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Eg sit i kirka. Ei bleik haustsol sender stråler
inn i kirkerommet – og på kista og alle blo-
mane framme ved koret. Det er gravferdsda-
gen hans Einar, barndomsvenen og naboen i
mange år. No er hausten i livet i ferd med å
kome til vår generasjon. 
Solisten begynner å synge: Gje meg handa di,
ven, når det kveldar. Det blir mørkt og me
treng ei hand. La dei ljose og venlege tankar,
fylgje oss inn i draumars land. 

- Då med eit ser eg den: Bilen. Far kom heim
frå nabogarden ein dag og hadde den med seg.
”Den er til deg frå Einar” sa far. ”Han har laga
den sjølv og du skulle ha den” Eg kunne vel
vera ca 5-6 år, Einar var to år eldre. 
Så glad som eg vart. Ein fin trebil, ein drosje
til og med. Det var ikkje så mange kjøpelei-

ker på den tida. Dei fleste var heimlaga. Eg
var så glad i å leike med dokker – dei og var
heimlaga filledokker, ein stor familie: Moses
og ho Marta med ein skokk med unger. No var
eg snar med å finne eit snøre og feste i bilen.
Så satte eg dokkene i bilen, og dro på tur. Pic-
nic heiter det visst. Jau, bilen vart det god bruk
for.

Så flink og hendt du var Einar – og så godhjer-
ta at du ga den bort til meg. ”Ljose og venle-
ge tankar” fylte sinnet med minnet om bilen
og leiken i barneåra, der eg satt i kirka denne
haustdagen.

Jenny Moan Rømma.

Utfordrer Oddbjørg Karlsaunet til å skrive i
neste blad om sitt barndomsminne.

Nå er det litt over to år siden moren min
døde. Men enda tenker jeg når det er noe
hyggelig eller spesielt som skjer i livet mitt,
at dette må jeg ringe og fortelle mor. Nesten
i samme øyeblikk går det opp for meg at det
kan jeg jo ikke. Noen ganger må jeg smile
for meg selv. Andre ganger blir savnet sterkt.
To år er mange dager! Men jeg synes ikke det
er lenge siden søsteren min og jeg satt på
sengen til mor dagen etter hun døde. I natt-
bordet hennes fant vi en bok med sitater hun
hadde skrevet ned. På første side leste vi:
“Det forekommer meg at å sette seg selv i
annen rekke er selve meningen med livet”.
Det er et sterkt utsagn!  Sette seg selv i annen
rekke! Og så skal det være selve meningen
med livet!? Hva tenker du når du leser det?
En kan fort bare blåse av det og tenke: “Nei,
det går ikke an. Dette er mitt liv!” Men en
kan også la seg berøre av det. Jeg kan ikke
la være å tenke på fortellingen i Bibelen der
Jesus vasker disiplenes føtter. Å vaske gjes-
tenes føtter, var en tjeners jobb.” Når jeg
som er herre og mesteren, har vasket deres
føtter, så må også dere vaske hverandres føt-
ter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har
gjort mot dere, skal også dere gjøre. Gjør
dere det skal jeg prise dere lykkelige.”
Jesus gir oss her et forbilde på å tjene andre.
Løfte andre frem og opp. Få vår neste til å
blomstre. Tenke på vår nestes behov, lytte

til deres ønsker og meninger, og ta hensyn til
dem. Faktisk sette oss selv i annen rekke!
For jeg tror Jesus vet at det vil gi glede og
mening i livet både for vår neste og oss selv.
Men Jesus sier også noe mer. Og det er ikke
at vi skal utslette oss selv. Tvert i mot. “Du
skal elske din neste som deg selv:” sier Jesus.
Vi skal også være glad i oss selv. Å være
glad i seg selv, innebærer bl.a. å kjenne på
egne behov, ønsker og meninger, og ta hen-
syn til dem.
Så jeg oppfatter det slik at Jesus utfordrer
oss i livet vårt til balansen mellom å ta hen-
syn til vår neste og hensyn til oss selv.
Det er vel ikke å overdrive å si at de fleste
av oss nok trenger å ta hensynet til andre
mennesker sterkere innover oss. Vi lever i
et samfunn hvor vi daglig blir oppfordret til
å leve ut våre drømmer, realisere oss selv,
kjøpe og forbruke fordi “vi fortjener det,”
skaffe oss selv mest mulig penger. Det er så
lett å bli revet med. Å ofre seg for andre er
ikke akkurat “in”. Men kanskje er det det vi
skal gjøre mere av for å finne den gleden og
meningen i livet som vi ofte søker i forbruk
og penger?!
Det er mange mennesker som nesten bestan-
dig setter seg selv i annen rekke, eller blir
satt i annen rekke. Så det er ikke ordene om
å ofre seg for andre de trenger å legge seg på
hjertet. Men Jesu ord om å elske seg selv. Se
seg selv som verdifull. Tørre å kjenne på og
ta hensyn til egne behov. Ikke som egoisme,
men som en styrke og en trygghet.

Søsteren min og jeg ble sittende på mors
seng og grunne over utsagnet i mors bok. Vi
syntes det var flott og vi så mye av mor i det.
Men vi ble fort enige om at vi mennesker

også trenger å ta hensyn til oss selv. Så får
hver av oss kjenne etter hva vi mest trenger
å legge på vårt hjerte.

Else Koren Nesheim
else.koren.nesheim@afjord.kirken.no
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Barndomsminne

DDiiaakkoonneenn Min sang
Jeg velger ”Blott en dag” av Lina Sandell,
som er oversatt fra svensk til norsk av Tryg-
ve Bjerkrheim.

Blott en dag, et øyeblikk om gangen, 
hvilken trøst for min forsakte ånd!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Allting hviler i min Faders hånd.
Han som har for meg et faderhjerte,
av sitt rike forråd vil han gi.
Hver en dag dens del av fryd og smerte,
hva jeg trenger all min tid.

Selv han alle dager nær vil være,
for hver særskilt dag med særskilt trøst.
Hver en dags bekymring vil han bære, 
stille stormen med sin allmakts røst.
Og sin dyre eiendom bevare, 
denne omsorg har han tatt på seg.
Til din dag skal og din styrke svare, 
- Dette løftet gav han meg.

Hjelp meg da å hvile trygt og stille,
Blott i dine løfter, Herre kjær.
Og ei troens rike trøst forspille, 
som i livets ord meg lovet er!
Hjelp meg, Gud, å nynne på den sangen,
så mitt hjerte mer og mer den kan:
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
til jeg når ditt gode land!

Jeg utfordrer Torleif Rømma til å skrive om
sin sang i neste nummer av Menighetsbladet. 

Hilsen Sigurd Amundal



Søndagsskolens dag på Tuva,
Kristi Himmelfartsdag
Torsdag 13. mai klokka 13 er det frilufts-
gudstjeneste på Tuva.
Du går fra Skola, skilting fra vegen.
Terrenget er vått, bruk støvler, ta med noe
å sitte på, mat og drikke til kirkekaffen din
og noe penger til ofringa

Samemisjonsstevnet i Sela
Det tradisjonelle Samemisjonsstevnet i Sela
blir avholdt søndag 13.juni. Det begynner
med høymesse i Sela Fjellkirke kl. 11.00
ved sokneprest Rene Yde. Under gudstje-
nesten blir det tatt opp offer til Trøndelag
krets av Norges Samemisjon. Etter bevert-
ning fortsetter stevnet hvor representant fra
Samemisjonen vil delta. Vi håper på god
oppslutning om stevnet også i år, og ønsker
alle hjertelig velkommen til Sela Fjellkirke
denne dagen!

MENIGHETENS ÅRSMØTE 2010
Menighetens årsmøte ble avholdt søndag
14. mars etter gudstjenesten i Åfjord kirke.
Det var ca 35 tilstede.
Vanlige årsmøtesaker, slik som årsmelding-
er og regnskaper, ble gått igjennom.
Det ble samtalt om hva som fungerer og
ikke, på slutten av møtet.

Mange ga uttrykk for at de var svært for-
nøyde med de aktivitetene som var gjen-
nomført i 2009.
Flere nevnte at det var ønskelig med noe
mere nattverdgudstjenester.
Det kom også opp en rekke tanker om nye
aktiviteter som kunne vurderes. Disse ble
oversendt til menighetsrådet for videre drøf-
ting.
Noen stikkord var: babysang, samlivskurs
en lørdag, fadderkurs, gjøre gudstjeneste-
programmet lettere tilgjengelig så ALLE
kan følge med under gudstjenestene, vur-
dere bruk av prosjektor i Åfjord kirke, bruk
av forsangere for å øke delaktigheten i sal-
mesangen.
Se for øvrig Menighetsrådets årsmelding.

Stoksund og Åfjord kirkelige
råd.  Årsmelding for 2009.

Siste års kirkelige råd har bestått av Rita
Harbak, Steinar Vold, Linn Hansen, Oddrun
Bugge (1.vara Stoksund), Randi N. Rømma
(nestleder), Øyvind Sørdal, Elsa Bolme
(leder), Jan Robert Humstad (1. vara
Åfjord).

Etter valget, fra 18.november -09, har rådet
bestått av: Rita Harbak, Steinar Vold (nest-
leder), Odd Grøtting, Line Harbak (1.vara
Stoksund), Marianne S. Butli, Inge Hårstad,
Elsa Bolme (leder), Gunnveig Årbogen Uge-
dal (1.vara Åfjord).

Rådet har hatt 7 møter og behandlet 47 saker.

Kirkeråd/bispedømmerådsvalget la beslag
på mye møtetid og ekstra kontorarbeide nes-
ten hele året. Heldigvis hadde vi i den peri-
oden kontorhjelp. Vår kandidat til Bispe-
dømmerådet, Liv Hugdal, ble femte vara
der.
Kirkeråds/bispedømmerådsvalget ble gjen-
nomført i samme lokaler som Stortingsval-
get. Fra vårt ståsted fungerte det greit. Valg-
deltagelse 39,4% i Stoksund, 25,2% i Åfjord
sokn, noe som var godt over landsgjennom-
snittet. Men vi er ikke fornøyd med stem-
mesedlene!!!

Biskop Tor Singsås hadde samling med
“rådene” på Nord Fosen i Roan på tidlig
sommeren. Den ble avsluttet med gudstje-
neste i Roan kirke.
Menighetens misjonsprosjekt “Sosial inn-
sats i Antsirabe” har fått støttespillere fra
“grasrotandelen” fra Norsk Tipping. Totalt
oversendte vi kr 10.925 til prosjektet i 2009.
Det er og lagt ned mye arbeid for å få i gang
en verveaksjon til fast giver prosjektet.
Målet vårt er 20 faste givere! Vi har fått 4
ved årsskiftet.

Kirkelig råd har delegert ansvar for Tros-
opplæring/Diakon/Gudstjeneste/Kirke
(praktisk rettet) til egne utvalg. Alle utval-
gene har nå kommet i gang med arbeidet i
sitt område. Rådet er representert i alle
utvalgene.
Fra nyttår ble Menighetsrådet også styre for
Menighetsbladet. En redaksjonskomite med
Sissel Blix Aaknes i spissen gjør den prak-
tiske jobben med støtte fra kirkekontoret. 

Under valget i høst ble vi møtt med: Hvil-
ken kirke ønsker du? Ønskene kan være

sprikende og i mange tilfeller ikke gjennom-
førbare! Rådet har samtalt om dette. Nå vil
vi ha menighetsårsmøtet med på å tenke
høyt! 
Hvordan ønsker du at trosopplæringa fra 0-
18 år skal være?
Hva er det beste diakonale arbeidet i bygda?
Finner du deg til rette på Gudstjenesten?!!!

Å være representant i kirkelig råd er givende
og interessant! Men vi ønsker flere syns-
punkter, med tanke på avsnittet foran. 
Kirkelig råd er takknemmelige for den
måten medarbeiderstaben i kirka utfører
arbeidet sitt på, og at de har “glimt i øyet”!
Du som ber! Husk på oss de “folkevalgte”
og de som har sitt daglige arbeide i kirkene
våre!

Elsa Bolme,
leder

17 mai-fest på Å Misjonshus
Vi samles til familiefest på Å Misjonshus
kl 19.00 med mat, andakt, leker, konkur-
ranse og allsang.

Alle er hjertelig velkommen!
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SMÅNYTT

Konfirmantene i Stoksund og Åfjord har
igjen gjort en flott innsats ved å gå fra dør
til dør og samle inn penger til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. De fikk inn 31
500 kr som vil bli brukt til nødhjelp i
katastrofer, langsiktig utvikling og å for-
andre årsaker til nød gjennom politisk
påvirkning. Dette er Kirkens Nødhjelps
tre arbeidsområder. Det er diakoni! Å
være med på dette er for konfirmantene

en praktisk diakonal bit i konfirmant-
undervisningen.

TUSEN TAKK til ungdommene for
engasjement og pågangsmot. STOR
TAKK til de som gav og tok i mot kon-
firmantene med vennlighet og respekt.
Også TAKK til bollebakere og de som
skysset ungdommen.

Else Koren Nesheim

Fasteaksjonen - TAKK!

Kontingent til 
menighetsbladet

Sammen med dette nummeret av
menighetsbladet sendes det ut en giro-
blankett for betaling av kontingent til
bladet. I dette bladet kan du lese menig-
hetsbladets regnskap for 2009, og vi
håper du benytter blanketten. Vi sier på
forhånd hjertelig takk til alle som vil
støtte menighetsbladet vårt økonomisk. 

Redaktøren



side 4                                       Menighetsblad for �fjord prestegjeld                          

ÅFJORD FELLESLAG
AV NORSK LUTHERSK

MISJONSSAMBAND

Det har vært Årsmøte i Åfjord
felleslag av NLM, og her er endring-
ene i styret, samt årsmeldingen.
Leder for styret i felleslaget
(velges for 1 år)
Roald Ugedal
Sekretær for felleslagets styre
(velges for 2 år)
Åslaug Breivold Melås
Barne- og ungdomsnemnda:
(velges for 2 år)
Øyvind Ugedal
Julesalgskomité
(4 medl velges for 2 år)
Roald Ugedal
Ivar Tjørhom
Oddny Berdal
Gunnveig Årbogen Ugedal
Valgnemnd:
(2 medl velges for 2 år)
Anbjørg Tjørhom (21 st)
Per Strømsli (20 st)
Aasta Gilde (7 st)
Revisor
(velges for 1 år)
Jon Kristian Lomundal
Joar Sørdahl, vara

Konfirmanter i Stoksund kirke 30 mai
Kl. 11.00

Kevin Berge
Bodil Helen Eide
Torkil Johansen
Rune Salbuvik
Johan Kristian Stjern
Kriztina Beate Svendsen
Camilla Sørbotten

Konfirmanter i Åfjord kirke 6 juni 2010
Kl. 10.00 Kl. 12.00

Lotte Amundal Frode Aspen
Marianne Finseth Julie Andrea Aune
Marius Bårdli Forfot Peter Forfot Binde
Iver Harsvik Frode Nilssen Butli
Kamilla Haugdahl Humstad Margareth Grøtting
Sandra Humstad Line Victoria Haugsnes
Mikael Staven Larsen Johan Einar Hårstad
Kristoffer Skevik Lysholm Tonje Hårstad
Vegard Stavrum Melum Lene Johansen
Per Tore Løberg Monstad Sigrid Korsvold
Caroline Nilsen Henriette Løvstrand
Andrea Murvold Olsen Gina Helene Moan
Ronny Sandmo Hanne Rømma
Thomas Berdal Solli Ane Torgersen Selnes
Anniken Nerdal Strand Janne Helen Staven
Ole Sørheim Marius Eide Stjern
Anine Vingen Ingrid Berdal Sørlie
Sindre Aarvik Vingen Else-Kristin Valleraunet

Adrian Hårstad Årbogen

”For jeg skammer meg ikke ved evangeliet,
for det er en Guds kraft til frelse for hver den
som tror, både jøde først og så for greker. Den
rettferdige, skal leve av tro ” Romerne 1, 16-
17b
2009 har vært et vanlig arbeidsår for Åfjord
felleslag av NLM. Foreningene har hatt
møteuker, enkeltmøter og regelmessige for-
eningsmøter.
Sang- og Musikkuka på Å Misjonshus 21.-
26. april der Oddmund Sørli og Ragnar
Hoaas var talere dette året, var et godt tiltak
der mange kom på møtene. På disse møtene
samles vi fra hele bygda til gode møter, der
kristen sang og musikk er viktige virkemid-
ler i formidlingen av Guds ord.
Å Misjonssambandsforening hadde gleden av
å feire 100-årsjubileum i 2009, og dette ble
markert helga 27.-29.mars. Taler på jubi-
leumshelga var hovedstyreformann Vegard
Svendsen, og det var et godt frammøte på
jubiléet. Det er stort at foreningen etter alle
disse årene fortsatt er i full aktivitet, og i for-

bindelse med jubileumsåret åpnet forening-
en sin nye nettside på nlm.no.
Sommermøtene 18.-23. august, der vi også
dette året hadde Wenche Lunde som taler,
samlet også mange fra hele bygda til møter
på sensommeren. Gjennomsnittelig fram
møte denne uka var 68, noe vi er veldig godt
fornøyd med!
På julesalget 13.-14. november var det dette
året noe mindre frammøte enn tidligere. Det-
te skyldes nok at mange av de ”faste” var
bortreist denne helga. Men mange fikk høre
Guds ord disse dagene, og vi fikk det beste
økonomiske resultatet vi har hatt fram til nå.
Vi takker misjonsfolk i Rissa og Roan for
samarbeidet i forbindelse med julesalget.
Talere dette året var Øystein Bliksås, Kari
Skaldebø, og Åfjord Kirkekor, Barnegospel
Hummer & Kanari og Musikkoret Håp del-
tok med sang.
Talere som har deltatt på møteuker og enkelt-
møter i Åfjord Felleslag i 2009 er: Leif Hol-
te, Olav Vestbøstad, Oddmund Sørli, Ivar

Moen, Wenche Lunde, Ragnar Hoaas, Inge
Ulstein, Kari Skaldebø, Øystein Bliksås,
Bergfrid Almeleid og Kristian Kjenes.
Heggli Barnehage har dette året feiret 30 års-
jubileum, og vi er takknemlige for alle disse
årene misjonen har hatt muligheten til å ha
barnehagedrift i Åfjord. Kommunen har det-
te året bygget på og pusset opp Heggli, slik
at barnehagen nå fremstår som ny og prak-
tisk for både barna og de ansatte. Vi er glade
for at barnehagen nå fremstår i ny og forbe-
dret drakt.
Styret for Åfjord felleslag har hatt to styre-
møter i løpet av 2009. Vi vil benytte anled-
ningen til å takke alle misjonsvennene for
innsatsen dette året, og også takke Kretskon-
toret for samarbeidet i 2009. Vi ser fram imot
et nytt og fruktbart arbeidsår i felleslaget
2010. 
I styret: Petter Monstad, Arnfinn Selseth, Jan
Egil Amlien, Ragnar Hoaas, Liv Hugdal,
Åslaug Breivold Melås og Roald Ugedal.

ÅRSMELDING FOR ÅFJORD FELLESLAG AV NLM 2009
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PERSONALIA
Denne spalten er åpen for personlige hilse-
ner.  Annonseprisen er kr. 60,- for inntil 30
ord. Betaling for annonsen sendes Menig-
hetsblad for Åfjord prestegjeld over giro  nr.
4345.06.19214.
Det vil ikke bli sendt ut giro fra redaksjonen.

Hjertelig takk for oppmerksomheten i anled-
ning min 80-årsdag.

Olav Stjern

Takk for all oppmerksomhet på min 80-årsdag.
Takk for gaver, blomster og telefonhilsninger.

Åsta Hosen

Tusen takk for besøk, gaver, blomster og tele-
foner på min 80-årsdag.

Hanna Breivold

En varm takk for vennlig deltakelse, blomster
og gaver til Blomsterfondet ved vår kjære
Magnar Frønes sin bortgang. En spesiell takk
til Hjemmesykepleien og gruppe 2 ved Åfjord
Helsesenter.

Anna
Einar med familie

Arnold med familie

Hjertelig takk for all deltagelse ved vår kjære
mor Astrid Frønes’s bortgang og begravelse.
Takk for hilsninger, blomster og pengegaver
til hjemmesykepleien, Helsesenteret gr. 4 og
blomsterfondet. Takk til hjemmesykepleien og
gr. 4 på Helsesenteret for god omsorg og pleie. 

Ingrid, Johan-Ludvig og Arne 
med familier

Hjertelig takk for vennlig deltagelse og blom-
ster i forbindelse med Olga Marine Aune’s
bortgang og begravelse.

For familien, Erling Karlsaunet

Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord hel-
sesenter i forbindelse med Ole Storfjeld sin
begravelse.

Åfjord helsesenter

Hjertelig takk for all omtanke, blomster og del-
takelse ved Alf Ingmar Skjærvik’s bortgang.
Takk for alle minnegaver til Stokkøy Blom-
sterfond.

Hilsen Jenny Skjærvik med familie.

Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord hel-
sesenter i forbindelse med Astrid Frønes sin
begravelse.

Åfjord helsesenter

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved vår
kjære Karin Marie’s bortgang og begravelse.

Oddbjørn, Hanne og Bjørn-Petter

En varm takk for all vennlig deltakelse, blom-
ster og pengegaver til hjemmesykepleien ved
vår kjæreste Kari Søreng Osens bortgang og
begravelse.
En spesiell takk til hjemmesykepleien, syke-
heimen gruppe 3. Takk til Lise for vakker sang
i kirken.

Noralf, Tommy og Trond med familier

Hjertelig takk for minnegave gitt til hjemme-
tjenesten i forbindelse med Kari Søreng Osen
sin begravelse. 

Hjemmetjenesten

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blom-
sterhilsener, pengegaver til blomsterfondet og
Norsk Luftambulanse ved vår kjære Einar
Haugsnes sin bortgang og begravelse.

Ingrid og barna med familier.

Hjertelig takk til Anita, Magnus, Thea og alle
givere for gave til programområdet Anleggs-
teknikk, i forbindelse med Trond Aunes begra-
velse.

Åfjord videregående skole

Takk for minnegave i forbindelse med Ivar
Valleraunet sin begravelse.

Breidablikk grendalag

De fleste pårørende ønsker ved begra-
velser, å få være alene ei stund i kirka.
Vi vil derfor gjerne oppfordre de som
kommer til begravelser i Åfjord og Stok-
sund kirker, om å ta hensyn til dette.
Det er fint at folk er ute i god tid, men

vent ei stund før du går inn og setter deg.
Ved de fleste begravelser er det greit å
vente med å gå inn til en halvtime før
seremonien starter.

Med hilsen 
sokneprest Kristian Kjenes

Hjelp oss med å gi de pårørende ro før begravelsene 

Watoto Children Choir
besøker Åfjord i mai.

Det blir to konserter i Åfjord, den ene
på Stokkøy Samfunnshus torsdag 20.
mai kl 19.00, den andre i Åfjord Kirke
fredag 21. mai kl 18.00.
Kom og opplev et fyrverkeri av musikk
og dans, en energisk blanding av moder-
ne gospel og tradisjonell afrikansk ryt-
me. Kom og hør barnas historier om
glede og håp. 
Konserten er et fargerikt og levende
bevis på hvordan livene til disse barna
har blitt forandret gjennom Watoto.
Watoto jobber for å gi foreldreløse barn
i Uganda en framtid.
Det er gratis inngang, men det vil bli
samlet inn penger til Watotos arbeid. 

Trekningsliste fra loddsalget ved
menighetsbasaren, 12. februar:
Nr 3859, Philips hjemmekinoanlegg, 
Fam. Petter Skansen, 
Nr 3334, Arbeidsdag med rørlegger, 
Jorunn Stigen
Nr 3352, Ryggsekk og sovepose, 
Ingeborg Sydskjør
Nr 1315, Blomsterbord, 
Marius Eide Stjern
Nr 2476, Vannkoker, 
Brit Gotvassli
Nr 2289, Elgsteik, 
Fam. Rømma/Andreassen
Nr 2313, Gavepakning – parfymeartikler, 
Lars Andre Stjern
Nr 2012, Gavepakning – parfymeartikler, 
Kari Skaldebø
Nr 3349, Benksliper, 
Jorunn og Knut Sundet
Nr 1519, Spa-sett, 
Kjell Herland
Nr 1729, Stavmikser, 
Arne Haltstrand
Nr 3709, Fruktkurv, 
Trond Murvold
Nr  394, Fruktkurv, 
Anne Inger Rømma
Nr 3634, Laks, 
Kristian Årbogen
Nr  981, RUMMY-spill, 
Gerd Sandseter
Nr 3862, Krepp sengesett, 
Fam. Petter Skansen
Nr 3375, Badehåndklær, 
Odd Grøtting
Nr 3296, Badehåndkle, 
Frida Sarassen
Nr  764, Sekk potet, 
Annbjørg Sørdahl
Nr  822, Sekk ved, 
Ola Naustan
Nr 3092, Gavekort leie av kano, 
Ingrid og Knut Nilsen
Nr  156, Gavekort klær, 
Fam. Helge Flenstad
Nr 2778, Hårklipp, 
Jan Adsen
Nr 3273, Gavekort mat, 
Leif Ivar Skjærvik
Nr 1568, Gavekort servering, 
Guro Herland 

Resultatet av loddsalget og basarkvelden ble
ca 62.000 kroner til menighetens arbeid.
Dette er veldig flott!. Vi takker alle som
bidro, både sponsorer, de som har gitt gevin-
ster, laget mat, kjøpt lodd og loddselgerne.

Med hilsen Stoksund og Åfjord kirkelige råd
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”Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var
skrevet med bud, det som gikk oss i mot.
Det tok han bort da han naglet det til kor-
set!” Kol.2,14.
Dette er et bibelvers som betyr mye for
meg. Verset handler om hva Jesus har gjort
for meg, og for alle mennesker i hele ver-
den. Et gjeldsbrev er noe de aller fleste av
oss vet hva er. Vi blir glade når vi får
gjeldsbrevet tilbake fra banken med
påskriften ”innfridd”, og alt vi skyldte er
betalt.
Vi har alle et skyldbrev overfor Gud, og
ingen av oss greier å betale det med gode
gjerninger og et plettfritt liv. Kanskje prø-
ver du å leve et godt liv, og synes du får det
ganske bra til. Men overfor Gud er vi alle
syndere. Men hva sier Jesus her? Skyld-
brevet vi har overfor Gud har Jesus betalt
og slettet ut, da han døde på korset for alle
menneskers skyld.
Jeg er glad for at det er slik! Jeg har aldri
greid å leve rett i Guds øyne, og er godt

kjent med alle mine feil og nederlag.
Allikevel kan jeg komme til Jesus med alt
dette, og han står der med åpne armer og
tilgir. Det er slik som vi lærte i barnesang-
en: ”Han har kastet alle mine synder bak
sin rygg, han ser dem aldri mer!” Denne til-
givelsen får vi ved å tro på Jesus, og å
vende oss til Ham med hele vårt liv.
Det er bare Jesus som kan frelse og gi oss
evig liv i Himmelen. ”Og det er ikke frelse
i noen annen, for det finnes ikke noe annet
navn under himmelen, gitt blant mennes-
ker, som vi kan bli frelst ved”, Apg. 4, 12.
Vi har nettopp feiret påske, og på nytt blitt
minnet om hva Jesus gjorde for oss. Han
ropte det ut på korset: ”Det er fullbrakt”,
skyldbrevet er utslettet, gjelden betalt, og
overfor Gud er alt oppgjort. Hva er da
Guds løfte til oss: ”For så høyt har Gud
elsket verden at han ga sin sønn, den enbår-
ne. For at hver den som tror på han, ikke
skal gå fortapt, men ha evig liv”, Joh.3,16.

Roald Ugedal.

Dugnadsdag på Åfjord kirke-
gård.
Slik det har vært tidligere, vil vi også i år
arrangere dugnad på Åfjord kirkegård
mandag 3. mai kl. 10.00-15.00. 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 Tår-
nes kirkegårder.
Det blir plantedager på Åfjord kirkegård
tirsdag 18. mai kl. 9.30-13.30 og onsdag
19. 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 26. mai 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 graver. På doble
graver får dere en stor og to små planter. 
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 8. 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 5. juni fra kl 12.00.
På Stokkøy kirkegård blir det plantedag
lørdag 29. mai fra kl. 10.00. 

ANDAKT

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

Bankgiro: 4345.10.50789
Bankgiro: 4244.20.03887

Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf: 90 83 29 49

eller tlf: 72 53 42 66
Bankgiro: 4345.10.52498
Bankgiro: 4244.09.02949

Linesøy blomsterfond
Magnhild Sørgård, tlf: 72 53 55 27

Bankgiro: 4345.10.22769

Navnet 
minnelund

Fellesrådet har nå vedtatt at det skal eta-
bleres en Navnet minnelund på Åfjord kir-
kegård.
Det blir et lite felt med plass til 30 urner
nederst ved inngangen til den nye kirkegår-
den.
Her skal det også reises et enkelt monu-
ment med plass til minneplater og et om-
råde der det kan plantes blomster, settes lys
og kranser.
Dette monumentet hadde vi tenkt skulle
minne om deler av en Åfjordsbåt og muli-
gens støpe det i betong av vedlikeholds-
hensyn. En båt er også et svært vanlig
dødssymbol som de aller fleste vil kunne
identifisere seg med. Det gjelder både
kristne, muslimer, human-etiker osv.
Fellesrådet oppfordrer derfor de som leser
dette, om å tegne idéutkast for hvordan det-
te kan løses. Ta gjerne kontakt med Kirke-
kontoret for flere detaljer.

KirkevergenDugnad og plantedager

Graver det skal plantes på, må være istand-
satt etter vinteren.
Plantedagen på Revsnes kirkegård blir
lørdag 5. juni fra kl 10.00. 

Blomsterfondene.



Søndag 02.05. - 4.s.e. påske
Jes. 1,18-20
Helsesenteret kl 11:00 Gudstjeneste ved
Kristian Kjenes. Nattverd
Ofring til KVT

Søndag 13.05. - 5.s.e. påske
Apg. 1,1-11
Tuva kl 13:00 Friluftsgudstjeneste ved
Kristian Kjenes
Søndagsskolens dag
Ofring til Norsk søndagsskoleforbund,
Trøndelag krets

Mandag 17.05. - 17. mai
Joh. 12,35-36
Åfjord kirke kl 11:00 Familiegudstjenes-
te ved Kristian Kjenes
Ofring til Menighetsarbeidet. 

Mandag 17.05. - 17. mai
Joh. 12,35-36
Stoksund kirke kl 13:00 Familiegudstje-
neste ved Kristian Kjenes
Ofring til Menighetsarbeidet. 

VÅRE MENIGHETER

Døpte:

Åfjord
28.02.2010 Karen Ednora Berdal
28.02.2010 Adrian Rømma Åmodt
14.03.2010 Silje Marie Vaet
04.04.2010 Niklas Osen
04.04.2010 Jenny Karine Gabrielsen Rånes
11.04.2010 Mats Årbogen

Døde:

Åfjord
14.02.2010 Astrid Kristine Frønes, f. 1920
17.02.2010 Olga Marine Aune, f. 1915
21.02.2010 Karin Marie Mølslett, f. 1942
04.03.2010 Einar Kato Haugsnes, f. 1918
12.03.2010 Ivar Magne Valleraunet, f. 1939
30.03.2010 Frits Harry Rasmussen,f. 1924

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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Stoff til neste menighetsblad må
være redaksjonen i hende senest
26.05.10. Sissel Blix Aaknes, 
7177 Revsnes, eller
menighetsbladet@afjord.kirken.no

Takk for all oppmerksomhet på min kon-
firmasjonsdag.
Marita Gran Hanssen.

Takk for all oppmerksomhet på min kon-
firmasjonsdag.
Fatumata Kera Karlsen.

Hjertelig takk til alle dere som laget i stand
fin fest på 80-årsdagen min. Takk til alle
som kom, og takk for hilsener, blomster,
gaver og pengegaver.
Inger Tårnesvik.

Hjertelig takk til alle som husket meg på 90-
årsdagen
Aslaug Eide.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og
all oppmerksomhet ved vår kjære Marius’s
sykdom, bortgang og begravelse. Takk for
blomster og pengegaver til Støtteforening-
en for kreftsyke barn.
Elin, Knut, Martin, Marianne og Amund.

Takk for minnegaven gitt til Åfjord Helse-
senter i forbindelse med Julie Flenstad’s
bortgang.
Åfjord Helsesenter.

Søndag 23.05. - Pinsedag
Joh. 14,15-21
Åfjord kirke kl 11:00 Høytidsgudstjenes-
te ved Kristian Kjenes. Nattverd
Ofring til Norsk Lærerakademi. 

Fredag 28.05.
Stoksund kirke kl 18.00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
ved Kristian Kjenes

Søndag 30.05. - Treenighetssøndag
Matt. 28,16-20
Stoksund kirke kl 11:00 Konfirmasjons-
gudstjeneste ved Kristian Kjenes
Ofring til Menighetsarbeidet. 

Fredag 04.06.
Åfjord kirke kl 20:00 Samtalegudstjenes-
te med konfirmantene ved Kristian Kjenes

Søndag 06.06. - 2.s.e. pinse
Luk. 12,13-21
Åfjord kirke kl 10:00 Konfirmasjons-
gudstjeneste ved Kristian Kjenes
Ofring til Menighetsarbeidet. 

KIRKELISTE
Søndag 06.06. - 2.s.e. pinse
Luk. 12,13-21
Åfjord kirke kl 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kristian
Kjenes
Ofring til Menighetsarbeidet. 

Søndag 13.06. - 3.s.e. pinse
Luk. 19,1-10
Åfjord kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved
Kristian Kjenes. Nattverd
Ofring til Kirkens SOS i Trøndelag. 

Søndag 13.06. – 3.s.e.pinse
Sela Fjellkirke kl. 11.00 Høymesse ved
sokneprest Rene Yde. Takkoffer til Norges
Samemisjon, Trøndelag krets. Nattverd.
Representant fra Samemisjonen deltar.
Samemisjonsstevne. Kirkekaffe.

MENIGHETSBLADET FOR ÅFJORD PRESTEGJELD
REGNSKAP 2009

RESULTATREGNSKAP: UTGIFTER INNTEKTER
Trykking 69167,00
Porto/gebyr 38700,85
Abonnement 975,00
Kryssordpremier 900,00 300,00
Kontorrekvisita 0,00
Honorarer 16500,00
Bladpenger 122595,00
Skatt 4500,00 4500,00
Renteinntekt 5043,40
SUM 130742,85 132438,40
Resultat 2009 -1695,55

130742,85 130742,85

BALANSE: 01.01.2009 31.12.2009

Sparekto Åfjord Sparebank 151515,53 155579,96
Brukskonto Åfj. Sparebank 15369,73 13000,85
Sum eiendeler 166885,26 168580,81

Egenkapital 166885,26 168580,81
Kortsiktig gjeld 0,00 0,00
Sum egenkapital og gjeld 166885,26 168580,81

Amundal, 22.01 2010
Torunn Dolmseth Amundal

Kasserer



INFORMASJON 
B-blad

Løsning av kryssordoppgaven sendes  redaktøren eller kirkekontoret innen 26.05.2010
Det deles ut to premier. Begge vinnerne får tilsendt 2 skrapelodd i posten

Vinnere fra sist:
Emilie Kühn, Syrinveien 9, 3408 TRANBY

Martin Aaberg, Nedre Sjetnhaugan 2, 7081 SJETNEMARKA

får tilsendt to skrapelodd hver.


