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Vi ønsker alle hjertelig velkommen til familiegudstjeneste på 
Momyrstua palmesøndag 1. april kl. 11.00 i flotte omgivelser!

Foto: Petter E. Skansen.  

God påske!God påske!

Åfjord kirke Stoksund kirke
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Gudstjenesteutvalget ønsker
at det skal være kirkekaffe
oftere i Åfjord kirke.  Vi
ønsker å få mange frivillige

som kan bidra med 1 kanne
kaffe og noe å bite i (skuffekake, boller e.l.
som enkelt kan spises uten asjett).  

Kan DU bidra med dette ca 1 gang pr år?
Da vil vi oftere kunne få en sosial og hygge-
lig stund bak i kirken etter gudstjenestene.

Kontakt kirkekontoret, 
tlf 72 53 23 25 eller send melding til 
kirken@afjord.kommune.no

Gudstjenesteutvalget
v/Randi Nilsen Rømma

Kirkekaffe i Åfjord kirke

Denne gangen har jeg lyst til å skrive om en lit-
en bønnekrans jeg har. Den er liten som et arm-
bånd. Satt sammen av forskjellige perler. Jeg
har hatt den siden sommeren 2000, og den er
laget av en gammel, svensk  biskop som heter
Martin Lønnebo. Han kaller den Kristus-
kransen, og jeg er veldig glad i den
Kanskje er det barnslig med perlekranser. Og
forferdelig gammeldags med bønnekrans. Men
som Lønnebo selv sier: ”Vær ikke redd for det
barnslige. I det barnslige finnes det ofte glede.
Vær ikke redd for det gamle. I det gamle finn-
es det ofte visdom.”
Det er rart og egentlig ganske fantastisk, men
denne enkle, lille kransen har hjulpet meg til
livsmot, livslyst, ansvar og kjærlighet mange
ganger. I den ser jeg Gud, Kristus, min tro og
mitt liv. Håper du skjønner hva jeg mener når
jeg nå skal prøve å forklare hva hver av perl-
ene betyr eller symboliserer. Du ser bilde av den
på siste side i bladet.
Den store, gyldne perlen er Gudsperlen.
Trosperlen. Gud finnes. Gud som er nær oss
og som er større enn våre tanker om han. Livs-
giveren. 
Neste perle er Taushetsperlen. Det er i alt 6
stykker av denne avlange perlen for å under-
streke viktigheten av stillhet. Oppmerksomhet
mot Gud. Lytte. Puste inn Hans nærvær. Puste
ut alt som skaper uro. Pust inn livsmot. Pust ut
oppgitthet. Pust inn nåden.
Den lille perlemorsperlen er Jeg perlen. Vi er
skapt i Guds bilde. Har hans avbilde i oss.
Om å se seg selv som verdifull. Villet. Ønsket.
Elsket. Derfor denne vakre perlemorsperlen.
Omvendelsesperlen er hvit. Lønnebo kaller den
også for dåpsperlen. Eller overgivelsens perle.
Omvendelse er å overgi seg til Guds nåde, den
ubegrensede. Legge mitt liv i hans hender.
Den sandbrune perlen er Ørkenperlen. Perlen
for den nødvendige besinnelse. Trening i å ta
ansvar. Her er prøvelsene, fristelsene. Vi fall-
er. Men får reise oss og begynne på nytt. Om
og om igjen. Menneskeheten trenger kanskje
mer enn noensinne at vi besinner oss.
Den blå perlen er Gledesperlen. Bekymringløs-
hetens perle. Om å hvile i Guds omsorg. ”Vær
ikke bekymret” sier Jesus. Leve i nuet. Få legge
fra seg gremmelsen over det som har vært, og
uroen over det som kan komme. Friheten.

Så de to røde Kjærlighetsperlene. Den første for
kjærligheten som en gave vi mottar.
Vi er sett av Gud. Elsket slik vi er , og ikke
slik vi burde være. ”For så høyt har Gud elsk-
et verden at han gav sin sønn den enbårne”.
Den andre for kjærligheten vi skal gi videre.
Nestekjærligheten. Vi er redskaper for Guds
kjærlighet.
De tre små perlene er Hemmelighetens perler.
Her har jeg lagt alle mine drømmer. Lengsler.
Mitt håp. Min familie. Mine innerste ønsker.
Her ligger mine viktigste og inderligste bønne-
emner. Når jeg rører ved disse perlene, er det
en berøringens bønn: ”Herre, du vet.”
Nattens perle er sort. Dødens perle. Tomheten.
Krisen. Sorgen. Ingen av oss unnslipper den.
Den hører livet til. 
Oppstandelsesperlen er neste. Lys og hvit.
Påskemorgen. Den tomme graven.  Jesu seier
over døden. Det kristne håp
Så er vi tilbake til Gudsperlen. Til Gud i him-
melen. Til evig liv hos han.

Hvordan bruker jeg så Kristuskransen? Noen
ganger bruker jeg den som armbånd.  Andre
ganger ser jeg på den på bordet foran meg og
den hjelper meg til å samle sinnet. Perlene tal-
er til meg. Jeg ser Kristus, ser min tro, mitt liv,
meningen med livet.  Av og til lar jeg perlene
gli gjennom fingrene og stanser et øyeblikk
ved hver perle. Andre ganger bruker jeg lengre
tid. Noen ganger griper jeg bare en bestemt
perle. Den jeg føler jeg trenger. 
Den beste hjelpen har jeg kanskje fått når jeg
har vært i sorg, i krise. Da griper jeg om natt-
ens perle. Da kommer de andre perlene så tyde-
lig frem og jeg får se alt det andre livet mitt og
troen min har. Det hjelper meg til livsmot. Når
døden kommer nær innpå meg og jeg tar den
sorte perlen mellom fingrene, ser jeg på opp-
standelsesperlen. Og jeg får tro at når jeg
engang skal slippe taket i hånden på de jeg er
glad i her, vil Jesus ta hånden min på den andre
siden.

En perlekrans! En bønnekrans! Kanskje er det
barnslig. Kanskje er det gammeldags. Men hva
gjør vel det når den kan hjelpe en til livslyst,
livsmot, ansvar og kjærlighet. God påske!        

Else

Diakonen Min sang! 
Min sang i menighetsbladet blir ”Han er
oppstanden, Halleluja.” Jeg har valgt ut den-
ne sangen av følgende kriterier:

Tekst og melodi er fra Tanzania, og sangen
er oversatt fra swahili. Er dermed en gave vi
har fått fra dette fine landet.
Sangen er en lovsang som priser en seirende
Kristus.
Teksten beskriver grunnlaget for at jeg er en
kristen, en levende frelser. Dermed blir tro-
en på han en levende tro.

Han er oppstanden, Halleluja.

Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.

Refr.: 

Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn,
Han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!

Tre dager dødens fange han var
før han stod opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han gikk.
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.

Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han har sagt.

Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant da livet han gav,
gav det til oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.

Jeg utfordrer Jon Kristian Lomundal til å
skrive om sin sang i neste nummer av 
menighetsbladet.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å
ønske alle menighetsbladets lesere en riktig
god påske!

Med hilsen
Ragnar Hoås

Vårkonsert
i Åfjord kirke torsdag 

19. april kl. 19.30.

Kor, korps og

solister deltar.

Gave til menighetsarbeidet.

Alle er hjertelig velkommen!



Møter ved Samemisjonen.
I påsken blir det følgende samlinger ved Same-
misjonen:
Onsdag 4. april.
Om kvelden samles vi til den tradisjonelle Nora-
basaren i Sørdalen bedehus kl. 19.00. Det blir
andakt ved Petter E. Skansen. Bevertning. Unge
og eldre er hjertelig velkommen!
Skjærtorsdag 5. april.
Denne dagen blir det påskemøte i Sela Fjellkirke
kl. 14.00 (merk tiden) ved 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 Normi-
sjonen:
Påskeaften 7. april kl. 19.30.
Påskedag 8. april kl. 19.30.
2. påskedag  9. april blir det påskefrokost kl. 10.00
for hele familien. Taler på møtene blir Martha
Stormo. Alle er hjertelig velkommen!
By og Stjern Normisjonsforening.

Møte for Israelsmisjonen.
Israelsmisjonen har møte på Å misjonshus ons-
dag 18. april kl. 19.30 ved Kjell-Gunnar Klock.
Kirkekoret deltar. Under møtet blir det tatt opp en
gave til Israelsmisjonen. Alle er hjertelig vel-
kommen!

Møter ved Misjonssambandet.
Vi vil minne om følgende møter ved Misjons-
sambandet:
20.-22. april: Skråfjord ved Bjørn Valde.

24.-29. april: Sangmøter på Å misjonshus ved
Ivar Moen og Oddmund Sørli m. flere.
1.-3. mai: Sørdalen ved Ivar Moen.
4.-5. mai: By ved Ivar Moen.
Hjertelig velkommen til samlingene om Guds ord!

Søndagsskolens dag i Åfjord.
Søndagsskolens dag i Åfjord er lagt til søndag 6.
mai. Dagen begynner med familiemesse i Åfjord
kirke kl. 11.00, hvor det blir tatt opp offer til
Trøndelag krets av Norsk Søndagsskoleforbund.
Innslag fra lørdags- og søndagsskolebarna. En vis-
er for øvrig til oppslag ang. eventuelle andre akt-
iviteter i forbindelse med dagen. Hjertelig vel-
kommen!

Dugnadsdag på Åfjord kirkegård.
Slik det har vært tidligere, vil vi også i år arrang-
ere dugnad på Åfjord kirkegård mandag 7. mai kl.
10.00-14.00. Vi ønsker hjelp til raking av kvister
og løv m.m. og stell av grusgangene. Ta med rive.
Blomsterfondet serverer mat i forpakterboligen.

Åfjord blomsterfond.

Plantedager på Åfjord og Tårnes
kirkegårder.
Det blir plantedager på Åfjord kirkegård tirsdag
29. mai kl. 9.30-13.30 og onsdag 30. 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 6. juni
kl.14.00-15.30.
Vi minner om følgende ordning i forbindelse 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 planter på
enkle gravsteder. På doble gravsteder får dere
dobbelt så mye. Alle plantene som deles ut i denne
forbindelse, betales av blomsterfondet.
Blomsterfondet vil også i år kjøpe inn sekker med
jord til plantedagene.

Åfjord blomsterfond.

Plantedager i Stoksund.
På Linesøy kirkegård blir det plantedag lørdag 9.
juni, mens det på Stokkøy kirkegård blir plante-
dag tirsdag 5. juni. Plantedagen på Revsnes kirke-
gård blir lørdag 9. juni. Tidspunktet på de enkelte
dagene blir kunngjort med oppslag på butikkene.

Blomsterfondene.

Samemisjonsstevnet i Sela.
Det tradisjonelle Samemisjonsstevnet i Sela blir
søndag 17. juni. Stevnet begynner med høymesse
i Sela Fjellkirke kl. 11.00 ved sokneprest Roald
Bleikvassli. Under gudstjenesten blir det ofring
til Trøndelag krets av Norges Samemisjon. Etter
gudstjenesten blir det bevertning, og stevnet fort-
setter med ettermiddagsmøte hvor representant fra
Samemisjonen vil delta. Unge og eldre er hjerte-
lig velkommen!

Teltmøter i Åfjord.
Vi vil allerede nå minne om at det blir teltmøter i

Åfjord ved Misjonssambandet i tiden 14.-26.
august. Talere blir Kristian Fagerli, Ivar Moen og
Asbjørn Kvalbein. Vi kommer tilbake med nærm-
ere opplysninger i neste nummer av menighets-
bladet.

Årsmøte i Åfjord Felleslag av NLM.
Søndag 4. februar ble det holdt årsmøte i Åfjord
Felleslag av NLM. Gunnar Gilde ønsket vel-
kommen, og deretter ble det andakt av krets-
sekretær Terje Harnes. Roald Ugedal  ble valgt
som møteleder for selve årsmøtet. Fra valgene,
som ble ledet av Brit Hoås, tar vi med at Ivar
Melås, Venke Tinnen og Arnhild Saltbones ble
valgt som medlemmer til julesalgskomiteen for 
to år, mens Hildgunn Lomundal ble valgt som 
vara for ett år. Fra før står Arne Amundal, Oddny
Berdal, Roald Ugedal og Ivar Tjørhom. På etter-
middagsmøtet talte Terje Harnes, og det var sang
av Barbro Ugedal og Lise Taraldsen. Årsmøtet
2008 avholdes i Sørdalen bedehus.

Ny formann for Å misjonshus.
Under årsmøtet 29. januar d.å. ble Vidar Daltveit
valgt som ny formann for Å misjonshus. Alle hen-
vendelser ang. utleie av misjonshuset  m.v. kan 
rettes til ham over mobiltelefon nr. 91 85 95 27.

Nytt kontonummer til blomster-
fondet på Linesøya.
Når det gis gaver til blomsterfondet på Linesøya,
kan ikke lenger postbanken brukes til dette.
Det nye kontonummeret er 4345 10 22769.

Kontingent til menighetsbladet.
Sammen med dette nummeret av menighetsbladet
sendes det ut en giroblankett for betaling av kon-
tingent til bladet. Vi håper at riktig mange vil
benytte denne blanketten, og vi sier på forhånd
hjertelig takk til hver enkelt som vil støtte menig-
hetsbladet vårt økonomisk. Hjertelig takk alle
sammen!

Redaktøren.

MENIGHETSBLAD
for Åfjord prestegjeld
www.afjord.kirken.no

Utgitt av:
Stoksund og Åfjord kirkelige råd.
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Adr. 7170 Åfjord
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Torunn Dolmseth Amundal
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Styre:

Oddbjørg Karlsaune, Inger Helen
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SMÅNYTT

BLOMSTERHILSENER
I forbindelse med begravelse kan

blomsterhilsener bestilles hos følgende:

Åfjord blomsterfond
Inger Skansen, tlf: 72 53 13 65

Bankgiro: 4345.49.24003

Innlandet blomsterfond
Ragnvald Herfjord, tlf: 72 53 42 57

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

Bankgiro: 4345.10.22769
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Alle blomsterfondene hadde en negativ
utvikling i 2005.
Kirkevergen gikk derfor ut i menighetsbladet
og Fosnafolket med melding om at det var
krise for blomsterfondene.
Dette reagerte folk umiddelbart på, ved å sørge
for at det ble gitt store gaver til  blomster-
fondene ved begravelsene i Stoksund og
Åfjord.
Dette har fortsatt slik, og ved årets slutt, har alle
blomsterfondene gjort opp sine regnskap med
store overskudd.
I tillegg fikk blomsterfondene en gave på kr
20.000 fra Åfjord sparebank til jul. Det har
vært 13 flere gravferder i prestegjeldet, og
offentlig momsrefusjon gjør kostnadene noe

mindre.
Kapitalen er derfor i ferd med å bygge seg opp
igjen, og dette er flott med tanke på den opp-
gave som blomsterfondene utfører for å holde
våre kirkegårder i stand.
Fellesrådet vil nå drøfte hvilke ekstraordinære
tiltak som kan prioriteres for at kirkegårdene
våre kan få en enda bedre standard.
Kirkevergen takker alle som har bidratt til dette
flotte resultatet.
En vakker kirkegård forteller mye om vår
respekt for de som har levd før oss, så blom-
sterfondene har bruk for den samme giverglede
også i 2007.

Kirkevergen.

2006 ble et godt år for blomsterfondene

”Gjeldsbrevet som gikk imot oss på
grunn av lovens bud, strøk han ut og tok
det bort ved å nagle det til korset.”

Kol. 2.14.

Bibelen taler om et gjeldsbrev. Det er ditt
og mitt gjeldsbrev overfor Gud! Hver
gang vi krenker Guds hellige vilje enten
det er i tanker, ord eller gjerninger, så blir
dette notert i våre gjeldsbrev. Og det er
ikke noen liten sum det er tale om her.
Det er en skyld så stor at intet menneske
har mulighet til å betale den.

I Bibelen står det at Gud er en rettferdig
Gud. Han kan ikke uten videre sette en
strek over beløpene i våre gjeldsbrev. Skal
gjeldsbrevene slettes, må skylden betales.
Det må gjøres opp! Hvis ikke det skjer, vil
våre gjeldsbrev en dag felle en knusende
dom over våre liv. Bibelen forteller at
dommen vil lyde på evig fortapelse! Så
alvorlig er det å stå overfor en hellig og
rettferdig Gud med et gjeldsbrev som ikke
er betalt. 

I denne situasjonen er det bare ordet om
Jesus og det han har gjort for oss, som
kan være vår redning. Vi skal snart feire
påske, og da skal vi på nytt få høre om

Jesus som var villig til å betale vår skyld
overfor Gud. I andaktsordet vårt står det
slik: ”Gjeldsbrevet som gikk imot oss på
grunn av lovens bud, strøk han ut og tok
det bort ved å nagle det til korset.”

Jesus har allerede betalt våre gjelds-
brev! De er slettet! Det skjedde for to
tusen år siden. På Golgata ble hele verd-
ens syndeskyld sonet ved Jesu blod, slik
en av våre sangforfattere har formulert
det:

”Alt som var meg imot, ble utslettet med blod.
Det ble naglet til korset med ham.
Hvilken byrde han bar, da han sonoffer var,
Og tok bort all min synd og min skam.”

Så spørs det om du som leser denne
andakten, tror på Jesus. Det er nemlig for-
utsetningen for at dette blir tilregnet deg.
Uten det blir du stående overfor Gud med
et ubetalt gjeldsbrev. Må så Gud ved sin
Hellige Ånd skape den levende tro i ditt
hjerte!
Velsignet påskehøytid til alle menighets-
bladets lesere!

Med hilsen
Petter E. Skansen.

Gjeldsbrevet er betalt! Nye
brannvern-
rutiner må

innføres når
det er mye folk
i kirkene våre

Kirkene i Åfjord er godt besøkt hele året,
og vi har noen dager da kirkene nærmest
er sprengt.
På begge gudstjenestene julaften var
kirkene våre helt fulle, ja faktisk var det
litt i meste laget med folk, når en tenker
på brannhensyn. 
Vi vet at flere kjente en uro der de satt
midt i benkeradene og så at det fyltes
opp i midtganger og på gallerier.
Også vi ansatte kjente på denne utrygg-
heten på julaften. Vi beklager at slike
rutiner ikke har vært innført før, men
dette har vi nå tatt konsekvensen av.

Nye rutiner innføres derfor på alle stor-
arrangementer i kirken. Dette gjelder
julaften, 17. mai, konfirmasjonssøndag-
ene og ved større konserter.
Det skal alltid være brannvakter ved
hoveddørene på slike dager som kan for-
telle hvor folk kan sitte og hvor de ikke
kan sitte fordi de sperrer rømnings-
vegene.
Tofløyede ytterdører er opplåst slik at vi
raskt får stor åpning i rømningsvegene
om det skulle bli påkrevd.
Det er også en begrensing i hvor mange
som har lov til å være inne i kirkerommet,
og dette må vi ta hensyn til. Folk opp-
fordres til å være tidlig ute på slike dag-
er.
Det vil også bli gitt en kort orientering i
starten av arrangementet om hvordan en
skal oppføre seg dersom det skulle
begynne å brenne, hvor rømningsvegene
er, hvor en skal gå når en kommer ut osv.

Vi skal også gjennomføre brannøvelser
under et større arrangement, slik at vi får
prøvd hvordan våre rutiner fungerer i
praksis.

Kirkevergen.

Etter et år med negativ utvikling, har gavene til blomsterfondene økt
betraktelig i 2006.

STOKKØY INNLANDET LINESØY ÅFJORD SUM  

2006 39 746 11 207  4 255  95 601 150 809  

2005 -6 652 -6 860 -8 100 -14 429 -36 041  



Løsning av kryssordoppgaven sendes menighetsbladets redaktør innen 25. mai 2007.
Det deles ut to premier à kr. 75.00.

Lykke til!

Heldige vinnere av kryssordoppgaven i forrige nummer av menighetsbladet ble:
Frøydis Amundal, 7170 ÅFJORD.

Eivind Hugdal, Sørdalen, 7170 ÅFJORD.

Gratulerer! Pengepremier blir oversendt.
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Stoksund kirke 27 mai.
Jann Egil Berge
Terje Johnsen
Kevin Salbuvik
Thomas Skjærvik
Ann-Iren Sundet
Anette Storvik
Renate Larsen Wold
Kristian Dahlshaug Aarø

Åfjord kirke 3. juni.
Torunn Renate Berget
Joakim Syltern By
Martin Finseth
Ole Martin Gilde
Jan George Gilde
Kristian Groot
Kenneth Grøtting
Torbjørn Harsvik Hagen
Lisa Helen Strøm Hanssen
Pia Beate Haugsnes
Erlend Haugsnes
Eivind Hårstad
Christer Hårstad

Ailin Berge Ingdal
Espen Johansen
Kim Marius Steen Karlsen
John Christian Kjenes
Raymond Stjern Larsen
Espen Skevik Lysholm
Sverre André Løvseth
Bjørnar Stavrum Melum
Gunn Merete Losen
Anette Stegali Mølslett
Ingrid Mørreaunet
Anne Carine Strømland Nilsen
Halvard Aron Rømma
Harald Rømma
Ina Victoria Nebb Rånes
Trine Berdal Solli
Silje Stjern
Ingvild Sørheim
Arnstein Tinnen
Hilde Valleraunet
Leif Gøran Valleraunet
Andreas Vingen
John André Årbogen

Konfirmanter i Åfjord 
prestegjeld 2007

Denne spalten er åpen for personlige
hilsener.  Annonseprisen er kr. 60,- for
inntil 30 ord. Betaling for annonsen
sendes Menighetsblad for Åfjord preste-
gjeld over giro  nr. 4345.06.19214.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i
anledning min 70-årsdag.

Terje Adsen.

Takk for oppmerksomheten på min 100-
årsdag. En spesiell takk til kjøkken-
personalet i Imsen forsamlingshus.

Karen Valleraunet.

Hjertelig takk for minnegaven til hjemme-
tjenesten i forbindelse med Konstanse
Hanger’s begravelse.

Avd. Hjemmetjenesten.

Hjertelig takk for minnegaven til hjemme-
tjenesten i forbindelse med Asbjørg 
Larsen’s begravelse.

Avd. Hjemmetjenesten.

Hjertelig takk for minnegaven til hjemme-
tjenesten i forbindelse med Asbjørn 
Brevold’s begravelse.

Avd. Hjemmetjenesten.

Hjertelig takk for deltagelse, blomster, hils-
ninger og pengegaver til kreftsaken i anled-
ning min kjære kone og vår gode mor,
Dagrun Helene Venås’ begravelse i Voll
kirke, Måndalen den 26.01.07.

Agnar, Ole Petter, Audhild, Oddbjørn
og Andre m. fam.

Hjertelig takk for all omtanke, blomster
og deltagelse ved min mann og vår far,
Odd Mindor Olvig Jakobsens bortgang og

PERSONALIA

Menighetens lotteri og basar ble av-
sluttet på Å Misjonshus fredag 
9. februar. Loddbøkene med 3.000
lodd ble raskt solgt ut. I tillegg var det
6 årerunder og kveldstrekning på egen
bok den kvelden. Det viste seg lett å få
mange til å stille opp som loddselgere
på forhånd, og folk kjøpte villig når
loddselgerne banket på døra. Misjons-
huset var helt fullt. Kirkekoret bidro
med fin korsang, og liten og stor koste
seg sammen den kvelden. Netto resul-
tat ble ca 44.000 kroner, noe som er
10.000 mer enn basaren for 2 år siden.

Trekningsliste hovedlotteriet:
1 arbeidsdag med faglært snekker
fra AM-bygg: 
Kristoffer Balstad, Trondheim, 
Sekk og sovepose, sponset av
Sporten: Bergljot Nordtømme, 
Stereoanlegg, sponset av Bygg &
Bo: Elisabeth Grytan, 
Drillsett fra Byggeren Stjern: 
Tor Gilde, 

Batteridrill fra COOP Stokkøy: 
Hildegunn Lomundal,
Picnicsekk fra Nortek: 
Willy Rachløv, 
Picnicsekk fra Nortek: 
Inger Berdal, 
Gavepakn. parfymeart. fra Ele-
gance: Borgny og Magnar Stjern,
Dagstursekk fra Bygg & Bo: 
Brit Børstad, 
Halogenspot fra Nortek: Astrid
Lomundal, 
Fruktkurv fra Rema 1000: Eskil
Flenstad, 
Laks fra Refsnes fiskeindustri:
Egil Grande, 
Laks fra Refsnes fiskeindustri:
Karen Beate Iversen, 
Servering på Fosen Fjord Hotell:
Geir Forfot, 
Servering på Sydvesten, Stokkøya:
Einar By, 
Kaffe og kaker for to på Strand-
baren, Stokkøya: Terje Hårstad.

Vellykket menighetsbasar

Mistet sølje?
En liten sølje ble funnet 

etter gudstjenesten 

i Åfjord kirke på julaften.

Den kan fåes igjen 

ved henvendelse 

til Kirkekontoret.
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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.

DØPTE
Åfjord
26.11.06:  Ingelin Arnevik Stamnnes
10.12.06:  Arn Julian Grøtting
04.02.07:  Julie Leithaug Hårstad
04.02.07:  Jenny Lium-Børmark
04.02.07:  Truls Haagenstad Forfot
25.02.07:  Erle Rømma
25.02.07:  Wilma Kjøsnes By
25.02.07:  Mari Bangstad Stjern

Stoksund
03.12.06:  Petter Grøtting
28.01.07:  Jakob Pedersen
28.01.07:  Kristoffer Blix

DØDE
Åfjord
08.12.06: Gudrun Breivold   f. 1910
23.11.06: Kåre Ottar Forfot   f. 1947
10.12.06: Arnhild Irene Arvik   f. 1936
24.12.06: Konstanse Hanger   f. 1913
22.12.06: Julie Oliva Humstad  f. 1921
18.01.07: Asbjørg Larsen   f. 1930
07.02.07: Johannes Karolius Landhaug  f. 1912
12.02.07: Olaf Kristian Aune   f. 1914
17.02.07: Albert Olai Kroken   f. 1914
19.02.07: Asbjørn Brevold   f. 1912

Stoksund
27.12.06: Jonas Paulsen Sørgård   f. 1910
07.02.07: Olga Marie Harsvik   f. 1917
26.02.07: Pauline Hansine Solheim   f. 1925
27.02.07: Tonny Skjærvik   f. 1925

Stoff til sommernummeret av menig-
hetsbladet må være redaktøren i
hende innen 20. mai 2007.

este ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
Kristent arbeid blant Blinde. Nattverd.

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

15. april - 1. søndag e. påske.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

19. april  - torsdag.
Åfjord kirke kl. 19.30: Vårkonsert. Gave til
menighetsarbeidet.

22. april - 2. søndag e. påske.
Åfjord helsesenter kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Nattverd. Kirke-
kaffe.

29. april - 3. søndag e. påske.
Stoksund kirke kl. 18.00: Thomasmesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Konfirmantene del-
tar. Ofring til Redd barna. Nattverd.

6. mai - 4. søndag e. påske.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familiemesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Trønde-
lag krets av Norsk Søndagsskoleforbund. Natt-
verd. ”Søndagsskolens dag.”

13. mai - 5. søndag e. påske.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

17. mai - grunnlovsdag/Kristi himmelfartsdag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til men-
ighetsarbeidet.
Stoksund kirke kl. 13.00: Familiegudstjen-
este ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
menighetsarbeidet.

20. mai - 6. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved sokne-
prest Kristian Kjenes. Ofring til Dronning
Mauds Minne - Høgskole for førskolelærer-
utdanning. Nattverd.

25. mai - fredag.
Stoksund kirke kl. 18.00: 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til KVT.

27. mai - Pinsedag.
Stoksund kirke kl. 11.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet.

1. juni - fredag.
Åfjord kirke kl. 20.00: Samtalegudstjeneste
med konfirmantene ved sokneprest Kristian
Kjenes. Ofring til skolelaget i Åfjord.

3. juni -Treenighetssøndag.
Åfjord kirke kl. 10.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring
til menighetsarbeidet.
Åfjord kirke kl. 12.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring
til menighetsarbeidet.

10. juni - 2. søndag e. pinse/Skaperverkets dag.
Harbakhula kl. 12.00: Gudstjeneste ved sok-
neprest Kristian Kjenes.

VÅRE MENIGHETER

KIRKELISTE
1. 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.

5. april - Skjærtorsdag. 
Stoksund kirke kl. 19.00: Skjærtorsdags-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til Norsk kirke i utlandet. Nattverd.
Sela Fjellkirke kl. 14.00: Samemisjonsmøte
ved Petter E. Skansen. Gave til Trøndelag krets
av Norges Samemisjon. Kirkekaffe.

6. april - Langfredag.
Åfjord kirke kl. 19.00: Langfredagsguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring
til MF.

8. april - 1. påskedag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Kirk-
ens ressurssenter mot vold og seksuelle over-
grep. Nattverd.
Stoksund kirke kl. 15.00: Høytidsgudstjen-

17. juni - 3. søndag e. pinse.
Saga på Monstad kl. 11.00: Friluftsguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer til
Norges Samemisjon, Trøndelag krets. Nattverd.
Samemisjonsstevne. Representant fra Norges
Samemisjon deltar. Kirkekaffe. 

begravelse. Takk for pengegave til Osen
sykeheim og Osen blomsterfond.
Astrid, Halvard, Odd Arne, Per Konrad,

Elinor, barnebarn og oldebarn med
familier.

Takk for oppmerksomhet og deltakelse ved
Asbjørg Larsen’s bortgang og begravelse.
En spesiell takk til betjeningen ved om-
sorgsboligene for god omsorg og pleie.

Lars Asle, Nils-Einar og Kristin m.
familier.

Hjertelig takk for all deltagelse, blomster-
hilsener, pengegaver til blomsterfondet 
og gruppe 3 ved Åfjord helsesenter i
forbindelse med Olaf Aune’s bortgang og
begravelse. En spesiell takk til hjemme-
sykepleien for hjelp og støtte gjennom
mange år.

Oddbjørn og Ruth med fam.

Hjertelig takk for oppmerksomhet, bloms-
ter og telefoner, samt pengegave til lunge-
overvåkningen ved St. Olav på kr. 12500,-
i forbindelse med Ivar sin død og gravferd.

Margit Jønland,
Eli, Asgeir, Ingvild og Asbjørn m. fam.

Takk for oppmerksomheten i forbindelse
med Albert Kroken’s bortgang og 
begravelse. En spesiell takk til Åfjord
helsesenter for god pleie.

Marit, Arne og Oddny m. familier.



INFORMASJON 
B-blad

Lørdag 27. januar 2007 fylte Karen Valleraunet 100 år. Dagen ble feiret
i ungdomshuset på Imsen sammen med slekt og venner. Karen har en
stor familie. Hun har hatt 10 barn. Senere er det blitt 24 barnebarn, 51
oldebarn og 23 tippoldebarn. Mange av disse var sammen med jubilanten
på 100-årsdagen. Ordføreren var der også og hilste fra kommunen.
Dessuten kom det også hilsen fra Kong Harald til den spreke 100-årin-
gen. Redaktøren for menighetsbladet var til stede under kaffen og tok en
del bilder. Noen av disse tar vi med her i bladet, samtidig som ønsker Guds
velsignelse over dager og år som måtte ligge foran.

Hilsen Petter E. Skansen, redaktør.

Karen Valleraunet 100 år! 

Karen Valleraunet på
100-årsdagen. 

Jubilanten sammen
med tippoldebarna

Malin og Christine.  

Dronning for en dag.  

Her er bilde av bønnekransen som jeg har skrevet om
i Diakonen denne gang. Den er å få kjøpt bl.a. på Bok
og Media. Men en kan jo også lage den selv. Perler får
en kjøpt i forskjellige farger. Hvis det er noen som er
interessert, kunne vi ha en Kristuskrans-kveld. Lage
kranser og samtale om den og bruken av den. Ta evt.
kontakt med meg, så prøver vi å få til det. Det finnes
også en liten bok av Martin Lønnebo som heter
Kristuskransen. Den anbefales hvis du skaffer deg
kransen.                                              

Else

KRISTUSKRANSEN


