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Det er sommer i min sjel i dag
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Blomsterhilsener
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blomsterfondets konto. Husk å skrive hvilken 
begravelse det gjelder og hvem det er fra.
Pårørende får en oversikt over hvem som er 
givere. Blomsterhilsener kan også bestilles 
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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Tro, tvil og bekymringer
Vi står nå på terskelen til den bekymrings-
løse tida av året. Vi gjør oss klar for en 
sommer som vi håper og tror skal bli god 
på alle måter – både i forhold til vær og 
opplevelser. Vi har forhåpninger om at de 
neste ukene skal bli gode og ruste oss for 
den kommende vinteren. 

Mange tilbringer sommeren ved eller på 
havet og ser frem til vakre solnedganger 
som slukes av stille sommerhav. Men noen 
ganger er ikke havet stille. Det stormer, 
bråker og kan virke både svart og truende. 
En skulle nesten tro at det ikke er samme 
elementet. Da er ikke livet like bekym-
ringsløst. 

I Filipperne kap. 4, versene 6-7 står det 
følgende:
Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt dere har på hjertet 
fram for Gud.
Be og kall på ham med takk. 
Og Guds fred, som overgår all forstand, 
skal bevare deres hjerter og 
tanker i Jesus Kristus.

Det er godt at Gud ikke ønsker at vi skal 
leve et liv i bekymring. Vi kan kaste alle 
bekymringer på Jesus og la ham få ta del i 
det vi ikke greier å løse selv. Det betyr ikke 
at alle dager blir sorgfrie og gode. Skuf-
felser og utfordringer er en del av livet. 
Men vi kan velge å stole på at vi kan dele 
alle våre bekymringer med Ham som er 
allmektig. 

Vi kjenner kanskje noen mennesker som 
lever kun ut fra sine omstendigheter. Men-
nesker som ikke ser ut til at de bekymrer 
seg over noe, uansett hva de utsettes for. 
Det som kjennetegner dem er at de er 
utrolig positive. De kan komme i situasjo-
ner som ville slått andre over ende, uten å 
falle sammen. Er det fordi de velger å dele 
bekymringene med Jesus? Denne positive 
holdningen kan misforstås av andre som 
lettsindighet og mangel på forstand. Men 
å legge sine bekymringer på Jesus er ikke 
det samme som å leve med skylapper 
foran øynene. Det kan være det motsatte. 
Kanskje det er å se sannheten i øynene? 

Det sies at om vi skal oppleve Guds rike, 
må vi bli som små barn. Små barn bruker 
ikke mye tid og energi på å bekymre seg 

for dagen i dag eller morgendagen. Men 
som voksen kan man bli litt i tvil. Kan 
man virkelig stole på at Gud tar på seg 
bekymringene våre? 

Tro og tvil hører sammen – tvilen er en del 
av troen. Når troen er svak, når usikkerhe-
ten råder, når tvilen overskygger troen, 
kan man lese diktet «Havsalme» som 
er skrevet av Helge Stangnes fra Senja. 
Diktet minner oss om å stole på at Jesus 
loser vei uansett hvilke bekymringer som 
skyller inn over oss og at vi kan legge alt, 
også tvilen, i hans hender. 

Havsalme
Du som styrer straum og vind 
utom øy og odda,
styr du straumen i mitt sinn
så eg rette kursen finn
g jønna natt og skodda.

Peik ut leia på mitt draft når 
det bryt om grunnan.
Lån meg fliken av di kraft,
hold di hand om skaut og skaft
så eg berges unna.

Du som ser mi veike tru, 
veit kor tidt eg tvile,
g je meg svaret på om du
e den hjelpar som kan snu
angst og ank til kvile.

Still så stormen om min stamn, 
du som veit mitt beste.
Los meg g jennom fallan fram
til eg i di trygge hamn
finn mitt ankerfeste.

Med ønske om en velsignet og bekym-
ringsløs sommer!

Hilde Kristin Lorentsen

Andakt
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Mitt barndomsminne
Jeg var nummer to i en  søskenflokk på 
fem med cirka ett års mellomrom. Min 
far var forstander for pinsemenigheten 
og omreisende predikant.

Vi bodde på forskjellige steder, blant 
annet på Røros fra 1949-54, fra jeg var 
tre til åtte år.

Der var det ofte kaldt, både klimames-
sig og åndelig og det kunne bli tungt for 
mine foreldre.

Men de hadde kall fra Gud og vitnet 
frimodig evangeliet i ord og toner. Jeg 
fikk ofte være med å stå på et bord ved 
siden av å spille og synge.

Det var liten lønn, så vidt det rakk til 
mat og klær.

Senhøstes 1953, da jeg var syv år, 
skjedde det noe spesielt. 

Far fikk brev fra ei ukjent dame på 
Østlandet. Hun skrev at hun hadde hatt 
en drøm om at hun reiste med tog og 
gikk av på Røros. Der kom hun til en fa-
milie som het Dagsvik. Bordet var dek-
ket med fin duk, men alle fat var tomme.

Denne drømmen kom igjen og igjen 
og til slutt fikk hun spurt noen om de 
kjente til noen som het Dagsvik på Rø-

ros. Jo, det kunne de bekrefte og at han 
var forstander for pinsemenigheten der.

Hun skrev da til far om dette og 
sendte med kr 50, som var mye penger 
den gang.

Mor og far ble veldig glade. Det var 
bare en måned til jul, så det kom ekstra 
godt med. 

De ble styrket i troen på at vi har med 
en levende Gud å gjøre som ser til sine.

Far tok vare på brevet og skrev Tro-
esbrev  på konvolutten. Jeg har det den 
dag i dag og det hender jeg tar det fram 
i blant, slik far og mor gjorde, og leser 
det og minnes ett av mange «under» 
fra min  barndom.

Jeg minnes i takknemlighet mor og far 
som lærte meg å tro på Gud gjennom alt 
og å spille og synge.

Jeg er glad for at jeg fikk dele dette 
barndomsminne med leserne av menig-
hetsbladet.

Åse Dagsvik 
(Pendler mellom Vågstrand og Årnes) 

Jeg vil utfordre Helge Årbogen til å skrive 
om sitt barndomsminne neste gang. 

Hva vet vi om deg 
på kirkekontoret?
Den europeiske menneskerettskonvensjo-
nen artikkel 8, sier bla: «Enhver har rett til 
respekt for sitt privatliv (…).»

Likevel finnes det lagret en masse per-
sonopplysninger i dataregistre og permer, 
både på kirkekontoret i Åfjord og det sen-
trale medlemsregisteret.

Kirken har, med hjemmel i lov, rett til 
å registrere og behandle personopplysnin-
ger i ett sentralt medlemsregister, (Kirke-
lovens §§ 3 og 37 og tilhørende forskrift). 
Det er beskrevet hvilke opplysninger det 
er lov til å oppbevare. Dette er knyttet 
til kirkelige handlinger som dåp, konfir-
masjon, vigsel, begravelse samt inn- og 
utmelding.

Det mye omtalte EU-direktivet, be-
nevnt som GDPR, blir en del av Person-
vernloven i Norge fra juli måned. Der 
kreves det samtykke fra den det gjelder 
for lagring lokalt, behandling og offentlig-
gjøring av en rekke personopplysninger 
(både navn og bilder).

Kirkekontoret vil derfor framover ta i 
bruk samtykkeerklæringer i forbindelse 
med dåp, konfirmasjon, vigsel og trosopp-
læringsaktiviteter. 

Du har til enhver tid, rett til å etterspør-
re hva som er lagret om deg (og dine barn 
under 15 år) i dataregistrene våre, samt be 
om sletting av opplysninger som du ikke 
ønsker skal ligge der.

Åpen kirke sommeren 2018
I sommer prøver vi oss med å åpne litt 
på kirkedøra også utenom gudstjeneste, 
konserter og andre arrangement.

Det er mange grunner til at man ønsker 
å gå inn i kirkerommet. Noen søker still-
het og bønn, noen ønsker å se på kirkas 
arkitektur, kunst og historie og andre 
igjen ønsker å se akkurat denne kirka 
som de føler tilhørighet til. Kanskje 
noen kommer til kirka for å slå av en 
prat eller møte andre?

Uansett motiv så er du hjertelig vel-

kommen til «Åpen kirke» i sommer! 
Vi steker vafler og har kaffen klar. 

ÅFJORD KIRKE 
Åpen på tirsdager  kl 14.00-17.00
Fom. 12. juni- tom. 21. august

STOKSUND KIRKE 26. JULI
Åpen kirke i forbindelse med sjøpilgri-
mer på veg fra Bodø til Olavsfestdagene 
i Trondheim. Pilgrimene ønsker å over-
natte i Stoksund.

Kirkevergen

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD, TLF 72 53 12 33

Prestegjeldet
Etter reformasjonen var det fire preste-
gjeld i Fosen: Hitra, Ørland, Stadsbygd 
og Bjørnør.

Åfjord lå da under Ørland, men ble i 
1588 skilt ut som eget prestegjeld med 
egen prest, mens Stoksund sokn lå inn-
under Bjørnør inntil kommunesammen-
slåingen i 1964.

Et prestegjeld var tidligere et geogra-
fisk , administrativt område i Den norske 
kirke, og var i utgangspunktet tjeneste-

distriktet til en sokneprest. Dette begre-
pet ble faset ut fra 2004, og prestene ble 
deretter ansatt i prostiet.

De andre ansatte i kirken (Kirkeverge, 
diakon, menighetspedagog, organist, 
kirketjener mv), er ansatt i fellesrådet, 
som i hovedsak følger kommunegren-
sene.

Så dermed er det 430 år siden Åfjord 
prestegjeld ble etablert.
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Det er ikke ofte vi skriver minneord over 
avdøde i menighetsbladet, men for Odd-
bjørg, må det gjøres et unntak. Mye av 
dette er utdrag av minneordene som Odd-
bjørgs etterkommer hadde bedt presten 
lese i kirka under begravelsen.

Det var en fullsatt Åfjord kirke som tok 
avskjed med henne på årets første som-
merdag. 

 
Oddbjørg ble født den 26. mai 1926, - i 
forpakterboligen ved Åfjord prestegård 
(den lille røde stua). 

Foreldre var Johan Petter Storfjell og 
Hanna, født Øra, fra Verran, men mora 
døde da Oddbjørg var 2½ år gammel. 
Hun beskrev årene i forpakterboligen som 
gode år, men hun savnet mora si – og det 
at ingen fortalte noe om henne. Faren sin 
beskrev hun som kjærlig, men han var jo 
ute og arbeidet om dagene, så Oddbjørg 
og lillesøster Magnhild oppsøkte gjerne 
«prestfolket»; sogneprest Bye og frue, og 
dem ble de så glad i. 

Bye brukte å gå spasertur om kvel-
dene, og da hang de to jentene ei i hver 
hand. «Presten min», ropte de når han 
kom ut, og de fikk også lov til å sitte 
inne på kontoret hans hvis de var stille.  
Senere i livet har hun alltid hatt særlig om-
sorg for kirka og ikke minst for prestene i 
Åfjord og deres familier. 

Den lille familien flyttet i 1935 til farens 
heimgård, Storfjellet. Hun var da blitt ni 
år og hadde gått to år på skolen på Åset. 

Så ble det skoleår på Stjern, men skole-
veien var for lang til å komme heim om 
kveldene, så de bodde på Tostenlia. Den 
gangen var det 14 dager skole og 14 dager 
fri. 

 
I 1946 begynte hun på Bakketun kristne 
ungdomsskole i Verdal. Hun hadde så 
store forventninger til året på Bakketun, 
og de ble innfridd. Hun var flink og likte 
skolen og fikk nye venner for livet.

Hun traff sin Ole på møter i Sørdalen 
i ungdomsårene. Han var odelsgutt på 
Karlsaune i Sørdalen. Første bryllupsdato 
ble utsatt på grunn av sykdom i familien. 

Faren døde, og både Oddbjørg og søster 
Magnhild lå syke i tuberkulose og heim-
gården på Storfjellet ble solgt. De giftet 
seg sommeren 1950 og overtok etter hvert 
Ole sin farsgård.

Så kom ungene som perler på en snor; 
åtte barn på til sammen elleve år.

Det er vanskelig å finne ord på tragedien 
som rammet den vårdagen Svein Ove på 
to år druknet i Lona. 

Liv Marie var da to måneder. For Odd-
bjørg ble arbeidet nå et slit, og skyldfølelse 
og fortvilelse overmannet henne. 

Ole prøvde å trøste, men sorgen var like 
stor for han.

Året etter rammet ulykken igjen, og slik 
har Oddbjørg selv skrevet om dette:

«Den 30. april, kveld. – Ole var kjørt til 
Stordalen, skulle dit med et lass ved på 
traktoren. Barna hadde badet i stampen 
på kjøkkenet. Vi hadde bedt kveldsbønna. 
Alle sov i sengene sine, også jeg var sovnet. 
Våkner av at en svartkledd mann kommer 
inn på loftet. 

«Hva er det?» «Det har hendt ei 
ulykke.»

Jeg vet det straks – ser Ole for meg un-
der traktoren, lemlestet. 

«Lever han?» «Nei, han er død.» 
At ikke barna vakna, forstår jeg ikke, det 

måtte vel være englevakta.
Det som skjedde i mitt sinn de første 

minuttene, er helt umulig å forklare: Det 
var som ei hand løftet av meg den tunge 
børa jeg hadde båret på, og en stemme 
hvisket:

«Du kan ikke bære ansvaret for Oles 
liv, du skal heller ikke bære skylda for lille 
Svein Ove.»

Årene som fulgte var strevsomme år, full 
av oppgaver. Fjøset var gammelt og trangt, 
nytt måtte bygges.

De første årene var foreldrene til Ole 
friske og hjalp til mye. Begge fikk være 
heime til de døde, slik de hadde ønsket.

Når omsorgsoppgavene i heimen avtok, 
fant hun nye arena. I mange år hadde 
hun besøksturer hver tirsdag. Da tok hun 
skolebussen til Årnes og gikk på besøk til 
naboer og andre som var flyttet på helse-
senteret og som hun visste trengte besøk. 
Hun etablerte kontakt med nye etter hvert 
som andre falt fra. Disse turene innebar 
gjerne også en tur innom prestegården.

Våren, som Oddbjørg i unge år syntes var 
ei tung tid, ble i eldre år noe hun gledet 
seg til.

Også i år fortalte hun med begeistring 
om hvitveisen hun hadde sett i veikan-
ten for noen uker siden, og hvordan hun 
dristet seg til å prøve å plukke, og mestret 
å plukke en hel bukett ved å støtte seg 
med ei hand til rullatoren. «Tenk at jeg 
skulle få oppleve å plukke hvitveis enda en 
gang!» 

Hun var sterkt engasjert i arbeidet for 
misjonen og var leder av Sørdalen kvin-
neforening for NMS i en «mannsalder». 
Denne foreninga ble stiftet i 1882, og er 
Åfjords eldste eksisterende kvinnefore-
ning.

Foreningen hadde årlig basar på bede-
huset, og hun viste stort engasjement for 
å hente inn basargevinster og organiserte 
både mat og program til denne basaren.

Det er mange som har fått høre hvor dyk-
tige de er i sine møter med Oddbjørg, hun 

Til minne:

Oddbjørg Karlsaune 
1926-2018
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hadde alltid et godord eller en diakonal 
tjeneste til sine medvandrere. Hun vil 
bli dypt savnet.

Oddbjørg levde til det siste, et liv pre-
get av omsorg og barmhjertighet. Det 
fortelles at hun smurte på brødskiva til 
sidemannen ved kveldsbordet, som det 
siste hun gjorde før hun segnet om og 
det gode hjerte stoppet.

Oddbjørg døde på kvelden den 25. 
mai, dagen før sin 92-årsdag.

En sterk bønnekvinne er borte, og 
stafettpinnen må overtas av andre.

Vi lyser fred over Oddbjørgs minne.

Menighetsblad-
abonnent i USA
Menighetsbladet har flere abonnenter, 
også utafor Norges grenser.
En av disse, i Santa Rosa i California døde 
rett før jul. Han het Kåre Stjern.

Vi fikk et brev fra familien i januar, med 
oppsigelse av bladet.

Jeanie Stjern skriver blant annet om 
Kåre: «He appreciated your informative 
magazine and looked forward to getting 
it.» (Han satte stor pris på deres informa-
tive blad, og så fram til å motta det.)
For oss som steller med Menighetsbladet 
er det hyggelig å få et slikt brev!

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 prost Brita Hardeberg 
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

Presten og begravelsene
For meg er noe av det mest meningsfulle 
jeg gjør som prest, å bistå pårørende i for-
bindelse med begravelser. Det er ofte kre-
vende arbeid og kan være en følelsesmessig 
påkjenning, men det er dypt meningsfullt. 
Hvorfor er det slik? 

Først og fremst fordi de pårørende lar 
meg møte et helt levd liv gjennom fortel-
lingene om den som er død: Tidsbilder, 
familiehistorier, betydningsfulle hendel-
ser, fortellinger om gode og onde dager. 
Det er et privilegium å få del i disse fortel-
lingene.  Det gir et møte med det sårbare 
og det kraftfulle livet. 

Per Fugelli, lege, professor og sam-
funnsdebattant, døde nylig. Han delte de 
siste årene han levde tanker om det å ha 
en alvorlig kreftsykdom. I januar i år kom 
filmen «Per Fugelli – siste resept». I et 
intervju med Dagbladet i 2010, kort tid 
etter at han fikk diagnosen, snakket han 
om at sykdommen gav ham muligheten 
til å gå på «oppdagelsesreise nær døden». 
«Hvis døden ikke var, ville livet ditt, fø-
lelsene, forholdene, forelskelsene, alt ville 
vært uutholdelig. At livet er avgrenset, 
gir det potens.» (Motstandsmannen, 
21.10.2010)

Fugelli forsatte å dele sine erfaringer. 
Han gav alvorlig syke og døende en 
stemme. For dette ble han tildelt Livs-
vernprisen 2017. I begrunnelsen for til-
delingen ble det fremhevet at han midt i 
egen sykdomsprosess maktet å sette fokus 
på livsglede. 

Min erfaring at møte med pårørende 
bekrefter Fugellis refleksjoner. Døden kan 
styrke gleden over livet slik som det er og 
slik det ble. Det kan hjelpe oss å sortere 
bort det uvesentlige, og holde fast på det 
som virkelig betyr noe. «Livet er ikke 
perfekt, uten feil og fandenskap. Vi må 
godta oss selv og hverandre som medfødt 
feilvare.» (Fugelli, Professor Godt Nok, 
2014)

Som prest er det også mitt privilegium å 
få lede en seremoni der vi overgir den døde 
i Guds hender.  På symbolsk vis, gjennom 
taler, lesning, bønn og kistesenking, løses 
den døde fra det som har vært og får gå 
videre. Slik at også de som har stått ham 
eller henne nær, også kan gå videre i sine 
liv.  I tillit til Gud som vet hvordan det er å 
være menneske. I tro på Gud som tar imot 
både oss og våre kjære. 

Brita Hardeberg

50 og 60 års-jubilanter 2018
Tradisjon tro så inviterer vi alle som er 50 og 60 årskonfirmanter. 23. september, med 
gudstjeneste i Åfjord kl.11.00. Gudstjenesten i Stoksund starter kl.18.00. Festsam-
vær på Fosen fjordhotell, for alle konfirmerte i 1958 og 1968. Vi bruker å ha festsam-
vær annethvert år i Åfjord eller Stoksund. I år er det Åfjord som står for tur. Samtidig 
som vi feirer jubilantene både i kirken og med festsamvær, vil et nytt konfirmantkull 
bli presentert ved gudstjenestene i Åfjord og Stoksund. Invitasjoner kommer til alle. 
Hjertelig velkommen!
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Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hilsener. Anbefalt annonsepris er kr 100,-. An-
nonsen betales til Menighetsbladets konto 4345.06.19214, eller VIPPS nummer 
112535.

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse, blomster og pengegaver til Åfjord 
blomsterfond ved vår kjære Gunnar 
Arnold Aarviks bortgang og begravelse. 
En spesiell takk til hjemmesykepleien for 
god pleie og omsorg.

Familien

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse, blomster og pengegaver til Åfjord 
Helsesenter gr.3, ved Ingrid Johanne 
Haugsnes sin begravelse. En spesiell takk 
til Asbjørn Mosleth for fin sang i kirka. 

Randi, Iren, Elin, Einar Inge, 
Øystein, Arne og Marit m/familier

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 4, i forbindelse 
Signe Grøttings begravelse. 

Barbro Ugedal, sykehjemmet

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 4, i forbindelse 
Lilly Hårstads begravelse. 

Barbro Ugedal, sykehjemmet

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 1, i forbindelse 
Anny Synnøve Ramsøs begravelse. 

Barbro Ugedal, sykehjemmet

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 3, i forbindelse 
Ingrid Johanne Haugsnes begravelse.

Barbro Ugedal, sykehjemmet

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 

Åfjord helsesenter, gr 2, i forbindelse 
Haldis Bys begravelse. 

Barbro Ugedal, sykehjemmet

n Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, 
blomster og pengegaver til Åfjord Helse-
senter Gr 2 og Åfjord Blomsterfond ved 
vår kjære Haldis Julie Bys bortgang og 
begravelse. En spesiell takk til personalet 
ved Gr 2 for god pleie og omsorg.

Hanne og Jorid m/fam

n Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomsterhilsener, pengegaver til Åfjord 
helsesenter og Blomsterfondet ved vår 
mor Anny Synnøve Ramsø sin bortgang 
og begravelse. Takk til Synne og Øyvind 
for fin sang og spill i kirken. En stor takk 
til gruppe 1 og 4 for god pleie og omsorg.

Maryann, Idar, Kolbjørn og 
Svein Harald m/fam. 

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse, blomster og hilsener ved min kjære 
mann og vår snille pappa Bjørn Aursøy`s 
bortgang og begravelse. Takk for minne-
gaver til Åfjord Kreftfond.

Dagrun, Sverre, Arvid og Bjørg m/
familier

n Hjertelig takk for all vennlig deltagel-
se, blomster og minnegaver ved vår kjære 
mor Oddbjørg Karlsaunes bortgang og 
begravelse.

Hanna, Kirsti, Bodil, Ellen, Johan Petter, 
Liv Marie og Gunn Oline  m/familier

Livets gang
Åfjord
Døpte
01.04.2018 Milan Cornelius   
 Tanem Flenstad
22.04.2018 Eline Eggen Solem
22.04.2018 Emil Ingolfsen Johansen
29.04.2018 Lotte Moan
20.05.2018 Johannes Stjern

Vigde
23.05.2018 Mette Nerdal og   
 Geir Tore Moan

Døde
26.02.2018 Gunnar Arnold Aarvik, 
 f. 1932
08.03.2018 Rigmor Marie Engen,
 f. 1923
21.03.2018 Lilly Hårstad, f. 1926
26.03.2018 Anny Synnøve Ramsø,
 f. 1928
06.05.2018 Bjørn Aursøy, f. 1942
03.05.2018 Ingrid Johanne Haugsnes,
 f. 1931
10.05.2018 Haldis Julie By, f. 1923
18.05.2018 Lilly Fageraunet, f. 1930
25.05.2018 Oddbjørg Karlsaune,
 f. 1926
04.06.2018 Eli Karin Humstad, f. 1950

Stoksund
Døpte
20.05.2018 Tyra Hubakk Aakes
20.05.2018 Lina Varpe

Vigde
09.06.2018 Maria Davies Sandbu og   
 Martin Mobråten   
 (Hosnasand)
26.05.2018 Kjersti Sandven og
 Bjørn Morseth 
 (Hosnasand)

Døde
24.03.2018 Jann Ludvik Selbekk, 
 f. 1943
14.04.2018 Birger Arnold Skjærvik,
 f. 1933

Åfjord Begravelsesbyrå a/s 
Tlf 911 68 203

Ta med koppen og 
kom til kirka!
Som Grønn menighet, ønsker vi å ha fokus på 
mindre bruk av engangsmateriale. Kirkekaf-
fen er et typisk sted hvor vi bruker mye av det. 
Derfor håper vi at flest mulig kan ta med seg 
koppen sin når de skal til kirka. Glemmer du 
det, eller du kommer uten å ha fått med deg at 
man skal ha med egen kopp, så skal du få kaffe 
likevel altså! Vi vil ha stående engangsservise 
til de som har glemt egen kopp. Alle monner 
drar, så om noen husker å ta med kopp, hjelper 
det på i vårt arbeid med å ta vare på miljøet.
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n Søndag 15.07 - 8. søndag i treenigh-
etstiden
Mark 12,37b-44
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Verena 
Grønning. Nattverd. Ofring til Menig-
hetsarbeidet
n Stoksund kirke kl 14.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Verena 
Grønning. Nattverd. Ofring til Menig-
hetsarbeidet.

n Søndag 29.07 - 10. søndag i 
treenighetstiden
Matt 18,21-35
n Sela fjellkirke kl 12.00 
Gudstjeneste. Ofring til menighetens 
misjonsprosjekt. Kirkekaffe.

n Søndag 12.08 - 12. søndag i 
treenighetstiden
Luk 8,1-3
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Kirkens 
Familievern.
n Stoksund kirke kl 14.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Menneske-
verd.

n Søndag 26.08 - Vingårdssøndagen
Luk 17,7-10
n Naustanstua kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian. 
Kjenes. Ofring til Menighetsarbeidet.

n Søndag 09.09 - 16. søndag i 
treenighetstiden
Matt 5,10-12
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Acta - barn 
og unge i Normisjon.
n Stoksund kirke kl 14.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Det norske 
bibelselskap.

n Søndag 23.09 - 18. søndag i 
treenighetstiden
Matt 8,5-13
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Menighetsarbeidet. 
Presentasjon av neste års konfirmanter. 
50- og 60-års konfirmantjubilanter.
n Stoksund kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Menighetsarbeidet. 
Presentasjon av neste års konfirmanter. 
50- og 60-års konfirmantjubilanter.

Gudstjenester sommer 2018 AKTIVITETER I SOMMER
n Tirsdag til søndag 14.- 19. august: 
Sommermøter på Å misjonshus i august, 
med Marit Andersen. Å misjonssam-
bandsforening har egen nettside, www.
misjonisentrum.no. Følg med på aktivi-
tetskalender der. 

n Sørdalen misjonsforening har oppstart 
med misjonsmøte hos Ruth Marine Mur-
vold, tirsdag 28. august kl.19.30.

n Agentklubben i Sørdalen har oppstart 
3. september, kl.17.30-19.00.

De fleste lag og foreninger har ingen faste 
møter nå i sommer, men sjekk på kirken 
sin nettside www.kirken.no/afjord. Der 
finner du oppdatert info.

Ansvar på kirkegården/gravplassen

Etter begravelser vil det bli liggende en jordhaug med blomster og kranser oppå grava. 
Etter hvert som blomstene visner og tørker, vil gravplassarbeiderne fjerne dette, mens 
jordhaugen fortsatt vil ligge noen uker. Det er viktig at jordhaugen får ligge for å stabi-
lisere jorda. Vi ber om forståelse for dette. Det er gravplassarbeidernes ansvar for å ta 
bort denne jordhaugen, og han vurderer når jorda er stabilisert og jordhaugen tas bort. 
Han vil da planere ut jorda og plante i plenfrø på gravstedet. 
Festeansvarlig på graven har ansvar for gravstedet, og at steinen/støtta er forsvarlig fes-
tet og boltet. Noen steder på kirkegården ser en at støtter er skjeve. De fleste gangene 
rettes støtta opp naturlig når tela forsvinner, men andre ganger trengs det at den rettes 
opp manuelt.  Dette er den enkelte gravfesters ansvar å rette opp i. Gravplassarbeide-
ren kan være behjelpelig med dette arbeidet.

Pynt og stell på graven og gras rundt gravstøtta er også festers ansvar. 
Kirkevergen 

Bøkene 
om slekt og bosetting 

i Åfjord sogn 1875 - 2000

ÅFJORD
GÅRDS- & SLEKTSHISTORIE

1875 - 2000

Helge Kr Bueng:

Kjøpes hos (sendes)

helge@bueng.no
Tlf 94 12 12 02

Reklame • Forlag • Brevoldsamlingen

Nyt god mat 
og utsikten 

 Tradisjonsmat
 A lá carte
 Fast-food
 Selskapslokaler

ÅFJORDTORGET
3. etasje  • Tlf 46 678 111

Barnas hjørne
Vinner av barnesiden i forrige nummer er Emmi Thelise Nerdal fra 
Brandsfjord. Premie er sendt i posten. Vi gratulerer. Denne gangen ble det 
ikke noe eget Barnas hjørne. Vi ønsker deg en god sommer!
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Pilegrim i nord
En samseilas for pilegrimer med start i 
Bodø 19. juli og ankomst Trondheim 29. 
juli er en annerledes måte å oppleve en 
pilegrimsferd på.

Du kan selv velge hvilken del du ønsker 
å være med på, turen er lagt opp i flere 
etapper med blant annet stopp i Stokk-
sund i år. 

Underveis fra Bodø er det lagt oppp 
til besøk i kirker, museer og arrange-
ment sammen med lokale menigheter, 
kystlag for å nevne noe. 

Det er flere historiske steder som skal 
besøkes underveis, blant annet Sand-
nessjøen med Petter Dass sitt rike på 
Tjøtta og kirka på Dønna som er antatt 
å være bygd på 1200-tallet.

Helgelandskysten er en opplevelse i 
seg selv og det å få oppleve midnattsol 
langs den vakre kysten er et minne som 
aldri blir glemt. 

Seilasen er i Stoksund den 26. juli, der 
er det åpen kirke. 

Ved ankomst Trondheim blir det 
Olsok-feiring i vår nasjonalhelligdom 
sammen med 
pilgrimer fra 
øst og vest, 
sør og nord. 
Pilegrimsprest 
Bernt Aanon-
sen seiler hele 
turen på s/b 
Spleis. For mer informasjon kan du 
søke opp på Facebook: www.facebook.
com/pilegriminord/.

Utsikt mot De Syv Søstre på Alstadhaug.

Konfirmanter Åfjord 2018:
F.v. Sunniva Stene, Martine Dolmseth, 
Stine, Kristian, Renate Årbogen, Sasha 
Høiskar, Reijo Morkemo
2. r.v. Herman Krogfjord, Ane Rånes 
Bjelde, Sofie Berdahl, June Viken, Ine 
Rømma, Dina Mørreaunet, Hallstein 
Staven, Gabriele Butkute
3. r.v Ola Iversen Staven, Ingvild Gilde, 
Kajsa Dokset Kosberg, Vilde Storvik, 

Celina Gran Hanssen, Caspar Harsvik
4.  r.v Magnus Rånes, Anne Sofie Hårstad, 
Silje Blix, Martine Vold, Aslak Dolmseth 
By, Jostein Staven
5. r.v Trond Hårstad, Natalie Engen, 
Joakim Breivold By, Marcus Ugedal, Ola 
Bueng Bratland, Ida Margrethe Finseth, 
Tomas Frønes Forfot, Amund Solstad

Konfirmanter Stoksund 2018:
F.v. Tobias André Edvardsen, Stine, Kristian, Oliver Svenning, John August Løvvik
B.v. Marco Wold, Robin Henden Simonsen, Vegard Bårdli Herfjord, Henrik Rosø, 
Gaute Johansen, Tobias Pedersen, Remy Endre Guttelvik


