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Fyrlyset
Disse linjene til menighetsbladet skrives på Lista fyr, fyret som ligger ytterst på  
Lista-halvøya i Farsund kommune. Jeg har nettopp kravlet meg opp til toppen av det  
34 meter høye fyrtårnet. Derfra ser jeg langt utover havet og innover det flate Listalandet. 
«Som en kystens katedral står fyret mot vinden og været, og vitner om Norges betydning 
som sjøfartsnasjon» heter det i heftet jeg fikk med meg. Fyrlyset sender ut et hvitt lysblink 
hvert 4.sekund. Blinkene når 17,5 nautiske mil ut på havet. 

I dag er det sol og nesten 
vindstille. Farvannet utenfor 
Lista kan se innbydende ut i 
godvær, men fyret sender sine 
varselblink ut over en av seils-
kutetidas mest fryktede kyst-
strekninger. I løpet av høsten 
1781 strandet hele åtte skip.

Her jeg står kommer jeg til å 
tenke på visa til Ola Bremnes: 
«Har du fyr, har du løkte langs 
din vei. Har du fyr, et signal om 
riktig lei. Ei lampe som gløde i 
mørket og lose dæ ut og frem. 
Som tar dæ bort og hjemme-
fra, men også tar dæ hjem.» 

I sol og maksvær er det godt å 
ferdes på sjøen. Når det blåser 
opp til storm og uvær kan det 
være farlig. Da er det godt å ha 
et fyrlys, noe å styre etter. Slik 
er det på sjøen, og slik er det 
også i livet. Han skildrer det fint, frelsesoffiseren H.A. 
Tandberg: «I blant jeg seiler for medvinds bør i andres 
kjølvann og følge, som just lik meg denne reise gjør 
hen over jordlivets bølge.,» Men så kan det også være 

slik: «Men ofte ensom i brott 
og brann i uværsnetter jeg 
seiler, da ingen kjenning jeg 
har av land, og intet fyrtårn jeg 
peiler.»(Norsk salmebok nr.893) 

Menneskelivet blir ofte sam-
menlignet med en reise over 
livets hav. Hva har vi å styre 
etter? Er det et fyrlys som kan 
vise oss vei? Jesus kalte seg 
verdens lys, og det er vel det 
som inspirerte David Weland-
er, også han frelsesoffiser, til å 
skrive sangen om navnet Jesus, 
der han også nytter bildet av 
fyrlyset:

Midt i nattens mørke blinker 
som et fyrlys Jesu navn,

og hver hjelpløs seiler vinker 
inn til frelsens trygge havn.

Og når solen mer ei skinner, 
Jesu navn, det lyser enn. 

Da den frelste skare synger 
  høyt dets pris i himmelen.

 (Norsk salmebok nr.86) 

Forsiden: Staselige 50-års konfirmanter foran Hegra menighetshus. Fra v. Inger Østerås, Oddny Elin Juliusen, Inga Einang og Sigrid Hegre.

Tekst og foto: 
Gustav L. Andersen
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Det var en gang...
Jeg fikk i hende en møtebok for Skjelstadmark Arbeiderkvinnelag fra 1945 og noen år 
fremover. Det er ikke så stort et litterært verk, men det har mye historie i seg, og fra en 
tid jeg husker godt. Og de damene som var aktive kjente jeg også, så for meg var det 
interessant. 

Møte hos Ingeborg Rådal 4/7 – 1947
En skrivelse mottatt fra Røra arbeiderungdomslag om 
foreningen ville ta imot en loddbok. Det ble enstem-
mig avslått. Foreningen hadde mottatt Amerikapakke. 
Besluttet å lodde ut gjenstandene. Kr. 6,30 i møtepenger. 
Avslutningssang ”Fagert er landet”

Årsmøte hos Klara Børseth 6/2- 1948
Framfylkningen ble støttet med kr. 10.
Kassereren la fram sine bøker til revisjon, alt var ”såre 
godt” uten noe som helst fusk.
Årsresultatet var på 176,10 kr. Så dette året har laget gjort  
godt arbeid. Ble vedtatt å sende referat til Arbeideravisa 
og lokalavisene.
Resten av tingene fra Amerikapakken ble utloddet. 
”møtet ble avsluttet med en god latter” Som kjent så  
forlenger den livet!

Møte hos Gjertrud Røkke i august 1948
Særs godt oppmøte. Spørsmål om den ambulerende  
vaskemaskina vart drøftet, ”og alle var stemt for det”
(den nevnte ambulerende vaskemaskina er tatt vare på og  
står i Kirkestallen i Hegra. Det er ei heimlaga maskin som  
Småbrukerlaget hadde på utlån ei tid.)

Møte hos Mathilde Raadal 9/3 – 1949
Formannen var ikke til stede. Kassereren holdt fram et 
forslag. Det var om laget ville være med på å gi 50kr til 
nytt orgel i Okkelberg kapell, forslaget vart vedtatt.

Møte hos Ragna Buland 1955
På møtet ble det vedtatt å gi 150 kr til oppstart av gam-
leheim.

Medlemmer i perioden (litt til og fra)
Ingeborg Rådal
Ingeborg M Rådal
Bergitte Meldal
Gjertrud Røkke
Ragna Søreng
Mathilde Raadal
Ragna Lindkvist
Klara Børseth
Margrethe Klefsås
Ragna Buland
Mary Gresseth
Bjørg Rådal
Olga Husbyn
Marie Buland

Når det har vært møte hos Gjertrud Røkke i januar, og 
det står “godt oppmøte”, så ser jeg for meg en ubrøytet 
vei med masse snø, eller regn og blankis. Ingen telefon 
for bruk til innkalling - likevel “godt oppmøte”!!!

Møtene gikk på omgang hjemme hos hverandre, og det 
måtte vel i noen tilfeller gå med hele dagen for enkelte 
av dem... Mange hadde dyr og fjøsstell morgen og kveld, 
korte dager med dagslys høst og vinter.
Jeg husker ikke at det fantes lommelykter, og ingen 
brukte vel fjøslykta til sånt bruk... Det var også mangel 
på parafin etter krigen, dessuten var oljen så dårlig at du 
knapt så veken brant.
Men møter hadde de, disse damene. Medlemslista vari-
erte, men hele bygda var representert. Og alltid utlodn-
ing, som alltid innbrakte fra ca kr. 5,- og oppover.

Det står ikke så mye om saker som ble tatt opp, men 
enkelte ting er diskutert, og møtene ble alltid avsluttet 
med en sang. Det kunne være alt fra Fedrelandssangen 
til salmer.

De gangene det kanskje ikke var så godt oppmøte sto 
det i protokollen; “oppmøtet var ikke noe særlig, men 
humøret var oppe hos de som var tilstede” - så de trivdes 
nok sammen disse damene.

Noen eksempler fra møteprotokollen:

Møte hos Ragna Søreng den 12/3-46
Godt frammøte. Bergitte Meldal las opp et skriv fra 
statsminister Gerhardsen bl. annet, om vi ville yte noen 
kroner til hjelp åt arbeiderbarn som skulle få reise til 
Danmark i sommerleir. Det ble enstemmig vedtatt å gi 
kr. 5,-
Utlodningspenger kr. 6,60

Møte hos Ingeborg Rådal 11/10-46
Formannen leste opp en del skriv. Det var bl.a. skrivelse 
fra Ella Råen, Oslo, om hun ville sende over skrivelse over 
hvor mange medlemmer vi var, og deres navn.
Tilslutt blev sunget “Å leva det er å elska”

Møte hos Gjertrud Røkke 7/1 - 1947
Tross det glatte føret var alle medlemmer tilstede.
7,30 kr.

Møte hos Klara Børseth 22/5 - 1947
Etter forslag fra formannen ble det bevilget kr. 100,- til 
minnesmerke som skulle reises over Ludvik Buland.

Tekst: Guri Husbyn
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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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For svært mange år siden, på 60-tallet, ble jeg kjent med 
denne sangen. Ikke gjennom kirka eller misjon som naturlig 
kunne være, men av alle steder  –  på skolekjøkkenet på 
Hegra, hos husstellærer Margrethe Berg Sævik som skrev 
den på tavla og lærte oss melodien. 

I tillegg til omsorgsfull innføring i husstell og matlaging, 
tror jeg det lå Margrethe på hjertet å gi oss unge omsorg 
både for kropp og sjel. Kanskje derfor har denne enkle 
sangen fulgt meg også senere i livet. 

Neste revisjon av salmeboka bør gi plass for «Hver dag er 
en sjelden gave», slik svenska kyrkan for lengst har gjort.

 Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet.
Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himlen ned.

Hver dag er igjen et ansvar, et nytt og et hellig krav.
Hver aften står hvite stjerner og spør deg hva du gav.

Hver aften står hvite stjerner og blinker i himmeriks by.
Hver morgen går Gud over landet og vekker din vilje på ny.

 

Den neste som blir utfordret er Gunn Myhr Fossen. 

Med hilsen Ole J. Storflor

Min Salme
Hver dag er en sjelden gave 

(T: Mads Nielsen 1917 M: Oscar Bandsberg 1917)

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)



... så velg i dag hvem dere vil tjene ...

Det er Josva som utfordrer folket etter å ha inntatt løfteslandet og fordelt det mellom de 
tolv stammene, Jakobs tolv sønner. 
Han gav dem ikke et diskusjonstema så de kunne komme fram til sannheten, men et valg.

Josva, 24.15
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«Dette sier den Hellige og Sannferdige, Han som 
har Davids nøkkel, Han som åpner, så ingen kan 
stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om 
dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet 
dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og 
likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornek-
tet Mitt Navn.

Åp.3.20 Jesus sier: Se jeg står for døren og banker. 
Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg 
gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han 
med meg.

Kjære venn, døren er åpen, men valget er ditt!!

Valget var mellom fedrenes guder og Jehova, Israels 
Gud, han som hadde ledet dem gjennom ørkenen i 
40 år. 40 strevsomme år på grunn av misnøye både 
med Gud og ledere og kanskje også med seg selv.
Gud stiller oss alltid på valg. Han vil ha en himmel 
fylt med medvandrere, ikke motstandere.

I Edens hage var det en mengde frukttrær, men 
kunnskapens tre og livets tre fikk de ikke spise av. 
Hvorfor? Her lå det en valgmulighet, lydighet eller 
ulydighet. Det blir mitt og ditt valg. Gud diskuterer 
ikke med noen av oss, han sier: Velg! 

Gjennom hele Bibelen er dette et hovedtema, og i 
den siste boka  åp.3.7 og videre:

Tekst: John Steinar Kristoffersen
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Kongletur i solskinn

En varm høst ettermiddag ble årets kongletur i Hegra menighet gjennomført i området omkring menighet-
shuset.  Turen gikk også i år bak gjerdet og opp mot skogen og tilbake. Der var det grankongler å finne til 
stor begeistring for de 6 deltakerne. 
Det var god tilgang på maling og mange av konglene fikk rosafarge. Når malingen var ferdig, var det 
sangstund , med  «Et bitte, bitte, bitte lite frø» og »Guds kjærlighet er rundt om meg». Deltakelsen var im-
ponerende. Etter boller og saft og leik med såpebobler, var det på tide å avslutte kongleturen.
Takk til store og små deltakere.  

Tekst: Hilde Ølstørn 
Foto: Pål Valsø

Flora barneklubb
Tekst: Jannicke Ølstørn

Barneklubben i Flora er i gang igjen.  Første samling var mandag 24. september, 
og 7 barn kom  på klubben. 

De fikk høre fortellingen om Jesus som 
12-åring i tempelet og var ivrige etter å 
hjelpe til med flanellografen. 

Det ble også tid til sang, lek og 
vaffelspising. 

Datoene for høsten er: 
8. oktober,  22.oktober, 
5.november, 19.november, 
3. desember og 
17. desember (juleavslutning) 
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Barnas side

Sudoku



Årets 50-års konfirmanter var samlet i Hegra 15. og 16. september. Denne gang de som 
ble konfirmert i Hegra kirke 1. september 1968
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Fin feiring av årets 50-års konfirmanter

Foto: An-Magritt Lerfald

Feiringen startet med festlig samvær på Austkil gjestegård. Op-
pmøtet var godt og det var mange hyggelige gjensyn etter hvert 
som de besøkende kom til gårds. Mange hadde ikke sett hverandre 
på nærmere 50 år. Likevel var som regel de fleste godt gjenkjen-
nbar.
På Austkil var de velkomstaperitiff og en trerettes middag etter-
fulgt av mingling, prat og oppfrisking av gamle minner, og utover 
kvelden var det mange muntre historier som kom fram.
Søndag var det så gudstjeneste i Hegra kirke der både 50-års kon-
firmantene og årets konfirmanter sto i sentrum. Sogneprest Jørgen 
Setran forrettet og etter gudstjenesten med påfølgende kirkekaffe, 
var det avfotografering av jubilantene på samme sted som for 50 år 
siden. Den gang var det Henry Iversen som besørget bildene, mens 
årets fotograf var An-Magritt Lerfald.
Etter fotografering var det så duket for sodd, kaffe og kaker i 
menighetshuset, med menighetsrådets leder Alf Daniel Moen som 
toastmaster. 
I menighetshuset ble det god tid til ytterligere mimring. Ikke minst 
fordi flere jubilanter var kommet til. 
En meget fin og minnerik helg for de jubilerende konfirmanter i 
Hegra, og en stor takk til de som sto for arrangementene.

Tekst og foto: Ole T Hofstad

Fra festmiddagen på Austkil gjestegård. Synlig fra v. er 
Oddvar Raaen, Inger Østerås, Eva Signora Brustad, Sig-
rid Hegre, Ann og Asbjørn Magne Klefsås, Aksel Husås, 
Kirsten Mari Moe og Oddny Juliusen 

4 stramme karer fra Floren: Aksel Husås, Steinar Husås,  
Rolf Lødding og Øyvind Ølstørn

1.rekke: Rut Irene Lauvset, 
Aksel Husås, Asbjørn Magne 
Klefsås og Oddny Elin 
Juliussen
2.rekke: Bjørg Skogan,  
Ellen Margrete Gisetstad, 
Inger Østerås, Olaug Helene 
Kleven, Anne Raaen og 
Eva Signora Brustad
3.rekke: Jørgen Setran,  
Reidun Synnøve Bremseth, 
Sigrid Hegre, Åse Aursand, 
Oddrun Sørhald og Inga 
Einang
4.rekke: Jon Morten Husbyn, 
Håkon Magnus Skjelstad, 
Stein Helge Gråbak, 
Oddvar Raaen og Tore Hoven
5.rekke: Ole Teodor Hofstad, 
Jorulf Kvaal, Rolf Lødding, 
Øyvind Ølstørn og 
Steinar Husås
Mener dette er korrekt da 
tatt i betraktning av deres 
opprinnelige navn for 50 år 
siden.



Torsdag 18. oktober kl. 19.00
 «Herren er min hyrde»
Musikkandakt i Hegra kirke
Orgelmusikk ved den nye kantoren 
Eivind Berg. 
Det vil bli spilt et variert program på 
det flotte orglet. Gjennom musikken 
og tekstene belyser vi takkesalmer 
fra salmenes bok, tekstene blir lest 
av sogneprest Jørgen Setran. Gratis 
inngang. 

Lørdag 17. november kl. 10.00-15.00
Syng med!
Workshop for alle barn fra 2. til 5. 
klasse. Dagen blir fylt med korsang i 
Hegra kirke. Det er bare å ta med 
seg godt humør og møte opp. 

Kantor Eivind Berg vil lede, det vil bli servert et 
enkelt måltid og det hele er gratis. 
Vennligst gi beskjed om eventuelle allergier noen 
dager i forveien. 

Det hele ender i en konsert i kirka kl. 14.30, der alle 
er hjertelig velkommen til å høre på.

Onsdag 19. desember kl. 19.00
Vi synger julen inn
Snart er det jul – igjen, og i år inviterer vi til en 
førjulskveld i kirka. Legg fra deg julestresset i 
en times tid og møt opp til allsang og god jule-
stemning. 
Eivind Berg vil spille orgel og leder sangen. 
Gratis inngang.

Vår nye organist Eivind Berg

1. juli startet jeg i ny jobb som kantor (latin cantor, ‘sanger’) – det vil si organist og den 
som er ansvarlig det musikalske arbeidet – i Hegra menighet. Jeg vil at Hegra skal fort-
sette å ha en sangglad menighet – derfor inviterer vi til flere spennende arrangement de 
neste månedene. 

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

Velkommen til medarbeiderfest!
Sjansen er stor for at du som leser dette har  

hatt en eller flere frivillige oppgaver i  
Hegra menighet det siste året.

Hegra menighetsråd ønsker å invitere alle me-
darbeidere til medarbeiderfest i 

Menighetshuset, 
torsdag 22. november kl 19.00.

Her blir det god mat og tid til prat;  
quiz, andakt og trivelig stemning.

Påmelding til Liv Moen på tlf: 924 14 123,  
innen 15.november
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Musikalsk høst i Hegra menighet

Tekst:  Eivind Berg 
Foto:  Øyvind Ølstørn



Søndag 26. august markerte menighetsrådet, med en konsert i Hegra kirke, at kantor 
Gunnar Gustad har gått av med pensjon. Gunnar Gustad har vært organist i Stjørdal 
prestegjeld i 37 år og de siste 10 år som fast organist i Hegra.

- Menighetsrådet ønsker å hedre kantor Gunnar 
Gustad for hans innsats gjennom mange år i kirkene 
i Hegra og det gode samarbeidet vi har hatt. Gun-
nar Gustad har beriket mange høytidsstunder for 
menigheten og for de mange familiebegivenheter 
som kirken rommer, sa leder i menighetsrådet Alf 
Daniel Moen, da han takket av Gunnar Gustad med 
å overrekke en billedvev laget av Heidrun Kringen.
Gunnar Gustad hadde selv lagt opp konserten og 
var hovedaktør sammen med solistene Hilde Syn-
øve Engberg, Tuva Hatlelid Mortensen og Oddvar 
Nergård. De ga de vel 80 fremmøtte en fin musik-
kopplevelse som avskjedsgave. Underveis i konser-
ten benyttet Gunnar Gustad anledningen til å takke 
for seg og understreket det gode samarbeidet som 
har vært og de mange fine opplevelser han har hatt 
gjennom sitt virke i kirken.
Konserten ble avsluttet med kirkekaffe, der prest 
Jørgen Setran holdt en takketale for det gode 
samarbeid de har hatt gjennom årene, og Gunnar 
sin fintfølende evne til å finne gode løsninger på 
samspillet mellom prest og kantor.
Gunnar Gustad er født og oppvokst i Mosvik
Han er utdannet ved Trøndelag Musikkonservato-
rium, en treårig faglærerutdanning i musikk ferdig i 
1973 og fullført organistutdanning i 1974.  
Gunnar Gustad startet sin yrkeskarriere i Kolvere-
id prestegjeld i 75 prosent stilling i kirken og som 
faglærer i Nærøy ungdomsskole.
Gunnar Gustad startet som organist i Stjørdal 
prestegjeld i 1981. Fra 2008 har han vært den faste 
organisten i Hegra menighet.
De første årene i Stjørdal hadde han en 75 prosent 
stilling som organist i kirken og 25 prosent stilling i 
musikkskolen. Først etter 14 år fikk han en heltids 
kantorstillingstilling, og da som den første i Stjørdal.
Som organist blir det mye helgearbeid, noe kantor 
Gunnar Gustad har vært innforstått med, og både 
han og familien har innrettet seg etter og levd godt 
med. Men innrømmer at han som pensjonist har 
begynt og følt på det gode liv med å kunne ha fri i 
helgene og i det hele tatt bestemme mer over sin 
egen tidsbruk. Han røper imidlertid at han allerede 
har tatt på seg spilleoppdrag og vikariere som or-
ganist etter at han ble pensjonist på forsommeren, 
og vil nok fortsette med det når det etterspørres. 
En legger ikke vekk musikken selv om en er blitt 
pensjonist.

 Gunnar Gustad har mange lovord om det nye orge-
let som Hegra Kirke fikk for noen år siden og husker 
med gru det gamle orgelet, som nærmest «levde 
sitt eget liv» Vi i menighetsrådet kan si oss hjertens 
enige i det.
Gunnar Gustad flyttet hit til Størdal og etablerte seg 
med familien og egen bolig på Stokkmoen når han 
begynte som organist her i 1981. Han og kona har 
grodd fast her med barna boende i halvtimes om-
krets og med flere av sine søsken her i nærheten.
Gunnar Gustad fikk anledning til å ta del i ledelsen 
av kirkeorganisasjon som medlem av Bispedøm-
merådet en periode på 90-tallet. Dette var sam-
menfallende med at vårt nye kongepar, Sonja og 
Harald, ble signet i Nidarosdomen, en begivenhet 
han ser tilbake på med glede og et godt minne. 
Ellers har han hatt mye nytte og glede av årene i 
bispedømmerådet, der han fikk et godt innblikk i 
hvordan kirkeorganisasjon er bygd opp og fungerer.
Gunnar Gustad har gjennom lengre tid engasjert 
seg i Odd Fellow ordenen. Der han er fast musiker. 
Dette er et engasjement han vil fortsette i. 
Et høydepunkt i hans karriere var da gudstjenesten 
1. juledag i 1995 ble TV-overført fra Værnes kirke 
og Gunnar Gustad satt ved orgelet. Likedan ble det 
mye TV-opptreden i påsken 2002 da gudstjenesten 
på Palmesøndag, Langfredag og 1. Påskedag ble 
overført på TV her fra Stjørdal.

Kantor Gunnar Gustad, med bildeveven han fikk fra Menighetsrådet
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Intervju med Gunnar Gustad

Tekst og foto: Alf Daniel Moen
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Som vanlig sørget historielaget for gode rammer for 
gudstjenesten, og her manglet ingenting; alterbord 
med alterduk ble satt fram; her var blomster og lys, 
kirkeklokke og høyttalere. Og med myra som alter-
bilde var alt lagt til rette for en god stund sammen. 
Kjell Beitland trakterte trekkspillet for forsamlingen, 
og Jørgen Setran prekte over søndagens tekst, om 
Marta og Maria, og det å velge den gode del.
Etter gudstjenesten fortalte leder i historielaget, El-
len Gjersing, om Armfeldts mars gjennom dalføret, 
før historielaget disket opp med kirkekaffe.
Takk for en flott gudstjenesteopplevelse!

Huset har gjennomgått store renoveringer den 
siste tida og nå sto utvendig maling for tur.
Etter en anbudsrunde fikk malerfirma Fossum 
oppdraget. 
Det ble gitt tilbud på vasking, skraping og maling 
med to strøk samt kitting av vinduer. 
Etter skraping viste det seg at det det var råte på 
noen bord, noe som malerfirmaet også tok seg av 
og byttet. 
Navneskiltet ble også pusset opp og det var i hele 
tatt en omfattende jobb som ble utført. 
Stor takk til malerfirma Fossum etter en strålende 
jobb. 

Det ble oppdaget råte i en bærende takås på 
vestsida av huset i forbindelse med malerarbeidet. 
Det var såpass omfattende at snekkerfirma  
Iver R. Gresseth ble bedt om å utbedre skaden. 
De tok oppgaven på strak arm og utførte dette  
før malerne kom i gang. 
Dessuten ble de gitt oppdraget med å lage en til-
fredsstillende nødutgang fra eksisterende  
dør på storsalen. 
Her har det i alle år vært kun ei dør uten  
noen trapp ut. 

Friluftsgudstjeneste på Åstjønna

Maling av Hegra Menighetshus

Andreas Fossum og Mari Westbye Rygh fra Malerfirma Fossum sørger for 
et profesjonelt resultat

Søndag 2. september var det duket for den årlige friluftsgudstjenesten i samarbeid med 
Hegra historielag. 
Dette året var Åstjønna valgt ut som gudstjenestested, og vi brukte plassen utenfor ski-
hytta, hvor vi satt i vakkert høstvær.

Tekst:  Jørgen Setran 
Foto:  Jon O. Fossbakk

Tekst:  Håkon Skjelstad 
Foto:  Asgeir Christiansen

Dette er nå ordnet med et stort repos med skråplan 
tilpasset rullestolbrukere. 
Meget godt utført av firma Iver R. Gresseth. 

Menighetsrådet er veldig takknemlig for jobber som 
er utført på og rundt huset. 
Likeså skal kirkegårdsarbeiderne ha takk for at de 
ordner plener rundt. 
Vi har mange gode medarbeidere, tusen takk!

Hegra menighetsråd
Håkon Skjelstad

Sogneprest Jørgen Setran forrettet i utendørsgudstjenesten - i strålende 
høstvær



    Kirkelige handlinger

Døpt i Hegra kirke:
17/6-18 Lukas Monsvoll Sørkilflå
8/7-18 Arn Friberg
12/8-18 Aurora Reyes-Molland
12/8-18 Sander Andersen
12/8-18 Emma Børseth

Døpt i annet sokn:
17/6-18 Erle Fossbakk Solheim
 Døpt i Stjørdal kirke
15/7-18 Frøya Angelica Krogh-Geirhovd
 Døpt i Helland kirke

Døpt i Okkelberg kapell:
24/6-18 Karine Raaen Øfsti
24/6-18 Kjerstin Sætran

Vigde i Hegra kirke:
9/6-18 Siv Hagen og
 Aasmund Gresseth
11/8-18 Marit Stavrum og
 Ragnar Overrein
7/9-18 Siv Sætran og
 Leif Aksel Børseth
15/9-18 Mia Kristin Sevaldsen og
 Snorre Fornes Harham

Velsignelse i Floren kapell:
4/8-18 Elizabeth Fremstad og
 John-Marius Fremstad

Døde i Hegra:
17/7-18  Norun Synnøve Gåsvik
4/9-18  Eva Stensholm

Døde i Okkelberg:
12/7-18  Helge Hastadklev

Bladets returadresse: Øyvind Ølstørn, Mølsknesvn 139, 7525 Flornes

                        Gudstjenesteliste Hegra sokn

17. oktober  2 årsbok i Okkelberg kapell 

14. oktober  2 årsbok i Hegra kirke

8.-9. desember Lys Våken for 6.-klassingene i Hegra kirke

Neste nummer kommer i løpet av november, og 
frist for stoff som ønskes med er 30. oktober

Søndag 7.oktober kl 11.00
2-årsbok - Okkelberg kapell

Søndag 14. oktober kl 11.00
Hegra kirke

Søndag 28. oktober kl 11.00
Hegra kirke

Søndag 4. november kl 11.00
Allehelgen - Hegra kirke

Søndag 18. november kl 11.00
Hegra kirke

Søndag 25. november kl 11.00
Floren kapell

Søndag 2. desember kl 19.00
Hegra kirke

Søndag 9. desember kl 11.00
Lys Våken for 6. klassinger og  
bibelutdeling til 5. klassinger 
Hegra kirke

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


