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TUVA.
Bildet av Tuva (Imsafjellet) er tatt av redaktøren for menighetsbladet den 6. februar 2008. Tuva ligger på 274 m
over havet, og det er ca. 5.2 km fra Skola og oppover dit (tur - retur).

God påske! 

Åfjord kirke Stoksund kirke

God påske! 



På kirkemøtet i høst ble det drøftet og vedtatt flere
viktige saker. Dessverre ble det i norske medier
stort sett bare fokusert på et vedtak, nemlig:
”Homofile i partnerskap - tilsetting og vigsling”.
Men det ble drøftet og gjort vedtak i saker som
etter min mening er mye, mye viktigere enn
homofilisaken. 
Hovedsaken på kirkemøtet var miljø - og klimaut-
fordringene vi lever i. Sakens tittel var: ”Truet liv
- troens svar. Kirkens vitnesbyrd i lys av klima-
endringer og arbeid med miljø, forbruk og rett-
ferd.”
Komitéen som forberedte denne saken var komm-
et fram til at det trenges en ny og dyptgående
reform i vår kirke som tydeliggjør kirkens opp-
drag i forhold til disse utfordringene. Vi må tenke
langsiktig og handle nå! I vedtaket kommer kirke-
møtet med flere utfordringer til de sentralkirke-
lige råd, bispedømmerådene, fellesrådene og til
menighetene. Hele vedtaket kan du finne på
www.kirken.no/miljo
En annen viktig sak som ble vedtatt, var den nye
planen for diakoni. Denne definerer diakonien
slik: ”Diakonien er kirkens omsorgstjeneste.
Den er evangeliet i handling og blir uttrykt
gjennom nestekjærlighet, inkluderende felles-
skap, vern om skaperverket og kampen for
rettferd.” Vern om skaperverket og kampen for
rettferd er nye momenter som er trukket inn i
definisjonen av diakoni. Det synes jeg er flott!
Vi ser at disse to sakene fra kirkemøtet griper inn
i hverandre. Og det er store utfordringer til oss
som kirke, men også som enkeltmenneske. Jeg
håper vi lar oss utfordre. 
De fleste av oss må vel begynne med å skape en
holdningsendring hos oss selv.
Den pensjonerte svenske biskopen Martin Lønne-
bo talte på kirkemøtet. Han sa:  
”La barnebarnas (barnas) øyne være ditt skrifte-
speil. Hvilken rett har jeg hatt til å gjøre jorden
dårligere for dem? Nå må jeg være med og gjøre
alt jeg kan for å etterlate en verden til våre barne-
barn (barn) der de kan leve et godt liv.”

Vi må prøve å praktisere troen på en måte som
viser at vi er en del av naturen med et spesielt for-
valteransvar. Gud er skaperen og har gitt oss et
forvalteransvar over skaperverket. Forvalte! Ikke
herske og ødelegge! Om vi kunne la takk og und-

ring prege vårt forhold til skaperverket! Tore
Johnsen, leder av Samisk Kirkeråd, sa det slik på
kirkemøtet:
”Menneskenes liv er felt inn i jordas liv. Dette er
urfolksperspektivet i denne saken. I klimakrisens
tidsalder skulle vi kanskje se at det er ved å bøye
oss ydmykt til jorda at vi strekker oss mest mot
himmelen.”
Nestekjærlighetsbegrepet må utvides til også å
innebære miljøengasjement og kampen mot fatt-
igdommen. Og vi må våge å stå opp for menn-
esker som får krenket menneskeverdet sitt.
Det er forferdelig urettferdig at det er verdens fatt-
igste som må betale den høyeste regningen for
klimautslippene de rike landene er ansvarlige for,
fordi de største klimaendringene kommer der de
fattige bor, for eksempel i Afrika.
”Forsake” er et negativt ord for de fleste av oss.
Men la oss prøve å snu det til noe positivt. For de
aller, aller fleste av oss må forsake noe av vårt for-
bruk til fellesskapets beste.
FNs miljøprogram slår fast at ressursforbruket i
industrialiserte land må ned til en tiendedel for å
bli globalt bærekraftig!
Så får vi løfte frem gleden ved å leve enklere i
forbrukersamfunnet.
Asle Finnseth (redaktør av tidsskriftet STREK)
sa i et intervju i Vårt Land:
”Jeg har aldri skjønt hvorfor vi skal nøye oss med
”trøstepremien”; penger, konsum og komfort, når
vi kan fylle sjelen med avgjørende gleder i rela-
sjon til Gud i stedet.”

Og vi må si til oss selv: ”DET NYTTER!” Min
innsats er viktig og avgjørende. Din innsats er
viktig og avgjørende! Klart vi kan forandre verd-
en! Hva ellers er det som kan forandre verden? 
Ungdommens Kirkemøte uttrykte seg slik: Vi fikk
et oppdrag om å forvalte Guds skaperverk, ikke
herske over det. Men hvordan har det gått? Hva
er vi i ferd med å gjøre med jorda vår, hverandre
og oss selv? Vi erkjenner i smerte at vi som
mennesker og kirke har sviktet vårt oppdrag.
Sammen med mannen utenfor Jeriko må vi rope:
”Kyrie eleison, Herre, gi oss synet tilbake så vi
kan gjenkjenne det vakre i naturen, i hverandre
og i oss selv. Gud, gi oss krefter og vilje til å
handle!”

Else Koren Nesheim

Diakonen
Hei alle sammen! Jeg har valgt denne
sangen av Andrea Crouch som har en 
utrolig fin melodi (som dere ikke hører).
Den beskriver min (be)undring av Jesu
kjærlighet til meg. 

I don’t know why Jesus loves me
I don’t know why he cares
I don’t why Jesus sacrificed his life
Oh, but I’m glad, so glad he did.

Where would I be if Jesus didn’t love me
Where would I be if Jesus didn’t care
Where would I be if he hadn’t sacrificed his life
Oh, but I’m glad, so glad he did.

I don’t know why Jesus loves me
I don’t know why he cares
I don’t why Jesus sacrificed his life
Oh, but I’m glad, so glad he did.

Fritt oversatt for dere som ikke skjønte noe
av dette:
Jeg vet ikke hvorfor Jesus elsker meg
jeg vet ikke hvorfor han bryr seg
jeg vet ikke hvorfor Jesus ofret sitt liv
men jeg er glad, så glad han gjorde det.

Hvor ville jeg vært hvis Jesus ikke elsket meg
hvor ville jeg vært hvis han ikke brydde seg
hvor ville jeg vært hvis han ikke ofret sitt liv
men jeg er glad, så glad han gjorde det.

Jeg utfordrer John Christian Kjenes til å
skrive om sin sang i neste menighetsblad!

Hilsen Barbro Caroline Ugedal.

Årsmøte i Åfjord
Felleslag av NLM.

Søndag 3. februar ble det holdt årsmøte i
Åfjord Felleslag av NLM. Roald Ugedal
ble valgt som møteleder, mens Annbjørg
Tjørhom var sekretær og referent. Fra
valgene tar vi med følgende: Leder i
Felleslaget: Roald Ugedal. Sekretær:
Åslaug B. Melås. Barne- og ungdoms-
nemnda: Øyvind Ugedal, Anne Grete
Strømsli og Svein Ole Daltveit. 1. vara:
Brit Helen Hoås. Julesalgskomite: Oddny
Berdal, Roald Ugedal, Ivar Tjørhom,
Gunnveig Å. Ugedal, Ivar Melås, Venke
Tinnen og Arnhild Saltbones. Valg-
nemnd: Arne Amundal, Liv Strømsli og
Lise Taraldsen. Revisor: Jon Kristian
Lomundal med vara: Joar Sørdahl.
På ettermiddagsmøtet talte Ola Sjømæling,
og Olav Vestbøstad viste bilder fra Indo-
nesia. Det var bra oppmøte på begge møt-
ene.
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Julebasar på Tørhaug
Trekning fra julebasar på Tørhaug 24. november 2007: Gavekort fra Bygg & Bo: Dagny 
Solstad, Koffert: Anny Humstad, TV-kanne: Ann Valleraunet, Adventstake: Astrid og Alf
Sæter, Glassfat: Mary og Asbjørn Hammer, Badehåndduker: Odd Grøtting, Håndduk: Eva
Tørhaug, Nøkkelskap: Marius Rømma, Damejakke: Greta Hanger, Gavekort fra Bugten:
Martine Storvik, Kolonialkurv: Linda Krokstad, Vannkoker: Astrid Selnes, Toilettmappe:
Reidun Vikan, Damejakke: Ruth-Sissel Tinnen Stjern, Sengesett: Randi og Kåre Blix,
Rosemala fat: Hildur Markanes, Fruktfat: Leo Svenning, Skritt-teller: Fam. Jan Robert 
Humstad, Knivblokk: Eva og Olav Braseth, Walkie-Talkie: Sverre Fjellheim, Brødrister:
Arne Ås, Gavekort fra Kr. A. Tinnen: Julie Jensen Schiøll, Blender: Per Olav Koteng,
Ryggsekk: Astrid og Oddmund, Konfekteske: Mari Markanes, Damevest: Anne og Arne
Braseth, Knivsett: Marius Markanes, Julenisse: Birgit Grøtting, Bag: Anne og Arne Braseth,
Kasserolle: Mari og Tor Markanes, Måleband: Berit Solli, Dyne og pute: Birgit Grøtting.
Takk til alle som kjøpte lodd! Grendalaget.

Min sang



Møter ved Misjonssambandet.
Vi vil minne om følgende møter/møteuker
ved Misjonssambandet:
4.-9. mars: Å ved Rolf Lavik.
1.-3. april: Børmark ved Ivar Moen.
15.-17. april: Skråfjord ved Oddmund
Sørli.
18.-20. april: Å ved Ola Tulluan.
30. april - 1. mai: Sørdalen ved Rolf
Lavik.
2.-4. mai: By ved Rolf Lavik.
Hjertelig velkommen til samlingene om
Guds ord!

Formann for Å misjonshus.
Under årsmøtet for Å misjonshus den 30.
januar ble Vidar Daltveit gjenvalgt som
formann for misjonshuset for 2008. Alle
henvendelser ang. utleie av misjonshuset
m.v. kan rettes til ham over mobiltelefon
91 85 95 27.

Basar for Å misjonshus.
Den tradisjonelle vårbasaren for Å
misjonshus blir lørdag 5. april kl. 18.00 på
misjonshuset. Vi er svært takknemlige for

gevinster til basaren også denne gangen,
og disse kan leveres til formannen, Vidar
Daltveit, eller til noen av de andre som sitt-
er i styret for huset. Unge og eldre er
hjertelig velkommen til misjonshusbasar-
en!

Samemisjonen.
Tradisjonen tro vil det også i år bli basar i
Sørdalen bedehus onsdag før skjærtorsdag
kl. 19.00 til inntekt for Samemisjonen.
Dette er den såkalte Norabasaren, og vi
håper på godt oppmøte også denne gang-
en. Skjærtorsdag blir det påskemøte i Sela
Fjellkirke kl. 16.00 for Samemisjonen.
Misjonsgave. Det blir andakt av Petter E.
Skansen begge steder. Hjertelig vel-
kommen!

Påskemøter på By bedehus.
Det blir følgende møter på By bedehus ved
Normisjonen:
Påskeaften 22. mars kl. 19.30.
1. påskedag 23. mars kl. 19.30.
2. påskedag 24. mars blir det påskefrokost
kl. 10.00 for hele familien. Taler på møt-
ene blir Martha Stormo. Alle er hjertelig
velkommen!

By og Stjern Normisjonsforening.

Maksklubben og Yngres.
Maksklubben og Yngres har møter i
Heggli barnehage på disse mandagene kl.
18.00: 10. mars, 7. april, 21. april og 5. mai
(sommeravslutning).
Maksklubben er for gutter og jenter fra 1.-
3. klasse, mens Yngres er for gutter og
jenter fra 4. klasse og oppover. Hjertelig
velkommen!

Yngreslaget Stoksund.
Yngreslaget Stoksund har møter på Stok-
sund skole disse mandagene kl. 19.00: 3.
mars, 31. mars, 14. april og 28. april
(sommeravslutning). Gutter og jenter fra
4. klasse og oppover er hjertelig vel-
kommen!

Kulturprisen til Roald Ugedal.
Under kulturuka fikk Roald Ugedal tildelt
kulturprisen for 2008 under en tilstelning
i Åfjordhallen lørdag 19. januar. Roald
fikk prisen overrakt av ordføreren for 40
års trofast arbeid i yngreslagene i Stoksund
og Åfjord. Vi synes det er fint at arbeid i
kristen regi blir verdsatt på denne måten,
og vi gratulerer Roald med prisen, samtid-
ig som vi takker Roald for hans innsats og
trofasthet i det kristne arbeidet gjennom
mange, mange år!

Redaktøren.

Åfjord kirkekor.
Er du glad i å synge?
Åfjord Kirkekor har startet opp igjen og
trenger sangere på alle stemmegrupper,
men spesielt mangler vi mannsstemmer. 
Vi har øvelser på onsdager kl. 19.30. Sted:
Åfjord kirke. Er du interessert i å være
med i et trivelig og sosialt miljø, så er det
bare å møte opp. Velkommen!
Tlf. Astrid: 72531276 - Mob. 98473174.
Tlf. Solfrid: 72531229 – Mob. 48185124.

Gave fra Åfjord Sparebank.
Menighetsbladet vil med dette rette en stor
takk til Åfjord Sparebank for gaven på kr.
20.000,- som bladet mottok fra banken før
jul. Hjertelig takk for den store gaven!

Petter E. Skansen
redaktør.

Bruk av nettbank ved betaling
av blomsterhilsener.
Dere som betaler over nettbank, må gi
beskjed til kassereren før begravelsesdag-
en, slik at blomsterhilsenen kan bli med.
Det tar over en uke fra dere belaster konto-
en deres til kassereren får beskjed gjenn-
om posten.

Åfjord blomsterfond.

MENIGHETSBLAD
for Åfjord prestegjeld
www.afjord.kirken.no

Utgitt av:
Stoksund og Åfjord kirkelige råd.

Redaktør:
Petter E. Skansen
Tlf: 72 53 13 65
Adr. 7170 Åfjord

Kasserer:
Torunn Dolmseth Amundal

7170 Åfjord
Styre:

Oddbjørg Karlsaune, Inger Helen
Mørreaunet, Marit Hansen,

Nelly Harbak, Petter E. Skansen
Redaksjonsadresse og utgiversted:

7170 Åfjord
Sats: Fosen Vekst AS, Åfjord

Trykk: Fosen Trykkeri AS

Bladpenger sendes:
Menighetsbl. for Åfjord pgd.

7170 Åfjord
Bankgiro: 4345.06.19214 

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

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

Bankgiro: 4345.10.22769

Vårkonsert 
i Åfjord kirke

søndag 27. april kl. 19.30.
Kor, korps og solister deltar.
Alle er hjertelig velkommen!
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”For ordet om korset er dårskap for
dem som går fortapt, men for oss som
blir frelst, er det Guds kraft.”    1. Kor
1.18.
Ordet om korset er det kristne budskap i
en sum. Det understreker på en tydelig
måte at frelsen er en gave, et inngrep
ovenfra - av Gud selv. Ordet om korset
viser at det ikke går noen vei fra oss
mennesker oppover til Gud, men at Gud
stiger ned til oss gjennom sin egen Sønn,
Jesus Kristus, og frelser oss ved sin sted-
fortredende lidelse, død og oppstandelse.
Ordet om korset er en Guds kraft til frelse
for hver den som tror på Jesus og det han
har gjort for oss.

Men for mange er ordet om korset en dår-
skap. Det vekker forargelse og anstøt. Slik
var det sikkert for mange av dem som
bodde i Korint også. For grekerne som
var så opptatt av filosofi og visdom, lød
budskapet om den korsfestede Frelser
som den rene meningsløshet. Og slik er
det nok for mange i dag også. Ordet om
korset blir en dårskap.

Men for andre er ordet om korset det
kjæreste budskapet de eier. Det blir en
Guds kraft til frelse i deres liv. Ordet om
korset er ordet om forsoningen, slik det
står skrevet i 2. Kor. 5.19: ”Det var Gud
som i Kristus forsonte verden med seg
selv, slik at han ikke tilregner dem deres

misgjerninger, og han overgav ordet om
forsoningen til oss.” I påskens høytids-
vers synger vi om dette slik: ”Min Gud er
en forsonet Gud, min himmel er nu åpen.”

Ordet om korset har også vært en inspira-
sjonskilde for mange salme- og sangfor-
fattere. Gjennom sitt budskap har de for
all ettertid fått male et levende bilde av
det som skjedde for ca. 2000 år siden. I en
av disse sangene har forfatteren formulert
dette slik:

”Det var en som var villig 
å dø i mitt sted,
for at jeg skulle leve ved ham.
Ja, til korset han gikk
hvor han kjøpte med fred,
Da han sonet min synd,
det Guds lam.

Kor:
Alt som var meg imot,
ble utslettet med blod,
Det ble naglet til korset med ham.
Hvilken byrde han bar,
da han sonoffer var
Og tok bort all min synd og min skam.”

Velsignet påskehøytid til alle menighets-
bladets lesere!

Med hilsen
Petter E. Skansen.

Korsets budskap!

Ved Åfjord Helsesenter, sykehjemmet, er
vi så heldige å motta minnegaver i for-
bindelse med begravelser, noe vi er veldig
takknemlige for. Det har vært en del
spørsmål om hva vi bruker disse gave-
beløpene til, og derfor ønsker jeg å rede-
gjøre for praksis og regler knyttet til dette.
Pengegaver settes alltid på egen rente-
bærende gavekonto.
Hvis pårørende ønsker at midlene skal
brukes til noe spesielt, eller til en enkelt
gruppe ved sykehjemmet, vil dette selv-
sagt bli etterkommet. Pårørende må
gjerne komme med forslag.
”Gavemidler uten vilkår skal ikke 
knyttes til ordinære driftsoppgaver/utgift-
er, men kan nyttes til utstyr, inventar,
opplevelser, kunst og til særskilte kompe-
tansehevende tiltak. Formålet må komme
både beboere og/eller ansatte til gode.”
(Fra Rutinebeskrivelse, Åfjord kom-
mune).

Eksempler på hva minnegaver har vært
brukt til: TV’er på korttidsrom, inventar
som skap, reoler, CD/DVD-spillere,
utsmykking/tekstiler til dagligstuene,
”søndags-serviser”, kulturelle opplevels-
er, teleslynge i senterbygget.
Dette er med på å gi beboerne og de som
arbeider her ”det lille ekstra” som man
ellers, strengt tatt, ikke kan prioritere inn-
enfor et ordinært driftsbudsjett. Et drifts-
budsjett vil alltid ivareta det nødvendige,
men ikke alltid ta høyde for alle tiltak
som øker trivselen for de som bor og
arbeider her.
Gavemidlene blir ofte gitt til Åfjord
Helsesenter som takk for god omsorg og
pleie. Vi håper at vi gjennom vår praksis
kan vise at vi forvalter disse midlene med
respekt og takknemlighet.

Med hilsen Lisbet Nebb,
Avdelingsleder.

MINNEGAVER
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KIRKEGÅRDEN
LEKEPLASS 

ELLER 
GRAVPLASS
PARK ELLER

HELLIG HAGE
Kirkegården skal betjene både de lev-
ende og de døde. Den er tilpasset de
levende ved at den fungerer godt og
skal være et verdig sted under grav-
ferden, den skal gi de besøkende en god
opplevelse og være en god arbeidsplass
for de som jobber der. 
Omsorgen for de døde knytter seg først
og fremst til jordbunnsforhold og dren-
ering, noe som er bestemt i lover og for-
skrifter for kirkegårder.
En kan nok også si at kirkegården er et
rekreasjonsområde, men et annerledes
rekreasjonsområde, der en ikke skal for-
styrres av det hverdagslige. All ferdsel
skjer gående. Inngangspartiet er som et
slags filter, der en kan legge av seg det
hverdagslige og stemme sinnet til ro.
Men kirkegården er likevel ingen park
hvor vegetasjon og landskapsforming
har fritt spillerom. Nei, den er en kirke-
gård, men likevel vakker, velstelt og til
gagn for dem som ferdes der. Kirke-
gården er heller intet løpested for jogg-
ende eller et område for lufting av
hunden eller en snarveg for syklende
mellom boliger og butikker.
Den er et sted hvor en kan pleie minn-
ene etter sine kjære og hvor en kan
kjenne samhørighet med de døde som
ligger i gravene.
Den er også en hellig hage som skal ha
en standard som er hevet over det hver-
dagslige av respekt og omsorg for den
døde.
Dette stiller store krav til oss alle, både
de som jobber på kirkegården og
politikere som bevilger penger til
anlegg og stell av kirkegårder. Også til
de som besøker den for å kjenne sin til-
hørighet til forfedre eller små barn som
gikk bort så alt for tidlig.
La oss sammen ta godt vare på de flotte
kirkegårdene vi har i Åfjord, til trøst og
glede for oss som lever i dag, og samm-
en gjøre dem til et flott minnested også
for de generasjoner som kommer etter
oss.
Skrevet av kirkeverge Helge Nilsen etter
ideer fra kirkegårdskonsulent Helge
Klingbergs skrifter.



– Hver gang en av ungene mine går ut
døren, stopper hjertet mitt av redsel.
Og det begynner ikke å slå igjen før de
er trygt hjemme igjen, forteller Zahrah
Iaftah, mor og bosatt i Bagdad i Irak.

Hun har allerede mistet en sønn i krig-
en. Han kom i veien for en skudd-
veksling da han gikk på gata. En ann-
en av hennes sønner, Karrar, har ikke
mulighet til å gå på skolen, men er med
og forsørger familien som gatefeier.
Kanskje en av de farligste jobbene i en
av verdens farligste byer. 

Zahrah er bare en blant millioner
mennesker som lever i skyggen av krig
og terror verden over. Mennesker som

drømmer om å kunne være trygge.
Mennesker som håper det en gang kan
bli fred, så de kan få tilgang til helt
ordinære rettigheter som skolegang,
helsetilbud og sikkerhet. 

Krig og konflikt fører til fattigdom og
hindrer utviklingen av et samfunn.
Kamp om ressurser kan skape grobunn
for nye konflikter. Dersom vi vil skape
varig fred og trygghet, må fattig-
dommen bekjempes.

Derfor vil Kirkens Nødhjelp gjennom
fasteaksjonen i 2008 rette fokus mot
mennesker i skyggen av krig og terror.
Gjennom en felles dugnad skal menig-
heter, lokalsamfunn, unge og voksne

over hele Norge være med å gjøre
drømmer til virkelighet. 

Kirkens Nødhjelp jobber både for å
skape fred og med å bedre levekårene
til dem som bor i områder rammet av
krig, terror og konflikt. Ditt bidrag til
fasteaksjonen er derfor viktig og vesent-
lig.

Jesus lærte oss hvordan vi skal ta vare
på hverandre som gode medmennes-
ker. La Jesu egne ord om nestekjærlig-
het gi inspirasjon og motivasjon til å
arbeide for en mer rettferdig verden!

Er du med?

Løsning av kryssordoppgaven 
sendes menighetsbladets redaktør 

innen 28. mars.
Det deles ut to premier à kr. 75.00

Lykke til!

Heldige vinnere av kryssord-
oppgaven i forrige nummer av 

menighetsbladet ble:
Leah Harsvik, 7170 ÅFJORD.

Oliver K. Larsbråten, Reksterfaret 10,
7130 BREKSTAD.

Gratulerer! 
Pengepremier blir sendt/overført!

Krig og terror stjeler menneskers drømmer.
Sammen kan vi ta drømmene tilbake. 

Du har muligheten gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2008! 
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Nå er det snart gått 2 måneder siden turen til
Kuwait, Jordan og Syria som jeg skrev jeg
skulle være med på, i novembernummeret av
menighetsbladet. En tur som skulle gi oss inn-
blikk i Kirkens Nødhjelps (KN) arbeid i Irak.
Det ble en spennende tur som dessverre begynte
ganske frustrerende. Det var nemlig tykk tåke
på Værnes da tre av oss fra Trøndelag skulle
dra, så det gikk ikke noe fly. Dermed gikk vi
glipp av Kuwaitdelen av turen. Der skulle vi
møte KNs medarbeidere som jobber i Irak. Men
vi fikk høre mye om dette arbeidet da vi kom til
Jordan og møtte Jan Kristiansen, som er leder
for arbeidet i Irak. 
Irak er et utrygt og kaotisk land å være i, og jeg
må beundre de lokale medarbeiderne til KN. Jan
har aldri vært i Irak. Det er for farlig. Der kikk-
er alle seg over skulderen. Man vet ikke hvem
som er venn eller fiende. Man går i konstant red-
sel for skyting, bil- og selvmordsbomber, kid-
napping, vold og drap. Medarbeiderne til KN,
som alle er muslimer, ligger ”lavt” med at de
arbeider for KN. KN forbindes med vesten og
”vesten = fienden” for mange.
Det er ikke direkte nødarbeid som drives i Irak,
men langsiktig utviklingsarbeid, med fokus på
fire forskjellige prosjekter:
Aktivitetssenter. Hit kommer barn og unge til
noen timers trygghet i hverdagen. Høye gjerder
og vakter. Her kan de leke, få undervisning, ta
eksamen. Mange skoler er nemlig blitt nedlagt
pga krigen. Her kan de få hjelp til sine traumer.
Mange av dem har jo grusomme opplevelser å
bære. Et viktig og flott arbeid.
Vannprosjekter. Å ha vann, og å ha rent vann,
er veldig viktig for hygiene og helse. KN har
ingeniører som reparerer og legger nye vann-
ledninger. For mye er ødelagt i Irak Vannrens-
ing er også en bit. Det er viktig at landsbyer, og
ikke minst sykehus, får rent vann.
Rehabilitering. Mange bygninger er ødelagt pga
bomber. Også mange skoler. KN er med på å
bygge opp igjen og legger særlig vekt på skol-
er. De ønsker også å bygge hus for de internt
fordrevne flyktningene i Irak. Det er over to
millioner av dem.
Menneskerettigheter / kvinnegrupper. KN
knytter menneskerettighetene til alle prosjekt-
ene sine. Etter invasjonen i Irak, har kvinnene
fått det ekstra vanskelig. Konservative
muslimske grupperinger har vokst, og her har
kvinner ingen rettigheter. Mannen har all makt.
Kvinner bør ikke gå ut alene. Fare for kidnapp-
ing, voldtekt og drap. I kvinnegruppene kan
kvinnene (de som får lov av mannen sin til å
dra) bl.a. lære engelsk og data. Det legges også
mye vekt på å lære dem om menneskerettighet-
er, om kvinners rettigheter. De blir lyttet til og
verdsatt. Dette er kjempeviktig.
Å få innblikk i dette arbeidet og situasjonen i
Irak, var svært interessant. KN gjør et veldig
viktig og flott arbeid i et land hvor mange andre
hjelpeorganisasjoner har trukket seg ut pga den
farlige situasjonen. Og de muslimske medar-
beiderne gjør en jobb med livet som innsats.
Hver annen måned har Jan møte med lederne for

prosjektene, i Kuwait. Her rapporteres, disku-
teres, kontrolleres og planlegges det. Og Jan må
vise tillit og oppmuntre. Han gjør en flott jobb.

Mange irakere, flere millioner, har måttet flykte
over til nabolandene, bl.a. Jordan og Syria.
Noen fikk med seg formuen sin, andre noen få
eiendeler og mange kom tomhendte. De fleste
av disse har det svært vanskelig. De har ikke
oppholdstillatelse, de får ikke arbeid. De fleste
bærer på store fysiske og psykiske traumer.
Stadig redde for å bli sendt tilbake. Mange opp-
søker de lokale kirkene for å få hjelp. De treng-
er hjelp til det meste; mat, penger, klær, et sted
å bo, medisiner osv. Kirkene gjør en stor inn-
sats. Vi fikk møte kirkeledere i begge landene.
Her hjelpes uten å diskriminere. Mange muslim-
er er overasket over den hjelpen de får fra de
kristne. Mottakerlandene gjør en stor innsats,
men har begrenset med ressurser og får ikke den
hjelpen de burde ha fått fra andre land. De har
nå stengt grensene. Utfordringene er mange: Økt
kriminalitet, prostitusjon, økte priser, få nok
skoleplasser, økte helsekøer osv. Dette er en
flyktningkrise som ikke har fått den stor spalte-
plassen her hjemme. Å høre om disse flykt-
ningene og deres situasjon, gjorde et dypt inn-
trykk på meg.

I Jordan er det også mange palestinske flykt-
ninger. De kom dit i 1948 og 1967.  Det er flere
flyktningleire eller rettere sagt, bosetninger. De
fleste palestinske flyktningene har Jordansk pass
og mange vil nok aldri reise tilbake, selv om det
gikk an. Andre gir aldri slipp på drømmen om å
komme tilbake og leverer den drømmen videre
til sine barn og barnebarn..

Vi besøkte et muslimsk senter i Syria. Der ble
vi møtt med gjestfrihet og omtanke. Men der
hvor vi ønsket en dialog, ble det enveiskom-
munikasjon. De var lite interessert i å lytte. Det
ble nærmest misjonering. En ganske underlig
opplevelse.
Men dialogen er viktig. I Jordan og Syria har
muslimer og kristne levd godt side om side, og
gjør det også nå. Men uroen ligger der for at
dette skal forverres.
Vi fikk også være turister på historisk grunn.
Nebo fjellet, Dødehavet, gamlebyen i Damaskus
som var et spennende sted med sine smale gat-
er og basarer. 

Det var en spennende tur. Jeg fikk møte med
mennesker som har det svært vanskelig og lev-
er i usikre forhold. Og jeg fikk møte mennesk-
er fulle av ansvar, omsorg og kjærlighet til sine
lidende medmennesker. Det var inspirerende og
interessant å få et nært innblikk i Kirkens Nød-
hjelps arbeid ute. Det er godt å se at mennesker
som trenger det får støtte og hjelp i livene sine.
Turen ble en utfordring til meg i forhold til mitt
eget liv; mine holdninger, mine prioriteringer og
min vilje til å dele.

Else Koren Nesheim

Midtøstenturen

Hjertelig takk til alle for blomster og gaver
på min 70-årsdag.

Astrid Simavik.

Hjertelig takk for oppmerksomheten på min
80-årsdag. Takk for telefoner, blomster og
gaver.

Gunhild Holmeng.

Tusen takk for oppmerksomheten på min
90-årsdag.

Helga Markanes.

Takk for minnegave gitt til Hjemmetjen-
esten i forbindelse med Edvind M. Mandal
sin begravelse.

Hjemmetjenesten.

En varm takk for all deltagelse ved vår
kjære Rita Larsen’s bortgang og begravelse.
Takk for blomster og pengegaver til Norsk
Luftambulanse og Åfjord blomsterfond.

Magnhild og barna m. familier.

Takk for all deltakelse og hjelp ved Einar
Ingolf Tårnesvik’s bortgang og begravelse.

Ragnhild Markanes.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved
Birger Skjærvik’s bortgang og begravelse.
Takk for blomster, minnegaver til hjemme-
sykepleien og blomsterfondet.

Elsa med fam.

PERSONALIA
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.

Påskeleir på
Skaugdal skole

Leirtilbud fra Samemisjonen.
Tid: 15. - 18. mars.
Alder: 9 - 13 år.
Pris: 500 kr. 
(søsken 450 kr. pr. person).
Nærmere opplysninger får du
hos: Norges Samemisjon,
Trøndelag krets, 
Vestre kanalkai 20, 
7010 TRONDHEIM. 
Tlf.: 47 47 61 61.
E-post: trondelag@samemisjonen.no
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VÅRE MENIGHETER
DØPTE

Åfjord
02.12. Tonje Almendingen
09.12. Andrea Michelle Næss Karlsen
25.12. Julia Berdal
25.12. Leander Aune Sundet
20.01. Trond Are Skreddernes
20.01. Paul Markus Finseth Frengen
03.02. Marius Gilde

DØDE
Åfjord
30.12. Elsa Nittemark   f. 1936
31.12. Ida Karoline Rømma   f. 1939
15.01. Ivar Grøtting   f. 1930
21.01. Harald Jentoft Rovik   f. 1922

Stoksund
31.12. Bjarne Torleif Skjærvik   f. 1935
03.01. Borghild Olise Refsnes   f. 1919
26.01. Hjørdis Pauline Hosen   f. 1913

Stoff til neste nummer av menig-
hetsbladet må være redaktøren i
hende innen 28. mars 2008.

27. april - 5. søndag e. påske.
Stoksund trygdepensjonat kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian
Kjenes. Ofring til menighetsarbeidet.
Åfjord kirke kl. 19.30: Vårkonsert. Ofring
til menighetsarbeidet.

9. mars - Maria budskapsdag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

16. mars - Palmesøndag.
Momyrstua kl. 11.00: Familiegudstjen-
este. Ofring til søndagsskolearbeidet i
Åfjord.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse.
Takkoffer til Selahaugens Venner.
Kirkekaffe.

20. mars - Skjærtorsdag.
Åfjord kirke kl. 19.30: Påskemåltid med
nattverd ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til Israelsmisjonen. 
Sela Fjellkirke kl. 16.00: Møte for
Samemisjonen ved kretsformann Petter
E. Skansen. Gave til Trøndelag krets av
Norges Samemisjon.

21. mars - Langfredag.
Stoksund kirke kl. 19.30: Langfredags-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian
Kjenes. Ofring til KFUK-speiderne.

23. mars - 1. påskedag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjen-
este ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til Kirkens Bymisjon. Nattverd.
Stoksund kirke kl. 14.00: Høytidsguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til Kirkens Familievern. Nattverd.

24. mars - 2. påskedag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

30. mars - 1. søndag e. påske.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

6. april - 2. søndag e. påske.
Åfjord kirke kl. 19.30: Thomasmesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Konfirmantene
deltar. Ofring til Barnevakten. Nattverd.

13. april - 3. søndag e. påske.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
Kirkens Fengselsarbeid.

20. april - 4. søndag e. påske.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
Norsk Søndagsskoleforbund. ”Søndags-
skolens dag.”

KIRKELISTE
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, og
takk for blomsterhilsener, pengegaver til
blomsterfondet og Sjømannsforeningen
Bølgen ved vår kjære søster, Elsa Nitte-
mark’s bortgang. Takk også til hjemme-
sykepleien og Helsesenteret for god
omsorg.

Liv, Britt og Toril m. familier.

Hjertelig takk for minnegaven på kr.
13.110,- ved Elsa Nittemark’s begravelse.

Sjømannsforeningen ”Bølgen.”

I anledning Borghild Refsnes’ bortgang
takker vi for all deltakelse. En spesiell takk
til Dagsenteret og gruppe 2 ved Åfjord
Helsesenter for kjærlig omsorg og pleie.

Anny Andresen m. fam.
Karl Steinar Refsnes m. fam.

Hjertelig takk for minnegaven til hjemme-
tjenesten i forbindelse med Bjarne Skjær-
vik’s bortgang og begravelse.

Avd. Hjemmetjenesten
Gruppe Stoksund.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse i
anledning vår kjære Ivar Grøtting’s bort-
gang. Takk for blomster, pengegaver til
gruppe 2 ved Åfjord Helsesenter og
Blomsterfondet. En spesiell takk til Åfjord
Helsesenter og Hjemmesykepleien for god
pleie. Og ellers en stor takk til alle som
hjalp oss på begravelsesdagen.

Aslaug,
May m. fam., Inge m. fam.

Hjertelig takk for minnegaven til Åfjord
Helsesenter i forbindelse med Ivar Grøtting
sin begravelse.

Åfjord Helsesenter.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved
vår alles kjære Johan Ludvig Moen’s bort-
gang og begravelse. Takk for telefoner,
blomster og gaver til Brandsfjord blomster-
fond. En spesiell takk til Hjemmesykeplei-
en og til Roan sykehjem for god omsorg og
pleie.

Solveig m. familie.

Takk for minnegaven gitt til Hjemmetjen-
esten, gruppe Stoksund, i forbindelse med
Harald Rovik sin begravelse.

Hjemmetjenesten,
Gruppe Stoksund. 

PRIVATE TELEFONER
Astrid Elvebakk, kantor, tel 72 53 12 76
Ludvik Fageraunet, kirketjener Åfjord, mob 48 07 12 33
Kristian Kjenes, sokneprest, mob 92 22 67 83
Else Koren Nesheim, diakon, tel 72 53 11 25
Reidar Moen, kirketjener Stoksund, mob 90 10 92 51
Helge Nilsen, kirkeverge, mob 40 40 15 20

ÅFJORD KIRKEKONTOR
Stoksund og Åfjord menighet
Rådhuset, 7170 Åfjord
Telefon 72 53 23 25  •  Fax 23 90 22 98

Kontortid: Man – Tor: kl 10.00 – 14.00

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

Redaktørskifte i KPK.
Ole Andreas Husøy overtok fra 1. janu-
ar 2008 som redaktør og daglig leder av
Kristelig Pressekontor (KPK) etter
Torbjørn Greipsland.
Torbjørn Greipsland, som har vært
redaktør/daglig leder siden 1987, fort-
setter i KPK som journalist fram til april
2009. 
KPK eies av 35 kristne organisasjoner
og kirkesamfunn. Innrykk av KPK-
saker, nyheter og andakter i alle norske
aviseksemplarer i 2006 var nærmere
100 millioner. Vårt menighetsblad er
blant de som abonnerer på KPK-stoff.   

KPK.

kirken@afjord.kirken.no
www.afjord.kirken.no
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INFORMASJON 
B-blad

Her er Karrar (16) som jobber som gate-
feier i Bagdad. Han vil gjerne bli snekker
eller profesjonell fotballkeeper. Men mest
av alt drømmer han om en trygg framtid.
Karrar er en av dem vi kan hjelpe ved å gi
penger til årets fasteaksjon. Så ta godt i
mot og gi rikelig, når konfirmantene
kommer på døra. Aksjonsdagen er 11.
mars, men i Åfjord sokn vil innsamlingen
skje fortrinnsvis 13. mars. Dessverre når

vi nok ikke alle husstandene, men du kan
også støtte på følgende tre måter:

• Ring 820 44 088 og gi 175 kr.
• Send SMS med KN DRØM til 1980 

og gi 100 kr.
• Sett gaven inn på 

kontonr. 1594 22 87493

På forhånd STOR TAKK!!

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2008.  Fra drøm til virkelighet.

Bilder Jordan og Syria

Vi besøkte et senter for funksjonshemmede barn i en palestinsk
flyktningleir. Her er en gruppe døve barn som vi kom lett i kontakt
med. Kroppsspråk og fingerspråk er bra.

På det muslimske Kaftaro-
senteret i Syria, kom vi i
god kontakt med noen av
kvinnene.Her er Huda-Al-
Hayer og Else

Dette er en av de syv
byportene i muren
rundt gamlebyen. 
Den er like ved stedet
der Saulus ble firt ned
over muren i en kurv
for å slippe unna jød-
ene som ville drepe
ham.

Denne nydelige statuen står ved Ananias hus i
Damaskus. Det er Ananias som velsigner Saulus.
(Les Apostlenes gjerninger 9 kap.) Hotellet vårt lå i
Den rette gaten.




