
Menighetsblad
for Åfjord og Stoksund

Jesus sa: «La ikke hjertet bli grepet av angst. 
Tro på Gud og tro på meg!  I min Fars hus er 
det mange rom. Joh 14
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Første søndag i februar var det Tårn-
agenthelg for tredjeklassingene i Åfjord 
kirke. Tre barn ble båret til dåpen, og 
tårnagentene fylte døpefontenen med 
g jeterblomster. Tårnagent Noah 
Harsvik var en av mange som var i 
kirken denne dagen. 
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n Linesøy blomsterfond
Kari Stensheim, tlf 92 65 70 13
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Alt er forberedt!  
Det skal være gravferd i Namvik sokn. 

Når presten kommer susende inn døra 
til sakristiet, står kirketjeneren og venter 
på ham. Arbeidsskjorta er byttet ut med 
dressjakke. «Velkommen», sier han. På 
bordet ligger gravferdsliturgien framme 
ved siden av programmet med bilde av den 
som skal gravlegges. Her har gravferdsbyrå 
og trykkeriansatte vært i sving. Presten får 
en kort orientering om hvor gravstedet er. 
Alt er forberedt.

Gang på gang blir vi minnet om teksten 
i Efeserbrevet hvor det heter: «For vi er 
hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode 
gjerninger, som Gud på forhånd har lagt 
ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Ef. 
2:10).

Men stopp litt! Her står det jo at Gud 
skal forberede noen gjerninger. Hva med 
kirketjeneren? Klokkeren? Organisten? 
Graveren? De som er ansatt i gravferdsby-
rået og i trykkeriet? 

Her ligger den store hemmeligheten, 
som strengt tatt ikke er noen hemmelig-
het: Gud bruker vanlige mennesker til 
vanlige gjerninger for å få sitt verk gjort, 
som å legge fram ei bok, tenne et lys, sette 
opp blomster, trykke et program, spille til 
en salme, snakke med pårørende, forrette 
liturgien og til slutt: bære ei kiste ut av den 
lille kirka og inn i den store katedralen, 
helt fram til det stedet der den usynlige 
Guds barmhjertige hender må overta alt. 

Når det er gjort, har vi gjort vårt. Dette er 
oppgaven vi deler på, alle som en. Dette 
er en del av det å være Jesu Kristi kirke på 
jord. Det er ikke småtteri!

Så står vi på kirkegården. Kista er plas-
sert på plankene som ligger på tvers over 
grava. Hvem la dem der? Nå blir det tyde-
lig at her har noen vært på forhånd og tatt 
ut ei grav, merket området med pinner, 
skrevet det ned i arkivet slik at man skal 
kunne finne grava igjen seinere når det 
trengs. 

Graveren visste hvor han skulle sette 
skuffa. Han har gjort dette mange ganger 
før. Han er nøyaktig. Han kjenner bredde, 
lengde og dybde. Når han setter neven i 
spaken er han bare opptatt av oppgaven, 
sin oppgave, og tenker kanskje ikke på at 
han eller hun faktisk er en Guds tjener. 
Men det er han! Og hun! Måten han eller 
hun har forberedt alt på, viser det.

Gravferden er fellesskapets siste tjeneste 
for den døde. Det er den vi er kalt til å ta 
del i. Nå kan vi ikke gjøre mer. Familie, 
venner, naboer, helsepersonell har gjort 
sitt. Nå er det vår tur, vår oppgave. Svære 
ting. Viktige ting. Og presten kommer 
med evangelieordet og nådehilsenen og 
takken og velsignelsen, kikker inn i sakris-
tiet og ser at jo, også denne gang var ALT 
FORBEREDT!  

Vennlig hilsen
Roald Iversen, prost i Namdal

Andakt

Takknemlighetsprisen tildeles årlig til 
noen fra Åfjord og Stoksund menighet 
som har utmerket seg på en spesiell måte 
ved å vise omsorg og omtanke for andre, 
eller å ha bidratt på en spesiell måte med 
frivillig innsats i kirken, på kirkegården 

eller i menigheten for øvrig.
Vi ønsker forslag til kandidater, og 

forslagene kan leveres på kirkekontoret. 
Prisen vil bli delt ut på høsttakkefesten i 
Åfjord kirke 22 oktober 2017.

Kandidater til 
Takknemlighetsprisen
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Mitt barndomsminne Min sang
I min barndom, var det mye sang i heimen. 
Bestemor Anne hadde en flott sangstem-
me, og der var jeg mye. Med ei god pute i 
ryggen og et godt pledd tullet rundt meg, 
oppe i gyngestolen, fikk jeg høre mange 
flotte sanger. Bestemor satt i  lenestolen 
og heklet, med   foten på den ene meia, 
og visene kom på løpende bånd. Vesle-
blakken og Barnetro, er vel de jeg minnes 
ekstra godt. Valget mitt blir den svenske 
sangen Barnetro, men med norsk tekst. 

Barnetro 

Har du enn din barnetro, 
du engang i hjemmets bo
Foldet dine hender og enfoldig bad, 
Gud som har oss små så kjær
Se til meg som liten er, 
Og din mor hun lyttet til så hjerteglad.
 
Refr.
:/: Barnetro, barnetro, til himmelen 
Du er en gyllen bro :/:
 
Du har kanskje vandret vidt, 
og du meget ondt har lidt
Når i fremmed land du søkte lykken nå
Vegen hjem den var så lang, 
og du gråt så mang en gang
Når du mintes hjemmet lune trygge vrå.
 
Som en seiler trygg i havn, 
var du i din moders favn
Ømt hun kysset deg og sang 
om himmlens land
Hennes stemme var så varm, 
når du lå ved hennes barm
hun din framtid la i Herrens hånd så glad.
 
Du blir lykkelig som før, 
hvis du åpner hjertes dør
barnetroens dyre skatt blir atter din
engler synger da så glad, 
oppe i Guds himmelstad
når et lam på ny er ført i folden inn

Tekst og musikk: Ejnar Westling 
Norsk tekst: Torleif Larssen

 
Ønsker å utfordre Anne T. Skjærvik, til å 
skrive om sin sang i neste nummer.

Hilsen Grethe Harbak Aaknes

Lenge før jul ble jeg utfordret av Heidi 
Nilsen til å skrive om barndomsminner 
til menighetsbladet. Plutselig er fristen 
for innlevering her, og jeg må prøve å få 
ned på papiret noe av det som har vært i 
tankene mine siden hun spurte.

Det er mange minner jeg har, fra en tid 
hvor det var folk i alle husene, hele året 
rundt her i Stoksund. Det var barn, unge, 
voksne og eldre som bodde sammen.

Den organiserte fritiden for meg var 
søndagsskolen på Fredvang og musikk-
korpset.

Ellers var det utelek av alle slag, som-
mer som vinter. Dette var lenge før data-
verden gjorde sitt inntog. 

Radioen med Barnetime, Ønskekon-
serten, Trafikk og musikk og Janitsjar-
halvtimen var noe vi hørte på. Men jeg 
husker godt da morfar fikk tv! Barnetv, 
Store studio og etterhvert Fjernsynsteate-
ret, det var stas.

Så husker jeg at det var påskeleir på Inn-
landet skole, med Petter Kjølleberg som 
leirsjef. Det passet slik at vi skulle flytte 
klokka frem til sommertid den søndagen. 
Det hadde ikke Kjølleberg fått med seg. 
Så da han kom syklende i sin blåe nylon-
frakk ned Seterhalsen, hadde vi allerede 
hatt flaggheising. Da ble han «satt ut» 
og trodde vi gjorde leven med han.

Så husker jeg vi fikk være med morfar 

for å skjære torv på Bjørkan. Det ble lagt 
i hauger, tørket og brukt til brensel. Like 
så viktig som arbeidet, var pausene. Da 
ble matkurvene åpnet, og vi fikk nyte alt 
det gode mormor hadde ordnet og sendt 
med.

Pappa var mye borte i ukene, og mam-
ma jobbet endel på telegrafen. Men jeg 
og min bror, Sven Erik, var ikke overlatt 
til oss selv. Vi var hos mormor og morfar. 
Der fikk vi mye omsorg og kjærlighet. 
Også her husker jeg måltidene godt. 
Mormor var gjestfriheten selv. Mange 
ganger var det en ekstra gjest.

Det var ikke mye mat, men nok. Når 
vi kom til dem etter skolen, fikk vi rester 
etter middagen. Og når de hadde hatt 
fersk fisk, fikk vi den oppstekt. Det var 
kjempegodt! Så var det spennende å høre 
på når de voksne snakket om livet.

Mye skjemt og latter fylte et barnesinn. 
Men også alvor preget hverdagen.

Min oldemor, som vi kalte mor, bodde 
sammen med dem. Hun var dement 
med alt som det førte med seg. Det var 
helt sikkert mye arbeid med henne, men 
det var slik det måtte være. De stelte for 
henne helt til hun døde der.

Jeg vil avslutte mine minner her og ut-
fordrer med dette Ruth Nilsen Olaisen til 
å skrive noe fra sin barndom.

Eli Dalsaune
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Dagligliv i Åfjord prestegård tidlig i forrige 
århundre.

Her kommer noen flere historier fra det 
materialet som ble nedskrevet av Henrik 
Wisth, barnebarn til prost Kaspar Henrik 
Hansen som var sokneprest i Jøssund og 
Aa i perioden 1890-1923.

Starten på denne artikkelen finner du i 
forrige nummer av menighetsbladet. 

DRIFTEN AV PRESTEGÅRDEN
Henrik forteller videre: «For ordens skyld 
må jeg nevne at min bestefar blev tidlig en-
kemann. Etter at min mor og hennes søster 
reiste ut for å gå på skoler og senere blev 
gift, ansatte bestefar en husbestyrerinne. 
Da tror jeg det ble bare en pike på kjøk-
kenet, men ved storrengjøring og lignende 
leiet de ekstra hjelp. Driften av prestegår-
den satte bestefar bort til en lottadriver.  
Jeg husker ikke at jeg nogen gang så be-

stefar i fjøset. Det var 15 kyr, en del sauer, 
to griser og 2-3 hester, duer og gjess. Til 
gården hørte også to lakseelver.

Den gang var det lov å kaste med garn 
i elvene. Det har jeg selv vært med på. Vi 
hadde hest og vogn på veien som kjørte 
laksen for oss. Mye blev røkt. I gamle 
feste-kontrakter stod det at tjenerne for-
beholdt sig at de ikke måtte få laks mer 
enn to dager for uken.»

METT-OLA
«Mor fortalte at det var en kirkegårds-
graver før min tid som de kaldte for 
Mett-Ola. Han var nok litt av en original. 
Når det var tordenvær søkte han tilflukt 
til kirkegården. Der følte han sig trygg. 
Imidlertid har kirken vært antent to gan-
ger av lynet, så det var vel ikke tryggere der 
enn andre steder. En 17. mai, tidlig om 
morgenen, var det en som ropte hur-ra, på 
kirkegården og en gammel krans kom su-

sende over muren. Mett-Ola kunne grave 
natt og dag. Bestefar var ute og gikk sin 
morgentur, han hørte jo levenet og gikk 
for å se hvad som foregikk. «Du må ikke 
støye så Ola», var hans kommentar. Den 
samme Mett-Ola døde i en grav han holdt 
på med en tid senere.»

KONFIRMASJONSTIDEN
«Min bestefar stilte ganske store krav til 
sine konfirmanter. En dag kom min olde-
far, som var prost for å eksaminere konfir-
mantene. Mange blev utvist på grunn av 
manglende kunnskaper. De måtte komme 
igjen neste år. De som slapp gjennom nå-
leøiet det året var meget stolte og kunne 
senere i livet fortelle at de blev konfirmert 
i «gærningåret».

Bestefar skulle betjene tre kirker. Foru-
ten hovedkirken var det en anekskirke. For 
å komme dit måtte han kjøre med karjol 
cirka to mil og ro omtrent en mil. Konfir-
mantene derfra måtte bo ved hovedkirken 
under forberedelsene til konfirmasjonen, 
men de blev konfirmert i sin egen kirke. 
Jeg tror undervisningen foregikk hver dag 
fra kl 8 til kl 4. Og så var det lekser. Som en 
kuriositet kan det nevnes at et år langt til-
bake i tiden måtte konfirmasjonen sløifes 
et år grundet mangel på mat.»

SELA
«Inne på fjellet mellom Åfjord og Vær-
ran ligger nogen enslige gårder, som heter 
Sela. Her stod det en liten kirke, som be-
stefar betjente en gang for året. Da måtte 
han sale gammelbrunen og ride dit. Det 
var ingen vei dit den gang. Presten i Vær-
ran hadde to gudstjenester der for året. 
Kirken måtte dessverre brennes, da den 
blev sterkt angrepet av sopp. I dag står kun 
et alter der av grove planker ute på kirke-
gården. Det ser ut som en melkerampe. 
Klokken henger i en primitiv støpul.

Her holder Herren selv sin domme-
dagspreken når storm og uvær raser over 
stedet. Om det er bygget nogen ny kirke 
der, vet jeg ikke, men det siges at det er 
kommet vei dit nu.» (Sela fjellkirke, slik 
vi kjenner den i vårt tid, ble reist i 1997. 
Red. anm.)

KIRKEGANG
«Jeg måtte pent gå i kirken, om det ikke 
blev hver prekesøndag. Prekenen var vel 

Prester i Åfjord

Dette bildet er tatt i Nærøydalen på Vestlandet på slutten av 1800-tallet. Fjordingen trekker 
karjolen som hadde plass til en eller to passasjerer. De store hjulene var for å få høyest mulig 
fart. Foto: Knud Knudsen/Wikipedia
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ikke så lett å forstå for mig. Jeg var jo 
ikke så gamle karen enda, men orgelet 
og salmesangen imponerte mig mer. 
I kirka var det spyttebakker av jern. 
Mannfolka satt på høire side av mitt-
gangen og kvinnfolka på venstre side. 
Nu er det slutt på den skikken. Det var 
de kondisjonerte som først brøt denne 
skikken. Da min bestefar falt for 
aldersgrensen, gikk han i kirken hver 
søndag hvor han hadde sin bestemte 
plass. Han tok aldri med sin salmebok 
hjem. Den lå igjen på plassen hans i 
kirken.»

PÅ KIRKEVEI
«På det nødvendige ydre hang det 
ulveskinnspels som han hadde fått 
som avskjedsgave av Tolgingene da 
han reiste derfra. Jeg tror det var i 
1889. Foruten ulveskinnspelsen hang 
det gamle kjøreposer og skinnstøvler 
på veggen. Dette utstyr blev ikke 
så lett angrepet av møll om som-
meren når det hang på denne plass. 
Når bestefar var ute i sognebud vinters 
tid, kjørte han med hest og en slede 
han hadde med seg fra Østerdalen. 
Denne sleden kalte de for «Husk». 
Lottadriveren la alltid en øks nedi sle-
den om han skulle råke ut for ulv. Jeg 
tror ikke han kom ut for dette, men 
det var en del ulv der på denne tiden. 
Om sommeren når bestefar var i sog-
nebud, var jeg ofte med som grindluk-
ker. Da kjørte vi med karjol. Jeg satt 
på karjolskrinet. Han hadde også en 
firehjuls trille, med fem sitteplasser.

En sommer kom biskop Böchman på 
visitas. Jeg har hørt dette referert fra 
min mor. Biskopen og bestefar satte 
sig i baksete og mor og jeg rett i mot. 
Far satt på bukken og kjørte. Så kjørte 
vi en liten tur i godværet så biskopen 
skulle få se sig om. Hvad bestefar og 
biskop snakket om, vet ikke jeg. Da vi 
hadde kjørt en stund syntes jeg at jeg 
måtte fortelle biskopen at jeg hadde 
fått ny bukse, og jeg gjorde biskopen 
opmerksom på at det var hull i den 
også. Glidelås var nok ikke i bruk 
den gangen. «Har du det du», svarte 
han.»

Påskemøte for 
Samemisjonen
Palmesøndag blir det gudstjeneste i Sela 
fjellkirke kl 11.00. Etter kirkekaffen blir 
det et kort møte for Samemisjonen hvor 
en representant for Samemisjonen deltar. 
Det blir tatt opp en gave til misjonen. 
Hjertelig velkommen både til gudstje-
neste og møte etterpå!

Norabasaren
Den tradisjonelle basaren til inntekt for 
Samemisjonen, blir også i år på Sørdalen 
bedehus onsdag i påskeuka (12/4) kl 
19.00.

Sang og musikkuke på 
Å misjonshus
Fra 30. mars til og med 2. april er du hjer-
telig velkommen til sang- og musikkuke 
på Å Misjonshus. Tema for uka er «Vi 
synger påsken inn», og Anna Sæther 
deltar på alle møter. Møtene er klokka 
19.00 på torsdag og fredag, klokka 18.00 
på lørdag, og klokka 11.00 på søndag. Det 
serveres mat hver kveld.

Bønn for Fosen
Møter på Å Misjonshus lørdag  11. mars 
klokka 14.00 med undervisning og lov-
sang, deretter felles måltid og kveldsmøte 
kl. 18.00. Visjonen er at kristne fra alle 
menigheter på Fosen skal samles til felles 
oppbygging med tanke om at nye skal bli 
vunnet for Kristus.

Hilsen komiteen: Iren og Brage Gilde, 
Kari Skaldebø, Ellen Strøm, Eli Dalsaune, 

Nina Edvardsen og Ragnar Hoås
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Barnas hjørne

Løs kryssordet og send løsningsordet (nederst i grått) til oss og bli med i trek-
ningen av flaxlodd! Send løsningen til Menighetsbladet for Åfjord og Stoksund, 
Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord, eller e-post: menighetsbladet@afjord.kirken.no. 
Innleveringsfrist er 27. mars 2017. 

Historisk foredrag 
i Stoksund kirke
I sommer kom noen pilegrimer i båt 
fra Bodø på veg til Olavsdagene og Ni-
darosdomen. De ble tatt imot i Stok-
sundkirka av sokneprest, kirketjener og 
organist. 

Kirketjener Reidar fortalte fra kirkas 
historie, og viste fram noen av kirkas 
skatter, blant annet en del gamle ting 
som stod på kirkeloftet. 

Ideen om å vise fram dette også til 
stoksundinger og andre interesserte 
vokste fram, og under kulturuka in-
viterte kirken  til historisk foredrag, 
orgelmusikk og kveldsmat.

Tora Sæther har hatt praksis ved kir-
ka, og fortalte litt om kirkeklokkene og 
en gammel felleskalk. Stoksundkirka 
egner seg veldig godt til slike arrange-
ment, og vi vil prøve oss senere også, 
med andre tema. 

Kirkevergen
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Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hilsener. Annonseprisen er kr 100,- for inntil 30 
ord. Betaling for annonsen sendes Menighetsbladet på bankgiro 4345.06.19214.

n En stor takk til de som hedret vår 
kjære Karstein Adolf Hopens minne. 
En spesiell takk til Åfjord Helsesenter 
Gruppe 3 for god omsorg og pleie.

Inge og Brit, Rasmus, 
Brage og Mia, Mathilde

n Hjertelig takk for all vennlig deltakel-
se ved Astrid Klara Vaagø sin bortgang.

Familien

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
hjemmesykepleien i Åfjord i forbindelse 
med Reidun Andersen sin begravelse.

Laila Refsnes  Pleie og omsorg

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 4, i forbindelse 
Nora Sivertsens begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 3, i forbindelse 
Elsa Pettersviks begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon.

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 3, i forbindelse 
Harald Edvartsens begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon.

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 3, i forbindelse 
Kirsti Møsth Johansens begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 3, i forbindelse 
Ingebjørg Høviks begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 1 og 2, i forbin-
delse Torunn Skaseths begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon

n Takk for blomster, hilsninger og min-
negave til Hjemmesykepleien og blom-
sterfondet vedrørende Johan Edvard 
Dolmseths begravelse.

Eli, Elin, Torunn, Paul-Arne, Ann-Kristin 
og Grete med familier

n Hjertelig takk for deltagelse, blom-
ster og gaver til Åfjord blomsterfond i 
forbindelse med  Jorunn Helene Lunde 
Nilsen sin bortgang.

Karl-Gustav Nilsen med familie

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Hjemmesykepleien i forbindelse med  
Julie Morkestrand sin begravelse.

Laila Refsnes, Hjemmetjenesten

n Hjertelig takk for all støtte, omtanke 
og vennlig deltagelse i Annar Grøtting 
Ratviks begravelse. Tusen takk for all 
blomster og gaver gitt til  Redningssel-
skapet

Brit Eva, Bent-Are & Silje

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse ved vår kjære  mamma, svigermor 
og bestemor Nora Sivertsens bortgang. 
Takk for minnegaven til helsesenteret gr 
4 og til blomsterfondet.

Gerd, Olav, Aud og Unni med familier

Smånytt
Ny formann for 
Å misjonshus

På årsmøtet den 31. januar, 
ble Vidar Daltveit valgt til ny formann for 
Å Misjonshus. 

Alle henvendelser vedrørende leie av 
misjonshuset skal skje til Daltveit. 
Kontaktopplysninger: Vidar Daltveit, tlf: 
918 59 527/vidar.daltveit@getmail.no

Fasteaksjonen
Som tidligere år deltar menigheten i 
Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. 
Konfirmantene vil besøke de fleste med 
innsamlingsbøsser. Fasteaksjonen har 
som mål å samle inn penger til de som 
trenger det mest, og forandre årsaker til 
nød gjennom beslutningspåvirkning. 
Aksjonsdagen er mandag 3. april, men 
det kan hende du får besøk en annen 

dag. Bøssebærerne har med seg legitima-
sjon og merkede bøsser. Ta godt i mot 
dem!

Livets gang
Åfjord
Døpte
20.11.2016 Maja Skjærvik Rolfsen
28.12.2016 Vilde Skjærvik Grøtting
28.12.2016 Amalie Skjærvik Grøtting
28.12.2016 Johanne Østerås
22.01.2017 Mathilde Gjervan Svenning
22.01.2017 Pernille By Ramsø
22.01.2017  Anton Kristian Gangstad 

Ugedal
05.02.2017 Benjamin Hande Tårnesvik
05.02.2017 Samuel Hande Tårnesvik
05.02.2017 Maren Solberg Aune

Døde
19.11.2016 Reidun Agnete Andersen
 f. 1929
27.11.2016 Kirsti Møsth Johansen 
 f. 1950
11.12.2016 Nora Sivertsen f. 1920
18.12.2016 Svanvid Marie Vansvik  
 f. 1924
23.12.2016 Jorunn Helene Nilsen
 f. 1929
24.12.2016 Astrid Klara Vågø 
 f. 1928
29.12.2016 Julie Margrete Morkestrand
 f. 1920
10.01.2017 Eldbjørg Johanne Morkemo
 f. 1942
30.01.2017 Olav Arthur Aune f. 1927

Vigde
04.02.2017  Monica Elisabeth Tronsen 

Lauritsen og Vidar Torleif 
By

Stoksund
Døde
05.12.2016 Ingebjørg Jensine Høvik 
 f. 1921
18.12.2016 Gudrun Sigvalda Sundet  
 f. 1920
26.12.2016 Hanna Andine Halsan  
 f. 1923
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n Søndag 19.02 - Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1-9
n Stoksund kirke kl 11.00
Karnevalsgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Ofring til Barnevakten

n Søndag 05.03 - 1. søndag i fastetiden
Matt 4,1-11
n Åfjord kirke kl 18.00 
Thomasmesse ved Kristian Kjenes.  
Nattverd. Ofring til menighetens arbeid.                 

n Søndag 12.03 - 2. søndag i fastetiden
Matt 15,21-28
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Nattverd. Ofring til menighetens arbeid.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

n Søndag 26.03 - Maria budskapsdag

Luk 1,26-38
n Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste. Nattverd.
Ofring til menighetens arbeid.

n Søndag 02.04 - 4. søndag i fastetiden
Joh 11,45-53
n Åfjord kirke kl 18.00 
Vårkonsert ved lokale krefter.  
Ofring til Musikkanlegg i kirka.

n Søndag 09.04 - Palmesøndag
Joh 12,12-24
n Momyrstua kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Ofring til Søndagsskolene i Åfjord 
n Sela fjellkirke kl.12.00 
Gudstjeneste. Ofring til Selahaugens 
venner. Kirkekaffe. Etter gudstjenesten er 
det samemisjons påskemøte.

n Torsdag 13.04 - Skjærtorsdag
Matt 26,17-30
n Åfjord kirke kl 18.00 
Påskemåltid etter jødisk tradisjon ved 
Kristian Kjenes.  Nattverd. Ofring til 
Afrika-prosjektet Johanna Stjern.

n Fredag 14.04 - Langfredag aften
Joh 18,1-19,42
n Stoksund kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Ofring til Den Indre Sjømannsmisjon.

n Søndag 16.04 - Påskedag
Luk 24,1-9
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Nattverd. Ofring til Det Norske Misjons-
selskap.

Gudstjenester oktober og november 2016

n Sørdalen misjonsforening:
n  Tirsdag 7. mars, misjonsmøte hos  

Ruth Marine Murvold, kl 19.00
n  Tirsdag 21. mars, bibelgruppe hos  

Aud og Arne Amundal, kl 19.30
n  Onsdag 12. april, Norabasar for Same-

misjonen på Bedehuset kl 19.00
n  Tirsdag 18. april, misjonsmøte hos 

Heidi og Helge Nilsen, kl 19.00

n By misjonsforening, By bedehus:
n  Fredag 3. mars, pizzamøte på By 

bedehus, kl 19.00.
n  Mandag 13. mars, foreningsmøte hos 

Brit og Ragnar Hoås, kl 19.00
n  Mandag 27. mars, foreningsmøte hos 

Åslaug og Ivar Melås, kl 19.00
n  Fredag 7. april, pizzamøte på By bedehus 

kl 19.00
n  2. påskedag 17. april, påskefrokost på By 

bedehus fra kl 10.00
n  Mandag 24. april, foreningsmøte hos 

Iren og Brage Gilde kl 19.00

n Å misjonsambandsforening:
n  Torsdag 23. februar, misjonsmøte hos 

Inger og Petter Skansen, kl 19.00
n  Møteuke med Stein Raunehaug uke 9, 

på misjonshuset, møter kl  19.00:
Møter tirsdag 28., onsdag 1. mars, torsdag 
2. mars, fredag 3. mars. Lørdag 4. mars, 
sangandakt i Vestibylen, helsesentret, kl 

11.30.  Lørdag 4. mars Misjonshusbasar, 
kl  18.00. Møte søndag kl 16.00.
n  Lørdag 11. mars, bønnedag på misjons-

huset 
n  Torsdag 16. mars, misjonsmøte hos 

Barbro og Øyvind Ugedal, kl 19.00
n  Torsdag 30. mars- 2. april, sanghelg på 

misjonshuset. Torsdag, fredag kl 19.00, 
lørdag kl 19.00. Søndag kl 11.00. Anna 
Sæther deltar på alle møtene. Fredag er 
det innslag fra Samemisjonens arbeid på 
Kola.

n  Torsdag 6. april misjonsmøte hos 
Reidun og Joar Sørdahl

n    Bønnemøter på Å misjonshus hver 
mandag kl 19.15

n Stokkøy baptistmenighet:
n  Søndagsmøte 5. mars kl 18.00
n  Torsdag 16. mars, møte kl 19.00
n  Søndagsmøte, 2. april kl 18.00
n  Påskefest 1. påskedag, 16. april kl 18.00
n  Torsdag 27. april, møte kl 19.00

n  Agentklubben, Sørdalen bedehus, 
mandager kl 17.30-19.00:

n 6. mars
n  3. april
n  24. april

n  Lørdagsskolen, By bedehus  
kl 09.45-11.00:

n  Lørdag 25. februar
n  Lørdag 11. mars
n  Lørdag 25. mars
n  Lørdag 8. april

n   By fritidsklubb, By bedehus
n  Onsdag 8. mars, kl 19.00-21.00. Påmel-

ding til bowlingtur.
n  Onsdag 22. mars, bowlingtur til Bjugn.

n  Spre Glede barnemøte, Stokkøy bap-
tistmenighet, lørdager kl 11-12.30:

n  4. mars
n  1. april

n  Skolelaget  på By bedehus:
n  Onsdag 22. februar, åpent møte med 

Isak Gilde kl 18.00. 
n Mandag 6. mars, kl 18.00
n  Lørdag 11. mars, skolelaget deltar på 

bønnemøte på Å misjonshus klokka 
18.00

n Mandag 20. mars, kl 18.00

n  Maksklubben og Yngres: Å Misjons-
hus: mandager kl 18.00-19.00. 

n Mandag 27. februar, mandag 13. mars, 
mandag 27. mars NB! Basar, kl 18.00
n Mandag 3. april og mandag 24. april. 
Maksklubben  på Å misjonshus er for 
barn 1.-3. klasse + småsøsken fra 3 år og 
oppover. Yngres er for barn fra 4. klasse 
og oppover.

Aktivitets-kalender
Diverse aktiviteter

Barn og ungdom
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Til Makedonia med nestekjærlighet
Det hele startet på en hyttetur for 
drøyt et år siden. Første helga i januar, 
i minus 17 grader, dro skolelaget på 
tur for å spleise gjengen. Det ble det.  
Om kvelden delte jeg en tanke og noen bi-
belvers som jeg ikke fikk ut av hodet. Det 
var fra Jesaja 58 6-11, det handler om den 
«rette» fasten som Herren har behag i. 
Vers 6 og 7 sier: «Er ikke dette den fasten 
jeg finner behag i, at dere løser ugudelig-
hets lenker, sprenger åkets bånd, slipper 
undertrykte fri og bryter hvert et åk? Er 
det ikke dette at du bryter ditt brød til 
den som sulter, og lar hjemløse stakkarer 
komme i hus - når du ser en naken, at du 
da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra 
dem som er av ditt eget kjøtt og blod?». 
Og videre er det et løfte om at Herren vil 
høre vår bønn og lede oss hele tiden.

Dette ble sterke vers der vi satt på en god 
varm hytte, mens vi vet at flyktningstrøm-
men er endeløs. Jeg hadde fulgt mailene 
fra venner som dro, og venninna mi i Ma-
kedonia som daglig kjørte til grensa, for 
å hjelpe flyktninger som hadde overlevd 
den farlige reisen. «Hvem vil bli med meg 
til Makedonia?» ble spørsmålet mitt. 

Det neste lagsmøtet ble jeg møtt av en 
overraskende og fantastisk respons. Alle 
ville være med! Men mange var usikre 
på om de fikk lov. Jeg sendte mail til ven-
ninna mi, og forsto fort at det ikke var så 
enkelt. Det var 18-års grense for å hjelpe 
flyktninger, og de lokale frivillige hjel-
perne var utslitt etter måneder med jobb. 
De orket ikke organisere flere team. Vi la 
det på is, men ungdommene var klare for 
misjonstur, vi lovet å gjøre alt vi kunne for 

å finne en løsning. 
Etter et halvt år kom en 

ny åpning i Makedo-
nia. Vennene våre 

hadde kommet 
seg litt, grensa 
til Makedonia 
var stengt for 
flykninger og 

de hadde opplevd en tsunami. Deler av 
byen var dermed fylt av gjørme, og store 
ødeleggelser var et faktum.

På tidlig-høsten sendte jeg ny mail: «Vi 
har to snekkere i teamet vårt, og mange 
ungdommer som kan jobbe praktisk. Får 
vi komme?» Det var for mye å organisere, 
men de var positive! Da gikk det fort i 
svingene.

Ungdommene måtte få tillatelse hjem-
me, reisebyrå ble kontaktet, foreldre-info-
møte og mange mail frem og tilbake til 
Makedonia. Og midt i november bestilte 
vi billettene. Turen var et faktum! Det er 
helt fantastisk, og litt skremmende. 

Når vi kommer ned skal vi hjelpe til med 
mye praktisk. Reparasjoner av tak og/eller 
gulvlegging, matutdeling hos de fattigste 
i tillegg til å hjelpe de vi får hjerte for. En 
annen del av teamet skal bygge vennskap 
på et senter for ungdom midt i byen. 
Gjennom både det praktiske og sosiale ar-
beidet ønsker vi å vise at de er høyt elsket!

Første uka i påska reiser ni ungdommer, 
og fem voksne for å hjelpe det makedon-
ske folket. Vi forventer å vokse i troa, få 
hjelpe fattige og trengende, få enda bedre 
samhold og å se kjærlighet innta jorda! 
Voksenlederne i Åfjord kristne skolelag v/

Iren Gilde

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

Ni ungdommer fra Åfjord reiser i påska til Makedonia for å bistå med praktisk arbeid.

Åfjord, tlf 72 53 12 33

Møte på By Bedehus 
22. februar kl 18.00 til 
inntekt for skolelagets 

Makedonia-tur. 
Lovsang, undervisning, 

kreativ auksjon/loddsalg, 
mat og info om turen.

Velkommen!


