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Jesus sa: «La ikke hjertet bli grepet av angst. 
Tro på Gud og tro på meg!  I min Fars hus er 
det mange rom. Joh 14
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Visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny,
visst skal solen flomme fra en himmel uten sky,
visst skal noen danse, visst skal noen le,
visst skal barna klatre høyt i livets tre!

Eyvind Skeie og Sigvald Tveit
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blomsterfondets konto. Husk å skrive hvilken 
begravelse det gjelder og hvem det er fra.
Pårørende får en oversikt over hvem som er 
givere. Blomsterhilsener kan også bestilles 
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fondet

n Åfjord blomsterfond
Inger Skansen, tlf 909 57 522
Kontonummer 4345.49.24003
n Innlandet blomsterfond
Grethe Mette Aaknes, tlf 991 64 365
Kontonummer 4345.10.50789
n Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf 908 32 949
Kontonummer 4345.10.52498
n Linesøy blomsterfond
Kari Stensheim, tlf 92 65 70 13
Kontonummer 4345.10.22769
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Min vei til Jesus
Så er det da ingen fordømmelse for dem 
som er i Kristus Jesus (Rom.8,1). 

Da jeg var liten, brukte jeg å følge forel-
drene mine til gudstjenester i kirka og på 
møter på bedehuset. Der fikk jeg høre om 
Jesus, og slik kom jeg også selv til tro. Men 
da jeg ble tenåring, ble alt så vanskelig: 
«Jeg kan da ikke tro bare fordi mamma 
og pappa tror,» tenkte jeg. «Jeg må da tro 
selv også.» Men det fikk jeg ikke 
til.

Da jeg var ferdig på 
skolen, begynte jeg 
på folkehøgskole. 
Fortsatt klarte jeg 
ikke helt dette 
med å tro på Jesus. 
Jeg oppdaget også 
noe jeg ikke var 
klar over, noe jeg 
ikke likte å vite om 
meg selv: Jeg var så 
selvopptatt. Jeg tenkte 
mest på meg selv og lite på 
de andre. «Hvordan kan jeg være 
en kristen, som er så skitten og egoistisk 
inni meg?» tenkte jeg med meg selv.

En dag møtte jeg en predikant der på 
skolen. «Er du kristen du?» spurte han 
meg. «Ja,» svarte jeg, «jeg er vel det, men 
jeg føler meg mer som en hedning. Jeg er 
så selvopptatt og egoistisk. Du skjønner, 
jeg har venner her på skolen. De sier om 
seg selv at de ikke er kristne, men de er 
mye mer raus og omtenksom de enn det 
jeg er. Og de er mye bedre venner de enn 
det jeg er.»

Da svarte han noe merkelig. Han kom 
med et bibelvers: «Det er ikke noen for-
dømmelse for den som er i Kristus Jesus» 
- «Hæ,» tenkte jeg, «hva er det han sier? 
Prøver han å si at jeg er en kristen?» - «Ja 
men, du skjønner, jeg har venner hjemme 
også. De kaller seg heller ikke kristne, men 
de er også mer rause og omtenksomme 
enn jeg.»  

«Ja,» svarte han, «men det er ikke noen 
fordømmelse for den som er i Kristus Je-
sus.» - «Ja, men,» svarte jeg. «Hva skal 
jeg da si til vennene mine når jeg kommer 
hjem da? Det er ikke sikkert jeg holder ut i 
fjorten dager en gang!» «Ja,» svarte han, 
«men det er ikke noen fordømmelse for 
den som er i Kristus Jesus.» 

Da begynte jeg å tenke over det som 
denne predikanten sa til meg. Jeg trodde 
jo for så vidt på Jesus. Jeg visste at han 
hadde dødd på korset, og at han hadde 
dødd for hele verdens synder. Det hadde 
jeg hørt mange ganger. «Men,» tenkte 
jeg med meg selv, «hvis Jesus hadde dødd 
for alle menneskers synder, da har han vel 
dødd for mine synder også da? Da har 
han vel tatt på seg mine konkrete synder? 

Da har han vel dødd for at jeg er så 
selvopptatt og egoistisk, at 

jeg er så lite raus og om-
tenksom og at jeg er så 

dårlig en venn?»
«Men, dette tror 

jeg jo på,» tenkte 
jeg. «Jeg tror jo 
på Jesus, og da 
tror jeg jo også at 

han har tatt på seg 
mine synder. Og 

hvis jeg tror på Jesus, 
da er jeg jo en kristen 

da? Da trenger jeg ikke å få 
til en bestemt tro, for jeg er jo en 

kristen allerede!» 
Den dagen oppdaget jeg at jeg var en 

kristen, og at Jesus var glad i meg. Det 
samme gjelder for deg som leser disse 
linjene. Jesus er glad i deg. Han tok bort 
alt som var ondt og galt i livet ditt, da han 
døde på korset for deg. Se på den korsfes-
tede og oppstandne Jesus. Da blir du frelst 
og fornyet for det er ingen fordømmelse 
for dem som er i Kristus Jesus.

Jørund  N. Grønning, 
tidligere prostiprest på Fosen.

Andakt

 

 

  

PMS:  C

C:  
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Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

Åfjord, tlf 72 53 12 33
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Mitt barndomsminne

Min sang
Jeg har fått den vanskelige utfordringa å skrive om min sang i 
Menighetsbladet.

Kjære Gud, jeg har det godt, er en salme jeg har et godt og spesi-
elt forhold til. Som liten sang jeg denne hver kveld etter jeg hadde 
bedt aftenbønnen min; Nå lukker seg mitt øye.

Men her vil jeg heller skrive om en annen sang som betyr mye for 
meg. Jeg har bestandig vært glad i musikk og sang, og da spesielt 
i Norsk visesang. Sangen jeg vil dele med dere sier litt om dagen 
og tiden som går så fort. Vi haster av gårde uten å legge merke til 
det og dem vi har rundt oss. Vi burde stoppe litt opp i hverdagen 
og sanse det hverdagslige som ligger rundt oss. Min sang i dag er 
skrevet av Erik Bye, men mange kjente artister har laget sin ver-
sjon av den. Den vakreste er nok laget av Marit Larsen.

Vår beste dag 

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag
Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag;
Denne dag kan bli vår beste dag!

Stien som vi gikk i går er like ny;
Hemmelig som ved vårt første morgengry;
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.

Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag,
Hør, maneten stemmer sine strenger.
Løfterik er tonen i et fiskevak,
Denne dag kan bli vår beste dag!

Fjorden vår er like ny og blå og blank,
Blikket ditt er fritt og ryggen like rank,
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.

Kjære lytt til mørke når vår dag er gått,
Natten nynner over fjerne åser.
Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått,
Mer, kan hende, enn vi har forstått

Månen over tun og tak er like ny,
Men tier stille om vårt neste morgengry.
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag!

Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i morgen skal bli vår beste dag!

Tekst og melodi: Erik Bye

Carpe Diem – Grip dagen! Jeg utfordrer Rigmor Hosen til å for-
telle oss om sin sang til neste nummer.

Mvh Anne Teigen Skjærvik

Fikk her i vinter spørsmål fra Eli Dalsaune 
om jeg ville dele noe fra barndommen i 
menighetsbladet. 

Det første jeg tenker på fra barndom-
men, er bestemor Marie. Hun hadde 
hjemmebakeri. Hennes spesialitet var Ma-
riekringle, og den bakes fortsatt i slekta av 
mamma og tanter. Så er det opp til oss å 
bringe tradisjonen videre.

Bestemor bakte også kjeks av forskjel-
lige slag, og jeg synes enda jeg kan lukke 
øynene og kjenne lukten av kjeks og bakst 
når vi kom på besøk. Det var populært å 
få brentkjeks, selv om de ikke var så mye 
brent. Jeg tenker på bestefar Nikolai som 
pisket eggedosis for hånd, til bestemors 
kaker, og som fortalte at hånda gikk av seg 
selv tilslutt. Bestefar Nikolai var en lettli-
vat kar, og hadde alltid en god replikk på 
lur.

Jeg husker hjemmet til mamma, hvor 
bestefar Olaf og mormor Oliva bodde i 
lag med fem av brødrene til mamma.  

Minnes latter og glede ved matbordet til 
mormor, der vi til tider var veldig mange 
rundt bordet. 

Jeg tenker tilbake på en tid da alt ikke 

var så «farlig». Det var klatring i trær, fis-
king på berg og odder ved sjøen, klatring 
under bryggene og ut med robåt. Det var 
ingen som ba oss ha på redningsvest, for 
det hadde vi bare ikke. Det var ikke lom-
mepenger og lørdagsgodteri, men vi satte 
pris på god mat og en kakebit. 

Mamma var hjemmeværende, noe som 
ikke var så unormalt. Hun var mammaen 
som kom ut med brødskiva når vi banka i 
veggen, og som kom ut med varmt vann 
for å renne over skoreimene når de var 
frosset.

Pappa kjøpte bil sist på sekstitallet, en 
Folkevogn. Etter hvert som vi ble fire 
unger i søskenflokken, så var ikke bilen så 
stor. Pappa og mamma var opptatt med at 
vi om sommeren skulle på ferie. De kjørte 
av gårde med alle ungene i baksetet, med 
Tage bror som regel sittende i hullet/ba-
gasjerommet bak setene. 

Vi kjørte til Steinkjer, Ørsta, Volda, 
Molde og helt til Østersund og dyrepar-
ken. Etter hvert som bilene ble tryggere 
ble avstandene større. Husker med glede 
da pappa første gang kjørte sørover og helt 
til sommerstevnet i Sarons Dal, der vi fikk 

delta på møter og konserter med Jesus i 
sentrum. Det er gode barndomsminner!

Jeg vil utfordre Else Helen Svenning til å 
skrive fra sin barndom.

Ruth N. Olaisen
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Konfirmanter i
Åfjord kirke 
søndag 4. juni kl 12:
Håkon Farnes Arnevik
Axel Arnevik Stamnes
Henrik Bueng
Ryan Michael Coyne
Lena Harbak
Bendik Humstad Normann
Ida Marie Hårstad
Emilie Benedikte Johansen Varsi
David Sebastian Kjenes
Kenneth Lien
Henning Meier Berdal
Simon Nilsen
Helle Rømma Kvernland
Jørgen Valleraunet
Adrian Vold

REGNSKAP FOR MENIGHETSBLADET

Kto   Budsjett 2016 Regnskap 2016
UTGIFTER:

11300 Distribusjon, post  kr    35 000,00  kr          39 081,00 
11401 Layout godtgjørelse  kr                  -    kr          20 703,00 
11403 Trykking  kr 100 000,00  kr          58 389,00 
11200 Annet  kr        250,00 

 kr 135 250,00  kr        118 173,00 
INNTEKTER

16101 Bladpenger  kr 100 000,00  kr          97 226,00 
16102 Annonser  kr   20 000,00  kr          13 300,00 
19000 Renter     kr            1 453,68 
19400 Bruk av fond  kr   15 250,00 

 kr 135 250,00  kr        111 979,68 

Resultat 2016    kr           -6 193,32 

Årets resultat viser et noe mindre under-
skudd enn det var budsjettert med.

Dette vil bli dekt opp ved bruk av bla-
dets reservemidler på fond.

Bladets redaksjon vil minne alle leserne 
om å bruke girotallongen som er lagt ved 
dette nummeret.

Hvis alle som får bladet, betaler en frivil-

lig kontingent på 200 kroner, så slipper vi 
å bruke av fondsmidler i 2017.

Konfirmanter i 
Stoksund kirke 
søndag 28. mai kl 11:
Arnar Nicolai Grøtting
Oddne Hammer
Stines Langklopp Svenning
Mathias Solberg Ottesen
Nicolai Sundgård
Lars Martin Skjærvik

Konfirmanter i 
Åfjord kirke 
søndag 4. juni kl 10:
Ronja Børmark
Kristoffer Forfod Gjessing
Ola Grøtting
Kato Haugsnes
Karoline Kiran Sagmyr
Erik Korsvold
Joakim Kvernland Strand
Martine Raustein Wiik
Maia Skorstad Larsen
Katrine Thomassen
Sigurd Ugedal
Tor Eivind Vingen
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Barnas hjørne | Kubekryss

Vinner av barnekryssordet i forrige nummer ble Martin Gilde Aaberg, premie er sendt i 
posten. Denne gangen har vi en kubekryssord. Her går enkelte av ordene rundt kanten 
på terningen. Noen oppgaver har flere ord i løsningen, så da er det bare å fortsette i 
de hvite rutene etter den svarte ruta. Løsningen må vi ha innsendt innen 1. juni. Du 
kan enten sende den i en konvolutt til Menighetsbladet, Øvre Årnes 3, 7170 Åfjord 
eller ta et bilde av den og sende den på mail til menighetsbladet@afjord.kirken.no.  
Husk og skrive navnet og adressen din. Premiene framover vil være ei barnebok. 

BLOMSTER
HJELPEN

Vi vil først takke for gavemidler gitt til 
Åfjord helsesenter, Åfjord hjemmetjeneste 
og Stoksund Trygdepensjonat i forbindelse 
med begravelser i Åfjord kommune. 

Hva bruker vi midlene til? I vedtaksbeskri-
velse om gavemidler står det at: «Midlene 
skal komme beboerne og ansatte til gode». 
De fleste gangene er gavemidlene ønsket til 
en spesiell gruppe. Midlene som kommer 
inn blir satt på gavekonto til helsesenteret, 
hjemmetjenesten eller trygdepensjonatet. 
Vi spør pårørende av den avdøde om det 
er noe de ønsker midlene skal brukes til. 
Noen ganger er det det, og noen ganger er 
svaret at vi skal bruke det til det vi har lyst 
til. Hver gruppe har som sagt ikke sin egen 
konto, avdelingen har midlene felles. De 
gangene det ikke er noen spesielt ønske fra 
pårørende har den aktuelle gruppen kan-
skje et ønske, eller vi kjøper inn noe som 

kan bli til glede for alle beboere og ansatte 
på avdelingene. Ansatte jobber på tvers 
av gruppene og har kjennskap til de fleste 
beboerne. Noen avdelinger dør det mange 
på (langtidsavdeling, palliativ avdeling), 
mens på andre avdelinger dør det færre, 
for de er flyttet over på langtidsavdeling 
ettersom helsa har blitt verre. Derfor deler 
vi på gavemidlene. Hver gruppe skriver 
ned ønsker og gruppelederne/faglederne 
bestemmer da hva vi skal prioritere og 
bruke midlene på. Det kan være noe for å 
styrke arbeidsmiljøet på, koselige aktivite-
ter med beboerne eller ting som finservise 
eller blærescanner. Dette setter vi stor pris 
på, for det kan være ting vi sannsynlig ikke 
kunne prioritert ellers.

Laila Refsens, Pleie og omsorgssjef
Barbro Ugedal, Fagleder institusjon

Gunnveig Ugedal, Fagleder  
hjemmetjenester

Informasjon om bruk av gavemidler i 
Åfjord pleie og omsorg

Svar på kubekryss
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 O :  Kroppsvæske  Dyrelyd
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Kubekryss

Stell av 
gravSteder
Vi tilbyr stell av gravsteder på 

Åfjord kirkegård. Vi tar også på oss 
bare planting på graver på de andre 

kirkegårdene i kommunen.

Vi tar også andre oppgaver som 
planting av vårblomster, tenning av 

lys på spesielle dager, 
og opphenging av kranser.

KontaKt:
torunn Forfod, tlf 990 13 546

e-post: torunnforfod@yahoo.no

Finn oss på Facebook!

Åfjord 
Begravelsesbyrå AS

Tlf 911 68 203

Vi ordner alt



6 | Menighetsblad for Åfjord og Stoksund

Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hilsener. Annonseprisen er kr 100,- for inntil 30 
ord. Betaling for annonsen sendes Menighetsbladet på bankgiro 4345.06.19214.

n Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomster og pengegaver til Norsk Luftam-
bulanse og til Åfjord Blomsterfond ved vår 
kjære mor Aslaug Arnevik sin bortgang.

Asbjørn, Mildrid og Irene med familier

n Hjertelig takk for vennlig deltagelse, 
blomster og minnegaver ved Jens O Hår-
stads bortgang og begravelse

Mary, Gunnar og Asbjørn m/familie

n Hjertelig takk for deltagelse, hilsninger 
og minnegaver til arbeidsstua v/helsesen-
teret og til blomsterfondet i forbindelse 
med Astrid Marie Hegviks begravelse

Asle og Inger Marie med familier

n Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomster, pengegaver til Norges Blinde-
forbund og Åfjord blomsterfond ved min 
kjære Petter Beversmark sin bortgang. Og 
tusen takk til Wenche som sang i kirka.

Eldbjørg

n Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, 
blomster, pengegaver til Åfjord Helsesen-
ter og blomsterfondet ved Olav Arthur 
Aune sin bortgang. En spesiell takk til 
gruppe II for god pleie og omsorg.

Familien

n Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, 
blomster, samt minnegaver til Blomster-
fondet ved Harald Johannes Bueng sin 
bortgang.

Bjørg m/familie

n Hjertelig takk for all oppmerksomhet 
ved vår mor/svigermors bortgang. En spe-
siell takk til Åfjord Helsesenter, gruppe 4, 
for særdeles god pleie og omsorg. 

Knut og Jorunn og  
Geir Magne og Guri Sundet

n Hjertelig takk for vennlig deltakelse 
i anledning min kjære Petter Moan sin 
bortgang.

Inga, Inger, Anna, Ole Petter og  
Geir Tore m/familier     

 
n Hjertelig takk for all støtte, omtanke 
og deltagelse i forbindelse med Egil 
Murvolds begravelse. Tusen takk for all 
blomster, blomsterfond og minnegave til 
Sørdalen grendahus.

Else, Kristin, Gunnveig, Odd Erik og Trond 
med familier

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 2, i forbindelse Olav 
Aunes begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, aktivitetsenheten, i 
forbindelse Astrid Hegviks begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon

n Takk for oppmerksomhet og deltakelse 
i anledning Asbjørn Mølsleth begravelse.

Astrid, Elisabeth og Endre med familie

Smånytt
Dugnad på
kirkegårdene
Det vil også i år arrangeres dugnad ved 
kirkegårdene våre. Vi ønsker hjelp til ra-
king av kvister og løv med mere, og stell 
av grusgangene. Ta gjerne med rive. Blom-
sterfondene serverer mat.
n Åfjord kirkegård lørdag 6. mai kl 10.00 
og utover.
n Revsnes kirkegård lørdag 6. mai kl 
10.00 og utover.

Plantedager
Blomsterfondet vil være tilstede på plan-
tedagene og dele ut planter. Alle graver 
skal få gratis planter. Dersom du ikke kan 
hente ut plantene til gravene dine på plan-
tedagen, må du be andre hente dem for 
deg. Det blir ikke plantet på gravene som 
ingen henter planter til. Blomsterfondene 
kjøper inn sekker med jord til planteda-
gene.

Det vil bli muligheter for å kjøpe plan-
ter på plantedagen i tillegg til de som 
finansieres av blomsterfondene

n Åfjord  kirkegÅrd  
Mandag 22. mai kl 09.30-13.30.
Onsdag 24. mai kl 15.00-18.00.
Matservering i forpakterboligen.
n TÅrnes
Onsdag 31. mai kl 14.00-15.30.
n revsnes  
Lørdag 20. mai kl 10.00. Matservering.
n sTokkøya
Lørdag 3. juni kl 10.00.
n Linesøya
Lørdag 3. juni kl 13.00.

Livets gang
Åfjord
Døpte
19.02.2017  Gabriel Leander Gilde 

Nygård
12.03.2017 Amalie Moan
12.03.2017 Birgit Lovise Grøtting

Døde
10.02.2017 Astrid Marie Hegvik 
 f. 1932
14.02.2017 Aslaug Ingrid Arnevik 
 f. 1926
19.02.2017 Petter Moan f. 1938
19.02.2017 Petter Beversmark 
 f. 1925
21.02.2017 Harald Johannes Bueng 
 f. 1924
09.03.2017 Asbjørn Elias Mølsleth 
 f. 1930
08.03.2017 Emma Olden f. 1920
13.03.2017 Egil Gunnar Murvold 
 f. 1941
26.03.2017 Petter Paul Fagerdal  
 f. 1947
01.04.2017 Gunn Torill Aursøy 
 f. 1965

Vigde
15.11.2016  Ann Iren Humstad og 

Roar Olden, på Grand 
Canaria

Stoksund
Døde
01.03.2017 Hanna Kristine Aalberg
 f. 1933
13.03.2017 Marius Sæther Harbakk
 f. 1957
15.03.2017 Ragnar Melkvik f. 1931
31.03.2017 Frank Svenning f. 1968
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Gudstjenester vår 2017

n sørdalen misjonsforening:
n  Fredag 28. april, bedehusbasar kl 19.00. 

Musikkoret Håp og Rolf Lavik deltar.
n  Lørdag 29. april, møte med Rolf Lavik, 

kl 19.00
n  Søndag 30. april, møte med Rolf Lavik, 

kl 15.00
n  Tirsdag 9. mai, bibelgruppe hos Liv og 

Arne Hugdal, kl 19.30

n By misjonsforening, By bedehus:
n  Mandag 8. mai, foreningsmøte hos 

Aasta Gilde, kl 19.00
n  Onsdag 17. mai, fest på By bedehus, kl 

18.00
n  Mandag 5. juni, Pinsemøte, kl 16.00

n Å misjonsambandsforening:
n  Torsdag 27. april misjonsmøte på  

Å Misjonshus, kl 19.00
n  Onsdag 17. mai, fest på Å misjonshus, 

kl 18.00
n  Torsdag 18. mai misjonsmøte hos 

Annbjørg og Ivar Tjørom, kl 19.00

n  Torsdag 8. juni, misjonsmøte i Heggli 
barnehage, kl 19.00

n stokkøy baptistmenighet:
Torsdag 25.mai, jubileumsfest i Betania, 
kl 18.00
n  Søndag 4. juni, pinsefest i Betania,  

kl 18.00
n  Onsdag 14. juni, møte med besøk fra 

Betel Trondheim. Tidspunkt kommer.
n  Torsdag 22. juni, møte i Betania kl 19.00

n By misjonsforening, By bedehus:
n  Mandag 8. mai, foreningsmøte hos

n Musikkoret Håp:
n  Øvelser Å Misjonshus, mandag 15. og 

29. mai kl 19.30

n  Å misjonshus:
Bønnemøter hver mandag kl 19.15, også 
hele sommeren

n  agentklubben, sørdalen bedehus
n  Mandag 24. april, kl.17.30-19.00

n  Mandag 22. mai. Sommeravslutning 
med bowling og pizza. Tidspunkt 
kommer.

n  Lørdagsskolen, By bedehus  
kl 09.45-11.00:

n  Lørdag 6. mai

n  spre glede barnemøte, stokkøy bap-
tistmenighet, lørdager kl 11-12.30:

n  Lørdag 6. mai
n  Lørdag 3. juni

n  skolelaget  på By bedehus:
n  Mandag 24. april, kl 18.00
n  Fredag 5. mai- 7.mai. Skolelagstur til 

Lundfjorden.

n  Maksklubben og yngres: Å Misjons-
hus: mandager kl 18.00-19.00. 

n  Mandag 24. april
n  Mandag 8. mai, sommeravslutning
Maksklubben  på Å misjonshus er for 
barn 1.-3. klasse + småsøsken fra 3 år og 
oppover. yngres er for barn fra 4. klasse 
og oppover.

Aktivitets-kalender
Diverse aktiviteter

Barn og ungdom

n søndag 30.04 - 3. søndag i påsketiden
Joh 10,11-18
n Åfjord helsesenter kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. Natt-
verd. Ofring til Normisjon Trøndelag
n Sela fjellkirke kl.12.00.  
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.  
Ofring til menighetens barne-ungdoms-
arbeid. Kirkekaffe.
n Trygdepensjonatet kl 16.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Nattverd. Ofring til Sjømannskirken.

n søndag 14.05 - 5. søndag i påsketiden
Joh 15,1-8
n Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.   
Ofring til HimalPartner.

n onsdag 17.05 - grunnlovsdagen
Luk 1,50-53
n Åfjord kirke kl 10.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til menighetsarbeidet.
n Stoksund kirke kl 11.30 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet.

n fredag 26.05 - 
n Stoksund kirke kl 18.00 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene 
ved Stine Kjenes og Kristian Kjenes.  

n søndag 28.05 - søndag før pinse
Joh 15,26-27
n Stoksund kirke kl 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Stine 
Kjenes og Kristian Kjenes. Nattverd.
Ofring til menighetsarbeidet.
n Sela fjellkirke kl 12.00.  
Ungdomsgudstjeneste. Lys Våken. 
Kirkekaffe.

n fredag 02.06 - 
n Åfjord kirke kl 18.00 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene 
ved Stine Kjenes og Kristian Kjenes.  

n søndag 04.06 - Pinsedag
Joh 20,19-23
n Åfjord kirke kl 10.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Stine 
Kjenes og Kristian Kjenes. Nattverd.
Ofring til menighetsarbeidet.

n Åfjord kirke kl 12.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Stine 
Kjenes og Kristian Kjenes. Nattverd.  
Ofring til menighetsarbeidet.

n søndag 11.06 - Treenighetssøndag
Matt 28,16-20
n Sela fjellkirke kl 12.00 
Gudstjeneste. Nattverd. Samemisjons-
stevne. Ofring til Samemisjon. Kirke-
kaffe.

n søndag 18.06 - 2. søndag i  
treenighetstiden
Matt 3,11-12
n Åfjord helsesenter kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Ofring til Kirkens SOS i Trøndelag
n Åfjord kirke kl 14.00 
Dåpsgudstjeneste ved Kristian Kjenes.
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B-blad

Dette er en søndagsskole som har lagt 
samlingene sine til en vanlig ukedag og 
holder til på Sørdalen bedehus.

Ruth Marine Murvold, som er en av vok-
senlederne i dag, forteller at det hele starta 
opp rundt år 2000. 

De to siste årene har det vært samling 
en mandag hver måned, av og til ekstra-
samling for de største. Filmkvelder er 
populært.

Det kan være hektisk å være voksenleder, 
med så mange livlige unger i så forskjellig 
alder. Men det er et luksusproblem! Det 
er fantastisk med liv og leven! 

I ei lita grend som Sørdalen er det godt 
med noen treffpunkt og godt at ungene vil 
komme. 

I løpet av høsten og vinteren er det 
mange forskjellige aktiviteter. I den mør-
keste tida, er møtene som regel inne på 
bedehuset. 

Da er det diverse hobbyaktiviteter, spill, 

leker og av og til lager de største litt mat.  
Men som oftest foregår det ute, da det 
passer best for den gruppa som går der 
nå. Området rundt Sørdalshuset er flott 
å bruke. Det har vært flere turer opp til 
Vasskarlitjønna med gapahuken og natu-
ren der. Bålmat er populært. Ski og akedag 
ble gjennomført i flott vintervær.

Det er også planer om en bowlingtur i 
mai. 

Samlingene starter alltid med ei bibel-
fortelling og litt sang. Da brukes den gode 
gamle flanellografen og det er utrolig hvor 
godt den fortsatt fungerer som formidler.  
Det samles også inn litt penger til et syke-
hus i Nepal.

  Møteplan finnes i Menighetsbladets 
aktivitetskalender.

Agentklubben i Sørdalen 

Betelskipet Elieser 6 
kommer til Åfjord!

Møter Monstad 31. mai og 
1. juni kl 19.

Bevertning og utlodning.
Musikkoret Håp deltar 1. juni.

Alle velkommen!

Den indre Sjømannsmisjon

Fargerike agenter i Sørdalen Agent-
klubb forbereder seg til påske. 

Denne gangen ble det hagen i Getse-
mane med graven til Jesus og korsene på 
Golgata. Ungene bruker det de finner i 
naturen, mose, kvister og vårens første 

hestehov.


