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Flott utsikt fra Mælanakken! 
Bildet er tatt av Helge Nilsen i forbindelse med friluftsgudstjenesten Kristi Himmelfartsdag 25. mai 2006

Endelig er målet nådd!Endelig er målet nådd!

Åfjord kirke Stoksund kirke

Endelig er målet nådd!

 



Jeg har vært i Oslo i begravelse. En onkel
av meg døde rett etter påske. Han rakk å bli
90 år i mars. Han var en ruvende skikkelse
med store hender, som han likte å bruke til
praktiske ting. Like til det siste var han med
i Aksjon ved i Oslo. Det er pensjonister som
hogger ved og kjører den ut til mennesker
som trenger det gjennom vinteren. Han var
praktisk anlagt av  natur, men han var utdan-
net  matematiker, brant for det og under-
viste i matematikk på universitetet i   Oslo.
Han strikket knestrømper, votter og gensere
med de flotteste mønstre, sydde vakre
korsstingsbroderier, og han slo nupereller.
Han kastet på stikka, spilte bridge, kunne
navnet på de fleste planter, plukket bær og
sopp, og var en ivrig fotograf.
Han var med i motstandsbevegelsen under
krigen, og leiligheten til han og tanten min
var dekkleilighet. ”Mang en flyktning som
kom seg over til Sverige kunne takke onkel-
en min for det”, sa ”Even”(dekknavn) i
begravelsen.
Onkel var sosial, rett fram, ærlig og til tider
utrolig sta. Og så var han fadderen min! Og
jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg
har hatt et slikt flott og mangfoldig men-
neske nært innpå meg i livet mitt. Som barn
og ungdom var jeg vel ikke bevisst på
hvilken betydning han hadde for meg.
Visste bare at jeg var glad i han, hyggelig
å være sammen med og spennende å snakke
med. Men som voksen, og kanskje spesielt
nå som han er borte,  tenker jeg over og
skjønner hva han har betydd for meg. Jeg
har lært mye av han, og jeg tenker også på
hvor viktig det var for meg, ja, for alle barn
og unge, å ha slike trygge, stødige personer
rundt seg. Personer som en vet, selv om de
ikke har sagt det, vil stille opp for en hvis
en trenger det. Det er som en stødig vegg i
livet. Onkel var en slik person, og nå er han
borte. Og jeg tenker og funderer over livet
slik jeg veldig ofte gjør i møte med døden.
Hvordan levde han livet sitt? Hvordan lever
jeg livet mitt?

Faren min var glad i å dikte. Han har skrev-
et en salme som handler om livet, og vi i
familien synes den er veldig flott. Vi sang
den i begravelsen hans, og nå har jeg lyst til
å dele den med deg  som leser dette.

Sommeren ligger foran oss. Nyt den! Husk
at dagene som går er livet ditt! Ta deg tid
til å stoppe opp og kjenne etter. God som-
mer ønskes dere alle med fars salme. 
(Kan synges på melodien til salmen ”Over-
måde, full av nåde”.)

LEV SOM DAGEN VAR DEN SISTE

Lev som dagen var den siste 
som er gitt deg av din Gud.
Lev som om du sikkert visste
at i morgen dødens bud
kaller deg fra dine kjære
og fra det som var ditt verk.
Lev så den kan budskap bære
om en kjærlighet så sterk.

Finnes det en venn som venter
på forsonings ord fra deg,
vil når dødens hånd deg henter,
være stengt forsonings vei.
Skal han da med tanker triste
minnes deg når du er død?
Lev som dagen var den siste,
gå og hjelp han i hans nød.

Har du sveket der du skulle
vist et tegn på kjærlighet.
Stod fra deg en taushets kulde
når du skulle vært profet?
Det er ingen tid å miste,
Gjør den gjerning, si det ord!
Lev som dagen var den siste
som du har på denne jord.

Kan når Herrens dom skal falle 
du med visshet gi det svar:
”Kristus kan jeg Frelser kalle,
på sitt kors min straff han bar”.
Uten det kan ingen driste
seg til håp om liv hos Gud.
Lev som dagen var den siste
du fikk høre nådens bud.

Else  

D i a ko n e n

Etter at kirkeklokkene i Åfjord ble automatis-
ert, oppsto det en endring i tradisjonen med
ringing kvart på elleve på søndagene.
Det er vanlig at det ringes klokka 10.00,
klokka 10.30 og klokka 10.55 før en ordinær
gudstjeneste.
I Åfjord kirke har det imidlertid vært vanlig
ganske lenge at det ikke ble ringt klokka
10.30, men klokka 10.45.
Menighetsrådet vedtok derfor at en ønsket å
videreføre denne tradisjonen med ringing
klokka 10.45, av følgende grunner:
Kirken er en tradisjonsbærer, og dette er en
lang tradisjon i Åfjord kirke. Det startet i en
tid da kirken hadde en kirketjener som var
dårlig til beins, og som klaget til soknepresten

over at det ble slitsomt med tre turer opp og
ned i tårnet før hver gudstjeneste. Sokne-
presten foreslo da at han skulle droppe 10.30-
ringingen, og heller ringe 10.45 og vente i
tårnet de fem minuttene før han skulle ringe
10.55. Da sparte han i alle fall en tur.  Og slik
ble det.
Det er også trivelig å høre klokkene kalle
mens en er på kirkeveg. De fleste kommer
med bil til kirken, mens de som bor i nær-
område og som går til kirke, gjerne starter opp
15-20 minutter før klokka 11.00, og de vil da
kunne høre 10.45-ringingen på sin vandring
til kirken.

Kirkevergen

Kling no klokka 1

side 2                                                             Menighetsblad for Åfjord prestegjeld

Min sang! 
Her er mitt bidrag til ”Min sang.” Det
er en sang jeg liker godt, og jeg synes
den har et bra innhold. Vil også med
denne sangen sende en hilsen til årets
konfirmanter og gratulere med
konfirmasjonen.

Din tanke er fri!

Din tanke er fri,
hvem tror du den finner.
Den flykter forbi,
slik skygger forsvinner.
Den kan ikke brennes,
av fiender kjennes.
:/: Og slik vil det alltid bli:
Din tanke er fri! :/:

Jeg tenker hva jeg vil,
mitt ønske bestemmer.
I stillhet blir det til,
i ukjente drømmer.
Min tanke og lengsel
vil bryte hvert stengsel.
:/: Og slik vil det alltid bli:
Min tanke er fri!” :/:

Og tvinges vi inn
bak jernslåtte dører,
da flykter den vind
som tankene fører.
Fordi våre tanker
kan rive ned skranker.
:/: Og slik vil det alltid bli:
Vår tanke er fri! :/:

Jeg utfordrer Klara Anita Flenstad til 
å skrive om sin sang neste gang.

Hilsen Jorid Dolmseth Moan
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Till kärleken
Konsert i Stoksund kirke fredag 7. juli
kl. 18.00. Dikt og viser av Dan Andersson
ved Svein Lilleengen, Eva og Ola Garli.
Kollekt ved utgangen. Alle er hjertelig
velkommen!

Stevne i Sørdalen
Det blir stevne for Normisjon i Sørdalen
bedehus søndag 13. august kl. 14.00.
Besøk av Marta Stormo og Astrid Brei-
vold. Hjertelig velkommen!

Teltmøter i Åfjord
Med unntak av mandag 21. august blir
det teltmøter i Åfjord ved Misjons-
sambandet i tiden tirsdag 15. august til og
med søndag 27. august. Teltet blir stå-
ende på ”Nesset” ved Rådhuset, og alle
møtene begynner kl. 19.30. Så langt en
har oversikt når dette skrives, blir det
Asbjørn Kvalbein og Kristian Fagerli
som kommer som talere. Ellers vil også
sang- og musikkrefter delta. Det blir 
enkel bevertning etter møtene. For øvrig

viser vi til oppslag når møteserien nær-
mer seg. Vi håper at riktig mange vil
komme til disse møtene, og vi ønsker
unge og eldre hjertelig velkommen til
samlingene om Guds ord! Vær med i
bønn for denne møteserien!

50- og 60-årskonfirmantene
Samlingen for 50- og 60-årskonfirmant-
ene i Åfjord blir søndag 20. august, mens
samlingen for de samme årskullene i
Stoksund blir søndag 3. september. Begge
steder begynner feiringene med guds-
tjenester i kirkene kl. 11.00 med påfølg-
ende festsamvær for jubilantene med
ektefeller. Du finner navnene på jubi-
lantene på annet sted i dette menighets-
bladet. Vi vil også gjennom menighets-
bladet ønske velkommen til 50- og 60-
årsjubileum både i Åfjord og Stoksund,
og vi håper at dette kan bli fine og minne-
rike dager for ettertiden. 

Samemisjonsstevnet på Å
Samemisjonsstevnet på Å er lagt til søn-
dag 10. september. Som vanlig begynner
stevnet med gudstjeneste i Åfjord kirke
kl. 11.00, hvor sekretær Anton Vester-
fjell fra Samemisjonen vil delta. Det blir
ofring til Trøndelag krets av Norges
Samemisjon. Etter gudstjenesten fort-
setter stevnet på Å misjonshus kl. 16.00.
Bevertning og gave til misjonen. Alle er
hjertelig velkommen!

Momyrstevnet 2006
Det tradisjonelle Momyrstevnet blir inne-
værende år avviklet søndag 17. sept-
ember. Det blir familiegudstjeneste på
Momyrstua kl.11.00 ved prestevikar 
Petter E. Skansen. Under gudstjenesten
blir det ofring til Roan menighetsråd, som
har det praktiske ansvaret for stevnet i år.
Som vanlig blir det mat å få kjøpt. Det har
vært god oppslutning om Momyrstevnet
gjennom mange år, og dette håper vi på
også i år. Hele familien er hjertelig vel-
kommen!

Datakurs for deg over 60 år
Åfjord Eldreråd ønsker å gi de over 60 år
et tilbud om dataopplæring. Vi har i sam-
arbeid med Åfjord Frivillighetssentral
fått til følgende kurstilbud:
5 kvelder à 2 timer opplæring ved Åset
og Stoksund skoler.
Karl Sydskjør underviser. Kurset blir gra-
tis - vi får låne datamaskiner på skolene

og eldrerådet har lovet å gjøre en ”bytte-
jobb” som en resurs i skolen.
For at vi skal få til et kurs må det være
minst 5 deltakere.
Det er en stor fordel at dere som går
kurset har egen maskin hjemme.
Påmelding til Servicetorget - telefon 
72 53 23 00 innen 1. september 2006.

Åfjord Eldreråd

Kling no klokka 2
Åfjordsmenighetene møtes stadig oftere
til friluftsgudstjenester. Også da ønskes
det  klokkeklang både før og etter guds-
tjenesten.
Fellesrådet vedtok derfor at det skulle
kjøpes inn ei lita klokke til dette formålet. 
Men kirkevergen ble bedt om å prøve
”Det fikser P1” før det ble bestilt ei
klokke til 2.500 kroner.
Dette ble gjort, og i løpet av programm-
et var det flere som ringte inn med tilbud
om skipsklokker som kunne brukes. Den
som ble kjøpt for 500 kroner, var en mod-
ell av skipsklokka på Titanic. Ei nydelig
messingklokke med en flott klang.
Kirkevergen kjøpte også ei skipsklokke
som har vært brukt på ei frakteskute som
har gått på Finnmarkskysten. Denne skal
familien bruke på et lite gårdskapell i
Sørdalen.
Se bildet på baksiden av bladet.

Kirkevergen
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I boken ”Da Vinci-koden” av Dan Brown er
”forskeren” Teabing en av hovedpersonene. Han
sier at keiser Konstantin samlet inn og brant evang-
elieskriftene om Jesus som var i omløp omkring
år 300. I følge romanen ble flere av disse funnet
på 1950-tallet, nemlig de såkalte Dødehavsrullene.
Men Dødehavsrullene, som ble oppdaget i 1947,
inneholder ingen evangelietekster. De ble nemlig
skrevet før Jesus ble født.

Oskar Skarsaune er professor i Oldkirkens hist-
orie og har nylig skrevet boken ”Den ukjente
Jesus.” På faglig grunnlag tilbakeviser han der
påstand etter påstand i ”Da Vinci-koden.” Det
samme gjør han med boken ”Hellig blod, hellig
gral”, som Brown i stor grad bygger på. Påstand-
ene i ”Hellig blod, hellig gral” er for lengst avslørt
som oppspinn og fantasi, kokt sammen av en
ærgjerrig franskmann, Pierre Plantard. Han prøvde
for 30-40 år siden å få sine landsmenn til å tro at
han nedstammet fra den gamle frankiske kongs-
ætten, merovingerne, og at han var rettmessig 
arving til den franske tronen. Han innrømmet 
svindelen sin på 1980-tallet.

Leonardo Da Vincis ”Nattverden”
Ingen av de historiske påstandene i ”Da Vinci-
koden” blir stående som sanne etter disse avslør-
ingene. Det gjelder for eks. påstandene om at
Leonardo Da Vinci var stormester i Sion-ordenen
og at hans berømte maleri Nattverden avbilder
Maria Magdalena til venstre for Jesus. Sion-ord-
enen har aldri eksistert før den ble opprettet som
en ren papir-organisasjon av Pierre Plantard i 1956.
Det var han som diktet opp hele ordenens historie
før 1956. På Leonardos bilde er det apostelen
Johannes som avbildes. De feminine trekkene var
den vanlige måten å avbilde ham som svært ung
mann, og finnes på tallrike malerier fra denne 
perioden, ikke bare hos Leonardo.

Sigøynerlegende
Sentralt i Browns bok står påstanden om at Jesus
ble gift med Maria Magdalena, og at de hadde ei
jente ved navn Sara. Grunnlaget for dette er en
legende fra 1200-tallet blant franske sigøynere om
at en egyptisk ”sort Sara” ledsaget Maria Magda-
lena, Marta og Lasarus da de angivelig skal ha
kommet til Frankrike. Sigøynerne reagerer med
forskrekkelse når de blir konfrontert med Browns
teori om at denne Sara var Marias og Jesu datter,
for ifølge dem var hun Marias tjenestepike. Det
siste er et rent fantasiprodukt. Det er for øvrig
også legendene om Marias reise til Frankrike.

Forfalskning.
Hovedforfatteren av ”Hellig blod, hellig gral”,
fotojournalisten Michaen Baigent, ble intervjuet
i Skavlans program ”Først og sist” i november
2004. Uimotsagt fikk han si at det i 1891 ble funn-
et sikker dokumentasjon på at Jesus overlevde
korsfestelsen, at han giftet seg med Maria Magdal-
ena og fikk barn med henne, og at slekten har vært
videreført til vår tid. Men Baigent har aldri sett
dette dokumentet, det innrømmer han selv. Og
den eneste mannen som hevder å ha sett det, Pierre
Plantard, hevder uttrykkelig at det ikke innehold-
er noe om avstamning fra Jesus. Derimot påstår
han at det viser at han selv er av fransk kongeætt.
Det er for lengst avslørt at dokumentet aldri har
eksistert annet sted enn i Pierre Plantards fantasi.

Alt er feil
”Oskar Skarsaune, etter å ha studert ”Da Vinci-
koden” grundig, vil du si at det meste av bokens
historiske påstander er ukorrekte?”
”Jeg vil si det sterkere: Ingenting av det Dan
Brown hevder om historiske hendelser i oldtiden
og middelalderen er korrekt. Ingenting.”

Torbjørn Greipsland, KPK.

Da Vinci-koden

Da spurte Jesus de tolv: ”Vil også dere gå
bort?” Men Simon Peter svarte: ”Herre,
hvem skal vi gå til? Du har det evige livs
ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.”   

Joh. 6.67-69.

I prekenteksten for 11. søndag etter pinse
møter vi denne beretningen i vår Bibel. Jesus
har nettopp gjort et av sine mektige under.
Han har mettet 5000 med fem brød og to små
fisker. Dette fører til at folket vil gjøre Jesus
til konge. Men han går fra dem opp i fjellet,
han alene.

Dagen etter befinner Jesus seg i Kapernaum.
Der holder han en tale til folkemengden.
Denne talen fører til at mange av dem som har
fulgt Jesus, faller fra. ”Dette er harde ord!”
sier de, ”Hvem kan høre på slikt.” Da er det

at spørsmålet fra Jesus går til de tolv: ”Vil
også dere gå bort?” De får selv velge om de
fortsatt vil være i Jesu følge.

Stilt overfor dette ransakende spørsmålet fra
Jesus, er det Simon Peter som griper ordet
og svarer: ”Herre, hvem skal vi gå til? Du
har det evige livs ord, og vi tror og vet at Du
er Guds Hellige.”

Dette vidnesbyrdet understreker at Peter har
opplevd noe spesielt i samværet med Jesus.
Gjennom Jesus har apostelen møtt det evige
livs ord: Det ordet som både dømmer og
frikjenner, sårer og leger. Ved dette ordet har
Peter fått se hvem Jesus var, nemlig Guds
Sønn, Frelseren. Peter har fått erfare sann-
heten i Jesu tale om at ordene hans er ånd og
liv.

Når vi skal lytte til Guds ord, kan vi gjerne
gjøre det med sangerens bønn i våre hjerter:

”Sett meg så jeg ser deg, Jesus,
i ditt guddomsord.
Tal til meg og la meg høre,
Du i ordet bor.

Sett meg så jeg ser deg, Jesus,
Nå i denne stund.
Ånd på meg og la meg se deg,
Som min frelses grunn.”

God sommer til alle menighetsbladets les-
ere!

Med hilsen
Petter E. Skansen

Det evige livs ord!

STAT
KIRKE

Statskirkeordningen har vært omdiskutert
i mer enn 150 år. Den har vært til behand-
ling i Stortinget en rekke ganger og vært
gjenstand for inngående vurdering av flere
offentlige og kirkelige utvalg. Til nå har
det ikke vært tilstrekkelig flertall på
Stortinget for å oppheve ordningen. Deri-
mot har den blitt reformert gjennom ulike
lovendringer som gradvis har gitt kirken
større selvstendighet og uavhengighet fra
staten.
Regjeringen oppnevnte i mars 2003 et
offentlig utvalg med 20 medlemmer til å
vurdere statskirkeordningen i sin helhet.
Fylkesmann Kåre Gjønnes ble oppnevnt
som leder av utvalget.

Stat - kirkeutvalget avleverte sin utred-
ning ”Staten og Den norske kirke” 31.
januar 2006.
Innen 1. desember skal Menighetsråd,
Kommunestyrer og en lang rekke andre
uttale seg om denne saken. I neste numm-
er av menighetsbladet vil vi gi en kort
presentasjon av hovedkonklusjonene i
utredningen. Det vil også bli tillyst folke-
møte der saken kan belyses og bli disku-
tert.
Dette er nok den viktigste kirkepolitiske
saken på lange tider, så det anbefales at
menighetsmedlemmene setter seg godt
inn i hva dette dreier seg om.Utfallet kan
få store følger for kirken, også på lokal-
planet.
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Løsning av kryssordoppgaven 
sendes menighetsbladets redaktør
innen 10. august.

Det deles ut to premier à kr 75.00.
Lykke til!

Heldige vinnere av kryssord-
oppgaven i påskenummeret 
av menighetsbladet ble:

Eivind Hugdal, Sørdalen, 
7170 Åfjord

Per-Gustav Antonsen, Olden,
7168 Lysøysundet

Gratulerer!
Pengepremier kommer i posten!

Også i år var det god oppslutning om
plantedagene på alle våre kirkegårder. 
Blomsterfondene bidro med planter på
tradisjonelt vis, og mange ansvarlige
festere benyttet anledningen til å stelle
på graven til sine kjære.

Så får vi håpe at sommeren 2006 ikke
blir blaut som fjorårets sommer. Da
var det vanskelig å opprettholde en
kvalitet på stellet som både ansatte og
publikum ønsker.

Kirketjenerne våre gjør en fenomenal
jobb med å klippe og stelle. Vi har også
leid inn noe ekstramannskap for å ta
unna det verste, men også i år kan det

i perioder bli ventedager før alle kirke-
gårder er stelt like pent. Dette skyldes
at vi ikke har ubegrenset med lønns-
midler til dette.

Kirkevergen gjør oppmerksom på at
det ikke er kirketjenerne som har
ansvar for å klippe gresset som gror
mellom minnesteinene, men at de tar
noen økter innimellom når de rekker
det. 

Fortsatt er det minnesteiner som ikke
er forskriftsmessig boltet på kirke-
gårdene våre. Den enkelte fester må
sørge for at dette blir gjort snarest. 

Vi minner også om at plantefeltet foran
steinen ikke skal være dypere enn 60
cm fra steinens bakkant, og at det ikke
må plantes vekster som overstiger
gravminnets høyde eller som vokser
utover plantefeltet. Planting av blomst-
er eller busker på sidene eller bak grav-
minnet er heller ikke tillatt. Dette ifølge
Kirkegårdsvedtektene i Åfjord. Disse
kan fåes fra Kirkekontoret, eller du kan
hente dem på internet: 
www.afjord.kirkene.net.

Kirkevergen

Kirkegårdene i sommer
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Konfirmanter i Åfjord 
24. juni 1956
Henry Dagfinn Morkemo, Arnfinn
Larsen, Nils Braseth, Bjarne Mikael
Kverndal, Jan Ingar Morkemo, Paul
Margido Humstad, Einar Arthur
Halsaunet, Thor Mørre, Arvid Laurits
Strand, Harald Sørdahl, Sverre Jostein
Holmstrand, Harald Johannes Hum-
stad, Øystein Ludvig Rånes, Torleif
Rømma, Arne Ottar Kroken, Johan
Arvid Elvebakk, Villy Haug, Olav
Arnfinn Meland, Arne Jan Jensen,
Arvid Aune, Arne Berdahl, Åsmund
Olai Gilde, Helge Berdahl, Ingolf Tor-
leif Gilde, Peder Otto Humstad, Jørg-
en Andreas Humstad, Ola Nikolai
Stjern, Oddbjørn Kåre Aune, Egil
Gunnar Murvold, Harald Vingen, John
Andreas Vestrum, Ingeborg Margrete
Sivertsen, Svanhild Thun, Anny
Pauline Hagen, Anna Haugsnes,
Randi Oldernes, Rigmor Solem, Lajla

Haugland, Helene Berdahl, Erna
Synnøve Madsø, Kjellrun Kristine
Mørreaunet, Johanne Brådte, Bjørg
Johanne By, Anna Margrete Staven,
Eldbjørg Skansen, Jorunn Kristine
Forfot, Marit Forfot, Elsa Ivarna Flen-
stad, Anne Berntine Jensen, Johanne
Meland.

Konfirmanter i Stoksund 
2. september 1956
Torleif Rudolf Bakken, Odd Peder
Bye, Arne Peder Harbak, Arnulf
Harsvik, Asbjørn Haldor Sundet, Ole
Nikolai Sundgård,  Olav Normann
Sørgård, Bård Steinar Svenning, Lars
Olav Sæter, Harriet Wangen Buchard,
Brita Synnøve Guttelvik, Anny Ran-
veig Harbak, Laila Løkke, Borghild
Marie Måøy, Inger Margrethe Nord-
gaard, Liv Josefine Strømsnes, Liv
Pauline Sundgård, Jorunn Elise Sør-
gård.

Denne spalten er åpen for personlige hils-
ener. Annonseprisen er kr. 60.00 for inn-
til 30 ord. Betaling for annonsen sendes
Menighetsblad for Åfjord prestegjeld over
giro nr. 4345.06.19214.

Tusen takk for oppmerksomheten i anled-
ning konfirmasjonen.

Thea, Anita og Trond Aune

Tusen takk for all oppmerksomhet i anled-
ning min konfirmasjon.

Trine Marita Frengen

Takk for oppmerksomheten i anledning kon-
firmasjonen.

Ole Andrè, May og Oddvar Holmstrand

En hjertelig takk til dere som husket meg på
bursdagen min 29.03.06.

Per

Hjertelig takk for oppmerksomheten i anled-
ning min 80-årsdag 10.04.06.

Aslaug Ingrid

Takk for all oppmerksomhet 13.de april.
Bergljot Nordtømme

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved
vår kjære Odd Kjøsnes’ bortgang og begrav-
else. Takk for alle blomsterhilsener, gaver
til Åfjord blomsterfond og Helsesenteret,
gruppe 4. En stor takk til betjeningen ved
Åfjord Helsesenter, gruppe 4, for god omsorg
og pleie.

Britt,
Vidar, Grethe og Tonje med familier

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og del-
takelse ved Oddmund Sandhals’ bortgang og
begravelse.

Terje, Sverre, Jan Olav og Maja med
familier

Hjertelig takk for all omtanke, blomster og
deltakelse ved Erling Berdal’s bortgang og
begravelse. En spesiell takk til hjemme-
sykepleien og til gruppe 4 ved Åfjord Helse-
senter.

Jorun,
Jan, Odd, Magne og Egil m. fam

Takk for deltakelse, blomster og pengegaver
til blomsterfondet ved vår kjære mamma,
Signe Brandsø’s begravelse. Takk til
hjemmesykepleien og betjeningen ved Stok-
sund Trygdepensjonat.

Else, Randi og Bjørg m. familier

PERSONALIA

Konfirmanter i Åfjord 
23. juni 1946
Henry Hansen, Trygve Gunnar Morke-
mo, Odd Koteng, Odd Nilsen,  Koll-
bjørn Kristian Arnevik, Lars Johan
Flenstad, Edvard Kristian Selnes, An-
ton Kristian Pettersvik, John Steinar
Tårnesvik, Kolbjørn Anskar Selnes,
Jostein Søreid,  Magne Georg Rånes,
Arvid Hermann Arnevik, Harald Edgar
Butli, Arne Ingolf Stjern, Erling
Margido Momyr, Bernt Staven, Asb-
jørn Olai Flenstad, Magnar Olai
Rømma, Birger Hansen, Harald Stjern,
Lars Martin Karlsaune, Arne George
Sandvik, Ove Hermann Vingen, Johan-
nes Murvold, Bjørg Karin Taarnes,
Grete Kristine Kverndal, Sonja Sivert-
sen, Synnøve Sofie Arnevik, Anna
Kristine Valleraunet, Berit Irene Selnes,
Eldbjørg Herdis Simonsen, Synnøve
Lorentse Rånes, Jorunn Ingeborg Eide,
Elfrid Skaset, Anne Marie Melum, Jane
Alise Døsvik, Anne Serine Stien, Eld-
bjørg Mølslet, Oline Årbogen, Jenny
Marie Moan, Ingrid Forfot, Astrid Ot-

elie Oldernes, Oddbjørg Hjørdis Flen-
stad, Asbjørg Gunelie Flenstad.

Konfirmanter i Stoksund 
11. august 1946
Alf Hermod Nygård Svenning, Arnfinn
Nikolai Sørgård, Åsmund Julian Hos-
en, Birger Kristian Herfjord, Bård
Kristian Sørgård, Halsten Kristoffer
Hosen, Hans Johan Herfjord, Henning
Bernhard Harsvik, John Martin Tør-
haug, Kolbjørn Sigfred Svenning, Kri-
stian Gabrielsen Harsvik, Kåre Olmar
Grøtting, Magnar Ludvig Sørgård,
Oddmund Jørginius Skjærvik, Olaf
Bernhard Grøtting, Paul Oskar Sørgård,
Sigurd Johannes Sundet, Asrtrid Marie
Grøtting, Elida Marie Løvstrand, Hall-
gunn Gustava Høvik, Ingfryd Jørgine
Torgersen Sørgård, Mary Ustine Syd-
skjør, Olfrid Pauline Hosen, Solbjørg
Guttelvik.

KONFIRMANTER FOR 50 ÅR SIDEN

KONFIRMANTER FOR 60 ÅR SIDEN
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KONTORTID
Åfjord kirkekontor

Rådhuset
Tlf. 72 53 23 25

Mandag - torsdag: kl. 10.00-14.00.

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

DØPTE
Åfjord
19.03 Mikael Kjennerud Braseth
09.04 Oscar Warstrøm Syltern
16.04 Daniel Nyberg
16.04 Oliver Andrè Syltern Brattgjerd
16.04 John Olav Dokset Kosberg
16.04 Madelen Aurora Stegali
16.04 Theodor Mathias Kjenes

Stoksund
16.04 Ylva Bjerkan-Refsnes

Stoff til neste nummer av menighetsblad-
et må være redaktøren i hende innen 10.
august.

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

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

6. søndag e. pinse
Jer. 1.4-10
1. Kor. 12.27-31
Matt. 16.13-20

7. søndag e. pinse
Josva 24.19-24
1. Pet. 1.15-21
Matt. 16.24-27

8. søndag e. pinse
Jes. 49.13-16
2. Tess. 3.6-12
Matt. 10.28-31

9. søndag e. pinse
Jer. 23.16-24
1. Joh.4.1-6
Matt 7.21-29

10. søndag e. pinse
Jes. 10.1-3
Apg. 20.17-24
Luk. 12.42-48

11. søndag e. pinse
Jes. 5.1-7
Rom. 11.25-32
Joh. 6.66-69

12. søndag e. pinse
Salme 32.1-5
1. Joh. 1.8-2.2
Luk. 9.57-62

13. søndag e. pinse
Salme 40.2-6
Jakob 3.8-12
Matt. 12.33-37

14. søndag e. pinse
5. Mos.10.17-21
Rom. 13.8-10
Matt. 5.43-48

15. søndag e. pinse
Salme 103.1-6
Ef. 5.15-20
Joh. 5.1-15

16. søndag e. pinse
5. Mos. 4.29-31
Fil. 4.10-13
Luk. 10.38-42

17. søndag e. pinse
Job 19.25-27
Rom. 8.18-23
Luk. 7.11-17

SØNDAGENS TEKSTER
Prekenteksten er uthevet

VÅRE MENIGHETER

13. august - 10. søndag e. pinse.
Kuringen i Stoksund kl. 11.00: Frilufts-
gudstjeneste ved prestevikar Petter E. Skansen.

20. august - 11. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Norges
Kristelige Student- og Skoleungdomslag. 50- og
60-årskonfirmantene innbys spesielt til guds-
tjenesten.

27. august - 12. søndag e. pinse.
Naustanstua kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til menig-
hetsarbeidet.

3. september - 13. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Kirkens
Fengselsarbeid. 50- og 60-årskonfirmantene
innbys spesielt til gudstjenesten.

10. september - 14. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved sokne-
prest Kristian Kjenes. Sekretær Anton Vester-
fjell deltar. Ofring til Trøndelag krets av 
Norges Samemisjon. Nattverd.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer til
menighetens arbeid. Kirkekaffe.

17. september - 15. søndag e. pinse.
Momyrstua kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved
prestevikar Petter E. Skansen. Ofring til Roan
menighetsråd. ”Momyrstevnet.”

24. september - 16. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Presentasjon av
konfirmantene. Ofring til menighetsarbeidet.
Nattverd.

1. oktober - 17. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved sokne-
prest Kristian Kjenes. Presentasjon av kon-
firmantene. Ofring til menighetsarbeidet. Natt-
verd.

DØDE
Åfjord
18.03 Odd Malvin Kjøsnes (f.1942)
05.04 Ragna Anete Monstad (f.1914)
10.04 Kåre Johannes Staven (f.1916)
12.04 Morten Konrad Skjærvø (f.1917)

Stoksund
05.04 Marie Louise Venneberg (f.1946)
30.04 Signe Marie Brandsø (f.1918)
07.05 Lilli Moland (f.1923)
23.05 Asbjørn Haldor Sundet (f.1942)
05.06 Johan Harbak-Jensen (f.1937)

Takk for all deltakelse, blomsterhilsener, tele-
foner og pengegaver til blomsterfondet ved
vår kjære far, svigerfar, bestefar og oldefar
Kåre Staven’s bortgang og begravelse. 
Annbjørg, Jon, Kjell og Einar med familier

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomst-
er, blomsterhilsener og pengegaven til Helse-
senteret, gr. 2, ved vår kjære pappa, sviger-
far og bestefar Morten Skjærvø’s bortgang og
begravelse.

Gunn, Petter, Steffen, Vebjørn og Grete

Hjertelig takk for all deltagelse ved min kone,
vår mamma, svigermor, bestemor og oldemor
Lilli Moland’s bortgang. En spesiell takk til
hjemmesykepleien avd. Stoksund og for den
utrolige gode hjelp og omsorg fra avd. 2 ved
Åfjord Helsesenter.

Halvdan, Hedvig, Ulla, Roald m. fam.

Hjeretlig takk for all vennlig deltakelse i for-
bindelse med vår kjære bror, Asbjørn Haldor
Sundet’s bortgang. 

Søsken med familie

KIRKELISTE
2. juli - 4. søndag e. pinse.
Linesøy ungdsomhus kl. 11.00: Frilufts-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til Dronning Mauds Minne - høgskole
for førskolelærerutdanning.

7. juli - fredag.
Stoksund kirke kl. 18.00: Konsert. Dikt og
viser av Dan Andersson ved Svein Lilleengen,
Eva og Ola Garli. Kollekt.

9. juli - 5. søndag e. pinse.
Salmarbrygga ved Amfiet på Stokkøya kl.
11.00: Friluftsgudstjeneste ved sokneprest
Kristian Kjenes. Ofring til menighetsarbeidet.

16. juli - 6. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Evan-
geliesenteret.

23. juli - 7. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høymesse ved
prestevikar Petter E. Skansen. Ofring til IKO -
Kirkelig Pedagogisk senter. Nattverd.

30. juli - 8. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
prestevikar Petter E. Skansen. Repr. fra NMS 
deltar. Takkoffer til Det Norske Misjonssel-
skap. Kirkekaffe.

6. august - 9. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved preste-
vikar Petter E. Skansen. Ofring til Norsk Luth-
ersk Misjonssamband. Nattverd.



INFORMASJON 
B-blad

Fra friluftsgudstjenesten på Mælanakken

Temaet for årets fasteaksjon var: ”Ung-
dom ut av krig og krise”. Og årets kon-
firmanter i Stoksund og Åfjord gjorde
en flott innsats. Før aksjonen hadde de
besøk av en representant fra Change-
maker, som er Kirkens Nødhjelps ung-
domsorganisasjon. Hun informerte,

stilte spørsmål og fikk engasjert ung-
dommen.
Konfirmantene gikk med bøsser fra
dør til dør. Store deler av kommunen,
både  Stoksund og Åfjord fikk besøk,
men de rakk ikke over alle husstander.
Etterpå var det samling i kirken med

opptelling, mat og TAKK. Innsam-
lingsresultatet ble bra.  Konfirmantene
samlet inn 31.260 kr. som er oversendt
Kirkens Nødhjelp. Det var meget bra.
Tusen TAKK til dere som ga, og tusen
TAKK til konfirmantene for innsatsen
dere gjorde!

Fasteaksjonen 2006

Plantedag på Stokkøy kirkegård

Klokkeklang på Mælanakken Konfirmantene under fasteaksjonen

Plantedag på Stokkøy kirkegård

Fra friluftsgudstjenesten på Mælanakken

Klokkeklang på Mælanakken Konfirmantene under fasteaksjonen

 




