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De gamle sangene
Vi hører av og til at det har gått tilbake med sangen i skolen.  
Barna synger ikke som før. De lærer ikke de gamle, gode sangene 
som vi eldre lærte og sang med stor glede. Jeg vet ikke om det er 
riktig, men hvis det er noe i det, er det noe som er gått tapt. 

Men i mai, med alle røddagene, da synger vi. Vi synger om arbeid, 
rettferdighet og fred. Vi synger «Du som veien er og livet» og Alltid 
freidig når du går», vi synger om våren, om landet, om frihet og 
fred. Vi synger om Den Hellige Ånd som kom til jord. 
Mai er sangens måned.

Det var på skolen vi lærte å synge. Nasjonalsangene og salme-
versene sang seg litt om litt inn i bevisstheten.  Selv tilhører vi den 
første generasjonen som tok i bruk Torbjørn Egners lesebøker og 
ble kjent med hans spennende univers, som flere generasjoner 
etterpå ble ført inn i. Der lærte vi også om en virkelighet som er 
større enn den vi ser: «Jeg folder mine hender små, i takk og bønn 
til deg. La alle barn i verden få det like godt som jeg.»

I kirken lærte vi å synge. I høytidene, ved de store milepælene i 
livet, på nasjonaldagen, da vi ropte hurra for landet vårt og sendte 
en takk til Ham som gir oss alt godt: «Fagert er landet du oss gav, 
Herre vår Gud og vår Fader.»

Vi lærte å synge hjemme. Hvor mange av oss bærer ikke med oss 
minnene om godnattsangen ved sengekanten. Kveldsbønnen ga 
oss en trygghet og ro før vi la oss til å sove. Elias Blix sa det slik:
» I min heim var eg sæl av di Gud var attved, og eg kjende så vel kor
det anda Guds fred. Når til kyrkja me for, når me heime heldt kor,
og med moder, ja moder eg bad: Å eg minnest, å eg minnest,
å eg minnest så vel dette land. «

Vi har så mange fine barnesanger. Far og mor, bestefar og 
bestemor: Syng med barna. For, som musikkprofessor Jon-Roar  
Bjørkvold sier det:» I godnattsanger finnes bærekraft og værekraft 
for en hel nasjon. Det er vår felles grunntone. Disse aller første 
sangene gir ikke bare trøst, omsorg og nærhet. De rommer 
pregningsøyeblikk som former oss som mennesker livet ut. 
De åpner for førstehånd-serfaring av et sosialt fellesskap, 
samspill og språk lenge før de første ordene manifesterer seg. 
Verdier forankres, identitet grunnfestes.»

Gustav L. Andersen



Denne våren har jeg opplevd noen 
ubeskrivelige vakre 
morgener når jeg har gått gjennom 
Domkirkegården, - en symfoni av 
vidunderlig fuglesang fra de høye 
majestetiske trærne hvor også 
kråka har deltatt i orkesteret med 
sin «hæse bass». 

Kirkegården kalles både «guds-
hagen» og «gudshånda». I den blir 
vi lagt når livet er til ende. Gud vet 
hvor alle er, både i liv og død. Å gå 
gjennom «gudshagen» og vite at du 
er i «gudshånda», gir en helt spesiell 
fred. Domkirkegården har om våren 
et mykt teppe av blå blomster tett 
i tett.

På vei opp til Storhornet i Oppdal 
har jeg kjent på lukta av jord, - møtt 
kvitveisen, - som har en egen evne 
til å melde inn det nye livet om 
våren. 

Når vi er ute i naturen utvikles en 
ærefrykt og opplevelse av felles- 
skap med alt det Gud skapte.  
Vi merker vår felles sårbarhet.  

Gud skaper med sårbarhet. Alt liv 
har det i seg. Sårbarheten skal vi 
verne om og vedkjenne oss. I den 
erfarer vi at vi er gitt til hverandre. 
I sårbarheten holdes vi fast i at vi 
trenger medmennesker og en jord 
som ikke er såret til ødeleggelse.

Biskop Tor Singsaas

Vår vakre sårbare jord.
Jorda er merket med korsets tegn.

I begynnelsen slo Gud korsets tegn 
over alt han hadde skapt. 
For Kristus, Guds Sønn var alt med 
ved skapelsens morgen. 

Gud gjorde seg selv sårbar da han 
ga sin egen Sønn til jorda og 
verden. Han kom som en av de 
minste på jord. Guds Sønn veves 
inn i hele skaperverket ved at han 
blir til kropp i Jesus Kristus, og slik 
lar seg bygges opp av jordas 
materialer. Dette er Guds 
solidaritet, ikke bare med men-
nesker, men med alt han har skapt. 

Gud viser seg i Jesus Kristus sårbar 
til døden, - på korset. Jesu Kristi 
tårer er fortsatt inne i det evige 
kretsløp av vann på jorda. Vi er med 
Kristus «korsfestet til jorda». Når 
jorda lider, gjør også vi. 

Vi skal beskytte hverandre og jorda 
mot å bli såret. 

Men vi sårer oss selv, hverandre og 
jorda. Ødeleggelse, ondskap og 
død følger i menneskenes spor.  

Slik står vi Gud imot.

Men Gud tåler ikke at det skjer. Han 
vil ha sin skapning tilbake. 

Slik blir Guds Sønn et medmenne-
ske for hver en og av oss. Han går 
inn i ødeleggelsen, ondskapen og 
døden for vår skyld. Vi er ikke alene 
lenger. 

Guds sårbarhet er uløselig knyttet 
til Guds kjærlighet. Ikke noe kan stå 
det imot. Til sist tar dette all makt 
fra ondskap og død. 

Jesus Kristus lot seg korsfeste i 
kjærlighet til oss. 

Han forsoner mennesker og 
skaperverk med Gud.  

Korset er håpets tegn for alt sårbart 
liv på jorda.

TAKK 
Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, 
og prest i Nidaros bispedømme i 
nærmere 40 år. 

Nå går jeg av med pensjon 
1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg 
takke alle jeg har møtt som biskop 
i disse årene. Takk for mange store 
og gode opplevelser under visitaser 
og besøk i menighetene, - i bygder 
og byer i begge trøndelagsfylkene. 
Takk til menighetsråd og fellesråd, 
proster, prester, kateketer, dia-
koner, kantorer og andre tilsatte,
- de mange, mange frivillige og

dugnadsfolk, ordførere og
kommunestyrerepresentanter,
rådmenn, barnehage- og skolefolk,
de som bor og arbeider i våre helse- 
og omsorgssentra, kulturarbeidere
og alle som arbeider innen vårt
mangfoldige næringsliv i
trøndelagsfylkene. Jeg har møtt så
mange mennesker i forskjellige
yrkes- og virksomhetssammen-
henger, at det er vanskelig å nevne
alle ved sitt rette navn.

Derfor en varm takk til alle!

I Trøndelag har jeg erfart at «kristen-
dom er lettere gjort enn sagt». 
Budskapet fra «Mannen fra Nasaret», 
og fortellingene om Jesus Kristus 
lever i kroppene våre. 

Når vi viser hverandre barmhjertig-
het og nåde i livet, - når vi er 
medmennesker for hverandre, 
- når den minste av oss først blitt
tatt vare på, - da vet vi hvem vi
har det fra;

Vi har det fra Jesus Kristus, Guds 
Sønn, korsfestet, men oppstått til 
nytt liv. 

Han vandrer levende, men usynlig 
imellom oss.

Vi ber Den hellige ånd om å få se 
og fornemme Ham i møte med 
hverandre.

Må Gud velsigne alle som bor og 
virker i vidstrakte Trøndelag. 

Biskop Tor Singsaas
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Hegra Menighetsråd
Leder: Alf Daniel Moen 

Tlf: 95703860 
Nestleder:  Liv Reidun Moen 

Hilde	Sætran	Slettvold 
Øyvind Ølstørn 
Håkon Magnus Skjelstad 
Edmund Morseth 
Rut Aina Balsvik 
Tove Irene Kulseth 

 Varamedlemmer: 
Astri Lillian Sørensen 
Haagen Raaen 
Sissel Oline Waatland

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

Min Salme

TENN LYS !   (Eyvind Skeie) 

Tenn lys !
Et lys skal brenne 
for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, 
der vi og alle bor.
Må alle dele håpet 
så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. 
Et lys er tent for det.

Tenn lys !
To lys skal skinne 
for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg 
og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet 
og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter 
og dem som trøster dem.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme 
for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. 
De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet 
før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper 
for frihet og for rett.

Tenn lys!
Nå stråler alle 
de fire lys for ham
som elsker alt som lever, 
hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen 
som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel 
i barnet lagt på strå.

 VårdugnadTenn lys !

Det er mange fine gode sanger og salmer som jeg setter stor pris på.  
Derfor er det litt vanskelig å velge, men jeg fant ut til slutt at salmen 
”Tenn lys” av Eivind Skeie er min salme denne gangen.  Den står under 
advent i salmeboka, men 
”Tenn lys” er aktuell for hele året og gir oss mye i alle situasjoner og 
opplevelser.  - Både i sorg, glede og fest,  ikke minst slik verden fungerer i 
dag.  Alle fire versene oppfordrer oss til å tenne lys, noe flere og flere gjør 
når sorgen rammer.  

Aftenbønn 

Dette er en aftenbønn som gir ro og 
fred når dagen er slutt.  

Der er en flott salme å avslutte 
dagen med.

Jeg er medlem i en Y`s Men klubb 
som avslutter møtene med denne 
sangen.  

Det har blitt en kjempeviktig 
tradisjon for klubben med denne 
avslutningen.

Tekst av Eivind Skeie og melodi er av 
Per Tveit.

Dagen er over, 
mørket står tett omkring mitt hus. 
Herre, velsign min søvn, 
la min natt bli god.
Send dine engler hit 
for å bevokte meg.  
Herre, bevare mitt liv 
og min sjel, min tro.

Solen er borte, 
la ditt ansikt lyse.
Bo i mitt hjerte, 
vær mitt håp, min skatt.
Så kan jeg sove trygt 
med gode drømmer.
Løft du ditt åsyn over meg i natt.

Jeg vil videre utfordre Gudmund 
Ølstørn

Med hilsen
Dagmar Synnøve Ølstørn Andersen
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 Vårdugnad
Ved Okkelberg kapell og Hegra 
kirke var det mange som ønsket det 
skulle bli fint og ryddig til 17.mai og 
konfirmasjonsdagene.

Den 25.April tittet solen frem. 
Voksne og barn møtte opp med 
river og trillebårer ved Hegra Kirke. 
Hekker ble skåret og fjorårets gress 
og kvister ble ryddet vekk. 2 som 
var ekstra flink til å hjelpe til, kjørte 
rundt og samlet gress for å ha på 
hengeren sin. Stor takk til barna. 
Kaffe og kaker ble server inne i 
menighetshuset, mens praten gikk 
livlig. Tilslutt takket Alf Daniel alle 
for fremmøte, og fortalte hvor 
viktig denne innsatsen er for alle, 
for tilknytning til kirka har vi alle, 
på ett eller annet vis.  

Den 27.april lavet snøen ned, men 
det la ingen demping på innsatsen 
på kirkegården. Ved Okkelberg ble 
kvister, løv og snø ryddet vekk 
Skjelstadmark Ungdomslag stilte 
med traktor m/henger og kaffe. 
Ettersom været ikke var til og stole 
på, ble kaffe og brød drukket inne i 
kirken.
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Husker du datoen 31.10.1517 fra 
kirkehistorien? Om de 95 tesene 
som ble spikret opp på ei kirkedør i 
Wittenberg? I år er det 500 år siden 
startskuddet for reformasjonen 
gikk, og det er altså et jubileumsår 
for den evangelisk lutherske kirke.

Martin Luther var katolsk prest, og 
ble etter hvert professor i teologi i 
Wittenberg. Gjennom sine teo-
logiske arbeider, kombinert med 
personlige erfaringer med Gud, 
begynte han etter hvert å sette 
spørsmålstegn ved den rådende 
praksis og tenkning i den katolske 
kirken. 

“Når pengene i kisten klinger, 
straks sjelen ut av skjærsilden 
springer”.

       Utleieobjekt består av: 

- Et forkontor på ca 18
kvadratmeter med WC/
dusjrom	knyttet	til	dette
rommet

- Et	rom	rett	bak	forkontoret
på ca 12 kvadratmeter

Vi Jubilerer!
Det var kanskje særlig praksisen 
med avlatshandel som ble det 
store ankepunktet for Luther. 
Den katolske kirken lærte at 
mennesket måtte gjøre opp for 
sine synder for å fortjene 
himmelriket, og derfor ble ilagt 
botsøvelser av presten.  Etter hvert 
hadde det utviklet seg en lære og 
en praksis om at en kunne betale 
til kirken for å kjøpe seg fri fra 
botsøvelser en var pålagt. En 
kunne, så å si, kjøpe seg plass i 
himmelen.

Denne lære og praksis ble en rød 
klut for Luther. Ingen kan gjøre 
noe i forhold til sin frelse, hevdet 
Luther, annet enn å tro på Jesus. 
Himmelriket kan vi ikke gjøre oss 
fortjent til, og heller ikke betale oss 
inn i, men ved troen på Jesus; ved 
fellesskapet med ham, får vi del i 
det som er hans. Det er bare ved 
troen på Jesus at et menneske kan 
bli frelst; frelsen er Guds gave som 
vi kan få ta imot, ufortjent og av 
nåde.

Luther hadde egentlig ingen 
ambisjon om å etablere et nytt 
kirkesamfunn. Hans ønske var å 
påpeke de forhold i kirken som 
etter hans syn stred mot Bibelens 
lære, slik at kirken igjen kunne 
framstå med bibelsk autoritet. 

Men de velmenende bidrag fra 
professoren i Wittenberg ble alt 
annet enn godt mottatt av pave-
kirken, og førte etter hvert til et 
brudd mellom de som holdt med 
Luther og de som holdt med Roma. 

Luther skrev mye, og oversatte også 
Bibelen fra latin til tysk. Hans pre-
kener har spilt en viktig rolle i 
luthersk kirkeliv, det samme har 
hans salmer, og Luther lille kate-
kisme var tidligere obligatorisk 
barnelærdom for alle barn i Norge. 
Hos oss kom den lutherske refor-
masjonen i 1537, som følge av at 
Christian III ble valgt til konge av 
Danmark-Norge. Den nye kongen 
var lutheraner og dermed ble også 
hans kongeriker lutherske land. Slik 
var det den gangen.

500 år har altså gått og mye har 
forandret seg siden den gangen, 
både i kirken og i samfunnet for 
øvrig, men en ting er fortsatt det 
samme; fortsatt trenger vi men-
nesker å bli møtt av Guds nåde.  
Fortsatt er det troen alene som gir 
frelse, på samme måte som det er 
Skriften alene som lar oss bli kjent 
med Guds vilje og handlinger.

Til høsten blir det flere markeringer 
av jubileumsåret, både ved noen 
gudstjenester og med egne tema- 
kvelder. Info om dette kommer 
seinere.

- Eventuelt et ekstra rom
oppe i 2. etg med trapp fra
forkontoret, ca 30 kvadrat-
meter

- Egen inngang fra østsida på
huset

- Pris	etter	avtale

Interesserte kan kontakte under-
tegnede	for	besiktigelse.

Leder i husstyret 
Håkon Skjelstad 
Tlf: 91383764

Kontor til leie ved Hegra menighetshus
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Evangelisten Johannes gjengir Jesu 
løfte om at Han vil sende Tals-
mannen.

Joh.14 vers 15 -20 sier med Jesu 
egne ord:

«Dersom dere elsker meg, holder 
dere mine bud. Og jeg vil be  
Faderen, og han skal gi dere en 
annen Talsmann, som skal bli hos 
dere for alltid: Sannhetens Ånd.

Verden kan ikke ta imot ham, for 
verden ser ham ikke og kjenner 
ham ikke.

Men dere kjenner ham; Han blir 
hos dere og skal være i dere. 

Jeg skal ikke la dere bli igjen som 
foreldreløse barn, jeg kommer til 
dere.

Om en liten stund ser ikke verden 
meg mer. Men dere ser meg for jeg 
lever, og dere skal leve. Den dagen 
skal dere skjønne at jeg er i min far, 
og at dere er i meg og jeg i dere.»

Dette bekreftes av Paulus i 
Romerbrevet kap.8 vers 10 og 11:

«Dersom Kristus bor i dere, er nok 
kroppen død på grunn av synden, 
men Ånden er levende fordi dere er 
rettferdige for Gud. Han reiste Jesus 
opp fra de døde, og dersom hans 
Ånd bor i dere, skal han som reiste 
Kristus opp, også gi deres dødelige 
legeme liv ved den Ånd som bor 
i dere». Og i vers 14 står det:» Alle 
som drives av Guds Ånd, de er Guds 
barn»

Dette er en kamp også for oss som 
bekjenner Jesu navn slik som  
Paulus skriver i Rom.7.19.

«Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, 
og det onde som jeg ikke vil, det 
gjør jeg». 

Det finnes bare ett svar i denne 
kampen og det står i v 25.

«Gud være takk ved Jesus Kristus 
vår Herre. Så tjener jeg altså Guds 
lov med mitt sinn, men syndens lov 

slik jeg er av naturen».

Og så til slutt: 

Gal.5.16 «Lev et liv i Ånden. Da følg-
er dere ikke begjæret i vår syndige 
natur, for Åndens frukt er:  

Gal.5.22-26» Kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, godhet, 
trofasthet, tålsomhet og selvbeh-
erskelse.

De som hører Kristus til, har kors-
festet sin onde natur med dens 
lidenskaper og lyster. Har vi fått 
livet ved Ånden, så la oss også leve 
ved Ånden. La oss ikke være drevet 
av tom ærgjerrighet, så vi egger 
hverandre og blir misunnelige».

Mange mennesker i våre sammen-
henger søker og leter hele livet  
etter «pinsekraften».

Løsningen er ikke å søke gavene, 
men GIVEREN JESUS KRISTUS!

God sommer        JSK

Løftet om Den Hellige Ånd!
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Konfirmanter Hegra 
rad 1 fra v.: Malin Fossen, Maren Næsbø, Amalie Granum, Catia Miraldi, Sara Moen, Mona Haglund  
rad2 fra v.: Simen Andrè Berg Johansen, Odin Kjesbu, Håkon Børset, Elias Gylland, Knut Børset, Stian Andre Sæter Hanssen, 
Sogneprest Jørgen Setran 
rad3 fra v.: Solveig Morseth, Henrik Fossbakk, Mattias Galeta, Joakim Stavne, Odd Håve

Konfirmanter Skjelstadmark 
1.r fra v.: Julian Sjaastad, Heidi Lian Gresseth, Sogneprest Jørgen Setran, Lisa Børstad, Sunniva Raaen Opgård
2.r frav.: Mia Grønseth, Ivar Hjellnes, Julie Myhre, Eirin Nilsen, Karen Moen, Tonje Hallan, Erika Rødde

Midtuketreff med Ryssan
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Gladsanggruppa Ryssan var 
invitert til midtuketreffet på Hegra 
menighetshus den 3. mai 2017. 
Ryssan er 8 glade gutter fra Oppdal 
som har sunget sammen siden år 
2000. Gruppa åpnet midtuketreffet 
med flere glade og muntre sanger, 
som et fullsatt menighetshus visste 
å sette pris på. Etter første runde 
med sang, ble det kaffe og bevert-
ning samt loddsalg. Under kaffen 
fortalte Knut Hammer litt om ferie 
og helsesenteret «solgården» som 
ligger på Costa Blanca i Spania.  

Konfirmanter Floren

Fra v. Elisabeth Husås, Sigrid Bonsleth Røkke, 
Sogneprest Jørgen Setran

Midtuketreff med Ryssan
Så var det tid for en ny sekvens 
med sang fra Ryssan, der også en 
av dem holdt en andakt. Samlingen 
ble avsluttet med loddtrekning og 
alle så ut for at de hadde hatt en 
trivelig dag. 

Vårens midtuketreff hadde 
avslutning den 7. juni, oppi skihytta 
i Forradal. Der blant annet Alf 
Daniel Moen fortalte litt om 
bureisinga i Forradal. 

Midtuketreffene starter opp igjen i 
høst, første onsdag i september, 
og da blir det nye treff hver første 
onsdag i måneden frem til jul. 

Diakonutvalget oppfordrer så 
mange som mulig, både unge 
og eldre til å slutte opp om 
samlingene, som alltid har ett 
allsidig og interessant program. 
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Aktive Fredsreiser driver holdnings- 
skapende arbeid for ungdom om at 
konflikter kan løses på fredelig vis. 
Dette gjør de ved å arrangere 
temareiser til Krakow, Praha og 
Berlin. Fra 4. til 7. mars deltok 
10.- klassingene ved Hegra 
Ungdomsskole på en slik tur til 
Krakow.

Det var 34 spente elever som møtte 
opp på Værnes tidlig om morgenen 
lørdag 4. mars sammen med 8 
foreldre og 2 lærere. Mange hadde 
reist med fly før, men for noen var 
dette første gang. For de fleste var 
det i tillegg første reise til utlandet 
uten at foreldrene var med.

Etter ankomst i Krakow brukte vi 
resten av dagen på å gjøre oss kjent 
i Gamlebyen og et stort kjøpesenter 
som lå like ved hotellet vårt. 97 % 
av befolkningen i Polen er katolik-
ker, og Mariakirken i Gamlebyen er 
en av Krakow og Polens største 
severdigheter. Kirken ble bygd på 
1300-tallet, og er særlig kjent for 
sitt vakre trealter. Det kongelige 
Wawelslottet er en annen 
attraksjon som mange av oss 
besøkte.  Polens herskere bodde i 
dette slottet fra 1000-tallet til 1500-
tallet, og Krakow var landets 
hovedstad i denne perioden.

Søndag besøkte vi saltgruvene i 
Wieliczka, som ligger like ved 
Krakow. Saltgruvene står på 
UNESCOS liste over verdens 
kulturarv, og består av 9 nivåer 
som går helt ned til 327 meter 
under jorda.  Gruvegangene er 
på til sammen 300 kilometer, 
og har hatt sammenhengende 
drift i 700 år.  
Vi var ned på ca. 130 meter, og 
fikk blant annet besøke det 
imponerende St. Kingas kapell som 
er et enormt og rikt utsmykket 
kirkerom. Salt var i mange hundre 
år en svært viktig ressurs, og var 
hovedårsaken til de store 
rikdommene i Krakow.

ELEVER FRA HEGRA PÅ TUR TIL AUSCHWITZ

«Elever fra Hegra Ungdomsskole leser dikt 
og legger ned blomster i Auschwitz. Rei-
seleder Halvor Rismyhr står midt i bildet».

Mandag dro vi til Auschwitz, der vi 
fikk omvisning i konsentrasjons-
leirene Auschwitz og Birkenau.  Cissi 
Klein og Julius Paltiel er to kjente 
jøder fra Trondheim som ble sendt 
til Auschwitz. Klein var en av minst 
1,1 millioner jøder som mistet livet 
der under krigen, mens Paltiel var en 
av de ca. 65.000 som over-levde 
oppholdet i disse 
konsentrasjonsleirene. Det gjorde 
sterkt inntrykk på både elever og 
voksne å få se og høre om de 
umenneskelige forholdene 
fangene levde under.  
De grusomme handlingene 
nazistene gjorde mot jødene og 
sigøynerne som var fanger der er 
vanskelige å forstå. 

Omvisningen i Auschwitz ble 
avsluttet ved enden av jernbane-
sporet som førte inn i Birkenau.  Der 
la elevene fra Hegra ned blomster, 
mens noen av dem leste følgende 
dikt skrevet av den tyske presten 
Martin Niemöller, som selv satt i 
konsentrasjonsleir under krigen:

Først kom de for å ta kommunistene.
men jeg protesterte ikke 
for jeg var ikke kommunist. 

Så kom de for å ta fagforenings-
medlemmene.
Men jeg protesterte ikke. 
For jeg var ikke 
fagforeningsmedlem. 

Så kom de for å ta jødene og 
sigøynerne, 
men jeg protesterte ikke 
for jeg var ikke jøde eller sigøyner. 

Så kom de for å ta de homofile, 
men jeg protesterte ikke 
for jeg var ikke homofil. 

Da de kom for å ta meg, var det 
ingen igjen som kunne protestere.

Aktive Fredsreiser har siden de ble 
stiftet av Helga Arntsen i 1998 
arrangert tilsvarende turer for flere 
hundre tusen ungdommer.  
Ettersom det blir stadig færre gjen-
levende fra 2. verdenskrig, er det 
viktig at det drives opplysende og 
holdningsskapende arbeid for de 
som nå vokser opp. Dette er 
forebyggende arbeid, som 
forhåpentligvis bidrar litt til fred og 
forsoning i fremtiden. Mange 
ungdommer greier nok ikke å forstå 
alvoret i nazistenes jødeforfølgelse 
under krigen. Men de som har vært i  
Auschwitz glemmer det aldri, og får 
med seg en viktig ballast for resten 
av livet.

Når vi returnerte til Værnes tirsdag 
7. mars, hadde mange foreldre møtt
opp for å ta imot sine ungdommer.
Jeg tror alle hadde en flott tur, og
været var også stort sett bra de
dagene vi var i Polen. På det meste
var det 17-18 grader og sol, men da
vi var i Auschwitz var det surt og
kaldt. I grunnen var dette et perfekt
vær for en slik dag. Selv om vi frøs
litt og ble slitne av å gå rundt i
konsentrasjonsleirene, skjønte alle
at vi ikke hadde noen grunn til å
klage.

Edmund Morseth      
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Huset har i snart 30 år stått sentralt 
i menigheten til glede og nytte, 
og mange har gjort en stor innsats 
for å holde det slik det har fram-
stått. Imidlertid så vi i husstyret og 
menighetsrådet at det var nød-
vendig med enkelte forandringer 
nå. Oppvaskmaskina hadde sett 
sine beste dager og vi fant ut at vi 
også ville gjøre enkelte andre grep 
på kjøkkenet. Det endte med at vi 

Hegra menighetshus

byttet oppvaskmaskina sammen 
med stålbenkene til moderne og 
mer funksjonelt utstyr. Oppvask-
maskina har fått montert automa-
tisk såpedosering for enklest mulig 
bruk. Vi flyttet døra til kjølerommet 
slik at det ble mer benkeplass og 
døra til vindfanget ble fjernet. 

Bak stålbenkene ble det montert 
plater som tåler vann og rommet 

forøvrig ble malt opp og nytt 
golvbelegg kom på plass. Ny 
håndvask og en ekstra utslagsvask 
ble montert. Dobbel kaffetrakter 
og stålkjeler i alle størrelser ble 
kjøpt samt ei ståltralle for å trille 
kopper på. Det elektriske anlegget 
på kjøkkenet måtte fornyes der det 
blant annet ble montert bedre lys i 
taket. Alt dette ble koordinert av 
Buland Bygg AS ved daglig leder 
Steinar Buland som også sto for 
snekkerarbeidet. 

Glemmes skal heller ikke utetrappa. 
Den har fått et større repos slik at 
det skal bli sikrere å komme inn for 
rullestolbrukere. Nye gelender er 
også montert. Arbeidet med trappa 
er i skrivende stund ikke fullført da 
det også skal legges flis. Det blir 
dessuten også varme i trappa.  
Vi i menighetsrådet og husstyret er 
meget godt fornøyd med det som 
er utført og ønsker at huset skal 
være funksjonelt og sikkert.

Vi håper at det blir mye brukt.

På vegne av husstyret og 
menighetsrådet

Håkon Skjelstad

#detverset
Alt dette har Jeg talt dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. 

Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden

- Johannes 16,33

Tenk på hvor herlig det oppleves å ta et avkjølende bad en brennende varm sommerdag! Slik er Guds 
fred. Den vil virke oppfriskende og styrkende på deg. Og det er mulig for deg å eie den freden for  

bestandig.

Du kommer til å støte på problemer og vanskeligheter i løpet av dage. Likevel trenger du ikke å møte 
dem alene. Gud er alltid sammen med deg. Han er den aller beste vennen du noen sinne kommer til å 
ha. Han går ved siden din for å trøste og styrke deg. Samtidig går Han foran deg for å være klar til å 
hjelpe deg til å stå imot det som venter. Og Gud bor i deg og hjelper deg til å tenke og handle uten frykt.

Problemer og vanskelige tider vil komme, men la deg ikke knekke av det. Han har allerede overvunnet 
alle vanskeligheter som finnes i denne verden. I Gud finner du fred.
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Døpte Hegra kirke 
16.04.17 Dennis Storli Engberg  
18.06.17 Odin Mathias Timannsvik  
18.06.17 Ariya Izobel Nilsen Lund 
18.06.17 Arian Fossmo Iversen 
18.06.17 Felix Selnesaune

Døpte Okkelberg kapell 
17.04.17 Tuva Sjaastad 

Døpte Floren kapell 
25.06.2017 Nora Nessimo Larsen

Vigde i Hegra kirke 
17.06.17 Turi Thyholt og Lars Erik Rosvold

Døde Hegra 
17.03 Inga Kringen 
27.04 Olaf Moen 
05.05 Oskar Gylland

Døde Floren 
03.04	Erling	Lilleflorhaug

Kirkelige handlinger

Gudstjenesteliste Hegra sokn.

Bladets returadresse: Øyvind Ølstørn, Mølsknesvn 139, 7525 Flornes

Søndag 9. Juli kl 11.00 
Hegra kirke

Søndag 23. Juli kl 11.00 
Hegra kirke

Onsdag 26. Juli kl 17.00 
Hegra festning

Søndag 6. August kl 13.00 
Okkelberg kapell

Søndag 13. August kl 11.00 
Hegra kirke

Søndag 27. August kl 13.00 
Hegra kirke

Søndag 10. September kl 12.00 
Friluftsgudstjeneste	Ulstadvolden	

Søndag 17. september kl 11.00 
50	års	konfirmanter	Hegra	kirke

Søndag 24. september kl 11.00 
2årsbok Floren kapell

Nora Nessimo Larsen ble døpt i Floren den 25.06.17.




