
God Påske!

Nr 1 APRIL 2019 75. ÅRGANG



HEGRA MENIGHET

HEGRA MENIGHETSKONTOR
Sandgata. 15, (Kimen) 7500 Stjørdal
Tlf. 74 83 42 20 - Fax. 74 82 25 16
Mail: kirkekontoret@stjordal.kommune.no
Hjemmeside: www.stjordalskirken.no

Leder i menighetsrådet:
Alf Daniel Moen, tlf. 957 03 860

HEGRA PRESTEKONTOR
Jørgen Setran - sokneprest
Tlf: 952 95 561

Hilde Kristine Grønbeck– daglig leder 
menighet
Tlf: 951 75 814

Oddbjørn Eide – kirkeverge
Tlf: 922 60 133

James Reed – organist

Nils Vold – kirketjener
Tlf: 915 91 793

Johan Hofstad - arbeidsleder, 
kirkegårdsarbeider
Tlf:: 977 56 347

HEGRA KIRKE

Kirketjener: Nils Vold
Organist: James Reed

OKKELBERG KAPELL

Kirketjener Nils Vold
Organist: James Reed

FLOREN KAPELL

Kirketjener: Nils Vold
Organist: James Reed

HEGRA MENIGHETSHUS

Utleier: Anne Brit Bjørnevik
Tlf: 909 54 394

HEGRA MENIGHETSBLAD
Adresse: 7520 Hegra Redaktører:  Øyvind Ølstørn,  tlf. 412 05 738, mail: olstorn@ntebb.no 
Utgiver: Hegra Menighetsråd  Jannicke Victoria Ølstørn tlf. 975 86 552,  mail: jannicke_victoria@hotmail.com
Bankgiro: 4465.30.03517 Sats og trykk:  Avtrykk, 7506 Stjørdal.  tlf.: 452 60 251, mail asgeir@avtrykk.media

“Mine tider er i din hånd”
Når du kommer inn i den norske sjømannskirken på Lanzarote, som ikke er en kirke op-
prinnelig, men et nedlagt kjøpesenter, blir du møtt av et alterbilde med denne teksten: «I 
din hånd er mine tider.»

Det er gudstjeneste: Salmesang og preken. Under 
nattverden smyger vi oss ut mellom stolrekkene og 
danner en lang rekke. «Dette er Jesu kropp.» «Dette 
er Jesu blod.» Etter gudstjenesten er det kirkekaffe 
på terrassen i den litt kjølige februarkvelden. Folk 
kommer i prat: Hvor er du fra? Valdres. Lillestrøm. 
Hvor lenge skal du være? Jeg bor her fast. Vi reiser 
til Norge i morgen. Så skilles veiene våre. Over den 
steinlagte uteplassen går vi hver til vårt. 

Men denne setningen følger oss: «I din hånd er mine 
tider.» Det er en setning fra en av salmene i Bibelen. 
Det er en bønn og en tillitserklæring fra salmedik-
teren til Gud. Nå er den en bønn fra oss som går 
fra dette kirkerommet. Vi er forskjellige. Livssituas-
jonen vår er ulik. Vi ser vel nokså like ut der vi sitter. 
Menigheten i en norsk sjømannskirke på Kanariøy-
ene gjenspeiler vel stort sett vellykket norsk mid-
delklasse. Men vi vet ikke alltid hva som skjuler seg 
bak fasadene.  

I den samme salmen fra Salmenes bok som denne 
setningen er hentet fra står også en annen setning, 
som leder tankene mot påsken som vi snart skal 
feire: «I dine hender overgir jeg min ånd.» For da Je-
sus var i sitt livs tyngste øyeblikk, på korset, grep 
han til dette salmeordet, og han føyde til: Far. Han 

Tekst:  Gustav L. Andersen
Foto:  Sjømannskirken

ba til sin himmelske far. Innfor det som ventet ham 
kjente han trygghet og tillit ved å legge livet sitt i sin 
fars hender.

Med disse ordene omfavner han også våre liv. Ikke 
bare med døden for øynene, men i livet vårt, til enh-
ver tid og i enhver situasjon kan vi gjøre den bønnen 
til vår: «I dine hender overgir jeg min ånd.»

Eller som det står over alteret i sjømannskirken:  
«I din hånd er mine tider.»
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Og forhenget i templet revnet i to, 
fra øverst til nederst... 

Både Matteus, Markus og Lukas nevner denne hendelsen i sine evangelier. Jeg har valgt å 
bruke Markus sine ord. Mark.15.37-39.

37Men Jesus ropte høyt og utåndet. 38Og forhenget i Templet revnet i to fra øverst til nederst. 39Da offiseren 
som sto rett foran Ham, så hvordan Han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds sønn!»

I 2.Mos. 26 får vi Guds instruks om hvordan Moses skulle bygge templet, og i vers31-33 står dette for-
henget beskrevet. En skillevegg mellom det hellige og det aller helligste. For deg som vil studere dette mer 
inngående, kan du lese 3.Mos. og da spesielt kap.16

Hva betyr så dette for deg og meg: Kol. 2. 14 – 15 sier: Skyldbrevet som gikk oss imot på grunn av lovens 
bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og 
stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Og hebreerbrevet 10. 19-22 tar oss 
videre inn i den Gudgitte nåde som er gitt oss ved Jesu død og oppstandelse. 19Så kan vi da, søsken, i kraft 
av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. 20Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn 
gjennom forhenget, det vil si Hans jordiske legeme. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre 
fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for ond samvittighet og legemet badet 
i rent vann.

Tekst: John Steinar Kristoffersen

Johan Nordahl Bruun skriver i sin kjente påskesalme, det andre verset: 
Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier 
Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier 
Åpen har jeg himmelen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet

Med ønske om en god påske til dere alle!
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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!

Hegra menighetsblad4

Blant mange sterke salmer har jeg valgt «Han tek ikkje glansen av 
livet».
Jeg var så heldig å få være til stede på Fjellhaug Bibelskole i Oslo, 
vinteren 1986, da NRK ar der og gjorde opptak med Trygve Bjerkr-
heim, som har skrevet tusenvis av sanger og dikt. Der fortalte han 
blant annet hvordan denne gripende sangen ble til. En tidligere elev 
av Bjerkrheim ved Fjellhaug, hadde fått kreft og lå på dødsleiet da 
han besøkte henne hjemme. Hennes ord midt i kamp og smerte, var 
nettopp dette at: «Han tek ikkje glansen av livet», og morens trøs-
tende ord til en døende datter var; «Jesus dreg båten i land». Disse 
ordene satte seg fast i Bjerkrheim sitt hjerte og ble til denne kjente 
og kjære sangen, som har betydd så mye for så mange.

For egen regning føyer jeg gjerne til at Jesus, ja han tek ikkje glans-
en av livet. Og for meg er det uendelig godt å vite at når jeg en gang 
skal stå ansikt til ansikt med døden sin brottsjø. Ja da vil Jesus være 
der også, og dra båten sikkert i land i den evige himmelske havn..

Han tek ikkje glansen av livet, den 
frelsar som kallar på deg.

Først då kan for alvor du leva når 
han får deg fylgja på veg.

Du høyrer dei dårande røyster, 
som lovar deg gullglim og glans
Men ingen legg lys over vegen, 
som Jesus og kjærleiken hans.

Han hjelper i brattaste bakkar, og 
stør deg når vegen vert smal

Han signar dei sollyse sletter, og 
lyser i dødsskuggens dal.

Han fører deg frelst over fjorden, 
heilt fram til den himmelske strand
Når døden sin brottsjø du møter, 

vil Jesus dra båten i land

Han tek ikkje glansen av livet, han 
gyller din morgon og kveld

Og opnar ei dør til dei salar, der 
æveleg høgtid du held

Jeg ønsker å utfordre Jon Magne Bremseth om å finne en salme til 
neste menighetsblad. 

Med hilsen Arne-Bjørn Fossen

Min Salme
Han tek ikkje glansen av livet 

(Tekst: Trygve Bjerkrheim, 1950)

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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Fasteaksjonen
Innsamlingsaksjoner har i flere tiår vært et kjent innslag i det norske samfunnet. NRK har siden 
1974 arrangert TV-aksjonen, som er en nasjonal dugnad for innsamling til ulike humanitære 
formål. Ved store naturkatastrofer og ulykker har det også blitt tradisjon for å sette i gang spon-
tane innsamlingsaksjoner til de som har blitt rammet. Flere aktører med uærlige hensikter har ut-
nyttet folks giverglede, og gjennomført innsamlingsaksjoner der de har stukket av med de innsam-
lede pengene selv. For å forhindre dette vedtok Stortinget en lov for registrering av innsamlinger 
i 2007. Men denne loven ble opphevet i 2015 etter innspill fra frivillige lag og foreninger som 
mente at regelverket var unødvendig. I 1991 ble Stiftelsen innsamlingskontrollen i Norge etablert 
for å påse at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål gjennomføres på en be-
tryggende måte, og at forvaltningen av midlene er forsvarlig. Denne stiftelsen har utarbeidet en 
OBS-liste for å advare giverne mot mulige useriøse organisasjoner.

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt 
internasjonale arbeid. Dermed ble Brød-for-verden-aksjonen innført i 1967. I 2003 skiftet denne innsamlingsaksjonen 
navn til Fasteaksjonen. Fasteaksjonen har gjennom disse årene vokst til å bli den nest største innsamlingsaksjonen i 
Norge. Dette er en dør-til-dør aksjon, med mål om å samle inn penger til dem som trenger det mest. Hvert år samler 
mer enn 40 000 bøssebærere inn penger til organisasjonens arbeid. Dette er en landsomfattende innsamlingsaksjon 
som gjennomføres årlig den siste uka før påske. I tillegg til menighetene i Den norske kirke, deltar også Metodistkirken, 
Det norske Baptistsamfunn, Den Evangelisk-Lutherske Frikirke og Sjømannskirken med bøssebærere i Fasteaksjonen.
Innsamlingsbeløpet fra Fasteaksjonen har gått til ulike formål opp gjennom årene. Opprinnelsen for aksjonen var Bi-
afra-krigen i Nigeria som varte fra 1967 til 1970. I de siste årene har innsamlingen gått til Kirkens Nødhjelps arbeid med 
vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. 
I Stjørdal sokn er årets konfirmanter bøssebærere i Fasteaksjonen. Menighetsrådene i Hegra, Lånke, Skatval og Stjørdal 
har valgt hver sin representant som lokal Kirkens Nødhjelp-kontakt, med hovedansvar å organisere Fasteaksjonen. I 
Stjørdal sokn deltar i tillegg ansatte fra kirkekontoret ved organiseringen av innsamlingen.
Hegra sokn er inndelt i 34 roder fordelt på 14 i Hegra, 10 i Skjelstadmark, 5 i Flora og 5 i Forradal. Til sammen dekker 
disse rodene samtlige husstander i gamle Hegra kommune. Det legges opp til at konfirmantene i størst mulig grad får 
en rode så nær sitt bosted som mulig. Antall konfirmanter varierer noe fra år til år, og det har dessverre ikke vært mulig 
å dekke alle roder i enkelte år. 
Konfirmantene får utdelt innsamlingsbøsse samt informasjonsmateriell dagen før innsamlingsaksjonen. Når de har gjen-
nomført sin tildelte rode, leverer de innsamlingsbøssa på Menighetshuset hvor pengene blir talt opp og deretter satt inn 
på Menighetsrådets bankkonto. Derfra blir pengene overført til Kirkens Nødhjelp.
I flere år har konfirmantene i Hegra samlet inn oppunder kr. 30.000 i Fasteaksjonen. Dette har vært litt mer enn det kon-
firmantene i Skatval og Lånke har samlet inn. Det innsamlede kontantbeløpet har imidlertid blitt lavere de siste årene, og 
var bare så vidt over kr. 20.000 i 2018. Hovedårsaken til dette er at stadig flere betaler med Vipps. Totalt ble det samlet 
inn 30,6 millioner kroner på landsbasis i 2018. Neste år gjennomføres Fasteaksjonen 7. – 9. april. Hvis vi skal slå resul-
tatet fra i fjor oppfordres alle til å bidra til innsamlingen enten med kontanter eller Vipps. Ta godt imot konfirmantene 
våre når de kommer med innsamlingsbøssa! Husk at pengene som samles inn går til et godt formål.

Tekst: Edmund Morseth
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Barnas side
Tårnagenter i Hegra

4 årsbok og dåp i Floren

Tekst og foto: Hilde Ølstørn

Tekst: Susanne Ø. Drageset
Foto: Elsa T. Hyldmo og Øyvind Ølstørn

Helga 19 og og 20 januar var det tårnagenthelg i Hegra kirke. Da var 19 tredjeklassinger samlet for å 
bli bedre kjent med kirka si. Gjennom lek, rebus og skattejakt fant de fram til løsninger på forskjellige  
oppdrag. Alle sammen ble med opp i tårnet for å se på klokkene.

På lørdagen var det også forberedelse til gudstjenesten på søndag, der temaet var takknemmelighet. 
Tårnagentene laget tegninger om temaet og øvde på sanger som de framførte  under gudstjenesten.
 
En stor takk til alle  frivillige som var med på å gjøre helga til en flott opplevelse for tredjeklassingene.

Søndag 3. Februar var det gudstjeneste i Floren kapell. Det har vært 
endel fine gudstjenester i det siste. Blant annet har flere barn blitt 
døpt i kapellet vårt. Det er alltid koselig, og denne søndagen var ikke 
noe unntak. I tillegg til et dåpsbarn var barneklubben tilstede og 
underholdt med fin sang. De viste også fram ting de hadde lagd på 
barneklubben. Sondre og Erlend Lundamo leste tekst og sogneprest 
Jørgen Setran holdt en fengende preke, sittende fremme med barna 
lyttende rundt seg på alle kanter. Presten tok i bruk virkemiddel som 
stetoskop og munnbind i prekenen, og dette fenget barna. Denne 
søndagen var det også utdeling av 4-årsboka, og det ble 100% opp-
møte! (to barn i Flora i år). Etter gudstjenesten var det kirkekaffe. Artig 
når benkeradene i kirken fylles opp og at parkeringsplassen er så full 
av biler, at det er vanskelig å finne parkering. 

Noa Tranås Hyldmo og Olivia Gilberg Moen

Over: Peder Lundemo ble båret til dåp

Under: Barneklubben sang for de oppmøtte
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4 årsbok og dåp i Okkelberg

Tekst og foto: Tove Irene Kulseth

Disse barna fikk bok: Ellisiv Ingstadnes, Lise Dahl Nytrø, Patrik Lufall Aune, 
Mathea Gresseth, David Villoueta, Signe Lovise Setran, Frøydis Halse,  
Edvin Tyholt Sætran, Live Bjøringstad Sødermann, Edvard Thornstad Moen, 
Marie Opheim  

Mange tok turen til Hegra kirke søndag 10. Mars. 

Det var utdeling av 4 årsboka, sang og musikk av Ola og Torkel. De sang om Sakeus, smilet og skapelsen. 
Og tilslutt fikk vi ristet litt løs med både hopping, dans og stå på en fot. Ei fin ramme av Gudstjenesten med 
blinkende lys, såpebobler og barnelatter. 

4-årsbok i Hegra kirke

Tekst:  Rut Aina Balsvik
Foto:  Rut Aina Balsvik og
 Gunn Marit Bakheim

Søndag 3.mars var det gudstjeneste i Okkelberg kapell  
v/Jørgen Setran.  
Fullsatt kirke med 3 barnedåper og utdeling av 4-årsboka til 
8 fireåringer. Det var en livlig og trivelig gudstjeneste.  
Kaffen sto Eldbjørg Grendal og Anne Børseth for. 

Navn på 4-åringene:
Oda Berge, Martin Børseth, Ane Børseth
Eirin Bratås, Egil Andre Selnesaunet,
Oliver Meland, Sonja Sætran, 
Madelen Børseth Lufall.

Barnas side

Over: Peder Lundemo ble båret til dåp

Under: Barneklubben sang for de oppmøtte



I mange år nå har vi hatt nattvolleyball-
cup med konfirmantene. I år flyttet vi 
cupen til dagtid, en løsning som i alle 
fall vi ansatte var godt fornøyd med. 
Konfirmantene ble delt opp i lag, og 
spilte turnering fra kl 10 til kl 16. Etter 
at vinneren var kåret (heller ikke i år var 
vinnerlaget fra Hegra), gikk vi bort til 
kirken og avsluttet dagen med gudstje-
neste der. En flott dag, og en stor takk 
til alle foreldre og ungdomsledere som 
var med og gjorde den mulig!

Som et ledd i vår nye dåpssatsing har vi nå etter jul startet opp et nytt prosjekt. Navnet er kanskje litt  
misvisende; her er det ikke snakk om ei lue som brukes ved dåpen, men ei lue som dåpsbarna får i dåpsgave. 
Menighetsrådene i kommunen kjøper inn garn, og kirkekontoret på Kimen fungerer som fordelingssentral for 
garn og oppskrift. Så har vi utfordret frivillige i menighetene til å være med og strikke. Og responsen har vært 
overveldende!  En av de mange i Hegra som har vært med på prosjektet er Lilly Bremseth. Hun har allerede 
strikket fire luer, og har fortsatt lyst til å strikke flere. Hun forteller at det egentlig var tilfeldig at hun fikk høre 
om prosjektet, en dag hun var med på strikkekaffen på Hegra bosenter. Ideen hørtes god ut syntes hun, og så 
fikk hun garn og tok fatt.

«Må en være flink for å kunne 
strikke ei slik lue», spør jeg; 
«er det vanskelig?» «Nei da»,  
svarer Lilly; «dette er noe de 
fleste klarer. Oppskrifta er enkel 
og god, og luene blir kjempe-
fine! Det er artig å være med på 
en slik strikke dugnad»
Et par dager etter vervet Lilly 
også en ny strikker; da ned på 
Stjørdal, for alle menighetene i 
kommune er med på prosjektet.
Hegra menighetsråd takker alle 
som har vært med og strik-
ket så langt, og om du har lyst 
til å være med er det bare å ta  
kontakt. Lua som er på dokka 
på bildet er strikket av Rut Aina 
Balsvik

27. januar ble litt av en begivenhet i Hegra. Da samlet vi alle konfirmantene i kommunen 
til volleyballcup i Hegrashallen, og til ungdomsgudstjeneste i Hegra kirke etterpå.

Hegra menighetsblad8

Volleyballturnering for konfirmantene

Tekst: Jørgen Setran
Foto:  Hilde Ølstørn

Prosjekt «dåpslue»Tekst: Jørgen Setran
Foto:  Rut Aina Balsvik og eget
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Konfirmantene i Hegra 1969
Søndag 15. september inviterer Hegra menighetsråd, alle som ble konfirmert i Hegra og Floren 
i 1969, til 50 års jubileum i Hegra kirke.  Etter gudstjenesten, serverer menighetsrådet middag til 
jubilantene i Hegra menighetshus. Her blir det også lagt inn god tid til å friske opp gamle minner 
og vennskap, og for å reflektere litt over tiden som har gått.
Komiteen som allerede er oppnevnt, bruker vanligvis å invitere alle til et treff lørdagen før jubi-
leet, kanskje blir det slik i år også.
Alle sammen vil i løpet av våren motta en invitasjon fra menighetsrådet, med et tilbud om å mel-
de seg på jubileet. Merk av i kalenderen allerede nå, helga 14.-15. september, slik at flest mulig 
blir med på et trivelig gjenmøte med gamle kjente. 

Konfirmantene i Hegra kirke 1969
1. rekke: Aud Irene Rydning, Sigrid Elin Cruickshank, Ingvar Garåsen, Nora Elisabet Håve, Sissel Petra Nesbø

2. rekke: Anne Margrete Sævik, Ann Mari Sjaastad, Janne Rønsåsbjørg, Randi Myran, Berit Unni Brattås, 
Heidi Sten, Kirsten Gurine Grønseth, Kitty Alise Fornes, Jofrid Martine Østerås, Marit Godejord, 

Gunn Sigrun Rådal, Berit Gresseth, May Brit Skogan
3. rekke: Toril Reinås, Marit Rønsåsbjørg, Eva Alise Hansen, Solfrid Hammer, 

Ingrid Elise Storflor, Irene Hoven, Janne Margrete Bratsberg
4. rekke: Kitty Signora Hofstad, Oddrun Arna Gederaas, Ruth Solveig Hammer, Jan Egil Raaen, Ole Betten, 

Helge Rønsåsbjørg, Knut Halgeir Fossbakk, Kjell Olav Storflor, Arnulv Einang, Marit Beate Stræte, Inger Aune
5. rekke: Kristoffer Sætran, Kjell Torbjørn Florholmen, Ingolf Gresseth, Knut Roar Juliussen, Terje Engberg, 

Gar Bjørn Skogan, Bjørn Morten Kartum, Jostein Husbyn, Gunnbjørn Raaen, Tore Venæs
6. rekke: Tor Leif Sørnes, Nils Sundal, Jostein Nessimo, Arnfinn Gresseth, Dag Hembre, 

Tor Henry Hembre, Svein Egil Husbyn, Jon Arne Nogva, Jon Ragnar Krogstad
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Kahoot for 5.-klassingene
5.-klassingene får sin egen bibel før jul og så er det 
mulighet å bli med på et lite kurs etter jul.   
I år var kurset mandag 14. januar på menighetshuset.
Da samlet det seg 8 spente  deltakere , som bakte 
muffins, spiste pizza og deltok på undervisning om 
Bibelens oppbygging.
Det ble en hard konkurranse på nettbrettet etterpå, 
med ganske like resultat. Selvfølgelig ble det delt ut  
premier til vinnerne .  

Vårens konfirmanter 
i Hegra Sokn

Haljala menighet
vår vennskapsmenighet i Estland.

Påskequiz

Konfirmanter i Hegra 19.05.2019:
Alexander Amundsen, Victor Sonny Bolin, Nora  
Bonslet, Anna Ekren, Jørgen Ekren, Ola Evavold,  
Ronja Marie Jakobsen Flåbakk, Vanja Fornes,  
Marius Fossbakk, Vegard Fossbakk, Emilie  
Furunes, Emmanuel Mulemena Heggseth,  
Tommas Narbona Hoven, Levi René Nilsen,  
Martin Nesbø, Tonje Rømo, Gunnar Skjei Sjømo,  
Einar Bjerken Solbakken, Marie Strøm, Emilie  
Therese Thingstad, Christian Tollesen,  
Markus Thomas Dullum Wintervold

Konfirmanter i Okkelberg kapell 26.05.2019:
Sander Vennatrø Aune, Marius Børseth, Petter  
Børseth, Sivert Børseth, Daniel Støver  
Grindheim, Lasse Grønseth, Jonas Kvaal Hoseth, 
Andreas Korstad, Rikke Olsen, Mathias Raaen, 
Lene Sletvold, Konrad Ulstadvold, Ole Magnus 
Wikmark
 
Konfirmanter i Floren kapell 02.06.2019
Tone Aslaksen, Synnøve Hansen, Andrea Husås,  
Martin Leander Høynes, Tobias Raaen,  
Serianna Rønsåsbjørg,

Fra det forrige årtusen (19) har vi hatt en venn- 
skapsmenighet i Estland. Deres første og største 
ønske var å be for hverandre. Ellers har det blitt 
en del besøk herfra av Hegra menighet og enkelt- 
personer. I tillegg til økonomiske gaver og støtte ved 
menighetens faste utgifter.
Kommunen har ca. 2850 innbyggere fordelt på 
183 km2. Haljala sentrum har 1284 innbyggere 
i 2007. Fylket heter Laane-Viru. I 2017 ble Vihula  
kommune innlemmet i Haljala og har 547 km2. 
Folketallet økte til 4389 personer. Folketettheten 
er nå 8 innbyggere pr. km2. Årstemperaturen er i  
september 7 – 15 grader.
Haljala menighet ligger i nordestland, ca. åtte mil øst 
for Tallinn som er landets hovedsted. Lahemaa nas-
jonalpark ligger i nærheten av Haljala, flere gods i 
området er utbygget med tanke på kultur og turisme. 
På høsten i september har de samling i Haljala med 
markering av at stedet er nevnt for første gang i his-
toriske skrifter. Har du lyst til å bli med på en tur dit 
til høsten?
Margit Nirgi, prest i menigheten, ønsker at  
det komme noen på besøk i forbindelse med  
St. Mauritius dagen 22. september. Om det melder 
seg på noen kan det arrangeres en tur dit. Har du lyst 
på tur, si fra til Håken Skjelstad, så er det noe å gå 
ut fra med hensyn til antall. Tiden vil trolig være fra 
20. – 22. sept. Med fly fra Værnes.

Ring han Håkon da vel! Tlf: 913 83 764

1. På hvilket fjell mottok Moses de 10 bud?
2. Hvor lenge holder en kamel ut uten å    
 drikke (i vintermånedene i Sahara)?
3. Hvor er det fiktive fotballaget Varg fra, i   
 TV-serien Heimebane?
4. Hvilken norsk konge bestilte hærskipet    
 Ormen Lange?
5. Hvilken norsk statsminister har sittet lengst?
6. På hvilke planter finner man gåsunger om   
 våren?
7. Hvem vant verdenscupen i langrenn i 2018?
8. Hvilket dyr er Canadas nasjonaldyr?
9. Hvor ligger Norges største hytteområde?
10. Hvilket land i Europa er minst tett befolket?
11. På hvilken dag spiste Jesus sitt siste måltid før   
 korsfestelsen?
12. Hvor ble Jesus pågrepet før han ble  
 dømt til døden?

1.Sinai-fjellet, 2. 6-7 måneder (men de spiser planter 
med noe vann i), 3. Ulsteinvik, 4. Olav Tryggvason, 5. 
Einar Gerhardsen (17 år), 6. Selje og vierarter, 7. Heidi 
Weng og Johannes Høsflot Klæbo, 8. Bever, 9. Sjus-
jøen, 10. Island, 11. Skjærtorsdag, 12. I Getsemane

Rettelse
I juleutgaven av bladet ble det skrevet feil 
navn på foto og tekst under artikkelen 
om «julebasar i Skjelstadmark». De rette 
navnene skal være: tekst Rut Aina Balsvik 
og foto Jostein Husby.
Vi i redaksjonen beklager feilen.    
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Skjelstadmark Bedehus
Husleiepriser 
0. Dagen før et arr.  kr.  300,-
1. Storsal/m.kjøkken kr. 1.600,-
2. Lillesal kr. 500,-
3. Kjellerstue kr.  200,-
4. Kjøkken kr.  400,-
5. Leie av duker kr.      75,- pr. duk

Bedehuset ble oppført i 1983. Mye av ar-
beidet ble gjort på dugnad, og ved senere reparasjoner/vedlikehold har det blitt lagt ned 
mye tid på frivillig arbeid. Dugnad har det også vært på rengjøring og andre forefallende 
oppgaver både inne og ute. Styret er takknemlig for alt som blir gjort. Inntektene er slik 
at „huset vaker i vannskorpen“. Skulle det betales for rengjøring ville det blitt under-
skudd i regnskapet. Det er en viss aldring på de som har ansvar for huset, og derfor er 
spørsmålet : Hva gjør en med huset i fremtiden. Det trengs noen til rengjøring, en til å 
ha oversikt over når huset er bestillt, utlevering og mottak av nøkkel, en til økonomisk 
oppfølging. 
Jorunn Gresseth har pr.nå ansvar for utleien, hun treffes på tlf. 92249436.
Håkon Sørhald er leder i styret, og ønsker seg frivillige faste hjelpere: 
Han har tlf. 93655535.
Har du en mening om husets fremtid? Håkon vil gjerne høre det.

Leie av Floren Bedehus
Storsal, lillesal m/kjøkken = hele huset kr. 1800,-
Hele huset, du vasker selv    kr. 1200,-
Liten sal med kjøkken     kr.   300,-
Liten sal uten kjøkken     kr.   200,-

Leie av lange hvite duker: Leietaker må vaske / rense selv.
De andre små dukene: Vaskes av oss. 
Ring Solveig Flåum for avtale om leie på telefon 919 12 666

Vårdugnad

Hegra Menighetsråd inviterer til dugnad 
på følgende datoer:

Hegra kirke 29. april kl. 18.00
Okkelberg kapell mandag 6. mai kl. 18.00
Floren kapell tirsdag 7. mai kl. 18.00



    Kirkelige handlinger

Døpt i Hegra kirke:
9/12  Noah Bidtnes
20/1  Olivia Nonstad-Fossen
17/2  Tora Tyholt Sætran
17/2 Tobias Sjømo
24/2 Synnøve Stuberg Ulstad
24/2 Runa Berg Rosvold

Døpt i Okkelberg kapell:
3/3 Jonas Aleksander Westberg
3/3 Nicholas Sjaastad
3/3 Viktor Fiskvik

Døpt i Floren kapell:
20/1 Othelie Hegseth Dalåmo
3/2 Peder Lundemo
 
Døpt i annet sokn:
13/1 Lykke Tønset Pedersen-Husby   
 døpt i Værnes kirke
24/2 Heljar Halse    
 døpt i Værnes kirke
24/2 Lukas Østvik Toverød    
 døpt i Værnes kirke

Døde i Hegra:
29/11-18 Martin Hermstad
27/12-18 Gunnar Johansen Fornes
28/1-19 Svanhild Børseth
4/2-19  Harald Moum

Døde i Okkelberg:
17/12-18 Klara Børstad
31/12-18 Gunvor Olga Kjeldstad Raaen

Bladets returadresse: Øyvind Ølstørn, Mølsknesvn 139, 7525 Flornes

                        Gudstjenesteliste Hegra sokn

7.april:  Barneklubben arrangerer påskelunsj 

 på Bedehuset i Flora 

23. april:  Innertier’n for 4. klassingene  

 på Hegra menighetshus 

5. mai:  Utdeling av 6-årsbok i Hegra Kirke kl 11.00 

 Frokost for 6-åringene på  

 Hegra menighetshus kl 9.30

Neste nummer kommer i løpet av juni, og frist for stoff som ønskes med er 10. mai

Vi i redaksjonen vil med dette ønske alle våre lesere en    
Velsignet Påske

Hilsen Jannicke og Øyvind

Søndag 7. april kl.11.00 
Floren kapel

Søndag 14. april kl. 12.00
Palmesøndag, Åstjønna

Søndag 21. april kl. 11.00
1.Påskedag, Hegra kirke 

Mandag 22. april kl. 11.00
2.Påskedag, Okkelberg kapel

Søndag 5. mai kl. 13.00
6-årsbok , Hegra kirke

Fredag 17. mai kl. 10.00
Grunnlovsdag, Hegra kirke

Fredag 17. mai kl. 11.30
Grunnlovsdag, Okkelberg kapel

Fredag 17. mai kl. 11.30
Grunnlovsdag, Floren kapel

Søndag 19. mai kl. 11.00
Konfirmasjon, Hegra kirke

Søndag 26.mai kl. 11.00
Konfirmasjon, Okkelberg kapel

Søndag 2. juni kl. 11.00
Konfirmasjon, Floren kapel

Søndag 9. juni kl. 11.00
1.Pinsedag. Hegra kirke

Søndag 23. juni kl. 13.00
Hegra kirke (merk tiden)

Søndag 30. juni kl. 11.00
Okkelberg kapel.

 


