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blomsterfondets konto. Husk å skrive hvilken 
begravelse det gjelder og hvem det er fra.
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n Åfjord blomsterfond
Inger Skansen, tlf 909 57 522
Kontonummer 4345.49.24003
n Innlandet blomsterfond
Grethe Mette Aaknes, tlf 991 64 365
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n Linesøy blomsterfond
Kari Stensheim, tlf 92 65 70 13
Kontonummer 4345.10.22769
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Vår neste store høytid i kirkeåret er 
påsken. Der minnes vi hvorfor Jesus ble 
fengslet, torturert og drept på et kors.

Der feirer vi Jesus sin triumf over å ha 
levd et liv uten synd på jorda og stå opp 
fra de døde første påskedag. Da hadde han 
seiret over døden som sann Gud og sant 
menneske. Jesus ble da gitt av sin far vår 
Gud all makt i himmelen og på jorda. Han 
var da den eneste sanne Gud som kan tilgi 
synd og gi skrøpelige mennesker i bytte 
sin tilgivelse og nåde.

Jeg er veien, sannheten og livet sier Jesus 
i en samtale med disiplene sine. Han for-
beredte dem på hva som skulle skje med 
han selv framover mot påske og toppe seg 
i Jerusalem i slutten av påskefeiringen; 
Jødenes store høytid.

Disiplene ble ordentlig bekymret. Hva 
nå Jesus? Du skal dø og etterlate oss her. 
Jesus forklarer og taler lenge med dem 
og avslutter med: «Dit jeg går vet dere 
veien». Da protestere disippelen Thomas 
med at det gjør de ikke.» Jeg er veien, 
sannheten og livet» sier Jesus. Jeg er alt 
dere trenger. Gjennom meg kjenner dere 
Gud-min far og deres far. 

Vi som lever i dag stiller også dette 
spørsmålet. Hva er veien, livet og sannhe-

ten. Det har mennesket gjort til alle tider. 
Bibelen svarer med et navn:   Menneske-
sønnen Jesus.

Videre i evangeliet etter Johannes står 
det om Jesus:» I han er livet og livet er 
menneskenes lys.» Jesus -Guds sønn er 
menneskets liv og lys. Jesus sier også at han 
er sannheten om livet. Han har makt til å 
sette mennesket-deg og meg -fri fra synd 
og skam. Han har makt til å tilgi bekjent 
synd. Til frihet i Guds lys har Jesus frigjort 
oss. Der er sannheten-Guds sannhet- om 
Jesus. Jesus er Guds bilde for oss. Når vi 
leser i Bibelen eller hører om Jesus, peker 
Jesus alltid på Gud sin far. Gud og han er 
ett.

Jesus sier han er veien, veien til Gud. 
Den veien åpnet han gjennom sin død på 
korset ved å straffes for   VÅR synd. Når 
Jesus sier at han er veien, sannheten og li-
vet er det alt vi trenger for å finne Gud vår 
rette far som elsker alle mennesker og som 
vil at alle skal komme til han gjennom 
Jesus som han elsker.

«Men alle dem som tok imot ham, dem 
gav han rett til å bli Guds barn, de som 
tror på hans navn.»

Kari Skaldebø

Andakt

Trivsel og glede i kirka
Det var nære på fullt hus i Åfjord kirke 
siste søndag i januar. Det var speider-
gudstjeneste og fem barn som ble båret 
til dåp denne dagen. Speiderne sørget for 
flaggborg og deltok også i forskjellige an-
dre oppgaver, blant annet bistod de under 
dåpshandlingen. Speiderfamiliene sørget 

for kaker og andre godsaker til kirkekaf-
fen etterpå, som alltid blir godt mottatt av 
menigheten. – Det er stas når kirka fylles 
og aktiviteten er stor, sier Kristian Kjenes, 
som hadde full kontroll på navn og dåps-
barn. Forsidebildet denne gangen er også 
fra speidergudstjenesten.

Det smaker alltid godt med kirkekaffe etter gudstjenesten. Foto: Sølvi Murvold
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Mitt barndomsminne
«Stafetten» om barndomsminne har jeg 
fått av Terje By, som var læreren min på 
norsk-kurs her i Åfjord.

Det er ei stor utfordring å skrive på 
norsk om det som er så dyrebart for meg. 
Jeg er litt redd for ikke å bli helt riktig 
forstått.

Jeg ble født i West Sibir i den delen som 
ligger mellom Uralfjell og en av verdens 
største elver, Enisey.

Ja, det var kaldt om vinteren og varmt 
om sommeren. I alle fall sånn husker jeg 
det. Plassen hvor jeg bodde var omringet 
av skog og der gikk vi veldig ofte, om vin-
teren på ski og om sommeren for å plukke 
sopp. Forresten, i fjor høst besøkte vi 
hjemplassen min og selvsagt fant vi sopp 
på samme plass. Alle kunne gå på ski og stå 
på skøyter. Vi hadde en liten skøytebane 
i bygda og vi tilbrakte mange kvelder der.

Min mamma jobbet på en liten flyplass, 
og pappa var mekaniker på et skipsverk-
sted. Om sommeren jobbet han på en liten 
båt og om vinteren drev han med tekniske 
tegninger. Han fikk flere høye utmerkelser 
for sine innovative løsninger. Min farmor 
bodde i nærmeste by og jeg besøkte henne 
ofte. Hun var verdens snilleste bestemor 
som alltid stilte opp for meg. Hun døde i 

fjor, 99 år gammel.
Jeg husker spesielt godt to historier som 

var morsomme. Vanligvis, hvis det var kal-
dere enn minus 30 grader, da ble undervis-
ningen på skolen forbudt. Ja, vi gikk ikke 
på skolen i det kalde været, men vi lekte 
ute selvsagt. Jeg bodde i en landsby på 
cirka samme størrelse som Åfjord, og på 
den tiden var ikke utvalget i butikken så 
stort. En vinter fikk en klesbutikk et stort 
parti med vinterkåper. De var grønne, 
med svart- og hvitrutete mønster. Ganske 
stygge faktisk. Alle barna i bygda hadde på 
den tiden vinterkåper av saueskinn og luer 
fra rev eller polarrev. Men kåper av stoff 
var ikke så vanlige.

 Nesten alle jentene på min alder fikk 
de samme kåpene. Det var ganske rart og 
morsomt å se hver morgen når barna gikk 
på skolen, liksom det rant ei grønn elv. 
Og etter skolen var det nesten umulig å se 
sklia, som ble dekket av en grønn bølge.

Den andre historien som jeg vil fortelle, 
var da vi barna fikk høre at hundefangere 
skulle fange alle løshundene i bygda, av-
live dem og frakte dem til såpekokeri. Det 
betydde at alle hundene uten halsbånd 
skulle bli tatt. Vi bestemte oss for å ordne 
halsbånd til dem. Men vi hadde ikke så 

mye penger. Da fant vi en kreativ løsning. 
Vi kjøpte masse hundebånd og sydde hals-
bånd av dem. 

Cirka fire halsbånd fra et hundebånd. 
Det var utfordrende å nære seg hundene, 
ikke alle av dem var vennlige, og prøve å få 
halsbåndet på riktig plass. Men hundene 
på bygda ble reddet!!!

Jeg hadde en lykkelig barndom, med 
masse gode minner. Da jeg var 12 år gam-
mel, bestemte foreldrene mine å flytte til 
mammas hjemplass og der begynte det 
andre livet mitt.

Min utfordring går nå til Berit Sivertsen.
Elena Berdal

Barnas hjørne

Send løsningen til oss  innen 18. mars 2019. Denne sender du inn til menighetsbladet@
afjord.kirken.no eller Menighetsbladet, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Husk å skrive nav-
net og adressen din. Vinner av premie for kryssord i forrige nummer, ble Elias Melås 
Hellesøy, Pålsneset 71, 5337 RONG. Premie er sendt i posten.

VANNRETT
1. Guttenavn 
3. Overfall
4. Guttenavn
5. Mat 
6. Unni Dåvøy
7. Finbeck og …
8. Sint
10. Forente Nasjoner
11. Overrekke 
12. Guttenavn 
14. Randi Nilsen
 

LODDRETT: 
1. Først av 12 
2. Ukedag 
3. Tørka drue 
4. Org.«Med Israel for fred» 
9. På hesteryggen 
13. Jentenavn
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NOE PÅ HJERTET. Vi har utfordret sentrale personer i menigheten som vil kommentere 
noe av det som skjer i kirke og menighet. Denne gangen er det diakoniarbeider Ruth 
Marine Murvold som lufter sine tanker for oss.

NOE PÅ HJERTET 

Prost Brita 
Hardeberg

Sokneprest 
Kristian Kjenes

Pensjonist 
Else Koren 
Nesheim

Menighets-
pedagog

Stine Kjenes

Diakonarbeider
Ruth Marine 

Murvold

Sorg er noe vi alle vil møte en gang i livet. 
Mange tenker på sorg først og fremst 
i møte med døden, men vi kan også føle 
sorg over hendelser som er avgjørende 
for hvordan livet vårt er, og blir.

Dårlig helse og sykdom, samlivsbrudd og 
kjærlighetssorg og kanskje var det noen 
drømmer som gikk i tusen knas underveis. 

Kirkens preses, Helga Haugland Byfug-
lien, skriver også om dette temaet:

«Døden angår oss alle, og alle men-
nesker vil i løpet av livet oppleve sorg. Vi 
i kirken har medarbeidere som nær daglig 
har kontakt med død og sorg. Hos oss er 
det lav terskel for mennesker i sorg og an-
dre som strever. Ingen trenger henvisning. 
Alle blir møtt av mennesker som har tid til 
å lytte og som tåler sorgen og fortvilelsen. 
Så er også sorg ensomt. Mange sørgende 
har opplevd at folk trekker seg unna. Selv 
kollegaer og bekjente er ofte redde for å 
gjøre eller si noe feil i møte med sørgende. 
Det kan være ment som omsorg for den 
som er i sorg, men oppleves som fravær 

som forsterker den sørgendes følelse av å 
være alene.

Teksten Førstehjelp ved sorg, som er utarbei-
det av Svenska kyrkan og oversatt av kirke-
rådet i Den norske kirke, gir konkrete råd 
til om hvordan det kan gjøres litt lettere å 
være til stede for mennesker i sorg.

Noen konkrete tips om hvordan vi kan 
møte mennesker i sorg er:

TA ANSVAR FOR KONTAKTEN!
Vi må ikke legge ansvaret for å holde kon-
takten på den som er sørgende. Unngå å 
si: Ring meg om det er noe, for jeg er her 
for deg. Da er sjansen heller stor for at 
den sørgende ikke orker å være den som 
skal ta kontakt. Si heller: Jeg ringer deg på 
tirsdag, ta telefonen om du orker. Om den 
sørgende ikke svarer, kan du ringe igjen. 
Og igjen og igjen.

TA INITIATIV
Foreslå en helt vanlig aktivitet. Du kan 
invitere på kaffe, til å se en film eller til å 

bli med på en liten tur ut. Mange sørgende 
lengter etter en pause i sorgen og litt al-
minnelig hverdagsliv. Husk at den du 
inviterer med kanskje takker nei og det er 
helt greit. Det viktigste er at du spør – og 
at du tør å spørre på nytt.

HJELP I HVERDAGEN
Det er mange praktiske ting du kan gjøre 
for den sørgende, ting som betyr mer enn 
ord. Iblant kan omtanke være barnevakt, 
lage middag, klippe plenen, gjøre innkjøp 
eller vaske i huset. Du kan rett og slett 
gjøre omtanken om til konkrete handlin-
ger.»

Dette var et utdrag og noen eksempler 
på hvordan vi kan opptre i møte med 
mennesker i sorg. Det er ingen fasit på 
hvordan et menneske kan leve med sorg 
eller hva som er best for hvert enkelt. Og 
det er ingen er som er profesjonelle på 
hvordan vi skal opptre i møte med men-
nesker i sorg, heller ikke vi i kirken og 
ingen av oss har sort belte i det. Vi er først 
og fremst medmennesker alle sammen.

Sorgen er kjærlighetens pris
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I år er det nytt valg av menighetsråd og bispedømmeråd. Begge disse val-
gene foregår samtidig som kommunestyrevalget, nemlig valgdagen den 9. 
september.

Og hos oss Åfjord, skjer det i nærheten av de samme lokalene som kom-
munestyrevalget foregår i.

Alle som er over 18 år eller fyller 18 år i 2019 og er medlem i Den norske 
kirke, kan stille til valg.

Menighetsrådet har opprettet en nominasjonskomite som skal finne folk 
som kan stille til valg til menighetsrådet. Ta kontakt med kirkekontoret om 
du ønsker å stå på lista eller vil anbefale noen gode kandidater. Telefon 72 53 
58 80 eller mail til kirken@afjord.kirken.no innen 15. april 2019.

Bestemmelser om menighetsråd finnes i kirkelovens §§ 5-9.

TI GODE GRUNNER TIL Å VÆRE MED I MENIGHETSRÅDET:
1.  Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4.  Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5.  Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7.  Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8.  Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9.  Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv

HVA GJØR MENIGHETSRÅDET?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem 
i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og ut-
fordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – 
gudstjeneste, musikk, misjon, trosopplæring samt miljø og rettferdighet og 
økonomiforvaltning.

Menighetsrådet i Åfjord/Stoksund har seks medlemmer. Medlemmene 
har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn, og mange er også aktive på andre 
arenaer i lokalsamfunnet. Menighetsrådet møtes 2–5 ganger i halvåret.

Medlemmene velges for fire år.

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
•  Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
•  Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Ofringer
• Utleie av kirken
•  Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
• Samarbeid med frivillige
•  Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Menighetsrådet har to representanter i kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd 
vil fra 2020 bestå av representanter fra Roan menighetsråd og Åfjord og 
Stoksund menighetsråd. Fellesrådet tar seg av administrative og økonomis-
ke oppgaver på vegne av soknene. Og har ansvar for gravferdsforvaltningen 
i kommunen. 

En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort flertall 
trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 pro-
sent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

Kirkevalget 2019

Din kirke 
Ditt valg

Din stemme teller

kirkevalget.no 

Fra Tårnagent-gudstjeneste 
3. februar i Åfjord kirke

Elever fra tredje klasse fremfører den gode hyrde 
og sauene under gudstjenesten.
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Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hilsener. Anbefalt annonsepris er kr 100,-. An-
nonsen betales til Menighetsbladets konto 4345.06.19214, eller VIPPS nummer 
112535.

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
kelse, blomsterhilsener og pengegaver i 
anledning vår kjære Odd Strøms bort-
gang og begravelse. Takk også til Åfjord 
Helsesenter Gr.3 for god pleie og omsorg 
den siste tiden.

Solveig Strøm og øvrig familie

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord pleie og omsorg gruppe 3 ved 
sykehjemmet, i forbindelse med Odd 
Strøm sin begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal, 
pleie og omsorg

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
kelse, blomster og pengegaver til Norsk 
luftambulanse ved vår kjære Einar Lien 
sin bortgang og begravelse.

Rigmor. 
Lars Arne, Rune og 

Stian m/fam.

Livets gang
Åfjord
Døpte
18.11.2018 Emilie Flenstad Larsen
18.11.2018 Lone Troning
28.12.2018 Eleanor Farnes Storvoll
28.12.2018 Caspian Hanssen
27.01.2019 Angelita Lian Blomlie
27.01.2019 Mathias Ugedal Arnevik
27.01.2019 Amalie Hopstad Stjern
27.01.2019  Michael André Staven 

Aune
27.01.2019 Karen Oline Hårstad

Døde
25.12.2018 Jorunn Kristine Butli
 f. 1939
30.12.2018 Odd Strøm f. 1935
04.01.2019 Martin Arnold Skaset  
  f. 1939
27.01.2019 Helge Ludvik Frønes   
 f. 1927

Stoksund
Døpte
02.12.2018 Edvin Løkke

Døde
04.11.2018 Einar Lien f. 1948
27.11.2018 Paul Ragnvald Sørgård 
 f. 1920
07.02.2019  Einar Andreas Sundet  

f. 1928

Åfjord Begravelsesbyrå a/s 
Tlf 911 68 203

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD, TLF 72 53 12 33

Smånytt
Fra Å Misjonshus
NY KONTAKTPERSON FOR  
Å MISJONSHUS:
På årsmøtet til Å Misjonshus, ble Geir 
Tinnen valgt til leder for 2019.

De som ønsker å leie Misjonshuset, 
skal henvende seg til Geir, på telefon 
90838965, eller epost geir@tinnen.no.

BASAR PÅ MISJONSHUSET
Den tradisjonelle vårbasaren på Å mis-
jonshus avholdes fredag 22. mars fra kl 
18..00

Har du gevinster som egner seg, gi be-
skjed til Geir. 

Hilsen fra Styret for Å Misjonshus

NYTT PIANO PÅ MISJONSHUSET
Pianoet på Misjonshuset brukes veldig 
mye, både under møter, korøvelser og 
ulike konserter.

Det bærer preg av slitasje, og vi har over 
tid snakka om at det burde fornyes.

For å sikre at det skal holde i minst like 
mange år som det gamle, også uten store 
vedlikeholdskostnader, foreslås derfor å 
investere i et digitalt instrument.

Disse koster ca 70-80.000 kroner. Det 
tilsvarer ca kr 1.000 for hver tangent.

Det startes derfor en kronerulling til 
dette. Vi er mange som bør ha interesse 
av at instrumentet som skal lede oss i lov-
sangen, skal være så godt som mulig.

Tenk over hvor mye du skal bidra med, 

jo flere som bidrar, jo raskere får vi in-
strumentet på plass. 

Skal du kjøpe en tangent til 1.000 
kroner, eller kanskje en oktav til 12.000 
kroner?

Pengene innbetales til Misjonshusets 
konto 4345 0602222. Eller til VIPPS nr 
553829

Hilsen initiativtakere til innsamlingen

SANG- OG MUSIKKUKA 2019
Også i vår blir det sang- og musikku-
ke på Å Misjonshus. Den er fra tors-
dag 4. april til søndag 7. april, kl 19 
på hverdagene og kl 14 på søndag.

Årets tema er: Jeg vil gi deg o Her-
re, min lovsang. Øyvind Rott blir 
med som andaktsholder, og varierte 
sangkrefter.

For flere detaljer, se plakater og 
misjonisentrum.no

Vel møtt til å ta del i lovsangen.
Hilsen komiteen for sang- og 

musikkuka
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n Søndag 17.02 - Såmannssøndagen
Matt 13,24-30
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Nattverd.

n Stoksund kirke kl 14.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Nattverd.

n Søndag 03.03 - Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34
n Stoksund kirke kl 11.00 
Karnevalsgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Ofring til Evangeliesenteret.

n Søndag 10.03 - 1. søndag i fastetiden
Matt 26,36-45
n Åfjord kirke kl 18.00 
Thomasmesse ved Kristian Kjenes. 
Nattverd. Ofring til Ungdom i oppdrag.

n Søndag 24.03 - Maria budskapsdag
Luk 1,39-45
n Stoksund kirke kl 11.00 
Lysvåkengudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til menighetens 
eget arbeid.

n Søndag 31.03 - 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34
n Trygdepensjonatet kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Nattverd. Ofring til Sjømannskirken.

n Åfjord helsesenter kl 16.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. Natt-
verd. Ofring til menighetens eget arbeid.

n Søndag 14.04 - Palmesøndag
Joh 12,1-13
n Momyrstua kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. Ofring 
til søndagsskolene i kommunen.

n Sela fjellkirke kl 12.00
Gudstjeneste. Nattverd. Ofring til 
Selahaugens venner. Kirkekaffe.

Gudstjenester 
vinter 2019

Aktivitetskalender
n Å misjonsambandsforening:
n Torsdag 28. februar kl 19. Møte hos 
Annbjørg og Ivar Tjørhom
n Møteuke med Stein Runehaug  tirsdag 
5. mars til og med søndag 10. mars, se 
misjonisentrum.no og egne oppslag
n Torsdag 21. mars kl 19. Møte hos 
Reidun og Joar Sørdahl
n Møtedager/sang og musikkuke med 
Øyvind Rott, torsdag 4. april til søndag 
7. april, se egen omtale
n Torsdag 11.april kl 19. Møte på  
Å Misjonshus, besøk av Mongolia-
misjonær Åshild Sørhus

n Kvinnegruppa på Å misjonshus, alle 
møter kl 19.30
n Tirsdag 26. februar, møte hos Kari 
Skaldebø
n Tirsdag 19. mars, møte hos Hanna 
Daltveit
n Tirsdag 9. april, møte hos Venke 
Tinnen
Om noen trenger skyss, ta kontakt på tlf. 
907 83 681 eller 482 07 471

n  Å misjonshus:
n   Bønnemøter hver mandag kl  19.15
n   Vårbasar fredag 22. mars kl.18.00

n By misjonsforening, alle møter kl 19:
n  Fredag 1. mars, møte på By bedehus
n  Mandag 18. mars, foreningsmøte hos 
Aasta Gilde
n  Mandag 1. april, foreningsmøte hos 
Iren og Brage Gilde

n Sørdalen misjonsforening kl 19.30:
n  Tirsdag 26. februar, misjonsmøte hos 
Aud og Arne Amundal
n  Tirsdag 12. mars, bibelgruppe hos 
Liv Kirsti og Edmund Hårstad
n  Tirsdag 26. mars, misjonsmøte hos 
Liv og Arne Hugdal
n  Tirsdag 9. april, bibelgruppe hos 
Aud og Arne Amundal

n Musikkoret Håp:
Øvelser på Å misjonshus, annenhver 
mandag kl.19.30-21.30
n  Mandag 25. februar 
n  Mandag 11. mars
n  Mandag 25. mars 
n  Mandag 8. april

n  Stokkøy baptistmenighet på 
Betania:

n  Søndagsmøte 3. mars, kl.18.00

n  Søndag 10. mars, besøk av skolelaget, 
kl.18.00
n  Onsdag 20. mars, søsterringen, 
kl.12.00. Kontakt Eli Dalsaune, 
tlf. 488 89 304
n  Søndagsmøte 7. april, kl.18.00

n  Babysang i kirka hver onsdag kl 
12.00:

n Kontaktperson menighetspedagog 
Stine Kjenes.

n  By Fritidsklubb på By Bedehus kl 
19-21

n  Onsdag 27. februar n  Onsdag 13. mars 
n  Onsdag 27. mars, bowlingtur til Bjugn

n  Lørdagskolen på By bedehus,  
4-10 år, kl 09.45-11.00:

n  23. februar n  9. mars n  23. mars
n  6. april 

n  Skolelaget på By bedehus  
kl 18.00-21.00:

n  Onsdag 6.mars n  Onsdag 20. mars
n  Onsdag 3. april

n  Maksklubben og Yngres på  
Å misjonshus, mandager kl 18:

n  Mandag 25. februar n  Mandag 11. 
mars 
n  Mandag 25. mars. Basarkveld, andakt, 
sang, bevertning og utlodning! 
n  Mandag 8. april

n  Agentklubben på Sørdalen bedehus 
kl 17.30-19.00

n  Mandag 4. mars n  Mandag 25. mars 

n  Spre glede på Betania, Stoksund  
kl 11.00-12.30:

n  Lørdag 6. april

Barn og ungdom

Feil navn på 60-årskonfirmant i 
forrige nummer
I julenummeret av menighetsbladet 
hadde vi bilder av de jubileumskon-
firmantene som deltok på festen 
i høst. På det ene bildet hadde det 
sneket seg inn et feil navn.

I rad 2 på 60-årskonfirmantene 
fra Åfjord, er den tredje personen 
Ruth Eriksen og ikke Liv Hanger.

Vi beklager denne feilen.
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B-blad

Stadig flere forfølges for sin kristne tro
Tallene fra World Watch List 
2019 (som Åpne dører akkurat 
presenterte), viser at forfølgelse 
av kristne har økt hvert år fra 
2006, med en betydelig eskale-
ring fra 2012.

Den digitale utviklingen har 
gjort global kommunikasjon 
enklere, men også ført til at 
flere myndigheter har inn-
ført strengere overvåking av 
sine borgere.

Et trist eksempel på dette 
er Kina, som har steget fra 
43 til 27 på listen. 

Strengere reguleringer 
av religionsutøvelse tråd-
te i kraft 1. februar 2018. 
Blant annet forbyr loven 
barn og ungdom å delta på 
religiøs undervisning. Flere barnehager 
og søndagsskoler er stengt, sommerleirer 
er forbudt og kirker blir pålagt å plassere 
skilt ved inngangen om at ingen under 18 
år har adgang.

Noen kirker har blitt pålagt å heise det 
kinesiske flagget høyere enn korset, og 
synge nasjonalsangen før gudstjenesten.  
Et mindre antall romersk-katolske kirker 
har blitt beordret til å bytte ut bilde av 
Jesus med bilde av president Xi.

Pastorer og religiøse lærere kan bes om 
å rapportere jevnlig til sin lokale politista-
sjon. Flere har blitt arrestert og forhørt og 
ilagt bøter. I flere tilfeller har kirker blitt 
revet.

Nylig ble det forbudt med nettsalg av 
bibler, de skal kun selges gjennom statlig 
godkjente menighetsbutikker. Uregis-
trerte husmenigheter fortsetter likevel å 
selge gjennom egne kanaler.

Vi som bor her i Åfjord har grunn til å 
være veldig takknemlige for at vi ikke 
opplever slike forhold. Vi må huske på 

våre medsøsken i de landene der troen 
koster mest, i forbønn, slik at de kan bli 
bevart i troen og få lindring. Vi kan også 

støtte det viktige arbeidet som Åpne Dø-
rer driver med økonomisk bidrag eller bli 
fast giver.

Fakta Åpne Dører: 
Åpne Dørers visjon er å styrke og ut-

ruste kristne som lever under press og 

forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus 

Kristus, og å oppmuntre dem til å utbre 

evangeliet til jordens ender. 

De støtter forfulgte kristne med bibler, 

kristne ressurser, trening og under-

visning, arbeidstrening og opplæring 

i praktiske håndtverk. Er tilstede hos 

dem på mange måter, så de vet at 

de ikke er glemt, og kan bli stryket til 

å holde fast på troen og tjene sine 

lokalsamfunn. 

De ønsker også å mobiliserer norske 

kristne til å støtte og tjene forfulgte 

kristne på alle måter de kan, men også 

å lære av de forfulgtes historier om 

hva det vil si å være en etterfølger av 

Jesus, og bli inspirert av deres tro. 

Åpne Dører er grunnlagt av hollende-

ren Broder Andreas, som smuglet de 

første biblene inn bak jernteppet, til det 

kommunistiske Øst-Europa, i 1955.  

I dag har Åpne Dører kontorer i 24 

land og prosjekter i 72 land. Arbeidet 

finansieres av frivillige gaver fra kirker, 

forsamlinger og enkeltpersoner. 

Åpne Dører er godkjent av Innsamlings-

kontrollen. 

Støtte kan gis til VIPPS nr 506999, 

eller bankgiro 3060 07 70000

Du får kun kjøpt Bibelen g jennom statlig 
godkjente menighetsbutikker i Kina. 


