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I julenummeret av menighetsbladet viste vi idyllisk vintersteming ved Åfjord kirke. Ovenfor ser vi de
brutale kontraster hvor fotografen har foreviget Mælanbruas kamp mot vannmassene tirsdag 31. januar.

Bildet er tatt av Harald Storvik.

Åfjord kirke Stoksund kirke



For et år siden satt jeg og tenkte på året
som lå foran meg, samtidig som tsuna-
miens grusomhet og herjinger tok stor
plass i tanke og sinn. Den minnet oss alle
om hvor sårbart livet er og at vi ikke er
garantert morgendagen noen av oss. Det
var da jeg bestemte meg for å lage en
takkebok til Gud. Og det gjorde jeg. Eller
rettere sagt, vi, Tore og jeg. ”19. januar
2005 Takkebok for Else og Tore” står det
på første side. Hvorfor en takkebok? Jo,
fordi vi er ganske sikre på at hvis vi klar-
er å fokusere på de gode hendelsene, det
som er godt, vakkert, fint, det som berør-
er oss på en god måte, blir hverdagene
bedre. Fokus på det gode gjør at det van-
skelige blir litt mindre vanskelig. Og jeg
tror at når vi klarer å takke , blir ikke det
vi har og det som skjer, selvfølgeligheter,
men et pluss i livet. Noe som varmer,
gleder. Som fyller hjertet med noe godt.
Som setter gode spor. Å fokusere på takk-
nemlighet tror jeg faktisk gjør oss litt
varmere, gladere og rausere.

Hver kveld tar vi frem takkeboka og
skriver ned det vi vil takke for. Tore sitt
og jeg mitt. Men mange ganger blir det
nærliggende å takke for det samme. Noen
ganger har jeg det ganske klart hva jeg vil
takke for. Andre ganger går jeg gjennom
dagen i tankene, og da er det jo ofte flere
ting som dukker opp. Og bare det gjør
meg godt. Gå gjennom dagen og ta frem
de gode opplevelsene. 
Ofte er det også slik at når det er noe godt,
hyggelig; morsomt som skjer i løpet av
dagen, eller noe som berører meg på en
spesiell måte, så tenker jeg: ”Dette skal
jeg takke for i kveld!” Da er det som det
fester seg enda dypere. Setter enda større,
gode spor i sjel og sinn. Det gjør godt.
Og når vi ser i boka, blar tilbake og leser,
blir det både latter og gode, varme følels-
er. Vi ser hvor fantastisk rike vi er! Held-
ige! Og det er artig å oppdage at midt i all
fokuseringen på penger og forbruk som vi
opplever i samfunnet vårt (og som skal
gjøre oss så lykkelige), så er det de små
hendelsene i hverdagen og mennesker, vi
har takket mest for. Og det koster stort sett
ikke en krone!

Det er møte med et menneske, en samtale,
en klem, en blomst, turer, vakre sol-
nedganger, fin musikk, gode følelser, nær-
het, katta vår, kakao med krem, ting og
oppgaver vi er blitt ferdig med, familien,

barna våre, bibelgruppa, den gule egg-
kremen i midten av skolebrødet, Guds
kjærlighet, rent vann, kollegaer, god helse,
stillhet, hverandre, en hyggelig mail,
humor, latter osv. osv. Jo da, det har hendt
at vi har takket for noe som koster peng-
er og det har hendt et par dager at van-
skelige ting har tatt overhånd og takken
har uteblitt. Men som regel har det aldri
vært vanskelig å finne noe å takke for.

Ligger det gode liv i dette? De nære, små
hendelsene i hverdagen? De er bare så
lette å overse fordi vi ofte har så høye for-
ventninger til livet. Det er jo så store
muligheter nå i vår tid og vi skal være så
lykkelige hele tiden! Det skal være så
stort, så ekstremt, så ekstra ordinært, så
flott! Og da er det lett å føle at ens eget,
enkle  liv er så lite verdt. Men vi må ikke
være redd for at ikke det gode liv kan
oppleves like sterkt ved et kjøkkenbord, i
en god samtale, over en kopp kaffe og
grovbrød med brunost, som i en perfekt
stue med høye stettglass, indrefilét og
samtale om de siste innkjøp og innves-
teringer. Det gode liv kan være så for-
skjellig fra menneske til menneske.

Men egentlig vet vi vel alle sammen at det
gode liv handler ikke bare om de ytre
omstendighetene. De er viktige, men ikke
viktigst. Det viktigste har noe med det
indre liv å gjøre. Jeg tenker at det gode
dypest sett handler om å være elsket av
Gud. Være Guds barn og få hvile i det.
Det er det jeg er kalt til. Gud ønsker å gi
oss en indre fred og glede uavhengig av
de ytre rammer. Mange mennesker strev-
er med en indre uro. Et savn. En lengsel.
Kan det være dette de leter etter?

Tilbake til ”takken”. Tore og jeg er enig i
at takkeboka vår har vært berikende og
morsom for oss. Et år har vi holdt på, og
vi kommer antagelig til å forsette med
den. Det er ikke pent å stjele, men denne
idéen skal hvem som vil få stjele fra oss.
For vi unner andre å oppleve enda sterk-
ere hvordan de små hverdagslige
opplevel-     sene og menneskene vi har
rundt oss, ikke blir selvfølgeligheter, men
berikelser  i livet. Bare ved en takkebok! 

Jeg ønsker dere alle et godt, nytt (takke)
år! 

Else

D i a ko n e n
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Min sang!
Det er så mange fine sanger å velge
mellom. Men siden jeg går og stuller
i lag med unger en god del av tiden
min, falt valget på denne nydelige san-
gen som heter ”Hverdag.” Den er
skrevet av Louis Jacoby, og den kom
ut på CD i 1996.

”Hverdag.”

Når en morragretten unge
slår seg vrang og rekker tunge
og nekter å ta klær og støvler på.
Når melkeglasset veltes
og geitostmaten eltes
mellom fingre som er klønete og små.

Refr.:
Så husk at denne dag må du ta vare på,
den forsvinner mellom fingra dine nå.
En gang vil du savne slitet,
da er det for sent å vite
det er du som gjør din dag og tinning grå.

Når skrikinga og skrålet
blir litt mer enn du kan tåle,
og du kjefter på en glede og en lek.
Når du har glemt å leve
midt i hverdagen og strevet,
og tålmodigheten din har satt sin strek …

Refr.:
Så husk …

(Du er) kysten som de engang seiler fra.
Si meg hvem er stor og hvem er liten da
når fremtidshavet ligger som et speil,
så blås din medvind inn i deres seil.
Når lørda’n blir til sønda’,
du ber en stille bønn da
om at unga ikke våkner klokka fem.
Men Vårherre kan’ke love
at du skal kunne sove
når to små kommer inn med morraklem.

Refr.:
Så husk …

Jeg utfordrer Anne Sneve Grøtting til
å skrive om sin sang neste gang.

Hilsen Reidun Skarpnes
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Møter ved Misjonssambandet
Det blir følgende møter/møteuker ved
Misjonssambandet: 
14.-19. februar: By ved Else Marie Ledal.
21.-26. mars: Å ved Bjørnar Strøm.
28.-30. mars: Børmark ved Bjørn Valde.
31. mars - 2. april: Skråfjord ved Bjørn
Valde.
4.-5. juni (pinsestevne): By ved Bjørn
Valde.
Hjertelig velkommen til samlingene om
Guds ord!

KVT-møte
Det blir KVT-kveld på By bedehus tirsdag
7. mars 2006 kl. 19.30. Det blir andakt av
Ola Sjømæling. Fra KVT kommer rådgiv-
er Lars Aursand og lærer Ståle Bratseth.
Vi får sang av elever fra skolen. Åfjord
kirkekor og Rejoice deltar. Bevertning.
Gave til skolen. Alle er hjertelig vel-
kommen!

Komiteen: Gunnveig Årbogen Ugedal,
Geir Tinnen, Trygve Breivold.

Basar for Å misjonshus
Den tradisjonelle vårbasaren for Å misjons-

hus blir lørdag 18. mars kl. 18.00 på
misjonshuset. Vi er svært takknemlige for
gevinster til basaren også denne gangen,
og disse kan leveres til Petter E. Skansen
eller til andre i styret for huset. Så håper vi
på godt frammøte til basaren og ønsker
unge og eldre hjertelig velkommen! 

Årsmøter i menighetene
Menighetens årsmøte i Stoksund blir i kom-
munelokalet på Revsnes søndag 12. mars
umiddelbart etter gudstjenestens slutt i
Stoksund kirke, mens årsmøtet i Åfjord blir
på Å misjonshus søndag 19. mars etter
gudstjenestens slutt i Åfjord kirke. Van-
lige årsmøtesaker. Hjertelig velkommen!

Maks-klubben i Heggli
Max-klubben drives av Norsk Luthersk
Misjonssamband og har møter i Heggli
barnehages lokaler for alle barn i 1.- 4.
klassetrinn. På møtene, som begynner kl.
18.00, er det sang, bibelfortellinger, form-
ingsoppgaver, enkle konkurranser m.m.
Medlemskontingenten er kr. 10,- pr. halvår.
Ledere er Eva Monstad, Kari Skaldebø og
Roald Ugedal. Det blir møter: 20. februar,
6. mars, 20. mars, 3. april, 24. april og 15.
mai. Hjertelig velkommen!

Yngreslaget Stoksund
Vi minner om at yngreslaget i Stoksund
har møter på Stoksund skole følgende man-
dager kl. 19.00: 27. februar, 13. mars, 27.
mars og 8. mai. Jenter og gutter fra og med
4. klasse er hjertelig velkommen! Ledere er
Roald Ugedal og Arnfinn Selseth. 

Julesalget på By bedehus
Trekningsliste fra julesalget på By bede-
hus 3. desember 2005: Juleribbe: Åsmund
Gilde, Matkorg: Hanna og Vidar Daltveit,
Skinkestek; Lise Taraldsen, Pledd: Lasse
Hårstad, Eggkoker: Per Bremnes, Dyne
og pute: Mikael Staven Larsen, TV-
kanne: Eilin By, Ildfaste former: Georg
Gilde, Juleduk: Evylin Arnold, Gavekort
Ruths salong: Øystein Staven, Forund-
ringspakke: Torunn Stein, Sofapute:
Karin Hårstad, Salatsett: Lars Ivar Grøt-
ting, Stekepanne: Tove Stien.

Basar på Tørhaug
Trekning fra basar på Tørhaug 13. novemb-
er 2005: Sengesett: Solveig Svendsen,
Sofapute: Snefrid Holm, Kolonialkurv:
Elsa Tørhaug, Trillekoffert: Berit Tør-
haug, Kasserollesett: Mari Markanes,
Fruktkurv: Marie Thun, Strikka votter:
Anita Wold, Heklet brikke: Familien K.
Mandal, Duk: Per Arild Hugnes, Steke-

panne: Gunhild og Bjørn Berntsen, Hekl-
et barneponcho: Julie Sæther, Sengesett:
Gunhild og Bjørn Berntsen, Gavekort Kr.
A. Tinnen: Johan Tronga, Veggklokke:
Petra Sydskjør, Kaffeservise: Inge Wold,
Lugger: Nina Tårnes, Brødfat: Arne
Markanes, Duk: Kjell Haugsnes, Stikk-
sag: Liv Tårnes, Glassmalingsett: Tor H.
Markanes, 3 stk. ildfaste former: Aurora
Hammer, Dobbelt sengesett: Tone Ber-
dal, Rosemalt fat: Rolf og Mia Trana.
En takk til alle som kjøpte lodder!

Grendalaget Breidablikk.

Fastebøssene
Fastebøssene for Kirkens Nødhjelp blir
ikke utsendt til husstandene i år. De som
ønsker en fastebøsse, kan henvende seg til
kirkekontoret fra først på mars, eller de kan
få  en bøsse etter en gudstjeneste i en av
kirkene. Fastebøssene kan leveres inn på
kirkekontoret innen 20. april eller ved en av
gudstjenestene i påsken. Temaet for årets
aksjon er ”Ungdom ut av krig og krise.”
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SMÅNYTT

BLOMSTERHILSENER
I forbindelse med begravelse 
kan blomsterhilsener bestilles

hos følgende:

Åfjord blomsterfond
Inger Skansen, tlf: 72 53 13 65

Bankgiro: 4345.49.24003

Innlandet blomsterfond
Ragnvald Herfjord, tlf: 72 53 42 57
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Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf: 72 53 42 66

Postgiro: 0532.0826545
Bankgiro: 4244.09.02949

Linesøy blomsterfond
Målfrid Berdahl, tlf: 72 53 55 73

Postgiro: 0530. 4013488

Vårkonsert
i Åfjord kirke søndag 
19.  mars, kl. 19.30. 

Kor, korps og 
solister deltar.

Alle er hjertelig 
velkommen!
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”Lær oss å telle våre dager, så vi kan få
visdom i hjertet.” 

Salme 90.12.

Så har vi lagt et år bak oss igjen, og det
har allerede gått over en måned av det
nye året. Det er merkelig hvor fort tiden
går. Jeg synes ikke det er lenge siden vi
hadde det forrige årsskifte. Men slik er
det. Det er så sant som sangeren sier:
”Tiden svinner, tiden rinner, tiden flyr så
hastig bort.”

Mens en var barn opplevde en dette med
tid på en annen måte. Da kunne en
måned, for ikke å snakke om et helt år,
være veldig lang tid. Men dette forandr-
er seg. Etter hvert som årene går, og en
blir eldre, så begynner tiden å gå fort-
ere. Dagene går, og årene likeså - det ene
etter det andre. Og når en ser tilbake, må
en spørre: Hvor er det egentlig blitt av
alle dager og år?

”Lær oss å telle våre dager,” står det i
Guds ord. Med det vil Gud ha lagt oss på
hjertet at vi skal gi akt på dagene som går.
Det er nemlig slik at for hver dag vi legg-
er bak oss, så har vi en  dag mindre foran.
Og før eller senere kommer vi alle til
den siste dagen av våre liv. Året som
ligger bak oss, har også på en smertelig
måte minnet oss om denne sannheten.
Flere har opplevd å miste noen av sine
kjære, som de var så nære knyttet til. De
er flyttet ut av tiden og inn i evigheten.
Livsdagen her nede er slutt.

”Lær oss å telle våre dager, så vi kan få
visdom i hjertet,” sier salmisten i Det
gamle testamente. Med tanke på menn-
eskelivets forgjengelighet er det bare
Guds ord som kan gi oss den visdomm-
en som vi trenger. Og da vil Ordet rette
vårt blikk mot Jesus som Gud sendte til
verden for å gi oss det evige livet. ”Den
som tror på Sønnen, har evig liv,” står
det i Joh. 3.36. ”Jeg er oppstandelsen
og livet, den som tror på meg, skal leve
om han enn dør,” sa Jesus til Marta etter
at Lasarus var død .

Hvis vi tror på Jesus og legger våre liv i
hans hender, kan vi være trygge selv om
dette året skulle bli det siste for noen av
oss. Da eier vi det evige livet som
begynner her i tiden og som fortsetter
heime hos Gud.

”Jeg er i Herrens hender
når dødens bud meg når.
Mens lyset stil 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.”

Velsignet nytt år til alle menighets-
bladets lesere!

Med hilsen
Petter E. Skansen.

Tiden går fort! Nye søndags-
skoler

Norsk Søndagsskoleforbund
(NSSF) har fått 79 nye søndags-
skoler og barnegrupper som
medlemmer i 2005. Innmeldels-
ene kommer fra hele landet, til
og med søndagsskolen til sjø-
mannskirken Iglesia Noruega i
Spania er representert blant de
nye. I 2004 fantes det i alt rundt
1500 søndagsskoler i Norge.
KPK.

Tvang og for-
følgelse i 

Nord-Korea
Situasjonen i Nord-Korea er grusom.
Verken politisk opposisjon eller fagfor-
eninger er tillatt. Det finnes ingen religions-
frihet, selv ordet for ”Gud” er det forbudt
å si.
Dette sier menneskerettighetsrådgiver Ed
Brown i Norsk Misjon i Øst. Han baserer
sine opplysninger på en rekke kilder, blant
andre Human Rights Watch, Freedom
House og Christian Solidarity Worldwide.

Brown sier videre at fengselsstraff ikke
bare gis til den enkelte som har begått den
kriminelle handlingen, men hele familier,
inntil tre generasjoner kan bli fengslet, det
vil si mor, far, barn og besteforeldre. Det
antydes at det finnes opp til 200 000 polit-
iske fanger i Nord-Korea. Dette utgjør ca.
en prosent av befolkningen. 
Vet man noe om antall flyktninger i Nord-
Korea?
Det er vanskelig å vite nøyaktig, men det
anslås at det finnes mellom 30 000 og 300
000 nordkoreanske flyktninger i Nordøst-
Kina. Men i Kina har de heller ingen rettig-
heter. De burde klassifiseres som reelle
flyktninger og gis flyktningestatus - med
krav på blant annet beskyttelse, mat og
husly. Men Kina nekter FNs Høykom-

misær for flyktninger tilgang til denne
gruppen, og omklassifiserer dem som
”økonomiske immigranter.” 
Mange flyktninger blir misbrukt på arb-
eidsmarkedet og nærmest tvunget til slave-
arbeid, kvinner blir solgt som bruder ell-
er sex-slaver, og barn får ingen mulighet
til skole og utdanning. 
Kina arresterer rutinemessig nordkorean-
ere og tvangssender dem tilbake til Nord-
Korea. Der blir de sett på som lands-
forrædere og straffet. BBC har vist fjern-
synsopptak av offentlige henrettelser av
flyktninger som har blitt repatriert fra Kina.
Mer enn tusen mennesker, også barn, ble
tvunget til å se på, mens flere flyktninger
ble stilt opp og skutt av soldater, sier Ed
Brown.   KPK.

Flomtragedien

Flommen med den tragiske
hendelsen ved Arnevik bru,
har berørt oss alle ved
månedsskiftet jan/feb. 
I ei lita bygd som Åfjord
preges vi alle når en slik 
tragisk ulykke rammer oss. 
Det er viktig at vi står samm-
en som sambygdinger, bryr
oss og viser omsorg. 
Det er sikkert mange som
trenger hjelp, støtte og for-
bønn i dagene som kommer.
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Løsning av kryssordoppgaven sendes menighetsbladets redaktør innen 10. mars.
Det deles ut to premier à kr. 75.00.

Lykke til!

Heldige vinnere av kryssordoppgaven i julenummeret av menighetsbladet ble:
Gustav Strand, Selnesvegen, 7170 Åfjord.

Kristina K. Larsbråten, Reksterfaret 10, 7130 Brekstad.

Gratulerer! Pengepremier kommer i posten!
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Vi kvitterer for følgende innbetalinger til
bladet: Petra Gilde (ann.), Jorunn Pedersen,
Marthe Rømma Stjern (ann.), Ole Kverndal,
Herborg Mørreaunet, Mary og Arne Stjern
(ann.), Mary og Paul Haltstrand, Åshild og
Ludvik Harsvik, Ingolf Bueng, Else Nyberg,
Birger By, Inger Marie Flenstad, Synnøve
Ramsø, Monika og Per Åge Skorstad, Ragnar
Melkvik, Nils Asle Dolmseth, Halvdan
Rømma, Jorunn og Harald Butli, Johannes
Halsaunet, Arvid Lysø, Jenny og Magne
Rømma, Annbjørg og Ivar Tjørhom, Birgit og
John Breitæg, Anna Julie og Einar Humstad,
Solfrid Storsve, Inger Berdahl, Bodil Skars-
våg, Torunn Skaseth, Agnes Børmark, Gerd
Amundal, Greta og Jørgen Skarsvåg, Ragn-
hild og Karl, Odd E. Berdal, Andreas Rachløw,
Sigbjørn Gilde, Harald Amundal, Sverre Skas-
et, Elfrida Lines, Ingeborg og Paul Grøtting,
Reidun Skarpnes, Aud Langås, Karen og Paul
Grøtting, Ellen Flenstad, Anna G. Braseth,
Elvin Haugen, Ellen Dolmseth, Tora Gjølgali
Groven, Reidun Andersen, Frank-Arne Andre-
assen og Tove Jorid Rømma, Arvid Reitan,
Henny og Ole Svenning, Svanhild Vangen,
Elsa Nittemark, Jorunn og Kristian Forfot, Ing-
er Årbogen, Lillian og Odd Ugedal, Kirsten
og Arthur Ovesen, Einar Aune, Anbjørg og
Elbjørn Bremnes, Eldbjørg og Odd Harsvik,
Julie og Trygve Wessel Svenning, Nelly og
Edmund Harbak, Erna og Erling Humstad,
Gunvor Hembre, Stein og Laila Refsnes, Signy
og Kato Sydskjør, Marit Bye, Alf Olav Leir-
vik, Petter Beversmark, Randi Kvernstad, Kar-
en Humstad By, Tor Skjevdal, Anne Olstad,
Assar Magne Forfot, Berit Storfjeld, Haldis
Stjern, Arvid Skansen, Bjørg Linge, Elsa Tør-
haug, Arne Humstad, Solfrid Storsve, Kaja
Gotvassli, Bjarne Lund, Mildrid Forfot Ros-
vold, Bergljot og Olav Stegali, Tove og Asgeir
By, Janne og Åsgeir Møllen, Randi Tinnen,
Eldbjørg Revdal, Asbjørn Svenning, Tora og
Magnar Guttelvik, Emma og Olav Aune, Kjell-
run og Johan Nerdal, Ella og Aasmund Harbak,
Bjørg Sofie Skavdahl, Borghild Tøsdal, Borgny
Larsen, Gunnveig M Stjern, Idar Kåre Gilde,

Jan Petter Moan, Olav Amundal, Arthur
Bjørnevik, Aina og Harry Rinnan, Jenny
Skjærvik, Ingrid og Erling Nittemark, Sigrunn
Sundaker, Ingeborg Gabrielsen, Menny Grøtte,
Elsa Lund, Elsa Aungrind, Gunhild Setervang,
Astrid Flataas , Kåre Inge Løvvik, Margot
Eline Olsen, Dagrun Nesdal Moen, Jon
Amundal, Kirsti Brækkan, Asbjørg Elida
Stjern, Ola By, Hanna Jørgine Breivold, Anna
M Braseth, Anne-Marie Kolstad, Mona Hår-
stad Rue, Solbjørg og Einar Volden, Hjørdis
Naustan, Emilie Guttelvik, Vigdis Skorstad,
Hildur Oliva Bugge, Johannes Murvold, Ell-
en Marine Lian,  Petra og Magnar Gilde, Arne
Markanes, Gerd Valseth, Sigrun Kverndal,
Helge Frønes, Haldis Monstad, Odin Bratland,
Rachel Karner, Geir Forfot, Hjørdis Mariann
Havdahl, Anny Harbak, Marit Johanne Moen,
Randi Flenstad, Paul Winther, Hanna Jakob-
sen, Inger-Marie Hov Bøhler, Emma Olden,
Lillian Svorkmo, Hartvig By, Kjellaug Land-
stad, Elvida Madsø, Hanna Morkestrand, Birg-
er Halsen, Mary og Arne Stjern, Frank
Guttelvik, Laura Lien, Torunn og Svein
Amundal, Martin Forfot, Kjell O Rømma og
Tone Jakobsen, Karlotte og Paul Sørgård, Leif
Frøyen, Anne Storvik, Nora Sivertsen, Mort-
en Forfot, Halvor Valleraunet, Torbjørn
Mørreaunet, Torunn Butli Rømma, Einar P
Ranheim, Kari Lian Myrvold, Eli Rønningen,
Torbjørg Arntsen, Peder Hammer, Benny og
Ole Skjærvik, Astrid Jakobsen, Magnhild og
Olaf Sørgård, Ellenora Bugge, Sofie Butli
Neverdal, Inga og John Tørhaug, Ragnhild
Stølen, Kari Ahlgren, Magnhild og Ingvar Hår-
stad, Asbjørn Selnes, Elsa Kvalnes, Erling Leo-
pold Silderen, Ellen Stoen, Nanna Lian, Elsa
og Leif Bårdli, Anna Skorstad, Reidunn Hov-
en, Reidun Lindbak, Kjellaug og Knut Meland,
Janne Gilde, Randi Rømma, Unni Irene
Rømma Frengen, Arnbjørg Kulen, Åslaug
Breivold og Ivar Melås, Liv Breivold og Ernst
Tveite, Kirsten Breivold og Olav Haugnes,
Marit og Trygve Breivold, Margit O Brænne,
Lina Rønne, Mona og Tore Tårnesvik, Signe
Brandsø, Jorunn Stigen, Anton Grøtting, Ottar
Ludvik By, Oddvar Breivold, Agnes Murvold,
Signe og Leif Grøtting, Henny Guttelvik, Liv
Tårnes, Elly Kverndal, Hartvig Maaø, Anne

Marie Aundal, Jorunn Helene Hansen, Ran-
veig og Egil Harbak, Nella Krogfjord, Elisif
Rasmussen, Astrid Sæther, Marie Oldernes,
Marie Sletvold By, Haldis Valvik, M og J
Bugge, Eva og Olaf Landhaug, Emma og
Levion Oppheim, Gerd og Leiv Sandøy, Gun-
vor Rovik, R. Østvik, Ingeborg Stjern, Oddny
Naustan, Synnøve Fjellheim, Anny Solberg,
Gudm. Harbak, Jorun Strand Olden, Anny
Løvik, Svein Tårnesvik, Alma Mølslet, Alfhild
Tårnesvik, Elida Albrigtsen, Erling Karlsaune,
Jorunn og Arne Staven, Åsta og Hans Stjern,
Arvid Amundal, Kåre Staven, Gerd og Asbjørn
By, Odd Henning Haltstrand, Nellfrid og Thor
Grøtting, Dagbjørn Bjerkan, Magne Vingen,
Sissel Guttelvik Meland, Astrid og Nils Ving-
en, Ragnhild Sandnes, Mary Aaknes, Randi
Stavrum, Gunda Butli, Petter O By, Astrid og
Asbjørn Rømma, Grete Kverndal Hopstad,
Gerda Wold, Målfrid og Martin Skaset, Edle
Skavdahl, Karin og Oddmund Hyldmo, Eli og
Nils Mølslet, Astrid og Per Søyseth, Borghild
Stafne, Åsta Hosen og Jørgen Stoknes, Gunnar
Gilde, Dagny og Knut Hansen, Kristine og
Jens Hårstad, Tora Harbak, Anny og Arne
Haugsnes, Per Ottar Amundal, Hilgunn og
Oddmund Skjærvik, Frode Mørreaunet, Gud-
frid Aaknes Seljord, Sigurd Amundal, Roar
Vingen, Unni Hindrum, Karen Nilsen, Jorunn
Marie Staven, Borghild og Sverre Sæther, Jorid
og Harald Halsaunet, Inga Hagen, Sylvi
Halsaunet, Petra Sydskjør, Solveig Berdahl,
Margot Guttelvik, Asbjørg Sæter, Gunnar
Valleraunet, Ruth Rein, Selma Hugøy, Jorunn
Roth, Wenche Sundet (ann.), Gunvor Solberg,
Karstein Hopen, Målfrid Gilje, Magnhild
Guttelvik, Grete Hanssen, Johanne Nilsen,
Viktor Blomlie, Morten Stjern, John Humstad,
Borghild Nittemark, Borghild M Sletten, Signe
Humstad, Gunnar Strand, Henry Berdal, Klaus
Eide, Inge Hårstad, Anna Elvebakk, Rolf
Sneve, Karen Arnevik, Haldis H By, Rolf Juli-
an Hammer, Reidun Johanne Ringsby, Hild-
bjørg Stene, Johan Strand, Jenny Hårstad,
Grete Westrum, Harald Rovik, Einar Sørdahl.
53 anonyme innbetalinger. 

Denne spalten er åpen for personlige
hilsener. Annonseprisen er kr. 60.00 for
inntil 30 ord. Betaling for annonsen sen-
des Menighetsblad for Åfjord preste-
gjeld over giro nr. 4345.06.19214.

Takk for oppmerksomheten på min 85-
årsdag.

Astrid Frønes
Hjertelig takk til alle som gledet meg på
min 90-årsdag.

Kirstine Reitan

PERSONALIA
Jeg vil hermed takke alle som har støttet
meg i arbeidet for fattige og foreldreløse
barn i Kenya og Tanzania ved å kjøpe mine
CD-er. Min første CD ”Glede med gitar”
(mai - 05) har hittil gitt et overskudd på kr.
32.000, CD nr. 2 ”Juleglede” kr. 21.000 -
til sammen kr. 53.000.
En spesiell takk  til forretningene Mega,
Eleganse og Loftet som har solgt uten noe
provisjon. Stor takk også til mine med-
musikanter Tore Osen, Einar Ulriksen,
Kristian Winsjansen, Tore Dagsvik Adsen

og Trøen Studio.
Jeg vil samtidig takke for tiden som jord-
mor i Åfjord. Det var en rik og givende
oppgave - takk til alle de flotte foreldre og
barn jeg fikk møte og ble så glad i. 
Til slutt vil jeg ønske dere alle Guds vel-
signelse, og må vi fortsatt ta vare på hver-
andre i Åfjord og samtidig huske på dem
som ikke har de goder vi har.

Hilsen jordmor Åse

Takk fra jordmor Åse 

BLADPENGER
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KONTORTID
Åfjord kirkekontor

Rådhuset
Tlf. 72 53 23 25

Mandag - torsdag: kl. 10.00-14.00.

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

Kristi forklarelses-
dag.
2. Mos. 3.1-6
2. Pet. 1.16-18
Joh. 17.1-8

Søndag før faste.
4. Mos. 21.4-9
1. Tim. 2.4-6
Joh. 12.24-33

1. søndag i faste.
1. Mos. 4.3-7
Jak. 1.12-15
Matt. 16.21-23

2. søndag i faste.
1. Kong. 18.21-26 og
36-39
Jak. 5.(13-15)16-20
Luk. 7.36-50

3. søndag i faste.
2. Sam. 22.1-7
2. Kor. 12.7-10
Luk. 4.31-37

Maria Budskapsdag.
Jer. 33.14-17
Ef. 1.3-6
Luk. 1.46-55

5. søndag i faste.
3. Mos. 4.13-20
Hebr. 9.11-15
Joh. 11.45-53

Palmesøndag.
2. Mos. 12.21-28
Hebr. 2.14-18
Mark. 11.1-10

Stoff til neste nummer av menighets-
bladet må være redaktøren i hende
innen 10. mars.KIRKELISTE

SØNDAGENS TEKSTER
Prekenteksten er uthevet

DØPTE
Åfjord
11.12. Tor Helmer Markanes
28.12. Emilie Butli
28.12. Oliver Børmark Sæther
29.01. Kevin Antonio Wilmann
29.01. Andreas Stene

DØDE
Åfjord
11.12. Susanne Jonethe Lyslo f.1920
19.12. Egil Selnes f.1925
17.01. Rachel Alfhilde Murvold f.1904
16.01. Elida Hilma Forfot f.1913
22.01. Margot Eline Grøtting f.1911
26.01. Beathe Terese Strand f.1911

Stoksund
16.12. Signe Oline Iversen f.1921

VÅRE MENIGHETER

19. februar - Kristi forklarelsesdag.
Stoksund kirke kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Utdeling av Bibler til 5-klassingene. Ofring
til menighetsarbeidet.

26. februar - Søndag før faste.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Nor-

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og
deltakelse ved Olfrid Lie’s bortgang og
begravelse.

På vegne av familien
Astrid

Takk for all deltakelse, hilsener, blomster
og pengegaver til helsesenteret og bloms-
terfondet ved mamma Margit Forfot’s bort-
gang og begravelse. En spesiell takk til
hjemmesykepleien og til gruppe 2 ved
Åfjord helsesenter.

Nelly, Kristian, Paul 
og Olaug m. fam

Hjertelig takk for minnegaven til Åfjord
helsesenter i forbindelse med Margit For-
fot’s begravelse.

Åfjord helsesenter

Takk for omtanke, blomster og gave til
blomsterfondet ved Signe Iversens bort-
gang.

Familien

Takk for alle gaver, blomster og gode tank-
er da Egil døde. Takk til dere alle.

Gurine

Hjertelig takk for minnegaven til hjemme-
tjenesten i forbindelse med Egil Selnes’
begravelse.

Avd. hjemmetjenesten

Hjertelig takk for minnegaven til hjemme-
tjenesten i forbindelse med Rachel Mur-
vold’s begravelse.

Avd. hjemmetjenesten

Hjertelig takk for all omtanke, blomster
og deltakelse ved min mann og vår far
Einar Maaø’s bortgang og begravelse.
Takk for pengegaver til Roan Sykeheim
og Roan blomsterfond.

Hilsen Astrid Maaø m. familie

ges KFUK-KFUM-speidere, Trøndelag
krets. Nattverd.
Sela Fjellkirke kl 11.00: Høymesse ved
vikar. Takkoffer til menighetens arbeid.
Kirkekaffe. 

5. mars - 1. søndag i faste.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

12. mars - 2. søndag i faste.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høymesse
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
menighetsarbeidet. Nattverd. 
Menighetens årsmøte i kommunelokalet
på Revsnes etter gudstjenestens slutt.

19. mars - 3. søndag i faste.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
menighetsarbeidet. Nattverd. 
Menighetens årsmøte på Å misjonshus
etter gudstjenestens slutt.

26. mars - Maria Budskapsdag.
Åfjord kirke kl. 19.30: Thomasmesse
ved sokneprest Kristian Kjenes. Kon-
firmantene deltar. Nattverd.

2. april - 5. søndag i faste.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

9. april - Palmesøndag.
Momyrstua kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til søndagsskolearbeidet i Åfjord.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer
til Selahaugens Venner. Kirkekaffe.

13. april - Skjærtorsdag.
Åfjord kirke kl. 19.00: Skjærtorsdags-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian
Kjenes. Nattverd.
Sela Fjellkirke kl.16.00: Samemisjons-
møte.

14. april - Langfredag.
Stoksund kirke kl. 11.00: Langfredags-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian
Kjenes.

16. april - Påskedag.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høytids-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian
Kjenes. Ofring til menighetsarbeidet.
Nattverd.
Åfjord kirke kl. 14.00: Høytidsguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet. Nattverd.

17. april - 2. påskedag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.



INFORMASJON 
B-blad

Stoksund og Åfjord Kirkelige Råd – 
Menighetsråd og

Fellesråd

Nytt orgel på plass i Stoksund kirke
Rett før jul ble det nye digitale
Allen-orgelet tatt i bruk i Stok-
sund kirke. Orgelet er plassert
på galleriet på motsatt side av
den gamle spillepulten. 
Det gamle orgelet blir stående
inntil videre, da det skal under-
søkes nærmere av Riksantik-
varen.

Menigheten har nå tatt i bruk et
topp moderne digitalt orgel med
29 stemmer (det gamle hadde 7
stemmer). 
I tillegg finnes et enkelt klokke-
spill, flere solostemmer og en
rekke muligheter for å tilpasse 
orgelet til bruk sammen med
solister, korps og kor.

Lyden fra det nye digitale orgel-
et kommer fra 4 store lydkabi-
netter som er plassert i rommet
bak de gamle orgelfløytene.

Hermund Tronvik, kjent som
akkompagnatør på elektroniske
orgler opp gjennom 70- og 80-
årene, brukte to dager på å klar-

gjøre orgelet slik at klangene
passer for kirkerommet.

Organist Astrid Elvebakk har
allerede funnet seg godt til rette
ved det nye orgelet, og det vil
bli presentert skikkelig på en
egen konsert utpå vinteren.

Det nyvalgte menighetsrådet, som benevnes 
Stoksund og Åfjord kirkelige råd, har konstituert
seg.
Bildet viser de 6 valgte medlemmene:
Bakerste rekke: Knut Ø. Stensheim, Sissel B.
Aaknes (leder), Øyvind Sørdahl

Forreste rekke: Linn Hansen, Inger Helen
Mørreaunet (nestleder), Randi Nilsen Rømma

I tillegg er sokneprest Kristian Kjenes fast medlem av
rådet, mens Jan Arne Johansen møter som kommunens

representant når rådet behandler fellesrådssaker.




