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På Golgata sto det et kors, Jesus døde på korset
I hagen var det en grav, Jesus lå i den graven.
:/: Men korset er tomt og graven er tom,
Jesus sto opp og han lever. :/:
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Blomsterhilsener
I forbindelse med begravelser kan blomster-
hilsener bestilles ved å betale inn på 
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 
på telefon hos den ansvarlige i blomster-
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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Det nærmer seg PÅSKE.
Alle har nå i fastetida hatt mulighet til å 

ta fram noe av påskebudskapet, men kan-
skje har sinn og tanker vært opptatt av helt 
andre ting i hverdagen.

Bibelen formidler hva som skjedde de 
ulike dagene gjennom påska, - både detal-
jert og innholdsmettet.

Jesus gikk sammen med sine venner, og 
han sa i flere samtaler med dem at snart 
skulle han opp til Jerusalem for å lide og 
dø, uten at de helt forstod hva dette hand-
let om.

Vi skulle tro at de forstod det, når han 
forklarte dem det på ulike måter, og hadde 
vi skjønt mer om det var vi som gikk i Jesu 
følge?

Yppersteprestene og folkets eldste råd-
slo hvordan de enklest kunne gripe Jesus 
og slå ham i hjel.

Ei kvinne ødslet bort en hel krukke med 
kostbar salve, og Jesu disipler ble harm 
over slik sløsing.

En av Jesu venner hadde tilbudt seg å 
få tatt Jesus mot å få 30 sølvpenger for 
oppdraget.

Jesus gikk inn i kampen i Getsemane, 
og de som skulle være støttespillerne hans 
helt inn i døden, sovnet fra det hele.

Peter lovte at han aldri skulle svikte Je-
sus, sjøl om alle de andre kanskje kom til 
å gjøre det.

«Du kan stole på meg, Jesus», var Pe-
ters tanke midt i alt som skjedde.

Bibelen beretter om en som sviktet da 
det gjaldt som mest, men som midt i Jesu 
siste timer, ble møtt med et kjærlig blikk 
fra Frelseren han hadde sviktet.

Jesus var til forhør og de ville finne noe 
å anklage ham for, «men de fant ikke noe, 
enda mange falske vitner kom fram».

Det står at «Jesus tidde» da anklagene 
haglet mot ham.

Han korsfestes til slutt, og åndet ut i det 

han erklærte: DET ER FULLBRAKT!
Frelsesverket som han kom for å ordne, 

det ble fullført på Golgata.
Han ble i graven i tre dager, men da 

skulle han oppstå, slik han hadde sagt dem 
på forhånd.

Heller ikke da skjønte disiplene hva som 
skjedde med Jesus.

Graven var tom, og Jesus gikk levende i 
blant dem.

Han ble livets høvding og seierherre 
over døden.

Disiplene ble redde, og stengte dørene i 
frykt for jødene.

Da stod Jesus midt i blant dem, og sa; 
«Fred være med dere» og han viste dem 
sine merker i hendene og sin side. Det 
VAR virkelig den oppstandne som viste 
seg for dem.

Måtte denne påskehelga gi deg og meg 
god mulighet til å undre oss over alt det 
som skjedde med Jesus, – og at vi kan få 
takke for at dette skjedde FOR MEG!

Det er uttrykt på så mange fine måter 
gjennom sang- og salmeskatten vår.

«Det var en som var villig 
å dø i mitt sted
for at jeg skulle leve ved ham.
Ja, til korset han gikk 
hvor han kjøpte meg fred, 
da han sonet min synd, det Guds Lam.»

Ta deg tid med tekstene i Bibelen, f.eks. 
Matteusevangeliet, kap. 26 – 28, som vil 
vise deg påskebudskapet!

Syng gjerne for deg selv og andre, de 
mange ulike påskesangene du sikkert har 
i «din skattekiste»!

Med ønske om ei god og velsignet påske-
høytid til hver enkelt, 

Lise Taraldsen

Andakt
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Mitt barndomsminne
Lillian Askeland synger om «Mitt 
barndomsparadis».

Min barndom var vel ikke noe paradis, 
men jeg hadde en trygg og god oppvekst 
som enebarn (!) hos mor og far, som 
gjorde alt de kunne for at guttungen 
skulle ha det så bra som mulig.

Barndommen var preget av leik og 
mye moro, og vi hadde det skikkelig artig 
sammen, jenter og gutter. Kreativiteten 
var stor på mange områder, vi hadde jo 
ikke TV og data som underholdning på 
50-tallet, men radioen og Barnetimen 
var toppen den gang.

Mine barndomsminner er mange og 
varierte, og jeg drister meg til å ta med to 
minner – ikke ett. Begge har tilknytning 
til Asbjørn, min slektning og bestevenn.

En gang skulle vi kaste diskos, vi var 
vel en 3-4 stykker, tror jeg. «Diskosen» 
var en tom potetbøtte. Lengden på kas-
tene varierte veldig, det var ikke lett å få 
dreisen på diskosen, men plutselig fikk 
Asbjørn til en skikkelig rotasjon og et 
flott utkast;  Det var bare det at disko-
sen gikk rett i fleisen på meg, og jeg gikk 
i bakken for full telling, besvimte rett 
og slett. Hvor lenge jeg var «borte», 
vet jeg ikke, men da jeg omsider kom 
til meg selv, stod de andre rundt meg 
og LO!! Å bli ledd av i en slik situasjon 
var om mulig enda verre enn å bli slått 
til jorden! Litt skadet ble jeg jo også av 
«diskosen», så det tok tid både å lege 
sårene og ikke minst bli venner igjen 
med Asbjørn og de andre guttene som 
hadde slik moro på min bekostning.

En annen gang var Asbjørn og jeg på 
skitur i Monstad-fjellet. Der var det 
mange muligheter når snøen lå tykk 

og innbydende, og det gjaldt å tøye 
grensene litt. Asbjørn var som regel 
tøffere enn meg, hadde bedre balanse 
også, og kom alltid «helskinnet» fra 
de forskjellige utforløypene vi lagde i til 
dels veldig ulendt terreng. Men akkurat 
denne aktuelle dagen var det faktisk jeg 
som var mest dristig og det gikk riktig 
så bra inntil jeg plutselig ble hengende 
ytterst på kanten av et stup. Jeg så rett 
ned i «ura» og kjente en voldsom frykt 
komme over meg. «Nå dør jeg», tenkte 
jeg, men heldigvis hadde skiene hektet 
seg fast i et par små busker rett ovenfor 
stupet, og der stoppet min ville ferd. Jeg 
husker lite av hvordan jeg kom meg opp 
igjen, men handa til Asbjørn som tok 
tak i meg, ser jeg fortsatt for meg. «Nå 
var du heldig», sa Asbjørn, «du kunne 
jo ha slått deg bent i hjel». Ennå kan jeg 
kjenne redselen når jeg tenker tilbake på 
det som skjedde den dagen.

Jeg må nok ha sett utrolig forstyrret ut 
når jeg kom hjem, for mor lurte på hva 
det var som hadde skjedd siden jeg var 
så «rar», som hun sa. Jeg måtte ut med 
det som hadde hendt, og sa vel til slutt at 
«det gikk bra, jeg hadde flaks». «Nei» 
sa mor, «du hadde ikke flaks, det var 
nok en annen som holdt sin vernende 
hånd over deg».

Jeg er takknemlig for den oppveksten 
jeg fikk - i litt trange kår - en god ballast 
for min livsreise videre.

Petter Monstad

Jeg vil utfordre Åse Dagsvik (tidligere 
Årnesgården, nå Vågstranda) til å skrive 
om sitt barndomsminne neste gang.

Dugnad og plantedager

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.

Åfjord kirkegård: 
Mandag 7. mai kl 10.00 og utover dagen
Revsnes kirkegård: 
Lørdag 12. mai kl 10.00 og utover dagen

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 graverne dine på 
plantedagen, må du be andre hente dem 
for deg. Det blir ikke plantet på gravene 
som ingen henter planter til. Blomster-
fondene kjøper inn sekker med jord til 
plantedagene.

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

Åfjord kirkegård: 
Onsdag 23. mai kl 10.00-14.00
Torsdag 24. mai kl 14.00-18.00
Tårnes gravplass:
Onsdag 30. mai kl 14.00-15.30
Revsnes kirkegård:
Lørdag 26. mai kl 10.00 
Stokkøy gravplass:
Lørdag 2. juni kl 10.00
Linesøya gravplass:
Lørdag 2. juni kl 14.00

Vårkonsert
Åfjord kirke 29. april kl 18.00.

Lokale sang- og 
musikkrefter deltar.
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Barnas hjørne

Send løsningen til oss innen 4. juni. Du kan enten sende den i en kon-
volutt til Menighetsbladet, Øvre Årnes 7, 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.

Konfirmanter 2018

VANNRETT:
1. En McCartney 
4. Hjemmearbeider 
6. Olympiske Leker 
7. Fundere 
11. Unni Dåvøy 
12. Par 
13. Jentenavn 
14. Jentenavn 
15. Anmode 

LODDRETT:
1. Skrivebord 
2. Svensk by 
3. Skrattet 
4. Toppen 
5. Møbel 
8. Jernbanen 
9. Ledd 
10. To like

Også i år vil menigheten organisere mot-
tak av kort på konfirmasjonssøndagen, i 
Husflidstua i Stoksund og i kjelleren på Å 
Misjonshus i Åfjord.

Ettersom det er to gudstjenester i Åfjord, 
ber vi om at du sjekker opp hvilken guds-
tjeneste som «din» konfirmant deltar på, 
slik at du leverer kortet i god tid. Husk det 

skal sorteres ganske mange kort og klar-
gjøres i poser til hver enkelt konfirmant.
Konfirmant og foreldre minnes på at de 
må hente sin pose etter gudstjenesten.

Åfjord kirke 3/6 kl 10
Ane Rånes Bjelde

Magnus Rånes
Ida Margrethe Finseth

Reijo Morkemo
Trond Hårstad

Anne Sofie Hårstad
Dina Iselin Mørreaunet

Caspar Harsvik
Ola Bueng Bratland

Amund Solstad
Sunniva Stene

Åfjord kirke 3/6 kl 12
Herman Krogfjord

Marcus Ugedal
Aslak Dolmseth By
Joakim Breivold By

Hallstein Staven
Celina Gran Hanssen

Gabriele Butkute
Sofie Berdahl

Martine Dolmseth
Ine Rømma

Tomas Frønes Forfot
John Christian Stegali

Ola Iversen Staven
Jostein Staven

Ingvild Gilde
Renate Årbogen

Silje Blix
Natalie Engen
Martine Vold

Kajsa Dokset Kosberg
Vilde Storvik
June Viken

Sasha Edith Lucia Aguiar Høiskar

Stoksund kirke 27/5 kl 11
Marco Wold

John August Løvvik
Tobias Pedersen
Gaute Johansen
Oliver Svenning

Remy Endre Guttelvik
Vegard Herfjord

Henrik Rosø
Robin Henden Simonsen

Betania, Stokkøy 20/5 kl 12
Tobias André Edvardsen
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Kvinnene som var på vei til graven i 
hagen en tidlig morgen, bar på sorgen 
over en venn. Men det var noe mer: 
Det var en drøm og et håp som var falt i 
grus. Alt var over. De hadde vært der da 
Jesus døde. De hadde vært her da Josef 
fra Arimatea hadde fått ham gravlagt, de 
var her nå. 

De søkte han som var død og begravet. 
De fant ham ikke. De skulle finne en an-
nen. De hadde stått nærmest og sett at 
Jesus døde, at livet hadde ebbet ut. Kvin-
nene fikk se og snakke med engelen, og 
de ble skrekkslagne og glade budbrin-
gere til disiplene. Det var godt at de også 
fikk møte forandringen.  Kanskje hadde 
noen av dem skjønt mer av hvem Jesus 
var, enn de tolv disiplene hadde?  Noen 
små fortellinger kan tyde på det. 

Det er når det er som mørkest, at morge-
nen gryr. I mørket, i det stille, gjenopp-
retter Gud livet. Da sollyset flommet 
over gravhagen denne påskemorgenen, 
lyste den på en liten flekk av jorda hvor 
det har hendt ting som for alltid foran-
drer verden. Det var evighetens solopp-
gang.

Der det ikke lenger var håp, skjedde 
det noe nytt, noe skremmende annerle-
des.  Det utrolige inntraff, det som var 
altfor usannsynlig til å være sant. Det 
skal ikke gå an. Guds rike har brutt inn 
– sprengt seg inn i denne verden med 
alle dens begrensninger.  Oppstandelsen 
setter alle liv og alt liv inn i et perspektiv 
som ligger utenfor vår fatteevne. 

Vi må fremdeles leve og kjempe med dø-
den. Påskehendelsen gjør noe med vår 
sorg, med våre liv og våre håp: Da Jesus 
stod opp fra de døde, satte han en grense 
for døden og de krefter som vil ødelegge 
livet. Det har konsekvenser langt ut over 
den første påskemorgen. Evighetens 
soloppgang som skjedde denne tidlige 
morgenen endrer vårt forhold til døden.  
Den samme evighetens soloppgang går 
opp også over våre liv, og sender lys helt 
inn til der vi strever med våre sorger og 
vår tvil og tro. Vårt liv og vår død blir 
aldri det samme mer. Verden blir aldri 
mer den samme. For evigheten har brutt 
seg inn i tida. 

Der håpløsheten er, skaper Gud håpet 
i hjertene våre. 

I vår fragmenterte, oppstykka og uro-
lige verden hvor vi leter etter mening og 
sammenheng, kommer Jesus og hjelper 
oss å sette bitene av våre liv sammen.  
Jesus møter oss her og nå, og gir oss til-
bake det håpet som vi trodde var tapt. 
Vi lever i forsoningens og nyskapelsens 
tid- for kjærligheten har vist seg å være 
sterkere enn døden. Kjærligheten har 
seiret. Den har et navn og et ansikt: Je-
sus Kristus, den oppståtte.

Han stod opp før dagen demret; 
Utav natt brøt lyset fram.
Kristus lever, han har seiret;
Evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape
Liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære
Herrens seierstegn på jord. 

T. John Bell/Sven Aasmundstveit. 
(Salmeboka, nr 214) 

God påskefeiring! 
Herborg Finnset
biskop i Nidaros 

(Du kan lese mer for eksempel i Lukas-
evangeliet, kap 22-24.)

Evighetens soloppgang

BLOMSTER
HJELPEN

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!

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD, TLF 72 53 12 33

Velkommen til basar i 
Sørdalen bedehus
n Den tradisjonelle Nora-basaren 
blir også i påska dette året, onsdag 28. 
mars kl 19.00. Jon Amundal fra Same-
misjonen deltar.

n Basar for Sørdalen bedehus  mandag 
30. april  kl 19.00. Sang av musikkoret 
Håp, andakt, bevertning og ellers det 
som hører med  på en basar.  

Ta med deg en venn, slektning eller 
nabo og kom på basar!

Biskop i Nidaros, Herborg Finnset.
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Personalia
Denne spalten er åpen for personlige 
hilsener. Anbefalt annonsepris er kr 
100,-. Annonsen betales til Menighets-
bladets konto 4345.06.19214, eller 
VIPPS nummer 112535.

n Hjertelig takk for all vennlig 
deltakelse, blomster og pengegaver 
til Brandsfjord Blomsterfond ved 
vår kjære far Egil Hermann Engens 
bortgang og begravelse. En spesiell takk 
til personalet ved Åfjord Helsesenter 
gruppe 4,  for god pleie og omsorg i 
mange år.

Hilde og Marit med familier

n Hjertelig takk for all vennlig 
deltagelse, blomster og pengegaver 
ved Odd Inge Flenstads bortgang og 
begravelse. Takk for minnegaver til 
Åfjord Blomsterfond. En stor takk til 
alle ansatte ved Åfjord helsesenter gr. 4 
for god pleie og omsorg.

Olaug og Jørgen m/familie

n Takk for minnegave i forbindelse 
med Inger Tårnesviks begravelse.

Breidablikk grendalag 

n Takk for oppmerksomheten på min 
90-årsdag.

Emma Nittemark

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord Helsesenter, gruppe 3, i forbin-
delse med Bjarne Lunds begravelse.

Barbro Ugedal, sykehjemmet

Livets gang
Åfjord
Døpte
21.01.2018 Helle Butli Troning
18.02.2018 Andreas Hårstad Braseth
18.02.2018 Emil Skogen Aune

Vigde
18.02.18  Janneth Budlong-Tørhaug 

og Inge Erling Tørhaug 

Døde
30.01.2018 Inger Anna Tårnesvik f. 1928
03.02.2018 Bjarne Sigurd Lund f. 1933

n Sørdalen misjonsforening:
n  Onsdag 28. mars kl 19.00, Norabasar 

(Samemisjonen) på Sørdalen bedehus
n  Tirsdag 17. april kl  19.30, misjonsmøte 

hos Heidi og Helge Nilsen
n  Mandag 30. april kl 19.00, bedehusbasar 

på Sørdalen bedehus
n  Tirsdag 8. mai kl 19.30, bibelgruppe hos 

Linda og Einar Ranheim
n  Tirsdag 29. mai kl 19.30, misjonsmøte 

på Sørdalen bedehus
n  8.-10. juni, weekend til Skjærvøya i Osen

n By misjonsforening:
n  Mandag 2. påskedag, påskefrokost på By 

bedehus fra kl 10.00
n  Mandag 9. april, foreningsmøte hos 

Lillian og Torstein Fossan kl 19.00
n  Fredag 6. april, kveldsmøte med pizza på 

By bedehus kl  19.00
n  Mandag 30. april, foreningsmøte hos 

Magnhild og Ingvar Hårstad, kl 19.00
n  Mandag 7. mai, foreningsmøte hos 

Nordis og Per Ove Hårstad, kl 19.00
n  Torsdag 17. mai, 17- mai fest på By 

bedehus, kl 18.00
n  Mandag 2. pinsedag, pinsemøte på By 

bedehus ved Knut Ole Østertun, kl 
16.00

n Å misjonsambandsforening:
n  Torsdag 5. april, misjonsmøte hos 

Barbro og Øyvind Ugedal, kl 19.00
n  Torsdag 19. april, møtehelg på Å 

misjonshus ved Tarjei Løvik, kl 19.00
n  Fredag 20. april, møtehelg på Å misjons-

hus kl 19.00
n  Lørdag 21. april, møtehelg på Å 

misjonshus kl 19.00
n  Søndag 22. april, møtehelg på Å 

misjonshus kl 16.00
n  Torsdag 26. april, misjonsmøte hos Kari 

og Kjell Inge Skaldebø, kl 19.00
n  Torsdag 24. mai, misjonsmøte på Å 

misjonshus kl 19.00
n  Torsdag 21. juni, misjonsmøte hos Eva 

og Petter Monstad, kl 19.00

n  Å misjonshus:
n   Bønnemøter hver mandag kl  19.15
n   Søndag 29. april, vårfest NMS kl 15.00

n  Misjonshusets kvinnegruppe:
n  Tirsdag 30. mars kl 19.30 hos Jorunn 

Momyr
n  Tirsdag 10. april kl 19.30 hos  

Hanna Daltveit
n  Tirsdag 22. mai kl 19.30 hos  

Ingjerd Mørreaunet
n  Tirsdag 19. juni kl 18.00. 

Tur til Skaldebøs hytte i Rødsjøen.

n Musikkoret Håp:
Øvelser på Å misjonshus, annenhver 
mandag kl.19.30-21.30
n  16. april n 23. april n 14. mai n 28. mai 
n 11. juni

n  Stokkøy baptistmenighet på Betania:
n  Søndag 1. april, 1. påskedag, møte kl 18.00
n  Tirsdag 10. april, søsterringen, kl 12.00. 
n  Torsdag 26. april, bønne og vitnemøte, 

kl 19.00
n  Søndag 6. mai, møte kl 18.00
n  Tirsdag 15. mai, søsterringen, kl 12.00. 

Kontakt Eli, tlf. 488 88 9304
n  Søndag 20. mai, konfirmasjon, kl 12.00
n  Torsdag 24. mai, bønn og vitnemøte kl 

19.00
n  Søndag 3. juni, møte kl 18.00
n  Torsdag 21. juni, bønn og vitnemøte kl 

19.00

n  Agentklubben på Sørdalen bedehus 
kl 17.30-19.00

n  Mandag 9. april
n  Mandag 23. april, bowlingtur til Bjugn. 

For info; Ruth Marine, tlf 901 98 174
n  Mandag 14. mai, våravslutning

n  Lørdagskolen på By bedehus,  
4-10 år, kl 09.45-11.00:

n  Lørdag 14. april n  Lørdag 28. april

n  Maksklubben og Yngres på  
Å misjonshus, mandager kl 18:

n  Mandag 9. april
n  Mandag 23. april, våravslutning

n  Spre glede på Betania, Stoksund  
kl 11.30-12.30:

n  Lørdag 5. mai n  Lørdag 2. juni 

n  Babysang kl 12.00:
n   Hver onsdag i Åfjord kirke og første 

onsdag i måneden på Åfjord Helse-
senter. Ved Stine Kjenes.

n  Skolelaget på By bedehus  
kl 19.00-21.00:

n  Onsdag 11. april n  Onsdag 21. april
n  Onsdag 9. mai

Aktivitetskalender
Diverse aktiviteter

Barn og ungdom

Åfjord Begravelsesbyrå a/s 
Tlf 911 68 203
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n Søndag 25.03 - Palmesøndag
Matt 26,6-13
n Momyrstua kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til søndagsskolene i 
Stoksund og Åfjord.

n Sela fjellkirke kl 12.00
Gudstjeneste. Nattverd. Ofring til 
Selahaugens venner. Kirkekaffe.
Etter gudstjenesten er det samemisjons 
påskemøte v/Petter Skansen.

n Torsdag 29.03 - Skjærtorsdag
Luk 22,14-23
n Stoksund kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Bibelskolen 
i Grimstad.

n Fredag 30.03 - Langfredag aften
Joh 18,1-19,42
n Åfjord kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Kirkelig Ressurssenter 
for vold og seksuelle overgrep.

n Søndag 01.04 - Påskedag
Matt 28,1-10
Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Menighets-
fakultetet.

Søndag 15.04 - 3. søndag i påsketiden
Joh 10,1-10
n Åfjord helsesenter kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til KABB.

n Trygdepensjonatet kl 16:00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til KABB.

n Søndag 29.04 - 5. søndag i påsketiden
Luk 13,18-21
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Menighets-
arbeidet. Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten.

n Sela fjellkirke kl 19.00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene. 
Ofring til menighetens barne-ungdoms-
arbeid. Kirkekaffe.

n Torsdag 10.05 -  
Kristi himmelfartsdag
Luk 24,46-53
n Utegudstjeneste på Gildesfjellet kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til skolelaget i Åfjord.

n Torsdag 17.05 - 17. mai
Matt 22,17-22
n Åfjord kirke kl 10.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes.

n Stoksund kirke kl 11.30 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes.

n Søndag 20.05 - Pinsedag
Joh 14,15-21
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Norsk Luth-
ersk Misjonssamband.

n Stoksund kirke kl 14.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til menighets-
arbeidet.

n Fredag 25.05 - 
n Stoksund kirke kl 18.00 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene 
ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til Menighetsarbeidet.

n Søndag 27.05 - Treenighetssøndag
Luk 10,21-24
n Stoksund kirke kl 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Kristian Kjenes. Nattverd. 

n Fredag 01.06 - 
n Åfjord kirke kl 18.00 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene 
ved sokneprest Kristian Kjenes. 

n Søndag 03.06 - 2. søndag i  
treenighetstiden
Joh 3,26-30
n Åfjord kirke kl 10.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Kristian Kjenes. Nattverd.
Ofring til Menighetsarbeidet.

n Åfjord kirke kl 12.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Kristian Kjenes. Nattverd.
Ofring til Menighetsarbeidet.

n Søndag 10.06 - 3. søndag i  
treenighetstiden
Joh 1,35-51
n Sela fjellkirke kl 12.00
Gudstjeneste. Nattverd. Samemisjons-
stevne. Ofring til Samemisjon. Kirke-
kaffe.

n Søndag 17.06 - 4. søndag i 
treenighetstiden
Matt 16,24-27
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Barnevakten.

n Søndag 24.06 - 5. søndag i  
treenighetstiden
Matt 7,21-29
n Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til KIA.

Gudstjenester vår 2018

Bønn for Fosen
2018 blir et litt annerledes år for oss. Vi 
har ikke planlagt noen nye bønnedager 
på Misjonshuset. Det har vært tre slike 
samlinger inntil nå. Vi opplever at de 
har vært veldig gode og godt besøkt fra 
flere steder på Fosen. Neste bønnesam-
ling er planlagt til 18.-19. januar 2019.

Jesus vil at vi skal være med å fullføre 
det arbeidet Han har begynt. Han vil 
ha vekkelse på Fosen. Fokuset vårt er de 
som enda ikke har møtt Jesus. Og vi øn-
sker å oppmuntre og inspirere alle krist-

ne på Fosen til å se at vi står sammen om 
dette oppdraget. Derfor ønsker vi i år å 
besøke våre venner rundt om på Fosen. 
Iløpet av våren blir det et besøk i Bjugn 
og før sommeren regner vi med å ha en 
bønnevandring på Linesøya. Har du lyst 
til å være med på bønnevandringa? Da er 
du hjertelig velkommen til å være med! 
Ta kontakt med meg, så skal du få mer 
informasjon.

For arbeidsgruppa i Bønn for Fosen
Eli Dalsaune
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NOE PÅ HJERTET. Vi har utfordret sentrale personer i menigheten som vil kommentere 
noe av det som skjer i kirke og menighet. Denne gangen er det diakonarbeider Ruth 
Marine Murvold som lufter sine tanker for oss.

NOE PÅ HJERTET 

Prost Brita 
Hardeberg

Sokneprest 
Kristian Kjenes

Pensjonist 
Else Koren 
Nesheim

Menighets-
pedagog

Stine Kjenes

Diakonarbeider
Ruth Marine 

Murvold

«Alt dere vil at andre skal g jøre mot dere, 
skal også dere g jøre mot dem» står det i 
Matteus 7.12

Dette kalles den gyldne regel. Neste-
kjærlighetsbudet eller gjensidighetsbudet, 
finnes omtalt stort sett i alle religioner og 
livssyn. Eller på godt norsk; god gammel-
dags folkeskikk.

Vi lever i en hektisk verden og er under 
stort press på mange plan. Det har sin 
pris å være «vellykkede mennesker». 
Og midt oppi den hektiske hverdagen til 
folk flest, har vi kanskje glemt noe. Våre 
hjem er fulle av hjelpemidler til det meste, 
men allikevel har vi aldri vært travlere. For 
min del er det utrolig sjelden at jeg stik-
ker innom noen på besøk, uanmeldt. Eller 
rekker å ta en telefon til familie og venner 
rundt omkring. I gamle dager var det mer 
vanlig med kaffebesøk, ha middagsgjester, 
hyggelige fellesturer på ski eller til fots. På 
den måten fikk vi et felleskap, tid til en 
prat og fikk høre litt om hvordan det sto 
til med livet. 

Ensomhet er på mange måter blitt en 
ny folkesykdom og det er et felles ansvar 
å kunne klare å bekjempe den. Selv om jeg 
er ansatt som diakon, blir det jeg rekker 
over å regne som en dråpe i havet. Det er 
et prosjekt på flere skoler som heter «En 
hemmelig venn». Det fungerer slik at du 

får en spesiell person du skal være særlig 
oppmerksom mot, uten at vedkommende 
vet hvem den hemmelige vennen er. Jeg 
tenker at vi alle kan være hemmelige ven-
ner der vi er. Også de som har fast plass 
på helsesenteret. Det skal så lite til før du 
kan gjøre en forskjell og dagene for noen 
du møter blir så mye hyggeligere. Vi er alle 
forskjellige i måten vi kan vise omsorg på, 
men alle kan gjøre noe for noen. 

På den måten kan vi alle være litt diako-
ner eller medmennesker.

Skaperverket er også et felles ansvar.  Vi 
ønsker vel alle at barn og barnebarn fort-
satt skal ha en jordklode å bo på? Det er 
lett å tenke at det er storsamfunnet sitt 
ansvar, men vi må selv ta ansvar for vårt 
daglige forbruk. 

Åfjord og Stoksund menighet er grønn 
menighet, og vi har dermed forpliktet oss 
til å oppfylle visse miljøkriterier. Et av kri-
teriene for å være grønn menighet er blant 
annet at vi kjøper inn fairtradeprodukter. 

Det vil si at produsentene av varene vi 
kjøper, har et minimum av rettigheter.  De 
skal være garantert minstelønn, krav på 
lønn ved sykdom og graviditet, forsikring 
mot arbeidsulykker og retten til å danne 
fagforeninger. 

Ved å være grønn menighet er vi også 
med på å bekjempe fattigdom i andre de-

ler av verden. Det betyr blant annet at vårt 
forbruk må ned, for at noen som omtrent 
mangler alt, skal få litt å leve av. 

1/3 av landets innbyggere bor i en fair-
tradekommune, Åfjord kommune er ikke 
en av dem. En fairtradekommune bidrar 
til fattigdomsbekjempelse og utvikling 
hos bønder og arbeidere i sør gjennom 
sine innkjøp. Jeg vet ikke om det noen 
gang har vært diskutert om Åfjord bør 
bli en fairtradekommune, men det hadde 
vært flott om vi kunne ha blitt det! Det 
koster litt mer å kjøpe inn merkede fair-
trade produkter, men da hadde vi lokalt 
her i Åfjord tatt et bedre samfunnsansvar, 
og vi kan være med å gi mennesker andre 
steder i verden bedre livsvilkår. 

Vi har en handlingsplan for det å være 
grønn menighet og ved siste gjennomgang 
ble vi enige om at vi som menighet skulle 
oppfordre kommunen vår til å bli det. 

På verdensbasis er det faktisk 770 mil-
lioner som lever i ekstrem fattigdom. De 
får ikke dekket sine grunnleggende behov 
for mat, klær og hus.  Det kan virke fjernt 
for oss som bor trygt her, men ved å bidra 
til miljøet internasjonalt, ved for eksem-
pel fairtradehandel, kan også vi hjelpe.

Den gyldne regel omfatter omsorg for 
hverandre her vi bor, og for mennesker 
i andre deler av verden. Samtidig som vi 
gjør en innsats for miljøet og jorden som 
både fattig og rik skal dele.

Ta deg tid til din neste


