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Et besøk på Falstadsenteret
Under 2. verdenskrig etablerte 
tyskerne 470 fangeleirer i Norge. 
De fleste av disse var i Nord-
Norge, og hadde sovjetiske 
krigsfanger. Grini fangeleir i 
Oslo var størst og mest kjent, 
men mange kjenner nok også til  
Falstad fangeleir på Ekne.

Bygningene på Falstad ble opp-
ført i 1921, og var opprinnelig  
benyttet som internatskole.  
I  august 1941 overtok nazistene  
området, og gjorde det 
om til fangeleir. Frem til  
frigjøringen i 1945 var det 
ca. 4.500 fanger fra mer enn  
15 nasjoner på Falstad. De fleste 
av disse var norske politiske 
fanger og jøder, og en stor del av  
dem overlevde krigen. Verre 
gikk det for mange krigs- 
fanger fra Sovjetunionen og Jugoslavia 
som ble henrettet og lagt i massegraver i  
Falstadskogen. 

Antall fanger som ble drept på Falstad er ukjent,  
men det er dokumentert at 34 nordmenn og minst  
170 utenlandske fanger mistet livet der  
mellom 1941 og 1945. I årene 1945 – 1949 ble  
Falstad brukt som varetektsfengsel og tvangs- 
arbeiderleir for NS-folk og frontkjempere.

Min bestefar satt på Vollan fangeleir i Trondheim 
fra januar til april 1945. Da ble han overført til  
Falstad, hvor han ble værende til krigen sluttet 
 i mai. Det eneste han fortalte om i ettertid fra  

denne perioden var hjemreisen de første freds-
dagene i mai.  Oppholdet bak murene nevnte han 
aldri med et ord. Da jeg besøkte Falstadsenteret 
for første gang i 2001 ville han ikke være med, selv 
om det var gått mer enn 50 år siden krigen. 

Tiden i fangenskap på Falstad var tydeligvis noe 
han prøvde å fortrenge. Han er bare en av de 
mange som har blitt frarøvet friheten og opplevd  
uverdige forhold som krigsfange

I sommer avla jeg Falstadsenteret et nytt besøk, og 
lot meg imponere av det arbeidet som er lagt ned  
for å dokumentere overgrepene som ble begått 
der under 2. verdenskrig. 
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Direktør Christian Wee fortalte 
om utstillingen av brev som ble 
sendt til og fra fangene som satt 
der under krigen. Ettersom de 
fleste av de som satt i fangen-
skap under krigen er døde nå,  
representerer disse brevene et 
unikt historisk materiale. 

Wee fortalte også den neste  
utstillingen med tema «flukt». 
Den mest kjente flyktningen  
i Trøndelag var den sovjetiske 
krigsfangen Vasili Rambows-
ki, som rømte fra Moan leir på 
Levanger høsten 1944. Han 
holdt seg for det meste skjult i  
Bymarka utenfor Trondheim i 
mer enn to år, og visste ikke 
at krigen var slutt da han kom 
til rette i mars 1947. En annen  
flyktning som blir viet plass i  
utstillingen er den kjente 
trønderske nazisten Henry Oliver  
Rinnan. Han prøvde å flykte fra  
landet de første fredsdagene, men 
ble tatt i Verdal 14. mai 1945 bare  
halvannen mil fra svenske- 
grensen. Rinnan rømte på ny fra 
fengselet juleaften 1945, men 
denne gangen ble han tatt bare 
halvannen time senere. Han 
ble dømt til døden i det norske 
landssvikoppgjøret, og henrettet 
på Kristiansten Festning i 1947.

Falstad Museum ble etablert 
i 1995, og fem år senere ble  
Stiftelsen Falstadsenteret stiftet 
med Tone Jørstad som direktør. 
Da bodde jeg på Levanger, og 
var så heldig å få møte henne 
flere ganger i jobbsammen-
heng. Hun var utvilsomt en viktig 
bidragsyter frem til den offisielle 
åpningen av Jonas Gahr Støre i 
2006, og fortsatte i jobben helt 
til hun gikk av med pensjon for 
noen måneder siden. Nå sitter 
hun som fast medlem av No-
belkomitéen. Christian Wee kom 
fra jobben som daglig leder for 
Aqualyngs kontor i Dubai da han 
overtok jobben som direktør 
tidligere i år. 

I tillegg til å være et minne- 
sted, er Falstadsenteret nasjonalt  
opplærings- og dokumentasjon-
ssenter for krigens fangehistorie, 
humanitær folkerett og menneske- 
rettigheter. Falstadskogen er en 
krigsgravplass og fredet kultur-

minne. Når det blir stadig færre 
gjenlevende av dem som satt i 
tysk fangenskap under krigen, er 
det svært viktig å ha god doku-
mentasjon av det som skjedde. 

Falstadsenteret og Falstad- 
skogen er vel verdt et besøk. I 
dagens velferdssamfunn har in-
gen vondt av å lære litt om 2. 
verdenskrig, som fortsatt tilhører 
vår nære fortid. Falstad er i vårt 

nærområde, så alle har tid til å 
ta en liten pause fra hverdagens 
mas for å dra dit en tur. Det kan 
kanskje være et lite bidrag til at 
det som skjedde på Falstad un-
der krigen aldri må få skje igjen.

Edmund Morseth 
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Hegra Menighetsråd
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  Tlf. 957 03 860
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Støtt Hegra Blomsterfond.
Hjelp oss å gjøre det fint på
kirkegårdene!
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Jeg er en gammel utfytter fra Hegra nærmere bestemt 
fra Sona.Har mange gode minner fra den tiden. 
Som gutt og ungdom  var jeg en Ivrig skihopper fra 
Dalabrand iL. Deltok i mange skirenn. Da jeg avtjente 
millitærtensten begynte jeg med langrenn,så ble det 
turrenn, Birkebeinerrenn,Marsialonga, Vasaloppet og 
andre renn helt til 2015. Jeg er 76 år holder meg fort-
satt i form med å løpe, og på treningssenter.

I min arbeidskarriere var jeg gårdbruker og Inseminør. 
Hadde 4 barn. To av barna og 1 barnebarn er død, 
2 døtre som lever, har 6 barnebarn og 3 oldebarn. 
Kona mi døde for 5 år siden, jeg har giftet meg om 
igjen, og bor i Kopervik, Karmøy. Da jeg gikk på Tomb  
Jordbruksskole i 1958-60 ble jeg en kristen, for 57 år 
siden. Som nyfrelst var det en sang som betydde så 
mye for meg, den brukte jeg ofte i mine vitnesbyrd.                 

Eg tenkte då Eg levde i syndelivet vilt;  
skal Eg ei kristen verta, er all mi gleda spilt.  
Men dette er eit mistak så stort som ingen finn,  
Nå er eg glad som aldri før, for nå er Jesus min.

Eg høyrte røyster seia: Du enda er for ung,  
Skal du ein kristen verta ,du får ei bør så tung. 
Men sidan i min ungdom meg Jesus fekk som sin, 
eg er så glad som aldri før. for nå er Jesus min.

Eg tenkte at eg aldri meir vener kunne få, 
når eg med bønefolket som lesar skulle gå.  
Men kvar eg kjem i landet og ferdast ut og inn, 
Eg vener finn som aldri før,for nå er Jesus min.

Eg høyrde Satan seia då Gud vart meg for sterk, 
eg berre var ein hyklar og falsk i alt mitt verk. 
men aldri slik ein hyklar som Satan nokon finn. 
Eg hatar han som aldri før,for nå er Jesus min.

Vel får eg ofte merka at fienden er sterk,  
men aldri kan han tyna min Frelsar store verk. 
Og står han meg i vegen,i Kristi kraft eg vinn. 
som aldri før må Satan fly for nå er Jesus min.

Ja det er fryd å leva med slik ein hjartasong,  
då livsens veg, den smale, meg aldri vert for trong.  
Og snart så er eg framme og går i himeln inn.  
Då syng eg glad som aldri før: Min Jesus du er min.

Jeg vil videre utfordre Solfrid Svae

Hilsen Gudmund H Ølstørn

Min Salme
Min Sang

Mathias Orheim
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«Uten åpenbaring kommer folket på villspor»!

Kong Salomo, bibelens store 
vismann, skriver dette i Ord-
språkene 29 vers 18.

Bibelen kan være svært enkel 
i sitt budskap til oss, men den 
kan også gå i dybden så hver 
eneste en av oss må erkjenne 
at vi forstår «stykkevis»  
1 kor.13,9

Den samme Salomo skriver; 
«Menneskets ånd er en Her-
rens lampe, den ransaker alt i 
menneskets hjerte». Ord.20.27

Vi har tre enkle beskrivelser av 
hvordan ånd, sjel og legeme 
henger sammen. Ånden er 
Gud-bevisst, sjelen er selv- 
bevisst, (jeg vet, jeg vil og jeg 
føler) og legemet er verdens-
bevisst. Når menneskets ånd 

blir ført tilbake til fellesskap 
med Gud, og Den Hellige Ånd 
kommer inn og fyller opp den 
lampen, blir lampen i det indre 
menneske opplyst og kaster lys 
på vårt indre vesen og vi er ikke 
lenger i mørket.

Derfor er Guds Hellige Ånd 
i samfunn med vår ånd så  
viktig. Det er gjennom  
tilbedelse at vår ånd kommer 
inn i denne kontakten med 
Gud.

Jesus sier i Joh.4.23-24 «De 
sanne tilbedere skal tilbe 
Faderen i ånd og sannhet….
Gud er Ånd, og de som  
tilber Ham må tilbe i ånd og  
sannhet». Sann tilbedelse er 
altså en handling fra vår ånd.

Vi lovsynger Gud med vår 
sjel, og lovsangen bringer oss 
inn i Guds nærvær, som igjen  
fører oss inn i tilbedelse. Her, i  
tilbedelsen, er det vi kan 
nyte sann, åndelig forening  
sammen med Ham.

I Åpenbaringsboken 3.20  
inviterer Jesus oss inn i dette 
fellesskapet med Ham;

«Se, Jeg står for døren og  
banker. Om noen hører min 
røst og åpner døren, vil Jeg gå 
inn til ham og holde måltid.  
Jeg med ham og han med Meg.

Ønsker alle lesere av bladet en 
god høst!

-John Steinar Kristoffersen
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Full innsats på Innertier`n

Innertier’n er et tiltak for 5.- klassingene 
i Hegra. Vi  bruker uteområdet ved  kirka  
og  menighetshuset.

Første del av programmet er en stafett og en 
konkurranse med målskyting gjennom ring.  
Premie til vinneren !  

Deltakerne fikk også  boka »Bibelens skatter» 
som er en nysatsning fra Bispekontoret. En flott 
innbundet bok i tegneserieformat. 

Etter matpausen var det tid for aktivitetsløype 
og der var deltakere og ledere helt med . 

Deltakerne fikk hver sin premie som takk for 
innsatsen. Det var dessverre flere påmeldte som 
uteble på dagen. Men både ledere og deltakere 
som var der storkoste seg i varme og sol.

Etterpå  målte vi opp størrelsen på båten til Noa.  
Da er målene som står gjengitt i 1.Mosebok,  
kapittel 6 ,vers 15 brukt , men omregnet til  
meter. Arken  blir da 150 m lang, 25 m bred og 
ca 15 meter  høy. Etter denne oppdagelsen av 
at arken var kjempesvær, er det matpause med 
herlig pizza og drikke i varmen.
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Referat fra arbeidet med verneplan for kirkegårdene
Hegra Historielag har hatt en gjennomgang på våre tre kirkegårder. 
Den korte historien bak dette er slik: 
Historielaget fikk en henvendelse fra  Ingebrigt Sandblost ved Stjørdal kirkelige 
fellesråd ang. et møte med repr. fra alle 4 historielagene i dalføret.

Jeg ble i den anledning bedt om 
å delta på et møte  3/11 2016  
i Fellesrådets regi hvor emne 
var Verneplanarbeid.

Dette møte ble avholdt uten 
sakspapirer,  og jeg har notert 
følgende ”vedtak”:

1 Befaring våren 2017 
2 Det må legges fram retnings- 
 linjer for arbeidet 
3 Det skal være felles bilde  
 gjennomgang

Møte 2 ble innkalt til 8/3 2017 
med følgende innkalling

Jeg viser til tidligere avholdt 
møte hvor vi ble enige om å 
treffes for å gå gjennom de 
graver som saksbehandler har 
tatt ut som forslag til verning. 
VI ble enige om at historiela-
gene og jeg ser på dette i møte, 
og at vi i ettertid avholder be-
faringer på den enkelte kirkeg-
ård for å sikre at klart vernever-
dige gravminner blir tatt med i 
utvalget 

Kriterier for utvalg ble  definert 
slik: 

Slikt vedtak kan bl.a. gjøres 
dersom gravminner på et om-
råde eller en grav er av en viss 
alder, at det representerer en 
stilhistorie, har et lokalt sær-
preg i form eller materialbruk, 
gir uttrykk for en interessant 
personalhistorie eller er unikt.

På dette møtet ble det framlagt 
et billedmateriale med forslag 
til fredning.. Dette arbeidet var 
gjort av personer som uteluk-
kende tok hensyn til steinene, 
og som for øvrig var ukjent 
med lokale navn. Historiela-
gene ble bedt om å lage sine 
begrunnelser.

På bakgrunn i dette er alle tre 
kirkegårdene i Hegra gjen-
nomgått med forslag til fredn-
ing. 

Det er foreslått i overkant 
mange, ut fra at begrensnin-
gen tilligger Fellesrådet. Ved 
siden av meg deltok følgende; 

På Okkelberg: Astrid Hammer, 
i Floren: Oddmund Hyldmo, 
på Hegra: Sigurd Røvik og John 
Ole Fossbakk.

Rapporter fra befaringene er 
oversendt Hegra Historielag og 
Fellesrådet.

Etter dette er ingenting skjedd 
som historielagene kjenner 
til. Dette er imidlertid et ar-
beid som Fellesrådet er pålagt.  
I rundskriv 8.mars 2017 skriver 
konsulent Sandblost:

”Dersom Fellesrådet ikke gjør 
dette selv, skal fylkeskom-
munen gjøre det”

Det er en del snakk om en 

tidligere be- 
f a r i n g / k o m i t e 
som ikke kom til 
noen konklusjon,

Jeg er ikke kjent 
med om den var i 
Fellesrådets regi.

Jeg har i brev 25/6 
2017 til Felles-
rådet tillatt meg 
å forslå en fram-
driftsplan med 
sikte på sluttføring 
av frednings- 
arbeidet i følgen-
de punkter:

1 F e l l e s r å d e t  
lager forslag til  
kriterier for fred-
ning som sendes 
ut til historie- 
lagene.

2 Det tas et 
fellesmøte hvor 
kriteriene disku-
teres. Det kan 

være behov for flere  m ø t e r  
etter lokale ”utprøvinger”

3 Fellesrådet ber om gjen-
nomgang lokalt og forslag fra 
historielagene

4 Fellesrådet skulle da ha fått 
grunnlag for avgjørelser, og 
kan avslutte  vernearbeidet 
med hensyn til fredning.

5 Sandblost setter opp en 
møteplan for dette arbeidet.

Det er en forutsetning med ens 
behandling for alle kirkegårder.

Men det er ingen forutsetning 
at historielagene skal delta.

      
 Lars Skjelstad
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100 liter linoljemaling har gjort Hegra kirke 
kritthvit igjen.

Stjørdal kirkelige fellesråd inviterte til anbud om rengjøring og  maling av Hegra kirke etter riks-
antikvarens  anbefalinger og metode med en ramme på 500000 kroner inkl. m.v.a. Grunnlaget for 
dette var Hegra kirke var sterkt angrepet av svertesopp, og trengte sårt vedlikehold.  Nedre del av 
fasaden og tårnet var begynt å flasse.
Jobben besto i soppvask, fjerning av svertesopp 
og skraping. To strøk med Ottosens linoljemal-
ing. 

fine kapellet. Kirkekontoret har stilt opp og  
skrapet flere vegger på kapellet, og ”Flora-  
bygda for alle” stiller opp på maledugnad.  
Flere av innbyggerne har vært med å malt  
kapellet på sensommeren. Og det vil bli mulig- 
heter videre i høst også dersom været blir som  
det er meldt. Det vil bli informert om dugnad-
skvelder på facebooksiden til ”Flora- bygda for 
alle” for de som er interesserte. 

Anbudsbefaring ble avholdt 04.05.2017.  Det 
var kun 2 malere som var på befaringen, og 
bare en som gav tilbud. Arbeidet ble startet  
allerede i mai. Det var mye nedbør som forsinket 
malingen, men vasking, skraping og påføring av  
soppmiddel gikk frem.

Vi er nå veldig glade for at vi sitter igjen med et 
tilfredsstillende resultat.

Det er også påbegynt maling av Floren kapell. 
Det blir veldig fint, og greit å få frisket opp det 

Hegra kirke

Fra venstre: Ingebrigt Sandblåst, Per Malvin Moum, 
Jan Hegre, Morten Evjen og Ingvild Marie Øfsti Evjen.  
   Foto: Bjørn Fuldseth / Bladet

Fra venstre: Håkon Sørnes, Elsa Olise Tranås,  
Lukas Ølstørn.   
Bak fv: Håvard Kaspersen, Joakim Ølstørn
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50-årskonfirmantene 2017

Søndag 17. september feirer vi 50-årskonfirmantene i Hegra menighet. Alle som ble konfirmert i 
1967, inviteres til gudstjeneste i Hegra kirke med påfølgende middag i menighetshuset. Her blir det 
også god tid til å friske opp gamle minner og gammelt vennskap, og for å reflektere litt over tiden 
som har gått. Det er påmeldt 22 stk. til årets arrangement. I samme gudstjeneste presenterer vi 
også årets konfirmanter, og vi ønsker nye og «gamle» konfirmanter hjertelig velkommen.

Konfirmantene i Hegra 1967
1.r.v.: Elin Helene Friheim, Dagny Kyllo, Jorun Fremstad, Irene  Rønsåsbjørg, Ester Hagen

2.r.v.: Herta Flåum, Randi Krogstad, Grethe Horten, Marie Synnøve Kjelbergnes, 
Jorun Sørnes, Anne Irene Ulstadvold, Inger Kringen, Prest Ingvar Garåsen, Eldbjørg Moen, 

Wenche Haugen, Sigrid Kulås, Sigrid Dahl, Ingegjerd Skogan
3.r.v.: Bjørn Cruickshank, Morten Børseth, Harry Meldal, Olav Einang, 

Magne Hammer, Nils Sten, Gunnar Brunes, Jan Steinar Kyllo, Bjørn Hofstad. 
4.r.v.: Martin Stavnås, Tore Haugen, Jon Krislok, Per Rokstad, Tom Rydning, 

Gunnar Buland, Jan Oddgeir Godejord,
5.r.v.: Per Moen, Rolf Gresseth, Odd Arne Stenli, Tore Dahl,

Jon Olav Sætertrø, Bjørn Øverkil, Anton Gisetstad

20 svar på quiz

1 c) Betlehem
2 a) Fra 1874 til 1962
3 b) Frankrike
4 b) 1910
5 b) Fongen på 1.441 meter
6 a) 28 konfirmanter

7 c) Marit Bjørgen, 
(6 OL-gull og 14 VM-gull)
8 c) Trofors i Nordland
9 b) Bjørk
10 b) 1948
11 c) Gris, ca. 115 dager 
(3 måneder, 3 uker og 3 dager)
12 c) 2004

13 a) Henrik Ibsen
14 b) 3 ganger (1985, 1995 og 2009)
15 a) 1945
16 c) Ankara
17 a) Namsen
18 b) William Booth
19 c) Skatval
20 a) Tor Singsaas
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Skogsbruk i Forradalen
Her i Forradal var det skogen  som skaffet arbeide og  penger  til bygdefolket. Skogs-
hogst, tømmerkjøring med hest, tømmermåling, tømmerfløting, skogrydding og plant-
ing. Året da Per Atle ble ansatt på Fossbrekka (1955) var det 87 personer på lønning-
slista til Meraker Brug. Nesten alle i bygda fikk jobb på Meraker Brug, det var å gå til  
Fossbrekka å få forskudd og oppgjør for utført arbeide. Det som var vanlig,  
familien hadde et småbruk med ei  eller 2 kyr, som skaffet mat til eget naturhushold og 
arbeide i skogen som skaffet  penger. Selv om betalinga var liten, så fikk folket penger.

Her i Forradal var det oft-
est kort veg til skogen så de 
fleste bodde hjemme, i eldre 
tider var det skogsarbeideren 
selv som måtte skaffe hus-
ly og da ble det enkle saker,  
boforholdene var dårlig. 

Da Gunnerius Beitland med 
2 sønner  hadde ei skogsdrift 
ved Stortyldvannet, (lenge før 
1930) bodde de i ei jordhytte 
(jordgamme )  eneste oppvarm-
ing var bålet utenfor åpningen. 
Maten var som oftest “Sluring“, 
steiket flesk med mel fra egen 
avling. Tømret som ble hugget 
ble kjørt fram og lunnet nede 
på isen på Stortyldvannet.

Ragnar Løken ble ansatt som 
forsmester i Meraker brug i 
1917, Ragnar og kona Gudny 
bodde i Forradal i 2 år. Ragnar 

og Gudny var opptatt av skogs-
arbeiderens bo og arbeids-
forhold. Etter 2. verdenskrig 
foregikk det en stor endring, 
Meraker Brug bygde skogshus-
være med felles husholdning 
og kokke i skogen, Komforten 
ble nesten som hjemme,  
Kamkoia, Sagfosskoia, Styg-
gdalen, Storskaråsen og  
Buvollen (senere Aunvollen)  
hadde  felles hushold med 
kokke.  Det var bygget uthus 
for hestene. Skogsarbeideren 
bodde her hele uka. Det var 
også damstuer for dem som 
jobbet på dammene, Stortyll-
vannet, Rauådammen, Grytes-
dammen, og  Sørvigdammen. 
Her var det ikke egen kokke.

Av de eldre koier nevnes følgen-
de:   Svartdalskoia, Plasskoia, 
Ulstadalkoia, Verdalskoia,  

Limdalskoia, Koie på Buvollen, 
Koie ved Elgvadet,  Koie ved 
Glonka, Koie i Moseterdalen, 
Selbukoia  og Florkoia i Stygg-
dalen

( Jeg tror det finnes fler koier fra 
eldre tider, men dem som kan 
fortelle er borte) 

I den senere tid var det også 
flyttbare arbeidsbrakker med 
oppvarming.

Dagens tømmerhogst foregår 
med hogstmaskin og last- 
bærer, og tømmerbil. 

Tidene har forandret seg.

- John Ole

1) Hvor ble Jesus født?
a) Nasaret
b) Jerusalem
c) Betlehem

2) Når var Hegra egen  
 kommune?
a) Fra 1874 til 1962
b) Fra 1837 til 1962
c) Fra 1837 til 1964

3) Hvor ble EM i fotball spilt  
 sommeren 2016?
a) Spania
b) Frankrike
c) Italia

4) Når ble Hegra Festning  
 anlagt?
a) 1906
b) 1910
c) 1914

20 spørsmål
5) Hvilket er Meråkers  
 høyeste fjell?
a) Fonnfjellet
b) Fongen
c) Kjølhaugen

6) Hvor mange konfirman- 
 ter var de til sammen   
 i Hegra, Okkelberg og   
 Floren i 2016?
a) 28
b) 31
c) 34

7) Hvem har flest VM- og 
OL-gull til sammen i langrenn?
a) Bjørn Dæhli
b) Petter Northug jr.
c) Marit Bjørgen

8) Hvor kommer de  
 norske pop-tvillingene  
 Markus og Martinus fra? 
a) Tingvold
b) Lierne
c) Trofors

9) Hvilket treslag finnes det  
 mest av i Norge?
a) Gran
b) Bjørk
c) Or

10) Når ble Israel en  
 selvstendig stat etter  
 2. verdenskrig?
a) 1946
b) 1948
c) 1950
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11) Hvilket dyr har kortest  
 drektighetstid?
a) Sau
b) Geit
c) Gris

12) Når ble nettstedet  
 Facebook startet?
a) 1998
b) 2001
c) 2004

13) Hvem av disse har ikke  
 vunnet Nobelprisen i  
 litteratur?
a) Henrik Ibsen
b) Bjørnstjerne Bjørnson
c) Sigrid Undset

14) Hvor mange ganger har  
Norge vunnet Melodi Grand Prix?
a) 2
b) 3
c) 4

15) Når kom det første  
Menighetsbladet ut i Hegra?
a) 1945
b) 1950
c) 1955

16) Hva heter hovedstaden  
 i Tyrkia?
a) Istanbul
b) Konstantinopel
c) Ankara

17) I hvilken trøndersk elv  
ble det fisket mest laks i 2015?
a) Namsenvassdraget
b) Gaulavassdraget
c) Stjørdalsvassdraget

18) Hvem var grunn- 
leggeren av Frelsesarméen?
a) Baden Powell
b) William Booth
c) Hans Egede

19) I hvilken av disse  
menighetene ble det  
samlet inn mest penger i  
Fasteaksjonen 2016?
a) Hegra
b) Lånke
c) Skatval

20) Hvem går av som biskop i 
Nidaros bispedømme i år?
a) Tor Singsaas
b) Kristen Kyrre Bremer
c) Finn Wagle

Riktige svar står en annen plass i 
bladet

Vipps!
Menighetene i Stjørdal ønsker å bidra til å 
gjøre hverdagen enklest mulig der vi kan, 
og vi kan derfor nå motta betaling med 
Vipps.

Vipps er en app som du laster ned på telefonen.

Hvis du befinner deg i eller nær den kirken i den 
menigheten du ønsker å gi til, kan du søke i ap-
pen under fanen «Kjøp noe». 

Skriv inn eksempelvis «Hegra menighet» for 
å finne oss, alternativt kan du taste inn num-
meret:

Hegra menighet offer 122309

Hegra menighet gave 120618

Menighetsbladet i Hegra 122971

Hegra menighet Midtuketreff 122970

 
Vippsnumrene knyttet til offer er det som oftest 
vil bli brukt i forbindelse med gudstjenester.

Beløp velger du helt fritt. Det du gir utenom 
gudstjenestedag går til menighetens arbeid.

Ved gaver og annen innbetaling: Det er fint om 
du legger ved en kommentar for hva innbetalin-
gen gjelder, da blir det enklere for de som fører 
regnskap.

Skriften alene!
Som en del av Luther-jubileet 2017,  

arrangerer Hegra menighetsråd 
temakveld:

Torsdag 2. november kl 19.00.

Vi starter i Hegra kirke med innledning til tema 
Bibelen, ved menighetsrådsleder Alf Daniel 
Moen og sokneprest Jørgen Setran.

I kirken vil det og være en utstilling av gamle Bi-
bler og andaktsbøker fra Hegra, samt en orien-
tering om disse ved Hegra Historielag.

Etterpå blir det kaffe i Hegra menighetshus.



    Kirkelige handlinger

Døpt i Hegra kirke:
9/7-17 Anna Bremset Nilsen
     Peter Bolin
     Sverre Kartum
23/7-17 Frøya Holmen Haglund 
13/8-17 Brede Lerfald
               Håkon Grøtte Gylland
10/9-17 Amalie Engan Stavnås

Døpt i Okkelberg kapell:
06/8-17 Madelen Husbyn Lillefloth
26/8-17 Marius Olsen

Vigde i Okkelberg kapell:
05/8-17 Hilde Fagertun Arnstad og 
 Thomas Bratås
11/8-17  Siv Anita Kvaal og  
 Ronny Hoseth

Vigde i Hegra kirke:
10/9-17  Linn Engan og 
 Stig Thomas Stavnås

Døde i Hegra:
5/5-17  Oskar Gylland
15/6-17  Geir Almli
1/7-17  Mary Irene Bjørgum 
 (gravlagt Værnes)
23/7-17  Randi Fornes
8/8-17  Gunnar Kyllo
15/8-17  Gerd Buan
16/8-17  Turid Skillingsås Lillemo 
 (gravlagt Malvik)
29/8-17  Johan Gisetstad

Bladets returadresse: Øyvind Ølstørn, Mølsknesvn 139, 7525 Flornes

                        Gudstjenesteliste Hegra sokn

Søndag 1. Oktober kl 11.00  Søndag 12. November kl 11.00
Hegra kirke - 2-årsbok   Okkelberg kapell
     
Søndag 15. Oktober kl 13.00  Søndag 26. November kl 11.00
Hegra kirke    Hegra kirke
     
Søndag 22. Oktober kl 11.00  Søndag 3. Desember kl 11.00
Okkelberg kapell - 2-årsbok  Hegra kirke
     Lys Våken og utdeling av bibler 
Søndag 29. Oktober kl 11.00 
Hegra kirke    Søndag 17. desember kl 13.00
     Floren kapell
Søndag 5. November kl 11.00
Hegra kirke  - Allehelgensgudstjeneste

           Høstens Input-kalender

  24. september 2 årsbok i Floren kapell

  1.   oktober 2 årsbok i Hegra kirke

  22 oktober 2 årsbok i Okkelberg kapell

  2 og 3. desember Lys våken i Hegra kirke ( tiltak for 6 klassinger)

  3. desember utdeling av Bibel til 5. klassinger.

    Barneklubb i Floren

  Vi starter opp barneklubben i Flora Mandag den 18. September.

  Den første samlingen tar vi gårdsbesøk på gården til Ølstørn.

  De neste samlingene blir på bedehuset

  Datoer for høsten:

  18. September - 23. Oktober - 27. November  

  Alle er velkomne !

B

Neste nummer kommer til jul, 
og frist for stoff som ønskes 

med er 1. desember


