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Det var i soloppgangen

Det har vært en sjelden kald seinvinter i år. Det er uvanlig at temperaturen kryper ned mot -20 i
begynnelsen av mars. Samtidig merker vi at sola får mere makt. Den får dagtemperaturen til å stige.
De varmende strålene fra sola driver kulda og frosten bort.
Kvinnene som kom
til graven var ennå
i mørket etter den
lange fredagen, men
i soloppgangen fikk
de høre den utrolige
nyheten om at Jesus
var oppstått.

Nå er det mange som
ser fram til å nyte
noen gode fridager
i påskesola: på fjellet, ved sjøen eller i
solveggen hjemme.
Det går mot vår, mot
varmere og lysere
dager. Det er ikke så
rart at vi forbinder
sol og påske med
hverandre. For påskebudskapet
handler
også om noe som
skjedde da sola stod
opp.

I det 16.kapitel i
Markusevangeliet
står det: «Tidlig om
morgenen den første
dagen i uken kom de (kvinnene) til graven da solen gikk
opp.»

Denne tidlige morgenen i soloppgangen kom kvinnene
til graven og fant den tom og fikk beskjeden om at «Jesus fra Nasaret, den korsfestede,» var stått opp.

«Det var i soloppgangen for lenge siden nå. Tre kvinner
gikk til graven, de gikk og gråt på veien dit hvor den
døde lå» (Norsk salmebok 208,1).

Noen ganger legger
mørket og skyggene
seg over livene våre
også. Vi ser ingen soloppgang. Men den
kommer. Vi har sett
det dag etter dag
denne kalde seinvinteren. Når sola står
opp over åskammen, beseirer den
kulda og varmer opp
gradestokken.
Hvor mye mer bærer ikke da soloppgangen den første
påskedag bud om at kulda og frosten i våre liv ikke har
det siste ordet, for han som vant over døden da sola
sto opp den første påskedag sprer liv og lys og varme
til verden.
«Han selv er soloppgangen, han selv er verdens lys. Han
varmer dem som fryser, han følger oss på veien, han
lyser i Guds hus,» (208,4).

Gustav L. Andersen
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Hva skal jeg da gjøre med Jesus----?

Landshøvdingen Pilatus satt med stor makt og autoritet. Han var innsatt av keiseren i Romerriket
og var den som dømte i alle store saker. De jødiske religiøse lederne måtte derfor om Pilatus for
å kunne dømme Jesus til korsfestelse.

Alle de fire evangelistene skriver om denne rettsaken,
jeg velger å følge Johannes i hans omtale av saken mot
Jesus.
Joh.18,28 osv. forteller om forløpet og dommen. Ta deg
tid til å lese selv, det er spennende påskelesing «Så er
du da konge?» sier Pilatus. «du sier det» sa Jesus, jeg er
konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor
er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten,
hører min røst. v 37 og 38
«Hva er sannhet?» sier Pilatus. Han går deretter ut til
jødene og sier:
«Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» v39, men
det er jo vanlig at jeg gir dere en mann fri til påske. Vil
dere at jeg skal frigi jødenes konge?» v 40 sier:
Da ropte de: «Ikke ham, men Barabbas!» Men Barabbas
var en røver.
Kap. 19 v 8 sier: Da Pilatus hørte dette, ble han enda mer
redd. Han går inn i borgen igjen og sier til Jesus. «Hvor

er du fra?» Men Jesus gav ham ikke noe svar.» Svarer du
meg ikke» sier Pilatus. «Vet du ikke at jeg har makt til å
gi deg fri, og makt til å korsfeste deg?»
Jesus svarer: «Du hadde ingen makt over meg, om det
ikke var gitt deg ovenfra.»
V 12. Etter dette forsøkte Pilatus å gi ham fri, men jødene
ropte: «gir du denne mannen frier du ikke keiserens
venn. Så resignerer Pilatus overfor sannheten.
Da overgav han Jesus til dem, for at han skulle korsfestes.
Menneskefrykt ble dessverre seierherre. En legende forteller at Pilatus resten av livet
satt ved en bekk i de Sveitsiske alper og toet sine hender! Så blir spørsmålet;
Hva skal jeg gjøre med Jesus?
La ikke menneskefrykt og vantro frarøve deg muligheten
til å bli kjent med Frelseren!
God Påske med Jesus i sentrum.
John Steinar Kristoffersen

Barnedåp i Floren Kapell

To flotte jenter ble døpt under gudstjenesten i Floren kapell 14.01.2018.
Frida Øien Walstad
sammen med mamma
Heidi Merete Øien

Stolte faddere med
Malin Elise Kaspersen
på armen.
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Min Salme

Jeg er i Herrens hender
(T: Erling Tobiassen M: Sigurd Lunde)

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
		

Når jeg skal velge en salme, må det bli «Jeg er i Herrens
hender» skrevet av presten Erling Tobiassen i 1932. Han
var både residerende kapellan og domprost i Tønsberg
hvor min familie flyttet til i 1961. Salmens tema er Guds
omsorg, Herren går med i alle dager, ingen dager er
jeg alene. Salmen har fulgt meg opp gjennom hele
livet. Da min far Martin Ølstørn lå på dødsleiet var det
denne salmen han ønsket at jeg og min kone skulle
synge for ham.
Så har jeg selv vært igjennom tøffe tider med kreftsykdom og da har jeg på en spesiell måte fått oppleve at
vår allmektige Gud, jordens skaper, opprettholder og
frelser har stått og gått ved min side. Han har gitt meg
støtte, trøst, kraft, mot og fred.
Jeg er i Herrens hender
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender
sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe
av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.
Jeg er i Herrens hender
i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner
at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler
må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler
hans øye følger meg.

Alle gaver mottas med takk.
Gaven kan innbetales til
Hegra Blomsterfond
kontonr. 44653040781
Støtt Hegra Blomsterfond.
Hjelp oss å gjøre det fint på
kirkegårdene!

Jeg er i Herrens hender
når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde,
han gir meg trøst i sinn,
og glemt er ve og vånde
på vei til himlen inn.
Når jeg skal utfordre en ny til Min salme vil jeg utfordre
Dagfinn Storflor. I 1950 da jeg var to mnd, flyttet min
fam til Sona fra Budalen. I 1957 da jeg skulle starte på
skolen var vi to som begynte i 1. klasse. Det var jeg og
Dagfinn Storflor.
Med hilsen Tryggve Ølstørn
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En prat med Ottar Kringen

Snart 94 år gamle Ottar Kringen fra Flornes, har levd et liv med mange forskjellige opplevelser.
Så når du setter deg ned sammen med ham på Hegra bosenter, og får ham til å fortelle, er det
bare å ta seg god tid. Noe av det som han fortalte når jeg var på besøk hos ham sist, var om hvor
han har jobbet i fra 1945 til 1953.
Etter krigen i 1945, fikk han
seg jobb som tynnplatearbeider
på
Politiets
bilverksted i Oslo. Der
jobbet
han
fram
til
sommeren 1947 og jobbet med blant annet rette
karosseriskader på politiets biler. En gang han skulle
reparere skadene på en bil
til en mann som drev med hvalfangst, spurte
han ham om han ikke kunne hjelpe han å få
seg jobb innen hvalfangst. Det mente han det
skulle la seg ordne. Dette ble starten på tre år
med jobb på hvalkokeriet på Syd-Georgia, som
ligger sørøst for spissen av Argentina.
I Trondheim gikk han om bord i en båt som
kom fra Brønnøysund, som fraktet arbeidere
til Syd-Georgia, fra Norge. En tur som tok tre
måneder. I september 1947 var de framme
ved hvalfangststasjonen. Der var det 3 meter
snø på flat mark, noe som ikke var så uvanlig.
Noen ganger kunne det bli opp til 7 meter snø
fikk han høre. Denne snøen måtte bort før de
kunne dra hvalen fra sjøen og opp lensene til
kokeriet. De brukte stim for å få bort snøen, så
det gikk som regel greit.
Hvalen ble skutt i området rundt Syd-Georgia
av fangstfolk fra både Norge og flere andre
land. Etter at den ble fraktet inn til kokestasjonen, ble den delt opp og kokt i store kjeler for
å framstille hvalolje som blant annet ble brukt

til lampeolje. Det som da ble igjen av skrotten
ble presset og solgt som gjødsel. Nesten ikke
noe av hvalen som kom til kokeriet ble brukt til
menneskemat.
Ottar fikk som jobb å feie ovnene, noe som han
syntes var en grei jobb, men en gang skulle det
til å gå riktig galt. Han sto oppå ei rampe som
var ca. halvannen meter høy. Han hadde da
stått halvt inne i ovnen og feiet men så måtte
han hoppe ned fra rampen for å hente noe
verktøy. Med det samme han hoppet ned røk
festet som holdt lokket oppe når han måtte
inn i ovnen for å feie. Dette var et lokk på ca.
400 kg og det deiset ned som en giljotin med
det samme Ottar nådde bakken. Så man kan vel
snakke om at han hadde englevakt den gangen.
De bodde i forholdsvis brukbare tømmerhus,
med opp til 8 mann på rommet. Det var både
de som jobbet på kokeriet og hvalfangere som
delte samme rom, men innrømmer at det til tider var ganske sterk lukt av disse fangstmennene.
Etter 3 år på Syd-Georgia, dro han tilbake til
Trondheim og fikk jobb som rørlegger hos
K-Lund. Der ble han sendt til Kirkenes for å
være med på byggingen av en ovn for pelletering av jernmalm. Han var der fram til 1953 og
da returnerte han til Flora og giftet seg med
Magnhild Østmo.
Dette er bare en liten del av Ottar sitt
yrkesaktive liv. Han har nok mye mer å fortelle
fra andre jobber også. Han jobbet som rørlegger på mange forskjellige anlegg i
årene etterat han
giftet seg med
Magnhild.
Øyvind Ølstørn
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Artig med Kahoot i Hegra menighetshus.
Mandag den 15. januar var det stor stemning i menighetshuset i Hegra.

BB-kahoot er et tiltak i trosopplæringen i kirken, der
deltakerne lærer om oppbyggingen av Bibelen og
om hvordan den er blitt til.

4. og 5. Klassinger fra alle bygdene var
samlet til BB- kahoot

Kahoot (quiz) på nettbrett

For å bli bedre kjent har alle først en økt på kjøkkenet
og baker muffins, som selvfølgelig blir spist på slutten.

Vakker sang av årets tårnagenter.

Lørdag 20 og søndag 21 januar var 16 tårnagenter samlet i Hegra kirke. På lørdagen møtes de kl 16.00
og blir kjent med kirkerommet gjennom ulike oppgaver de deltar på. Høydepunktet er besøket i tårnet.
Håkon Skjelstad stilte opp som kjentmann på tårnvandringen. Agentene viste stor interesse både i øving på sangene som ble framført på søndagen, og å finne løsningen på rebusen som tilsammen skulle bli
navnet på hovedpersonen i bibelfortellingen, nemlig Bartomeus. Han var blind og fikk gjennom sitt møte
med Jesus ,synet tilbake. Fortellingen om Bartomeus var også teksten for gudstjenesten på søndagen. Tårnagentene sang så bra under gudstjenesten, at de fikk forespørsel om et ekstranummer. Til slutt fikk hver
deltaker med seg boka «Skatter fra Bibelen» som er et utdrag fra fortellinger fra Bibelen i tegneserieform.
Samlet og utgitt fra Søndagsskolen Norge.

Hegra menighetsblad

2 årsbok og barneklubb.
Den 24 september fikk de som fylte 2 år i løpet av 2017, sin
kirkebok. Det var 100% oppmøte av

2 åringene med Olivia Moen, Noa Tranås Hyldmo og Signe
Setran. Hele barneklubben hjalp til på sangene , og her er
det «Hvem har skapt alle blomstene» som framføres

Klatretur og 4 årsbok.

Det ble en trivelig stund på gudstjeneste den 4 mars i Floren kapell, da bygdas 4 åringer fikk kirkeboka si.

Det var mange barnesanger i gudstjenesten og med fortellingen om Sakkeus som klatret opp i et tre for å kunne se
Jesus når han kom forbi, var det duket for klatretur opp i
prekestolen.
Derfra var det plutselig god utsikt for fireåringene Emuell
Brenne Weiseth og Lukas Ølstørn. Helt på slutten sang barna «Halleluja det bobler inne i meg« Da var boblemaskina
på plass for anledningen. Kirkekaffen kom godt med på
slutten.
Hilde Ølstørn
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Pizzakveld med biskopen
På Kirkerådets møte i Trondheim 12.-14.2017 juni ble Herborg Oline Finnset (55) tilsatt som ny
biskop i Nidaros bispedømme. Hun overtar etter Tor Singsaas som hadde sin avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag 11. juni.
Fredag 12. januar var biskop Herborg Oline Finnset, på besøk til Stjørdal prosti for å treffe de
ansatte i prostiet. Om kvelden arrangerte Lånke
menighetsråd en åpen «folkekirkefest med pizza»
i Lånke menighetshus. Der var alle prostiets menighetsråd og alle andre interesserte invitert til en
uformell kveld for å bli bedre kjent med vår nye
biskop, og alle fikk servert pizza, som menighetsrådet i Lånke ordnet med. Trine Mette og Jon Uthus
bidro med sang, og kvelden ble løst og ledig bundet sammen av prost Dagfinn Slungård.
Biskopen benyttet anledningen til å gå rundt å
prate og håndhilse på alle som hadde møtt opp.
Den omgjengelige nordlendingen fra Sørreisa fortalte om sin oppvekst og sitt virke før hun ble utnevnt som biskop i Nidaros. Hun fortalte om reisen
hun har tilbakelagt fra tiden som student ved Menighetsfakultetet på 1980-tallet, årene som prest
ulike steder i Nord-Norge og at hun også jobbet
en periode i Strinda Prosti.

Biskop Herborg Oline Finnset og Arne Magnus Smørvik

Sogneprest i Meråker, Arne Magnus Smørvik, utfordret henne med noen finurlige spørsmål som
hun svarte på. Blant annet hva hun fortrakk først
av mølje og pizza grandiosa og om hvilket fotballag av Tromsø og Rosenborg hun heiet på. Hun sa
hun foretrakk mølje før grandiosa og svarte som en
diplomat at hun ikke heiet på noen av de to fotballagene.

Til slutt ga hun uttrykk for at hun satte stor pris på
at menigheten arrangerte et slikt åpent møte hvor
alle kan komme.

Trine Mette og Jon Uthus

De harde 1930-åra

I dag har vi ei finanskrise, det
var også krise på hele 1930tallet, det var lite arbeid å få,
derfor hadde mange familier trange
tider. Staten bevilget penger til sysselsettingsarbeid i bygda.
Den gamle setervegen fra Øveraunet til Aunvollen ble bygd med sysselsettingsmidler.

Sommeren 1935 ble vegleia oppmålt til 4.1 km fra Overaunet til
Aunvollen. Året etter, 1936 ble det
holdt 2 vegmøter om saken i Mona,
2.mai og på det siste møte den 27.
mai ble det gitt startordre på vegbygginga.
Det ble startet opp vegbygging allerede 5.juni i 1936, Olaus Haugås
var vegbas, Leif Vigdenes hadde med

en Støbb-bryter som løftet 10 tonn,
som ble brukt til å ta ut stubbene fra
vegbanen. Arbeidet ble utført med
hakke og spade, trillebåre, hest og
bikkvogn var også i bruk. Det
vanskeligste
partiet
på
hele
vegen var ved storsvingen på
Blaut-floin. Det var mange i
bygda som hadde arbeide på
veganlegget som ble ferdig samme
høst. Grusing av vegen var delt i 2,
Iver Overvigdenes hadde grusinga
på halve vegen og resten var det
Seterlaget som hadde ansvaret for å
utføre. Det kom lite snø denne vinteren, og på Januar 1937 var det barfrost. Henry Fossbakk fortalte meg
at Tomas Eggen fra Stjørdal var
med å kjørte grus med lastebil,
grusen ble tatt i ei skråning på
Røbertskjølen. Iver Overvigdenes

kjørte grus med hest og slådå.
Sommeren 1937 ble det kjørt
bil helt til Aunvollen. Vegen ble
til stor nytte for seterdriften og
turfolk til
Vigdvatna, Den siste
setra som var i bruk, var Risvolvollen,
der
ble
setringa
avsluttet i 1945.

Dette veganlegget er et av våre kulturminne, som det er verdifullt å ta
vare på, Rydde vegleia for småskog,
rette opp bruer og vegen er en ypperlig turveg i et kjempefint terreng.

John Ole Fossbakk
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Konfirmantene i Hegra 1968

Hegra kirke 1. september 1968 - Floren kapell 8. september 1968
1. rad f.v. Kirsten Mari Moe, Oddny Elin Juliussen, Eivor Nanna Kjelbergnes (Floren), Bjørg Skogan, Jorunn Helene Kyllo.
2. rad f.v. Inga Elin Einang, Inger Østerås, Olaug Helene Kleven, Rut Irene Lauvseth, sogneprest Ingvar Garåsen,
Sigrid Hegre, Åse Aursand, Anne Raaen, Oddrun Sørhald. 3. rad f.v. Reidun Synnøve Bremseth, Johanne Stavnås, Eva Signora
Brustad, Ellen Margrete Gisetstad, Brit Lund, Mari Kyllo. 4. rad f.v. Jon Morten Husbyn, Håkon Magnus Skjelstad, Iver Andreas
Kleven, Stein Helge Gråbakk, Odd Einar Støver, Olav Magnar Florholmen (Floren), Oddvar Georg Raaen, Tore Hoven.
5. rad f.v. Trygve Storflor (Floren), Jan Peder Kyllo, Aksel Husås (Floren), Håvard Råen, Tore Sjaastad, Steinar Husås (Floren).
6. rad f.v. Ole Teodor Hofstad, Jorulf Kvaal, Rolf Lødding (Floren), Nils Holm, Øyvind Ølstørn (Floren), Asbjørn Magne Klefsås,
Per Steinar Hyldmo (Floren).

Søndag 16. september inviterer Hegra menighetsråd alle som ble konfirmert i Hegra og Floren i 1968 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 dagen før søndag også, så
kanskje blir det slik i år også.
Alle sammen vil i løpet av våren motta en invitasjon fra menighetsrådet med et tilbud om å melde seg på
jubileet. Fint om så mange som mulig setter av helga 15.-16. september og blir med på et trivelig gjenmøte med gamle kjente.
Med vennlig hilsen Øyvind Ølstørn

1 a) Ca. 21 millioner
2 Lengre. Vannet når ikke mer enn
96,8 grader i høyden. Dette er
grunnen til at det tar lengre tid å
koke det
Svar på påskequiz

3 b) Øreskiven. Brune eller hvite
egg er resultat av fargen på
øreskiven til høna.
4 a) Kinesisk eple
5 c) Tårene under slaveriet
6 a) Siden 1937

7 Egg er et gammel fruktbarhetssymbol og også et symbol på gjenfødelse.
Derfor henger dette blant annet sammen med at Jesus stod opp igjen fra
de døde
8 c) Tyskland
9 a) 19 år
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Tradisjonell juletrefest på menighetshuset
Omtrent 40 små og store, møtte opp på den tradisjonelle «de hellige tre kongers fest»
på Hegra menighetshus 6. januar 2018. Under festen ble det gang rundt juletreet i to omganger, loddsalg, kaffe, saft og masse kaker. Vi fikk også besøk av tre konger som hadde
med seg overraskelser til barna.
Dette til stor begeistring for den
yngre garde. Sogneprest Jørgen
Sætran holdt en kort andakt
på starten av festen. Gangen
rundt juletreet ble ledet an av
menighetsrådets leder Alf Daniel Moen og Oddmund Hyldmo
spilte piano. Under serveringa
ble det også mulighet for å kjøpe
lodd og det er en vare som er
veldig lettsolgt under slike arrangement. Etter at alle var
mette og forsynte «og lommebøkene tømt» ble det klart for
trekking av gevinster. Som alltid
ved slike trekninger er det noen
som er veldig heldige og noen
som er mindre heldige, men når
siste gevinst er delt ut, var alle
like glade og fornøyde og syntes
de hadde hatt en veldig trivelig
kveld.

To fornøyde damer på juletrefest.
Astri Sørensen og Astrid Sætran.

Mange flotte gevinster klar til å bli
fordelt på ivrige loddkjøpere.

Årets tre konger med nye uniformer
for anledningen

Signe Sætran og Ida Celestina
Beitland pyntet til fest

Midtuketreffet
Midtuketreffet i Hegra menighetshus er i gang
igjen etter jul. Det er diakoniutvalget i Hegra
menighet som står for opplegget av disse tilstelningene, som er et sosialt tiltak for eldre i vår
menighet. Her samles det mellom førti til sytti
personer første onsdag i hver måned, fra september
til juni. På møtene har vi gjester som bidrar med sang
og musikk, andakt og temaer av forskjellig slag. Ellers
er det servering og loddsalg Et slikt møtested på en
formiddagsstund, ser ut til å være ganske populært,
ettersom mange kommer tilbake hver gang. Vi
gleder oss over oppmøte, og ønsker flere velkommen.
På Februamøtet hadde vi besøk av Thomsen som
sang og spilte trekkspill. Samt Brit Tollefsen og Lilly
Ertsgård som viste fram sine skuespiller talenter, til
stor applaus og latter fra salen.

Astri Sørensen

Hegra menighetsblad
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Påskequiz
1: Hvor mange egg spiser nordmenn i påskeuken?
a) Ca 21 millioner
b) Ca 15 millioner
c) Ca 8 millioner

4: Hva betyr egentlig ordet
appelsin?
a) Kinesisk eple
b) Afrikansk frukt
c)”Oransje” på indisk

2: Tar det lengre eller kortere tid
å få hardkokt egg på fjellet?
5: Under det jødiske påskemåltidet
Seder, er det en tradisjon å dyppe
3: Hva på høna gjør at det blir
persille i saltvann før den ristes.
forskjell mellom brune og hvite Hva symboliserer dette?
egg?
a) Vannet Moses måtte dele
a) Nebbet
b) Det etterlengtede vannet under
b) Øreskiven
ørkenvandringen
c) Roten på fjærene
c) Tårene under slaveriet

6: Hvor lenge har vi hatt
Kvikklunsj i Norge? Siden
a) 1937 b) 1954 c) 1982

7:Hvorfor spiser vi egg i påsken?
8: Fra hvilket land stammer
skikken med Påskeharen?
a) Portugal b) Østerrike
c) Tyskland

9:Hvor mange år har det vært
krim på melkekartongen?
a) 19 år b) 25 år c) 11 år

Leie av menighetshus

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)

Priser på utleie

En dag

Storsal og lillesal med kjøkken
Storsal med kjøkken
Lillesal med kjøkken
Lillesal uten kjøkken

Kr. 2700,Kr. 2200,Kr. 850,Kr. 600,-

Leie av store duker

Kr. 100,-

Leie en dag i forveien

Kr. 500,-

Vårdugnad
Hegra menighetsråd inviterer til vårdugnad på kirkegårdene
Hegra kirke onsdag 18. April kl 18.00
Okkelberg kapell torsdag 19. April kl 18.00
Floren kapell mandag 23. April kl 18.00
Ta med hageredskap og kopp

4 timer

Kr. 1250,Kr 1000,Kr. 400,Leie av
Kr. 70,små duker
Leie av
Kr. 25,teflonduker

B
Bladets returadresse: Øyvind Ølstørn, Mølsknesvn 139, 7525 Flornes

Kirkelige handlinger

Døpt i Hegra kirke:
21/1-18
Heine Mikael Buan Østerå

Gudstjenesteliste Hegra sokn
Søndag 1. april kl 11.00			
Torsdag 17. mai kl 11.30
Påskedag - Hegra kirke		
Grunnlovsdag - Okkelberg kapell
					
Mandag 2. april kl 11.00		
Torsdag 17. mai kl 11.30
2. påskedag - Okkelberg kapell
Grunnlovsdag - Floren kapell
					
Søndag 8. april kl 13.00		
Søndag 20. mai kl 11.00
Hegra kirke				
Konfirmasjon - Hegra kirke
Søndag 22. april kl 11.00		
6-årsbok - Hegra kirke			

Søndag 27. mai kl 11.00
Konfirmasjon - Okkelberg kapell

Søndag 6. mai kl 19.00			
Samtalegudstjeneste - Hegra kirke

Søndag 3. juni kl 11.00
Konfirmasjon - Floren kapell

Torsdag 17. mai kl 10.00		
Grunnlovsdag - Hegra kirke		

Søndag 17. juni kl 11.00
Hegra kirke

					Søndag 24. juni kl 11.00
					Okkelberg kapell

18. mars
11.00-12.00
4-årsbok i Okkelberg kapell
8. april		
14.30-15.00
Kirkerottene i Stjørdal kirke (Kimen)
				Barneteater
22. april
09.30-10.30
Førsteklasse frokost for alle 6-åringer
				
Menighetshuset - egen invitasjon kommer
22. april
11.00-12.00
6-årsbok i Hegra kirke
5. mai		
11.00-13.00
4-årstreff i Hegra Menighetshus
				Egen invitasjon kommer

			

Døpt i Floren kapell:
14/1-18
Malin Elise Kaspersen
Frida Øien Walstad
Døpt i andre sokn:
19/11-17 Mathea Bøe Welve (Lånke)
26/11-17 Bjørnar Roelvink Dahle (Værnes)
26/11-17 Leah Tønset Pedersen-Husby 		
(Værnes)
14/1-18
Magnus Brøndbo (Mosvik)
4/2-18
Daniel Skjelstadås Selbo (Værnes)
18/2-18 Isak Hågensen Mollan (Ranem)

Vigde i Hegra sokn:
11/11-17 Tipawan Narong og Per Loar Bjerkås

Døde i Hegra:
28/1-18 Jon Kringen
29/1-18 Mary Reinås
03.02.18 Målfrid Helen Hoff

Døde Floren:
9/1-18
Dagfinn Nikolai Øverkil
25/1-18
Ivar Lilleflor

Døde Okkelberg:
25/02-18 Mali Synnøve Gederaas

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

