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De gode gamle dager
Det er så mangt en minnes
når en har levd et langt liv.
Jeg vokste opp i gode gamle
dager. Da var det hverken fly, biler,
radio eller TV. Langt mindre
datamaskiner.
Bare
noen
bedrestilte familier hadde bil.
Elektrisiteten var heller ikke
kommet til vår bygd og innlagt
vann var det heller ikke. Kjøleskap,
støvsuger og fryseboks visste vi
ikke hva var. Maten oppbevares
i kjelleren. Som pålegg hadde vi
sirup og mysost eller syltetøy av
skogsbær som vi plukket selv.

Til jul ble det kjøpt en kanne med
parafin til lampene, og kanskje et
lass med ved. Men ellers sanket
vi ved i skogen. For et barn var
det ofte både tungt og vondt,
men vi måtte delta uten å klage.

Postkassen var ikke fylt med regninger eller
reklame, men av og til kunne det ligge et kjærkommet brev der fra en slektning eller venn, og
da ble vi glade. Det gikk an og glede mennesker
den gangen. Vi var ikke så kravstore. Det var ikke
snakk om å få penger av foreldrene. Hadde vi
barna noen gang fem øre i lomma, så var det en
stor opplevelse. Den gang var det ikke moteklær,
et par lakksko eller en ny kjole var rene paradiset
for oss jentene. Det var ikke noe som het ”bruk
og kast”. Og møtte vi læreren så neide vi pent vi
jentene, og guttene bukket. I dag kan en spørre
hvor det er blitt av høfligheten.

HEGRA MENIGHET
HEGRA MENIGHETSKONTOR
Sandgata. 15, (Kimen) 7500 Stjørdal
Tlf. 74 83 42 20 - Fax. 74 82 25 16
Mail: kirkekontoret@stjordal.kommune.no
Hjemmeside: www.stjordalskirken.no
Leder i menighetsrådet:
Alf Daniel Moen, tlf. 957 03 860

Det var ofte tungvint og trangt i de små stuene,
men lykken og gleden var ofte der. Folk hadde
bedre tid for hverandre. Gikk de for å handle,
stakk de innom grannen for å ta en prat og en kopp
kaffe. Ofte gikk kvinnene med strikketøyet i
hendene, med nøste festet i forklelomma. De
utnyttet tiden uten å bli stresset. Romantikken for
oss den gang var måneskinn og dans på sletten
med trekkspillmusikk, gjøken som gol om våren og
duften av hegg og nyutsprunget løv. Eller å få sitte
bakpå en sykkel på vei hjem fra fest.
Men det var den gang. Svunne dager som aldri
kommer tilbake. Jeg er glad livet ga meg den gode
tiden. Livet kan være vakkert på så mange vis.
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Et barn er født
Gud steg inn i vår verden julenatt.
Da solidariserte han seg med alle
fattige, utstøtte og fornedrede
på denne jord. Jula viser oss Jesus, som, helt fra han ble født,
var en fattig og utstøtt.
Med foreldrene sine måtte den
nyfødte flykte til Egypt for å
unnslippe kongens vrede. Derfor
vet han hva det er å være flyktning.

Vi som lever her i velstand og
overflod skal igjen høre fortellingen om barnet i krybben. Hvis
vi hører den slik den er ment og
fortalt, blir det som det står i en
av de nye salmene i salmeboka
(nr 433):
«Hvert sekund, hvert minutt
fødes nye barn inn i vår verden. Livet vil gi dem en rekke
utfordringer, men for mange
vil den største være å overleve
femårsdagen sin. Hvert eneste
år dør 16000 barn som ennå ikke
har rukket å fylle fem år. Det er
11 barn i minuttet. 98,7 prosent
av dem bor i fattige land.»
Slik presenterer Kirkens Nødhjelp
sin juleaksjon: Et barn er født.
Tema for årets julenummer av
menighetsbladet gir seg selv:
Barnet som ble født. I juleevangeliet nevnes Jesu fødsel
bare i forbifarten, som en del-

setning: «Hun fødte sin sønn,
den førstefødte. Hun svøpte
ham og la ham i en krybbe.»
Jeg håper det betyr at det var
en
forholdsvis
udramatisk
fødsel. Alt vi vet, er at både
mor og barn overlevde. For to
tusen år siden var det i seg selv
et lite juleunder.
Fødselen i stallen var under
enkle og fattigslige forhold.
Men mange barn er blitt – og
blir i dag – født under mye
verre forhold, som for eksempel
lille Tiwonge som ble født i en
veikant i Malawi.

Da Herren kom til denne jord, i
smerte født som alles bror, fikk
han en flyktnings tunge kår. Han
hvisker: » Følg meg hvor jeg går.»

Vår Herre Krist er hos oss nå. Han
bor i sine minste små, en ordløs
bønn fra åpne sår. Han hvisker:
«Følg meg hvor jeg går.»
Julen er gaver og ønsker. La oss
ikke glemme gaven Jesus ønsker
seg fra oss: «Det du gjorde mot
en av disse mine minste søsken,
har du gjort mot meg.»

Gustav L. Andersen

Leie av menighetshus
Menighetshuset er et flott
forsamlingslokale, og kan
leies ut til forskjellige
anledninger
Vennligst kontakt Anne Brit
Bjørnevik for avtale om dette
(tlf 909 54 394)

Priser på utleie

En dag

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

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

Leie av store duker

Kr. 100,-

Leie en dag i forveien

Kr. 500,-

4 timer

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

Kjærlight fra Gud
Jens Nicolai Ludvig Schjørring

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
		

Mitt valg av sang er en gammel salme som sanitets
damene er glad i, den synger vi ofte på møtene våre.
Det er Kjærlighet fra Gud. Siden det snart er jul vil jeg
også ta med en julesang jeg liker godt. Nå tennes tusen
julelys.Og med det ønsker jeg alle i Hegra menighetsblad en riktig God Jul og alt Godt for det nye året
Kjærlighet fra Gud springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.
Kjærlighet fra Gud som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.
Kjærlighet fra Gud er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.
Tekst: J.N.L. Schjørring 1854
Oversatt: Kurt Tore Andersen 1989

Nå tennes tusen julelys
Emmy Köhler

Nå tennes tusen julelys,Det stråler rundt vår jord.Og
himmelens stjerner blinker ned, Til liten og til stor.
Og over by og land i kveld går julens glade budom han
som fødtes i en stall, vår Frelser og vår Gud
Alle gaver mottas med takk.
Gaven kan innbetales til
Hegra Blomsterfond
kontonr. 44653040781
Støtt Hegra Blomsterfond.
Hjelp oss å gjøre det fint på
kirkegårdene!

Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned,og minn
oss om at julens bud er kjærlighet og fred
Til hvert et fattig hjerte send, et lysstreif i fra sky.Så finner
det den rette vei, og det blir jul på ny.
Tekst: Emmy Köhler 1898

Jeg vil videre utfordre Tryggve Ølstørn
Med hilsen Solfrid Margareta Ølstørn Svae

Hegra menighetsblad
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For mine øyne har sett din frelse!

Simon var en enkel, men rettskaffen og Gudfryktig
mann, som ventet på tiden som skulle bringe trøst
for Israel.

Den Hellige Ånd var over ham, og Ånden
hadde latt ham få vite at han ikke skulle dø før
han hadde sett Herrens Salvede. Nå kom han til
templet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom
med barnet for å gjøre med ham som skikk var
etter loven, tok Simon barnet i sine armer og sa:
”Herre nå lar du din tjener fare herfra i fred etter
ditt ord, for mine øyne har sett din frelse som du
har beredt i alle folks påsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene og til ære for ditt folk Israel.”
Luk 2 vers 25-32

Det var nok mange foreldre også denne dagen som
kom til templet med sine åtte dager gamle guttebarn, men her kommer Simon, ledet av Ånden, direkte bort til foreldrene og tar Jesusbarnet i sine
armer og taler profetisk om Ham.
«Et lys som blir til åpenbaring for hedningene, og
til ære for Israel.»

Mitt ønske for jula og det nye året for alle må bli
Lina Sandells kjente sang:

«O Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik
jeg er. Jeg har en fader i det høye, som faderomhu
for meg bær.»

God jul til dere alle!

-John Steinar Kristoffersen

Konfirmasjonsundervisning på nye måter
De senere årene har vi konfirmantlærerne i Stjørdal jobbet en
del med å utvikle rammene for
konfirmantundervisning. Vi har i
arbeidet vært opptatt av at alle
konfirmantene i kommunen skal
få et så likt tilbud som mulig,
uavhengig av hvilket sokn de tilhører.

Nytt av året er et opplegg hvor
konfirmantundervisningen
er
delt i en del lokale timer, knyttet
til soknet og en del valgfagtimer,
eller linjetimer, hvor konfirmantene blandes på tvers av soknene.
De lokale timene vil i stor grad
bære preg av tradisjonell under-

visning, mens valgfagene også
innebærer en praksis del. Vi har
dette året gitt tilbud om tre ulike
linjer som konfirmantene kan
velge mellom. Det er «Teknikk»,
«Gourmet» og «KRIK». Med
disse linjefagene ønsker vi altså
å kombinere undervisning med
praktisk/fysisk aktivitet.

Gourmet konfirmanten lager
hver gang mat, gjerne forsøkt
knyttet opp til en bibelfortelling.

KRIK konfirmantene har trening
som en del av sin undervisning,
med ballspill, sirkeltrening ol.

Jørgen I. Setran

Teknikk konfirmantene bruker
en del av sine timer på å lære å
bruke lys, lyd og bilde. Dette handler både om rigging og bruk.

Vi håper på denne måten å kunne
tilby en mer variert undervisning, hvor konfirmanter og konfirmantlærere i større grad enn
tidligere får gjøre noe sammen,
og hvor mindre grupper gjør det
enklere for oss å bli kjent med
konfirmantene. Vi opplever så
langt at konfirmantene er godt
fornøyd med opplegget.

6

Hegra menighetsblad

Den første kongleturen i menigheten.
En varm høst ettermiddag ble
den første kongleturen i Hegra
menighet gjennomført i området omkring menighetshuset.
Turen gikk bak gjerdet og opp
mot skogen og tilbake. Der var
det grankongler å finne til stor
begeistring for deltakerne.

Det var god tilgang på maling og
deltakerne kunne få nesten alle
ønsker oppfyldt når det gjaldt
farger på konglene. Når malingen var ferdig, var det sangstund , med «Et bitte, bitte, bitte
lite frø» og «Guds kjærlighet er
rundt om meg» . Boller og saft
og utdeling av kosedyr hører
også med .
4 årsbok vil være det neste tilbudet som menigheten har for
disse barna.

Foran trappa på menighetshuset leker
Lukas Ølstørn og Martine K Skjelstad

Aktive elleveåringer på Lys våken i Hegra
I helga 2. og 3. desember kom det 19 på Lys
våken arrangement. De skulle sove over i kirka
og være med på gudstjenesten dagen etter.
På lørdagskvelden ble det øving av sanger,
trening på dramastykke og øving på å lese tekster
til gudstjenesten på søndagen. Full deltakelse
av alle på det meste. Litt konkurranser innimellom ble det også . Pizzaen gikk ned på høykant.
Vi takker de fra menighetsrådet som stilte
som nattevakter, og til de som lagde frokost.
Et vellykket Lys våken arrangement.

Hegra menighetsblad
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#detverset
Salmenes bok 27:4
En ting har jeg bedt Herren om, det lengter jeg
etter: At jeg kan få bo i Herrens hus alle mitt
livs dager, så jeg kan skue Herrens skjønnhet og
grunne i Hans tempel.
Få øynene opp for Guds skjønnhet overalt
omkring deg: i naturen, i sant vennskap og i
kjærlighet. Gud er Den store kunstneren, og all
sann skjønnhet er et gjenskinn av Ham.
Gud virker i deg for å gjøre deg stadig vakrere.
Litt etter litt fjerner Han virvaret i ditt indre –
virvaret av saker og ting, av selvopptatthet, av
verden. Dette gjør det mulig for Guds Ånd å ta
kontroll over det som skjer i livet ditt. Hjelp Ham
med dette arbeidet gjennom å gi slipp på det Han
velger å ta bort. Gud vet hva du trenger.
Og Han lover at Han skal gi deg det – i overflod.
Gud ga sin sønn – den eneste for akkurat deg
og meg. Er ikke det fantastisk?
For en gave livet ditt er!
Ha en riktig god og velsignet jul, og vær
takknemlig for alt du har og alt du er.

Markering av 500 års-jubileet for reformasjonen
Kirkene i Stjørdal samarbeider om
markeringen av jubileet ved å ha
fordelt ulike tema seg imellom.

Hegra har temaet bibelen og skriften, Lånke om dåpen, Skatval om
Nattverden og Værnes om Martin
Luther som salmedikter.

Hegra hadde sin hovedmarkering
torsdag 2. november av 500 årsjubileet for Martin Luthers oppslag
av sine 95 teser på døra i slottskirken
i Wittenberg 31. oktober 1517. Markeringen
startet i kirken og ble avsluttet med kveldsmat i
Menighetshuset
Prest Jørgen Setran talte over temaet, bibelen,
under tittelen «Skriften alene». Markeringen i
kirken var ellers i form av en utstilling av en
rekke gamle bibler og huspostiller, samt en del

gamle gjenstander og
effekter som har vært
i bruk i tidligere tider i
nåværende kirke og i den
forrige kirken her i Hegra.
Utstillingen var kommet i stand gjennom et
samarbeid med Hegra
historielag, som har lånt
bibler hos mange private i
bygda og bibler i kirkas eie
og fra andre institusjoner.

Leder i menighetsrådet, Alf Daniel Moen
avsluttet i kirken med et foredrag om sidevirkningen etter innføringen av reformasjon med
særlig vekt på Stjørdal, før forsamlingen flyttet seg til
Menighetshuset til kveldsmat og trivelig prat rundt
bordene.
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Friluftsgudstjeneste på Ulstadvolden
Søndag 10. september hadde mange funnet veien til Ulstadvolden i Skjelstadmarka.

Hegra Historielag stod for arrangementet ,
med orientering av eieren Lars Ulstadvold,
om voldens opprinnelse og litt om dens
historie. Stedet er bygd opp i 1850, da som
en husmannsplass under hovedgården.
Volden var bosatt helt fram til i 1952, da
flyttet bestemoren til Lars derifra. Stedet er
holdt godt i hevd, også med hjelp fra Hegra
Historielag.

Gudstjeneste og påfølgende kirkekaffe var
hoved innslaget på samlingen. Sokneprest
Jørgen Setran talte ut fra Matteus evangelium ,kapittel 20 ,v 1- 16. og formidlet at det
er av nåde og en gave å få være en del av
himmelriket. Gud elsker hver enkelt av oss,
og han har skapt oss. Gud er overstrømmende raus og deler ut av sin kjærlighet til
hver som tar imot.

Fikk skyss oppover med hesten Stella som er 12 år. Fra v: Ivar Moen,
Celia Gresseth , Jørgen Setran og hesteeier Ludvig Ulstadvold.

Ivar Moen ledet an sang og gitarspill på
salmene: « Hos Gud er evig glede», «Kor
stort min Gud at eg ditt barn får vera»,
«Navnet Jesus blekner aldri» og »Hvilken
venn vi har i Jesus»
Hegra Historielag serverte kaffe og kaker.

Vi takker så mye for en fin opplevelse sammen. Til slutt ble det tatt opp kollekt, både
med og uten vipps.

Hilde Ølstørn

Lars Ulstadvold forteller om plassen.

Ungdommen i låveluka

Fra venstre: Mathilda Ulstadvold, Kaja Gresseth,
Synnøve Ulstadvold

Hegra menighetsblad

9

50-årskonfirmantene 2017

Konfirmantene i Hegra 1967
1.r.v.: Dagny Kyllo, Grethe Horten, Sigrid Dahl, Eldbjørg Moen, Ester Hagen
2.r.v.: Gunnar Buland, Anne Ulstadvold, Marie Kjelbergnes, Jorunn Sørnes, Wenche Haugen
3.r.v.: Prest Jørgen Sætran, Tore Haugen, Ingegjerd Skogan, Inger Kringen,
Elin Friheim, Per Rokstad, Jan Steinar Kyllo
4.r.v.: Jon Krislok, Olav Einang, Morten Børseth, Per Moen, Anton Gisetstad
5.r.v.: Nils Sten, Tore Dahl, Jon Olav Sætertrø, Rolf Gresseth
Jeg er en av de heldige som var 50-års konfirmant i Hegra Menighet i 2017.

Derfor vil jeg rette en takk til prest Jørgen Setran, som forrettet på en måte som gjorde at vi følte oss
ivaretatt. Og til de som serverte oss kirkekaffe med lortkak og mye mer, noe som smakte fortreffelig.

Så en stor takk til Hegra menighetsråd for et flott samvær i menighetshuset og en god middag. Det var
en opplevelse og jeg har inntrykk av at alle som var der trivdes.
Den store dagen i 1967 var 3. september, det gjelder de fleste av oss, men vi var 9 konfirmanter som fikk
vår store dag 10. september i Floren kapell.
Lørdag ettermiddag hadde vi treff på Hegramo kaffe. Meget vellykket, med mye latter og prat. Vanskelig
kviz. Søndag var mer høytidelig og med finere klær. Det ble en kjempefin dag.
Takker alle mine medkonfirmanter og alle hjelpere for en flott og minnerik helg!
Med vennlig hilsen Jorunn Sørnes Moen

1 a) Gris
2 c) Betlehem
3 c) Gull, røkelse og Myrra
4 c) Father Christmas
5 b) Lukas, 2
Svar på julequiz

6 b) Torsk
7 a) Grender
8 c) Herodes
9 c) Tyksland
10 b) Alf Prøysen
11 a) Mandel
12 c) 13. desember

13 b) Det var fullt på hotellet
14 c) Gjeterne
15 b) Noen som har kledd seg ut
16 c) Andersen
17 a) På nesa
18 a) And, går eller skinkestek
19 c) 900-tallet
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Midtuketreff
Diakoniutvalget i Hegra menighet arrangerer midtuketreff i Hegra menighetshus første
onsdag i hver måned. Det har vært tradisjon i snart 30 år. Margrethe og Sigurd Sævik,
startet i sin tid dette arrangementet i 1988, og siden har det gått sin gang i alle disse
årene, med mange aktører.
fra livet der og om folk de møtte.
Eldbjørg har drevet stort med
lørdagsklubb, som erstatning
for søndagsskole, og hun drevet
flere barnekor i tillegg.

Hun jobbet også som lærer og
har vært med i mange veldedige
foreninger attåt.
Onsdag 6. desember blir det nytt
midtuketreff, der lokale aktører
skal være med. Da skal vi spise
grøt med mandel. Det blir nok
kaffe og kaker den dagen også.
Vi ønsker at det skal være et møtested for oss godt voksne, hvor det skal
kulturelle innslag, mye sang og musikk og en andakt. God servering
med loddsalg og god tid til å prate sammen, hører også med. Folk kommer på treffene igjen og igjen, og det tar vi som et tegn på at de trives.
Vi har et flott diakoniutvalg som skaffer både mat og gevinster.
Onsdag 1. november, hadde vi Eldbjørg og Torgils Aurdal som våre
gjester. De har vært prestefolk i Mo i Rana i hele 40 år. De fortalte

Vi ønsker at enda flere kommer
til treffene våre. Sett av første
onsdag hver måned mellom
11.00 – 13.30. Du er hjertelig
velkommen.
Målfrid Fuldseth

Skipsmodell på plass i Okkelberg kapell

Under høsttakkefesten søndag 22. oktober kunne prest Jørgen Setran markere at
Okkelberg kapell hadde mottatt en flott skipsmodell som gave fra Leif Eggen.

Leif
Eggen
hadde
arvet
modellen etter sin far, Per
Oddbjørn Eggen som har bygd
fullriggeren. Modellen er en
tro kopi av «Den Norske Løve»
sjøsatt i 1634 som det første
dansk-norske orlogsskip i historien, navngitt etter løven i
det norske riksvåpen. Typen
benevnes som en Gallion, mellomstort skip med 42 kanoner og
med en besetning på 230 mann.
Fullriggeren henger nå høyt og
fritt oppunder taket midtskips
i kapellet. Den tar seg utrolig
fint ut. De færreste kapell kan
smykke seg med en fullrigger.

Menighetsrådet, ved leder Alf
Daniel Moen, uttrykte stor takk
for denne flotte gaven som
menigheten hadde mottatt.

Foto: StjørdalsNytt
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Julequiz for små og store.
Spørsmål:
1: Ribbe
får vi fra
a)Gris b)Sau c)Hest

Ribbe får vi fra

Svaralternativ
A konge Svaralternativ
Svaralternativ
C at
8: Hvem var
da Jesus ble B14: De første
som fikk vite
Gris

født?
a)Qvirinius b)Cæsar c)Herodes

Sau

Jesus var født var
a)Kongene
b)soldatene
Hest
c)gjeterne

2: Jesus ble født i
Jesus ble
født i c)Betlehem
Jerusalem
Nasaret
Betlehem
a)Jerusalem
b)Nasaret
9:Skikken med juletre
kommer fra
De 3 vise menn
Gull, a)England
røkelse ogb)USA c)Tyskland
Gull, røkelse og15: Hva Gull,
er en røkelse
julebukk og
3: De hadde
3 vise menn
hadde
med
seg
a)En
geit
med
maling
myrt
myrra
a)Gull, røkelse og maling
10: “Julekveldsvise” er skrevet av
b)Noen som har kledd seg ut
Hva
heter
Christmas
man Egner b)Alf
Christmas
Father Christmas
b)Gull,
røkelse
ogjulenissen
myrt
a)Torbjørn
Prøysen nightc)Et reinsdyr
c)Gull,i England
røkelse og myrra
c)Astrid Lindgren
16: Hva Markus
heter snekkeren
som
Hvor i bibelen
Matteus 2
Lukas 2
2
4: Hvafinner
heter vi
julenissen i England? 11: Hva er i grøten på julaften
hjelper nissene
a)Christmas man b)Christmas night a)Mandel b)Nøtt c)Rosin
a)Andresen b)Andreassen
juleevangeliet
c)Father
Christmas
c)Andersen
Lutefisk er laget av
Laks 12: Hvilken dag feirer
Torsk
Makrell
vi Lucia
5: Hvor
i
Bibelen
finner
vi
Julea)1.
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b)24.
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17:
Hvor
er Rudolf rød
Neste ord: «Det
Grender
Byer
Kirker
evangeliet?
c)13. desember
a)På nesa b) På ørene
lyser i stille..
a)Matteus,2 b)Lukas,2 c)Markus,2
c)På føttene
Hvem var konge da Kvirinius
Cæsar
Herodes
13:Hvorfor ble Jesus
født i en
6: Lutefisk
laget
stall?
18: Hva spiser de i Danmark
Jesuserble
fødtav
a)LaksSkikken
b)Torsk med
c)Makrell
a)Det var kjekkest hos
på julaften
juletre England
USAdyrene
Tyskland
b)Det var fullt på hotellet
a)And, gås eller skinkestek
kommer
fralyser i stille......” c)Det var finest krybbe der
7:Neste
ord: “Det
b)Ribbe eller pinnekjøtt
«julekveldsvise»
er
Torbjørn Egner
Alf Prøysen
Astrid
a)Grender
b)Byer c)Kirker
c)Laks, gås
ellerLindgren
and

skrevet av
19: Marsipan
Hva er i grøten på
Mandel
Nøtt
Rosinble først laget på
a)700-tallet
b)800-tallet
Juletrefest!
julaften
c)900-tallet
Hvilken dag feiret vi 1.desember
24.desember
13.desember
Lucia
Velkommen
til «de hellige tre kongers fest»
Hvorfor ble Jesus
Det var kjekkest
Det var fullt på
Det var så fin
lørdag
den
6.
januar
2017
født i en stall
hos dyrene
hotellet
krybbe der
De første som fikk
Kongene
Soldatene
Gjeterne
På Hegra
vite at menighetshus
Jesus var født fra klokken 14.00-16.00
var
Hva er en julebukk
En geit
Noen som har
Et reinsdyr
kledd seg ut
heter
Andresen
Andreassen
Andersen
Det Hva
vil bli:
Hegrasokn har i dag ikke noe
snekkeren som
barnekor-tilbud.
hjelper nissene
KaffeHvor
og kaker,
loddsalg,
er Rudolf rød På nesa
På ørene
føttene
Derfor er På
vi på
utkikk etter noen
Hva spiser de i
And, gås eller
Ribbe eller som har lyst
Laks,
gås
and
og tid eller
til å ta
på seg
gangDanmark
rundt juletre,
på julaften skinkestek
pinnekjøtt dette oppdraget.
Marspian ble først
700 tallet
800 tallet
900 tallet
Vi har ett ønske om at koret skal
overraskelse
laget på til barna

Barnekor i
Hegrasokn

Alle er velkomne, liten som stor
Hilsen Hegra menighetsråd

ha jevnlige øvinger, og at det kan
ha konserter/synge på gudstjenester.

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

Kirkelige handlinger

Gudstjenesteliste Hegra sokn
Søndag 24. desember kl 14.00		
Søndag 28. januar kl 13.00
Julaften - Floren kapell		
Okkelberg kapell
					
Søndag 24. desember kl 16.00		
Søndag 11 februar kl 13.00
Julaften - Hegra kirke			
Hegra kirke
					
Mandag 25. desember kl 11.00		
Søndag 25. februar kl 11.00
1. juledag - Hegra kirke		
Hegra kirke
Tirsdag 26. desember kl 11.00		
2. juledag - Okkelberg kapell		

Søndag 4. mars kl 11.00
4-årsbok - Floren kapell

Søndag 14. januar kl 19.00		
Hegra kirke				

Søndag 11. mars kl 11.00
4-årsbok - Hegra kirke

Søndag 21. januar kl 11.00		
Tårnagententene - Hegra kirke

Søndag 25. mars kl 12.00
Palmesøndag - Åstjønna

Døpt i Hegra kirke:
1/10-17
Erle Sofie Loe Stensholm
15/10-17 Ive Østerås
26/11-17 Mia Madelén Husvik
Stinnerbom

Døpt i Floren kapell:
1/10-17
Sara Fagerbakke Hegseth

Døde i Hegra:
10/9-17 Mildrid Stavnås
18/9-17 Leif Bremseth
11/10-17 Arvid Rokstad
Døde i Okkelberg:
4/10-17
Thor Arne Westberg
6/11-17
Reidun Zimmermann

		

Input-kalender på nyåret

15. januar		
20. og 21. januar
4. mars		
11. mars		
18. mars		
22. april		

Kahoot for 4. og 5. klassinger
Tårnagenthelg i Hegra kirke
4 årsbok i Floren kapell
4 årsbok i Hegra kirke
4 årsbok i Okkelberg kapell
6 årsbok i Hegra kirke

Neste nummer kommer før
påske, og frist for stoff som
ønskes med er 1. mars

Vi i redaksjonen vil med dette ønske alle våre lesere en
Velsignet God Jul og Godt Nytt År
Hilsen Jannicke og Øyvind

