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Barnekoret Hummer og Kanari (se s. 5)
Foto: Inger Helen Mørreaunet

God Påske til alle Menighetsbladets lesere

     



Året var 1946. Eg var berre 5 år, men min-
nest dette året svært godt, ettersom ho beste-
mor Guru i Sliprom døydde den hausten. Eg
kalla henne bestemor, slik dei gjorde i Slip-
rom. Ho var så overlag snill, tykte eg. Den
siste tida ho levde, var ho sengjeliggjande,
og mor og eg gjekk fleire gonger til Slipers
for å sjå om ho. Eg ser enno for meg senge-
bandet over senga hennar. Når ho tok tak i
det, kunne ho snu seg både til høgre og
venstre, eller setje seg opp i senga. Sist
hausten ho levde, batt ho fine raude vottar
åt meg til jul. Rundt om tomlane var det små

fine hol. Det kom av fellinga, sa dei vaksne.
Eg tykte desse hola gjorde vottane ekstra
fine.
Ho var så glad kvar gong vi kom. I nattbord-
skuffa hadde ho ofte noko godt. Det var
ikkje kvar dag ein fekk slikt på den tida.
Eit fra dagar etter at ho døydde, banka det
på døra heime, og han Litj-Jo kom så still-
sleg og høgtidsam inn og ba til gravøl i Slip-
rom laurdagen etter. Han var bedingsmann
i grenda vår.
Dagen kom, og mange var bedne til Slipers.
Kring ytterdøra var det pynta med granbar.

Ei og anna kongle sat att i baret og. Inne var
det dekt langbord i nystuggu og dagleg-
stuggu. Vi vart bedne til bords, og eg sat
attmed ho mor. Med eitt reiste presten seg
og stemte i med høg røyst: ”Gud signe
maten på vårt bord…”. Eg kvakk til, men så
kom det med høg røyst frå meg og: ”Det e
itj læv(lov) å søng attme matbordet!” Det
var fleire omkring som tok til å småflire,
men ho mor skumpa borti meg.
To år etter var eg skolejente, og det første vi
fekk lære, var nettopp dette bordverset.

Eg ber Jenny Moan Rømma om å skrive om
eit barndomsminne neste gong.

Kjellrun Stjern
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Jeg hadde planlagt hva jeg skulle skrive om i
“diakonen” denne gang, men det får jeg bare
utsette. Kommer ikke unna jordskjelvet på
Haiti. En enorm katastrofe. Ubeskrivelig. Så
full av lidelse at vi klarer ikke ta den inn over
oss. De sammenraste husene. Fortvilelsen.
Sårene. Skadene. Sulten. De tomme og redde
blikkene. Alle barna som er berørt. Så gru-
somt.
“Hvor er du Gud?” spør vi her hjemme. ”Hvor-
dan kan du la slikt skje?” 
“Det kan ikke finnes noen allmektig og kjær-
lig Gud når slikt skjer” sier andre og avskri-
ver Gud.

Men hva skjedde på Haiti? Den første natten
steg salmesangen opp fra ruinene. Tusen på
tusener av mennesker satt ute og sang. Sal-
mer. Midt i kaoset, smerten, angsten og fortvi-
lelsen, synger de salmer! Var troen på Guds
eksistens det eneste som stod fast midt i kao-
set? Var det en måte å holde håpet oppe på? Ga
salmesangen og de kjente ordene en trygghet
midt i alt det utrygge? En hjelp til å holde fast
på en slags virkelighet midt i det uvirkelige
som var skjedd? Ga salmesangen dem en slags
fellesskapsfølelse som var gull verdt midt i
elendigheten? Fikk de gjennom salmene gitt
utrykk for sin bønn, sin angst, fortvilelse og
nød? Ville de gjennom salmesangen søke en
bekreftelse på at de ikke var forlatt? Gud var
der. 
Jeg undres. Og jeg blir sterkt berørt, kjenner
jeg.

For et år siden jobbet søsteren min på et barne-
hjem i Uganda. Hun fortalte meg om den vel-
dig sterke Gudstroen de som jobbet der had-
de. “Vi kunne ikke klart oss uten Gud”, sa de.
“Det er så mye vondt som skjer!”
På samme tid hadde jeg samtaler med et men-
neske. “Jeg kan ikke tro på Gud for jeg har
opplevd så mye vondt det siste året”, sa
vedkommende.

Det er kontraster. Så forskjellig vi tenker. Så
forskjellig vi velger. Noen holder fast på Guds-
troen, andre avskriver Gud, ut fra samme årsak;
at vonde og grusomme ting skjer.

Jordskjelvet på Haiti er ikke til å forstå. Vi
mennesker har en trang til å skulle forstå alt.
“Hvorfor?”, spør vi. “Hvorfor?” Vil ha svar
når vonde ting skjer, forstålig nok. Men ofte
er det ingen svar å få. Så vi må leve videre
med det, hvor vondt og vanskelig det enn er.
Men vi er skapt til å være der for hverandre.
Være medmennesker. Vi føler oss ofte hjelpe-
løse i møte med vonde hendelser og vet ikke
hva vi kan gjøre. Men når det gjelder Haiti er
det en ting vi alle kan gjøre. Gi penger! Og vi
kan gi så det svir litt. Ikke bare en gang. Men
to og tre! Kanskje kan vi droppe å kjøpe den
genseren vi hadde planlagt, eller hoppe over
en ukes tipping eller lotto og gi pengene til
Haiti i stedet for? Det er mange muligheter.

Det vonde og vanskelig skjer jo også i nærmil-
jøet vårt. I bygda vår. Det har vi opplevd flere
ganger. Smertefulle skilsmisser, samlivsbrudd.
Liv som går tapt ved sykdom, sjølmord, ulyk-
ker. Nylig den grusomme ulykken på Bessa-
ker. Og vi føler oss ofte små og hjelpeløse.
Men vi må prøve å våge. Våge å være nær.
Våge å gi av vår tid og vår omtanke. Våge å
være i det vonde sammen med den som er
berørt. Lytte. Ordene er ikke så viktig. Men vi
kan våge å spørre slik Jesus gjorde det i møte
med mennesker som hadde det vondt: “Hva vil
du jeg skal gjøre for deg?” Vi trenger hver-
andre vi mennesker på denne jordkloden vår.
I glede og i sorg. Nært og fjernt. Så la oss gi!
Og la oss våge!

Else Koren Nesheim
else.koren.nesheim@afjord.kirken.no

DDiiaakkoonneenn Min sang
Det er mange sanger jeg kunne velge som
min sang, men det er spesielt en som har
gitt meg håp og trøst mange ganger. 
”Navnet Jesus blekner aldri.” Det blir min
sang!

Navnet Jesus blekner aldri.

Navnet Jesus blekner aldri, 
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig, 
ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, 
gamle skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle alle sjeler inn
til Gud.

Kor: Navnet Jesus må jeg elsek, 
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, 
intet annet frelse kan.

Jesu navn, hvor skjønt det klinger,
la det runge over jord!
Intet annet verden bringer håp og trøst
som dette ord.
For det navn må hatet vike, 
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike skyte
friske skudd på ny.

Midt i nattens mørke blinker som et fyr-
lys Jesu navn,
og hver hjelp’løs seiler vinker inn til
frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner, 
Jesunavnet lyser enn.
Da den frelste skare synger høyt dets
pris i himmelen!

Jeg utfordrer Sigurd Amundal til å skrive
om sin sang i neste nummer av Menig-
hetsbladet.

Hilsen Greta Johansen Hanger  

Barndomsminne



Samemisjonen.
Den tradisjonelle Norabasaren vil også i år
bli avholdt i Sørdalen bedehus onsdag før
Skjærtorsdag den 31.mars kl. 19.00 til
inntekt for Samemisjonen. Samtidig vil vi
også minne om påskemøtet i Sela Fjell-
kirke skjærtorsdag 1.april kl. 16.00, hvor
det også blir tatt opp en gave til Same-
misjonen. Representant for Samemisjonen
vil delta begge steder. Hjertelig velkom-
men!

Norges Samemisjon, 
Trøndelag krets skal ha påskeleir på
Skaugdal skole i Rissa i tiden 27. -29. mars
(palmesøndagshelga).

Vennlig hilsen
Jon Amundal / kretssekr.

Møter ved Misjonssambandet:
2.-7. mars
Å v/Else Marie Ledal
9.-11.april
Skråfjord v/Olav Vestbøstad

13.-18. april
Å sang og musikkuke
v/Paul Odland og Olav Vestbøstad
Ulike sangkrefter deltar.
Alle er hjertelig velkommen.

Yngreslaget Nybrott.
Yngreslaget Nybrott har møter på Å
misjonshus disse mandagene kl. 18.00:
8.mars (basar), 22.mars, 19.april, 3.mai
(sommeravslutning). Gutter og jenter fra
4.klasser er hjertelig velkommen!

Yngreslaget Stoksund
Yngrslaget Stoksund har møter på Stok-
sund skole disse mandagene kl. 19.00:
15.mars, 12.april, 26.april, 10.mai (som-
meravslutning). Gutter og jenter fra 3.
klasser er hjertelig velkommen!

Maksklubben.
Maksklubben har møter i Heggli barne-
hage disse mandagene kl. 18.00: 8.mars
(basar på Å misjonshus), 22.mars, 19.april,
3.mai (sommeravslutning). Gutter og
jenter fra 1.-3.klasse er hjertelig velkom-
men!
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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

Bankgiro: 4345.10.50789
Bankgiro: 4244.20.03887

Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf: 90 83 29 49

eller tlf: 72 53 42 66
Bankgiro: 4345.10.52498
Bankgiro: 4244.09.02949

Linesøy blomsterfond
Magnhild Sørgård, tlf: 72 53 55 27

Bankgiro: 4345.10.22769

En god venn
Det er godt å ha venner som en kan
snakke med om alt og ha tillit til. Helst
en som er trofast, lojal, snill og overbæ-
rende. Men kan vi forvente og finne sli-
ke venner med alle disse egenskapene?
Neppe, for våre venner er mennesker
som ikke greier dette hele tida. Til og
med de nærmeste vennene til Jesus svik-
tet her: Peter som nektet på at han kjen-
te Han. Tomas som tvilte på at Han var
oppstått fra graven. Nikodemus som var
så feig at han ikke torde å oppsøke Jesus
om dagen, men listet seg til Han om nat-
ta, da ingen så han. Men var dette nok til
at Jesus sluttet å bry som om dem?
I Joh. 15.14 sier Han selv i sin avskjeds-
tale til disiplene: ”Dere er mine venner,
dersom dere gjør det jeg pålegger dere”.
Det Han påla dem, var at de skulle tro at
Han var Guds Sønn, som kom til verden
for å frelse som. Veien til Guds himmel
var åpnet. Dette gjelder for alle mennes-
ker til alle tider. Vi er dyrt kjøpt, derfor
så dyrebare for Ham.
Finner du en venn som tenker på deg
hele tida, hvert sekund? Finnes det noen
som gir deg 100% kjærlighet ubetinget,
eller som tilgir 70 ganger 7 ganger og
enda mer? Nei, det kan bare Jesus. Han

er og blir vår beste venn.

Jeg har en venn som har gitt meg sitt liv
for at jeg skal få leve.
Det finnes intet alternativ,
det nytter ikke å streve,
fordi jeg lever så milevidt
i fra Guds vilje med livet mitt
fikk jeg dommen, slik lød den:
Du skal dømmes til døden.

Denne dommen er absolutt,
og jeg kan ikke anke.
Men når jeg innser at det er slutt
har Gud en frelsende tanke:
Til jorden sender han Jesus som
tar på seg både min skyld og dom.
Og når han drepes uskyldig,
blir min dødsdom ugyldig.

Tenk jeg skal ikke dø fordi
Jesus døde i stedet!
All min dødsangst er nå forbi,
den er byttet med glede.
Ja, Jesus, hjelp med å klart forstå
at det livet jeg lever nå
det er ditt liv alene.
Det er deg jeg skal tjene.

Skrevet av Aasta Gilde.

ANDAKT
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På Skaugdal skole 27. – 29. mars
Alder: 9 – 13 år Pris: 550 kr (søsken
kr 500 pr pers)
Program: 
Vi blir kjent med bibel og misjon. Tur
til Haugsdal skisenter – og aktiviteter
ute og inne!!
Ledere: Kristina Hovstein Kruken,
Berit Kristin Staverløkk, Sigve Amun-
dal, Jon Amundal m.fl.
Program og nærmere opplysninger fås
ved henvendelse:
Norges Samemisjon, Trøndelag krets
Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim
tlf. 47 47 61 61

trondelag@samemisjonen.no

Den nye Redaksjonen 
– et trehodet vesen

Når Petter Skansen nå har jobbet med
Menighetsbladet i ca 28 år, har han opp-
arbeidet seg en rutine som gjør at de
fleste handlinger og henvendelser går av
seg selv. Vi satte oss ned 3 stykker for å
gjøre et tappert forsøk på å fylle Petter
sine sko, en jobb som ikke er helt enkel.
Vi er takknemlige for at vi har fått over-
tatt alle hans kontakter, men auto-
matikken i kontakten er ikke på noen
måte på plass. Vi ser nok for oss at vi
ikke greier å fylle de skoene Petter har
hatt, og kanskje er ikke det meningen
heller, men vi ønsker å kunne gjøre en
jobb med bladet som bladets lesere frem-
deles setter pris på. Menighetsrådet er
styret for bladet, og vil sammen med oss
i redaksjonen bidra til at Menighets-
bladet for Åfjord Prestegjeld fortsatt skal
være det informasjonsbladet og oppbyg-
gelige bladet som våre lesere ønsker. Vi
har nok ikke som mål å kunne jobbe like
lenge med bladet som Petter har gjort, 28
år er ufattelig lang tid! Tenk 28 år tilba-
ke i livet ditt, og hendelsene og milepæ-
lene i løpet av disse årene. For noen er
dette mer enn halvparten av livet, mens
det for andre bare en liten del av et langt
liv. 28 år med ansvar for menighetsbla-
det som frivillig arbeid ved siden av ordi-
nær jobb står det respekt av, og dagens
redaksjon har nok ikke så langsiktige pla-
ner for arbeidet her.  

Påskeleir

Tirsdag 23. mars setter Stokksund og
Åfjord menigheter søkelyset på fattige
menneskers sårbarhet i møte med flom,
tørke og ekstremvær. Da går Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon 2010 av stabelen,
og tusenvis av konfirmanter, unge og
voksne over hele landet går med bøsse. I
våre menigheter er det konfirmantene
som er bøssebærere og de vil gå fra dør
til dør så langt vi får det til. Pengene som
kommer inn skal brukes til å lette livet til
de fattige som rammes av klimaforan-

dringene. f.eks. til flomsikre hus og
sisterner. Pengene blir også brukt til
ikkeøremerkede midler. Slike midler som
ikke er bundet til prosjekt eller land, gir
Kirkens Nødhjelp den fleksibilitet som
gjør at de kan respondere raskt når kata-
strofer inntreffer. Slik det ble gjort ved
jordskjelvet i Haiti. Midlene fra årets
aksjon er viktige både til å kunne hjelpe
når neste katastrofe rammer et eller annet
sted i verden og til det langsiktige hjelpe-
arbeidet som det nå er behov for i Haiti.
Ta godt i mot konfirmantene og gi når de
banker på din dør! Det vil gjøre deg godt,
konfirmanten godt og ikke minst godt for
de som får hjelp av Kirkens Nødhjelp. Du
kan også støtte aksjonen gjennom giver-
telefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493. På forhånd
takk!

Else Koren Nesheim

Kirkens Nødhjelps  
Fasteaksjon 23 mars

Tran Thi Thun Kim (5) viser hvordan
familien kan klatre opp på hemsen
når flommen rammer.

Flere tusen mennesker har samlet seg i området der Kirkens Nødhjelps partner
Viva Rio holder til i slumområdet Bel Air i Por-au-Prince. Kirkens Nødhjelp dis-
tribuerer vann her. (Foto: Arne Grieg Riisnæs/ Kirkens Nødhjelp)

Vårkonsert 
i Åfjord kirke 25.04 kl. 19.30. 

Kor og korps deltar. 
Alle hjertelig velkommen.
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Løsning av kryssordoppgaven sendes 
redaktøren eller kirkekontoret innen 26.mars.

Det deles ut to premier à kr. 75.00.

Heldige vinnere av kryssord oppgaven i for-
rige nummer av menighetsbladet ble:

Richard Hansen, 7177 REVSNES
Oda Kristine Harsvik, 

Strandavn 31, 7170 ÅFJORD

I 2005 ble det startet et familiekor i Åfjord,
og etter hvert skulle det vise seg å bli et
mor/barnkor. Mennene så ut til å glimre
med sitt fravær, kun Kristian Kjenes og
Vidar Vingen ble det mannlige innslaget i
koret. Og med Kristian bak tangentene, var
det kun Vidar som holdt skansen som mann.

Etter hvert ble det klart at et rent
barnekor var tingen.
I det ”gamle” familiekoret kom
også spørsmålet om navn for en
dag, og dermed kom navnet
Hummer og Kanari. Koret sang
en rap med det navnet, noe de
mente passet godt som navn på et
kor. I tillegg sier det også litt om
repertoaret, her synges alt fra
kjente og kjære barnesangene til
helt nye låter med friske rytmer
og bevegelser. Stine Kjenes er
dirigent og Kristian Kjenes står
for flygeltonene.
En vanlig korøvelse starter med

ei sangøkt, så blir det en liten andakt. Da
Menighetsbladet var på besøk, var det
Moses som var tema. Vanligvis har Barbro
Ugedal andakten, men med syke barn
steppet Kristian inn. Han fortalte om den
gangen Moses delte havet. Et av barna
kommenterte ”Æ har sett filmen”, hvorpå

Kristian kvitterte med et smil ”Jeg har lest
boka!”  Etter andakten er det en kort frukt-
pause, før det igjen er ei økt med sang. Så
avsluttes det med en ring på kirkegulvet og
takk for i dag.
Koret har hatt noen oppdrag allerede, blant
annet har de sunget i Bedehusene i
Sørdalen og på By, de har vært med på
utdeling av 4-årsboka, de har sunget på
basar i misjonshuset og sist sommer sang
de på helsesenterets sommerfest. Der had-
de de ingen ringere enn Benny Borg som
oppvarmingsband! Flere oppdrag følger,
koret skal også være med på karnevals-
gudstjenesten i februar. 
Høres dette spennende ut? Er du 4 år eller
eldre, og liker sang og musikk?  Hummer
og Kanari vil gjerne ha med deg! Koret
øver annenhver onsdag fra klokka 17.00 –
18.00 i Åfjord kirke, og her er det plass til
flere. Hvis du lurer på noe, kontakt Barbro
Ugedal eller Stine Kjenes for informasjon.

Menighetsbladet på reportasje: 

ØØvveellssee ii HHuummmmeerr oogg KKaannaarrii
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Hjertelig takk for blomster og gaver og tele-
foner på min 90-årsdag.

Markus

Hjertelig takk for all oppmerksomhet.
Edmund Harbak

Takk for all vennlig deltakelse i anledning
Lina Bugges begravelse

Familien.

Tusen takk for gaver, blomster og telefoner
på min 70-årsdag.

Inger Marie Flenstad

Hjertelig takk for all omtanke og vennlig del-
takelse ved vår kjære ”Bestemor” Ingeborg
Oline Skavdahl’s borgang og begravelse.
Takk også for skjønne blomster og hilsener
til blomsterfondet. En varm takk til Stine for
vakker sang i kirka.

Torbjørn, Gerd og Torunn m/fam.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse,
blomster og pengegaver til blomsterfondet
ved vår kjære mor og svigermor Anne Mar-
grethe Rømma’s bortgang og begravelse

Joar og Atle m/fam.

En varm takk for vennlig deltakelse, blom-
ster og gaver til Blomsterfondet ved vår kjæ-
re Magnar Frønes sin bortgang. En spesiell
takk til Hjemmesykepleien og gruppe 2 ved
Åfjord Helsesenter.

Einar med familie
Arnold med familie

Takk for vennlig deltagelse, blomster og
gaver til blomsterfondet ved vår kjære mor
Anne Tørhaugs bortgang og begravelse.
En spesiell takk til hjemmesykepleien,
hjemmehjelp og gruppe 2.

Oddmund og Astrid med familier

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved våre
kjære Olfrids bortgang.

For familien, Per Morten Forfot

Takk for minnegavene til Åfjord Helsesenter
i forbindelse med Peder Mørreaunet sin
begravelse.

Åfjord Helsesenter.

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.

Søndag 11 april kl.19.30 er det Thomasmesse i Åfjord kirke. Vi har hatt denne for-
men for gudstjeneste  sammen med konfirmantene i flere år. Det som kjennetegner
Thomasmessen er at det er forskjellige “stasjoner” rundt i kirken, som skal minne oss
om at Gud er der for oss, selv om vi kan tvile, slik disippelen Thomas gjorde. Vi kan
regne med Gud i våre liv. Noen av stasjonene er: Lystenning. Skrive en bønn. En takk.
Du kan bli bedt for. Du kan trekke et mannakorn (et lite kort med et bibelord). Et sted
i gudstjenesten vandrer vi rundt i kirken til de forskjellige stasjonene, i stillhet. Men
en kan også velge å sitte stille i kirkebenken. Nattverd er en naturlig del av en Tho-
masmesse.
Selv om konfirmantene er spesielt invitert til denne gudstjenesten, er den selvsagt
åpen for alle som ønsker det. Og vi anbefaler den. Vi tror den har noe fint å gi! Du er
hjertelig velkommen!                                                                                           

Else og Kristian

De lover deg ikke akkurat direkte kontakt
med Jesus, de 13 menighetene og org-
anisasjonene i Kristiansand og Vennesla
som driver Andaktstelefonen, men gir deg
muligheten til en andakt via telefonrøret.
Hver andakt varer 3-4 minutter, og du kan
ringe på det tidspunkt som måtte passe
for deg. I de siste årene har Andaktstele-
fonen blitt en tjeneste som benyttes fra
hele landet, da tjenesten er gratis fra vår
side og du betaler bare vanlig telleskritt
uansett hvor i landet du ringer fra.
Forkynnere fra de ulike menigheter/-
organisasjoner leser inn andaktene, som
du kan lytte til. Hver tirsdag og fredag
blir ny andakt satt inn. I fjor registrerte vi
nesten 40 000 oppringninger til telefonen,
et gjennomsnitt på ca. 400.  I dag dispo-
nerer vi fire telefonlinjer så flest mulig
kan ringe og lytte.

Andaktstelefonen ble startet for 36 år
siden, den 17. desember 1973.   Ideen ble
eksportert fra Halden, men i dag er tele-
fonen i Kristiansand den største i landet
og den eneste som etter nesten hver
andakt gir innringeren anledning til å ta
direkte kontakt med taleren. Vi vet ikke
hvem som ringer, men vi vet det er men-
nesker som ønsker en hilsen fra Jesus og
høre røsten av et medmenneske som
ønsker deg Guds velsignelse.

Håper at du som ringer 380 91 700
får en god andaktsopplevelse!

Du kan også lytte til bibel-
undervisning,  hele døgnet. 

Telefon nummeret er 38 09 10 10.

Andaktstelefonen i Kristiansand drives av:
Baptistkirken – Den Frie Evangeliske Forsamling – Den norske kirke: Oddernes menighet –
Frelsesarmeen –  Pinsemenigheten i Kristiansand og Vennesla –  Den Evangelisk Lutherske     

Frikirke i Hånes, Kristiansand og Vennesla – Det Norske Misjonsforbund –  Metodistkirken – 
Normisjon – Norsk Luthersk Misjonssamband.

””GGiirr ddeegg JJeessuuss ppåå tteelleeffoonnll iinnjjaa..””

THOMASMESSE



Søndag 14.03 4.s. i faste
Joh. 6,24-36
Åfjord kirke kl 11:00
Høymesse ved sokneprest Kristian Kjenes
Ofring til menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten,
Kirkekaffe

VÅRE MENIGHETER
Døpte:

Åfjord
06.12.2009 Iver By Bolme

Døde:
Åfjord
06.12.2009 Anne Pauline Tørhaug 

f. 1912
22.12.2009 Magnar Johannes Frønes 

f. 1922
28.12.2009 Else Nyberg f. 1926
07.01.2010 Olfrid Jørgine Forfot f. 1922
14.01.2010 Edny Klaudie Johansen 

f. 1925
15.01.2010 Ingeborg Oline Skavdal 

f. 1923
18.01.2010 Aslaug Grøtting f. 1931
28.01.2010 Trond Aune f. 1965
29.01.2010 Ole Jørginus Storfjeld f. 1928
03.02.2010 Hartvig Maaø f. 1939

Stoksund
28.11.2009 Ida Harbak f. 1923
02.02.2010 Alf Ingmar Skjærvik f. 1925

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.

kirken@afjord.kirken.no
www.afjord.kirken.no
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Stoff til neste nr må være redaktøren
i hende senest 26.03.10.
Sissel Blix Aaknes, 7177 Revsnes, eller
menighetsbladet@afjord.kirken.no

Takk for all oppmerksomhet på min kon-
firmasjonsdag.
Marita Gran Hanssen.

Takk for all oppmerksomhet på min kon-
firmasjonsdag.
Fatumata Kera Karlsen.

Hjertelig takk til alle dere som laget i stand
fin fest på 80-årsdagen min. Takk til alle
som kom, og takk for hilsener, blomster,
gaver og pengegaver.
Inger Tårnesvik.

Hjertelig takk til alle som husket meg på 90-
årsdagen
Aslaug Eide.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og
all oppmerksomhet ved vår kjære Marius’s
sykdom, bortgang og begravelse. Takk for
blomster og pengegaver til Støtteforening-
en for kreftsyke barn.
Elin, Knut, Martin, Marianne og Amund.

Takk for minnegaven gitt til Åfjord Helse-
senter i forbindelse med Julie Flenstad’s
bortgang.
Åfjord Helsesenter.

Søndag 21.03 Maria budskapsdag
Sal. 113
Stoksund kirke kl 11:00
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes
Ofring til Strømmestiftelsen

Søndag 28.03 Palmesøndag
Joh. 12,12-24
Momyrstua kl 11:00
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes
Ofring til søndagsskolene i Åfjord

28.mars – Palmesøndag.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved sok-
neprest Rene Yde. Takkoffer til Selahaugens
Venner. Kirkekaffe.

Torsdag 01.04 Skjærtorsdag
Joh. 13,1-15
Stoksund kirke kl 19:00 
Høymesse ved sokneprest Kristian Kjenes
Ofring til P22

1.april – Skjærtorsdag.
Sela Fjellkirke kl. 16.00: Påskemøte for Same-
misjonen. Gave til Trøndelag krets av Norges
Samemisjon. Bevertning.

Fredag 02.04 Langfredag
Markus 15,20b-37
Åfjord kirke kl 19:00 
Langfredagsgudstjeneste ved sokneprest Kris-
tian Kjenes
Ofring til Norsk Luthersk Misjonssamband

Søndag 04.04 Påskedag
Joh. 20,1-10
Åfjord kirke Kl 11:00 
Høymesse ved sokneprest Kristian Kjenes
Ofring til Changemaker

Søndag 11.04 1.s.e. påske
Joh. 21,1-14
Åfjord kirke kl 19:30 
Thomasmesse ved sokneprest Kristian Kjenes
Ofring til Skolelaget i Åfjord. Nattverd

Søndag 25.04 3.s.e. påske
Joh. 14,1-11
Stoksund kirke kl 11:00 
Høymesse 
Ofring til Kirkens Bymisjon
Åfjord kirke kl 19:30 Vårkonsert

KIRKELISTE

Takk for minnegavene til Åfjord Helsesenter
i forbindelse med Lina Bugge sin begravelse.

Åfjord Helsesenter.

Takk for minnegavene til Åfjord Helsesenter i
forbindelse med Olfrid Forfot sin begravlese.

Åfjord Helsesenter.

Takk for all vennlig deltagelse, blomster og
gaver til blomsterfondet ved vår kjære mor
Anne Tørhaugs bortgang og begravelse. En
spesiell takk til hjemmesykepleien, hjemme-
hjelp og gruppe 2.

Oddmund og Astrid med familier

Hjertelig takk for minnegave gitt til hjemme-
tjenesten i forbindelse med Aslaug Grøtting
sin begravelse.

Hjemmetjenesten

Hjertelig takk for minnegave gitt til hjemme-
tjenesten i forbindelse med Edny Johansen
sin begravelse.

Hjemmetjenesten

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og
deltagelse i forbindelse med Ida Harbaks
bortgang og begravelse. En spesiell takk til
betjeningen ved Åfjord Sykehjem – gruppe
2 – for god pleie.

Oddbjørg - Oddbjørn

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse,
omsorg og blomster ved vår kjæreste Trond
Aunes brå bortgang og begravelse.
Tusen takk for pengegaver til Åfjord
blomsterfond og Anleggsmaskinførerlinja
ved Åfjord videregående skole.
Tusen takk også til Jan Ove og Andreas for
nydelig sang og for vår utrolig flotte prest;
Kristian Kjenes.
Anita, Magnus, Thea og Elin med familie

Søndag 02.05 4.s.e. påske
Jes. 1,18-20
Åfjord helsesenter kl 11:00
Høymesse ved sokneprest Kristian Kjenes
Ofring til Kristen Videregående skole
Trøndelag

2.mai – 4.søndag e.påske. 
Sela Fjellkirke kl. 14.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste ved Sokneprest Rene Yde. Takkoffer til
konfirmantbibler.

Torsdag 13.05 Kristi himmelfartsdag
Apg. 1,1-11
Tuva kl. 13:00 
Friluftsgudstjeneste ved sokneprest Kristian
Kjenes
Søndagsskolens dag.
Ofring til Trøndelag søndagsskolekrets.



Livet etter menighetsbladet
Jeg har fått en oppfordring fra den nye redaktøren om å skrive litt om ”livet etter menighetsbladet”, samt å ta med
noen betraktninger om hvordan det fylte tiden min å arbeide med bladet.
Dette får bli noen korte glimt. Som nevnt tidligere satt jeg med redaktøransvaret i ca 28 år, og det sier seg selv at det
gikk med en god del tid til bladarbeidet. Aller mest tidkrevende var det fram til og med 1997 da bladet skulle utgis
med 9 nummer pr. år. Det var i grunnen slik at når du hadde levert et blad til trykking, var det å starte arbeidet med

neste blad. Jeg var jo menighetssekretær på
den tiden, og dette med bladarbeidet kom
jo i tillegg, så det ble mange timer bak
skrivemaskinen i de sene kveldstimer.
I mange år ble bladet trykt på Svorkmo
Prenteverk og senere hos Christiansen i
Trondheim. Da måtte manus sende inn pr.
post. Når bladet var satt opp av trykkeriet,
ble en kopi sendt pr. post i retur til meg, og
så ble korrekturlesinga tatt pr. telefon. Den-
ne prosessen tok tid, så det ble mye enklere
etter at bladet ble trykt i Åfjord.
Fra 1.januar 1998 startet jeg som preste-
vikar, først i Namdalen og senere ble det
andre steder. Fra da av ble bladet utgitt med
6 nummer i året, det samme som i dag.
Med stor tålmodighet fra de ansatte på
kirkekontoret, lærte de meg etter hvert å
bruke data, så manus kunne skrives på
datamaskinen, noe som lettet arbeidet mye.
Men da også måtte en hele tiden arbeidet
planmessig, slik at bladet kunne leveres til
trykkeriet i rett tid.
Jag har imidlertid aldri opplevd dette med
bladarbeidet som en stor byrde. At det har
tatt en god del av tiden min, er nok riktig.
Jeg har i grunnen sett på arbeidet med
bladet som en mulighet til å nå folk med
informasjon om ting som skjer på kirkelig
hold og i de frivillige organisasjonene her

i bygda. Samtidig har det vært viktig for meg å få med noe stoff av oppbyggelig karakter.
Så litt om ”tiden etter menighetsbladet”. Da sitter jeg vel mye i godstolen, tenker du kanskje? For å være helt ærlig:
Det passer ikke for meg! Jeg fungerer fremdeles en del som prestevikar, noe som jeg trives godt med. Ellers går jeg
fortsatt to til tre turer i uka til Tuva, både vinter og sommer, slik jeg har gjort de siste 10-11 årene. Jeg er glad i natu-
ren, og disse turene gir meg veldig mye. Og så hjelper de meg å holde meg i brukbar fysisk form.
Ellers er jeg en del engasjert både innen misjon og likedan i Jeger og Fisk. Jeg er jo jeger, og jeg har vært leder i jakt-
skytterutvalget for Jeger og Fisk her i Åfjord i mange år. Og her bruker jeg en god del tid mer og mindre hele året.
Til slutt vil jeg ønske den nye redaktøren, Sissel Blix Aaknes, lykke til med arbeidet med menighetsbladet!

Med hilsen
Petter E. Skansen

INFORMASJON 
B-blad


