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Jesus gråt ….

Det er ikke ofte at vi kan merke oss at Jesus gråter, men teksten i dag sier oss at det gjorde 
han. Og det på stedet hvor alle andre som reiste inn til Jerusalem kunne stoppe og juble 
over byen! Nå var de fremme der templet sto!
Men Jesus gråt …………….

To steder hører vi at Jesus gråt. Dette stedet, og ved 
Lasarus’ grav. Begge steder var det synden og dens 
ødeleggende makt over menneskene som var grun-
nen til at han gråt.
De fleste av våre tårer har så ofte sin grunn i egen-
kjærlighet og syndige lyster.
Jesu tårer, derimot, vitner om hans uendelige kjær-
lighet til den falne slekten. 
Han gråter over Jerusalem som i vantro lukker 
øynene for det som tjener til dets fred (v.42).
Men dermed gråter også Jesus over all vantro. Han 
ser hva vantroen vil føre til. Han ser hvordan de 
romerske legionene vil omringe Jerusalem og jevne 
byen med jorden. 
Han ser også hvordan syndens anklager og de onde 
ånders legioner vil omringe og innta den sjel som 
ikke kjenner sin besøkelsestid.
Kanskje skal vi be frem en ny besøkelsestid!
Trenger vi at Jesus kommer inn I våre hjerter og gir 
han lov å bruke svepen mot alt urent i vårt liv. Vårt 
hjerte må forvandles fra en røverhule til et bønnens 
hus der bønnen om nåde kan stige opp.
Og det samme finner sted hver gang det går en vek-

Tekst:  Per Fedje kelse gjennom folket. Da bruker også Jesus svøpen, 
og da skal det ikke bare snakkes nåde. Det skal også 
være helt klart at Jesus er en hellig og nidkjær Herre 
som hater synden. I virkeligheten er det ekte nåde 
når han bruker svøpen mot det som ødelegger sjel-
en.
Jesus forlot ikke det tempel han hadde renset, v.47, 
han var der hver dag! Hvorfor? For å undervise om 
veien til frelse og fred med Gud, den samme un-
dervisning som han hadde talt om i den tid han var 
i Israel.
Husk på at han ikke forlater deg eller forkaster, det 
er du som forlater han eller forkaster han. Jesus øn-
sker frelse for deg, og du har bare ett å gjøre: Høre 
Guds ord og ta det til deg i hjertet.
Men når nådetiden er slutt og den endelige dom-
men er felt, kan en derimot ikke tenke at det er 
mulig å leve slik med i sorgen. Da har sorgen over 
vantroen enten blitt til evig glede over dem som 
omvendte seg eller til en evig forkastelse av dem 
som forherdet seg.
Men hvordan det kan ha seg med dette, skal vi ikke 
gruble noe over. Det hører med til de tingene som 
er for store og for underlige for oss (Sal 131:1).
Men Jesu tårer roper fremdeles til hvert menneske 
som er trell av synden, og kaller til omvendelse og 
frelse.

Tekst: Luk. 19. 41 – 48.
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Og ved Hans sår har vi fått legedom!!
Helbredelse fra sykdom har gjennom alle tider skapt overskrifter. 
Det har vist Guds godhet for folket, forundret oss alle, frustrert teologer, og provosert 
verdens folk og tenkere. Det er ikke mulig sies det!

Men Jesus sier:» Sa Jeg deg ikke at hvis du tror skal du få se Guds herlighet». Dette sier Han i møte med 
Martha og Maria etter at deres bror Lasarus var død. Joh.11 vers 40

Men også her kommer kritikerne på banen: «kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde, også 
gjort at denne mannen ikke var død»? Joh.11.37.  Jesus overser deres kritikk og sier: « Ta steinen bort!» 
Hvilken autoritet i møte med døden. 

Martha sier til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død, men også nå vet jeg at alt du ber 
Gud om, vil han gi deg. Jesus sier: «Din bror skal stå opp!»  «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på 
den siste dag,» sier Martha. Jesus sier til henne. 

«JEG er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og 
tror på Meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja Herre,» sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds 
sønn, han som skal komme til verden.» (Les første del av Joh. Kap. 11)

Tekst: John Steinar Kristoffersen

Så til slutt Jes 53 vers 5.

Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på Ham for at vi 
skulle ha fred, VED HANS SÅR HAR VI FÅTT LEGEDOM.

Da Jesus døde ropte Han: «Det er fullbrakt,» og Gud satte sitt godkjenningsstempel på frelsesverket ved å 
reise Ham opp på den tredje dag. Det er ikke lenger en profeti som Jes. nedtegnet for2700 år siden, men 
ved Jesu død er den et faktum.

God pinse og god sommer!
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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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Denne sangen har for meg betydd veldig mye både til trøst og 
oppmuntring. 
 
 
Tenk at vi får komme til Jesus med alt, ingen ting er for lite eller 
for stort. Jesus tok det med på Golgata kors. 

Du får koma til Jesus  
med det som er tungt,  

Med di synd og di sorg og di sut!
Du skal vita for visst:  

Om du kjem som du er,  
Skal han slett ikkje støyta deg ut.

Du får koma til Jesus  
i motgang og tvil,  

Og når nedbøygd i mismot du går.
Han vil kveikja din hug,  
Han vil tendra ein smil  

Og for vinter deg gjeva ein vår.

Du får koma til Jesus  
når gale det gjekk.

Du får koma for tusende gong.
Han vil reisa deg opp,  
han vil gle deg igjen.

Han vil fylle ditt hjarta med song

Du får koma til Jesus  
i ungdomens tid.

I din manndom og når det vert kveld.
Du får koma til Jesus  

når sola går ned,
Og dei nattsvarte skuggane fell.

Du får koma til Jesus  
i Faderens hus.

Der hans herlegdom skal du få sjå.
Du får vera hos Jesus  

til æveleg tid.
Sei, kva meir kan du ynskja deg då?

 
 
Jeg utfordrer Anne Aune til å skrive sin favorittsalme. 

Med hilsen Jon Magne Bremseth

Min Salme
Du får koma til Jesus 
(Tekst: Trygve Bjerkrheim, sangboka nr 148)

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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Avslutningstur for Barneklubben

Melmyra i mai 
 
15.mai ble jaktfeltstevne nr 5 av 12 i 
Stjørdalsførets jakt og jegerfeltkarusell arrangert 
på Melmyra, av Floren Skytterlag. 
Nesten alle aktive medlemmer i skytterlaget bidro 
til et vellykket stevne. Det var 177 skyttere som 
gikk løypen denne kvelden og de klarte det på litt 
over tre timer. Dette stevnet gir gode inntekter til 
laget. 

 

Ellers har det vært treninger på Melmyra i mai, og 
noen nye er kommet til, forhåpentligvis kommer 
det flere også! 
Om noen ønsker å prøve så bare ta kontakt, eller 
kom innom - trening onsdager kl 18:00.  

 

Avslutningstur for Barneklubben 
 
19.mai dro Flora Barneklubb på avslutningstur til 
Rypetoppen!  
Mange deltok og de hadde det utrolig gøy 
sammen, både på bakken og oppi i trærne. 

Grilling av pølser, både til liten og stor.  

Denne aktiviteten er morsom for alle som kan å 
gå, finnes mange forskjellige vanskelighetsgrader 
- opplæring og utstyr får man der! Man får også 
testet kondis, utholdenhet og høydeskrekken. 
Verdt å besøke! 

 

 

 

 

Tekst og foto: Elsa O. Tranås

Supert vårvær på Innertier’n !

Innertier’n et tiltak for 4 klassingene i 
Hegra. Vi bruker uteområdet ved kirka og  
menighetshuset.
Etter en samling om Noa, målte vi opp stør-
relsen på arken ute ved kirka. Arken var  
150 m lang, 25 m bred og ca 15 meter høy. 
Etter denne oppdagelsen av at arken var 
kjempesvær, ble det matpause med herlig 
pizza og drikke.
Etter matpausen var det tid for aktivitet-
sløype og der kunnskapen om Noa ble testet.
Deltakerne fikk hver sin premie som takk 
for innsatsen. Både deltakere og ledere 
storkoste seg i varme og sol.

Tekst og foto: Hilde Ølstørn
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Kirkevalget i Hegra 2019

Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådet har lagt frem liste til menighetsrådsvalget til høsten. Menighetsrådet nedsatte 
før jul en nominasjonskomite bestående av Heidrun Kringen, Per Fedje og Rut Aina Balsvik, sist-
nevnte som leder. I menighetsrådsmøte den 2. mai godkjente menighetsrådet listeforslaget. Lista 
til menighetsrådet har 17 navn i prioritert rekkefølge. Alle kandidatene er engasjerte samfunns-
borgere og mange av kandidatene har mye erfaring fra ledelse og deltagelse i frivillige lag og  
organisasjoner.

Det er ingen forhåndskumuleringer på lista, men velgerne kan kumulere inntil tre kandidater ved 
å merke av i en egen rubrikk på stemmeseddelen foran kandidatene.
Det er ikke innkommet noen alternativ liste til kirkevalget i Hegra.
Stemmerett ved kirkevalget har alle som er medlemmer i den Norske Kirke og har fylt 15 år i  
valgåret.
Valgdagen er mandag 9. september.
Valget foregår samtidig med kommune og fylkestingsvalget, og i tilstøtende valglokaler på Hegra, 
Forradal og Skjelstadmark. Flora stemmekrets er nedlagt som en følge av nedleggingen av skole-
kretsen. Forhåndsvalget vil foregå på kirkekontoret fra 12. august, i kontorets åpningstider.
Åpningstider på valgdagen vil følge kommunens bestemmelse om åpningstider og vil bli annon-
sert i lokalavisene og på kirkekontorets nettsider. 

Tekst:: Alf Daniel Moen

1. Håkon Skjelstad, 
født 1954, Hegra

2. Mary Johanne Fossen, 
1956, Forradal

3. Oddvar Vigdenes,  
født 1948, Forradal

4. Liv Hedvig Hammer, 
født 1944, Skjelstadmark

5. Egil Haugsten, 
født 1969, Sona

6. Ragnhild Galeta, 
født 1975, Hegra
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7. Einar Bjørnevig, 
født 1946, Hegra

13. Sigmund Kulås
født 1962, Forradal

8. Susanne Ødegård Drageseth,
født 1978, Flornes

14. Randi Berge,
født 1981, Skjelstadmark

9. Kari Berg Baustad, 
født 1952, Hegra

15. Ann Iren Opheim,
født 1956, Skjelstadmark

10. Åse Aadal,
født 1954, Forradal

16. Hågen Raaen, 
født 1948, Skjelstadmark

11. Kjell Olav Storflor,
født 1955, Sona

17. Per Fedje,
født 1944, Skjelstadmark

12. Karin Hyldmo,
født 1944, Flornes
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Floren kapell 2. juni 2019
Rekke 1: Serianna Rønsåsbjørg, Jørgen Setran, Synnøve Hansen, Tobias Raaen

Rekke 2:Martin Leander Høynes, Tone Aslaksen

Hegra kirke 19. mai 2019
Rekke 1: Vegard Fossbakk, Emilie Furunes, Vanja Fornes, Nora Bonslet, Jørgen Setran,  

Emilie Therese Thingstad, Ronja Marie Jakobsen Flåbakk, Tonje Rømo, Marius Fossbakk

Rekke 2: Thomas Narbona Hoven, Victor Sonny Bolin, Einar Bjerken Solbakken, Levi René Nilsen,  
Martin Næsbø, Christian Tollesen, Ola Evavold, Markus Thomas Dullum Wintervold

Rekke 3:Emmanuel Mulemena Heggeseth, Anna Ekren, Jørgen Ekren, Gunnar Skjei Sjømo, 
Marie Strøm, Alexander Amundsen

Årets konfirmanter i Hegra sokn
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Okkelberg kapell 26. mai 2019
Rekke 1: Lasse Grønseth, Rikke Olsen, Jørgen Setran, Lene Sletvold, Ole Magnus Wikmark

Rekke 2: Mathias Raaen, Konrad Ulstadvold, Andreas Korstad, Petter Børseth, Daniel Støver Grindheim
Rekke 3: Marius Børseth, Sander Vennatrø Aune, Sivert Børseth, Jonas Kvaal Hoseth

Alle konfirmantfoto: An-Magritt Lerfald

Bilder fra konfirmasjonsgudstjeneste i Floren kapell 2. juni 2019

Tekst og foto: Øyvind Ølstørn

En fullsatt kirke på den store dagen En flott bukett ungdommer ble konfirmert i Floren kapell 2. juni
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Tur til  
Haljala menighet

vår vennskapsmenighet i Estland.

I september skal det være en samling i me-
nigheten i Haljala, med markering av at stedet 
er nevnt for første gang i historiske skrifter.                                                                                                                           
Margit Nirgi, prest i menigheten, ønsker at 
det kommer noen på besøk i forbindelse 
med St. Mauritius dagen 22. september. 
I den forbindelse arranger vi i Hegra me-
nighet en tur dit, der alle som har mulighet 
kan melde seg på.

Har du lyst til å bli med, så meld deg 
på til Håken Skjelstad innen 15.juli.                                          
Tiden vil trolig være fra 20. – 22. sept. Med 
fly fra Værnes.

Ring han Håkon da vel! Tlf: 913 83 764

Skolevegen  til barna på Åstjønna

Teks og foto: John Ole Fossbakk

Det var 3 kilometer  til  småskola  på Fosstrø   for  klassetrinn  1. 2.  og 3 klasse
og  7  kilometer til  Dalsaune skole,  for  4.  5.  6  og 7  klassetrinn

Skolevegen var vinters tid vanskelig. De første 
åra etter  1953 - 54  var det ikke kommunal 
brøyting. Når det var snøfokk og styggvær kjørte 
foreldrene med hest og slede barna ned til  
Mobjørga.

Dalsaune skole ble nedlagt  i 1958.  Når det var 
godt skiføre  tok barna som skulle til Dalsaune 
skia fatt og rente fram til Beitlandet, og videre 
ned til  skolen. Når det var blankis ble det brukt 
rattkjelke ned bakkan. Det gikk helt ut til Skog-
tun.

Nyskola på Moen ble tatt  i bruk  høsten 1958.   
Da det skulle bygges ny skole var det stor  
uenighet om hvor skolen skulle ligge. De neden-
for skogtun ville ha skola ved Dalsgrend, men da  
reiste Odd Rossing seg i forsamlingen og fortalte 
at det var 6 “ung-diger” kjerringer på Åstjønna,  
og da ble skola bygd på Moen.

Skolevegen er en betydelig belastning på barna. 
Hegra Skolestyre  bestemte derfor at det skulle 
opprettes  skolerute i Forradal. Harald Fossbakk 
fikk i 1960 oppdraget med å kjøre skolebarna i 
minibuss.

Sommerfest
Hegra menighet inviterer både 
små og store til sommerfest på

Hegra menighetshus,

20.juni klokken 17.00

Servering av rømmegrøt og pølser
Loddsalg
Andakt

Mye sang og musikk / allsang
Quiz

Velkommen 

Arr: Hegra menighet
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Utleie av  
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
Jorunn Gresseth har ansvar for utleien, 
hun treffes på tlf. 922 49 436

Utleie 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 ved Okkelberg kapell

Vårdugnad på kirkegårdene i Hegra sokn

Tekst og foto: Hilde Sætran Slettvold

Tekst og foto: Øyvind Ølstørn

6.mai kom folket sammen med sola til kapellet for og gjøre det fint til 17.mai, til den store 
dagen til konfirmantene og resten av sommeren.
Kaffe ble servert  av Skjelstadmark ungdomslag og Ole Jørgen stilte med traktor og henger.
stort oppmøte, så dugnadsånden lever videre i bygda!

Også i år var det mange som deltok på vårdugnadene på 
kirkegårdene i Hegra, 29.april i Hegra, 6.mai Okkelberg og 
7.mai i Floren. 
Vi i Hegra menighetsråd takker alle som deltok på kveldene 
for en flott innsats. En ekstra stor takk til lag og foreninger 
som stilte med servering på alle kveldene. 

Jørgen prest stilte på dugnad på  
bursdagen sin

Floren Sanitetsforening sto for serveringa Planlegging må til ved dugnadsarbeid. Her 
fra kirkegården i Floren

Andre Gresseth hadde full kontroll på 
trillebåra.



    Kirkelige handlinger

Døpt i Hegra kirke:
31/3  Konrad Kartum
31/3  Aksel Gylland
31/3 Selma Strømberg Hofstad
5/5 Saga Holmen Haglund
5/5 Iver Stigen Okkenhaug
5/5 Mia Auran Flåen

Døpt i Floren kapell:
7/4 Kristian Vuttudal Lundberg

 

Vidgde i Floren:
1/6 Susanne Anita Ødegård Drageset
 og Kjell-Tore Humborstad

Døde i Hegra:
17/3 Gunnar Haugås
21/3 Edel Hildur Fossum
3/4 Gunvor Trøite
14/4 Astrid Sjømo
30/4 Bertha Ovedie Rosvold
10/5 Sissel Klefsås
23/5 Sigmund Sagelv

Døde i Floren:
18/4 Kari Lilleflor
19/5 Solveig Margrethe Fordal

Bladets returadresse: Øyvind Ølstørn, Mølsknesvn 139, 7525 Flornes

                        Gudstjenesteliste Hegra sokn

19. august, kl.16.00   Oppstart barneklubben i Flora 

28. august,    Kongletur for 3-åringer, Hegra menighetshus.

29. september   2-årsbok Okkelberg

6. oktober   2-årsbok Floren

13. oktober   2-årsbok Hegra

Barneklubb i Flora bedehus
Alle barn mellom 4 og 9 år fra Hegra sokn er velkommen til å være med på 
barneklubben i Flora.

Neste nummer kommer i løpet av september, og frist for stoff som ønskes med er 20. august

Vi i redaksjonen vil med dette ønske alle våre  
lesere en varm og fruktbar sommer

Hilsen Jannicke og Øyvind

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

Søndag 30. juni kl. 11.00
Okkelberg kapell

Søndag 7. juli kl. 13.00
Hegra kirke (merk tiden)

Søndag 21, juli kl. 11.00
Hegra kirke

Søndag 11. august kl.11.00
Hegra kirke

Søndag 18. august kl. 11.00
Floren kapell

Søndag 1. september kl. 13.00
Friluftsgudstjeneste, Flakksjøen

Søndag 15. september kl. 11.00
Hegra kirke.  
50-års konfirmantfest.

Søndag 29. september kl. 11.00
Okkelberg kapell.  
2-års bok. Høsttakkefest

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.


