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Godt resultat på årets
fasteaksjon i Åfjord
Årets konfirmanter gikk fra dør til dør
i store deler av kommunen og samlet
inn alt i alt 29.963 kroner. Det var en
økning på 4 tusen kroner fra året før. 

Konfirmantene i Stoksund og Åfjord har

igjen gjort en flott innsats for fasteaksjo-
nen. Dette har blitt en tradisjon og en
praktisk diakonal bit i konfirmantunder-
visningen. Årets konfirmanter gikk fra dør
til dør i store deler av kommunen og sam-
let inn alt i alt 29.963 kroner. Det var en
økning på 4 tusen kroner fra året før.
Flott!

TUSEN TAKK til ungdommen for enga-
sjement og pågangsmot! For det skal mot

til. En vet ikke alltid hvordan en blir møtt
når en kommer med en innsamlingsbøs-
se. Også STOR TAKK til de som gav og
tok imot konfirmantene med vennlighet
og giverglede. Pengene går til Kirkens
Nødhjelps arbeid for mennesker som
lever i skyggen av krig og terror.

Else

Vi mennesker er forskjellige, men samtidig
er vi også ganske like. ”På seg selv kjenner
man andre,” heter det. Derfor antar jeg at
du også noen ganger har fått en plutselig
innskytelse, en slags påminnelse om noe du
burde gjøre. Det kan komme som en tanke
i hode eller mer som en følelse i magen
eller hjerte. Og det har ofte med et annet
menneske å gjøre. Plutselig kan bilde av et
menneske bli så sterkt i en, og noen ganger
følger det med et slags positivt oppdrag,
(hvis en kan kalle det for det):
”Du skal gå på besøk til dette mennesket!”
”Send blomster.”
”Send et kort med noen hyggelige ord.”
”Du skal gi noen penger til vedkommende.”
”Ta en telefon.”
”Send en melding.”
”Be for det menneske.”
”Dette menneske trenger deg. Gå nå!” 
Eller andre mer og mindre forståelige eller
uforståelige beskjeder.
Det som jeg ofte tror skjer (egen erfaring),
er at vi skyver det bort på en måte, med alle
slags unnskyldninger:
”Nei, det går ikke an! Jeg kan ikke gjøre
det! Uff, han/hun vil sikkert tro jeg er litt
rar. Hvorfor jeg? Jeg kjenner jo nesten ikke
det menneske! Jeg må i all fall vente til i
morgen!”
En dytter det ned og bort, og så glir det lik-
som over. Noen ganger avfeier vi det tvert.
Det er nok menneskelig, men likevel synd
at vi reagerer slik, for det følger mye vel-
signelse med når mennesker tørr å følge sli-
ke innskytelser. Det har jeg selv fått erfare
når jeg har tatt mot til meg og fulgt dem.
Jeg har også fått være det menneske som
andre er blitt minnet om. Og fordi de har
hatt frimodighet til å følge sin innskytelse
eller påminning, har jeg blitt velsignet. Jeg
har fått kjenne gleden, trøsten, takken over
det som ble gjort, og ikke minst undringen
over påminningen. Hvor kommer den fra?
Fra Gud?

For en tid tilbake fikk jeg en slik innsky-
telse. Jeg hadde kontakt med en kvinne som
hadde kreft. Vi hadde noen flotte samtaler,
og jeg lærte mye av henne om mot, ærlig-
het og vilje. 
Hun skjønte nok hvilken vei det gikk. En
dag hørte jeg på en av mine favoritt  CDer.
Det er Kristin Asbjørnsen som synger gam-
le spirituels som de afrikanske slavene sang.
Det er mye frihets- og himmel lengsel i dis-
se sangene. Det er sanger å lene seg på.
Sanger om ”å holde” og ”bli holdt”. Da
sangen ”Don´t be weary, traveler, come
along home to Jesus”, fylte både rommet
og meg, ble jeg sterkt minnet om kvinnen
med kreft. Og det slo ned i meg: ”Denne
sangen skal du spille for henne!” Jeg kjen-
te meg glad med tanken på det, men dess-
verre utsatte jeg det. Tiden gikk. Så en dag
var det for sent. Kvinnen døde. Hver gang
jeg spiller den sangen, tenker jeg på henne.
Det er en flott kvinne å tenke på. Samtidig
blir jeg litt trist. Jeg tror (vet) hun ville likt
den sangen!

Jeg har skrevet det i Diakonen tidligere
engang, men gjør det likevel igjen. Det en
80 år gammel jesuittprest sa til oss på et
Korsveistevne jeg var på: ”Lytt til dine
følelser! Det er Gud som pirker deg på
skulderen og sier: ”Dette er viktig!” 

Så neste gang du og jeg får en påminnelse
om et annet menneske, en innskytelse om
en godhets handling, så la oss frimodig føl-
ge den. Det følger velsignelse med slikt!

Else Koren Nesheim

Ps. Don´t be weary traveler, come along
home to Jesus, betyr fritt oversatt:
Vær ikke urolig (trist), du reisende, bli med
hjem til Jesus.

Min sang
Jeg valgte denne sangen fordi den har en
stor betydning for meg. 
Det var den første kristne låta jeg virke-
lig likte. 
Den handler om å lovprise Gud for alt du
har fått. 
Alt og alle bøyer seg i støvet, kun for
Gud.
Ikke vær redd for å uttrykke hva du føler
for ham. 
Gud er hos oss, og vi er hos Gud.

Shout To The Lord - Zschech Darlene 
My Jesus, My Savior,
Lord there is none like You
All of my days
I want to praise
the wonders of Your mighty love

My comfort, my shelter,
Tower of refuge and strength
let every breath, and all that I am
never cease to worship You

Shout to the Lord, all the earth,
let us sing
power and majesty, praise to the King
mountains bow down and the seas will
roar
at the sound of Your name

I sing for joy at the works of Your hands
forever I’ll love You, forever I’ll stand
nothing compares to the promise I have
in You

Jeg har også utfordret en person til neste
nummer, hans navn er Andreas Vingen.
Jeg er sikker på at han er en verdig kan-
didat til dette.

Med vennlig hilsen 
John Christian Kjenes
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Gudstjeneste på Mælanakken
1. mai.
Det er to år siden det var gudstjeneste på
Mælanakken Kristi  Himmelfartsdag. Nå
ønsker vi velkommen opp på toppen igjen
torsdag 1. mai kl 13.00. Åfjord Janitsar blir
med denne gangen også. Det er flott! I ste-
det for startkontingent før turen opp, tar vi
i år opp ofring til menighetens misjonspro-
sjekt på Madagaskar under gudstjenesten.
Vil minne om at turen opp er bratt og tung,
så papirpenger er vel å foretrekke !.  Vi
ønsker store og små velkommen til en
gudstjeneste ute i Guds flotte skaperverk i
forhåpentligvis godt vær.

Møter ved Misjonssambandet.
Vi vil minne om følgende møter ved
Misjonssambandet: 
30. april - 1. mai: Sørdalen ved Rolf
Lavik.
2.-4. mai: By ved Rolf Lavik.
Hjertelig velkommen til samlingene om
Guds ord!

Maksklubben og Yngres.
Maksklubben og Yngres har møte i Heggli

barnehage mandag 5. mai kl. 18.00. Da er
det sommeravslutning. Hjertelig velkom-
men!

Sang- og musikkhelg på 
Å misjonshus.
Det blir sang- og musikkhelg på Å
misjonshus med tema: ”Med blikket festa
på Jesus!”
Fredag 23. mai kl. 19.00: Lovsang i Bibe-
len og hos oss …
Lørdag 24. mai kl. 19.00: Minnes du
sangen?
Søndag 25. mai kl. 15.00: Sangstund for
store og små …
Oddmund Sørli deltar, og det blir bevert-
ning hver dag.
Du er velkommen til en trivelig sanghelg!

Samemisjonsstevne i Sela.
Det tradisjonelle Samemisjonsstevnet i
Sela blir søndag 15. juni. Stevnet begyn-
ner med høymesse i Sela Fjellkirke kl.
11.00. Under gudstjenesten blir det ofring
til Trøndelag krets av Norges Samemisjon,
og det blir nattverd. 
Etter gudstjenesten blir det bevertning, og
stevnet fortsetter med ettermiddagsmøte
hvor representant for Samemisjonen vil
delta. Unge og eldre er hjertelig velkom-
men!

Dugnadsdag på Åfjord kirke-
gård.
Slik det har vært tidligere, vil vi også i år
arrangere dugnad på Åfjord kirkegård
mandag 5. mai kl. 10.00-14.00. Vi ønsker
hjelp til raking av kvister og løv m.m. og
stell av grusgangene. Ta med rive. Blom-
sterfondet serverer mat i forpakterboligen.

Åfjord blomsterfond.

Plantedager på Åfjord og 
Tårnes kirkegårder.
Det blir plantedager på Åfjord kirkegård
mandag 26. mai kl. 9.30-13.30 og onsdag
28. 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 kirkegård blir det plantedag
onsdag 4. juni kl.14.00-15.30.
Vi minner om følgende ordning i forbin-
delse 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 kirkegård 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 forbin-
delse, betales av blomsterfondet.
Blomsterfondet vil også i år kjøpe inn sek-
ker med jord til plantedagene.

Åfjord blomsterfond.

Dugnadsdag på Revsnes kirke-
gård.
Vi vil arrangere dugnad på Revsnes kirke-
gård lørdag den 10. mai fra klokka 10.00.
Vi ønsker hjelp til raking av kvister og løv
m.m. og stell av grusgangene. Ta med rive.

Innlandet blomsterfond.

Plantedager i Stoksund.
På Linesøy kirkegård blir det plantedag
lørdag 14. juni fra kl 12.00.
På Stokkøy kirkegård blir det plantedag
tirsdag 3. juni fra kl. 11.00. 
Graver det skal plantes på, må være istand-
satt etter vinteren.
Plantedagen på Revsnes kirkegård blir
lørdag 14. juni fra kl 10.00. 

Blomsterfondene.

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

Redaktøren.
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”Han skal forherlige meg, for han skal
ta av det som er mitt og forkynne det for
dere.” Joh. 16.14.

Pinsen er den tredje store høytiden vi har,
og fra barnelærdommen husker vi kan-
skje at den har noe med Den Hellige Ånd
å gjøre. Og det stemmer! Jesus talte mye
om Den Hellige Ånd til sine disipler i den
siste tiden han var sammen med dem.
Han sa at når han snart skulle forlate dem,
skulle han ikke la dem bli igjen som for-
eldreløse barn, men komme til dem på en
ny måte. Han skulle be Faderen, og han
skulle gi dem en annen talsmann, som
skulle være hos dem bestandig. Og den-
ne talsmannen, som Jesus talte om, var
Den Hellige Ånd.

Hva slags oppgave har så Den Hellige
Ånd? Han har flere, men i andaktsordet
vårt sier Jesus: ”Han skal forherlige
meg.” Det vil med andre ord si at Den
Hellige Ånd skal gjøre Jesus stor for oss!
Og skal det skje må den samme Ånd få
vise oss at vi er syndere innfor Gud, slik
Paulus vitner om det i Rom. 7.18: ”For
jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg
selv, bor det ikke noe godt.”

Men den samme Paulus kunne også ved
Den Hellige Ånds hjelp gi dette vitnes-
byrdet om Jesus: ”Det er et troverdig ord,
vel verdt å ta imot: Kristus Jesus kom til
verden for å frelse syndere, og blant dem
er jeg den største.” 1. Tim. 1.15.

Ved Den Hellige Ånds hjelp får både
julens og påskens budskap en viktig
betydning for oss mennesker. Det som
skjedde, var for å frelse oss fra syndens
konsekvens og gi oss et levende håp ved
Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

”Hellig Ånd, o himmellue,
Kom og tenn mitt hjerte an,
Så jeg Jesus klart kan skue,
Som min Gud og Frelsermann.”

Og med det vil jeg ønske alle menighets-
bladets lesere en riktig god pinse!

Med hilsen
Petter E. Skansen.

Pinse! KKoonnffiirrmmaanntteerr ii ÅÅffjjoorrdd 
11.. jjuunnii 22000088

Klokka 10:00:

Ailin Fagerdal Risvik
Aksel Salbuvik
Anders Hegvik
Arne Harsvik
Bjørnar Hugdal
Emma Kristine Tårnes
Fatumata Kera
Frida Haugdahl Humstad
Gaute Murvold Olsen
Ida Eline Fjellheim
Jens Ivar Breivold Melås
Julie Kristine Arnevik Lund
Kenneth Løvik Mandal
Kristian Ugedal
Linn Merete Arnevik
Magne Staven Larsen
Marie Løvik Mandal
Martin Grøtting
Petter Andreas By
Silje Gilde
Vebjørn Karlsaune
Øystein Hopstad By

Klokka 12:00:

Bjørnar Aspen
Christoffer Sandmo 
Eirik Løkling
Elisabet Jin Braseth
Eskil Johansen
Espen Berdal Sørlie
Gunn Marie Aune
Ingrid Staven
Ivar Martin Hårstad
John Einar Stinussen Storsve
Kenneth Tørhaug
Maria Angelica Blomlie
Marita Gran Hanssen
Martin Selnes
Nina Mølslet
Ragnhild Angela Thun Finseth
Sindre Børmark-By
Tina Herland
Tonje Almendingen
Torkel Vingen
Vilde Årbogen
Ørjan Børmark-By

Konfirmanter ii
Stoksund 

25. mmai 22008

Klokka 11:00:

Anders Bratberg
Gro-Anita Salbuvik
Ida Kristin Bugge Guttelvik
Marianne Næss Winther
Mia Salbuvik Aaknes
Tommy Guttelvik Tårnes

Graver uten 
festeansvar.

Lov om kirkegårder sier at det skal være
en person som fester for de enkelte gra-
vene på kirkegården. Denne festeren har
ansvar for at graven stelles og skal beta-
le den årlige festeavgiften.
På mer enn 200 av gravplassene våre
mangler vi info om hvem som er fester.
Det vil derfor settes opp lapper på disse
gravsteinene, der kirkevergen oppfor-
drer folk til å ta kontakt dersom de vet
hvem som er ansvarlig for den graven.
På de gravene der vi ikke får noen
tilbakemelding, vil steinen bli tatt vekk
neste vår og lagret i ett år, før den blir
fjernet for godt og graven tatt tilbake av
fellesrådet for gjenbruk.
Kirkevergen oppfordrer folk til å hjelpe
oss i dette viktige arbeidet, slik at vi
ikke fjerner gravminner som de pårø-
rende fortsatt ønsker at skal stå.

Kirkevergen
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Løsning av kryssordoppgaven sendes menighetsbladets redaktør innen 26. mai 2008.
Det deles ut to premier à kr. 75.00.

Lykke til!

Heldige vinnere av kryssordoppgaven i forrige nummer av menighetsbladet ble:
Maiken L. Hosen, 7178 STOKKØY.

Marie Mandal, 7170 ÅFJORD.



Hjertelig takk for oppmerksomheten på
min 70-årsdag.

Petter Moan.

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilse-
ner som jeg fikk på min 80-årsdag.

Astrid Vaagø.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i
anledning min 85-årsdag.

Karen Nittemark.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved
Bjarne Skjærvik’s bortgang og begravelse.
Takk for blomster, minnegaver til hjemme-
sykepleien og blomsterfondet.

Elsa med fam.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse,
blomster, gaver til kreftforskning og blom-
sterfondet i forbindelse med Otto Karstein
Frengen’s bortgang og begravelse.

Liv,
Oddmund og Bente med familier.

Hjertelig takk for all deltakelse, blomster-
hilsener og pengegaver til blomsterfondet
i forbindelse med vår kjære mor, Hjørdis
Hosen’s bortgang og begravelse. En spesi-
ell takk til gruppe 4 ved Åfjord helsesen-
ter for god omsorg og pleie.

Petra og Torbjørn med familier.

Hjertelig takk for deltakelse, blomsterhil-
sener og pengegaver til blomsterfondet og
gruppe 4 ved Åfjord helsesenter i forbin-
delse med Olaus Årbogen’s bortgang og
begravelse. En spesiell takk til Åfjord hel-
sesenter for god pleie.

Ragnar og andre med fam.

Takk for minnegave gitt til Åfjord Helse-
senter i forbindelse med Olaus Årbogen sin
begravelse.

Åfjord Helsesenter.
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MMAADDAAGGAASSKKAARR--TTUURR
Påsken 2008 har vi lagt bak oss, - og det ble for noen en totalt annerledes påske!
Jeg var så heldig å få være voksenleder for to ungdommer fra Åfjord: Ingrid Mørre-
aunet og John Christian Kjenes på en fjorten dagers tur til Madagaskar.

Målet med turen var å inspirere ungdommene til å bli kjent med norsk misjons- og
bistandsarbeide slik at de også kan formidle dette tilbake til skolene, skolelaget og
menighetene i Åfjord.

Vi hadde noen fantastiske dager på denne utrolig vakre øya. Inntrykka vi sitter igjen
med er mange, - både gode og vonde…
Den fattigdommen vi var vitne til, nytta det ikke å være forberedt på. Men vi såg og
opplevde samtidig så mange bevis på at det nytter å hjelpe. Det var ikke vanskelig å
finne spor etter årelange både misjons- og bistandsprosjekt.
Det gassiske folk er fantastisk blide og høflige, - og jeg sitter igjen med mange her-
lige smil i hjertet mitt!!
Påskefeiringen var også spesiell. Palmesøndag var vi på reisefot, men det var mye liv
og røre langsmed veiene, - og veldig mange bar på palmegreiner i hendene på vei til
gudstjeneste. 1. påskedag var vi på den norske skolen i Antsirabè. I kirken like ved
var det tre gudstjenester i løpet av dagen. Likevel var kirken helt full da vi var der, og
nesten like mange fulgte gudstjenesten fra utsiden. Det var mye sang - og for en sang!!!
Vi hadde fått utdelt sangbøker på gassisk, og det var virkelig en opplevelse å få synge
”Deg være ære” sammen med tusenvis av gassere. Godt å kjenne fellesskapet og sam-
hørigheten på tvers av landegrenser, bredde- og lengdegrader!

Vi ønsker å rette en stor takk til dere som la til rette for at vi kunne få denne opple-
velsen for livet!

Marianne S. Butli

DDen rriike
uungddom

En ungdom rik og vakker
til Jesus kom engang.
Han kjente livets tomhet
og lovens krav og tvang.
Han aktet seg til himlen
og spurte derfor så:
Hva skal jeg gjøre Mester
for evig liv å få? 

Han meinte det så ærlig
den unge gutten her,
for Jesus, sier Markus,
fikk han av hjertet kjær.
Men ett dog Jesus krevde:
Ditt gods du selge må,
gi det til arme trengende,
kom så og med meg gå!

Men Jesu krav det veiet,
sin rikdom kjær og stor,
den unge gutten ville
ikke gi sin arme bror.
Han vendte seg fra Jesus
med dypt bedrøvet blikk.
Med sorg og tross i hjertet
han fra sin frelser gikk.

Så stod han der tilbake
den milde frelsermann,
det brente i hans hjerte
for just å frelse han,
som vandret bort fra livet
i bitter harm og tross.
Tenk om han ville vende
og selge alt sitt gods?

Å, ungdom du som kjenner
Gud kaller på deg nå,
gi ham ditt ganske hjerte,
gi ham din hug, din trå.
Ditt talent, gods og rikdom
alt hører Herren til.
Det skal du tru forvalte
om du til himlen vil.

Martin Hilstad.

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



Takk for minnegave gitt til Åfjord Helse-
senter i forbindelse med Paul Harsvik’s
begravelse.

Åfjord Helsesenter.

Hjertelig takk for all deltakelse ved Gunn-
vald’s bortgang og begravelse. Spesielt
takk til hjemmesykepleien og Åfjord hel-
sesenter for god pleie. Takk til dere alle
som kom i kirka. Spesiell takk til Åfjord
Blandakor som sang og Einar Ulriksen og
Arne Dagsvik for fin musikk, og takk for
gode ord fra Kristian prest. Takk for blom-
ster og minnegave kr. 30.000 til foreldre-
løse barn i Kenya.

Åse Dagsvik med fam.

1. mai - Kristi himmelfartsdag.
Mælanakken kl. 13.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
menighetens misjonsprosjekt.

4. mai - 6. søndag e. påske.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

11. mai - Pinsedag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
KVT. Nattverd.

17. mai - Grunnlovsdag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familiegudstje-
neste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet.
Stoksund kirke kl. 13.00: Familiegudstje-
neste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet.

18. mai - Treenighetssøndag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

23. mai - fredag.
Stoksund kirke kl. 18.00: Samtaleguds-
tjeneste med konfirmantene ved sokneprest
Kristian Kjenes. Ofring til Norges Røde
Kors.

25. mai - 2. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian

Kjenes. Ofring til menighetens barne- og
ungdomsarbeid.

30. mai - fredag.
Åfjord kirke kl. 20.00: Samtalegudstje-
neste med konfirmantene ved sokneprest
Kristian Kjenes. Ofring til skolelaget
Åfjord.

1. juni - 3. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 10.00: Konfirmasjong-
udstjeneste ved sokneprest Kristian
Kjenes. Ofring til menighetens barne- og
ungdomsarbeid.
Åfjord kirke kl. 12.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian
Kjenes. Ofring til menighetens barne- og
ungdomsarbeid.

8. juni - 4. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

15. juni - 5. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Kretssekretær
Olav Vestbøstad preker. Ofring til Misjons-
sambandet. Nattverd.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
vikarprest Petter E. Skansen. Nattverd.
Samemisjonsstevne. Takkoffer til Norges
Samemisjon, Trøndelag krets. Represen-
tant fra Norges Samemisjon deltar. Kirke-
kaffe.

22. juni - 6. søndag e. pinse.
Åfjordsdagan kl. 11.00: Friluftsgudstje-
neste på messeområdet ved sokneprest
Kristian Kjenes.

29. juni - 7. søndag e. pinse.
Lines kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokne-
prest Kristian Kjenes. Ofring til
KFUK/KFUM.

6. juli - 8. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

KIRKELISTE

VÅRE MENIGHETER

SØNDAGENS TEKSTER
Prekenteksten er uthevet

5. søndag e. påske
Daniel 6.4-12
Rom. 8.24-28
Matt. 6.6-13

Kristi himmelfartsdag
Salme 110.1-4
Hebr. 2.5-9
Apg. 1.1-11

6. søndag e. påske
Sak. 14.7-9
Ef. 4.1-6
Joh. 17.9-17

Pinsedag
Joel 3.1-2
Ef. 2.17-22
Joh. 14.15-21

2. pinsedag
Esek. 11.19-20
Apg. 2.42-47
Joh. 6.44-47

Treenighetssøndag
Jes. 6.1-6
Titus 3.4-7
Matt. 28.16-20

2. søndag e. pinse
Fork. 12.1-7
1. Tim. 6.6-12
Luk. 12.13-21

3. søndag e. pinse
5. Mos. 7.6-8
1. Kor. 1.26-31
Luk. 19.1-10

4. søndag e. pinse
Jes. 65.1-2
1. Pet. 5.5b-11
Luk. 15.11-32

5. søndag e. pinse
Sak. 7.8-12a
Rom. 2.1-4
Joh. 8.2-11

6. søndag e. pinse
Jer. 1.4-10
1. Pet. 2.4-10
Matt. 16.13-20

7. søndag e. pinse
Josva 24.19-24
1. Tess. 4.2-9
Matt. 16.24-27

8. søndag e. pinse
Jes. 4913-16
2. Tess. 3.6-12
Matt. 10.28-31

DØPTE

Åfjord 
02.03.08: Julie Haugen Olden

Stoksund
13.01.08: Sander Skorstad Haltstrand

DØDE

Åfjord
05.02.08: Kolbjørn Emilian Staven   f. 1935
02.03.08: Gunvald Karolius Adsen   f. 1935
14.03.08: Olaus Emelian Årbogen   f. 1923
24.03.08: Aslaug Johanne Mandal   f. 1925
30.03.08: Signe Sofie Raanes   f. 1916
01.04.08: Einar Aune   f. 1928

Stoksund
23.02.08: Paul Oskar Harsvik   f. 1931

Stoff til sommernummeret av
menighetsbladet må være redak-
tøren i hende innen 26. mai 2008.

PRIVATE TELEFONER
Astrid Elvebakk, kantor, tel 72 53 12 76
Ludvik Fageraunet, kirketjener Åfjord, mob 48 07 12 33
Kristian Kjenes, sokneprest, mob 92 22 67 83
Else Koren Nesheim, diakon, tel 72 53 11 25
Reidar Moen, kirketjener Stoksund, mob 90 10 92 51
Helge Nilsen, kirkeverge, mob 40 40 15 20

ÅFJORD KIRKEKONTOR
Stoksund og Åfjord menighet
Rådhuset, 7170 Åfjord
Telefon 72 53 23 25  •  Fax 23 90 22 98

Kontortid: Man – Tor: kl 10.00 – 14.00

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

kirken@afjord.kirken.no
www.afjord.kirken.no
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Det er Palmesøndag i Antsirabè. Både barn og voksne kom pyn-
ta og med palmegreiner i hendene for å feire gudstjeneste.

Glade barn koser seg med å tegne i sanden. Det var lite og
ingen “ferdige” leker å se, men barna fant på mye artig lek
likevel...   Bildet er tatt i Manakara (nede ved det indiske hav).

Dette er enorme områder som før var dekka av regnskog,
men som nå likna mest på et månelandskap. Etter nedhug-
ging vokser det ingenting her, fordi jorda er så mager. Det
arbeides aktivt for å prøve å redde det som er igjen av
regnskog på Madagaskar.

Dette er Fanja. Ho har lært å brodere av en norsk misjo-
nær. I dag har ho 28 jenter i arbeid som ho har lært opp.
Dukene og alt de laga var nydelige...og vi handla masse,-
derfor er Fanja så glad!!! Fanja bor i Antsirabè.

Bilder ffra MMadagaskar

Hestehoven
Et bitte, lite vårtegn i grøftekanten står.
Den nikker litt mot duskregnet når dråpene den når.
Den bitte, lille gule brer sitt teppe fint og flott,
den er vel et av de vakreste vårtegn vi har fått.
Den bitte, lille gule sier mye just om det,
en trenger ikke være stor for å få være med!
For Hestehov er den som er den minste av de små,
da må den være sterkest av alle spirer å!
Ja, det er ganske sikkert, den trosser frost og sne,
et lite, vakkert vårtegn, så gult som bare det.
Og når den brer sitt teppe utover moder jord,
imot en knallblå himmel, ja, da er gleden stor!

Tekst og foto: Greta Hanger.


