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«Lær oss å telle våre dager, så vi kan få 
visdom i hjertet!»

Salme 90.12.

Dette er en bønn av Moses som var Is-
raelsfolkets leder. Han var mannen 

som Gud hadde utvalgt til å føre folket ut 
av slaveriet i Egypt og tilbake til det lan-
det som de var blitt lovet. Det ble en lang 
vandring i ørkenen underveis – hele 40 år. 

Til slutt sto Moses på toppen av Nebo-
fjellet og skuet inn i løftets land, men han 
skulle ikke selv komme inn i landet.  Der i 
Moab døde Moses 120 år gammel. Og det 
var Herren selv som gravla ham. Det ble 
Josva, medhjelperen til Moses, som skulle 
føre folket inn i landet.

Siden den gang er levetiden blitt kortere. 
I den samme salmen står det: «Vår levetid 
er sytti år, eller åtti år når styrken er stor.» 
Ja, selv om vi skulle oppnå en enda høyere 
alder, så er det «menneskenes lodd å dø en 
dag,» står det i Guds ord. Hebr. 9.27.

Ved hvert årsskifte blir vi på en spesi-
ell måte minnet om tiden som går. Et år 
er lagt bak oss igjen. På nytt er 365 dager 
svunnet hen! Men hvor ble det av dem? 
De gikk jo så fort! Sannheten i sangerens 
ord fornekter seg ikke: «Tiden svinner, ti-
den rinner, tiden flyr så hastig bort.»

Mens en var barn opplevde en dette 
med tid annerledes. Et år var jo så lang tid! 
Men dette forandrer seg. Etter hvert som 
årene går og en blir eldre, så begynner ti-
den å gå fortere. Dagene går, og årene li-
keså – det ene etter det andre. Når en ser 
bakover, må en spørre: Hvor er det egent-
lig blitt av tiden som ligger bak!

«Lær oss å telle våre dager,» står det i 
Bibelen. Med det vil Ordet ha lagt oss på 
hjertet at vi skal gi akt på dagene som går. 
Det er nemlig slik at for hver dag vi legger 
bak oss, så har vi en dag mindre foran. Og 
før eller senere kommer vi alle til den siste 
dagen her nede.

Året som ligger bak oss, har også på 
en smertelig måte minnet oss om denne 

sannheten. Flere i bygda vår har opplevd 
å miste noen av sine kjære som de var så 
nært knyttet til, og som betydde så mye 
for dem. De har 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 testamentet. Med tanke på mennes-
kelivets forgjengelighet er det bare Guds 
ord som kan gi oss den visdommen i hjer-
tet som vi trenger. 

Og da vil Ordet rette blikket vårt mot Je-
sus 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. Og hver den som 
lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø» 
sa Jesus til Martha etter at Lasarus var død. 
Joh. 11.25-26.

Det er denne visdommen i hjertet du og 
jeg trenger først av alt i det nye året som 
vi har begynt på. Hvis vi får legge våre liv 
i Jesu hender, kan vi være trygge, selv om 
det året som ligger foran, skulle bli det sis-
te for noen av oss. Da kan vi få oppleve 
sannheten i sangerens ord:

«Jeg er i Herrens hender 
i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner 
at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler, må gå den tunge vei,
Fra himlens høye saler hans øye følger meg.

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

Godt nytt år til menighetsbladets lesere!
Petter E. Skansen

Visdom i hjertet!

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
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Sommeren 1954 kom tante Svanhild og 
onkel Ola på besøk sammen med Wig-
dis, som da var 3-4 år gammel. Det var 
trivelig når de en sjelden gang kom til 
oss på Bjørkan. Jeg tenkte ikke så langt 
framover da jeg takket ja til å bli med 
dem til Straumsnes på Nordmøre. Tan-
te syntes det var fint å få en lekekame-
rat/barnevakt til Wigdis, og jeg syntes 
det var spennende å få bli med til et sted 
«langt borte». 

Snart hadde jeg fått venner, sommeren 
var over og ingen nevnte noe om at jeg 
skulle hjem. Høsten kom og jeg begyn-
te på skolen i andre klasse. En liten sko-
le der alle var venner. Jeg hadde allerede 
lært meg å snakke «møring».

Tante var ganske streng, men jeg had-
de det godt selv om jeg savnet foreldre-
ne og søstrene mine. Vinteren gikk fort, 
og snart ble det vår. Tante fikk jente 
nummer to.

En fin dag da lille Liv Rannei var ca to 
måneder skulle vi; tante Svanhild, onkel 
Ola, Wigdis, Liv og jeg gå til hytta som 
lå en times gange opp på fjellet. vi skul-
le være der noen dager. Det var fint for 
meg og Wigdis å leke der. Etter et par 
dager gikk tante hjem for å bake brød, 
men ble så lenge borte at onkel gikk for 
å se etter henne. Jeg ble alene igjen med 
de små og følte ansvaret veldig tungt. 
Etter som timene gikk, ble Wigdis utål-

modig og ville hjem. Liv Rannei gråt og 
var sulten. Jeg viste ikke hva jeg skul-
le gjøre. Det viktigste, tenkte jeg, var å 
forhindre at Wigdis begynte å gå gjen-
nom skogen. Det var bare en liten sti og 
bekker som hun kunne ramle nedi. Jeg 
holdt henne igjen alt jeg kunne og gråt 
sammen med henne da vi satte oss i lyn-
gen nedenfor hytta. Plutselig hørte jeg 
stemmer nede i lia. Jeg ble så glad da jeg 
skjønte at tante og onkel endelig kom. 
Men, det var så mange stemmer! Det 
var mamma og pappa som hadde kom-
met! Det skulle være barnedåp til hel-
ga og de skulle være faddere. Da jeg så 
dem for første gang etter et helt år, gråt 
jeg av glede, men var veldig sliten etter å 
ha vært alene med et så stort ansvar der 
oppe. Redselen for ikke å klare å passe på 
de to småjentene, var verst. 

Jeg husker ikke så mye av turen ned fra 
hytta, annet enn at jeg følte glede og let-
telse over å se mamma og pappa igjen. 
Det var godt å komme til Stoksund og 
søstrene mine.

Denne opplevelsen er kanskje grun-
nen til at jeg senere som voksen har følt 
ansvaret for andres barn veldig tungt…

Jeg utfordrer Eli Dalsaunet til å skrive 
om sitt barndomsminne i neste num-
mer av menighetsbladet.

Frøydis C. B. Humstad

Et barndomsminne

Min sang
Helt på slutten av livet spilte Erik Bye inn 
ei lita, vakker vise: «Vår beste dag.» Tek-
sten hadde han laget selv, og det kan man 
merke, så full av bilder fra hav og sjø som 
den er. Den er etter min mening en av de 
vakreste visene han har skrevet, og har et 
budskap som gir oss håp om at morgen-
dagen kanskje kan bli «vår beste dag.» 
Denne visa har jeg lyst til å dele med alle 
som leser bladet.

Jeg utfordrer Einar Hilstad til å bidra i 
neste nummer.

Med hilsen Brit Randi Hilstad 

Vår beste dag
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag 
solen løfter sin trompet mot munnen. 
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag; 
Denne dag kan bli vår beste dag! 
Stien som vi gikk i går er like ny, 
hemmelig som ved vårt første morgengry; 
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre, 
dagen i dag – den kan bli vår beste dag.

Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag,
Hør, maneten stemmer sine strenger.
Løfterik er tonen i et fiskevak,
Denne dag kan bli vår beste dag!
Fjorden vår er like ny og blå og blank,
Blikket ditt er fritt og ryggen like rank,
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.

Kjære lytt til mørke når vår dag er grått,
Natten nynner over fjerne åser.
Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått,
Mer, kan hende, enn vi har forstått,
Månen over tun og tak er like ny,
Men tier stille om vårt neste morgengry.
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i morgen skal bli vår beste dag.

Erik Bye (Tonesatt av Jon K Rosslund)

Reform med utfordringer for alle menigheter

2012 blir et veldig spennende år for kirken. Vi skal i løpet av året gjennomfø-
re den største reformen rundt gudstjenesten på over 100 år. Tenk at dette får vi 
være med på. Det store stikkordet for denne reformen er «lokal utforming». 
Da vi fikk den forrige liturgien var målet at gudstjenesten skulle være så lik som 
mulig. Vi skulle kjenne den godt igjen om vi var på gudstjeneste på Lindesnes 
eller Nordkapp, i en storby eller på landsbygda. Nå er målet blitt at vi skal ha 
en gudstjeneste som er særegen for Åfjord og Stoksund. Noe som fungerer fint 
i Gamle Aker menighet i Oslo fungerer kanskje ikke like bra i Stoksund og visa 
versa. 

Vi kirkelige ansatte har vært og skal på en del kurs om emnet og vi har et guds-
tjensteutvalg som jobber mye med følgende spørsmål: Hvordan vil vi ha gudstje-
nesten her i bygda vår? Hva slags liturgisk musikk skal vi bruke? Skal vi ha mer 
eller mindre prosesjoner enn vi har hatt før? Skal vi trekke inn flere til å delta i 
gudstjenesten som medliturger, ministranter og forsangere?

2012 vil nok være et forsøksår  hvor vi vil prøve ut litt forskjellig for å se hva 
som fungerer her og hva vi vil ha ressurser til å gjøre. Dette vil også bli tema på 
menighetens årsmøte 18 mars. Vi tar imot innspill med takk.

Kristian Kjenes
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Hvert år i starten av desember så er det 
noen som spør meg om vi skal reise 

bort i julen eller være i Åfjord. Jeg pleier å 
se litt dumt på dem og de svarer fort til-
bake: Nei, det skal du vel ikke, julen er vel 
litt travel for presten og det ville vært upo-
pulært med en stengt kirke i julen. Joda, 
julen er travel for presten. Det går slag i 
slag, men det var jeg fullstendig klar over 
allerede den dagen jeg begynte på teologi-
studiet. Det er skolegudstjenester, barne-
hagegudstjenester,  førjulsgudstjenester i 
kirken med beboere fra senteret og Vass-
neset. Juletrefester og utallige juleavslut-
ninger. Jeg liker desember, selv om det går 
slag i slag. Det er et fantastisk budskap jeg 
skal prøve å formidle til mine soknebarn, 
selv om det kan være en utfordring å fin-
ne nye vinklinger til juleevangeliet som de 
fleste har hørt mange, mange ganger før. 

Så kommer endelig julaften. Skal jeg få 
se «Tre nøtter til Askepott» igjen må jeg 
nok kjøpe den på dvd. Astrid og jeg star-
ter med gudstjeneste på senteret kl 11. 
Når vi kommer opp i hallen er det gan-
ske så fullt der. Vi synger kjente og kjære 
julesanger og mange av beboerne kan sal-
mene utenat. Det er så fint å feire gudstje-

neste sammen med de med lengst fartstid 
i livet. Den såkalte julestemningen kom-
mer for fullt.  Vi tar oss god tid og får øn-
sket alle en riktig god jul før vi setter kur-
sen mot Stoksund. Det er ganske så fullt 
der også, med barn, unge og voksne fulle 
av forventning.  Kraftig og flott salmesang 
er det også og jeg er glad for at jeg satte opp 
mange vers av julesalmene. Vilde og Frode 
spiller og synger for oss.  Så går turen til 
Åfjord og en smekkfull kirke der. At guds-
tjenestebesøket på landsbasis har gått ned 
på julaften, gjelder ikke i Åfjord. Salme-
sangen er ikke like kraftig som i Stoksund 
så der er det forbedringspotensialer. Inger 
Helen Mørreaunet og Håvard Engen hjel-
per oss fra galleriet. Det er en leken guds-
tjenestemenighet på julaften. Menigheten 
er med på den noe tafatte Kristian him-
melfartsdag hvor presten prøver å nå opp 
til Gud på en høy gardintrapp akkompag-
nert  av Axel, Brian og Tore som nynner på 
«Scared of High». Det munner ut i at ju-
lens budskap er at vi skal slippe og prøve å 
kravle oss opp til Gud, for i julen kommer 
Gud helt ned til oss i stedet. Helge oppfor-
drer oss til å gi en skikkelig gave til Kirkens 
nødhjelp og vi følger oppfordringen. Nes-

ten 22.000 kroner fikk vi inn i Stoksund/
Åfjord på julaften.  Jeg står i sakristiet og 
ønsker menigheten god jul. Med en litt 
øm høyrehånd etter all håndhilsingen tus-
ler jeg over til prestegården. Når jeg kom-
mer inn kjenner jeg lukten av ribbe og hø-
rer kirkeklokkene som ringer julen inn. Jo, 
jeg liker julen. 

Første juledag starter med en rolig jule-
frokost mens Nauma spiller julesanger fra 
kirketårnet. 1 juledag er litt mer høytids-
preget enn familiegudstjenesten på julaf-
ten.  Det er ikke full kirke, men ganske så 
mange har tatt veien i dag også. Vi feirer 
nattverd sammen og får sunget mange av 
julesalmene vi ikke fikk sunget på julaften. 
Vi får inn 6.000 kroner til menighetens 
misjonsprosjekt også. Som postludium 
hører vi O helga natt med Inger Helen, 
Sissel og Astrid. Det har blitt en fast tra-
disjon. På veien hjem tenker jeg: Nå har 
jeg juleferie. 

Kristian Kjenes

Jul i Åfjord

Vi var så heldige å få besøk av barnekoret 
Watoto fra Uganda i fjor høst. 

27. september var det konsert i samfunns-
huset på Stokkøya. Stemningen var stor da 
dansende og syngende barn entret scenen 
akkompagnert av afrikanske trommer. 
En time og 20 minutter går fort når vi får 
være med på en reise til Uganda gjennom 
sang, dans, musikk og sterke historier om 
livet til foreldreløse barn. For hvert enkelt 
av barna som var med i koret har opplevd 
å bli forlatt på grunn av sykdom, krig el-
ler fattigdom. Men gjennom arbeidet som 
Watoto har i tre barnelandsbyer i Uganda, 
har de fått et nytt liv og håp for fremtiden. 
28. september var det folket i Åfjord som 
fikk oppleve dette fyrverkeriet av rytmer, 
farger og moderne gospel. På Åset had-
de de to konserter hvor elevene fikk være 
med både å synge og å danse. På kvelden 
var det konsert i kirka. Også her ble det 
mulighet for å synge med og løsne litt opp 
rundt hoftepartiet. Takk til dere som kom 

og hørte på. Takk til dere som åpnet hjem-
mene deres som vertsfamilier. Takk til alle 
dere som bidro praktisk og økonomisk for 
å få gjennomført dette besøket. Og vel-
kommen inn i Watotofamilien til deg som 
ble fadder. Om du kan tenke deg å bli fad-

der nå, så gå inn på www.watoto.no. Her 
får du kontakt med Watoto Scandinavia. 
Eller du kan ta kontakt med undertegne-
de på tlf 488 89 304 om du har spørsmål 
om Watoto.  

Eli Dalsaune

Watoto ga publikum en sterk og flott opplevelse g jennom sine sanger og fortellinger. 

Watoto barnekor på besøk
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Astrid Elvebakk er damen som ingen ser, 
men som alle hører når de er på gudstje-
neste, konserter og andre arrangement 
i Stoksund og Åfjord kirker. I flere år enn 
mange av oss har levd, har hun formidlet 
vakre toner i både glede og sorg.

Rollen som organist har Astrid hatt i snart 
45 år. Først i Åfjord kirke, og fra 1993 også 
i Stoksund. 

Mens hun gikk hun på Rødde Folke-
høgskole utenfor Trondheim tok hun pri-
vattimer hos organist, dirigent og lærer 
Lorents Bliksås. Han fikke henne inn på 
tanken om å utdanne seg til organist. 

Samtidig med at hun begynte på Trond-
heim Musikkskole som den gang lå på 
Bakklandet, fikk hun også tilbud om å bli 
organist i Åfjord kirke høsten 1967, etter 
Sigurd Stjern. Dette takket hun ja til, og 
begynte på fire krevende år, med å reise 
inn til Trondheim to dager i uka for å gå 
på skole, hjelpe foreldrene med gården og 
samtidig jobbe som organist. – Uten for-
eldrene mine hadde jeg ikke klart det, sier 
Astrid, de støttet meg hele tiden og var til 
stor hjelp.

– Jeg tror nok det er et kall å være i den 
jobben jeg har, sier Astrid. Selv om det 
kan være litt ensomt på orgelkrakken, sy-
nes jeg stillingen min er berikende og gir 
meg veldig mye tilbake. 

– Gjennom sang og musikk ønsker jeg å 
formidle kirkens budskap, evangeliet om 

frelse ved troen på Jesus Kristus, sier As-
trid. Jeg føler jo at jeg gir mye av meg selv 
i mitt virke, og kan være ganske sliten når 
jeg kommer hjem. Jeg vil gjerne at publi-
kum skal oppleve at også musikken har 
vært givende og riktig for dem, alt etter 
hva slags anledning de har vært i kirka for, 
sier hun.

Utvikling 
– I dag spiller jeg også andre typer musikk 
enn i «gamle dager», sier Astrid, men 
legger til at verkene fra kjente komponis-
ter som for eksempel Bach er udødelig. 

Når Menighetsbladet er og tar bilde av 
kulturprisvinneren spiller hun filmmu-
sikk, fra «Änglagård». Hun er dyktig, or-
ganisten vår. 

Bønnhørt
Nå er det ikke bare orgel og musikk som er 
Astrid sitt daglige virke. Hun driver også 
gård med (svære) okser på fjøset. 

– Jeg bruker jo litt tid på stell og fôr-
ing, sier hun og legger til at hun har det i 
bakhodet hele tida at hode, føtter og fin-
gre må passes ekstra godt på.  – Og i som-
merhalvåret er det ekstra travelt å være 
gårdbruker, det vet jo alle som driver med 
landbruk, sier Astrid.

Astrid er ikke den som ruver i terrenget, 
og okser på flere hundre kilo er ikke å spø-
ke med. For ca fem år siden holdt det på 
å gå galt. Astrid var i fjøset og skulle få på 

plass en stolpe som en løs okse hadde klart 
å flytte på. Oksen stod på båsen sin igjen, 
men Astrid skled og ble liggende med ho-
det under en okse og beina under en an-
nen. 

– Da ropte jeg «Jesus hjelp meg»! Nå 
måtte jeg ha hjelp litt fort ellers kunne det 
galt. Et spark eller en fot som tråkket på 
Astrid ville ha vært skjebnesvangert for 
organisten. 

– Jeg ble bønnhørt, sier Astrid. Okse-
ne gikk rolig til side og stod helt stille. Jeg 
kom meg i sikkerhet, ganske skjelven og 
med en forslått arm, men oksene flyttet på 
seg slik jeg trengte det. 

– Et vitnesbyrd om at Gud hører bøn-
ner, sier hun.  

Mange interesser
I tillegg til gård og orgel har Astrid også 
tid til andre interesser. 

– Jeg er glad i å fotografere sier hun, og 
jeg elsker å gå turer i fjellet. Enten til fots 
eller på ski. Besseggen, Galdhøpiggen, 
Glittertind og Snøhetta og Gaustatoppen 
er noen av Norges kjente fjelltopper som 
hun har besteget. Også håper jeg det blir 
tid til litt mer lesing og håndarbeid den 
dagen jeg blir pensjonist, sier den spreke 
organisten og gårdbrukeren.

– Jeg er veldig glad i dyr, sier hun. Blant 
annet har jeg ei elgku som har gått rundt 
gården her i mange år. Hun har jeg blitt 
kjent med, det er liksom elgkua mi, sier 
Astrid og håper den overlever elgjakta i 
mange år til.

kUltUrprisen
Den 11. desember i fjor var det klart for 
den tradisjonelle julekonserten i Åfjord 
kirke, og Astrid satt på sin vante plass i gal-
leriet. Da Helge Bueng introduserer vara-
ordfører Jon Husdal skjønner ikke Astrid 
helt hva som skjer. Dette er da ikke på pro-
grammet tenkte hun.

Men det var det! En svært overrasket 
Astrid Elvebakk må komme seg ned fra 
orgelkrakken, og en fullsatt Åfjord kirke 
applauderer henne oppover kirkegulvet. 

– Jeg er svært, svært takknemmelig for 
prisen sier Astrid, og kan ikke få under-
streket nok hvor glad hun er for å få en 
slik pris. 

– Jeg vil på det hjerteligste takke alle i 
Åfjord, de som har nominert meg, politi-
kerne og de som endelig tok avgjørelsen, 
sier vår trofaste organist og avslutter med 
ordene fra J. S. Bach: «Soli  deo Gloria» 
Gud alene skal ha æren.

Tekst: Sølvi Murvold Elstad

Kallet til tjeneste
Varaordfører Jon Husdal overrekker Kultuprisen 2011 til Astrid Elvebakk. Prisen består av 
kunst, håndlaget glasskunst, en sjekk på 2.000 kr og plakett.                   Foto: Helge Nilsen
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Denne spalten er åpen for personli-
ge hilsener. Annonseprisen er kr 100,- 
for inntil 30 ord. Betaling for annonsen 
sendes Menighetsbladet på bankgiro 
4345.06.19214.

n Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, 
blomster og hilsener i forbindelse ved vår 
kjære Gunda Butli’s sykdom og bortgang.  
En varm takk også til Hjemmesykepleien, 
Åfjord helsesenter gruppe 3, de gode Nat-
tevaktene, og for pengegaver til Fredmo-
ens Venner og Blomsterfondet.

Bente med fam., Torunn 
med fam. og Johan       

n Takk for all deltagelse, hilsener og blom-
ster. Takk for pengegaven til Arbeidsstuen 
ved Helsesenteret og blomsterfondet ved 
vår mor Karen By`s bortgang og begra-
velse. En stor takk til hjemmetjenesten og 
hjemmesykepleien for god omsorg.

Anne Karin og Randi med fam.

n Tusen takk for all god hjelp, besøk og 
blomster vi fikk ved vår kjære Kristian 
Marius Forfot’s død og begravelse. Takk til 
hjemmesykepleien og Åfjord Helsesenter, 
gruppe 3 for god pleie og omsorg.

Astrid, Roar, Petter-Alfred 
og Lillian med fam.

n En stor takk til alle som ga god støtte 
og omsorg, samt alle blomsterhilsninger 

ved vår kjære Dagny Hansens bortgang og 
begravelse. Det gjorde godt i ei tung tid. 
Tusen takk for minnegaver til hjemmesy-
kepleien og blomsterfondet.

Knut, Anita og Jan Åge med familier

n Hjertelig takk for vennlig deltakelse, 
blomster og minnegaver ved vår kjære 
Agnar Berdahls bortgang og begravelse.

Guri m/familie

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord Hjemmetjeneste i forbindelse med  
Dagny Hansen sin begravelse.                            

n Takk for minnegaven i forbindelse med 
Alf Halle sin begravelse

Åfjord Helsesenter

n Takk for minnegaven i forbindelse med 
Agnes Børmark sin begravelse

Åfjord Helsesenter

n Takk for minnegaven i forbindelse med  
Astrid Hokstad Olsen sin begravelse

Åfjord Helsesenter

n Takk for minnegaven i forbindelse med  
Kristian M. Forfot sin begravelse

Åfjord Helsesenter

n Takk for minnegaven i forbindelse med  
Karen By sin begravelse

Åfjord Helsesenter

Personalia
Døpte:
Åfjord
20.11.2011 Ola Elias Stegali Mølslett
20.11.2011 Pia Marlene Humstad- 
 Lofgren
20.11.2011 Johannes Øverdal Sandhals
27.11.2011 Sigve Naustan Iversen

Døde:
Åfjord
10.11.2011  Anton Emilian Flenstad 
 f. 1928
19.11.2011 Petter Eimund Mølslett 
 f. 1936
21.11.2011 Eivor Margrete Gilde f. 1946
22.11.2011 Dagny Olava Hansen f. 1929
26.11.2011 Agnes Kristine Børmark
 f. 1922
28.11.2011 Astrid Hokstad Olsen
 f. 1926
28.11.2011 Greta Henriette Hansen
 f. 1935
15.12.2011 Karen By f. 1928
26.12.2011 Kristian Marius Forfot
 f. 1927
09.01.2012 Andreas Rachløw f. 1921

Stoksund
16.11.2011 Arnfinn Peder Nilsen
 f. 1927
07.12.2011 Marius Sundet f. 2011

Livets gang

Vi gratulerer
Vinner av barnekryssordet i forrige num-
mer ble Gunn Marie Aune. Flaxlodd er 
sendt i posten.

Julesalglotteri Åfjord Felleslag av Norsk 
Luthersk Misjonssamband 2011:

vinnere:
Philips flat-TV 42’’: Inga og Petter Moan 
n Helly Hansen seilerjakke: Per Ottar 
Amundal n Vevd teppe: Kirsti Bueng n 
Philips stereoanlegg: Daniel Albertsen 
n Electrolux støvsuger: Mary og Asbjørn 
Hammer n Philips støvsuger: Marit og 
Kristian Årbogen n Koppnøkkelsett: Fa-
milien Arne Hugdal n Dukke med vogn: 
Hilde Storvik n Mørtelmikser: Ellen Ma-

rie Rønning n Bilde ved Ivar Tjørhom: In-
geborg Morkemo n Slaktet villsau: Gerd 
Kvernland n Frityrkoker: Karin Merethe 
Kjervågsund n Pizzaovn: Martin Bjerkan 
n Hjortelår: Arnt Aaknes n Spekeskinke: 
Lise Taraldsen n Stekepanne: Astrid Bal-
vold n Trekkvogn med lastebelte: Martin 
Breivold n Gavekort Sørdalen Padlesen-
ter: Astrid B. Rømma n Fiskestang: Ivar 
og Annbjørg Tjørhom n Duplo Lego: Jan 
Kristian Løvvik n Verktøybag med verk-
tøy: Gunnar Sundet n Bilde ved Arne 
Hugdal: Frode Bye n Elgsteik: Tore Dy-
rendahl n Hel laks: Gerd og Ottar By n 
Tursekk: Evelyn Hermstad n Spekebord: 
Sigrun Selnes med familie n Slumreteppe: 
Familien Joar Sørdahl n Batikkbilde: Brit 
og Ragnar Hoås n Kaffeservice med duk: 
Inger Skansen

Barnelotteriet:
Godterikurv: Caroline Ugedal n Dukke 
med klær, seng og koffert: Familien Joar 
Sørdahl n Akebrett: Mikael Ratdal n Ad-
ventskalender: Benedicte K. Gilde n Bam-
se med genser og lue: Marit By n Barbie-
dukke: Niklas Osen n Brannbil: Caroline 
Ugedal n Bok «Jesus blir født»: Kajsa 
Laureta Moen n Bok «Noah og den sto-
re ark»: Amalie Storsve Lien n Baby Nur-
sery: Maria Blomlie n Hello Kitty – Fast 
food shop: Ingeline Furuseth n Radiostyrt 
bil: Thea Emelie Nygård Stjern n Fotball: 
Håkon Skaldebø n Nisse på stol: Toril Syl-
tern By n Adventskalender: Hanna Ma-
rie Hårstad n Englebilde: Andreas Bolme 
Haavik n Englebilde: Jonas S. Gilde n Dis-
se: Vilde Øvermo Humstad

Smånytt
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Aktivitetskalender
Gudstjenester og prekentekster er merket med n. Aktiviteter for barn og ungdom er merket med n. 
Misjonsgrupper, møteuker, kvinnegruppa, bønnemøte, basarer og annet er merket med n.

n   søndag 05.2. Såmannssøndag. 
Mark. 4, 26-34. Åfjord kirke kl 
11.00 Gudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Tårnagentgudstjeneste.

n   søndag 19.02. Fastelavnssøndag.   
Joh 12,20-33. Åfjord kirke kl 11.00  
Karnevalsgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Offer til menighetsarbeidet

n   søndag  26.02. 1.s. i fastetiden.  
Matt 16,21-23. stoksund kirke kl 
11.00. Gudstjeneste ved Kristian  
Kjenes. Nattverd. Offer til 
Det norske Bibelselskap

n  Bønnemøte: Hver mandag 
på Å misjonshus kl 19.15

n  Babysang hver mandag kl 11 i  
Åfjord kirke

n  Tirsdagsklubben har møte på Å  
misjonshus hver 1. tirsdag i mnd.

n  Å misjonssambandsforening kl 19: 
2. feb på misjonhuset, 16. feb

n  Betelskipet Elieser 6 kommer til Mon-
stad kai i Åfjord. Det blir møter lørdag 
25. februar og kl 19.00 og søndag 26. 
februar kl 16.00. Misjonssekretær Gud-
mund Eikrem taler og diverse sangkref-
ter deltar. Bevertning og utlodning. 
Alle er hjertelig velkommen ombord! 
Arrangør: Den indre Sjømannsmisjon

n  Maksklubben: I Heggli barne-
hage kl 18-19:13. feb, 27. feb.

n  Yngres samme tid på Å misjonshus
n  Yngres på Stoksund skole 

kl 19: 6. feb, 20. feb.
n  Hummer og kanari i Åfjord kirke 

kl 17-18: 1. feb, 15. feb, 29. feb.
n  Lørdagsskolen på By bedehus 

kl 10.15-12: 4. feb, 18. feb.
n  Linesøy søndagsskole i Linesøy bå-

rehus kl 11-12: 5. feb, 19. feb.
n  Fritidsklubb og Agentklubb i Sørda-

len har ikke planen klar innen me-
nighetsbladet går i trykken, men 
opplysninger kan fåes hos Ruth Ma-
rine Murvold Olsen tlf 90198174

n  Skolelaget  på By bedehus: Impuls 3.-
5. feb, lederdager i Trondheim 6.-7. 
feb, skolelagsmøter 15. feb, 29. feb.

n  Småspeider’n samles på Hutjøn-
na kl 18-19.30: 8. feb

n  Storspeider’n: 2. feb, 9. feb, 16. feb.

n   søndag 04.03. 2.s. i fastetiden.  
Luk 7,36-50. stoksund kirke kl 11.00.  
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Nattverd.  LysVåken. Offer til  
menighetsarbeidet

n   søndag 11.03. 3.s. i fastetiden.  
Mark 9,17-29. Åfjord kirke kl 11. 00. 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Offer til Det teologiske  
Menighetsfakultet

n   søndag 18.03. 4.s. i fastetiden.  
Joh 3,11-16. Åfjord kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Nattverd. Offer til IKO. Menig- 
hetens årsmøte etter gudstjenesten

n  Bønnemøte: Hver mandag 
på Å misjonshus kl 19.15

n  Babysang hver mandag kl 11 i  
Åfjord kirke

n  Tirsdagsklubben har møte på Å  
misjonshus hver 1. tirsdag i mnd.

n  Å misjonssambandsforening kl 19:  
6.-11- mars møteuke  
v/ Turid Rørmark, 22. mars

n  Israelsmisjonen har møte på Å mis-
jonshus 28. mars kl 19.30.  Kjell Gun-
nar Klock og kirkekoret del-
tar.  Bevertning.

n  Maksklubben: I Heggli barneha-
ge kl 18-19: 12. mars, 26. mars

n  Yngres samme tid på Å misjonshus
n  Yngres på Stokksund sko-

le kl 19: 5. mars, 19. mars
n  Hummer og kanari i Åfjord kir-

ke kl 17-18: 14. mars, 28. mars
n  Lørdagsskolen på By bedehus kl 

10.15-12: 3. mars, 17. mars, 31. mars
n  Linesøy søndagsskole i Linesøy bå-

rehus kl 11-12: 4. mars, 18. mars
n  Skolelaget  på By bedehus: 

14. mars, 28. mars
n  Småspeider’n samles på  

Hutjønna kl 18-19.30: 
7. mars, 21. mars

n  Storspeider’n: 1. mars, 8. mars, 
10-11. mars hyttetur på Momyr-
vatnet, 22. mars, 29. mars

Savner du noe? 
Send inn i god tid til neste nummer!

Februar Mars

Barnekryssord
Vannrett:
1. Larm
4. Redskap
5. Frø
7. To parter
9. Fisk
11. Karius og Baktus sin «far»

Loddrett:
1. Ukedag
2. Lage ost
3. Drude Eide
5. Frukt
6.  Jentenavn
8. Guttenavn
10.  Kjersti Neset

Send løsningen til Menighetsbladet, 
Kirkekontoret, 7170 Åfjord. 
Innleveringsfrist er 24. februar. Flaxlodd i premie.

Vi oppfordrer flere barn til å sende inn!
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B-blad

Nesten hvert år er det ungdom i Åfjord 
som velger å gå på internatskole, enten en 
folkehøgskole eller ved at de tar videregå-
ende skole på en internatskole.

Mange har skaffet seg den første land-
bruksutdanninga si på Øya videregående 
skole på Kvål. Andre har valgt et år på or-
dinære folkehøgskoler som Rødde, Fredly 
eller Bakketun.  

Også i vinter finner vi åfjordinger på 
blant annet Val vgs i Namdalen, Vestborg 
i Stranda, Drottningborg i Grimstad, 
Kvitsøy i Kvitsund og på Framnes i Nord-
heimsund.

Ved mange av disse kristne internat-
skolene har de et prosjekt der de på krea-
tivt vis samler inn penger til støtte for et 
misjonsprosjekt.

På Framnes samler de inn penger til arbei-
det som drives  av Mercy Ships.

Mercy Ships har skip som drar rundt 
kysten av Afrika, og behandler sykdom-
mer  gratis. Skipene er omgjort til sy-
kehus. Etter behandlingen får pasien-
tene tilbud om gudstjeneste eller møte, 
der de kan møte Gud for første gang.  
Mercy Ships hjelper til med øyeoperasjo-
ner, ganespalting, fjerning av svulster, fo-
toperasjoner og mye mer.

På Framnes finner vi åfjordingen Jens 
Ivar Melås fra Stordalen. Slik sto det blant 
annet i mailen som mange fikk fra Jens 
Ivar i september:

«Hei!  Jeg heter Jens Ivar Melås og går 
på Framnes kristne videregåande skule i 
Norheimsund. Russen på Framnes sam-
ler inn penger til en organisasjon hvert år.

I år er det jeg som er russ, og jeg har fått 
hovedansvar for det arrangementet som vi 
tjener mest penger på, nemlig misjonspro-
sjektløp. En gang i året blir det arrangert 
et veldedighetsløp, der alle som stiller, 
skaffer seg privatpersoner og firma som 
sponser de med et beløp.»

Mange responderte positivt på dette, og 
etter løpet tikket følgende mail inn fra 
Jens Ivar:

«Hei igjen :) Du husker sikkert at 
du ville sponse meg på Misjonsløpet? 
Først vil jeg bare takke deg for din 
støtte, du har vært med på å foran-
dre hele verden, for enkeltmennesker. 
Jeg sprang 28 runder og fikk tilsammen 
inn 47 660 kr, og hele skolen fikk inn 665 
145 kroner og 50 øre. Dette er helt sykt. 
Løpet gikk over all forventning! Rekor-
den på Framnes var før på kr 180 000. 
Jeg kan påstå at vår nye sum er norgesre-
kord på misjonsløp. Tenk hvor mange liv 
vi har reddet og forandret for de som tren-
ger det aller mest! Gud er virkelig stor :)».

Dette fikk selvsagt store overskrifter også 
i avisen Vårt Land, som blant annet skrev 
at elevene ved Framnes «har knust sin 
egen innsamlingsrekord».

Da elevene hørte at de hadde samlet inn 
godt over 650.000 stod jubelen i taket.

– Noen skalv og flere gråt. Det var rene 
hallelujastemningen. Vi hadde ikke for-
ventet at det skulle komme inn så mye 
penger, sier Håvard Drange, som var pro-
sjektleder for misjonsprosjektet.

Men innsamlingene fortsetter, og de hå-
per at over en million kroner kan sendes 
Mercy Ships før skoleåret er over i mai.

Menigheten i Åfjord er også imponert og 
gratulerer Jens Ivar og hans medelever ved 

Framnes for den flotte innsatsen, og for at 
de er så gode forbilder for oss alle.
Det er fortsatt mulig å støtte prosjektet 
med midler. Om du ønsker det, kan du 
kontakte kirkekontoret eller Jens Ivar på 
mailadressen: profk@live.no 

Åfjording bak rekordinnsamling

Jens Ivar Melås (i midten) fra Stordalen, 
sørget for å samle inn 47 660 kr alene til 
sykehusskipet «Mercy Ships». Tilsammen 
kom det inn 665 145 kr på Framnes vg sko-
le, som er rekord!  Foto: Privat

Godt nytt år
Vil med dette få rette en stor takk til enkeltpersoner, lag og foreninger som har 
vist oss oppmerksomhet i form av gaver, besøk, underholdning og  frivillig arbeid 
i 2011. Dette betyr mye for beboere og ansatte. En spesiell takk for  pengegaver 
gitt fra Stoksund Helselag og Anne Marie med flere  som arrangerte basar i for-
bindelse med rehabiliteringen av Stoksund Trygdepensjonat

Leder  for hjemmetjenesten, Laila Refsnes


