yona, som innviterte Shushana hjem til seg. Der var det møte og fikk høre evangeliet om 
han hun hadde lest om i testamentet hun fikk. Hun lyttet med hjertets ører og fikk hjelp til åpne 
for Yeshua som frelser og Herre i sitt liv.
Det er nettopp dette Israelsmisjonen sin oppgave er, å gi evangeliet til jødene, hvor de enn bor. 
Svein Volle og Svein Gjære fremførte flere sanger både på norsk og hebraisk. Nydelig! I offer til 
misjonen ble det gitt kr. 6900,- Vi takker for gaven, og takker alle som hjalp til med feiring av de 
175 år i Israelsmisjonen. 
Om du ønsker å vite mer om arbeidet, kan du tinge «FØRST» som gir god orientering om arbeidet. 
Ett årsabonnement koster 290,- kr. Fem blader i året. Du kan og lese mer på adr. www.israelsmis-
jonen.no

175 års fest på menighetshuset.

Tekst: Per Fedje

og fremføringen på søndagens 
gudstjeneste var upåklagelig. 
Litt nifse lyder på natta, det var 
storm og snøvær, men ingen 
så noen kappekledd munk. 

På søndags morgen fikk alle 
servert god frokost av Åse 
Aadal og Kari Baustad. Vi tak-
ker for en kjempefin helg.
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Søndag 6. oktober var det høsttakkefest og ut-
deling av 2-årsbok i Flora.
Kapellet var pynta med fine høstfarger og frukt 
og grønnsaker som naturen hadde gitt oss i 
gjennom årets sommer og høst.
 

Utdeling av 
2-årsbok i Flora

Tekst: Øyvind Ølstørn
Foto:  Jannicke Ølstørn

SIDE

Fargelegg!
Jesus ble født i en stall i Betlehem.

Tegninger: Francesca De Luca

– Kan jeg få hund til jul, pappa?
– Nei, i år blir det ribbe, som vanlig!

– Hvorfor sitter du i fengsel?
– Jeg startet julehandelen litt for tidlig.

– Man kommer vel ikke i fengsel for det?  
– Hvis man starter før butikkene 

åpner, så …

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.

Finn fem feil! En engel viste seg for Josef i 
en drøm. Den fortalte Josef at barnet i magen til 
Maria var Guds sønn.

Finner du 
veien fra 
trestammen 
og helt opp 
til stjernen 
i toppen av 
juletreet?

Finn veien til stjernen!

Det var to stk. 2-åringer som mottok boka i år: 
fra venstre Malin Kaspersen og Astrid Ølstørn. 

Lukas Ølstørn hjalp presten Birte Gresseth med å dele ut kosedyr som 
barneklubben hadde laget

Juleverksted i Flora
På mandagen etter 
første advent var det 
duket for juleverksted i 

barneklubben som har tilhold i Flora bedehus . 
Der samles ca 8 barn annenhver mandag  
gjennom hele året. Den andre desember var 
det juleverksted, først med grøt og deretter 
forskjellige aktiviteter.
Pepperkakebaking er selvfølgelig planlagt. 
Lage smykker, dekorering av engler, og  
diverse annen kunst, gjorde at alle hadde flere 
ting med seg hjem. Springing, julemusikk og 
sang hører med. Så treffes vi igjen 22. januar. 
Barneklubben har egen facebook side. Søk opp 
«Barneklubb Flora» og send forespørsel.

Tekst: Hilde Ølstørn
Foto:  Nadja Vuttudal
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Hegra Menighets medarbeider-quiz 2019

Medarbeiderfest 29.10.19

Tekst og foto: Øyvind Ølstørn

Det siste offisielle arrangementet som 
det avtroppende menighetsrådet sto for, 
var den årlige medarbeiderfesten den 
29.10.2019. 

Der var alle som hadde gjort en frivillig innsats for me-
nigheten det siste året invitert til en hyggelig kveld med 
mat, mye sang, andakt, quiz og hyggelig samvær.

Rundt tjue personer kom for å være med på festen, men det 
var nok mange flere som hadde gjort en frivillig innsats for 
Hegra menighet det siste året. 
Vi i menighetsrådet takker alle som har vært med og bidratt 
i en eller annen form, for innsatsen.
Uten dere hadde det vært vanskelig å få gjennomført alle 
jobbene som skal gjøres i menigheten.

1) Hvem fikk flest personstemmer i
Menighetsrådsvalget i Hegra sokn 2019?
a) Oddvar Vigdenes
b) Einar Bjørnevik
c) Håkon Magnus Skjelstad

2) Hvilken forfatter skrev Peer Gynt?
a) Henrik Ibsen
b) Bjørnstjerne Bjørnson
c) Sigrid Undset

3) Hvem er Norges mestvinnende 
 alpinist til sammen i VM og OL?
a) Aksel Lund Svindal 
b) Lasse Kjus
c) Kjetil Andre Aamodt

4) Når starter elgjakta?
a) 1. september  b) 10. september
c) 25. september

5) Hvor gammel er den svenske miljø-
 forkjemperen Gretha Tunberg?
a) 14 år   b)  16 år   c) 18 år

6) Hvor mange medlemsland har EU  
 (inkludert Storbritannia)?
a) 28    b)  32    c)  36

Edmund hadde også i år laget en quiz. (Er det noen som prøver å lure 
ut av ham svarene mon tro?)  «Quizen er også med i dette bladet hvis 
det er noen flere som vil prøve seg»

En lydhør forsamling som lytter når Jørgen holder andakt. Prest Jørgen Setran holdt en kort andakt.  

7) Hvilket parti i kommunestyret er 
 ikke representert i formannskapet i 
 Stjørdal fra 2019?
a) SV   b)  Venstre  c)Kristelig Folkeparti

8) Hvilket norsk reiseselskap var eid av 
 Thomas Cook, som gikk konkurs 
 høsten 2019?
a) Tui   b)  Apollo   c)  Ving

9) Hvilken kjent nordisk artist døde 
 i august 2019?
a) Kim Larsen   b)  Lill-Babs
c) Anne Grete Preus

10) Hvem er Norges rikeste mann?
a) John Fredriksen   b)  Odd Reitan
c) Kjell Inge Røkke

11) Hvor er friidrettsutøveren 
 Karsten Warholm fra?
a) Sandnes   b)  Ulsteinvik
c) Bergen

12) Hva heter presidenten i Tyrkia?
a) Recep Tayyip Erdogan
b) Bashar al-Assad
c) Robert Mugabe

13) Hvilken ukedag er juleaften i 2019?
a) Mandag  b) Tirsdag  c) Onsdag

14) Hvor mange norske fjelltopper er  
 høyere enn 2.400 meter?
a) 1    b)   2   c) 3

15) Når ble slottet på Steinvikholmen 
 bygd?
a) 1532  b) 1632   c) 1732

16) Når ble de første helleristningene på  
 Leirfall oppdaget?
a) 1850   b) 1880   c) 1910

17) Hvem av disse er ikke med på 
 «Skal vi danse» i høst?
a) Trine Haltvik  b) Jon Almås
c) Per Sandberg

18) Hvor høyt er Tyholttårnet?
a) Ca. 80 meter  b) Ca. 100 meter
c) Ca. 120 meter

19) Hvilken fisk eksporterer Norge 
 mest av?
a) Laks    b) Ørret   c) Torsk

20) Hva er aldersgrensen for å stemme 
 ved menighetsrådsvalget?
a) 15 år   b) 16 år     c) 18 år
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«Mens vi venter..»
Velkommen til musikk- og  
salmekveld i Hegra kirke

Torsdag 19. desember kl 19.00
Senke skuldrene; nyt musikken, 
la julestri være julestri en times 

tid og bli med i sangen.
V/kantor Magnus Asplund og 

sokneprest Jørgen Setran
Offer til menighetens arbeid 

Siste nytt fra menighetshuset

Tekst og foto: Håkon Skjelstad

Etter at det i sommer ble asfaltert på parkering-
splasser m.m. er det for øvrig kommet på plass nytt 
ventilasjonsanlegg for kjøkkenet og storsalen. Dette 
er et enkelt anlegg som gir oppvarmet luft inn i stor-
salen, samt avtrekk over komfyren på kjøkkenet. Den 
gamle avtrekksvifta over oppvaskmaskina fungerer 
som før. Vi tror at det nå blir bedre forhold med hen-
blikk på fuktighet og ventilering både på kjøkkenet 
og i storsalen.

Fuktighet var også årsaken til at 
det nå har kommet på plass nytt 

kjølerom. Det gamle kjøleanlegget fungerte bra nok kjølemessig, men 
fuktighet fra anlegget hadde ødelagt himlingen slik at kjøleagregatet 
holdt på å ramle ned. Dette gjorde at isolasjonen var dyvåt. Det ble tatt 
en beslutning på å bytte ut det gamle med et nytt, tett kjølerom. Snek-
kere representert ved Hegra byggservice AS samt Krøkes kjølesevice AS 
gjorde en utmerket jobb sammen og vi står nå igjen med et reparert tak 
samt et nytt, stort kjølerom. Det var på høy tid, fikk vi høre, før takåsene 
ble ødelagt.

Nytt kjølerom 

Ny og forbedret ventilasjon på kjøkkenet

Et hus som har passert 30 år behøver vedlikehold, det er vel noe 
alle vet og det blir vi stadig minnet på. Likeså blir også inventaret 
slitt. Det neste på agendaen er slitte stoler i storsalen. 100 stoler 
må byttes, en stor kostnad, men Hegra menighet er begunstiget 
med stor entusiasme og god økonomi. Ikke minst bidrar midtuke-
treffene til at vi har en god økonomi.
Jeg retter herved en stor takk til alle bidragsytere og ønsker alle ei 
velsignet jul og et godt nytt år.
Husstyret i Hegra menighetsråd
Håkon Skjelstad

Hellige tre kongers fest

Tradisjonell juletrefest på  
Hegra menighetshus for hele familien

Lørdag 4. januar kl 14-16
Servering, loddsalg, andakt og juletregang

Kanskje kommer kongene med gaver?

Velkommen!
Hilsen Hegra menighetsråd



    Kirkelige handlinger

Døpt i Hegra kirke:
13/10  Tuva Haugen Rønsåsbjørg
13/10  Maja Johnsen Sitter
17/11  Nelia Aune Mo
17/11  Tian Gresseth
1/12  Henrik Hofstad Mikkelsen
1/12  Isac Andrè Husvik Stinnerbom

Døpt i Okkelberg kapell:
15/9 Celina Skogan Baysal

Døpt i annet sokn:
17/11  Ulrik Holberg Sonflå
 døpt i Hommelvik kirke
1/12 Oliver Astrup 
 døpt i Malvik kirke

 

Vidgde i Hegra kirke:
28/9 Katrin Hoven og Rune Bjerkli

Døde i Hegra:
12/10 Asbjørn Bremseth
20/10 Olaug Hofstad
20/10 Einar Jonny Falmår
9/11 Klara Hegre

Døde i Okkelberg:
17/10 Sigrid Sjaastad

Bladets returadresse: Øyvind Ølstørn, Mølsknesvn 139, 7525 Flornes

                        Gudstjenesteliste Hegra sokn

20. januar Barneklubb Flora bedehus
26. januar  Tårnagenter 
 (egen invitasjon kommer til alle 3. klassinger)
3. februar  Barneklubb Flora bedehus
4. februar  Kahoot i Hegra menighetshus 
 (egen invitasjon kommer til alle 5. klassinger) 
9. februar  4 årsbok i Flora kirke
17. februar  Barneklubb i Flora bedehus
1. mars  4 årsbok i Okkelberg kirke
8. mars  4 årsbok i Hegra kirke
16. mars  Barneklubb Flora
29. mars  6 årsbok i Hegra kirke

Neste nummer kommer i mars, og frist for stoff som ønskes med er 20. februar

Vi i redaksjonen vil med dette ønske alle våre  
lesere en Velsignet Jul og et fredfylt Godt Nytt År

Hilsen Jannicke og Øyvind

Tirsdag 24. desember kl 14.00
Floren kapell. Julaften

Tirsdag 24. desember kl. 16.00
Hegra kirke. Julaften

Onsdag 25. desember kl. 11.00
Hegra kirke. 1. juledag

Torsdag 26. desember kl. 11.00
Okkelberg kapell. 2. juledag

Onsdag 01. januar 2020 kl. 13.00
Nyttårsdag Stjørdal kirke
Felles gudstjeneste

Søndag 19. januar kl. 11.00
Hegra kirke

Søndag 26. januar kl. 18.00
Hegra kirke. Merk tiden!
Tårnagentgudstjeneste

Søndag 09. februar kl. 11.00
Floren kapell. 4-årsbok

Søndag 16. februar kl. 11.00
Hegra kirke

Søndag 01. mars kl. 11.00
Okkelberg kapell. 4-årsbok

Søndag 08. mars kl. 11.00
Hegra kirke. 4-årsbok

Søndag 15. mars kl. 19.00 
Hegra kirke. Merk tiden!

Søndag 29.. mars kl. 11.00
Hegra kirke. 6-årsbok

Søndag 05. april kl. 12.00
Åstjønna


