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Årets fasteaksjon har fått navnet ”For-
glemmegei.” Kirkens Nødhjelp som i år
arrangerer fasteaksjonen for 40. gang, sett-
er denne gangen fokus på mennesker i
humanitære kriser som verden overser. Det
finnes alt for mange mennesker som lever
i en vedvarende krise uten mulighet til å
skape en trygg fremtid for seg og sine. 

Også i år vil årets konfirmanter gå med
bøsser fra dør til dør og samle inn penger.
Jeg ber dere ta godt imot dem når de
kommer. Å møte velvilje og giverglede vil
styrke konfirmantenes tro på at det nytter
og øke gleden over å gjøre en innsats for
mennesker som lider.

Innsamlingsdagene i vår kommune vil
bli 27. - 28. mars.
Det er ikke nok konfirmanter til å få dekk-
et dør til dør aksjon i hele kommunen. Så
er det noen som kan tenke seg å være med
å stille opp som bøssebærer eller være sjå-
før for konfirmantene der det trengs, hadde
det vært veldig flott. Jo flere husstander vi
når, jo mer penger får vi inn. Har du lyst
til å gjøre en innsats så si fra på kirkekon-
toret eller ta kontakt med undertegnede.
Da sier jeg på forhånd takk til bøsse-bær-
erne og takk til dere som tar i mot dem
med vennlighet og penger.                          

Else

Endelig kom den! Snøen!  Heldige jeg
hadde fridag, og plutselig fikk jeg se snø-
fillene som danset utenfor vinduet. Det var
bare å hive på seg klærne og komme seg
ut. Luften var full av store snøkjerringer
som virvlet rundt med vinden. Jeg gjorde
som jeg gjorde da jeg var barn. Festet
blikket på en stor snøfille. Fulgte den med
øynene for så å prøve å fange den med
tunga. Om igjen og om igjen. Kjente på
den lille lykkefølelsen ved å få det til! Der,
ja! Enda en stor snøkjerring landet på
tunga mi. Og jeg gledet meg over den
kalde og friske smaken den etterlot seg.
”Ikke spis snø! Da får du mark i magen!”
hørte jeg som liten. Men det var jo den
snøen som lå på bakken. Av store snø-
kjerringer som virvlet rundt i lufta var det
bare å forsyne seg.
Hvorfor heter det snøkjerringer forresten?
Er det fordi de virvler hit og dit, danser,
farer opp og ned? I motsetning til snø-
mennene som står standheftig på bakken
med sin piasavakost til mildværet smelter
dem? Hvem vet?
Jeg synes det blir så vakkert med snøen.
Lyst og fint. Og så fredfullt. Når jeg ser
den lyse kappen av snø som ligger over
naturen, er det som om det legger seg en
vakker kappe over meg også. Skuldrene
senker seg. Sjelen faller til ro. En stille
glede sprer seg. Jeg er vel heldig som
kjenner det slik, for det er ikke hos alle
snøen får frem de gode følelsene.
Med snøen kommer også ”den blå timen”.
Dette vakre blå lyset som kommer ved
overgangen mellom dag og natt. Timen
for ro og ettertanke. Hvis en venter litt
med å tenne de elektriske lysene kan en
følge den blå fargen inn i den mørke natt-

en. Før i tiden da en  skulle spare på strøm
eller parafin, var dette timen for fortell-
inger, den gode samtalen. Eller hvilen.
Roen. Kanskje skal vi gjøre den til vår
igjen. Skumringstimen.

Jeg gleder meg over alt det fine som følg-
er med snøen. Men jeg kjenner også på en
uro. For jeg er ganske sikker på at om
noen dager er den borte igjen. Smeltet
vekk av regn og sterke, milde vinder. Når
regnet pisker og stormen uler, når det
skulle vært kulde og snø, lurer jeg på om
det er Moder jord som gråter og raser over
den behandlingen vi mennesker gir hen-
ne. Eller Gud som viser sin fortvilelse
over hvordan vi forvalter det han har
skapt. Og vi kan forstå han! Det er mange
som er urolige! Forskere, vitenskaps-
menn, professorer, politikere, naturvern-
ere. Og like mye oss ”vanlige” mennesker.
Unge og voksne. ”Denne klima-
forandringen er menneskeskapt! Skal vi
klare å hindre store oversvømmelser pga
at havet vil stige, med millioner av
klimaflyktninger som resultat, må vi gjøre
noe med det. Nå!!” Det er konklusjonen.

I dag er snøen nesten borte. Det er slaps
og vanndammer på veien. Vinden rusker
i trærne. Regndråpene står tett på ruten på
kontoret. Det er midt i januar. Moder jord
klager.
Spørsmålet er: ”Ser jeg mitt ansvar? Er
jeg villig til å gjøre noe med det? Og hva
med deg?”

Else

Diakonen

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2007
Vårkonsert

Åfjord kirke 
torsdag 

19. april 2007,
kl. 19.30.

Velkommen!

Min sang! 
Jeg har alltid vært glad i Lina Sandell
sine sanger. Denne sangen oppdaget jeg
for ca. ti år siden, og jeg har bare blitt
mer og mer glad i den.

Er det sant at Jesus er min broder.

”Er det sant at Jesus er min broder 
og at himlens arv meg hører til?
Å, så bort med alle tåre floder, 
bort med alt som enn meg engste vil!

Gud, min broder, under over under! 
Å, hva større er vel sagt på jord!
Skjønt jeg ei kan tro det alle stunder, 
det er dog hans eget sanne ord.

Han har sagt: 
“Min Fader - eders Fader.” 
Han har sagt: 
“Min Gud og eders Gud.”
Mon seg større fryd vel tenke lader 
enn at også jeg fikk sådant bud?

Å, det broderskap, se det forgjetter
mer enn alt hva her man nevne kan.
For ved Jesu side det meg setter, 
gir meg rett til samme arv som han.

Samme arv der oppe i det høye,
samme himmel, samme Gud og Far!
Herre, Herre, åpne blott mitt øye 
for de skatter jeg i sannhet har!”

Jeg utfordrer Ragnar Hoås til å skrive
om sin sang neste gang.

Hilsen Marianne Butli.
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Menighetens basar.
Fredag 9. februar kl. 19.00 blir det
menighetsbasar på Å misjonshus.
Menighetsrådet har basar hvert 2. år til
inntekt for menighetsarbeidet. Mye av
kostnadene ved bl.a. konfirmantarbeid-
et, er avhengig av det som kommer inn
på denne basaren. Det vil bli åresalg,
loddsalg og matservering. Alle er
hjertelig velkommen til basaren!

Møter ved Misjonssambandet.
Vi vil minne om følgende møter/-
møteuker ved Misjonssambandet: 
06.-08. februar: By ved Ola Sjø-
mæling.
09.-11. februar: Sørdalen ved Ola Sjø-
mæling.
06.-08. mars: Børmark ved Bjørn
Valde.
04.-11. mars: Å ved Petra Fremo.
20.-22. april: Skråfjord ved Bjørn
Valde.
Hjertelig velkommen til samlingene
om Guds ord!

Maksklubben og Yngres.
Maksklubben og Yngres har møter i
Heggli barnehage kl. 18.00 følgende
mandager: 12. februar, 26. februar, 12.
mars, 26. mars, 23. april, 7. mai (som-
meravslutning). Maksklubben er for
gutter og jenter i 1.-3. klasse, mens
Yngres er for gutter og jenter fra 4.
klasse og oppover. Hjertelig velkom-
men!

Yngreslaget i Stoksund.
Yngreslaget i Stoksund har møter på
Stoksund skole kl. 19.00 følgende man-
dager: 19. februar, 5. mars, 19. mars,
16. april, 30. april (sommeravslutning).
Gutter og jenter fra 4. klasse og oppover
er hjertelig velkommen!

Årsmøte i Åfjord Helselag.
Det blir årsmøte i Åfjord Helselag tirs-
dag 20. februar kl. 19.00 på Helse-
senteret fløy A. Kjære medlemmer:
Møt opp for å høre hva vi driver med
og for å si deres mening. Det vil bli års-
møtesaker og servering. Velkommen!

Åfjord Helselag v. Dagrun Vågan.

KVT-møte.
Det blir KVT-møte på Å misjonshus
tirsdag 13. mars 2007 kl. 19.30. Krets-
sekretær Terje Olav Harnes holder
andakt. For nærmere opplysninger om
møtet, viser en til oppslag. Alle er
hjertelig velkommen!

Komiteen.

Basar for Å misjonshus.
Den tradisjonelle vårbasaren for Å
misjonshus blir lørdag 17. mars kl.
18.00 på misjonshuset. Vi er svært
takknemlige for gevinster til basaren
også denne gangen, og disse kan lever-
es til noen av styret for misjonshuset.
Så håper vi på godt oppmøte til basar-
en og ønsker unge og eldre hjertelig
velkommen!

Påskeleir.
Det blir påskeleir på Skaugdal skole
31. mars til 3. april. Alder: 9-13 år. Pris:
450 kr. (søsken: 400 kr. pr. person.) Vi
blir kjent med bibel og misjon. Tur til
Haugsdal skisenter og mye annet. 

Ledere: Kristina Hovstein Kruken, Jon
Amundal, Geir Tommy Vang m.fl. Pro-
gram og nærmere opplysninger fås ved
henvendelse til: Norges Samemisjon,
Trøndelag krets, Kongens gt. 14 B,
7011 Trondheim. Tlf.: 73 87 62 50.

Samemisjonen.
Tradisjonen tro vil det også i år bli basar
i Sørdalen bedehus onsdag før skjær-
torsdag kl. 19.00 til inntekt for Same-
misjonen. Skjærtorsdag blir det påske-
møte i Sela Fjellkirke kl. 16.00. Det
blir nærmere omtale i neste nummer av
bladet.

Julesalget på By bedehus.
Trekningsliste fra julesalget på By
bedehus lørdag 2. desember 2006:
Høytrykkspyler: Sigurd Amundal
Ryggsekk: Oddrun Staven 
Bormaskin: Emelian Forfot Binde
Gavekort på MX: Aslaug Stjern
Stavmixer: Aasta og Gunnar Gilde
Pæreskinke: Brit Staven
Matkorg: Sigurd Amundal
Juleduk: Asgeir Gangås
Lampe: Malin Stedtler
Ruth’s salong: Olina Staven
Kakefat m. julemotiv: Solfrid
Ulriksen
Håndduk/veske: Inger Skansen
Smørbrødgrill: Jon Kr. Lomundal
Linduk: Bjørgun Stjern
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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

Postgiro: 0530 405 37 65
Bankgiro: 4244.20.03887

Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf: 72 53 42 66

Postgiro: 0532.0826545
Bankgiro: 4244.09.02949

Linesøy blomsterfond
Magnhild Sørgård, tlf: 72 53 55 27

Postgiro: 0530. 4013488
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Som mange vil ha erfart, kan det til
tider være vanskelig å høre hva som
blir sagt i Åfjord kirke. Grunnen er at
vi sliter med et gammelt høytaler-
anlegg som nå må fornyes.
Dette vil koste rundt 50.000 kroner,
og det har ikke fellesrådet penger til på
budsjettet.

Vidar Daltveit har derfor tatt initiativ
til en kronerulling, slik at vi får dette
i orden så fort som mulig. Han startet
med å utfordre Tore Grøtting, som

igjen utfordrer videre, og slik fortsetter
vi til vi har nådd målet. Informasjon
om status for kronerullingen finner du
på menighetens nettside: 
www.afjord.kirken.no

Der er fullt mulig å betale inn et beløp
uten at noen har utfordret deg. Store og
små sedler er velkomne. Pengene kan
betales inn på menighetsrådets konto
4345 1006453, merk innbetalingen:
”Kronerullling”.

Kirkevergen

KRONERULLING TIL NYTT
HØYTALERANLEGG I

ÅFJORD KIRKE

”- jeg ber til Gud at de må bli frelst.”
Rom. 10.1b.

Slik skriver apostelen Paulus i sitt brev
til menigheten i Rom. Han bærer på
en stor sorg i sitt hjerte. Det er sorgen
over sitt eget folk som ikke er frelst.

Paulus er nå ute på sin tredje misjons-
reise. Mange har lyttet til evangeliet
gjennom hans forkynnelse. De har
hørt budskapet om frelsen i Jesus
Kristus og kommet til en levende tro.
Dette fyller nok apostelens hjerte med
glede. Gleden over at mennesker er
blitt frelst, at de har gått over fra ”død-
en til livet,”  fra ”mørket til lyset.” Liv-
et har fått et nytt innhold, og kursen
er lagt om til et annet mål - himmel-
en”.

Men midt i denne situasjonen bærer
Paulus på en dyp sorg i sitt hjerte. Det
gjelder hans eget folk, som ikke er
frelst! Og dette driver ham inn i en
vedvarende bønnetjeneste: ”- jeg ber
til Gud at de må bli frelst.”

Du som leser denne andakten, har
sikkert også noen som ikke er frelst.
Og for deg som lever i troen på Jesus
Kristus, er dette noe av en smerte. Du
har ikke noe høyere ønske her i livet
enn at de må bli frelst.

Hva gjør du så med denne nøden? Du
må gå til Gud med den! Bønn om
frelse er en bønn som er i samsvar
med Guds vilje. I Bibelen står det at
”Gud vil at alle mennesker skal bli
frelst og lære sannheten å kjenne.” 1.
Tim. 2.4. Derfor må du være flittig
til å be for alle ufrelste. Ikke bare for
dine nærmeste, men for alle mennesk-
er som lever borte fra Gud.

Det er ingen ting som har utrettet mer
i Guds rikes arbeid enn de mange
foldede hender. Må Gud gi deg kraft
til å holde ut i en vedvarende bønne-
tjeneste for alle ufrelste. Ja, for alle
som trenger din forbønn i alle livets
situasjoner.

Med hilsen
Petter E. Skansen

Bønn om frelse!

Aktivitets-
kalender for hele

menigheten
På menighetens nettside på internett kan
kristne foreninger og lag, søndagsskoler,
misjonsforeninger, kor, skolelag m.v. 
selv få legge inn nyheter og oppdatere
kalenderen.
Ta kontakt med kirkevergen, og du vil få
brukernavn, passord og opplæring.

Aksjon Håp
2006

Aksjon Håp, som arrangerte innsam-
lingsaksjonen den 10. desember, fikk
inn litt i overkant av 45 millioner kroner
som skal brukes til å avhjelpe nød og
skape langsiktig bærekraft.

I Åfjord var det 17 bøssebærere i aksjon.
Det innbrakte kr 28.800, derav 6.800 i
Stoksund og 22.000 i Åfjord.  Det blir
kr 8,50 pr innbygger.
Takk til alle som var med og gjorde
resultatet mulig, både givere og bøsse-
bærere.

Helge Nilsen, kommuneleder

NY SALMEBOK
Kirkerådet har vedtatt at det
innenfor rammen av prosjektet
Reform av kirkens gudstjeneste-
liv fram mot 2010, skal utar-
beides en ny salmebok og at den
skal utkomme som to bøker. En
bok skal inneholde kjernesalm-
er fra eldre og nyere tid, og for-
nyes ved hver hovedreform av
gudstjenestelivet. Den andre
boka skal være et tillegg som
kan fornyes oftere og være en
utprøving av nytt materiale.
Dagens Norsk Salmebok er fra
1985, mens det kom et tillegg
med nyere salmer i 1997.  KPK
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Løsning av kryssordoppgaven sendes menighetsbladets redaktør innen 28. februar 2007.
Det deles ut to premier à kr.  75.00.

Lykke til.

Heldige vinnere av kryssordoppgaven i forrige nummer av menighetsbladet ble:
Emilie Kühn, Syrinveien 9, 3408 TRANBY.

Marius Bjugan, Nedre Hembre v. 17, 7520 HEGRA.

Gratulerer! Pengepremier blir oversendt.
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Det er en selvfølge at foreldre lærer barn å svømme, sykle og stå på ski. Like naturlig bør vi også forholde oss til
barns mediehverdag. Ved å bli medlem i BarneVakten får du tips om hvordan du kan engasjere deg på en positiv
måte. 

Barn surfer og zapper, trykker og taster. Mediene kan gi barn de mest spektakulære opplevels-
er, og lære dem ting som ingen voksen kan formidle. Men barn trenger også noen voksne i
nærheten som kan hjelpe dem i å bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Kompetansesenter.
BarneVakten er en ideell organisasjon som gir råd om barn og medier. Vårt arbeid er i dag en ressurs for både
foreldre, lærere, ledere, frivillige organisasjoner, myndigheter og andre statlige institusjoner. Vår kompetanse på
barn og medier har også vakt internasjonal oppsikt. BarneVakten legger vekt på å gi allsidig informasjon og all-
menne råd på tvers av menneskers religiøse og politiske ståsted. 

Mer kunnskap - lettere å veilede.
Med stadig flere medietilbud kan voksne lett miste oversikten. Barn er raske til å ta i bruk nye
medier, og behersker ofte disse bedre enn vi voksne. BarneVakten hjelper foreldre til å holde
seg oppdatert, og oppmuntrer dem til å være aktive i barns mediehverdag. Vi trenger å vite
mer om hvordan barn bruker mediene for å kunne gjøre dem i stand til å ta egne og gode valg.
Barn og unge må ikke møtes med en viftende pekefinger, men med forståelse, kunnskap og
tydelighet. BarneVakten ønsker å inspirere voksne til å bruke mediene sammen med barna.

Gi barn det beste. 
BarneVakten er opptatt av å tipse foreldre om de mange gode tilbudene som finnes i mediene. Både i medlems-
bladet og på nettsiden vår anbefales barnevennlige dataspill til ulike aldersgrupper. Der kan foreldre også finne
tips om nettsider som barn trygt kan surfe på. Nettreisen.no er BarneVaktens egen nettside for barn.

Vern om barndommen.
Det er viktig at barn lærer å bruke ulike medier. Samtidig slår FNs barnekonvensjon og den
norske kringkastingsloven fast at barn også har rett til å bli beskyttet mot skadelig informa-
sjon. Dette er rettigheter som BarneVakten ønsker å kjempe for. Derfor har vi en dialog med
ulike medieaktører for å få dem til å ta hensyn til barn når de planlegger og sender ut sine til-
bud. 

Bli medlem!
Ved å bli medlem i BarneVakten er du med og støtter et viktig arbeid. I tillegg får du mye tilbake selv. Som med-
lem mottar du et blad fra oss flere ganger i året. Bladet inneholder aktuelt stoff, spillanmeldelser og temasider om
barn og medier. På den måten vil BarneVakten være en god ressurs for deg. Som medlem i BarneVakten er du
også med og gir oss større gjennomslagskraft.

Barna fortjener det beste vi kan gi dem - også i møte med mediene!

Pris:
250 kroner pr. år.

Ta kontakt med BarneVakten, Skjenet 2, 5353 Straume, eller  www.barnevakten.no

Bli medlem i BarneVakten -
få gode råd om barn og medier



KONTORTID
Åfjord kirkekontor

Rådhuset
Tlf. 72 53 23 25

Mandag - torsdag: kl. 10.00-14.00.

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

DØPTE
Åfjord
26.11.06: Ingelin Arnevik Stamnes
10.12.06: Arn Julian Grøtting

Stoksund
03.12.06: Petter Grøtting

DØDE
Åfjord
23.11.06: Kåre Ottar Forfot  f. 1947
08.12.06: Gudrun Breivold   f. 1910
10.12.06: Arnhild Irene Arvik  f. 1936
22.12.06: Julie Oliva Humstad  f. 1921
24.12.06: Konstanse Hanger  f. 1913

Stoksund
27.12.06: Jonas Paulsen Sørgård  f. 1910

Stoff til påskenummeret av menighets-
bladet må redaktøren ha i hende innen
23. februar 2007.

11. februar - Kristi forklarelsesdag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

18. februar - søndag før faste.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Kirk-
ens Familievern. Nattverd.

25. februar - 1. søndag i faste.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. 
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer til
menighetens arbeid. Kirkekaffe.

4. mars - 2. søndag i faste.
Åfjord kirke kl. 19.30: Thomasmesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Konfirmant-
ene deltar. Ofring til ALPHA-kurs.

11. mars - 3. søndag i faste.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

18. mars - Midtfastesøndag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Forbønnen blir
utformet lokalt. Ofring til menighets-
arbeidet. Menighetens årsmøte på Å
misjonshus etter gudstjenestens slutt.

25. mars - Maria budskapsdag.
Stoksund trygdepensjonat kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Nattverd. Kirkekaffe.

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

VÅRE MENIGHETER

Denne spalten er åpen for personlige
hilsener.  Annonseprisen er kr. 60,- for
inntil 30 ord. Betaling for annonsen
sendes Menighetsblad for Åfjord preste-
gjeld over giro  nr. 4345.06.19214.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i for-
bindelse med 65-årsdagen min.

Eldbjørg Beversmark.

Hjertelig takk til alle som husket meg på
min 70-årsdag med blomster og gratula-
sjoner, på telefon, og ikke minst alle som
jeg fikk gaver av, og som deltok i feiringa.
Takk til mine barn, svigerbarn og barne-
barn for fin innsats.

Bjørg Walleraunet.

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse
med vår mor, Anna Elvebakk’s bortgang.
Asbjørn, Harald og Randi med familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og
oppmerksomhet ved Hildur Halsaunet’s
sykdom og bortgang.

Johannes.

Takk for all vennlig deltakelse, blomster
og omtanke ved min mann og min pappa,
Sverre M. Sæther’s bortgang.

Borghild og Signe Johanne 
med familie.

Takk for all oppmerksomhet og deltakelse
ved Aslaug Fageraunet’s bortgang og
begravelse. En spesiell takk til Åfjord
helsesenter, gruppe 1, for god omsorg og
pleie.

Tore, Julfrid, Liv, Eli og Ludvik 
m. familier.

Hjertelig takk for oppmerksomhet, besøk
og støtte ved vår kjære Arnhild Aarvik’s
sykdom og bortgang.

Gunnar og barn m. familie.

KIRKELISTE SØNDAGENS TEKSTER
Prekenteksten er uthevetPERSONALIA

Julemesse på Tørhaug
Trekning fra julemesse på Tørhaug søndag 26. november 2006: Nisse: Tove Tørhaug, Juleløper:
Arild Tinnen, Juleløper: Gunvor Nilsen, Kaffekanne: Tora Rachløw, Stor rund duk: Oddrun
Braseth, Heklet løper: Jens Sørmeland, Tuppervare skåler: Tor-Helmer Markanes, Brodert
duk: Fam. Norvall Kvernland, Sengesett: Kirstine Reitan, Røyka laks: Hilde Valleraunet,
Adventstake: Tomas Nilsen, Bormaskin: Tor-Helmer Markanes, Gavekort: Marianne Tårne-
svik, Juleløper: Johan Tronga, Kaffekanne: Rune Rognsøy, Heklet løper: Kristin Morkemo,
Brodert løper: Buster. Sigurd A. Stjern, Kaffeservice: Anita Morkemo, Smørbrødgrill: Bjørg
og Johan Tronga, Stor mixer: Fam. Norvall Kvernland, Åttekantet bolle: Idar Haugsnes,
Adventstake: Eli Jensen, Bag: Arnfinn Fjellheim, Borddekorasjon: Jørgen Valleraune, Jule-
løper: Mads Støen, Badehåndduk: Daniel Morkemo, Brodert løper: Pia Haugsnes, Kasserolle:
Ann Valleraunet, Oppskjærmaskin: Ingeborg Morkemo, Kari Trestakk brødkurv: Snefrid
Holm, Gavekort fra Bugten: Thea Pedersen, Sofapute: Ingeborg og Paul Grøtting, Fruktkurv:
Ruth Monkan, Heklet løper: Birgit Grøtting.
Tusen takk til alle som kjøpte lodder! Grendalaget

Kristi 
forklarelsesdag.
2. Mos. 34.27-35
Åp. 1.9-18
Matt. 17.1-9

Søndag før faste.
Jes. 52.13-15
1. Kor. 13.1-13
Luk. 18.4-15

1. søndag i faste.
1. Mos. 2.8-9 og
3.1-19
Hebr. 4.14-16
Matt. 4.1-11

2. søndag i faste.
1. Mos. 32.24-30
2. Kor. 6.1-10
Matt. 15.21-28

3. søndag i faste.
Sak. 12.10
Ef. 5.1-2 og 8-11
Luk. 11.14-23(28)

4. søndag i faste.
5. Mos. 8.1-3
1. Joh. 5.11-15
Joh. 6.1-15

Maria 
budskapsdag.
Jes. 7.10-14
Rom. 8.1-4
Luk. 1.39-45

Palmesøndag.
Sak. 9.9-10
Fil. 2.5-11
Joh. 12.1-13
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INFORMASJON 
B-blad

Barnehagene i Stoksund og Åfjord opplevde en annerledes jule-
markering i år.

Når NRK serverer en konfesjonsnøytral jul på TV, må i alle fall
kirken gi barna et ekte juleevangelium.

Dette maktet prestefrue Stine Kjenes, sammen med staben i Åfjord
prestegjeld, å gjøre både på en visuell og opplysende måte.

Barna ble mottatt av keiser Augustus som fortalte at han ønsket
å sjekke hvor mange som bodde i hans rike. Derfor måtte alle, både
barn og voksne som hadde kommet, skrive seg inn i manntallet.
Og dette ble gjort i en skinnprotokoll med fjærpenn.

Alle som deltok ble så oppkledd som vismenn fra Østerland
med gullforgylte gaver, engler med glitrende glorier, gjetere med
hyrdestav og Josef og Maria.

Engelen Gabriel (sokneprest Kristian Kjenes) tok i mot flokken
som kom fra sin syngende vandring rundt kirken, med hilsenen
”Frykt ikke”, når de banket på kirkedøra, mens spilleengelen Ariel
(organist Astrid Elvebakk) ledet deltakerne videre i englesangen.

Foran alteret banket de på hos vertshuseieren, som dessverre
hadde fullt hus, men som viste dem til rette i stallen, innfor
alterringen, der Josef og Maria kunne ta imot sin førstefødte, for
deretter å bli hyllet av vismenn, gjetere og engler.

Noen av barna, som var litt bråkjekke i starten, gikk fort inn i
rollene sine, og etter hvert ble julevandringen i kirken et levende
møte med det som skjedde i Betlehem den gang Jesus ble født.

I etterkant har mange av barna fortalt om dette både i barne-
hagen og hjemme, så det er tydelig at her har julens hovedinn-
hold blitt formidlet rent og klart.

JULEVANDRING I KIRKEN
(Tekst og bilder: Keiserlig hoffotograf Helge Nilsen)


