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Forsidebildet denne gang er tatt i Rissa 
hos prost Brita Hardeberg den 30. mars 
i forbindelse med Tor Singsaas sitt besøk 
hos de vigslede medarbeiderne på Fosen og 
prestevikarene.

På samlingen ble også tidligere menig-
hetssekretær Petter Skansen fra Åfjord 
hedret og gratulert med 80-års dagen. Han 
har i en årrekke forrettet begravelser og 
gudstjenester over hele Fosen.

En biskop 
takker av
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Private telefoner:
Brit Helen Hoås, kirkeverge, 
Tlf 480 85 726
Kristian Kjenes, sokneprest
Tlf 922 26 783
Stine Kjenes,  
menighetspedagog/diakonarbeider
Tlf 922 14 357
Ruth Marine Murvold, diakonarbeider
Tlf 901 98 174
Astrid Elvebakk, organist,
Tlf 72 53 12 76
Ludvik Fageraunet, kirketjener Åfjord. 
Tlf 480 71 233
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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Vår vakre sårbare jord
Jorda er merket med korsets tegn.

Denne våren har jeg opplevd noen ube-
skrivelige vakre morgener når jeg har gått 
gjennom Domkirkegården, – en symfoni 
av vidunderlig fuglesang fra de høye ma-
jestetiske trærne hvor også kråka har del-
tatt i orkesteret med sin «hæse bass». 

Kirkegården kalles både «gudshagen» 
og «gudshånda». I den blir vi lagt når 
livet er til ende. Gud vet hvor alle er, både 
i liv og død. Å gå gjennom «gudshagen» 
og vite at du er i «gudshånda», gir en 
helt spesiell fred. Domkirkegården har 
om våren et mykt teppe av blå blomster 
tett i tett.

På vei opp til Storhornet i Oppdal har 
jeg kjent på lukta av jord, – møtt kvitvei-
sen, – som har en egen evne til å melde inn 
det nye livet om våren. 

Når vi er ute i naturen utvikles en ære-
frykt og opplevelse av fellesskap med alt 
det Gud skapte. Vi merker vår felles sår-
barhet.  

Gud skaper med sårbarhet. Alt liv har 
det i seg. Sårbarheten skal vi verne om og 
vedkjenne oss. I den erfarer vi at vi er gitt 
til hverandre. I sårbarheten holdes vi fast 

i at vi trenger medmennesker og en jord 
som ikke er såret til ødeleggelse.

I begynnelsen slo Gud korsets tegn over 
alt han hadde skapt. For Kristus, Guds 
Sønn var alt med ved skapelsens morgen. 

Gud gjorde seg selv sårbar da han ga sin 
egen Sønn til jorda og verden. Han kom 
som en av de minste på jord. Guds Sønn 
veves inn i hele skaperverket ved at han 
blir til kropp i Jesus Kristus, og slik lar seg 
bygges opp av jordas materialer. Dette er 
Guds solidaritet, ikke bare med mennes-
ker, men med alt han har skapt. 

Gud viser seg i Jesus Kristus sårbar til 
døden, – på korset. Jesu Kristi tårer er 
fortsatt inne i det evige kretsløp av vann 
på jorda. Vi er med Kristus «korsfestet til 
jorda». Når jorda lider, gjør også vi. 

Vi skal beskytte hverandre og jorda mot 
å bli såret. 

Men vi sårer oss selv, hverandre og jorda. 
Ødeleggelse, ondskap og død følger i 
menneskenes spor.  

Slik står vi Gud imot.
Men Gud tåler ikke at det skjer. Han vil 

ha sin skapning tilbake. 
Slik blir Guds Sønn et medmenneske 

for hver en og av oss. Han går inn i øde-

Andakt

TAKK
Jeg har vært biskop i Nidaros i ni år, og 
prest i Nidaros bispedømme i nærmere 
40 år. 

Nå går jeg av med pensjon 1. september 
2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke 
alle jeg har møtt som biskop i disse årene. 
Takk for mange store og gode opplevelser 
under visitaser og besøk i menighetene, - i 
bygder og byer i begge trøndelagsfylkene. 
Takk til menighetsråd og fellesråd, proster, 
prester, kateketer, diakoner, kantorer og 
andre tilsatte, - de mange, mange frivillige 
og dugnadsfolk, ordførere og kommune-
styrerepresentanter, rådmenn, barnehage- 
og skolefolk, de som bor og arbeider i våre 
helse- og omsorgssentra, kulturarbeidere 
og alle som arbeider innen vårt mangfol-
dige næringsliv i trøndelagsfylkene. Jeg 
har møtt så mange mennesker i forskjel-
lige yrkes- og virksomhetssammenhenger, 
at det er vanskelig å nevne alle ved sitt 
rette navn. 

Derfor en varm takk til alle!
I Trøndelag har jeg erfart at «kristen-

dom er lettere g jort enn sagt». Budskapet 
fra «Mannen fra Nasaret», og fortellin-
gene om Jesus Kristus lever i kroppene 
våre. 

Når vi viser hverandre barmhjertighet 
og nåde i livet, – når vi er medmennesker 
for hverandre, – når den minste av oss 
først blitt tatt vare på, – da vet vi hvem vi 
har det fra;

Vi har det fra Jesus Kristus, Guds Sønn, 
korsfestet, men oppstått til nytt liv. 

Han vandrer levende, men usynlig imel-
lom oss.

Vi ber Den hellige ånd om å få se og for-
nemme Ham i møte med hverandre.

Må Gud velsigne alle som bor og virker i 
vidstrakte Trøndelag. 

Biskop Tor Singsaas
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Mitt barndomsminne

Min sang
Jeg ble utfordret av Anne Teigen Skjærvik 
til å skrive om min sang i menighetsbladet.  

Jeg tar utfordringen bokstavelig og vel-
ger «min sang» Nerva av stål. 

Aksel Frønes og Andreas Tronga har 
laget en veldig fin melodi til den, og de har 
også spilt den inn. Hvis dere vil høre den, 
så søk den opp på Youtube.

Fotball har vært en stor del av livet mitt 
med tre gutter og en mann som er liden-
skapelig opptatt av dette. Min rolle oppi 
dette har vel vært å stå på sidelinja og heie, 
og i komiteer og organisering opp gjen-
nom årene. Mange fotballdrakter har vært 
innom vaskemaskina i Hosen og mange 
lodd er blitt solgt. 

Rigmor Hosen 

Nerva av stål
I Åfjordn har vi natur, vi har sjø, vi har fjell
Men for oss,så e det fotball som gjeld
Tima med trening, og ball`n e rund
Vi satse på å få oss ei herlig stund

Kampen e i gang og dem har gul-klean på
Gutan i gult, e det som gjeld nå
Dem tar dem i handa,
før dommern bles klart
Matchen ha starta, 
vi satse på trøkk fra start

Drible dem rundt, og så sett vi den inn
Åfjord`n e laget som, går for å vinn
Tribunen dem heie og alle e med

Trenern på sia, han står i giv akt
Han satse på at gutan huske ka han ha sagt
Tribunen e klar, og dem rope på mål
Gutan e gira, dem har «nerva av stål»

Spellera fra Stordaln, Monstad og Å
Stokkøya og Ratvika, satses det på
Nån guta fra byn, ha funne ut
At Åfjordn e plassen og laget, det e gult

Drible dem rundt, og så sett vi den inn
Åfjord e laget som, går for å vinn

Mellomspill

Drible dem rundt, og så sett vi den inn
Åfjord e laget som, går for å vinn
Drible dem rundt, og så sett vi den inn
Åfjord e laget som, går for å vinn

Tribunen dem heie, og alle e med….

Min sang utgår i menighetsbladet etter 

dette nummer. Det har gått i mange år nå, 

og kanskje tas det opp igjen seinere.

Jeg er født i Skudneshavn, men oppvokst 
på Stokkøya (og der bor jeg enda)

I huset bodde mor, far og jeg. Vi bodde 
trangt, med oldefar på kammerset og be-
stemor og bestefar i ei lita stue og vi i den 
andre. Tante og onkel med to skrikerun-
ger på loftet.

Det var ikke bestandig at det gikk knir-
kefritt for seg. Huset var et bønnehus. Jeg 
er glad for at jeg bor i samme huset, selv 
om det er gammelt.

Vi hadde ikke kjøleskap på den tiden, og 
siden vi aldri kastet mat, hendte det at 
både mat og melk gikk av seg selv.

Telefon var ikke i hvermannsens hus, og 
telefondamene lyttet til samtalene. Sam-
holdet var sterkt, og man hjalp hverandre 
der det trengtes.

Fjernsyn var det heller ikke, men det 
var stor stas når man hørte barnetimen på 
lørdagskvelden. Helgas høydepunkt. Kan-
skje ble det noe godteri også samtidig. Det 
gikk mest på bruspulver og smørbukk-
karameller.

Å få amerikapakker fra onkel i Amerika 
var svære greier. Da gikk det på Toy og 
Sweetmint i lange tider fremover, Å hvil-
ken lykke!

Et spesielt minne var da pappa tok geitbå-

ten på søndager og rodde til Krokholmen, 
der vi var velkomstkomite for hurtigruta. 
Vel å merke i fint vær.

I tolvårsalderen ble det grammofon, og 
den ble brukt både titt og ofte. De sangene 
som var i skuddet da, var Tulipaner fra 
Amsterdam, Gamle svarten og Tango for 
to. Og så Elvis da, den store stjerna.

Det var ikke så ofte kino, men det var 
en spesiell, der Doris Day vandret hånd i 
hånd med Rock Hudson i solnedgang.

Sirkus, trylleri og tivoli var det stas å se 
på. 

På juniormøtene på Betania fletta vi 
bastkurver og fat. Det fikk jeg aldri til, så 
det ble med den ene kurven og aldri mer.

Både gutter og jenter hoppa paradis på 
skolen. Pultene hadde skrålokk, med tyg-
gis klint innunder, og en felles blyantspis-
ser som sto på kateteret. Verdenskartet 
hang på veggen. Barn og ungdomstid hus-
ker jeg med glede. Dager med lek og moro 
(husarbeidet var et ork). Ungdomstiden 
med en voldsfri verden får man si. Vi følte 
oss trygge.

Nå må jeg visst slutte her, ellers blir det 
ei bok, kunne skrive både side opp og side 
ned.

Else Svenning

Nå ber jeg Ola Dalsaunet ta pennen fatt.

leggelsen, ondskapen og døden for vår 
skyld. Vi er ikke alene lenger. 

Guds sårbarhet er uløselig knyttet 
til Guds kjærlighet. Ikke noe kan stå 
det imot. Til sist tar dette all makt fra 
ondskap og død. 

Jesus Kristus lot seg korsfeste i kjær-
lighet til oss. 

Han forsoner mennesker og skaper-
verk med Gud.  

Korset er håpets tegn for alt sårbart 
liv på jorda.

Biskop Tor Singsaas 
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Dagligliv i Åfjord prestegård tidlig i forrige 
århundre.

KONGENS FORJENESTEMEDALJE
«Åra gikk og bestefar fikk kongens fortje-
nestemedalje i gull. Han skrev til kongen 
og takket, men medaljen la han i en skuff, 
med følgende ord: «Hva skal jeg med 
denne, jeg har kun gjort min plikt.» Han 
hang den aldri på seg.»

PRESTENS HOBBYER
«Bestefar hadde også nogen hobbyer, 
laksefiske, treskjæring og så laget han 
spaserstokker, som han satte inn hos 
handelsmannen. Der blev de solgt for en 
krone pr. stykk. De pengene som kom inn 
på denne måten gikk til sykepleien. Når 
han kom fra handelsmannen tok han med 
posen tilbake, med følgende kommentar: 
«Denne kan jeg jo spare for handelsman-
nen.»

Når han hadde spist middag, satte han 
sig i sin gamle rokokkostol. Han tok frem 
et monstrum av en pipe fra pipebrettet, 
den var så lang at pipehodet lå på gulvet 
når han satt i sin stol. Pipen blev stoppet 
med Hollandsk Canaster. På grunn av pi-
pens lengde blev jo røken kald og det var 
vel også hensikten.»

ELEKTRISITETENS KOMME TIL 
PRESTEGÅRDEN
«Det kom elektrisk lys til de mest 
sentrale deler i bygda, deriblandt pre-
stegården. Oljehusene blev tatt ut 
av de gamle lamper. Isteden kom det 
en lyspære på oljehusets plass. I stor-
stua var det en prismelampe på 36''. 
I spisestua var det en lampe som var litt 
mindre, og så var den dekorert med flere 
basunengler. Det var litt av en jobb med 
alle lampene som skulle fylles og glassene 
som skulle pusses, men det blev da slutt på 
dette.

Det var tre stuer, kjøkken, kontor og 
to ganger i første etasje, og tilsvarende 
i annen etasje. Dessuten var det et stort 
pikeværelse i første etasje og et tilsvarende 
rom i annen etasje, hvor jeg så dagens lys 
første gang.»

PENSJONISTTIDEN
«Etter at bestefar hadde vært i sitt em-
bede et par år over aldersgrensen, grundet 
mangel på prester, sluttet han og flyttet til 
en liten gård i bygda, hvor han levet sine 
siste år. Her var det ikke så stor plass, men 
hans fordringer var heller ikke så store. 
Før han flyttet dit blev det holdt en stor 
auksjon i prestegården. Enda synes jeg at 

jeg ser alle parafinlampene som hang på 
havestakittet foruten mye annet. Alt dette 
blev solgt og spredd for alle vinder.

Bestefar passerte 80 år, men helsa be-
gynte å svikte. Da han lå på det siste, had-
de han voldsomme fysiske smerter. Det 
var langt til lege, og telefonen stengte kl 8 
om kvelden. Men en sykepleierske hadde 
de fått tak i. Hun fortalte at hun hadde 
morfin med, men at hun skulle ha lægens 
tillatelse for å bruke det. Men hun trodde 
ikke lægen ville bebreide henne om hun 
i dette tilfelle brukte den uten å komme 
i kontakt med lægen. Da sa bestefar føl-
gende: « Jeg skal ikke friste dig til å bruke 
denne medisin uten lægens tillatelse, Jesus 
led også. «Smertene gav sig, og hans siste 
ord var disse:» Jeg har bare godt å si om 
dere alle.»

Det blev en begravelse med flere hun-
drede mennesker. Enda henger det bilder 
fra begravelsen på veggene i enkelte hjem 
i Åfjorden. Kistelokket var tatt av og de 
som ønsket det defilerte forbi kisten, 
hvor han lå i fullt ornat, før han ble ført 
hjemmefra. Han døde høsten 1932. Hans 
gamle husmenn og medhjelpere fra kirken 
var bærere.»

Prester i Åfjord

Her kommer noen flere historier fra det materialet som ble nedskrevet 
av Henrik Wisth, barnebarn til prost Kaspar Henrik Hansen, som 
var sokneprest i Jøssund og Aa i perioden 1890-1923. Starten på 
denne artikkelen finner du i nummer 5/2016 og andre del i 1/2017.

Da er det bare å Vippse kollekten…
Vi har i en periode brukt mCASH i menigheten, både til kollekter og gaver til Me-
nighetsbladet. I vår slo mCASH seg sammen med Vipps, og vi har derfor tilpasset 
oss dette. Du kan derfor framover gi din offergave/kollekt til Åfjord og Stoksund 
kirker med # 99659. Gaver til menighetsbladet eller betaling av annonser kan du 
gjøre til # 112535.

+ = sant
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Fra 1. januar er har Den norske kirke og 
staten skilt enda litt mere lag. Det er stor 
politisk enighet om å skille stat og kirke, 
og endringen er en følge av flere Stortings-
vedtak, blant annet grunnlovsendringer 
i 2012. I praksis merker kirkemedlem-
mene lite eller ingenting til endringen.  
Men prester, prost og biskop har fått ny 
arbeidsgiver, og får ikke lenger sin lønn 
fra staten. Vi er nå tilsatt av «kirken selv» 
ved Kirkerådet. 

2017 er jubileumsår for reformasjonen. 
Startpunktet regnes fra Martin Luther slo 
opp sine 95 teser den 31. oktober 1517. 
Luther mente kirka misbrukte Guds nåde 
ved sin omfattende og innbringende av-
latshandel. Reformasjonen førte til omfat-
tende endringer i både kirke og samfunns-
liv over hele Europa også i Norge.

I Fosen prosti ligger Austråttborgen. 
Her holdt en av Norges mektigste familier 
til, og fru Ingjerd trakk i mange tråder 
knyttet til innføringen av luthersk tro 
i Norge. Ørland kommune og Ørland 
menighet har allerede i nesten 10 år mar-
kert jubileet på en fremragende måte og 
på mange arenaer. Også i 2017 skjer mye 
spennende på Ørland knyttet til refor-
masjonsjubileet. I resten av Fosen blir det 
ganske sikkert ulike lokale markeringer, 
og til høsten blir det temagudstjenester 
i alle menigheter, også her i Rissa. En av 
dem blir også overført på radio. Her er 
mye å glede seg til. 

Nå har også biskop Tor Singsaas gått av 
med pensjon og hadde sin avskjed med 
gudstjeneste i Nidarosdomen 11. juni kl 
11.00. Dagen etter utnevnte Kirkerådet 
prost i Strinda, Herborg Oline Finnset 

til ny biskop i Nidaros. Vi ønsker henne 
lykke til og hjertelig velkommen som vår 
nye biskop.

Hjemmesiden til Nidaros bispedømme 
bringer mye stoff om begivenhetene i bi-
spedømmet, se www.kirken.no/nidaros.

2017 er også det året Den norske kirke 
har åpnet for vigsel av likekjønnede på like 
vilkår som «ulik-kjønnede». Kirkemøtet 
vedtok i slutten av januar ny vigselsliturgi. 
Det betyr at alle kirkens medlemmer, uan-
sett kjønnsidentitet, kan feire sitt bryllup 
i sin lokale kirke. Det er prostens ansvar å 
sørge for at alle får prest. I Fosen går det 
helt greit. 

For mer utdyping av dette siste, se egen 
artikkel på menighetens hjemmeside: 
www.kirken.no/afjord 

NoE pÅ HJERTET er en ny serie som starter i dette nummer. Vi har utfordret sentrale 
personer i menigheten som vil kommentere noe av det som skjer i kirke og menighet. 
Denne serien erstatter Min sang, som har gått i bladet gjennom mange år, takk til alle 
som har delt sin sang med oss.

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!

2017 er et spennende år i kirka:

prost Brita Hardeberg leder preste-
tjenesten i Fosen prosti. Fosen prosti 
består av kommunene Leksvik, Rissa, 
Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan og osen. 
Det er åtte prestestillinger i prostiet. 
Fosen er et av de områdene i landet 
som har høyest oppslutning om fol-
kekirka, hele 88 % av innbyggerne er 
medlemmer.

Noe pÅ hJerTeT 

Prost Brita 
Hardeberg

Sokneprest 
Kristian Kjenes

Pensjonist 
Else Koren 
Nesheim

Menighets-
pedagog

Stine Kjenes

Diakonarbeider
Ruth Marine 

Murvold
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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 gaver og blomster 
på min 90 årsdag.

Solveig Moan

n Takk for all deltagelse i forbindelse 
med Emma Oldens begravelse. Takk 
spesielt til helsesenteret for god pleie og 
omsorg.

Dagrun m/familie

n Hjertelig takk for all vennlig deltagel-
se, blomsterhilsener og minnegaver ved 
vår kjære Petter Fagerdals begravelse. En 
spesiell takk til hjemmesykepleien for 
god omsorg.

Elsa, Eva, Laila og Tove m/familie 

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse, blomster, pengegaver til Åfjord 
Helsesenter og blomsterfondet ved Kari 
Jensen sin bortgang.

Herlof, Liv og John m/familie, 
Kamilla m/familie

n Takk for all vennlig deltakelse, blom-
ster og pengegaver ved vår mor Andine 
Dybslands bortgang og begravelse.

Kari, Eli, Ingrid og Sigrid m.familier

n Hjertelig takk for vennlig deltakelse, 
blomster og minnegaver ved vår kjære 
Britas bortgang og begravelse.

Jonas m/familie

n Takk for varme hilsener, blomster 
og minnegave til Sande golfklubb på 
kr 14720,- i forbindelse med Halvdan 
Karstein Rånes’ bortgang.

Bjørg med familie

n Hjertelig takk for all vennlig deltagel-
se, blomster og pengegaver til Kreftfors-
kning og Innlandet blomsterfond ved 
vår kjære Sigmund Løvvik sin bortgang 
og bisettelse.

Familien

n Takk for vennlig deltagelse, blomster 
og pengegaver til blomsterfondet ved 
Agnes Berntine Steins begravelse.

Anny, Harald, Tore og  
Grethe med familier

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Hjemmesykepleien i forbindelse med 
Petter Fagerdal sin begravelse.

Laila Refsnes, Hjemmetjenesten

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord Pleie og omsorgstjeneste i forbin-
delse med  Brita Strømsli sin begravelse.

Laila Refsnes, pleie- og omsorgssjef

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

Barbro Ugedal, Helsesenteret

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

Barbro Ugedal, Helsesenteret

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, demensomsorgen, 
i forbindelse Asbjørg Bratlands begra-
velse. 

Barbro Ugedal, Helsesenteret 

Livets gang
Åfjord
Døde
17.04.2017 Asbjørg Johanne Bratland 
 f. 1928
28.04.2017 Aud Marie Marthinussen 
 f. 1948
08.05.2017 Brita Strømsli, f. 1932
15.05.2017 Arne Nikolai Staven  
 f. 1933
17.05.2017 Ester Humstad, f. 1923
25.05.2017 Arnfinn Magnar 
 Brattgjerd f. 1929
29.05.2017 Lina Ovedie Ugedal  
 f. 1924

Stoksund
Døpte
28.05.2017 Stines Langklopp Svenning

Døde
11.04.2017 Kari Jensen, f. 1933
14.04.2017 Anny Ranveig Harbak  
 f. 1941

osen
Døde
20.04.2017 Andine J Dybsland, 
 f. Finseth, f.1920

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

Åfjord, tlf 72 53 12 33

Fest for 50- og 60-årskonfirmantene 

også i år vil 50- og 60-årskonfirmantene 
fra Stoksund og Åfjord bli invitert til marke-
ring med gudstjenester i begge kirker og 
felles festsamvær med middag.

Det gjelder altså de som ble konfirmert i 

1957 og i 1967. Alle vil få et invitasjons-
brev i løpet av juni.

Dette foregår søndag den 24. septem-
ber i Stoksund kirke kl 11.00, så med 
festmidddag på Kuringen Bryggehotell 
etterpå (tidligere Aquarius) og så gudstje-

neste i Åfjord kirke klokka 18.00.
Fra staben vil sokneprest Kristian Kjenes 

forrette ved begge gudstjenestene, mens 
diakoniarbeider Ruth Marine Murvold 
og organist Astrid Elvebakk deltar under 
festsamværet.
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Gudstjenester sommer 2017
n Søndag 16.07 - 6. søndag i  
treenighetstiden. Luk 5,1-11
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest 
Eric Amorelius. 
n Stoksund kirke kl 14.00 
Gudstjeneste ved sokneprest  
Eric Amorelius. 

n Søndag 30.07 - 8.s.i treenighetstiden. 
Matt 6,19-24
n Sela fjellkirke kl.12.00 
Gudstjeneste. Ofring til menighetens 
misjonsprosjekt. Kirkekaffe.

n Søndag 06.08 - 9. søndag i  
treenighetstiden. Rom 8,31-39
n Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest  
Kristian Kjenes.

n Åfjord kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved sokneprest  
Kristian Kjenes.

n Søndag 27.08 - 12. søndag i  
treenighetstiden. Matt 6,24-34
n Naustanstua kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest  
Kristian Kjenes.
n Søndag 03.09 - 13. søndag i  
treenighetstiden. Matt 25,14-30
n Sørdalshuset kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest  
Kristian Kjenes.

n Søndag 10.09 - 14. søndag i  
treenighetstiden. Matt 20,1-16
n Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes.

n Søndag 15.09 - 15. søndag i  
treenighetstiden. Matt 7,24-28
n Sela fjellkirke kl.12:00 
Gudstjeneste. Musikerne Sturla Høyem 
og Frank Christiansen deltar. Ofring til 
menighetens arbeid. Kirkekaffe.

n Søndag 24.09 - 16. søndag i  
treenighetstiden. Mark 7,31-37
n Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest  
Kristian Kjenes. Presentasjon av konfir-
mantene. 50- og 60-års konfirmanter.
n Åfjord kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved sokneprest  
Kristian Kjenes. Presentasjon av konfir-
mantene. 50- og 60-års konfirmanter.

n Sørdalen misjonsforening:
n  Mandag 28. august, misjonsmøte hos 

Liv Kirsti og Edmund Hårstad, kl.19.00

n By misjonsforening:
n  Mandag 11. september, foreningsmøte 

hos Randi og Arnold Stjern, kl.19.00

n Å misjonsambandsforening:
n  Torsdag 10. august, foreningsmøte hos 

Inger og Petter Skansen, kl.19.00
n  Sommermøter på Å misjonshus 15.-20. 

august med Mangor Harestad. Mandag-
lørdag kl 19.00. Søndag  kl 16.00. Ulike 
sangkrefter og bevertning hver dag. 

n  Torsdag 31. august, foreningsmøte hos 
Lise Taraldsen, kl.19.00

n  Å misjonshus:
Bønnemøter hver mandag kl 19.15, i 
hele sommer

Aktivitets-
kalender

Diverse aktiviteter

Barnas hjørne
VANNRETT: 
1. Guttenavn 
5. «Det hellige land» 
8. Nekteord 
9. Tall 
10. Sjur Larsen 
11. Knikse 
12. Handlekraft 
15. Larve 
16. Erik Nilsen

LODDRETT: 
1. Høytid 
2. Rir Jesus på 
3. Jentenavn 
4. Ikke vinnere 
6. Samme mening 
7. Etternavn 
13. Rekke 
14. Moderne

Vinner av kubekryss i forrige nummer ble Håkon Melås Hellesøy. Premie er 
sendt i posten. Løsningen må vi ha innsendt innen 25. august. 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.
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B-blad

Åfjord:
Første rekke: Maia Skorstad Larsen, Lena Harbak, Kato Haugsnes, 
Stine Kjenes, Kristian Kjenes, Ida Marie Hårstad, David Sebastian Kje-
nes, Sigurd Ugedal
Andre rekke: Helle Rømma Kvernland, Henning Meier Berdal, Erik 
Korsvold, Kristoffer Forfod Gjessing, Axel Arnevik Stamnes, Adrian 
Vold, Håkon Farnes Arnevik, Ronja Børmark
Tredje rekke:Emilie Benedikte Johansen Varsi, Henrik Bueng, Kenneth 
Lien, Tor Eivind Vingen, Katrine Thomassen, Karoline Kiran Sagmyr, 
Jørgen Valleraunet
Fjerde rekke:Martine Raustein Wiik, Joakim Kvernland Strand, Bendik 
Humstad Normann, Ryan Michael Coyne, Simon Nilsen, Ola Grøtting

Stoksund:
Første rekke: Arnar Nicolai Grøtting, Stine Kjenes, Kristian Kjenes, 
Lars Martin Skjærvik
Andre rekke: Stines Langklopp Svenning, Nicolai Sundgård, Oddne 
Hammer, Mathias Solberg Ottesen

Konfirmanter i Åfjord og Stoksund 2017


