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For Høylandet, Ranem og Skage menigheter

Jeg synger julekvad
Jeg synger julekvad
jeg er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler
i stall og krybbe trang,
som solen klare smiler
han på sin moders fang
Han er Frelser min!
Han er Frelser min!

Å Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg så til!
Kom, trøst meg allesinne,
tred inn om her er smått,
la meg deg se og finne,
å, da har jeg det godt!
Drag meg etter deg!
Drag meg etter deg
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Overhalla prestegjeld:
Kirkekontoret i Overhalla ................................. 46 41 78 64
Kontoret er åpent onsdag og torsdag.
Brit Aasbakk har kontortid onsdager 09.30-15.00 på
kirkekontoret 2 etg, torsdager på Servicekontoret 1 etg.
samme tid. Øvrige dager kan man henvende seg på
Servicekontoret og Namsos kirkekontor. . 74 21 64 40
Fax ................................................................................................... 74 28 01 53
Kirketjener Arild Estensen ..................................... 97 68 95 40
Karin Solum ........................................................... 93 46 72 13
Gunhild Romstad ................................................. 93 46 79 64
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
Treffetid prest:
Prestene treffes etter avtale.
Lørdag og mandag er sokneprestens fridag.
Lørdag og tirsdag er det kap. fridag

I DETTE BLADET SENDER VI MED GIROER
Håper dere kan bidra med en gave til oss,
slik at vi fortsatt kan gi ut bladet.

Husk å før på navn ved innbetaling!

Redaktørens
HJØRNE
Hei igjen!
Hjertelig takk til dere alle som har gitt
oss gaver til bladet.
Vi er hele tiden avhengig av givere som
støtter oss. Og nå kommer blad til jul.
Som en ekstra takk til dere har vi
forsiden i farger denne gang.
Snart er det jul og mange gudstjenester i
våre kirker.
Tid og sted står på baksiden av bladet
som vanlig.
Kimer i Klokker
Tone fra 1665 Tekst N.Grundtvig

Kimer i klokker,
ja kimer før dag i det dunkle.
Tindrer i stjerner,
som englenes øyne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds ord,
Æren er Guds idet høye.
Vi i redaksjonen
ønsker dere en god jul!
Hilsen Brit

OVERHALLA
MENIGHETSBLAD
Boks 53, 7864 Overhalla
Utgitt av menighetsrådene:
Ranem, Skage, Høylandet

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

OVERHALLA MENIGHETSBLAD

3

Soknepresten skriver
av Elisabeth Torseth

Himmelblå
Så du den TV- serien i høst?
Den som het ”himmelblå”? Selv fikk jeg med
meg alle episodene. Ble fascinert av natur og
skildring av mennesketyper. Dyktige skuespillere
utfoldet sine talenter. Lot meg provosere av
Roland som ikke tok ansvar, og håper fortsatt på
at Marit må få øynene opp for stødige Kim. Ja,
for serien fortsetter jo etter jul, og da sitter jeg vel
klistret foran skjermen på mandagskveldene igjen, vel vitende om at det jeg ser, er skuespill og
fantasi.

Et flott ord
Himmelblå er et flott ord. Det har noe visst drømmeaktig over seg. I sommer var himmelen stort
sett blå, det var varmt, egentlig ulikt en namdalssommer. Godt å slentre rundt i sommersola,
smake på ordet himmelblå. Men senhøsten har
heller vært himmelgrå. Det har regnet i bøtter og
spann. Himmelblå er noe som en gang var, både
på TV-skjermen og i den namdalske sommeren.

Himmeltro
Her tenker jeg på Paulus og hans forsvarstale
overfor kong Agrippa. Paulus forteller om sin
omvendelse, sier til kongen at han ”ikke har vært
ulydig mot det himmelske syn”, at han derfor
forkynner evangeliet. Paulus har vært himmeltro,
lydig og trofast mot det himmelske syn, den gang
da Jesus åpenbarte seg for han og ga han kallet til
tjeneste.

Annerledes før
Jeg har til dags dato ikke måttet stå til ansvar for
det jeg tror på, har ikke blitt framstilt for konge

eller domsstol for å forsvare at jeg forkynner
evangeliet. I den første kristne tid var det annerledes. Da ble Guds tjenere ofte forfulgt og
kastet i fengsel. Jesu-navnet var visst farlig. Selv
om noen rasler med sablene i våre dager og murrer om for mye Gudspreik, så tåler det likevel
ikke sammenligning med de kristnes kår i aposteltiden.

Himmelhåp
Nå på søndag er det allehelgensmesse. Du har
kanskje vært på den gudstjenesten allerede, for i
skrivende stund er det snart november, og
menighetsbladet kommer vel ut like før jul. Da
har du kanskje vært både på allehelgensmesse og
juleinnsyngninger. Jeg gleder meg til jul, men jeg
gleder meg også til allehelgensmessa. For den
gudstjenesten er spesiell. Salmene handler om
himmelhåp og himmeltro. Umiddelbart etter
prekenen minnes vi de som døde siden allehelgen
2007. Menigheten reiser seg. Presten leser opp
navnene. Det tennes et lys etter hvert av
navnene,og lysene settes i lysgloben som er
plassert i koret.

Himmelsk høytid
Ja, det er høytid i kirka når det er allehelgensmesse. Himmelsk høytid. Hellig høytid. Minnene
kommer. Noen feller kanskje en tåre eller to, i
sorg og i savn og i takknemlighet. Og når jula
kommer, er det bestandig noen som har mistet
noen som sto dem nær. Men jula kommer uansett,
med fredsbudskap til oss: Ære være Gud i det
høyeste og fred på jorden blant mennesker som
har hans velbehag! Hør denne englesangen, se for
deg et kor av engler, høyt oppe i det himmelblå.
Elisabeth Torseth
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Fra kirkegården…
Som de fleste nå nok har lagt merke til, ble
avfallsrutinene på kirkegårdene endret i sommer.
Nå er det Retura som har ansvaret for avfallet.
I forbindelse med denne omleggingen har vi også
vært nødt til endre plasseringene av avfallsdunkene slik at de står på steder der Returas biler
kommer fram uten hindringer.
Disse endringene er gjennomførte på kirkegårdene i Overhalla, Namsos, Otterøya, Vemundvik
og Klinga Det er mange kirkegårder som skal betjenes og siden dette er nytt for oss alle, er det
fremdeles litt utprøving på blant annet tømmefrekvens i de ulike tidene på året. Det gjør at vi
ennå ikke har klart å unngå at avfall har hopet seg
opp og vi har dessverre ikke vært dyktige nok
med ettersyn på dette.

Åpen kirke!

Vi ønsker at kirkegården skal fremstå som et sted
hvor øyne og sjel kan få hvile. For å få til dette er
vi helt avhengige av at dere som er brukere av
kirkegården kommer og forteller oss om hvordan
dere ønsker at den skal være – og at vi sammen
kan prøve å nærme oss dette. Vi ønsker fornøyde
brukere og en trivelig arbeidsplass og vi vil
gjerne ha tilbakemeldinger og forslag.
Vi har blitt spurt om å ta imot språkpraktikant fra
Opplæringssenteret i Namsos. Vi har sagt ja til å
prøve dette og på torsdager vil Rufus fra Sierra
Leone være sammen med oss i Overhalla eller i
Namsos. Han snakker norsk, men skal på disse
dagene ha mulighet til å praktisere språket i en arbeidssituasjon. Rufus er trivelig og det er lærerikt
for oss alle.
Heidi Lund Moen



Ranem kirke fungerte som ” Åpen kirke ” også i
sommer.
Vi har en kirke som vi kan være stolte av, og det
er fint at turistene får mulighet til å se dette praktbygget.
I år, som i fjor var det mange som stilte opp for å
hjelpe til med dette.
Ranem menighetsråd vil gjennom menighetsbladet rekke en stor takk til alle som hjalp til.
Uten den jobben og det ansvaret hver enkelt av
dere tok på dere, ville det ikke vært mulig å gjennomføre ”Åpen kirke”.
Leder i menighetsrådet

Endringer i Overhalla
kirkekontor

• Gunhild Romstad har ikke kontortid i
Overhalla mer. Hun har nå sin arbeidsplass i
Namsos på kirkekontoret der.
• På grunn av innsparinger blir det ikke klokker
i Skage kirke.
• Dirigent for Salt gospelkor 10 % kuttes.
• Kirkekontoret i Overhalla er åpent onsdager
fra 09.30 – 15.00. Brit Aasbakk er på servicekontoret torsdager fra 09.30 – 14.30
Øvrige dager kan man henvende seg til
Servicekontoret 1 etg.

OVERHALLA MENIGHETSBLAD
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Hvem er hun?
Ja, hvem er hun, Marit Aunet?
Jeg fikk bare i oppdrag å lage et intervju med
henne. For første gang skulle jeg spørre ut et
menneske som jeg ikke kjente på forhånd.
Oppgaven ble slettes ikke avskrekkende, for
Marit har lett for å prate, er meddelsom som bare
det. Smilet er aldri langt unna, og replikkene
hennes er av det godlynte slaget. Det var kort sagt
trivelig å slå av en prat med henne.

Ekte namdaling
Hun er egentlig fra Nordli, men har bodd i
Overhalla i mange år. Hun har ikke glemt sin opprinnelige dialekt, og bruker den når hun er på
hjemlige trakter. Men på tilbakeveien, når grensa
til Grong er passert, da slår hun om.

Pensjonist
Det skulle en ikke tro, men hun gikk faktisk av
med AFP for to år siden. Den ungdommelige pensjonisten er leder i eldrerådet. Og når jeg spør om
definisjonen på ”eldre”, da svarer hun kjapt: ”Du
e itj gamlar enj du føle dæ. År spælle itj så stor
rolle.” Nei, det gjør vel ikke det, og jeg skjønner
at Marit har stor appetitt på livet. ”Kanj itj sætt sæ
ne´,” legger hun til.

Forskjellige jobber
Hun har jobbet i helsevesenet i Namsos, og hun
har drevet gård i Skage. Så slutta hun med det. Alt
har jo sin tid, som det så viselig heter. Hun har
jobbet i helse- og sosialtjenesten i Overhalla,
nærmere bestemt hjemmetjenesten. Det syns hun
har vært givende og lærerikt, ikke minst når hun
kom inn i heimene til folk. Hun lærte mye, sier
hun.

Foreningsliv
Ikke nok med at hun er leder i eldrerådet, hun er
også aktiv i saniteten. ”Vi satt jo ved samme bord

på sanitetsbasaren på flerbrukshuset,” sier hun.
Men den stakkars presten treffer så mange mennesker, og har problemer med å sortere hvem hun
treffer når. A pro pos flerbrukshuset: det står
hennes hjerte nær, det har en utrolig viktig
funksjon i Overhalla, mener hun. Jeg skjønner at
dette er noe som engasjerer.

Tv –programmer
Hva liker Marit å se på tv, mon tro? ”Er altetende,” sier hun. ”tv´n står på hele tiden.” Jeg
skjønner likevel at hun ikke er så altetende som
hun tror, for ”Hotell Cæsar” kan hun unnvære,
dessuten syns hun det er alt for mye krim. Der er
vi faktisk ulike, for jeg syns at krim gir meg spenning i tilværelsen. Debattprogrammer, derimot,
det liker hun. Og hun er ikke snauere enn at
strikkepinnene brukes flittig mens tv´n står på.

Litteratur
Jo, da, hun liker å lese. ”Romaner,” sier hun.
”Dessuten gode fortellinger og reiseskildringer.”
Der er det kanskje noen som får tips til julegave?
En blir aldri i beit for gaveideer når folk liker å
lese. Og Marit forteller at hun liker å lese når hun
har lagt seg.

Skolefritidsordning
Ja, det er også en av titlene hennes, i følge henne
selv. For hun har 5 barnebarn, fra 3 til 9 år. ”Så
jeg er litt skolefritidsordning av og til,” sier hun.
”Det er en trivelig jobb, det og.” Ikke rart at hun
sier at hun ikke har hatt en kjedelig dag siden hun
sluttet i jobb. Det er jo så mye annet en kan bruke
dagene til!
Forts. side 11
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Konfirmantjubilanter
i Skage kirke 24. august 2008
Jubilantene kom til kirka i nydelig sommervær, etter gudstjenesten var det middag på Overhalla hotell.
Der ønsket Kari Mørkved Hustad velkommen. Hun kom med slagferdige sitat fra Olav Duun under
middagen. En minnerik stund for alle som var tilstede.
Men fra menighetsrådet må vi beklage at lista over 70-års konfirmantene ikke kom ut !
En stor takk til dere som kom på kort varsel.

50-års konfirmanter
1. rekke fra venstre: Solveig Jakobsen, Målfrid Solbakken, Kirsten Hanssen, Rigmor Ganes, Asrunn
Risnes. 2. rekke fra ventstre: Kari Anzjøn, Eva Lybekk, Heidi Skatland, Oddveig Aune. 3. rekke fra
venstre: Terje Opdal, Olav Håkon Gravseth, Jostein Grongstad, Per Olav Svedjan, Alf Sverre Vik.

OVERHALLA MENIGHETSBLAD
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60-års konfirmanter
1. rekke fra venstre: Anne Lise
Fossland, Jorid Sagmo, Marit
Espenes. 2. rekke fra venstre:
Johan Gravseth, Erling Olsen,
Bjørn Øvereng, Trygve Sagmo,
Alf Grande.

70-års konfirmanter
Fra venstre:
Ragnhild Flotten Wibe,
Randulf Moe,
Inger Sagmo.
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Konfirmantjubilanter
i Ranem kirke 14. september 2008

50-års konfirmanter
Bak fra venstre:
Hildur Amdal Moen, Ingeborg Olsen Stene, Kirsten Risvik Kvithyll, Jorunn Lysberg, Solvor Evensen
Svarliaunet, Gidsken Sellæg Asbøll, Olav Grøtnes, Åge Amdal, Odd Halle Elverum, Jørgen
Tømmerås, Øystein Grande, Ola Sigurd Lian, Rolf Bjørnes, Steinar Risvik, Arne Hansen, Kjell
Barlien, Harald Viken og Brynjar Amdal.
Foran fra venstre:
Målfrid Solum Solbakk, Aud Vibstad Fladvad, Anna Grandaunet Jensen, Oddrun Grandaunet
Sæther, Signe Tuff Barlien, Wenche Eidesmo Løe, Randi Weglo Severinsen, Ruth Opdal Hoddø,
Helga Grydeland Nerdal, Solveig Amdal Grimsrud og Asrunn Risvik Grong.

OVERHALLA MENIGHETSBLAD
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60-års konfirmanter
Fra venstre: Marit Grande
Storøy, Aud Hagerup Duun,
Kristian Svarliaunet, Sigrun
Sylten Waag og Kjellrunn
Grandaunet.

70-års konfirmanter
Fra venstre: Svanhild Skjørland Grong, Svanhild Bergli Lauritsen, Steinar Riibe, Marit
Gansmo Fiskum, Tordis Amdal Sellin og Dagny Øyesvold Andreassen
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Konfirmantjubilanter
i Høylandet 2008

50, 60 og 70-års konfirmantene i Høylandet
Foran f.v.: Aud Kjellrun Øie Dølør, Margrethe Okstad Skilliås, Olaug Laila Flåt Gartland.
2. rekke: Birgit Grongstad Kjølstad, Samuel Tyldum (70-års), Birger Eid (70-års), Oddrun Ingebjørg
Viken Aune (60-års).
3. rekke: Gunnleif Moen (60-års), Brit Børstad Grongstad, Olea Okstad Finseth.
4. rekke: Johannes Flakken, Kjell Oddbjørn Øie, Alf Grongstad, Einar Viken (60-års), Oddvar
Eidsmo, Jakob Råum (60-års).
Foto: Tor I. Viken

Forts. fra side 5

En artig forespørsel
En dag ringte Solvår. Eller var
det Jorunn Anita? Uansett,
begge to ville komme og spørre
henne om noe. Kvelden før
hadde Marit funnet fram stoff
til hardangersøm. Hun visste
ikke hva hun skulle bruke det
til. Derfor begynte hun å le da
de to besøkende spurte om hun
kunne sy noen duker til
Ranemkirka. De lurte selvsagt
på hva som var så morsomt, og
Marit måtte jo fortelle om stoffet hun hadde funnet fram.

Flotte håndarbeider
Marit er ferdig med to løpere og
duker til to pidestaller.
Dessuten to duker til to små
runde bord, og så, men ikke
minst: duk til døpefonten.
Akkurat det var ikke så enkelt,
for døpefonten er jo åttekantet,
og har ikke like lange sider.
Men Marit har klart det, selv
om hun mener det ble ”galt”.
Hvem teller vel antall tunger på
sidene?
Artig oppdrag
Ja, Marit syns at dette var et artig oppdrag, artig å lage noe som
kan brukes, som kommer til
nytte. Og når Solvår og Jorunn
Anita syns det var litt trasig i kirka, at den trengte litt pynt, ja, da
var jo saken klar for Marit.
Stoffet som hun hadde liggende,
det kom til nytte. Og til glede for
de som er glad i kirka si.

Intervjuer: Elisabeth Torseth

OVERHALLA MENIGHETSBLAD
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Høylandet menighetsråd
informerer
Nytt prosesjonskors i Romstad kirke

Belysning på parkeringsplass og gangveg til kirka

5 doble lyspunkter er
montert og skal lyse
opp parkeringsplassen
og gjøre det lettere å
parkere og se veien til
kirka.


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.
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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Min Salme
Denne gang er det Magda Fuglstad som har valgt salme.
Det er så mange salmer som er fine, men jeg velger meg
”jeg er i Herrens hender”. For vi er jo i Herrens hender hver dag, det ser vi
gjennom alt. Vi er forskånet fra så mye. Tenk bare på denne stormen som ble
varslet i helga, den nådde jo ikke oss. Det er en som holder si hånd over oss.
Sjøl har jeg vært døden nær flere ganger. En tid var jeg nesten blind, men nå
ser jeg som bare det. Og så har jeg sandelig klart å bli 89 år. Får våkne opp
hver dag – frisk. Klart det er en som holder si hånd over oss!

Jeg er i Herrens hender
Jeg er i Herrens hender når dagen gryr
i øst. Hver morgen han meg sender
sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe av glede og
av savn, jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.
Jeg er i Herrens hender i alt som med
meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner
at Herren er meg nær. Om jeg i dype
daler må gå den tunge vei, fra himlens
høye saler hans øye følger meg.
Jeg er i Herrens hender når dagen dør
i vest. Min synd jeg stilt bekjenner
for ham, min høye gjest. Han gir meg
himlens nåde og setter englevakt,
for natten han vil råde med hellig
guddomsmakt.

Jeg er i Herrens hender når dødens bud
meg når. Mens lyset stilt nedbrenner,
fra ham jeg hilsen får. Han gir meg stav
i hånde, han gir meg trøst i sinn,
og glemt er ve og vånde på vei til
himlen inn.

OVERHALLA MENIGHETSBLAD
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Soknepresten skriver
av Anders Hammer

Barnegospel, babysang i menighetene!
For noen år siden, den gang Gudmund Hernes var
minister for kirke og kulturdepartementet, da hørt
jeg en historie om en av han rundturer. Han drev
kanskje på og skulle reformere et eller annet.
Historien er slik at han var på besøk på en barneskole. Elevene hadde forberedt mye og godt.
De viste stolt frem alt de hadde tegnet og øvd på.
Da det nærmet seg slutten trengte de en måte å
avslutte på. Om læreren hadde tenkt helt igjennom dette punktet i programmet vet jeg ikke, men
det manglet visst noe her. Til avslutning er det jo
som regel fint å ha noe felles, for eksempel en
sang. Dette var det lett å bli enige om, de måtte
synge en sang sammen. Da de skulle finne denne
sangen alle kunne, ble det vanskelig igjen.
Hernes med sin histore trodde alle kunne salmer,
slik han hadde lært da han gikk på skolen.
Elevene han besøkte kunne ikke så mange salmer,
og i hvert fall ikke én salme som alle kunne.
Noen kunne første verset av en salme, andre
kunne refrenget av en annen. Etter hvert som de
snakket sammen fant de allikevel en sang alle
kunne være med å syng på – alle sang til avslutning POSTMAN PAT, POSTMAN PAT, MED
SIN SVARTE OG HVITE KATT!

Jeg vet at på Høylandet gjør Kristin Kjølstad en
kjempejobb med et barnekor. En periode hvert semester øver de og har en fremføring.
Her i Overhalla har noen arbeidsomme kvinner
organisert og gjennomført 4 øvinger frem mot en
gudstjeneste. Fra her hvor jeg står har det vært
veldig fint å se og delta litt på. Og jeg har tenkt
med meg selv hvor viktig det er. Ikke bare å synge sammen, men også hva vi synger. Dersom vi
sammenligner
Postman Pat, Postman Pat
Med sin svarte og hvite katt
Alltid tidlig ute
På si postmans rute
…

Hva kan det ikke bety for ungene våre hva de
synger? Hvor mye mer kan ikke en tekst av
Trygve Bjerkreim bety:
Det er makt i de foldede hender
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender:
han har lovet at hjelp skal du få
Det er svar underveis, engler kommer med bud
Om det drøyer det frem dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg og du hjelpen skal få

Vennlig hilsen
Anders Hammer
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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 - ORKDAL
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

OVERHALLA MENIGHETSBLAD
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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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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

OVERHALLA MENIGHETSBLAD
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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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Døpte i Skage kirke:
11.05.08 Guro Amalie Ahlin
20.07.08 Erle Konstanse
Formo
20.07.08 Ola Vold
21.09.08 Jørgen Godejord
DØPTE 19.10.08 Heine Sjelmo
Fiskum
19.10.08 Simone Sjelmo Fiskum
19.10.08 Signe Pedersen Skogseth
16.11.08 Christoffer Tangpuz Gjersvik

07.09.08
07.09.08
07.09.08
05.10.08
05.10.08
12.10.08
19.10.08

Jakob Grongstad
Viljar Tyldum
Lukas Vengstad
Henning Mediaas
Maria Tyldum Bråteng
Oscar Grønnesby ( bor i Bærum)
Pia Hollekim Lona

Døpte i Ranem kirke:
12.05.08
15.06.08
15.06.08
13.07.08
13.07.08
13.07.08
27.07.08
31.08.08
31.08.08
31.08.08
14.09.08
28.09.08
28.09.08
28.09.08
28.09.08
28.09.08
28.09.08
12.10.08
12.10.08
12.10.08

Sigrid Forseth
Kassander Skaftnes Amdal
Sebastian Frydenlund Weglo
Jakob Heglum
Astrid Hjellum
Espen Grannes Pedersen
Rikke Amalie Sagvik
Isak Pedersen Aurstad
Julian Hasfjord
Ingrid Celine Eldstad Kristiansen
Dennis Himo Bjørgum
Ada Årseth (bor i Namsos)
Hedda Sellæg Jacobsen (bor i Namsos)
Sigrid Olea Sandnes Leksås
(bor i Namsos)
Peder Gulliksen Saugen (bor i Vestby)
Ada Sellæg (bor i Oslo)
Linus Aleksander Klykken Smestad
(bor i Klæbu)
Anna Tømmerås Bakkebø
Nikolai Hildrum (bor i Mo i Rana)
Pål Solli

Døpte i Høylandet kirke:
06.04.08 Even Grongstad
01.05.08 Anton Kjølstad
Kongsmoen kirke
01.05.08 Emelin Okstad Lie
Kongsmoen kirke (bor i Trondheim)
01.05.08 Jakob Johannes Eliassen
Kongsmoen kirke (bor i Tromsø)
04.05.08 Iver Tørring
04.05.08 Gabriella Victoria Vannebo
(bor i Skage)
06.07.08 Einar Holmvik Saur
06.07.08 Erlend Kjøglum

VIGDE
Vigde i Skage kirke
03.05.08 May Jorid Sørensen
og Leif Torbjørn Persson
26.07.08 Mona Therese Tuff
og Andreas Sørgaard
02.08.08 Käthe Mentsen og Trond Petter Ristad
02.08.08 Merete Hildrum og Johnny Pevik

Vigde i Ranem kirke
19.07.08 Sølvi Skinstad og Kjell Ivar Forseth
08.08.08 Marit Vågan og Sven Mikael Barø
13.09.08 Janne Beate Øiaas og Ulf Eirik Jensen

Vigde i Høylandet kirke
21.06.08 Kjellfrid Aminda Eid og Kjell Erik
Andreas Strøm (viet i Drageid kirke)
23.08.08 Marit Riborg Opheim
og Jo Steinar Ahlin
23.08.08 Karianne Hoøen og Geir Ivar Ahlin

Døde i Skage

DØDE

01.07.08 Jorid Kristine
Hoddø
14.07.08 Elise Haklien
23.07.08 Arnfinn Ramstad
01.08.08 Peggy Solum

Døde i Ranem
20.04.08 Gudlaug Lian
12.05.08 Målfrid Storli
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28.05.08
03.06.08
06.06.08
08.07.08
11.07.08
02.08.08
21.08.08
26.08.08
01.09.08
08.09.08
17.09.08
22.09.08
25.09.08
14.10.08

Oddny Synøve Bjørnes
Marit Mosand
Bodil Lande
Ole Flågan
Julius Børstad
Sindre Fuglum Fjellde
Torbjørg Svarliaunet
Synnøve Romstad
John Harald Mørkved
Linus Solum Hansen
Ingeborg Lysberg
Einar Thor Solum
Magne Ingar Mauseth
Borghild Saugestad

16.10.08 Gunvor Torveig Heimdal
01.11.08 Inga Johanne Hildrum

Døde Høylandet
14.05.08.
29.05.08
24.06.08
11.07.08
12.07.08
17.08.08
24.08.08
28.08.08

Odd Leif Hammer
Bjarne Bjørnbakk
Per Årsandøy
Astrid Kjøglum
Pernille Johanne Grongstad
Karl Flaat
Ottar Johannes Snorre Røtting
Jorun Ahlin

Takk fra
blomsterfondene

Hjertelig takk for alle bidrag
Skage, Ranem, Kongsmo og Høylandet Blomsterfond.
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GUDSTJENESTE
Desember
07.des. 2. søndag i advent, Luk 21,25-33
Høylandet kirke kl.19.30, Lysmesse
14.des. 3. søndag i advent, Matt 11,2-10
Øysletta grendehus. kl.11.00
Gudstjeneste
Skage kirke kl.19.30, Lysmesse
med konfirmantene
22.des. Overhalla S.hjem kl.16.00
Gudstjeneste
23.des. Høylandet sykeheim .kl.16.30
Elisabeth Torseth
24. des. Julaften, Luk 2,1-14 Mi 5,1-4a
Ranem kirke kl.16.00
Familiegudstjeneste
Skage kirke kl.14.00
Familiegudstjeneste
Høylandet kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Kongsmo kirke kl.14.00
Familiegudstjeneste
25. des. Juledag, Ranem kirke kl.11.00
Gudstjeneste
26. des. Andre juledag
Skage kirke kl.11.00, Gudstjeneste
Drageid kirke kl.19.30

Januar
Nyttårsdag Høylandet kirke kl.11.00
4. jan. Ranem kirke kl.11.00, Gudstjeneste
11. jan. Skage kirke kl.14.00, Gudstjeneste

18. jan. Ranem kirke kl.18.00, Gudstjeneste
25. jan. Skage kirke kl.11.00

Februar
1. feb. Høylandet kirke kl.11.00
8. feb. Ranem kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste.
15. feb. Skage kirke kl.14.00
Familiegudstjeneste.
22. feb. Ranem kirke kl.11.00, Gudstjeneste

Mars
1. mars 1. s. i faste:
Skage kirke kl.11.00, Gudstjeneste
Høylandet kirke kl.11.00
8. mars 2. s. i faste,
Ranem kirke kl.14.00
15. mars
Ranem kirke kl.18.00
22. mars
Koltjønnhytta kl.12.00
29. mars 5. s. i faste,
Ranem kirke kl.11.00

April
5. april Palmesøndag,
Skage kirke kl.14.00
Kongsmoen kirke kl.11.00

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