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Konfirmasjon
Vi har nylig vært i konfirmasjon. Det var et fint selskap. Konfirmanten ble hyllet både i tale, sang og bilder. 
Det ble sagt mange gode ord til årets konfirmant om hvor viktig og unik hun er, ord som kan gi selvtillit 
og tro på mulighetene som ligger der og at drømmene kan realiseres.  

K o n f i r m a n t 
kommer av et 
latinsk ord som 
betyr bekrefte, 
bestyrke. I en 
viktig alder og 
i en krevende 
fase i livet er det 
viktig å bekrefte 
den unge: «Du 
er god nok.» Og 
styrke den un-
ges tro på seg 
selv. På konfir-
masjonsdagen 
følger alle gode 
ønsker og bøn-
ner konfirman-
ten for veien 
videre gjennom 
livet.

I konfirmasjon-
sgudstjenesten 
ba presten for 
hver enkelt kon-
firmant med ord  
som disse: «Gode Gud, vi ber deg for NN Bevar ham/henne 
fra alt ondt og vær hans/hennes vokter og hjelper i dag og 
alle dager.» Prestens tale handlet også om bønn: «Be, så skal 
dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp 
for dere.» 

Hva er sammenhengen mellom det som skjer i kirken og det 
som følger etter i selskapet med slekt og venner?  Temaet 
i kirken var bønn: Oppfordringen til å be, og bønnen for  
konfirmantene. 

På konfirmas-
jonsdagen står 
ko n f i r mante n 
i sentrum. Det 
som har med 
Gud, tro og 
bønn kjennes 
kanskje ikke 
så aktuelt på 
festdagen. Vi 
ønsker alt godt 
for framtiden til 
konf i rmanten . 
Men vi vet ikke 
så mye om den. 
Det kan komme 
dager da noe 
ondt truer el-
ler skjer og en 
kjenner seg liten 
og hjelpeløs. Da 
kan det være 
godt å bli min-
net om at det er 
noe som heter 
bønnens vei. Da 
trenger vi å vite 

at det er en som alltid er der og som hører på den som ber. 
Det er et sted å gå, det er en å vende seg til: Den trofaste Gud 
og himmelske Far. Da kan det være godt å hente fram bøn-
nen: «Gode Gud. Bevar meg fra alt ondt og være min vokter 
og hjelper i dag og alle dager.»  

Gustav L. Andersen   
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“Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg----”

Noe av det som fascinerer meg aller mest når jeg leser i Bibelen er den plan som Gud åpenbarer. Merk-
ene som nevnes her , henviser klart til Jesu naglemerker, og når profeten skriver dette, er det 700 år før 
det skjer. Guds plan er ikke bare en plan fra dag til dag, men en tanke som har vært der fra skapelsen av.

hadde forstått hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for 
dine øyne» Luk 19. 41-44. Ta deg tid til å lese! 70 år senere lå 
Templet i ruiner! 

Bli med meg tilbake til Jes.49.14-16. Ofte tenker vi » Herren 
har forlatt meg, min Gud har glemt meg»! Kan en kvinne 
glemme sitt spebarn og ikke ha ømhet for barnet hun fødte? 
Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg! 
Jeg har tegnet deg i begge mine hender, dine murer står alltid 
for mine øyne!!! For et herlig løfte til hver enkelt av oss!

Ønsker dere en god sommer!
John Steinar Kristoffersen

En annen tanke som blir synliggjort i skriften er: »for Herren 
Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine 
tjenere profetene» ( Amos 3.7) Slik kan vi fortsette å dra fram 
løfte etter løfte, om ting som skal skje: f.eks.» For ett barn 
er oss født, og en sønn er oss gitt o.s.v.». Jesaja 9. 6 Eller vi 
har profeten Mika i det 5.Kap. «Men du Betlehem, Efrata, den 
ringeste av ættene i Juda. Fra deg lar jeg komme en mann 
som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gam-
mel tid, Han er fra eldgamle dager». Eller vi har Jesu egen 
tale til Jerusalem. Jerusalem var de skriftlærdes stolthet. «vi 
har Templet iblant oss, og vi har loven, det er vår trygghet» 
sa de. Men Lukas forteller at da Jesus kom nærmere og så 
byen, gråt han over den og sa: »om også du  på denne dagen 

Jesaja, 49.16
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Haljala, vår vennskapsmenighet i Estland

Vi tar imot varme, rene og hele klær og fottøy 
samt tepper og sengetøy.
Dette kan leveres Hegra menighetshus.

Kontakt Anne-Brit Bjørnevik på tlf. 90954394 for  
varelevering. Eventuelt Per Fedje tlf. 91620845 eller 
Håkon Skjelstad tlf. 91383764

Fraktkostnader pr. kolli er kr. 30 og betales inn til 
konto 4465.30.40781



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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Da jeg ble utfordret til å skrive en salme eller sang , falt 
det naturlig å nevne «No livnar det i lundar»

Da jeg begynte i skolen så hadde jeg ei lita sangbok, 
og da falt jeg for denne sangen. Den lærte jeg utenat 
ganske tidlig og den synes jeg er en fin sang enda.  

På denne årstiden så er den helt spesiell. Våren er nok 
den fineste årstiden, da alt liv våkner i naturen.

 No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,

den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord,
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

  
Då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge

skal lova Herren vår!

 

Jeg vil videre utfordre Ole Johnson Storflor.

Med hilsen Dagfinn Storflor

Min Salme

No livnar det i lundar
(T: Elias Blix M: Ludvig Mathias Lindeman)

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)



Hegra menighetshus tretti år
Det ble i mange år snakket om et forsamlingshus i bygda. Fra tidligere tider var det et be-
dehus på Hegra som ivaretok noe av menighetsarbeidet. Men det ble gammelt, og revet 
på midten av 60 tallet. Da hadde det ikke vært i bruk på mange år. Savnet etter å ha et 
hus var der, men hva skulle løsningen på det bli?
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Biskop Kyrre Bremer holdt festtalen ved innvielsen av huset, 
med emnet «Etter gudstenesten».  Prost Hesselberg foretok 
selve innvielsen, assistert av sju menighetsmedlemmer som 
leste fra Bibelen. 

En konfirmant spilte, og barn fra speideren, søndagsskolen 
og barneforeningen sang og dramatiserte Jesu inntog i Je-
rusalem.

Byggekomiteens formann Per Fuldseth, gav historien om 
både Bedehuset og Utsikten som var ute av bildet som hus 
for menghetsarbeidet.

I offer og kollekt kom det inn ca. 12.000,- kr.

Mange arbeidstimer var lagt ned av bygdens folk. Det går 
ikke an å tallfeste det. De ville ha hus, det var ikke mer å si om 
det. Noen røster kunne vel være mot, men de var så få at en 
regnet ikke med dem. 

Margrete Berg Sævik skrev en prolog til innvielsen og her sit-
eres noe av den:

«Saraptas krukke var merkelig rik. Mel i krukken og olje i 
kruset, - dyrebare ting for en enke. Krukken ble ei tom, og 
oljen tok ei slutt for Herren velsignet huset.

Slik det føltes under husets bygging krukken den fyltes gang 
etter gang. I undring vi stod der, forsto blott det ene: Her er 
det Herren som bygger.»

Noen tall kan festes. Menighetsrådet hadde jo saken om hus 
på sin sakliste. Fra 1982 til innvielsen i 1988 var det 55 ganger 
oppe som sak. (Kan være noen feiltellinger) I gjennonsnitt 
ville det brukes ca. en halv time hver gang. Det vil si at me-
nighetsrådet brukte 220 timer med drøftinger og vedtak. Det 
møtte i gjennomsnitt 8 personer på disse møtene. I tillegg 
kom så arbeid med brevskriving i sør –øst – vest og nord. 
Byggekomiteen brukte sine timer og innsamlingen tok sin tid, 

I Skjelstadmark ble det byg-
get et bedehus, i 1983. Det 
gamle bedehuset der hadde 
blitt reist i 1938, og gjorde 
sin gjerning før og under 
vekkelsen som gikk gjennom 
bygda på 40 tallet. Huset ble 
fullt mange kvelder, og men-
nesker kom frem til erkjen-
nelsen at Jesus er verdens 
frelser. Og etter at vekkelsen 
var over, skulle mange gis det 
åndelige brød. Huset stod til 
i 1981 -82. Rett nok er det et 
kapell der, men der er det  
gudstjeneste en gang hver 
måned. 

Hegra burde også ha sitt 
eget hus. De fleste var vel 
enig i det, og det var en 30 
årig historie som forteller at 
mange tenkte og mente at 
hus måtte det bli. Men så 
var det personen da for å få 
dette i gang. 

Og han kom. Fra Lødingen reiste en mann som var lett å få 
øye på. Han var høg, kanskje over to meter. Og øverst oppe 
møtte du et ansikt som lyste på en spesiell måte. Han var 
utnevnt til prest i Hegra og kom hit 1976. Om Odd Haugen 
skriver Jon Leirfall: « Han tok straks opp arbeidet med å skaffe 
Hegra et menighetshus og det er å håpe at han kan se dette 
realisert mens han er i bygda». Det fikk han ikke mens han var 
prest her (til 1986). Brita fikk «avskjed i nåde» som medlem 
i byggekomiteen, men to år etter, i 88, ble begge invitert til 
innvielsen av huset. Da var Odd Haugen prost i Narvik, og 
det var naturlig at han ble ønsket velkommen til den høytid-
ligheten. 

Han talte i Hegra kirke på gudstjenesten 21.2.88 i forbindelse 
med innvielsen av menighetshuset. Her tar vi med noen set-
ninger av hans preken: «Med særlig interesse har vi fulgt ar-
beidet med menighetshuset. Vi har gledet oss over hver god 
nyhet om fremgang i arbeidet, og vi har vært imponert over 
alt dere har fått ut av de midlene som var samlet inn.

----Fra jeg kom til Hegra har jeg hatt den tro at Gud ville det 
skulle vli menighetshus i denne bygda. Dette står riktig nok 
ikke ikke i Bibelen, og jeg har ikke mottatt noen spesiell åpen-
baring fra Gud om dette, men for meg er dette en naturlig 
følge av at Gud kaller og bygger opp en kristen menighet på 
dette sted. Den kristne menigheten må ha samlingssteder og 
arbeidsredskaper. Derfor tror jeg at Gud ville menighetshus i 
Hegra.»

Det kan legges til at teksten for denne preken er fra Matt. 16. 
21-23, og Haugen satte som overskrift: DET SOM GUD VIL.

 «Vissheten om at Gud fører sin sak frem til seier, og det 
lykkes- før eller senere. Det blir vi minnet om i dag når vi er 
samlet for å innvie Hegra menighetshus. En dag skal det bli 
klart for alle. Det er den dagen Guds seier er endelig og full-
kommen. Den dagen når alle den ondes fristelser er slutt for 
evig. Da skal det bli klart at «det som Gud vil» er vår salighet.» 

Forts. side 6
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den holdt jo på i mange år. Og dugnadstimene er mange, folk 
ville gjerne ha et hus, og det ligger mange timer bak bygging 
av menighetshuset.

Men nå kom arbeidet i gang, redskapen sto der. Midtuke-
treffene fant sin plass der tidlig, dette hadde Margrete og 
Sigurd Sævik holdt på med før huset ble ferdig, og i sept. 
89. hadde midtuketreffene, støtteforeningen og 17. mai inn-
brakt 16.813,50 kr. husleieinntektene var på 24.100,- kr. gaver 
6.500,- sommer og julefest 35.390,-

Husleiepriser ble i 1988 fastsatt til 200,- for storsal, 75,- for 
peisestua. 

Prestekontoret havnet i huset, menighetssekretæren fikk sin 
plass der, kirketjeneren også. Menighetsrådet fikk et hus å ha 
sine møter i. Ja, det kan ramses opp mye som huset gav rom 
for. »Den kristne menigheten må ha samlingssted» sa Odd 
Haugen.

 Nå hadde den det!

På disse tretti årene er det selvsagt forandring på enkelte 
ting. Trapper er flyttet, der har mange konfirmanter sine timer 
å se tilbake på. Søndagsskolen samlet barna i kjelleren, rom 
for lagring av hjelpesending til vennskapsmenigheten i Hal-
jala, Kjøkkenet er pusset opp. Vedlikeholdet er i godt gjenge. 
Husstyret er et våkent styre, som følger med og gjør det som 
trengs for at huset skal være et godt sted å samles på.

Prest og menighetssekretær har flyttet til Stjørdal, kirketjener 
har eget hus øst for kirken, rom står ledig, ferdig til å brukes. 

La oss allikevel si: Gud ville det, Hegra trengte det, folket 
bruker det.

Gud signe hus og folk.

- Per Fedje

ALT ER SÅ RART……………

Da jeg var liten syntes jeg alt var så rart.
Hvorfor var jeg liten 

når mor og far var store,
og bestemor var gammel?

Vi levde jo i samme tid. 
Jeg ble ung pike, og bestemor døde.
Nå ble plutselig mor og far gamle.

Det var verre, det var rart!
Så ble jeg middelaldrende, 

og mor og far døde.
Det begynte å bli uforståelig.

Det var så rart!

Nå er jeg selv blitt gammel,
Gammel?

Jeg smaker på ordet.
Det er så rart!

Hvor er livet blitt av?
Venner, naboer familie?

Nye mennesker er kommet til; 
Mann, barn, svigerbarn og barnebarn.

Mine medmennesker.
Men de andre, de første?

De er liksom bare ryddet bort,
nesten umerkelig.

Så rart!!

Ukjent.

”Jeg vil glede meg stort i Herren, min sjel skal fryde seg i 
min Gud. For han har kledd meg i frelsens kledning. I rettfer-

dighets kappe har han hyllet meg..”
- Jesaja 61, 10

Klær kan være fryktelig dyre. Det kan sannelig koste en del 
å få tak på akkurat den rette dongeribuksa fra et bestemt 
merke, eller den genseren med den rette logoen! Likevel er 
det for ingenting å regne i forhold til prisen på de klærne 

Gud har for deg – frelsens klær.

Hvor mye var Jesus nødt til å betale for de klærne? Pris-
en var skyhøy – langt utenfor denne verden! Han betalte 

med livet, med sitt eget blod. Men dette er Guds gave til deg! 
Klærne er skreddersydd til deg. Se hvor perfekt de passer 
– de dekker over alle manglene dine. Kjenn hvor mykt og godt 
tilgivelsens stoff er. Se hvor fint kjærlighetslengden dekker 

deg fra hode til fot. 

Kle deg i disse frelseklærne – og ta dem aldri av. De er Guds 
gave til deg — gjort klart til nettopp deg. 

#detverset
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Årets konfirmanter i Hegra

Hegra kirke
søndag 20/5-2018

Rekke 1:  Jørgen Setran, Thea Fløan Nilsen, Emma Holmen Wold, Marie Nielsen Solberg, Evelyn Sundal,  
 Madeleine Kvaal Rødde, Eirin Bang Skaftnes, Amalie Granås Skogan, Erlend Flink.
Rekke 2:  Kurt Inge Ydsti, MagnusNesbø, Martin Rolseth Øygarden, Jørgen Hegge Aasan, 
 Kristian Munkeby Mikalsen, Henrik Eiker-Hastadklev, Tobias Dahl Nilsen, Adrian Rønning, Endre Loftet.
Rekke 3:  Sondre Vik Winum, Håvard Flåen, Linn Helene Strømsholm, Henriette Nordli Larsen, 

Okkelberg kapell
søndag 27/5-2018

Rekke 1: Therese Bidtnes Nygård, Ann Helen Strand, Frida Bonslet, Stine Korstad, Thea Hoseth Raaen.
Rekke 2: Marthe Elisabeth Raaen, Adrian Krogstadholm, Ludvig Ulstadvold, Jon-Ole Raaen-Malcolmsen, 
 Leif Magnus Pettersen, Kristoffer Gresseth, Jørgen Setran.
Rekke 3: Thea Opheim Olsen, Trine Sørhald, Ida Kolås, Ayla Sokgan Baysal, Alexander Sjøvold Brandslet.
 

Foto: An-Magritt Lerfald

Foto: An-Magritt Lerfald
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Floren kapell 
søndag 3/6-2018

Rekke 1: Bjørn-Arvid Fremstad, Lena Fossmo
Rekke 2: Jørund Hess-Hegseth, Jørgen Setran,  
 Jonas Fossmo

Foto: An-Magritt Lerfald

Sommertur med Midtuketreffet

Midtuketreffet inviterer til sommertur på 
Borråsen onsdag 13. juni kl 1200. 

Tema er ved Alf Daniel Moen, og 
Jørgen Setran vil holde andakt

Musikken står Oddvar Vigdenes og 
Sven Olav Lauvseth for. 

Det vil bli utlodning og 
servering av lapskaus, kaffe og kaker. 

Alle er hjertelig velkomme!

Trenger du skyss — ring Målfrid tlf 90104967
Arr: diakoniutvalget i Hegra menighet

Sommerfest

Hegra menighet inviterer både 

små og store til sommerfest på 

Hegra menighetshus,
21. 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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Frokost med gudstjeneste

Utdeling av 4-årsbøker

Mange 6 åringer var samlet til gudstjeneste på søndag den 22 april. Der ble de møtt av to fra menighetså-
det Alf Daniel Moen ( leder) og Håkon Skjelstad  og ble registrert for senere å komme fram under gud-
stjenesten og hente boken sin. Totalt 18 kom til registrering.

 Tidligere på dagen hadde flere av 6 åringene med familie 
vært på Førsteklassesfrokost i menighetshuset i sokkelen. 
Der var liten og stor samlet til en trivelig stund sammen.  
Fortellerstundstund  inne i dansesalen ble det også tid til.  
Der ble Markusevangeliet  kapittel 10, vers 13 -16   om Jesus 
og barna, illustrert på  flanellograf.

 Under gudstjenesten framførte 6 åringene « Guds kjærlighet 
er rundt om meg». Under kirkekaffen fikk de utdelt  T-skjorte 
med Førsteklasseslogo på. 

En livåt dag med mye artig for 6 åringene.  

Hegra kirke 11. mars
Fra venstre Emil Bjugan Bjørstad. Johannes Dalland. 

Ida Celestina Beitland. Liam Matheo Dolmen Fløan og 
Stellan Strømberg Hofstad.

Okkelberg kapell 18. mars
Fra venstre  Tobias Nicolai Timansvik. 
Sondre Sem Sletvold. Ronja Sjaastad. 

Lornts Lutdal Opheim og Andreas Opheim Hammer.



Stas med Basar
Lørdag den 21. april inviterte barneklubben i Flora til basar, og mellom 30 – 40 stykker hadde tatt turen til bede-
huset i Flora denne dagen . Med misjon som tema, forklarte Brit Tollefsen hva en misjonær er og hva de arbeider 
med. Hegra og Forradal misjonsforening var representert ved Astri Sørensen, Målfrid Fuldseth og Elbjørg Hodne. 
Målfrid ledet an i sangen. Misjonsforeningen stod også for all serveringen. Et stort antall gevinster inspirerte de 
frammøtte til å kjøpe lodd. Mange av gevinstene hadde barna laget selv bl.a flere broderier og kroker av tre til å 
henge opp. Barneklubben solgte  totalt, under ledelse av Hilde Ryjord og Jørgen Setran, for nesten 6000 kr. Dette 
beløpet kommer barn og unge til gode der NMS arbeider i Bangkok i Thailand. NMS støtter både barnehage, SFO 
og musikkskole. Basaren ble en trivelig sammenkomst for store og små.  Takk til alle som kjøpte lodd.

Hegra menighetsblad10 Barnas side
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Vår-dugnad ved Okkelberg kapell

Stor oppslutning om vårdugnad 
på kirkegårdene i Hegra

Dugnaden ved Kapellet ble flyttet en 
uke, da vinteren enda ikke ville slippe  
taket, men det hadde ingen ting å si, for 
den 26/4 kom det godt over 30 stykker 
med river og trillebårer for å gjøre en 
stor innsats.
Skjelstadmark ungdomslag stilte med 
traktor med henger, så all løv og kvister 
ble kjørt bort, kaffe ble servert.

Ludvik Gederaas 
Knipenberg hadde 
full kontroll på 
trillebåren sin, 
og var til stor hjelp.

Flere grav-
støtter ble 
rettet opp.

18, 26. og 30. april var det dugnad på kirkegårdene i Hegra, Okkelberg og Floren. 

Bildet er tatt fra Floren kapell, der mellom 20 og 25 stk. møtte opp for å ta ett tak.

Menighetsrådet takker for en flott innsats av alle sammen, og en ekstra takk til lag og foreninger som stilte opp med servering 
på alle kveldene. Noe som bidro til at det ble ekstra trivelig å være med på vårdugnad.  

Barnas side



    Kirkelige handlinger

Døpt i Hegra kirke:
8/4-18 Vilma Stuberg
22/4-18 Benjamin Gisetstad Ruud
22/4-18 Peder Rimul

Døpt i Okkelberg kapell:
2/4-18 Aksel Hoseth Aasvang

Vigde i Hegra kirke:
4/5-18 Tone Beate Gjerstad og
 Tore Margido Haugen

Døde i Hegra:
21/3-18  Marit Kvaal

Døde i Okkelberg:
8/3-18  Ruth Dagmar Hastadklev
4/5-18 Eva Helen Moholt

Bladets returadresse: Øyvind Ølstørn, Mølsknesvn 139, 7525 Flornes

                        Gudstjenesteliste Hegra sokn

13.juni   Innertier` n i Hegra menighetshus ( tiltak for 4 klassinger)

11. august  Barnekonsert med Torkel Sørensen og Ola Gresseth  

  i Stjørdal kirke ( Egen annonse i Stjørdals Nytt)

30. august  Kongletur ( tiltak for 3 åringer)

23. september  2 årsbok i Floren kapell

7.   oktober  2 årsbok i Okkelberg kapell 

14. oktober  2 årsbok i Hegra kirke

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

Søndag 17. juni  kl 11.00
Hegra kirke

Søndag 24.juni kl 11.00
Okkelberg kapell

Søndag 8. juli kl 11.00
Hegra kirke

Onsdag 25. juli kl 18.00
Hegra festning

Søndag 5. august kl 11.00
Floren kapell

Søndag 12. august kl 11.00
Hegra kirke

Søndag 2.september kl 11.00
Friluftsgudstjeneste
Åstjønna

Søndag 16. september kl 11.00
50 års konfirmanter
Hegra kirke

Søndag 23. september kl 11.00
Floren kapell

Søndag 30. september kl 11.00
Okkelberg kapell


