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Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.

GOD PÅSKE!
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Private telefoner:
Brit Helen Hoås, kirkeverge, 
Tlf 480 85 726
Kristian Kjenes, sokneprest
Tlf 922 26 783
Stine Kjenes, menighetspedagog
Tlf 922 14 357
Ruth Marine Murvold, diakonarbeider
Tlf 901 98 174
Astrid Elvebakk, organist,
Tlf 72 53 12 76
Ole Petter Halsvik Skansen, kirketjener
Tlf 477 09 093
Einar Strøm, gravplassarbeider
Tlf 404 89 173
Reidar Moen, kirketjener Stoksund.
Tlf 901 09 251

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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Rett og feil fokus
Det fortelles om en kristen kunstmaler. 
Han laget et bilde av Jesus på korset. Ved 
foten av korset sto forskjellige personer. 
Folk stimlet sammen for å beundre bildet. 
Men de var mest opptatt av personene 
rundt korset, og kastet bare et kjapt blikk 
på Jesus. Da ble kunstneren frustrert og 
ødela hele maleriet. For målet med male-
riet var ikke nådd. 

Påsken er høytiden som mer enn det 
meste frister til feil fokus. Tiden før påske 
handler egentlig ikke om karneval, boller 
og fastelavnsris. Påsketidens mening er 
ikke gitt av skiturer, solvegger og appel-
siner. Mye er koselig, og ingen må gjøre 
seg til religiøse gledesdrepere. Men hva er 
viktig?

Påsken er festen for at Gud viste sin 
kjærlighet på en totalt annerledes måte. 
Han avdekket sin storhet ved å stige ned 
i det små. Han åpenbarte sin herlighet 
gjennom det som alle vil se ned på. Kristus 

ble ført inn i et intenst mørke og led for 
våre synder og avvisende holdninger. 

Men det ble noe totalt nytt. Seieren 
kan ikke sammenlignes med noe annet. 
Kristus oppsto fra de døde for å vise at det 
fins en vei ut av graven. De som tror og tar 
imot, oppnår et liv og en velsignelse fra 
Gud som varer helt inn i evigheten. 

Overlege Gordon Johnsen fortalte om 
en lege som gikk kveldsvisitt. I en krok lå 
en pasient med dyp depresjon. – Hvordan 
står det til? spurte legen. – Jeg er forlatt 
av Gud, svarte pasienten. Da fikk legen 
visdom til å si: – Så vidt jeg vet har bare 
én i menneskehetens historie vært forlatt 
av Gud, og det har han vært for at du skal 
slippe å være det. 

«På det liv jeg ikke levde, på den død jeg 
ikke døde, bygger jeg et evig liv», heter 
det i en gammel strofe. Dette er vel verdt å 
skarpinnstille på i påsken.

Av Asbjørn Kvalbein, Norea Mediemisjon

Påskeandakt
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Mitt barndomsminne
Jeg velger å fortelle litt om hvordan barn-
dommen min i Stavanger var. Jeg bodde 
utenfor sentrum. Skoleveien var kort, ca 
ti miutters gange. I klassen min var vi 32 
jenter, og vi hadde stort sett samme lærer i 
alle sju årene på folkeskolen.

Dagene var fylt med aktiviteter. Om et-
termiddagen var vi mange unger ute i gata 
som lekte.

Vi hoppet tau, kastet veggball og spilte 
med klinkekuler om etiketter. Etikettene 
fikk vi fra hermetikk-industrien. Den gan-
gen var Stavanger en «hermetikkby», 
ikke oljeby.

I 7-8 årsalderen var jeg mye opptatt med 
å leke med dukkene mine. En naboven-
nine hadde et telt i hagen, og der satt vi 
ofte i timevis og sydde dukkeklær og lekte 
med dukkene.

Jeg vokste opp på 50-tallet, og begynte 
på skolen i 51. På denne tiden kjøpte 
foreldrene mine hyttetomt på Bersagel, 
et sted som om ligger tre mil fra Stavan-
ger. Den gang var veiforbindelsen dårlig, 
så lokalbåten ble framkomstmidlet. Far 
ryddet hyttetomta og satte opp hytte der. 
Det var et møysommelig arbeid å rydde 
bort steinen fra tomta, men så ble det til 
et steingjerde rundt eiendommen – etter 
riktig jærbutradisjon.

Hytta ble flittig brukt i sommerhalvåret. 
Vi reiste hver helg. Den gangen var lørdag 

arbeidsdag, og etter arbeidstid gikk vi til 
kaien for å bli med båten inn fjorden til 
Bersagel.

Min far hadde den velkjente grå rygg-
sekken som var vanlig på den tiden, og 
mor hadde alltid med et spann med søn-
dagsmiddagen vår. Broren min, som er fire 
år yngre enn meg, og jeg gledet oss alltid 
til å reise med dampbåten. Turen tok sin 
tid, så det var ikke så mye igjen av dagen 
da vi kom fram.

Det meste av skoleferien tilbrakte vi på 
hytta. Melk kjøpte vi fra nabogården og 
jeg pleide å gå å hente melk i et spann når 
gårdsfolket hadde melket om kvelden. 
Katten satt tålmodig og ventet på den 
tradisjonelle melkedråpen den var vant til 
å slikke i seg etter endt melking.

Det var ikke langt å gå bort til gården 
fra hytta. En gang jeg var på vei tilbake var 
hesten kommet ut av innhegningen den 
gikk i. Da jeg ble klar over at hesten var løs 
begynte jeg å løpe. Jeg var redd, og hesten 
kom selvfølgelig etter meg. Vi hadde ikke 
fått steingjerdet rundt hytta ennå, så jeg 
hadde hesten bak meg helt til hyttedøra. 
Jeg glemmer det aldri, og siden har jeg alltid 
vært redd hester. (Det har gitt seg litt med 
årene, siden jeg har en mann som har hes-
ter og er lidenskapelig opptatt av dyrene). 
Tilbake til Stavanger by: Det var sjelden 
snø i Stavanger, så det ble lite skigåing. 

Ville en ut å stå på ski måtte vi ut av byen. 
Det betydde buss eller togreise. Når det 
en sjelden gang kom snø som ble liggende, 
var gleden stor.  Det beste av alt var at 
vanligvis når det skjedde kom overlære-
rens stemme i høyttalerne i alle klasserom 
og forkynte at alle kunne ta fri grunnet 
snøen. Vi kalte det «rennelov». Det var 
jubel i gangene når alle elevene stormet ut.

Like ved oss var det en lang bakke med 
mange sidegater. Disse ble sperret av med 
sperringer satt opp av veimyndighetene, så 
ingen biler kunne kjøre inn i bakken.

Etter hvert yrte det av barn i alle aldre i 
bakken og de holdt det gående til sent på 
kveld. Kjelkene kom fram, og alt tenkelig 
som kunne akes på og gikk fort,  ble tatt 
i bruk.

Hver torsdag kveld var vi noen venninner 
som gikk i Yngres og der fikk vi mange 
venner.

I blant reiste vi på weekend-turer og her 
opplevde vi mye, både lek og alvor.

I Yngres gikk jeg i mange år. Det jeg 
lærte, og ble en del av, har jeg tatt med meg 
hele livet.

Berit Sivertsen
Jeg utfordrer Lise Taraldsen til å skrive 
neste gang.

Dugnad og plantedager 2019
Dugnad i kirka og på kirkegårdene:

ÅFJORD KIRKE OG KIRKEGÅRD
Mandag 13. mai kl 10.00 og utover dagen.
Det blir dugnad med raking av løv og kvister med mere på kirke-
gården. Ta gjerne med rive. Samtidig blir det vaskedugnad i kirka.  
Det serveres formiddagsmat!

REVSENS KIRKEGÅRD
Lørdag 11. mai kl 10.00 og utover dagen.

Plantedager:
Blomsterfondet vil være tilstede på plantedagene og dele ut plan-
ter. Alle graver skal få gratis planter. Dersom du ikke kan hente ut 
plantene til gravene dine på plantedagen, 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 plan-
tedagene.

Det vil bli muligheter for å kjøpe planter på plantedagen i til-

legg til de som finansieres av blomsterfondene.
Hvis du ønsker å være med å gi en hjelpende hånd til de som 

trenger hjelp til plantingen, er det veldig fint om du møter opp 
denne dagen. 

Åfjord kirkegård: Mandag 27. mai kl 10.00-14.00
 Onsdag 29. mai kl 14.00-18.00
Tårnes gravplass: Onsdag 5. juni kl 14.00-15.30
Stokkøya gravplass: Lørdag 1. juni kl 10.00
Linesøya gravplass: Lørdag 1. juni kl 14.00  
Revsnes kirkegård: Lørdag 25. mai kl 10.00  
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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 gravplassarbeider Einar Strøm som lufter sine tanker for 
oss.

NOE PÅ HJERTET 

Undringskompetanse. Det er et nytt ord 
jeg har lært meg nå i vinter: Undrings-
kompetanse. (Fortsatt undres jeg litt på 
hva det betyr) Det finnes en nyttig og god 
undringskompetanse alle mennesker bæ-
rer med seg. Kunsten er å bruke den slik 
at den beriker livene våre.

UNDRING SKAPER
Jeg synes det til tider er slitsomt å ta valg. 
Vi må liksom ta de smarte valgene hele 
tiden, nok om det….men så også med 
undringen. Hva er det livsberikende og 
undres over? Her er det individuelle for-
skjeller, men det handler om alt ifra våre 
egne liv til de store spørsmålene i verden. 
Det kan være de enkle tingene som: Hvor-
for går det mest i hvitost og pølsepålegg 
på nistepakken, kanskje mister jeg noe 
her…. til de litt mer filosofiske, hvorfor er 
det så mye hat i verden? Hva er det som 

gjør at vi mennesker påfører hverandre så 
mye ondt? 

Jeg tenker det er livsberikende og undres 
over det som skaper noe godt. I disse da-
ger er jeg veldig glad for de som en gang i 
tiden undret seg over: Hvorfor er det ikke 
mulig å klippe sau på en litt enklere måte 
enn med en saks? Jeg kan i dag klippe sau-
ene mine med elektriske klippemaskiner. 
Eller de som puttet hest(ekreftene) under 
panseret på bilen og traktoren. Jeg må 
innrømme at hverdagen hadde sett an-
nerledes ut dersom jeg ikke hadde hatt 
de fremkomstmidlene. Fantastisk. Tenk 
på hvor mye enklere livet har blitt av den 
grunn. Undring skaper! 

TAKKNEMLIGHET OG GLEDE
Noe av det jeg ofte har undret meg over 
er: Takknemlighet skaper glede! Dersom 
det er sant, så har jeg i alle fall en rettesnor 

for undringen min: Hva er jeg 
takknemlig for? Akkurat nå, 
skal jeg være ærlig, så er jeg 
ufattelig takknemlig for alt 
jeg har erfart etter å ha startet 
i jobben ved Åfjord kirke. 
Livet er så veldig levende. 
Hvordan er det mulig at en 
gravplassarbeider opplever 
det slik?  Stikk innom bua 
mi og vi kan undres over 
det sammen. Noen stikkord 
er samtaler, praktiske opp-
gaver, mye som må læres, 
fellesskap, tunge stunder i 
møte med sorgen, begra-
velser, gudstjenester, nåde, 
dåp, bryllup osv.

Jeg var så heldig at som 
guttunge hadde jeg mu-
lighet til å stikke innom 

farmor og farfar i 15 minutter hver dag før 
jeg dro til skolen. Det jeg nå forstår er at 
de sendte med meg en god undringskom-
petanse inn i livet. (Ikke minst hvilken 
twist som er best, og at en gulrotbit ikke er 
å forakte.) De tok meg med inn i verdens-
historien, delte tanker og følelser, holdt 
meg oppdatert på slekten og formidlet 
sine verdier på en lun, god, undrende og 
kjærlig måte. Den største undringen far-
mor og farfar skapte i mitt liv disse mor-
genstundene, var hvor fantastisk det er at 
noen ser meg, bryr seg om meg og tar seg 
tid til meg. Noen som blir så lykkelig for at 
jeg dukker opp. Tror du det skapte glede i 
denne guttungen sitt liv?

PÅSKE
Farmor og farfar var med å skape et veldig 
godt forhold til påska for min del. Slekt 
strømmet til. Det var felleskap, ski og 
glede. Jeg undres på om dette har påvirket 
meg i forhold til at jeg i møte med påskens 
budskap i kirken blir fylt med takknem-
lighet og glede? Ja, jeg tror det, koblet 
sammen med alle besøkene før skolen. 
Gud elsker meg så høyt. Forstår jeg det? 
Nei, ikke når jeg ser alt det onde i verden, 
men påskens budskap er veldig spesiell.

KAFFE OG TE KANSKJE?
Tilslutt et sitat fra en leder:

«Jeg har sett at uten oppmuntring, uten 
relasjoner og kun mål, handlingsplaner og 
systemer, faller 80 prosent fort av. Jeg har 
erfart at å drikke kaffe er selve inngangs-
porten til å bygge tillit og troverdighet inn 
i en annen verden.» ( Jostein Krogedal)

Jeg undres over om det er bare kaffe som 
duger……?

Hjertelig velkommen til og undres om 
du ønsker det!

Undringskompetanse

Prost Brita 
Hardeberg

Sokneprest 
Kristian Kjenes

Pensjonist 
Else Koren 
Nesheim

Menighets-
pedagog

Stine Kjenes

Diakonarbeider
Ruth Marine 

Murvold

Gravplass-
arbeider

Einar Strøm

Velkommen til Åfjord kirke

TIRSDAGER 15.00-17.00

Velkommen til kirka til en prat, 
stille stund for deg selv, eller bare innom for å se. 

Det er kaffe på kanna og vi steker vafler

FRA 7. MAI

Velkommen til Åfjord kirke

ÅPEN KIRKE

Åfjord og Stoksund sokn
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Konfirmanter i Åfjord og Stoksund sokn 2019

26.05.2019: 
STOKSUND KIRKE KLOKKA 11
Leon Bjerkan-Refsnes 
Maja Sofie Sæther 
Martin Blix 
Niklas Solberg Ottesen 
Victoria Mari Røsnes Sydskjør 

02.06.2019
ÅFJORD KIRKE KLOKKA 10 
Ailin Kristine Sydskjør 
Ane Saltbones Sørdahl 
Asgeir Arnevik 
Daniel Pedersen 
Fredrik Kolmannskog 
Jenny Aurora Murvold Elstad 
John Adrian Nini 
Malin Sofie Moan Stedtler 
Mikal Haugsnes 
Ronja Stjern 
Sigve Syltern Gilde 
 
ÅFJORD KIRKE KLOKKA 12 
Bendik Elias Kjenes 
Birger Valleraunet 
Eirin Anita Hanssen 
Eirin Mørreaunet 
Erling By 
Eskil Nordtømme 
Hanne Katrine Frengen 

Iben Victoria Bårdvik 
Maren Torgersen Selnes 
Maria Farnes Arnevik 
Marie Staven 
Marthe Larsen 
Rakel Moen 
Silje Aaknes 
Silje Hynne 
Sivert Skorstad Haltstrand 
Sofie Madelen Lunde 
Sondre Stjern 
Tori Sandøy Aune 
Trond Harbak 
Vegar Grøtting 
Øystein Grøtting 

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.

Kirkevalget 
2019
I år er det nytt valg av menighetsråd og 
bispedømmeråd. Begge disse valgene 
foregår samtidig som kommunestyre-
valget.
 
Og hos oss i Åfjord, skjer det i nærheten 
av de samme lokalene som kommune-
valget foregår i.

Alle som er over 15 år eller fyller 15 år 
i 2019 har stemmerett ved kirkevalget.

Kandidatliste kommer i neste menig-
hetsblad.

Menighetsrådet har to representanter 
i kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd 
vil fra 2020 bestå av representanter 
fra Roan menighetsråd og Åfjord og 
Stoksund menighetsråd. Fellesrådet tar 
seg av administrative og økonomiske 
oppgaver på vegne av soknene. Og har 
ansvar for gravferdsforvaltningen i 
kommunen. 

En undersøkelse blant menighets-
rådsmedlemmer viste at et stort flertall 
trives og opplever det som meningsfylt 
å være med i menighetsrådet. 85 prosent 
synes vervet er mer eller like tilfredsstil-
lende som de hadde forventet.

Send løsningen til oss  innen 4. juni 2019. Denne sender du inn til menighetsbladet@afjord.kirken.no eller Menighetsbladet, Øvre 
Årnes 7, 7170 Åfjord. Husk å skrive navnet og adressen din. Vinner av premie for kryssord i forrige nummer, ble Daniel Guttelvik, 
Stokksund. Premie er sendt i posten.

Påskequiz
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Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hilsener. Anbefalt annonsepris er kr 150,-. An-
nonsen betales til Menighetsbladets konto 4345.06.19214, eller VIPPS nummer 
112535.

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse, blomsterhilsener og pengegaver 
i anledning vår kjære Einar Andreas 
Sundets bortgang og begravelse. Takk til 
ansatte ved Åfjord Helsesenter gr 4 for 
god pleie og omsorg.

Aud, Ingrid, Einar og Mona m/fam

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse, blomster og pengegave til Norsk 
Luftambulanse ved vår kjære Martin 
Skaset’s bortgang og begravelse.

Målfrid,  Odd-Arve,  Tone og Linnea
 

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord pleie og omsorg, gruppe 2 ved 
sykehjemmet, i forbindelse med Helge 
Frønes sin begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal, 
pleie og omsorg

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord Helsesenter i forbindelse med 
Einar Andreas Sundet sin begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal, 
pleie og omsorg

Livets gang
Åfjord
Døpte
17.02.2019 Nova Sporsheim Arnevik
17.02.2019 Hedda Storsve Eidlaug
10.03.2019 Lily Humstad Hagen
10.03.2019 Sebastian Berdahl

Stoksund
Døpte
24.03.2019 Daniel Paretski
24.03.2019 Emil Paretski
24.03.2019 Aleks Paretski
24.03.2019 Emrik Emilio Ugedal Braseth
24.03.2019 Anine Hegvik

Døde
13.03.2019 Kristine Høvik f. 1927

n Å misjonsambandsforening, alle 
møter kl 19.00:
n  Torsdag 11. april misjonsmøte på Å 
misjonshus. Besøk av Mongoliamisjonær, 
Åshild Sørhus.
n  Torsdag 11. april, misjonsmøte på Å 
misjonshus
n  Torsdag 2. mai, misjonsmøte hos Per 
Strømsli
n  Torsdag 23. mai, misjonsmøte hos Eva 
og Petter Monstad
n  Torsdag 13. juni, misjonsmøte hos Bar-
bro og Øyvind Ugedal

n Kvinnegruppa på Å misjonshus, alle 
møter kl 19.30
n  Tirsdag 9. april, møte hos Venke Tinnen
n  Tirsdag 21. mai, møte hos Brit Kverndal
n  Tirsdag 18. juni. Møte på hytta til Kari 
Skaldebø, avgang fra misjonshuset kl 
18.00.

n  Å misjonshus:
n  Bønnemøter hver mandag  kl 19.15

n By misjonsforening:
n  Fredag 12. april, møte på By bedehus, 
kl.19.00 
n  Mandag 29. april, foreningsmøte hos 
Elsa og Per Bolme, kl.19.00
n  Mandag 13. mai, foreningsmøte hos Lil-
lian og Torstein Fossan, kl.19.00
n  Fredag 17. mai, 17- mai fest, kl.18.00
n  Mandag 10. juni, pinsemøte med Tarjei 
Løvik, kl.16.00

n Blomsterbasar By Bedehus lørdag 25. 
mai kl 14.00. Utlodning, etterrmiddags-
kaffe og god stemning!

n Sørdalen misjonsforening:
n  Tirsdag 9. april, bibelgruppe hos, Aud og 
Arne Amundal kl 19.30
n  Tirsdag 30. april, bedehusbasar, kl 19.00
n  Tirsdag 14. mai, misjonsmøte hos Heidi 
og Helge Nilsen kl 19.30
n  Fredag –søndag 24-26 mai, weekend på 
Skjervøya

n Musikkoret Håp:
Øvelser på Å misjonshus, annenhver man-
dag kl.19.30-21.30
n  Mandag 23.april n  Mandag 6. mai

n  Stokkøy baptistmenighet på Betania:
n  Påskedag, 21. april, påskemøte kl 18.00
n  Onsdag 24. april, søsterringen, møte 
kl 12.00. Kontakt Eli Dalsaune, tlf. 
48889304
n  Søndagsmøte, 5. mai kl 18.00
n  Onsdag 22. mai, søsterringen, møte kl 
12.00.
n  Søndagsmøte 2. juni, kl 18.00

n  Babysang i kirka hver onsdag kl 
12.00. Kontaktperson Stine Kjenes.

n  Skolelaget på By bedehus  
kl 18.00-21.00:

Skolelaget reiser på tur til Makedonia 11.-
18. april
n  Onsdag 15. mai n   Onsdag 29. mai
n  Onsdag 12. juni

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

Mandag 29. april, våravslutning

n  Agentklubben på Sørdalen bedehus 
kl 17.30-19.00

n  Mandag 29. april, bowlingtur til Bjugn, 
avreise tidligere!
n  Mandag 20. mai, tur til Karlsaunestran-
da, kl 17.30

n  Spre glede på Betania, Stoksund  
kl 11.00-12.30:

n  Lørdag 4. mai n  Lørdag 1. juni

Barn og ungdom

Smånytt
BLOMSTERBASAR 
By Bedehus lørdag 25. mai kl 
14.00. Utlodning, etterrmiddags-
kaffe og god stemning!
VELKOMMEN!

VÅRKONSERT 
Åfjord kirke 29. april kl 19.00.
Lokale sang- og musikkrefter 
deltar.

Aktivitetskalender
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n Søndag 14.04 - Palmesøndag
Joh 12,1-13
n Momyrstua kl 11.00
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Ofring til søndagsskolene i kommunen.

n Sela fjellkirke kl 12.00
Gudstjeneste. Nattverd. Ofring til 
Selahaugens venner. Kirkekaffe.

n Torsdag 18.04 - Skjærtorsdag
Joh 13,1-17
n Åfjord kirke kl 18.00
Påskemåltid ved Kristian Kjenes. 
Nattverd. Ofring til eget arbeid.

n Fredag 19.04 - Langfredag aften
Luk 22,39-23,46
n Stoksund kirke kl 18.00
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Ofring til Blå Kors Norge.

n Søndag 21.04 - Påskedag
Joh 20,1-10
n Åfjord kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Nattverd
Ofring til Normisjon Trøndelag

n Søndag 28.04 - 2. søndag i 
påsketiden 
Joh 20,24-31
n Sela fjellkirke kl 12.00
Samtalegudstjeneste med konfirmanter. 
Ofring til menighetens barne-ungdoms-
arbeid. Kirkekaffe.

n Søndag 05.05 - 3. søndag i 
påsketiden
Mark 6,30-44
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Ofring til P22.

n Stoksund kirke kl 14.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Nattverd. Ofring til Norges Kristelige 
Student og Skoleungdomslag. 

n Åfjord kirke kl 19.00 
Vårkonsert med lokale sang- og 
musikkrefter.

n Fredag 17.05 - 17. mai
Luk 17,11-19
n Åfjord kirke kl 10.00 
Festgudstjeneste ved Kristian Kjenes.

n Stoksund kirke kl 11.30 
Festgudstjeneste ved Kristian Kjenes.
 
n Søndag 26.05 - 6. søndag i 
påsketiden
Matt 6,7-13
n Stoksund kirke kl 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til menighets-
arbeidet.

n Søndag 02.06 - Søndag før pinse
Joh 16,12-15
n Åfjord kirke kl 10.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Menighets-
arbeidet

n Åfjord kirke kl 12.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Menighets-
arbeidet

n Søndag 09.06 - Pinsedag
Joh 14,23-29
n Åfjord kirke kl 11.00 
Høytidsgudstjeneste ved Kristen 
Skriver Frandsen. Nattverd. Ofring til 
Norsk Luthersk Misjonssamband.

n Søndag 16.06 - Treenighetssøndag
Apg 17,22-34 
n Sela fjellkirke kl 12.00
Gudstjeneste. Nattverd. LysVåken. 
Ofring til Samemisjon. Kirkekaffe.

n Søndag 23.06 - 2. søndag i  
treenighetstiden
Joh 3,1-13
n Åfjord kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Ofring til Kirkens Bymisjon.

n Stoksund kirke kl 14.00
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Ofring til Menighetsfakultetet.

Gudstjenester vår 2019

Åfjord Begravelsesbyrå a/s 
Tlf 911 68 203
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Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD, TLF 72 53 12 33

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!

BETELSKIPET ELIESER 6 
Elieser kommer til Åfjord, 
Monstad kai. 
Møte søndag 12. mai kl. 16. 

Berit Karlsaune

Før lyset  bryter fram
Meditasjoner for fastetid og påske
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Fastetiden er en forberedelse til påsken, en tid for å dvele over bibeltekster som leder fram mot påskemysteriet og lyset som vi vet skal bryte fram.

I denne boka tar Berit Karlsaune utgangspunkt i en bibeltekst for hver dag gjennom hele fastetiden og påskehøytiden. Gjennom korte fortellinger fra sitt eget liv gjør forfatteren bibelteksten aktuell og nær og inviterer leseren til å meditere videre ut fra dagens tema.

Berit Karlsaune kommer fra Trøndelag og er teolog og skribent. Hun har tidligere gitt ut Barnet som forandret verden på Verbum.

Før lyset bryter fram
Meditasjoner for fastetid og påske

FØR LYSET 
BRYTER FRAM

Fastetiden er forberedelse til 
påsken, en tid for å dvele over 
bibeltekster som leder fram 
mot påskemysteriet og lyset 
som vi vet skal bryte fram.
I denne boka tar Berit 
Karlsaune utgangspunkt i 
en bibeltekst for hver dag 
hjennom hele fastetiden og påskehøytiden.

Berit Karlsaune har røtter i Åfjord. Boka er gitt ut på 
Verbum Forlag. 
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Nytt bårehus ved Åfjord kirke
Bårehuset ved Åfjord kirke, som ble bygd 
på 60-tallet ble revet i høst, og nytt båre-
hus står nå klart til å tas i bruk.

Over lengre tid, har det vært snakket om 
at det var store mangler ved det gamle 
bårehuset; det manglet eget visningsrom, 
vann/vask for stell, var i minste laget når 
det oppsto situasjoner med flere dødsfall, 
mangelfullt toalett for rullestolbrukere, 
en kjølemaskin som stadig krevde dyrt 
vedlikehold.

Åfjord kommune, ved Lars Helge Kol-
mannskog, koordinerte arbeidene.

Eggen arkitekter AS tegnet løsningen, 

mens Rædergård entreprenør hadde job-
ben med bårehuset, sammen med rørleg-
ger Sv. Pettersen, Hyllmark Elektro og 
Fosen Ventilasjon.

«Dette gjorde de på en veldig god 
måte», sier kirkeverge Brit Hoås. Kjøle-
romsløsningen er levert av Bentzen AS. 
Hele det gamle huset måtte rives, for 
at vi skulle få en mest mulig praktisk og 
framtidsrettet løsning. Bygget ble meget 
vakkert, og er godt tilpasset kirkebygget 
og kirkegården.»

PRAKTISKE LØSNINGER
Bårehuset inneholder nytt og stort toalett 
for besøkende på kirkegården med plass 
for rullestolbrukere. Det har et eget vis-
ningsrom for pårørende som ønsker det 
og et stort arbeidsrom med vask og vann, 
der stell av døde kan foregå. I tillegg er 
kjølerommet nå blitt til en lukket kjøle-
celle med plass til inntil seks kister. Det 
benyttes en enkel heiseanordning for å 
løfte på plass kistene slik at brukerne ikke 
skal trenge å foreta tunge løft med bårene.

«Vi har endelig fått et lenge etterlengtet 
arbeidsrom, der vi kan utføre vårt arbeide 

på en mye mer diskret og hygienisk måte, 
spesielt i forbindelse med ulykker», sier 
leder for Åfjord Begravelsesbyrå, Line 
Gran Hansen. «Her er det også godt til-
rettelagt for at pårørende kan sitte alene i 
ro og fred, når de ønsker å ta avskjed med 
sine kjære».

Og gravplassarbeider Einar Strøm 
tilføyer: «For oss som arbeider på kir-
kegården, er det nå blitt veldig lettvint å 
flytte kister mellom bårehuset, kirken og 
gravstedet. Også i en slik bransje er gode 
HMS-tiltak viktig for de ansatte.»

Kirkeverge Brit Hoås, Line Gran Hansen 
fra Åfjord Begravelsesbyrå og gravplassar-
beider Einar Strøm.

Plantegning av det nye bårehuset.


