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Åfjord kirke Stoksund kirke

God påske!

Konfirmantene utenfor Stoksund kirke.   Bildet er tatt av Reidar Moen 28. april 2005.

    



Jeg er ganske opptatt av språket  og ordene
vi mennesker bruker for å uttrykke tanker, føl-
elser, erfaringer, opplevelser osv. Det kan
være vanskelig å utrykke seg så tydelig at 
andre mennesker forstår hva jeg mener. Det
er lett å bli misforstått.
Det fasinerer meg når noen får til å utrykke
mye sannhet og erfaring i en liten setning. For
eksempel slik vi har det i ordspråkene. Derfor
synes jeg det er spennende å lese i Ord-
språkene i Bibelen. Det er så mye jeg kan
nikke til og gjenkjenne også i eget liv. Noen
ordspråk kaller på alvoret og andre får frem
humring og latter. Andre igjen er så fint
formulert:
”Ta vare på klokskap og omtanke, og slipp
dem ikke av syne, min sønn! Da blir de til liv
for deg og et vakkert kjede om din hals.”
”Gi aldri slipp på godhet og troskap, men bind
dem om din hals og skriv dem på ditt hjertes
tavle!”
”Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for
livet går ut fra det.”  
”Som et ansikt speiler seg i vannet, kjenner
mennesket seg igjen i en annen.” Det er vak-
kert.
Andre av versene i Ordspråkene treffer meg
virkelig som en pil midt i hjertet, og selv om
de er skrevet for lenge siden, passer de rett inn
i verden i dag. Her er vers som peker på vårt
forhold til fattige. Forskjellene mellom fattige
og rike var et problem den gang slik som det
er det i dag. Guds ord om å dele, gi, vise om-
sorg, nestekjærlighet, om å kjempe for men-
neskeverdet, si fra om urettferdighet, gjelder
like mye i dag. 
De store forskjellene mellom  rik og fattig, er
de største, alvorligste og mest utfordrende pro-
blemer verden står overfor. Og det som er så
ille med det, er at det er et problem som kan
løses. Det er ressurser nok i verden. Men vi
vil ikke prioritere til beste for de fattige.
Mange av oss i den rike verden lukker våre
øyne, våre ører og våre hjerter og har så nok
med vårt eget, vårt liv og våre behov. Det står

i Ordspråkene: ”Den som lukker sine ører for
de fattiges skrik, skal selv måtte rope uten å
få svar.” Jeg kjenner det i magen.
Det er mange følelser som kommer frem i meg
ang. dette. Når politikere snakker om at vi må
øke velferden og forbruket her i Norge, blir
jeg både sint og oppgitt. Når shopping er blitt
en hobby, undres jeg. Noen ganger blir jeg
veldig lei meg når jeg tenker på all urett-
ferdigheten, nøden og forskjellene i verden,
og tårene triller. Så er det den dårlige sam-
vittigheten. Mange ganger fortrenger jeg
problemet. Men det verste er motløsheten som
av og til kommer. Når den prøver å overbe-
vise meg om at det ikke nytter for meg å gjøre
noe: ”Dette må du bare leve med, Else. Slik
har det vært bestandig!”
Da er det jeg må ta frem et ordspråk som jeg
lærte da jeg var liten.
”Alle monner drar”, sa musa og pissa i havet.
Jeg synes det er et herlig ordspråk. Den 
optimistiske musa har virkelig tro på de små
bidrag, og jeg synes jeg ser den springe glad
og fornøyd der i fra. Slik skulle jeg ønske at
vi alle klarte å tenke: ”Mitt bidrag kan være
lite, men verdifullt og nødvendig.” Og til
sammen kan det bli et hav.
Så får hver av oss gå i seg selv og finne ut hva
en kan gjøre. Det er mye vi kan ta tak i. Hold-
ninger. Forbruket vårt. Pengebruken. Prioriter-
inger. Givertjeneste. Engasjement. 
Motet til å si fra om urettferdighet. Støtte til
forskjellige aksjoner. Bidrag til og medlem-
skap i organisasjoner som arbeider for en rett-
ferdig verden osv. Det er ikke medynk de 
fattige trenger, men handlinger.
Meningen med disse tankene er ikke å gi oss
dårlig samvittighet (men det gjør ikke noe om
vi får det hvis vi synes det er berettiget), men
å gi oss tro på at det nytter. Og kanskje vilje
til å forandre. Vilje til å gi så det svir, noen
ganger. Gi avkall på noe! Ofre! Til beste for
de som har det verre enn oss.
Hvis alle jordens mennesker hadde like stort
forbruk og samme livsstil som oss i den rike
verden, ville ikke jorden klare belastningen.
Hvem har da ansvaret for at det ikke skjer?
Er det vi som må begrense vårt forbruk og
legge om på livsstilen, eller er det de fattige
som må slutte å håpe, drømme om og arbeide
for å få det like godt som oss?
Jeg ønsker dere alle en fin vår og en god påske.
Bli ikke motløs, men takknemlig for at du har
mulighet til å gi. Til å forandre. Vi får ha den
lille, optimistiske musa som et av våre for-
bilder. Et lite bidrag til ”havet” kan være å
kjøpe ”rettferdig” kaffe eller Max Havelar
kaffe til påskekakene. Den er litt dyrere, men
gir garantert kaffedyrkerne mer fortjeneste 
til å fø kone og barn.  Det finnes også Max
Havelar te, sjokolade og bananer. Spør i 
butikken. Lykke til!

Else

D i a ko n e n

Kristi himmelfartsdag, 25. mai,  arranger-
es Menighetens turmarsj. I år er turen lagt
til toppen av Mælanakken der det også
arrangeres friluftsgudstjeneste. 

Påmelding og start fra Rådhuset
kl 11.00. Gudstjeneste kl 12.00.

Inntekten av turen går til menighetens
misjonsprosjekt på Madagaskar.

Menighetens turmarsj 
til Mælanakken 

med gudstjeneste
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Min sang! 
Ja, nå er det vel min tur til å komme med
et sangbidrag til menighetsbladet. Denne
sangen synes jeg er fin, og den sier litt om
hvor travle vi er i hverdagen, og at vi skulle
vært enda flinkere til å ta vare på hverandre.
Tekst og melodi er av Benny Borg.

Den store dagen.

En gammel kvinne går omkring
og steller i sitt hus.
I dag er det hennes store dag.
Hun har kjøpt kaffebrød og kake
som er pyntet med små lys,
og en likør av beste slag.
Og mens hun legger på en duk -
den fineste hun har,
så ringer hennes telefon.
Etter at hun har tatt av røret
og gitt numret sitt til svar,
er hennes yngste sønn på trå’n.

Refreng:
Jaså, sier du det,
du kan ikke komme fra.
Du tok feil av hvilken dag det var.
Nei, det gjør ingen ting,
om det er no’, bare ring.
Jeg finnes alltid her til svar.

Hun tar frem fin-serviset,
det med små fioler på, en kopp 
har visst en gang gått i knas.
Men hun tenker at det gjør vel
ingenting, vi blir så få,
i dette fødselsdagskalas.
Og mens kaffen koker opp,
så ringer telefon’-,
hun glemmer - og springer
derifra.
Et lite øyeblikk hun mister noe
av sin illusjon,
av det den eldste sønnen sa.

Refreng.
Jaså, sier du det … osv.

Flere timer går forbi 
og dagen er blitt kveld,-
en trett  gammel kvinne sovner inn.
Hun sitter ensom
mens livet utenfor vinker farvel,
mot en rødblomstret gardin.
Det som hun fryktet ville skje -
men nektet å forstå,
ble sannheten hun måtte se.
Da hennes datter ringte
var det ikke mere å forstå,
da hadde lysene brent ned.

Refreng.
Jaså, sier du det … osv.

Jeg utfordrer Jorid Dolmseth Moan til 
å skrive om sin sang neste gang.

Med hilsen
Anne Mari Sneve Grøtting.

            



Møter ved Samemisjonen
I påsken blir det følgende samlinger for
Samemisjonen:
Onsdag 12. april.
Om kvelden samles vi til den tradisjonelle
Nora-basaren i Sørdalen bedehus kl. 19.00.
Det blir andakt av John Sørensen Moe. 
Bevertning. Unge og eldre er hjertelig vel-
kommen.
Skjærtorsdag 13. april.
Denne dagen blir det påskemøte i Sela
Fjellkirke kl. 16.00 ved John Sørensen Moe
og Petter E. Skansen. Gave til Trøndelag krets
av Norges Samemisjon. Bevertning. Alle er
hjertelig velkommen!

Påskemøter på By bedehus
Det blir følgende møter på By bedehus ved
Normisjonen:
Påskeaften 15. april kl. 19.30.
Påskedag 16. april kl. 19.30.
2. påskedag 17. april blir det påskefrokost
kl. 10.00 for hele familien. 
Taler på møtene blir Martha Stormo. Alle
er hjertelig velkommen!

By og Stjern Normisjonsforening

Søndagsskolens dag i Åfjord
Søndagsskolens dag i Åfjord er lagt til søn-
dag 7. mai. Dagen begynner med familie-
gudstjeneste i Åfjord kirke ved sokneprest
Kristian Kjenes. Under gudstjenesten vil
lørdags- og søndagsskolebarna delta med
sang, og det blir tatt opp offer til Trøndelag
krets av Norsk Søndagsskoleforbund. Hvis
været blir godt, blir det uteaktiviteter på
Solbakkan etter gudstjenesten. Hele 
familien er hjertelig velkommen!

Møter ved 
Misjonssambandet
4. og 5. juni blir det møter/pinsestevne på
By hvor Bjørn Valde er taler. Alle er hjerte-
lig velkommen!

Samemisjonsstevnet i Sela
Det tradisjonelle Samemisjonsstevnet i Sela
blir søndag 18. juni. Stevnet begynner med
gudstjeneste i Sela Fjellkirke kl. 11.00 ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Under guds-
tjenesten blir det ofring til Trøndelag krets
av Norges Samemisjon. Etter gudstjenest-
en blir det bevertning, og stevnet fortsetter
med ettermiddagsmøte hvor representant
fra Samemisjonen vil delta. Vi håper på
god oppslutning om Selastevnet også i år
og ønsker alle hjertelig velkommen!

Dugnadsdag på 
Åfjord kirkegård
Slik det har vært tidligere, vil vi også i år
arrangere dugnad på Åfjord kirkegård man-
dag 8. mai kl. 10.00-14.00. Vi ønsker hjelp
til raking av kvister og løv m.m. og stell
av grusgangene. Ta med rive. Blomster-
fondet serverer mat i forpakterboligen.

Åfjord blomsterfond

Plantedager på Åfjord 
og Tårnes kirkegårder
Det blir plantedager på Åfjord kirkegård
mandag 29. mai kl. 9.30-13.30 og onsdag
31. mai kl. 15.00-18.00. Medlemmer i
hagelaget vil være til stede hvis det er noen
som trenger hjelp til plantingen. Begge
dagene blir det matsalg i forpakterboligen.
På Tårnes blir det plantedag onsdag 7. juni
kl.14.00-15.30.
Vi minner om følgende ordning i for-
bindelse med plantedagene:
På Åfjord kirkegård får dere på enkle
gravsteder en stor eller to små planter til
hvert gravsted. På doble gravsteder får dere
en stor og to små planter.
På Tårnes får dere en stor og to små plant-
er på enkle gravsteder. På doble gravsted-

er får dere dobbelt så mye. Alle plantene
som deles ut i denne forbindelse, betales
av blomsterfondet.
Blomsterfondet vil også i år kjøpe inn sekk-
er med jord til plantedagene.

Åfjord blomsterfond

Plantedager i Stoksund
På Refsnes kirkegård blir det plantedag
lørdag 27. mai.  
På Stokkøy kirkegård blir det plantedag
tirsdag 6. juni.  
Tidspunktet på dagen blir kunngjort på 
butikkene. 
På Linesøya var ikke dagen bestemt da 
bladet gikk i trykken, det kommer plakat
på butikken.

Blomsterfondene

Gaver til menighetsbladet
Vi har tidligere tatt med oversikt over
kontingentinnbetalinger m.m. i  menighets-
bladet. På siste styremøte for bladet, ble det
imidlertid vedtatt at dette ikke skulle
gjøres for fremtiden. Så langt vi vet, er det
heller ingen andre menighetsblad på Fosen
som har med dette. 
I dette nummeret av bladet ligger det ved
en giroblankett som kan brukes ved betal-
ing av kontingent m.m. til bladet. Vi håper
at riktig mange bruker denne, og vi sier på
forhånd hjertelig takk for all økonomisk
støtte til bladet!

Redaktøren
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for Åfjord prestegjeld

www.afjord-prestegjeld.no
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Oddbjørg Karlsaune, Else Koren
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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

Postgiro: 0530 405 37 65
Bankgiro: 4244.20.03887

Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf: 72 53 42 66

Postgiro: 0532.0826545
Bankgiro: 4244.09.02949

Linesøy blomsterfond
Magnhild Sørgård, tlf: 72 53 55 27

Postgiro: 0530. 4013488
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Årsberetning  år 2005

Åfjord kirkelige fellesråd hadde i år 2005 følg-
ende sammensetning: Arnold Stjern - leder,
Rigmor Hosen - nestleder, Stein Refsnes, Astrid
Finseth, sokneprest Kristian Kjenes og Jan Arne
Johansen  som kommunens representant.
Det har i perioden vært avholdt 4 møter og be-
handlet 32 saker.

Åfjord kirkelige administrasjonsutvalg som be-
står av de valgte representantene i Fellesrådet
pluss 2 representanter fra de tilsatte, Ludvik
Fageraunet og Else Koren Nesheim, har i meld-
ingsåret ikke hatt noen møter.

Av saker fellesråd har jobbet med kan nevnes:

• Nye dataløsninger for kirkekontoret. 
• Forberedelser for trygt oppheng og auto-

matisering av kirkeklokkene.
• Råteskader i Stoksund kirke, gjennomføring  

av arbeidene. 
• Prøveordning med felles råd for prestegjeldets  

to sokn.
• Bispevisitas.
• Justering av festeavgiften.
• Momsrefusjon som gir romsligere økonomi 

også for menighetsråd, menighetsblad og 
blomsterfond.

• Nytt orgel til Stoksund kirke.

Økonomi.
Åfjord kirkelige fellesråd fikk i år 2005
kr.1.973.000 i overføringer fra Åfjord kom-
mune. 
I tillegg kommer verdien av kommunal tjen-
esteyting på ca. kr. 50.000.
Det statlige tilskudd var på kr.113.000.
I tillegg har Åfjord kommune i sin helhet dekk-
et utgiftene til reparasjonsarbeider ved
Stoksund kirke, som totalt kom på 686.000
kroner. Fellesrådet er meget takknemlig for at
politikerne enstemmig vedtok at resten av be-
vilgningen, ca kr 285.000, kan benyttes til ann-
et vedlikeholdsarbeide på kirkene. 
Regnskapet er avsluttet med et underskudd på

ca. 60.000, og da med bruk av kr 294.670 av
disposisjonsfondet slik som budsjettert. Da er
det redusert til ca kr 50.000, som går med til
å dekke opp årets underskudd i 2006. 
Da er vi nå avhengige av økte bevilgninger fra
kommunen for å opprettholde driften.

I 2004 var det nærmest umulig å følge regns-
kapsutviklingen pga manglende rapportering fra
Fosen regnskap. Dette er blitt mye bedre nå, og
noen kostnader i 2005 var etterslep fra 2004.

Personale:
Diakon Else Koren Nesheim er nå fast ansatt
i 80 % stilling.
Klokker Petter Monstad sluttet i tjenesten som
fast klokker fra høsten 2005, og denne tjenesten
ivaretas av en frivillig klokkertjeneste som en
prøveordning inntil videre.
Kirketjener Reidar Moen fikk et lengre syke-
fravær pga hjertet på høsten, mens John Moen
har gjort en fremragende jobb som hans vikar
i denne perioden.

Vi har stabile og solide arbeidstakere, og det
har i de siste årene vært lagt til rette for et godt
fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Sykemeldinger
og fraværsdager har vi svært lite av.
Det har vært avholdt 1 felles personalmøte i
meldingsåret, og første tirsdag i hver måned har
vi et kort stabsmøte.  

Måloppnåelse:
Med nytt orgel på plass i Stoksund kirke har
vi nådd et viktig mål.
Reparasjonsarbeidene i Stoksund kirke er fer-
dig, og dette er også et viktig mål som er opp-
nådd. 

Foruten det vanlige vedlikeholdsarbeidet som
gjøres har vi i meldingsåret også arbeidet med
dette:
• Pusset opp gangen i inngangspartiet i Åfjord 

kirke.
• Forberedelser til sikring og automatisering av 

kirkeklokkene.
• Designet og bestilt bord til begge kirkene.

• Forundersøkelser for en bedre styring med 
energiforbruket i kirkene.

• Startet opp arbeide med å få en bedre inngang 
for rullestolbrukere i Åfjord kirke.

Åfjord kirkelige fellesråd vil til slutt takke alle
sine ansatte for grundig og godt utført arbeide,
og for en god samarbeidsånd i året som har gått.
Takk også til våre øvrige samarbeidspartnere.

Åfjord 8. mars 2006

Helge Nilsen
Kirkeverge

ÅFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD

Vi har 4 aktive blomsterfond i prestegjeldet som
koordinerer pengehilsener i forbindelser med
begravelser, samt påtar seg noe av ansvaret for
at det ser pent ut på kirkegårdene.

Disse fondene er avhengige av at det gis penge-
gaver for at virksomheten skal opprettholdes.
Årsmøtene for 2005 viser at beholdningen i alle
fondene er på nedadgående, og verst er situa-
sjonen i Åfjord. 
Det er blitt mer vanlig at avdøde/pårørende har
ytret ønske om et veldedig formål som det skal
gis til i forbindelse med bortgangen. Dette kan
være en av grunnene til at beholdningen i
blomsterfondene krymper. Blomsterfondene
ønsker på ingen måte å konkurrere med disse
gode formålene, men vil oppfordre til at det gis
til begge deler. 

Minstebeløpet for en blomsterhilsen er pt kr.
50.00. Kirkevergen vil foreslå at dette beløpet
økes for at vi skal ha mer å rutte med i dette ar-
beidet. Saken vil bli fulgt opp i Fellesrådets
neste møte.

Kirkevergen

Blomsterfondene 
i Åfjord prestegjeld

Påsken nærmer seg med raske skritt. Tid for av-
kobling og rekreasjon. Forhåpentligvis masse
snø, skyfri himmel og klisterføre. Litt marsipan,
kakao, appelsiner og Kvikk-lunsj. Det er vel det
de fleste av oss forbinder med påske, også und-
ertegnede - Men ikke bare. Det er vanskelig å
rangere, men jeg tror at påsken er den største
kristne høytid. Det er da det skjer, den største
begivenhet i verdenshistorien. Vi snakker om
før og etter påske. Jeg skal når jeg sitter her og
skriver andakten, ha en begravelse om to tim-
er. Hadde vi ikke hatt påsken hadde jeg ikke
holdt ut tanken på å forette en begravelse. Da
ville alt bare vært svart og trist. Bare bunnløs

sorg. Nå kan jeg gå bort til kirken å formidle
et håp, ene og alene for det som skjedde i påsk-
en.

Det starter palmesøndag. Vi kan alle historiene
om de forskjellige dagene. Kanskje så godt at
vi ikke så lett blir grepet av dem lengre. Det er
i så fall veldig trist og en stor utfordring for oss
som er predikanter. Jeg vil fryse fast bildet av
Jesus på eselet. Hva er det vi ser, og hva er det
vi ønsker å se. Lett å bli som folkemengden i
Jerusalem. De som vil se at Jesus bytter ut esel
med hest, får på kongekrone og ifører seg 
våpenmakt. Det passet best med datidens

forestillinger og kanskje også nåtidens fore-
stillinger:
Eselet ble ikke byttet ut med hest 
Det ble ikke kongekrone, men tornekrone
Ikke noen kriger, men et hvetekorn
Ikke kongens brede gate mot et slott, men kong-
ens gate snor seg ned mot kirkegården. Ellers
blir det bare dette ene korn. 
Det ble ikke bare dette ene korn. Derfor skulle
vi ha gått ut på kirkegården første påskedag og
sunget med ruvende stemmer: ”Påskemorgen
slukker sorgen.” Ha en riktig god påske.

Kristian Kjenes

Påskeandakt 
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Løsning av kryssordoppgaven
sendes menighetsbladets 
redaktør innen 25. mai.

Det deles ut to 
premier à kr. 75.00

Lykke til!

Heldige vinnere 
av kryssordoppgaven 

i forrige nummer 
av menighetsbladet ble:

Gina Helene Moan, 
7170 Åfjord.

Jørgen Morkemo, 
Hubakkan, 7170 Åfjord.

Gratulerer! 
Pengepremier 

kommer i posten!

Konfirmanter i Åfjord prestegjeld 2006
Åfjord kirke 4. juni

Kl. 10.00: Kl. 12.00:
Ole Petter Berdahl Frøydis Solbu Amundal
Silje Brattgjerd Merete Amundal
Kristoffer Brunes Flenstad Gøran Aune
Ola Flenstad Thea Aune
Trude Rømma Flenstad Marte Brunes
Anne Marit Fossan Arnt Even Fjellheim
Trine Marita Frengen Ole Jakop Fjellheim
Espen Frønes Per Arne Kverndal Flenstad
Siri Nittemark Husdal Bjørn Ove Gilde
Idar Jønland Robert Tårnesvik Hansen
Andreas Galsjødt Grøtting Karlsen Ole André Holmstrand
Kenth Morgan Stormo Lillemo Olve Hoås
Eirik Murvold Johan André Moan
Vegar Murvold Lars Alfred Løberg Monstad
Erlend Rømma Julian Nittemark
Alfred Sandhals Sara Sofie Ressem
Robin Skoglund Julie Skjærvik
Ole Kristian Skorstad Tor Arne Stien
Jens Sørmeland Emil Eide Stjern
Christopher Lund Tronhus                    Roy Anders Stjern
Merete Vingen Jens Olav Sundland
Vibeke Vingen Tove Berit Nittemark Tørhaug
June Fellingsnes

Stoksund kirke 28. mai
kl. 11.00:
Knut Arne Bugge Guttelvik
Bernt Ove Haltstrand
Eirin Harbak
Jesper Hosen
Veronica Karlsen
Janne Kristiansen
Connie Larsen
Mats Myklebost
Marit Olaisen
Line Larsen Rømma
Vegar Skjærvik
Christopher Svenning
Paul Arne Sørgård

Begravelser også ved diakonen

Diakon Else Koren Nesheim har alle-
rede hatt ansvar for noen begravelser
i prestegjeldet.  Hun vil fremover inn-
gå i et samarbeide med soknepresten
på dette, og ha en fast vaktuke hver
måned.

Kirkevergen

             



Årsmelding for
Åfjord 

menighetsråd 2005

Åfjord menighetsråd var i 2005 sammen-
satt av:  Ingjerd Mørreaunet (leder), Arnold
Stjern (nestleder), Øyvind Sørdahl, Einar
Humstad, Einar Peder Ranheim, Astrid
Finseth, Liv Hugdal, Jorunn Forfot og sog-
neprest Kristian Kjenes.
Vi startet det nye året med ny kirkeverge,
som og er sekretær. Det var vi spent på,
men det har gått bra! 

I løpet av 2005 hadde vi hatt 9 møter og
behandlet 22 saker.
Menighetsrådet har bl.a. fordelt ofringer,
og vi har også anbefalt å ta 10% av billett-
inntektene som leiepris når kirken blir leid
ut til konserter og lignende.
I mai hadde vi bispevisitas, 3.-8. mai.
Biskop Finn Wagle besøkte da skolene,
hadde møter med lærerne, og var på besøk
i Maribo barnehage. Torsdag 5. mai (Kristi
Himmelfartsdag) hadde vi gudstjeneste i
Stoksund. Biskopen hadde og møte med
helse/sosialetaten, formannskapet m. kom-
munal middag, og også møte med menig-
hetsrådene. Han hadde en travel uke!
Søndag 8. var det gudstjeneste med visi-
tasrapport. Og kirkekaffe servert på Å
Misjonshus!

Konfirmantundervisningen er holdt i kirka.
Kristian Kjenes har stått for det meste av
den, men Astrid Elvebakk og diakon Else
K. Nesheim har også deltatt. Konfirmant-
weekend var i sept. på Mjuklia. Og kon-
firmantene får fortsatt “Ny Horisont” i ett
år. Konfirmasjonen var 5. juni med fest på
Å Misjonshus 9. juni, med fullt hus! 
I april ble det satt opp en komite, med 2
medlemmer fra hvert råd, Ragnhild Lian og
Stein Refsnes fra Stoksund, Arnold Stjern
og Ingjerd Mørreaunet fra Åfjord. De 
arbeidet ut et forslag om å slå sammen råd-
ene til et felles råd. Det ble sendt søknad
til Det kongelige kultur- og kirkedeparte-
ment. Det ble innvilget der, og etter en
gudstjeneste både i Stoksund og Åfjord, ble
det godtatt av menighetene.

I år ble det igjen holdt den årlige tur-
marsjen. Den gikk fra Rådhuset til
Øykneset. Oppmøtet ble bra og været var
fint. Inntekten går til et misjonsprosjekt på
Madagaskar.
Momyrstevnet ble holdt i september. Og da
ble det også holdt dåp! Fra 2005 blir det
bare Roan og Åfjord som står for arrange-

mentet. I år var det Åfjord sin tur.
Klokker Petter Monstad sa opp sin stilling,
og det ble nå enighet om å starte en rul-
lering med frivillige som tar på seg denne
tjenesten!
Søndag 23. oktober var det nytt menighets-
rådsvalg!

Undertegnede vil takke for støtte og inn-
satsen gjennom 2005, og ønsker det nye
rådet lykke til med nye utfordringer og nye
muligheter!

Åfjord 8. mars 2006.

Ingjerd Mørreaunet.

Årsmelding for
Stoksund 

menighetsråd 2005

Sammensetning av rådet: Ragnhild Lian,
Rita Harbak, Rigmor Hosen, Stein Refsnes,
Brit R. Hilstad, Marit Hansen og sokne-
prest Kristian Kjenes.
Kasserer: Ragnvald Herfjord. Revisorer:
Svein Strand og Lillian Svenning. Rep-
resentanter til menighetsbladet: Marit
Hansen og Nelly Harbak.

Det har vært holdt 7 menighetsrådsmøter
og behandlet 14 saker. Vi har også hatt fel-
lesmøter med Åfjord menighetsråd.
Menighetens årsmøte ble avviklet 6. mars
i Husflidsstua med ordinære årsmøtesaker
og en enkel bevertning.

Menighetsrådet har jobbet med følgende
saker: 
Offersøknader. Det ble innvilget 10 offer
til eksterne søkere. Så ble det innvilget 15
offer til vårt menighetsarbeide, da vi ikke
har annen inntekt til vårt arbeid.
Konfirmantundervisningen ble annen hver
uke (2t).
Det var 8 konfirmanter i 2005. Menighets-
rådet ga ett årsabonnement av ungdoms-
bladet Ny Horisont.
Overhøringsgudstjenesten var fredag 27.
mai, med påfølgende hyggestund for
familiene og innbudte i “Fredvang” med
god servering - sanger - taler - leker. Det
ble godt mottatt av gjestene.
Konfirmasjonssøndag var 29. mai. Da fikk
konfirmantene en rød rose hver fra menig-
heten.

Bispevisitas 3. - 8. mai.
Det ble en vellykket bispevisitas for
Åfjord prestegjeld.
Her hos oss hadde vi skolegudstjeneste
med skole og barnehagebarna onsdag 4.
mai.
Torsdag 5. mai var det Kristi himmel-
fartgudstjeneste. Etter gudstjenesten var det
møte med frivillige på samfunnshuset på
Stokkøya. Der ble det servert Bacalao
m.dess. og kaffe. God oppslutning om
arrangementene.

Det ble arbeidet mye med opprettelse av
et felles menighetsråd på vårparten med
forslag og løsninger. Det ble også sendt ut
informasjon til alle husstander, slik at alle
kunne gjøre seg opp en mening. 24. mai var
det et menighetsmøte om temaet. Det var
nok ikke så stort et oppmøte. Men 5. oktob-
er var menighetsrådsvalget. Det er 3 
representanter fra Stoksund og 3 fra Åfjord
i et felles råd. Les om det i menighetsbladet
for februar 06.
Tradisjonen tro ble også 50- og 60-års-
konfirmantene invitert til gudstjeneste med
påfølgende festlig sammenkomst i “Fred-
vang” søndag 28.august 05. Det er diakon
Else som er primus motor for dette hvert
år.

I gjennom hele året har vi stått på for å få
inn penger til orgelet. Kirkevergen var
svært kreativ og fant på å lage orgelbrus,
som alle vet. Det ble svært populært. Flere
offer gikk også til formålet. Men den
største gaven fikk vi fra salget av bedehuset
på Stokkøya, hele 50.000 kr. Det er vi svært
takknemlig for. Så like før jul ble det nye
orgelet tatt i bruk. Les mer om det i menig-
hetsbladet for februar -06.
Denne høsten ble det innskrevet 11 nye
ungdommer til konfirmasjonsundervisning
2005-06. Første helga i november var de
på leir på Mjuklia (Berkåk) sammen med
Åfjordskonfirmantene. Der hadde de en
flott og lærerik helg.
Julekonsert ble det også i år, med mye flott
sang og musikk av kor og korps. Kirke-
kaffe er blitt servert etter gudstjenester flere
ganger.
Det avtroppende menighetsrådet takker for
seg, og ønsker det nye lykke til! Samtidig
takkes alle på Kirkekontoret for god hjelp,
samt kirketjener og alle frivillige som har
hjulpet oss.

Stoksund menighetsråd, 24.02.06.

Ragnhild Lian
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KONTORTID
Åfjord kirkekontor

Rådhuset
Tlf. 72 53 23 25

Mandag - torsdag: kl. 10.00-14.00.

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

16. april - Påskedag.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
menighetsarbeidet. Nattverd.
Åfjord kirke kl. 14.00: Høytidsgudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til 
menighetsarbeidet. Nattverd.

17. april - 2. påskedag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

23. april - 1. søndag e. påske.
Stoksund kirke kl. 18.00: Thomasmesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Konfirmantene del-
tar.

28. april - fredag.
Stoksund kirke kl. 18.00: Innvielse av ny-
orgelet i Stoksund kirke.

30. april - 2. søndag e. påske.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

7. mai - 3. søndag e. påske.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Lørdags- og
søndagsskolebarna deltar med sang. Ofring til
Norsk Søndagsskoleforbund, Trøndelag krets.
”Søndagsskolens dag.”

14. mai - 4. søndag e. påske.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

17. mai - Grunnlovsdag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Ofring til menighetsarbeidet.
Stoksund kirke kl. 13.00: Familiegudstjeneste.
Ofring til menighetsarbeidet.

21. mai - 5. søndag e. påske.
Trygdepensjonatet på Revsnes kl. 11.00:
Høymesse ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet. Nattverd.

25. mai - Kristi himmelfartsdag.
Mælanakken kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes.

26. mai - fredag.
Stoksund kirke kl. 18.00: Samtaleguds-
tjeneste med konfirmantene ved sokneprest
Kristian Kjenes.

28. mai  6. søndag e. påske.
Stoksund kirke kl. 11.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet.

2. juni - fredag.
Åfjord kirke kl. 20.00: Samtalegudstjeneste
med konfirmantene ved sokneprest Kristian
Kjenes.

4. juni - Pinsedag.
Åfjord kirke kl. 10.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet.
Åfjord kirke kl. 12.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet.

Stoff til neste nummer av menighets-
bladet må være redaktøren i hende
innen 25. mai 2006.

KIRKELISTE

DØPTE
Åfjord:
12.02 Even Bye Haugsnes
12.02 Ola Berdal
26.02 Emil Skorstad Larsen

Stoksund:
19.02 Daniel Stephen Dalhaug
19.02 Sanna Helena Forfot-Gabrielsen
26.02 Marit Olaisen

DØDE
Åfjord:
31.01 Karol Ciecka f. 1985
26.02 Peder Birger Johansen f. 1923
09.03 Oddmund Johannes Sandhals  f.1928
13.03 Erling Marius Berdal f. 1919

Stoksund:
16.03 Astrid Synnøve Liseth f. 1935

VÅRE MENIGHETER

9. april - Palmesøndag.
Momyrstua kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til søndags-
skolearbeidet i Åfjord.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer til
Selahaugens Venner. Kirkekaffe.

13. april - Skjærtorsdag.
Åfjord kirke kl. 19.00: Skjærtorsdags-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Nattverd.
Sela Fjellkirke kl. 16.00: Samemisjonsmøte
ved John Sørensen Moe og Petter E. Skansen.
Gave til Samemisjonen. Kirkekaffe.

14. april - Langfredag.
Stoksund kirke kl. 11.00: Langfredags-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.

Denne spalten er åpen for personlige hils-
ener. Annonseprisen er kr 60,00 for inn-
til 30 ord. Betaling for annonsen sendes
Menighetsblad for Åfjord prestegjeld
over giro nr. 4345.06.19214.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomst-
er, hilsener og telefoner i forbindelse med vår
kjære mor, svigermor, bestemor og oldemor
Margot Grøtting’s bortgang og begravelse.

Paul, Arnfinn, Odd og Eli med familier

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomster,
gave til Helsesenteret gr. 4 og blomsterfondet
ved vår kjære Elida Forfot’s begravelse. En stor
takk til hjemmesykepleien, hjemmehjelp og
helsesenter for god pleie.

Pårørende

Takk for all deltakelse, blomster og pengegaver
til blomsterfondet ved vår pappa, Birger Johan-
sen’s bortgang og begravelse. En spesiell takk
til hjemmesykepleien avd. Stoksund.

Astrid, Marit, Per-Einar, Bjørn, Geir og
Tore

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomst-
er, blomsterhilsener og pengegaven til Åfjord
Røde kors, Ambulansetjenesten ved Beate
Therese Strand’s bortgang og begravelse. En
stor takk til betjeningen ved Åfjord Helsesenter
avd. 1 og 4 for god og omsorgsfull pleie.

Bjarne, Elsa, Astrid, Marie og Jon med
familier

Takk for all oppmerksomhet rundt min 40 års-
dag 5. februar. En spesiell takk til alle konfir-
mantene og fjorårskonfirmantene som stilte opp
i kirken for å synge bursdagssang for presten.

Kristian Kjenes

5. juni - 2. pinsedag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

11. juni - Treenighetssøndag.
Åfjord helsesenter kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til menig-
hetsarbeidet. Nattverd.

18. juni - 2. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Nattverd. Same-
misjonsstevne. Takkoffer til Norges Same-
misjon, Trøndelag krets. Representant fra
Samemisjonen deltar. Kirkekaffe. 

25. juni - 3. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved sokne-
prest Kristian Kjenes. Ofring til de fire diakoni-
institusjonene. Nattverd.

2. juli - 4. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Dronning
Mauds Minne - høgskole for førskolelærer-
utdanning.

PERSONALIA
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INFORMASJON 
B-blad

Det fikk ungdommer i Åfjord erfare på søndag. Selv om
mange av dem skulle delta på UKM, var det noe annet de
valgte å gjøre først. Søndag 5. februar fylte nemlig prest-
en i Åfjord, Kristian Kjenes, 40 år, og dette kunne ikke
gå helt upåaktet hen. Han har ikke vært i Åfjord så lenge,
men er i gang med sitt andre konfirmantkull. Derfor fikk
fjorårets og årets konfirmantkull en utfordring: Kan dere
være med på å overraske Kristian på hans 40-årsdag?
Mange av dem tok denne utfordringen, noe både vi i men-

ighetsrådet og presten er utrolige glade for. Med fullt band
og kor, samlet det seg et tjuetalls ungdommer i kirka på
søndag formiddag, og sang to nummer for en overrasket
og glad 40-åring. De ordnet selv med bandutstyr, slik at
vår oppgave bare ble å åpne kirkedørene og sørge for at
presten kom innom kirken. Takk til sporty ungdommer,
og takk til prestefrua som lurte Kristian til kirka for oss.

Menighetsrådet

Det har lenge vært arbeidet for å få et nytt og sikkert opp-
heng av kirkeklokkene i kirkene våre. Med de overskytende
midlene etter reparasjonsarbeidene på Stoksund kirke, ble
det mulig å sette i gang med dette.

I mars ble opphenget av kirkeklokkene i begge kirkene våre
bygd om slik at de nå henger trygt i mange år fremover.
Denne ombyggingen gjør det også mulig å ringe med begge
klokkene for en mann.

I Åfjord ble anlegget i tillegg automatisert, slik at lukene åp-
nes automatisk og klokkene ringer ved hjelp av tidsstyring

og motorer. Dette betyr en vesentlig mindre belastning både
for ørene og kroppen til kirketjenerne.
Samtidig er en tidsepoke slutt. Vi sender derfor varme tank-
er til de mange trofaste sliterne som har tråkket opp og ned
trappetrinnene gjennom årene.

En spesiell takk til Ludvik Fageraunet som de seinere år-
ene har ringt med klokkene for å kalle på gammel og ung
til glede og sorg fra tårnet i Åfjord kirke. Ludvik sier at han
nok vil savne denne flotte delen av tjenesten, men at han og-
så er takknemlig for den forbedringen av arbeidsmiljøet som
den nye løsningen har ført til.

”Den største glede man kan ha, det er å gjøre andre glad…”

Nytt oppheng og automatisering av kirkeklokkene

 


