Overhalla
menighetsblad
For Høylandet, Ranem og Skage menigheter

Fagert er landet
Fagert er landet du oss gav,
Herre vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
soli ho sprett og ho glader,
signar vårt land i nord og sud;
såleis di åsyn lyser, Gud,
over vårt Noreg i nåde.

Signa då, Gud, vårt folk og land,
signa vårt strev og vår møde,
signa kvar ærleg arbeidshand,
signa vår åker med grøde.
Gud, utan deg den vesle urt
veiknar og visnar, bleiknar bort,
ver du oss ljoset og livet!
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Overhalla prestegjeld:
Kirkekontoret i Overhalla ................................. 46 41 78 64
Kontoret er åpent onsdag og torsdag.
Mandag, tirsdag og fredag stengt
Kontorfullmektig Brit Aasbakk har kontortid
onsdag og torsdag kl. 9.30-15.00 ...................... 93 46 71 52
Fax ................................................................................................... 74 28 01 53
Gunhild Romstad
Kontor tid onsdag .............................................................. 93 46 79 64
Privat ............................................................................................. 74 28 79 72
Kirketjener Arild Estensen ..................................... 97 68 95 40
Karin Solum, klokker Skage ......................... 93 46 72 13
Høylandet kirkekontor .......................................... 74 32 48 90
Fung. kirkeverge Kjell Øie. Mobil ............. 91 64 96 68
kontordag mandag ettermiddag, torsdag og fredag.
Kr. 100,- på konto 4202.13.68134 mrk. Menighetsblad
Prestene:
Sokneprest Anders Hammer ........................... 74 28 11 10
Mobil ............................................................................................. 93 46 79 95
Sogneprest, Elisabeth Torseth ....................... 74 32 11 82
Mobil ............................................................................................. 996 39 348
Ranem og Skage menigheter:
Organist Elina Karpinska ........................................ 93 46 85 62
Ranem menighet:
Leder Ranem MR Annbjørg Klykken ........ 41 41 26 88
Mobiltelefon .......................................................................... 95 86 31 13
Ranem Kirke .......................................................................... 74 28 14 89
Skage menighet:
Leder Skage MR Birgit Ø. Ødegård ............ 74 28 22 80
Mobiltelefon: ........................................................................ 97 68 95 40
Høylandet menighet:
Leder Høylandet MR Einar Tyldum ............ 74 32 11 56
Kirkeverge Tlf 74 32 48 90 Mob 916 49 668 Fax 74 32 48 91
Sogneprest Tlf 74 32 48 92 Mob 996 39 348
Klokker Randi Hammer ............................................ 74 32 11 22
Organist Asbjørg Sellæg ........................................... 74 32 11 14

Redaktørens
HJØRNE
Hei igjen
Først takk til dere som har gitt oss gaver,
uten gaver hadde det ikke blitt noe blad.
Vil skrive en historie om livet
Lille Ida på 4 mnd. var på sitt første besøk
hos oldemor i pinsen. Idas oldemor er min
mor og hun bor på sykehjem i Oslo.
Oldemor er senil og husker ikke mye så det
var et spennende møte. Men for et møte det
ble.( 88 års aldersforskjell til tross) Ida og
oldemor koste seg. Da mor ble sliten og ville
hvile i sengen tok hun hånden til Ida og ville
ha henne med. Og sånn ble det. Der lå de to
tett sammen og følte kontakt. Da Ida begynte
å gråte tok mor hennes hånd i sin og Ida ble
stille.
Tårer trillet på et
gammelt
kinn.
Sånn lå de lenge.
Og det var en
sterk opplevelse
for oss som var
der. Et besøk som skulle være en time ble til
tre. Vi kunne ikke bryte en sånn stund. Da
jeg var på besøk hos mor neste dag, sa hun
Ida og tittet seg rundt.
Mange tanker har vi om våre gamle: hva de
tenker, vet og hører. Men etter et sånt møte
er det viktig at vi ikke glemmer. Dra på
besøk ikke utsett ting. De fleste har noen
gamle å besøke: foreldre, besteforeldre, osv.
Husk en dag kan det være for sent!
Hilsen Brit

Treffetid prest:
Prestene treffes etter avtale.
Lørdag og mandag er sokneprestens fridag.
Lørdag og tirsdag er det kap. fridag

OVERHALLA
MENIGHETSBLAD

I DETTE BLADET SENDER VI MED GIROER

Redaksjonskomite:
Einar Tyldum, Gunn Karin Hildrum, Elisabeth Torseth,
Arvid K. Aune og Brit Aasbakk
Bankgiro 4202 13 68134. Giro merkes: Menighetsblad

Håper dere kan bidra med en gave til oss,
slik at vi fortsatt kan gi ut bladet.

Husk å før på navn ved innbetaling!

Boks 53, 7864 Overhalla
Utgitt av menighetsrådene:
Ranem, Skage, Høylandet
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Soknepresten skriver
av Elisabeth Torseth

Om travelhet
”Er det travelt?” Det spørsmålet får jeg ofte som
prest. Jeg har fått som vane å svare nei, enten det
er sant eller ikke. For hvorfor er det spørsmålet så
viktig? Når folk alltid får nei til svar, lurer de kanskje på om presten har nok å gjøre. Det må de
bare lure på.
Det er ikke bare prester som får spørsmål om
travelhet, men også andre yrkesgrupper. Hele
samfunnet er lagt opp til kamp mot klokka, mot
tidsfrister og skjemaer og hva det måtte være.

Fullskrevet 7. sans
Riktig ille er det at mange tror at det skal være
sånn. Hvis en ikke har det travelt, er en ikke normal. Mange lever i den tro at menneskeverd og
egen identitet ligger i en fullskrevet 7. sans. Når
enkelte hele tiden snakker om hvor travelt de har
det, da tenker jeg i mitt stille sinn at vedkommende må da være uhyre usikker på seg selv,
siden han eller hun hele tiden må snakke om egen
travelhet. Hvordan virker dette maset på de uførertrygdede eller arbeidsledige? Det har jeg ofte
lurt på.

Å være og å gjøre
Selv har jeg ikke hatt det travelt på flere måneder.
”Travelheten” har nok vært på et annet plan, eller
kanskje jeg kan kalle det utålmodighet? For det å
ha bli satt ut av spill på grunn av sykdom har vært
en nyttig øvelse i tålmodighet. Det å være har
vært mer nødvendig enn å gjøre. Har mitt verd
som menneske blitt mindre av den grunn? Langt i
fra! For menneskeverdet består ikke i hva en gjør,
men hva en er. Og alle mennesker er, enten de er
aktive eller passive

Rollebytte
Presteyrket er til en viss grad et omsorgsyrke.
I sykdomsperioden min har det vært et rollebytte.
Da var det jeg som fikk besøk og måtte be om
tjenester. Rart for meg, dette. Men jeg opplevde
likevel at dette rollebyttet fungerte, at det ikke var
pinlig eller vanskelig, verken for meg eller
sognebarna mine. En viktig og nyttig erfaring,
dette.
På en annen side i bladet kan du lese om noe av
det samme, om ”din naturlige rytme”, om vekslingen mellom arbeid og hvile.
Det har jeg ikke forfattet selv, men det er fra et
skriv fra Sandom retreatsenter, datert mars 1985.
Temaet har samme aktualitet i dag, i 2008!

Elisabeth Torseth

Forsidebilde:
Kirkeskattene på Høylandet.
Høylandsteppet og Krusifikset.
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Konfirmantjubileet i Overhalla
2. september 2007

50 - års konfirmantene. De er konfirmert i Ranem kirke den 2. juni 1957.
1. rekke fra venstre: Oddbjørg Fjæringen, Audny Ekker, Inger Moen, Brit Rønning og Hanna Aunet.
2. rekke fra venstre: Haldis Blengsli, Kirsten Hildrum, Aud Gravdal, Gerd Skogmo, Gunni Hurlen,
Torlaug Øie, Anne Marie Øvereng, Snøfrid Bruun-Olsen og Kristen Øy.
3. rekke fra venstre: Henry Kværnø, Magne Olav Hildrum, Ole Elstad, Karle From, John Mørkved,
Øyvind Moen, Per Asbjørn Skistad og Alf Bjarne Berre.
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60 - års konfirmantene. De er konfirmert i Ranem kirke den 8. juni 1947.
1. rekke fra venstre: Ingrid Børstad, Randi Jakobsen, Sigrun Vannebo, Reidun Lillemoen
og Dagrun Moa.
2. rekke fra venstre: Ivar Lysberg, Birger Nordahl, Nils Rodum og Jan Solum.


70 - års konfirmantene.
De er konfirmert i
Ranem kirke den 30. mai
1937.
Fra venstre ser vi: Kristen
Odin Lysberg, Ole Andreas
Saugestad og Håkon Magne
Haugum.
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Konfirmanter

2008
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Skage kirke 25. mai
Espen Glømmen
Morten Sæther Grande
Jan Vegard Hepsøe Lindseth
Jannike Tørstad Hildrum
Marius Johnsen
Sivert Moe
Silje Rath
May Britt Rian
Sindre Millejord Sagmo
Trude Skaftnes
Malin Otterbekk Strømmen
Ole Kristian Helstad Svartaas
Hilde Sørstrand
Fredrik Sørli Tranås
Håkan Viken Tødås
Johannes Øvereng
Kjell Arne Øvereng

Ranem kirke 1. juni
Ane Amdal
Iver Reitan Amdal
Line Solveig Amdal
Mari Elisabeth Amdal
Sara Martine Amdal
Ole-Richard Andersen
Christoffer Arnesen
Willy Dypdahl
Einar Andrè Myrland Ekker
Trond Espen Kjelbotn Fikseaunet
Mari Fossland Gartland
Erik Høilo Gartland
Hilde Hegland
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Høylandet kirke 8. juni
Toril Ahlin
Even Daniel K.Amundsen
Alf Harald Brøndbo
Jon Håvard Dahl
Jan Robin Franzen
Johannes Raaum Grongstad
Tore Andrè Sellin Kjeldsand
Inger Lise Grongstad Lona
Ane Pricila Løkholm
Eirik Kjøglum Omli
Eirik Søremo Påsche
Mats Robertsen
Ingvild Dahl Røtting
Ole Andreas Sagvik
Mari Øie
Svenn Erik Årsandøy
Terje Skaugestad

Konfirmanter
2008

Magna Kristin Bertnum Heir
Johannes Hildrum
Ole Jørgen Hongseth
Lisa Tetlien Jensen
Ingar Kirketeig Johannessen
Mats Kirketeig Johannessen
Marte Melhus
Kenneth Solum Reppen
Magnus Roksvaag
Nina Schie
Per Marius Stene
Julie Moa Wester
Frank Ola Klykken Aasnes
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Høylandet menighetsråd
ÅRSMELDING 2007
Høylandet menighetsråd/fellesråd har i 2007
bestått av:
Leder:
Einar Tyldum
Nestleder:
Liv Aavatsmark
Rådsmedl.:
Hild Sissel Viken
Berit Kjøglum Viken
Jan Kåre Haugerøy
Lena Alte Almaas (permisjon)
Oddmund Kongsmo
Gudmund Evensen
Elisabeth Torseth
(sykemeldt i siste del av året)
1. vara
Kari Mørkved Romstad
Følgende undervalg er valgt:
Kirkelig
administrasjonsutvalg: Einar Tyldum
Liv Aavatsmark
Jan Kåre Haugerøy
Diakoniutvalg: Turid Selnes Grongstad (leder)
Gunnvor Ahlin
Eva Børstad
Reidun Bach Lona
Anne Marie Mørkved
Redaksjon for menighetsbladet: Einar Tyldum
Bibelkontakt:
Ingen representant
Overhalla misjonsråd: Ingen representant
Kjell O. Øie
Randi Hammer
Asbjørg Sellæg
Sølvi Brøndbo
Kjellfrid Godejord
Reidun Okstad
Terje Grønnesby

Kirkeverge / kirketjener
Klokker
Organist
Renholder
Renholder
Renholder
Vikar/kirketjener

Høylandet menighetsråd/fellesråd har i 2007
avviklet 7 møter og behandlet totalt 53 saker.
Menighetsrådet har fokusert på det som kan
gjøres for å skape samhørighet mellom kirken og
lokalsamfunnet. Kirken er et sted for de store begivenheter, gudstjenester og kirkelige handlinger,
men den har også en oppgave med å skape gode
oppvekstvilkår for barn og unge, og gode levevilkår for voksne. Kirken skal favne oss alle, og
menighetsrådet skal være med på å forme kirken
der vi bor.
Menighetsrådet har ansvaret for virksomheten i
alle kirkene i soknet. Vi har en kirkevert fra
menighetsrådet i kirkene hver gang det er gudstjeneste. Noen av oppgavene er å ønske velkommen og dele ut salmebøker, opptelling av offerpenger og gi blomstene som har stått på alteret
under gudstjenesten til eldre og enslige i bygda.
Menighetsrådet har stått for kirkekaffe, eller hatt
ansvaret for å sørge for at den ble servert etter
sommerens tre friluftsgudstjenester.
Fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp med konfirmanter som innsamlere og foreldre som sjåfører
ble gjennomført før påske. Diakonatet har en slik
kveld ansvaret for serveringen.
Blomsterfondene har som formål å bidra til
utsmykking av kirkegårdene. Det blir også gitt et
fast beløp til pårørende ved første gangs pynting
av gravsted. Innkjøp av jord, som er disponibel
for pårørende når de skal pynte på gravstedene
blir også dekket av blomsterfondet.En blomsterhilsen til pårørende til jul til de som har mistet
noen i løpet av året. Nye vannposter på
kirkegårene er også under bygging, og dette er
vedtatt dekket av blomsterfondet.
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Forberedelser og gjennomføring av konfirmantjubileet for 50, 60 og 70 års konfirmanter er også
en viktig oppgave for menighetsrådet. En trivelig
dag både for jubilantene og de av menighetsrådet
som hjalp til.
Det er også menighetsrådet sin oppgave å skaffe
juletre til alle tre kirkene, og sende julehilsener i
form av blomster til ansatte og andre som har
vært aktiv i menighetsarbeid gjennom året.
Rakardugnad om våren er også vårt ansvar, og vi
er glade for det store og stabile oppmøtet. Stort
sett er vi heldig med været, og det gjør kaffepausen til ei trivelig stund.
Investering 1

Pianoet er kommet på plass i kirka i året.

Investering 2
Vi har i året fått ny parkeringsplass ved Romstad
kirke, og mener løsningen som vi går inn for vil
bli til det beste både for kirken og naboene.
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Det vil i 2008 komme opp beplantning, gjerde og
noen lyspunkter.
Menighetsrådet har dekket en del av utgiftene til
kirkeskyss for eldre og funksjonshemmede som
ikke har hatt mulighet for å komme seg til kirken
ved egen hjelp. Deltatt i arbeidet med menighetsbladet. Andakter på sykeheimen har vært gjennomført ca hver 14. dag.
Konfirmanttjenesten har i 2006 og 7 vert et
samarbeidsprosjekt i prostiet, med en musikal
som aktivitet.
I 2007 og 8 er tjenesten drevet i egen regi, med
mer tradisjonell undervisnig.
I tillegg til arbeidet i fellesråd og menighetsråd er
det mye godt frivillig arbeid innenfor
menigheten, som diakoniarbeid og søndagsskole.
Alle ansatte har vist god budsjettdisiplin, så
økonomien er under god kontroll. Samarbeidet
med kommunen fungerer godt og vi vil takke for
samarbeidet i 2007.
Utover våren og forsommeren 2007 arbeidet
menighetsrådet iherdig med menighetsrådsvalget
som skulle avholdes i oktober. Utfordringen var å
få fram en kandidatliste som sikrer at kirken får et
representativt og funksjonsdyktig
råd. Vi ønsket også å få økt valgdeltagelsen og få
et råd som representerte alle grendene i bygda.
Når vi nå i ettertid ser på det nye menighetsrådet,
mener vi at vi har gjort en særdeles god jobb.
Høylandet menighetsråd vil takke alle ansatte og
frivillige for god innstas og godt samarbeid i
2007.

Hva har hendt i det siste året i Høylandet
menighet.
Rådet samlet seg om en visjon: Gjør døren høy
og porten vid.
Mål: Menighetsrådet vil legge til rette for økt
gudstjenestedeltagelse.
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Engasjere barn, unge og eldre i gudstjenesten, og
gi folk lyst til å gå i kirken. Menigheten vil informere og inkludere menigheten i planlegging
av kirkeåret.
Vi vil at tjenesten i kirka også skel preges av
lokalmiljøet. Arbeide for godt vedlikehold av
kirkebygg og anlegg.
Måloppnåelse av handlingsplanen:
Det har været større deltagelse og engasjemang.
Større innsats for misjonsprosjektet i Blånildalen.
Brodert dåpsklut til alle barn døpt i Høylandet i dette
året.
Videreføring av ordningen med kirkeverter.
Rakardugna på alle kirkegårder med stor deltagelse.
Arbeidet med ny kirkedør er ikke iverksatt i år.
Nytt prosesjonskors er ventet til konfirmasjonen.
Barnekrok i kirka er ikke iverksatt.
Ungdommens menighetsråd er ikke gjennomført i året.
Det er ervervet areal til parkeringsplass ved
Høylandet kirke er opparbeidet og tatt i bruk høsten
07.Dette er det største økonomiske løft i året.
Mindre vedlikeholdsarbeider er gjennomført i året.
Bildegalleriet av prester etter Ola Røkke er fortsatt
ikke komplett.
Menighetens årsmøte vil bli gjennomført søndag
6.april 08.

Høylandet 22. februar 2008.
Einar Tyldum
Leder




Takk for
gaver
Hjertelig takk til alle dere som har gitt
gaver til menighetsbladet.
Uten deres bidrag hadde det ikke vært
noe menighetsblad på en stund.
Men nå blir det i allefall et blad til i år,
kanskje to blader også.
I dette bladet sender vi også med giroer
og håper på flere gaver.
Deres bidrag er den inntekten vi har,
og gjør at bladet blir gitt ut
I Overhalla og Høylandet.
Hilsen oss i redaksjonen
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Din naturlige rytme
Friheten i Kristus innebærer at du er fri til å
vokse i din egen takt, til å utvikles på din måte.
Du er fri til å være glad når du er glad, til å være
trøtt når du er trøtt, til å være engasjert når du kan
være det og til å slappe av når du behøver det.
Et av de trelldomsåk som truer mange kristne, er
aktivitetskravet. Det kristne virksomhetsapparatet roper etter din innsats. Verdens nød krever
ditt engasjement. Du må vitne for dine naboer,
snakke med mennesker du møter. Du må, du må,
du må… Og dessuten har jo Jesus sagt at den
gren på vintreet som ikke bærer frukt, den skjærer han bort.
Ja, ja. Men vintreet bærer ikke frukt året rundt.
Vintreet har sin lange periode med hvile for å
komme til hektene igjen. Gartneren vet at vintreet trenger det.
Og mennesker som prater om alt man må gjøre,
og som legger byrder på andre mennesker – de
gjør ikke selv det de krever av andre.

Hvorfor skal du la andre sauer jage deg opp og
drive deg rundt over bakker og berg, når hyrden
har tenkt at du akkurat nå skulle koble av og ha
det behagelig og godt under hans overoppsyn?
Han vet jo når tiden er inne for nye oppgaver. Og
når du kan klare dem.
En annen dag, en annen gang, kommer kanskje
nettopp du i full fart gjennom vår Herres hage,
oppfylt av noe som har grepet deg, fylt av lyst og
vilje til å gå løs på en aktuell og viktig oppgave.
Vær da ikke uvennlig og utålmodig mot de sauer
som ligger og hviler seg og har det godt og behagelig akkurat da. Husk at ingen alltid er på
topp. Men at vår vidunderlige frihet i Kristus innebærer at han tar hensyn til våre omstendigheter. At han krever av oss hva vi kan – når
vi kan det. Men at han ikke krever noe når vi ingenting kan.
(Fra et skriv fra Sandom retreatsenter,
mars 1985)
Elisabeth Torseth

”Herren er min hyrde… Han lar meg ligge i
grønne enger.” Ja, han lar deg hvile. Han har ingen ting i mot det. Han vet at du trenger det. Han
vet at det hører til din rytme. Prestasjonen har sin
tid, fruktbæringen likeså. Alt dette kommer
naturlig som en følge av gartnerens stell, himmelens sol og skyenes regn.
Du er fri til å følge denne naturlige rytme i
skapelsen, i deg selv. Du har rett til å legge deg
ned på den grønne engen og puste ut. Du får lov
til å kjenne naturens skjønne dufter og la vinden
svale deg. Du får glede deg over solens reflekser
i vannets krusning. Det er Han, hyrden, som leder deg dit. ”Han lar meg ligge i grønne enger, han
fører meg til vann der jeg finner hvile.”
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Min Salme
Denne gang er det Kristine på 10 år som har valgt salme.
Kjærlighet fra Gud var den første sangen jeg lærte. Jeg sang
den i barnehagen og på søndagsskolen. Da Bestemor og
Bestefar giftet seg for lenge siden hadde de den salmen med.
Når jeg en gang skal gifte meg i kirken vil jeg ha med den
også. Er glad i den salmen teksten er så fin.

Kjærlighet fra Gud
T. Schjørring 1854
M. Thompson omkr.1840

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.
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Barnedåp i
Ranem kirke

Den 27 januar i år var det mange barn som Steven Douglas er Erling Trygves bror.
ble døpt i Ranem kirke.
Dåpen der i alt fem barn ble døpt var en fin
Det var Øyvind Foss som hadde gudstjen- og høytidelig opplevelse.
esten den dagen.
Fra Alaska kom tvillingene ElliAnne og Elias De andre barna som ble døpt den dagen var:
Erling Johansen sammen med sine foreldre Elias Vedvik Barland og
Erling Trygve Johansen og Eileen Haagensen Kim Markus Mauseth.
Johansen for å bli døpt i Ranem kirke her i
Overhalla. Tvillingene så dagens lys i
Anchorage i Alaska 24. november i fjor. Og
når tvillingene skulle døpes i Ranem kirke,
valgte også Steven Douglas og Gunn Anita
Totland å døpe sin adoptivsønn. Han fikk
navnet Erik Melaku Brattvoll.
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Magne Strømhylden
Maskinentreprenør
Tlf. 74 28 14 24 • Mob. 995 24 230

Graving • Planering • Snørydding
Kabelgraving • Linjebygging • Jordboring

M.J. Haugum begravelsesbyrå
7863 OVERHALLA
TELEFON 74 28 11 05
Tlf. 74 28 16 66 • 7863 Overhalla

NAMSEN grafiske har blitt til

Høylandet Klipotek
7977 HØYLANDET
Telefon 74 32 12 10

NAMSOS - STEINKJER - FANNREM
Tlf. 74 27 44 22 - Serviceboks 1011 - 7809 Namsos

- og er klar for nye oppdrag!

Utfører alt innen:
Nybygg
Ombygging
Mobiltlf.:
Reparasjoner
Pål Ryan
90 62 41 27
Inn- og
ominnredninger Bjørn Galguften 94 78 51 65
Øystein Homstad 94 78 51 65
Prosjektering
Restaurering
Per Skaret
90 62 70 12

Grunn- og betongarbeider
Mur-, puss- og
flisarbeider
Tømmer- og
snekkerarbeider
Stålarbeider
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Vi forhandler gravmonementer fra
Råblokk Naturstein
Telefon 74 28 52 40
7860 SKAGE

OnLine kommisjonær for Norsk Tipping
Medisinutsalg

TLF.: 74 28 06 00
FAX: 74 28 06 01

Telefon 74 28 28 04 – Skogmo, 7863 Overhalla

Hverdager: Lørdager:
09.00–20.00 09.00–18.00

Optikerne Lars Mosand og Ståle Viken

Telefon 74 28 15 75
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BLOMSTERFONDENE
Blomsterfondene er avhengige av bidrag for å kunne fortsette med sitt arbeid for å pynte på
kirkegården og i kirken. Menighetsbladet oppfordrer leserne til å benytte blomsterfond ved
begravelser.
Takk for alle bidrag til velstelte og vakre kirkegårder!

Ranem blomsterfond, utsalg ved
dagligvarebutikkene på Skogmo
og Sletta .
Konto nr. 4425 2702293.

Høylandet blomsterfond, COOP Høylandet samvirkelag har overtatt
salget av blomsterkort for Høylandet blomsterfond mot kontant
innbetaling. Ellers er det som tidligere. Konto nr. 4466 4880684

Kongsmo blomsterfond,
ved Lydia Okstad/Haldis Lona.
Konto nr. 4464 0930710.

Skage blomsterfond,
utsalg ved Skage Samvirkelag.
Konto nr. 4425 4631016.
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Gospelkoret Salt
Vi har et nytt gospelkor her i Overhalla, de
hadde en fin konsert i Ranem kirke 13. april.
På konserten var også Calvin Bridges, prest
og gospelsanger fra Chicago.
Koret hadde sin første øvelse i august 2007.
Salt har øvelse hver tirsdag i Ranem kirke
kl.18.00

Elina Karpinska dirigerer koret som i dag har
26 medlemmer.
På martnaskonserten i Namsos kirke den
14. august skal gospelkoret Salt delta
sammen med Statland gospelkor og Thomas
Brøndbo.

Takk fra
blomsterfondene

Hjertelig takk for alle bidrag
Skage, Ranem, Kongsmo og Høylandet Blomsterfond.
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7863 Overhalla
Telefon 74 28 15 00

OVERHALLA

Norsk Tipping
Tlf. 74 28 11 04 • Fax 74 28 16 95

Kranser
Bårebuketter
Dekorasjoner

7860 Skage i Namdalen
Telefon: 74 28 21 38
Telefax 74 28 27 50

OVER 100 ÅR I FAGET

Krogstad Malermester
Himo – OVERHALLA
Tlf. 74 28 11 39
Mobil 947 24 004 • 958 36 993
Faks 74 28 26 30

– fagkunnskap gir trygghet

TYLDUM

GARTNERI

Blomster til alle anledninger

☎ 74 32 13 65

Gravminner
Vakre gravminner i stort utvalg. Fritt lev.
og mont.
Skage og Ranem:
Arild Estensen
Tlf.: 74 28 54 97

Øien Stenhuggeri
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Døpte i Skage kirke:
26.12.07 Noah Roel Gravseth
26.12.07 Stina Marie Sagmo
26.12.07 Emma Solli
17.02.08 Matilde Oline
Glømmen
DØPTE 17.02.08 Erik Andreas Sollie
Fladvad
17.02.08 Even Johannes Sollie Fladvad
24.03.08 Emma Skjefte
30.03.08 Håkon Vibe Øvereng
20.04.08 Iselin Knee
20.04.08 Benedicte Iversen

Døpte i Ranem kirke:
28.10.07
09.12.07
09.12.07
09.12.07
25.12.07
25.12.07
27.01.08
27.01.08
27.01.08
27.01.08
27.01.08
10.02.08
24.02.08
23.03.08
23.03.08
30.03.08
30.03.08
27.04.08

Elvira Monsen Kolberg
Yrja Kolsvik
Oliver Moan Klykken
Adrian Svarlien Tyldum
Johannes Stordal (bor i Oslo)
Leon Oskar Ovesen
Elias Vedvik Barland
Erik Melaku Brattvoll (bor i Nordli)
Kim Markus Mauseth
Elias Erling Johansen
ElliAnne Marie Johansen
Mia Dahl Heglum
Tuva Lund
Ida Marie Johnsen Bråthen
Victor Finnanger
Ingrid Grongstad
Bjørn Morten Lilleøen
William Hansen

Døpte i Høylandet kirke:
04.03.07
01.01.08
01.01.08
01.01.08
03.02.08
03.02.08
02.03.08
21.03.08
23.03.08

Martin Brøndbo-Ellefsen
Jenny Rosendal Vikan
Henrik Okstad Løkvoll
Lars Jørgen Elstad
Markus Brøndbo
Amalie Nubdal Rosendal
Jøran Grongstad Aunet Ahlin
Sofie Arnsteinsdatter Kjøglum
Martine Raaum Haug
(bor i Øverbygd)
23.03.08 Marie Mørkved-Romstad
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Vigde i Ranem
12.04.08 Lena Saugestad
og Jens Himo Vold

VIGDE
Døde i Ranem
16.11.07 Odd Ludvik
Sæternes
19.11.07 Herbjørg Klara
Schistad
DØDE
21.11.07 Agnes Solem
13.12.07 Asrunn Hilde Galguften
21.01.08 Astrid Haldis Ranum
24.01.08 Ottar Østvik
06.02.08 Georg Sigurd Gansmo
06.02.08 Inga Helene Melhus
17.02.08 Arnt Håvard Mauseth
29.02.08 Erling Johansen
07.03.08 Emma Margrethe Ottesen
08.03.08 Petra Olive Barlien
17.03.08 Anna Grande

Døde i Skage
28.12.07
08.02.08
05.03.08
25.03.08
16.04.08

Tor Arvid Furre
Jo Gunnar Amdal
Oskar Adolf Sørstrand
Jørgen Asbjørn Rygh
Åse Rønning

Døde Høylandet
12.11.07
10.11.07
02.11.07
12.11.07
30.11.07
19.03.08
04.01.08
10.02.08

Margot Peggy Aarmo
Kåre Ingemund Flått
Narvid Charles Saur
Margot Peggy Aarmo
Oddbjørg Bråteng
Arne Mjøsund
Kjelaug Ivara Flått
Kari Sofie Eid

GUDSTJENESTE
Mai
25 mai: Skage kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste


20 juli: Skage kirke kl.11.00
27 juli: Ranem kirke kl.11.00

Juni
1 juni: Ranem kirke kl.10.30 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
8 juni: Høylandet kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste

August
3 aug: Friluftsgudstjeneste
Storgrønningen kl.12.00
10 aug: Friluftsgudstjeneste
Elgsjøen kl.12.00

15.juni: Ranem kirke kl.11.00
22.juni: Friluftsgudstjeneste
Granaunet kl.12.00

Juli
6 juli: Høylandet kirke kl.11.00

17 aug: Friluftsgudstjeneste
Stutjønndammen kl.12.00
24 aug: Skage kirke kl.14.00
Konfirmantjub.
31 aug: Ranem kirke kl.14.00

13 juli: Friluftsgudstjeneste
Aunvatnet kl.12.00
13 juli: Ranem kirke kl.14.00



Vi tar forbehold om at det kan bli forandring av tidspunktet for gudstjenestene.

NAMSEN grafiske as, tlf. 74 27 44 22

