
Vi ønsker deg en fredelig jul!

Nr 4 DESEMBER 2018 74. 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

Eivind Berg – organist
Tlf: 951 57 445

Nils Vold – kirketjener
Tlf: 915 91 793

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

HEGRA KIRKE

Kirketjener: Nils Vold
Organist: Eivind Berg

OKKELBERG KAPELL

Kirketjener Nils Vold
Organist: Eivind Berg

FLOREN KAPELL

Kirketjener: Nils Vold
Organist: Eivind Berg

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

“Jeg mangler ikke noe”
Når dette skrives, er det tid for å begynne å tenke på julegaver. Noen er allerede i gang. 
Andre av oss er litt seinere ute. Men: Hva skal vi finne på til den og den? Hva ønsker hun 
og han seg? Og hva ønsker jeg meg når noen spør? Jeg har jo alt jeg trenger.

Selvfølgelig kan vi ønske oss ting. Og mens jula  
nærmer seg bombarderes vi av tilbud, reklame og  
annonser for alt som kan kjøpes for penger. Vi blir mint 
om alt vi trenger, alt vi ikke har og som vi mangler.

Midt oppi alt dette leser jeg Salme 23 i Bibelen hvor 
salmisten sier: «Jeg mangler ikke noe.» Har han ikke 
lest dagens annonser om alt han mangler men som er 
til salgs og som er enkelt å skaffe seg ved bare å dra  
bankkortet?

Jeg leser videre. Hva er det han har, han som sier at 
han ikke mangler noe? Han har et sted å sove: «Han lar 
meg ligge i grønne enger.» Han har mat på bordet: «Du  
dekker bord for meg.» Han har pleie for kroppen: «Du 
salver mitt hode med olje.» Trenger han mer?

Hva er rikdom? Hva trenger jeg for å være lykkelig?  
Jeg tror den gamle salmisten vil gi oss en liten pekefin-
ger. Det er ikke så mye som skal til for å kunne si: «Jeg  
mangler ikke noe.» 

Så takker han Gud for det. Vi har mye mer enn han  
hadde. Vi lever i  forbrukersamfunnets  velstand og 
overflod. Da har vi enda mer å takke for. Og hvis den 
takknemligheten resulterer i at vi deler med oss, gjør oss 
rausere og villige til å gi og hjelper oss til å ha øyne som 
ser de andre og hender som strekkes ut mot dem, da 
tror jeg vi enda mer oppriktig kan si: «Jeg mangler ikke 
noe.» 

God jul!
Forsiden: Okkelberg kapell i vinterskrud Foto: Hilde Sætran Slettvold

Tekst og foto: 
Gustav L. Andersen
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Slik kan du påvirke kirken
- Vil du påvirke hvordan kirken fremstår, eller hvordan kirken skal arbeide i ditt lokalsam-
funn, er muligheten her akkurat nå, sier Knut Kittelsaa. Han er ansvarlig for gjennomførin-
gen av Kirkevalget 2019 i Nidaros. Og han oppfordrer alle til å gripe muligheten og stille 
som kandidat.

Skal velge bispedømmeråd og kirkemøte

Det er ikke bare lokalmenigheten sitt råd som skal  
velges i Kirkevalget 2019. Hvert bispedømme har også et 
eget bispedømmeråd, som vedtar regionale kirkesaker, 
deltar i nasjonale høringer om kirken eller gjennomfører 
tilsettinger av prester og andre ansatte.

Og ikke minst: Bispedømmerådenes medlemmer  
utgjør Kirkemøtet. Dette er kirkens «storting» som  
behandler overordnede nasjonale saker. Denne perioden 
har Kirkemøtet for eksempel avgjort den mye omtalte 
saken om likekjønnet vigsel.

-  Til valg for bispedømmeråd og kirkemøte kan  
nominasjonskomitéens liste absolutt suppleres med 
selvstendige lister. Det er en viktig del av kirke- 
demokratiet. Grupper som vil stille egen liste må  
registrere seg innen utgangen av 2018, og ha listen klar 
innen 30. april, forklarer Kittelsaa.

Arbeidet med å finne gode kandidater til trønderske  
menighetsråd og bispedømmeråd er absolutt i gang.  
Slik skal et moderne kirkedemokrati fungere; alle 
medlemmer skal ha mulighet til å påvirke sin lokale kirke 
og menighet.

- Dette er et allsidig og spennende verv. Å sitte i  
menighetsråd gir muligheter i alle retninger i lokal- 
samfunnet. Det kan handle om kultur, eldreomsorg, 
trosopplæring, kirkebygg eller hvordan den lokale  
gudstjenesten skal være. Kirka skal ikke tres nedover  
hodet på dem som bor i bygda, alle som bor der skal ha 
mulighet til å påvirke, understreker Kittelsaa.

Han har vært prest i Nidaros i over 40 år, og kjenner 
derfor trønderkirka bedre enn mange. Nå besøker han 
menigheter i hele bispedømmet for å informere om 
Kirkevalget og inspirere til å stille opp på listene.

- En lokal valgkomité setter opp en liste i hver menighet, 
her håper vi at folk sier ja om de blir spurt. I tillegg er 
det mulig for hvem som helst å sette opp en egen liste. 
Så lenge nominasjonsgruppa er registrert innen 1. mars 
og ferdig liste er på plass til 30. april, er den med i valget, 
forteller Kittelsaa.

Snart 100 år med demokrati

Kirken har etter hvert en lang 
demokratisk tradisjon. Det 
første menighetsrådsvalget var 
i 1923, deretter har kirke og  
menighet blitt styrt av helt vanlige  
mennesker fra lokalsamfun-
net, og dermed blitt ytterligere 
forankret.

- Prestene har ikke  
lenger enerett på å drive  
kirken. Den skal styres og 
eies lokalt. For å få til det, 
trenger vi et aktivt og bredt  
forankret kirkedemokrati, sier 
Knut Kittelsaa.

Det betyr at jobben ikke er gjort 
når det riktige antall kandidater 
er på plass. På dagen for selve 
kirkevalget i september 2019 er 
det minst like viktig at flest mulig 
av kirkens medlemmer møter 
opp og gir sin stemme. Slik kan 
alle være med på å påvirke.

Tekst: Magne Vik Bjørkøy

-Å bli med i menighetsråd og bispedømmeråd kan være din mulighet til å påvirke kirken i lokalsamfunnet, sier Knut Kittelsaa.  
Han er prosjektleder for Kirkevalget 2019 i Nidaros. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)
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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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Første gang jeg hørte «Navnet Jesus» var enten i Salem, in-
dremisjonenes storstue i Trondheim, eller hjemme hos beste-
foreldrene mine i Trondheim. Denne sangen har fulgt meg gjen-
nom hele livet. 
Sangen beskriver den brannen som tennes når vi blir frelst, Den 
Hellige Ånds brann, og at det ikke er noen frelse uten gjennom 
Jesus. Frelsen er bare gjennom Jesu navn, «intet annet frelse 
kan». 
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly, det er 
sterke ord. Og midt i mørket blinker som et fyrlys Jesus navn 
som leder oss inn i frelserens trygge havn.
Til sist beskriver sangen at vi som tar i mot Jesus som frelser og 
Herre skal synge høyt hans pris i himmelen. 
Jeg takker Gud og min familie for den gaven jeg har fått gjen-
nom «Navnet Jesus»!

Navnet Jesus blekner aldri,  
tæres ei av tidens tann 

Navnet Jesus, det er evig 
Ingen det utslette kan 

Det har bud til unge, gamle 
Skyter stadig friske skudd 
Det har evnen til å samle 

Alle sjeler inn til Gud
 

Navnet Jesus må jeg elske 
Det har satt min sjel i brann 
Ved det navnet fant jeg frelse 

Intet annet frelse kan!
 
 
 
 

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger! 
La det runge over jord! 

Intet annet verden bringer 
Håp og trøst som dette ord! 
For det navn må hatet vike 

For det navn må ondskap fly 
Ved det navn skal rettferds rike 

Skyte friske skudd på ny!

Midt i nattens mørke blinker 
Som et fyrlys Jesu navn 

Og hver håpløs seiler vinker 
Inn til frelsens trygge havn 
Og når solen mer ei skinner 

Jesu navnet lyser enn 
Da den frelste skare synger 
Høyt dets pris i himmelen!

Jeg ønsker å utfordre mannen min Arne-Bjørn Fossen om å 
finne en salme til neste menighetsblad. 

Med hilsen Gunn Myhr Fossen

Min Salme
Navnet Jesus blekner aldri 

(Tekst og melodi: David Welander)

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)



Organist Eivind Berg ga forsamlingen en flott og stemningsfull opplevelse, med sine fremføringer av  
Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Max Reger og Georg Muffat, på orgel og piano.

Mellom musikkstykkene leste sogneprest Jørgen Setran  
fra Salmenes bok og 2.Paulus brev til Filipperne, med  
Herren er min hyrde som gjennomgangstema.

Etter hver tekstlesning fikk menigheten delta med  
salmesang. Som vanlig ble alle invitert til kirkekaffe  
etter musikkandakten.

Rundt 30 medlemmer av Hegra menighet deltok på sang og musikkandakt i Hegra kirke 
torsdag 18.10.2018, der tema for kvelden var «Herren er min hyrde».

Sogneprest Jørgen Setran overrakte blomster til kantor Gunnar Gustad og 
takket for det gode samarbeid de har hatt under arrangementet 26. august
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Sang og musikkandakt i Hegra kirke

Tekst og foto: Øyvind Ølstørn

Julebasar i Skjelstadmark

Skjelstadmark sanitetsforening hadde sin årlige julebasar på Vårtun 
4.november. Mange fine forskjellige gevinster, og hovedgevinsten 
som i år var koffert m/ bestikk var det Edit Storødegård som vant. Fra 
venstre Guri Husbyn, Edit Storødegård, Asbjørg Husbyn Troseth og 
Gunvor Raaen.

Tekst og foto: Hilde Sætran Slettvold



SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Gjeterne fant den nyfødte frelseren i en krybbe, akkurat 
som engelen hadde sagt. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Emily Fox 

– Pappa, er 
pærer grønne?

– Ja.
– Er de saftige?

– Ja.
– Har de fire bein 

og et hode?
– Nei.

– Æsj, da har jeg nok 
spist en frosk.

– I år er 
nyttårsløftet mitt å 

spise enda mer godteri.
– Du mener vel enda 

mindre?
– Nei, det var i fjor. 

I år vil jeg ha et løfte 
jeg klarer å 

holde.

Finn 8 navn fra julefortellingen!Finn veien til Betlehem!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

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

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

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

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

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

Navnene på åtte personer og byer fra julefortellingen 
er gjemt i rutenettet under. Finner du dem?

Hjelp gjeterne og vismennene å finne 
veien til stallen hvor Jesus ble født.

O G S K U E M B O K

M A P N I K S E B I

A B R A H A M T E L

R R I S O U Y L M A

I I N A S G R E U M

A E G R P U A H T O

K L Ø E I S V E Å T

T I T T E T I M K O

J O S E F U S S U R

T R E L I S A B E T
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Julequiz for små og store. 

 

Spørsmål: Svaralternativ A Svaralternativ B  Svaralternativ C 
 

Ribbe får vi fra Gris Sau Hest 
Jesus ble født i Jerusalem Nasaret Betlehem 
De 3 vise menn 
hadde med 

Gull, røkelse og 
maling 

Gull, røkelse og 
myrt 

Gull, røkelse og 
myrra 

Hva heter julenissen 
i England 

Christmas man Christmas night Father Christmas 

Hvor i bibelen 
finner vi 
juleevangeliet 

Matteus 2 Lukas 2 Markus 2 

Lutefisk er laget av Laks  Torsk Makrell 
Neste ord: «Det 
lyser i stille.. 

Grender Byer Kirker 

Hvem var konge da 
Jesus ble født 

Kvirinius Cæsar Herodes 

Skikken med juletre 
kommer fra 

England USA Tyskland 

«julekveldsvise» er 
skrevet av 

Torbjørn Egner Alf Prøysen Astrid Lindgren 

Hva er i grøten på 
julaften 

Mandel Nøtt Rosin 

Hvilken dag feiret vi 
Lucia 

1.desember 24.desember 13.desember 

Hvorfor ble Jesus 
født i en stall 

Det var kjekkest 
hos dyrene 

Det var fullt på 
hotellet 

Det var så fin 
krybbe der 

De første som fikk 
vite at Jesus var født 
var 

Kongene Soldatene Gjeterne 

Hva er en julebukk  En geit Noen som har 
kledd seg ut 

Et reinsdyr 

Hva heter 
snekkeren som 
hjelper nissene 

Andresen Andreassen Andersen 

Hvor er Rudolf rød På nesa På ørene På føttene 
Hva spiser de i 
Danmark på julaften 

And, gås eller 
skinkestek 

Ribbe eller 
pinnekjøtt 

Laks, gås eller and 

Marspian ble først 
laget på 

700 tallet 800 tallet 900 tallet 
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1. Hva er adventsfargen? 
a) Rød b) Lilla c) Hvit

2. Hvor mange sorter julekaker 
er det vanlig å bake til jul?
a) 5 b) 3 c) 7

3. Hvorfor feirer man jul?
a) Til minne om Jesu fødsel
b) Nissen kommer
c) For å minnes de hellige tre 
konger

4. Fra hvilket land kommer 
tradisjonen om å ha juletre inne?
a) Norge b) Spania c) Tyskland

5. Hva er ”god jul” på spansk?
a) Merry Christmas
b) Feliz Navidad
c) Joyeux Noël

6. Hvilken av disse er egentlig ikke 
en julesang?
a) Deilig er jorden
b) Bjelleklang
c) Så går vi rundt om en enebær-
busk

7. Når ringes julen inn på julaften?
a) Kl. 16.oo b) kl. 12.00 c) kl. 17.00

8. Hva spiser de fleste nordmenn 
til middag på julaften?
a) Ribbe eller kalkun
b) Ribbe eller lutefisk
c) Ribbe eller pinnekjøtt

9. Hvor ble Jesus født?
a) Norge b) Betlehem c) Judea

10. Hvor i Bibelen finner man 
juleevangeliet?
a) Salmenesbok
b) Paulusbrevene
c) Lukasevangeliet

SVAR PÅ QUIZ: 1. b) Lilla, 2. c) 7 sorter, 3. a) Til minne om Jesu fødsel. 4. c) Tyskland, 5. b) Feliz Navidad, 
6. a) Deilig er jorden, 7. c) 17.00, 8. c) Ribbe eller pinnekjøtt, 9. b) Betlehem, 10. c) Lukasevangeliet

I mange år har kirken fått fødselsmeldinger fra 
Folkeregisteret når medlemmer i Den norske kirke 
har fått barn. På den måten har det vært lett for 
menigheten å kontakte de nybakte foreldrene og 
invitere til dåp og samtidig informere om kirkens 
tilbud til baby og småbarnsforeldre. Men det ble 
det slutt på 1. oktober 2018.

Fra kirkens side arbeider vi nå aktivt med å nå ut 
med informasjon om dåpen på nye måter.  Men 
dette er ikke noe som bare ansatte må ta ansvar 
for; her trenger vi alle medarbeidere på dekk! Bli 
med og løft fram dåpen der du ferdes, og hjelp til 
slik at alle som ønsker det kan få døpt sitt barn. 
Det enkleste er å ta kontakt via våre hjemmesider; 
www.kirken.no/stjordal eller på tlf 74 83 42 20.

Fra generasjon til generasjon har vi båret barna til dåpen. Den kristne troen som  
foreldrene selv vokste opp med og som betydde noe for dem, føres videre til egne barn.
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom 
dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle 
tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der 
Gud lover å følge barnet alle dager.

La barna komme til meg...

Tekst: Jørgen Setran



... Som vi og forlater våre skyldnere!
Disiplene hadde sett Jesu bønneliv, og de så at det fungerte. Derfor kom de til Ham og sa:
«Herre, lær oss å be» Matt.6.9-13. Da lærte han dem en bønn om bl.a. gjensidig tilgivelse.
«Forlat oss vår skyld, som også vi forlater våre skyldnere»
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Vi går snart inn i julehøytiden, en høytid preget av familieselskaper og nære bånd. Men for mange av oss er 
dette en vanskelig tid med brutte relasjoner på grunn av onde ting som er uttalt og kanskje gjort. Ting som 
har såret og smertet. Derfor er denne bønnen så viktig for oss. Den synliggjør behovet for tilgivelse. 

Mangel på tilgivelse har ingen nåtid og ingen framtid, den lever alltid i fortiden. Den kan strekke seg år til-
bake, ja kanskje tiår, og jo mer vi dveler ved smerten, jo dypere blir den. Tilgivelse setter deg fri, mangel på 
tilgivelse binder deg. Ja, sier du kanskje, men du vet ikke hvor dypt jeg er såret. Nei, det vet jeg ikke, men jeg 
vet hvor stor kraft det er i tilgivelse, derfor skriver jeg dette med stor frimodighet.

Ønsker alle Guds fred i julehøytiden og det nye året!

Tekst: John Steinar Kristoffersen

Adrian Megård Aasvang og Lise Aasan tok stolt imot  
sin 2års bok. 
Skjelstadmark Barnehage hadde pyntet kirken i 
forbindelse Høsttakkefesten med plakater og Jorunn 
Skjelstad hadde fylt et baketrau med grønnsaker, frukt 
og høstblomster.

Høsttakkefest ved Okkelberg kapell 7/10
Tekst og foto: Hilde Sætran Slettvold
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Felling av bjørker ved Okkelberg kapell

Duer i Hegra kirke

Tiden var inne for felling 
av bjørkene ved Okkelberg  
kapell. Stjørdal By- og Bygde- 
service har forsvarlig og 
fagmessig utført oppdra-
get. De 4 bjørkene har stått 
ved siden av stakittgjerdet i  
ca. 100 år, men nå var det på 
tide med utskifting, det blir ny  
beplanting senere.
Hegra Menighetsråd takker: 
Jan Hegre, Morten Evjen og 
Daniel Øfsti (Daniel var ikke 
med på bilde) for arbeidet.

Neste års konfirmanter og medlemmene 
i menighetsrådet i Hegra fikk i oppgave 
av Jørgen Setran å fargelegge og skrive 
tre ting som de forbant med «Den 
Hellige Ånd» på hver sin papirdue. Disse 
ble hengt opp på en busk som står ved 
altertavla i Hegra kirke.   

Tekst og foto: Hilde Sætran Slettvold 

Tekst:  Øyvind Ølstørn 
Foto:   Edmund Morseth

 

 

Juletrefest! 

Velkommen til «de hellige tre kongers fest» 

lørdag den 6. januar 2017 

På Hegra menighetshus fra klokken 14.00-16.00 

 

Det vil bli:  

Kaffe og kaker, loddsalg,  

gang rundt juletre,  

overraskelse til barna 

Alle er velkomne, liten som stor 

Hilsen Hegra menighetsråd 

lørdag den 5. januar 2019



Søndag den 25. November var 
det gudstjeneste i Floren kapell. 
Mange møtte opp, noe som er 
fint. En fin gudstjeneste om 
det å fylle på med Guds ånd. 
Barneklubben stilte opp med 
fin sang og dans. Mot slutten 
av gudstjenesten var det nat-
tverd.  
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Gudstjeneste i Floren kapell

Tekst: Jannicke Ølstørn
Foto:  Einar Gilberg

”Se Jeg står for døren å banker. Om noen hører min røst 
og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med 

ham, og han med meg.” – Åpenbaringen 3:20

Tenk på hjertet ditt som et lite hus. Tenk nå på at Jesus 
kommer på besøk. Når han banker på døren, hva skal du 

gjøre da? Er du for opptatt til å snakke med Ham? Skal du si 
at han må komme tilbake senere?

På Julaften minnes vi Jesu fødsel og den kjærligheten Gud 
viste ved å sende Jesus for å bo på jorden. Jesus vil være 

en del av våre liv i dag og ønsker å fylle deg med sin  
kjærlighet. Han ber om å få komme inn i hjertet ditt, og bo 

der i all evighet. Vil du slippe Ham inn?

- Jannicke Ølstørn - 

#detverset
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Full rulle på Lys våken i Hegra

8 og  9. desember var det 12 barn fra 6. 
klasse på Lys våken i Hegra kirke. 
De skulle sove over i kirka og være med på 
gudstjenesten dagen etter. 
På  lørdagskvelden  ble det øving av sanger, 
trening på dramastykke om den barmhjer-
tige samaritan og øving på gudstjenesten 
på søndagen.  
Full deltakelse av alle på det meste. Litt 
konkurranser innimellom ble det også. 
Pizzaen gikk ned på høykant. Vi takker de 
fra menighetsrådet som stilte som natte-
vakter, og til de som lagde frokost. 
Et artig  Lys våken arrangement. 

Tekst og foto: Hilde Ølstørn

Alle henger opp sitt hjerte på treet

Konsentrert arbeid med å lage  hjerter til bønnetreet

Førjulskos på bedehuset i Flora

Forventningsfulle barn fra Flora barne-klubb, hadde sammen med foreldre laget til en 
koselig ettermiddag i bedehuset 16. desember.

Tekst og foto: Hilde Ølstørn

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

Det var til sammen ca. 40 stk. med barn og voksne både fra Forradal og Flora som først fikk se en drama-
tisering av juleevangeliet av barna i barneklubben. Deretter var det klart for saft, kaffe og gløgg. Kakebor-
det var en fryd for alle.

Etter serveringen var tid for lodd- 
trekning. 14 loddbøker var blitt 
solgt fra midten av november, og 
det kom inn hele 14 000,- til drift 
av bedehuset. Masse gevinster 
var gitt til utlodningen. 
Takk til alle som bidrog med 
gevinster, dramatisering og alle 
som kjøpte lodd, og gjennom-
føringen av dagen.



    Kirkelige handlinger

Døpt i Hegra kirke:
30/9  Johannes Stordalsvold Kringen
30/9  Sten Imre Berg
30/9  Lykke Jenset-Skogan
14/10  Mia Haugen-Fossbakk
14/10  Adelen Fossmo Iversen
14/10  Solveig Berg
28/10  Agnes Opdahl
28/10  Emma Hammer Tetli
28/10  Lucas Haugen
18/11  Celinè Hoven Danielsen
18/11  Ludvik Dahl Nytrø

Døpt i annet sokn:
7/10  Nicklas Andrè Guttelvik
 døpt i Alstadhaug kirke
11/11 Mali Opheim                         
 døpt i Værnes kirke
14/10 Niklas Skogmo Fiskvik         
 døpt i Stjørdal kirke

Døpt i Okkelberg kapell:
7/10 Anders Sætran Lindgaard

Vigde i Hegra kirke:
29/9 Lise Venæs og Daniel Rosvold Viken
29/9 Heidi Thonstad og Per Erik Moen

Vigde i Okkelberg kapell:
29/9 Jeanette Renèe Kristensen Sem og  
 Fredrik Sletvold

Døde i Hegra:
26/9 Ivar Buan
6/10 Ingeborg Støver
9/10 Ragnhild Aursand
26/10 Ole Andreas Lerfald
7/11 Helge Ingvald Hoven

Døde i Okkelberg:
21/9 Inger Johanne Meldal
22/9 Gerd Sletvold

Bladets returadresse: Øyvind Ølstørn, Mølsknesvn 139, 7525 Flornes

                        Gudstjenesteliste Hegra sokn

15.januar:  Kahoot 5.kl, Hegra kirke

20.-21. januar:  Tårnagenter 3.kl Hegra kirke

27. januar:  Volleyballcup for konfirmanter i Hegrahallen

3. febuar: 4-års bok Floren kapell.

3. mars:  4-års bok Okkelberg kapell

10. mars:  4-års bok Hegra kirke

Barneklubb i Flora bedehus
14.januar,   28.januar,  11.februar,  25.februar,  11.mars,  25.mars. 
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 mars, og frist for stoff som ønskes med er 28. februar

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

Hilsen Jannicke og Øyvind

Mandag 24. desember kl 14.00
Julaften - Floren kapell

Mandag 24. desember kl 16.00
Julaften - Hegra kirke

Tirsdag 25. desember kl 11.00
1. juledag - Hegra kirke

Onsdag 26. desember kl 11.00
2. juledag - Okkelberg kapell

Søndag 20. januar kl 11.00
Tårnagenter - Hegra kirke

Søndag 27.januar kl 19.00
Ungdomsgudstjeneste 
Hegra kirke

Søndag 3. februar kl 11.00
4-års bok - Floren kapell

Søndag 17. februar kl 11.00
Hegra Kirke

Søndag 24. februar kl 11.00
Hegra kirke

Søndag 3. mars kl 11.00
4-års bok - Okkelberg kapell

Søndag 10. mars kl 11.00
4-års bok - Hegra kirke  

Søndag 17. mars kl 19.00
Hegra kirke

Søndag 31. mars kl 11.00
Hegra kirke


