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HEDER TIL ASTRID. Side 12

Kirkevalget 2019. Side 7

Sommerens gudstjenester. Side 11 
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Åfjord kirkekontor:
Åfjord og Stoksund menighet
Rådhuset, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord
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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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Åndens oppgave
Prekentekst: Johannes 14, 23-29

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi 
skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet 
dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens 
jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, 
skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min 
fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 
Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere ig jen. Hvis dere elsket meg, var dere 
glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for 
at dere skal tro når det skjer.

Åndens høytid skal igjen feires. Pinsen, 
Kirkens fødselsdag, er den store Kristus-
festen i kirkeåret. Det var først ved Ån-
dens komme at Jesu Kristi kirke kunne 
konstitueres. Ånden kaster sitt lys over 
Jesus Kristus og gjør ham stor og herlig i 
blant oss.

Den hellige ånd må være det sentrale i 
den kristne tro og tjeneste. Åndens gjer-
ning er å vekke troen på Jesus Kristus, og 
virke i oss slik at den blir grunnfestet og 
sterk. 

«Alle som drives av Guds Ånd, de er 
Guds barn. ... Dere har fått barnekårets 
Ånd som gjør at vi roper: «Abba, Far!» 
Ånden selv vitner sammen med vår ånd og 
sier at vi er Guds barn.» Rom. 8. 

Jesus sier i pinsedagens tekst at han har 
en fred å gi som er helt annerledes enn 
den verden kan gi. Den er full av brister og 
slett ikke til å stole på alltid. 

Jesus har tidligere talt om sin lidelse, 
død og oppstandelse og ikke minst har 
han overfor disiplene forutsagt at Den 
hellige ånd skulle komme til jorden, for 
å ta bolig i de troende og være deres tals-
mann og forsvarer. 

Ånden skal minne om alt det Jesus har 
sagt og gjort. Den fred som Jesus gir, er 
fred med Gud. Denne fred er en tilstand 
der alt skjer i samsvar med Guds vilje. Å 
ha Guds fred betyr å ha kommet i et rett 
forhold til Gud. Vi kan få hvile i vissheten 
om at vi er Guds barn. Verdens fred kan 
aldri gi fullkommen ro og harmoni. Den 
kan nok gi en flyktig følelse av fred. Men 

Guds tilgivelse og fred er fullkommen. 
Kristi fred er en sann virkelighet som 
har sitt grunnlag i Jesu forsoningsverk på 
korset, der han tok all vår skyld og straff 
på seg.

«Han er vår fred». Ef. 2,14. Det er den 
største og viktigste gave som Gud vil og 
kan gi oss. Jesus minner også om viktig-
heten av å holde fast ved hans ord. Den 
Hellige Ånd virker først og fremst gjen-
nom Guds ord. Derfor må vi lese, bruke 
og leve i Ordet.
«Ånd fra himlen, kom med nåde, 
Kom med liv og lys her ned! 
La din guddomsmakt nå råde, 
Gjør oss vis til salighet! 
Livets ord må du forklare 
Så det virker hva du vil! 
La oss her dets kraft erfare, 
Fyll vår sjel med hellig ild!» 
Elevine Heede (1879)

Av Ivar Gjerdi, diakon, pensjonist og 
tidligere generalsekretær

Andakt
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Mitt barndomsminne
Gjennom alle mine barneår bodde jeg i 
Stod, et par mil fra Steinkjer sentrum, og 
det var ei lita bygd der alle kjente alle.

Far var vaktmester på Binde Skole, og vi 
hadde leilighet i andre etasje i det ene 
skolebygget. Jeg fikk etter hvert være med 
på mange arbeidsoppgaver der far var, og 
det var jo både trygt og interessant for ei 
lita jente.

Mor hadde kontorjobb på Steinkjer, og 
det gikk med tid til reise til og fra.

Det var mange barn å leike med på 
fritida i skolegården og vi brukte mye tid 
på ballspill av ulikt slag, slåball, handball, 
volleyball, kanonball.

En trygg oppvekst med mange mulighe-
ter til aktiviteter både ute og inne.

De dagene jeg måtte holde meg inne på 
grunn av feber og forkjølelse og den slags,  
og det var visst ganske ofte i en periode, så 
fant jeg plassen i vinduskarmen på kjøk-
kenet, og fulgte med når de andre skole-
kameratene holdt på med ballspill i frimi-
nuttene. Jeg var den som skrev poeng og 
fulgte med spillet, og når omgangene var 
over, viste jeg poengsummen med store 
tall på et ark i vinduet.

Annenhver søndag var det søndags-
skole på Bedehuset, der både onkel Ivar 
og mor var søndagsskolelærere. Det var en 
fin plass å bli kjent med fortellingene fra 
Bibelen og jeg lærte mange sanger som har 
fulgt meg gjennom livet. 

Da jeg var i 11-12 års alderen, begynte 
jeg å reise på leir, både i påska og om som-
meren.

Vi som familie var mye på dugnadsar-
beid i forbindelse med bygging av nytt 
leirsted i Skogn, Laberget leirsted, og jeg 
trivdes veldig godt med å være der.

Tenk, så heldig jeg har vært som kunne 
være med på LEIR!

Jeg ble kjent med mange barn og unge, 
og satte pris på fellesskapet.

Vi hadde bibeltimer og misjonstimer 
og ble kjent med både bibelfortellinger 
og om barn i andre land gjennom mis-
jonsfortellinger. Vi laget leirkor, og hadde 
artige aktiviteter ute og inne, bading og 
båtturer om sommeren, leirkvelder med 
sketsjer og konkurranser.

Har ikke tall på hvor mange leirer jeg 
har vært med på, men det har gitt meg så 
mange fine opplevelser, at jeg anbefaler 
det på det varmeste for barn og unge som 

vokser opp, det er en verdifull ballast vi-
dere gjennom livet!

Ellers kan jeg etter mange år tenke at i 
barneårene kjentes det annerledes i for-
hold til TID. Det opplevdes som det var 
nok av tid til det meste, og ikke så mye 
stress og kav…

Det var tid til å leike, tid til å undres 
over ting i naturen, tid til å gå på besøk 
til naboer og venner, tid til det ene og det 
andre. Tid til å bare være uten å gjøre noe 
spesielt. Kanskje hadde det gjort godt for 
oss om vi kunne ta tilbake noe av barn-
dommens opplevelse av tid..?!

Med mine opplevelser fra barndommen 
som bakteppe, vil jeg fortsatt be slik det 
står i en av sangene vi lærte;

Jeg folder mine hender små
i takk og bønn til deg:
La alle barn i verden få 
det like godt som jeg.

(Skrevet av Thorbjørn Egner)
Lise Taraldsen

Til neste nummer utfordrer jeg Marianne 
Serigstad Butli til å skrive om sitt barn-
domsminne.

Jeg får stadig spørsmål om vi kan ha drop-in-vielser i 
Åfjord også, for en del synes at det er så mye styr med 
kirkevielse. Jeg tenker at hvor mye styr det er, det er 
opp til hvert enkelt par. Papirene er det folkeregisteret 
som tar seg av, og det gjelder også drop-in-vielser. Det 
må uansett planlegges i alle fall tre uker i forveien. 

Det som trengs for å gjennomføre en vielse er føl-
gende: Et brudepar med hver sin forlover og en prest. 
Alt utover det er opp til hvert enkelt par hvordan de 
vil gjøre det. Det kan være veldig høytidelig og flott 
med fem stykker i kirken under en vielse, brudeparet, 
forloverne og presten.  

Jeg har aldri hatt en følelse av at det er en light-
utgave for det. Dere bestemmer om det skal være med 
eller uten musikk, det må ikke være en lørdag heller.  
Det er faktisk helt gratis å gifte seg i kirken man hører 
til. 

Tenker dere på å gifte dere så er det bare å ta kontakt 
og så kan jeg komme med tips og råd slik at dere får 
det sånn som dere vil ha det. 

Hilsen Kristian prest

Drop-in-vielser i 
kirke

Illustrasjonsfoto: Pixabay
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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 prost Rita Hardeberg som lufter sine tanker for oss.

NOE PÅ HJERTET 

Hvorfor senker vi kista ned i graven mens 
gravfølget er tilstede? 

Fra tid til annen har jeg som prost fått 
spørsmålet: Skal vi senke kista ned i 
grava mens gravfølget er tilstede – eller 
kan det gjøres etterpå, av de som jobber 
på kirkegården?

For å finne svar, er det greit å se litt på 
historien, på skikker og tenkemåter før 
oss:

Etter reformasjonen i 1537, ble eldre 
katolske gravskikker gradvis forenklet. 
Familien ordnet selv med ulike ritualer 
i hjemmet, man fraktet den døde til kir-
kegården, grov grava, la ned den døde, og 
grov igjen. Presten fikk vanligvis melding 
om dødsfallet, men deltok 
ikke alltid. Kirkeordi-
nansen, som var gjeldende 
kirkerett i Norge fra slut-
ten av 1500-tallet, sier at 
presten kan om ønskelig 
medvirke ved graven ved 
å holde en kort tale til de 
levende. 

Etter hvert ble det behov 
for å få fastere ritualer. Fra 
1600 tallet vet vi at jordpå-
kastelse ved prest har vært 
obligatorisk. Presten kastet de første tre 
spader med jord ned i graven før de nær-
meste spadde graven igjen. Var presten 
forhindret fra å være til stede, skulle grava 
spas igjen, og presten fikk ta jordpåkastel-
sen ved et senere høve. 

Frem til 1800-tallet ble ikke selve graven 
markert, men ut over 1800-tallet ble det 
vanlig å sette opp gravstøtter med navn på 
avdøde, slik at graven også ble et minne-
sted for familien. Men det var liten opp-
merksomhet rundt den sørgende familien 

før vi kommer opp mot vår egen tid. 
På tidlig 1900-tallet fikk vi fastere litur-

gier for seremonien. Det ble vanlig med 
minnetaler slik vi kjenner det, og presten 
var nesten alltid med som seremonimes-
ter. Kremasjoner ble tillatt, og krematorier 
bygget i de største byene. Det ble etablert 
begravelsebyrå som skulle lette famili-
ene med gjennomføringen av begravel-
sen. Dessuten ble det tilsatt betjening på 
kirkegårdene som tok seg av graving og 
gjenkasting. Det ble bygget bårehus der 
den døde kunne ligge frem til begravelsen, 
slik at kista med den døde ikke lengre sto 
hjemme i stua eller på låven. Alt dette 
førte til at familiene i mindre grad ble 
involvert i det praktiske. 

Kanskje førte disse praktiske «for-
bedringene» til at de pårørende fikk 
dårligere vilkår for å sørge? I alle fall ble 
døden ut over 1900-tallet mere privatisert 
og mere tabubelagt. Svært mange døde 
på sykehus eller i institusjon, borte fra 
familien.  I etterkrigstiden ble det vanlig 
å tenke at barn burde skånes fra å være 
til stede i begravelser, selv når foreldre 
eller besteforeldre døde. Det ble mindre 
vanlig å se den døde («syning») eller 
å samle familien rundt åpen kiste for å 

synge den døde ut av hjemmet. Det ble 
vanlig å la kista stå igjen inne i kirken eller 
krematoriet etter gravferden mens de sør-
gende gikk ut. Eller å la kista stå igjen på 
bjelker over grava til de sørgende var gått. 
Begrunnelsen var at belastningen med å se 
kisten bli båret ut til grava og senket, var 
stor for de nærmeste. Det ble også vanlig å 
skrive i dødsannonser at man ikke ønsket 
kondolanser ved graven. 

På slutten av 1970-tallet begynte psy-
kologer og psykiatere å interessere seg for 
sorg og sorgprosesser. Her til lands ble 
fagmiljøet ved Modum Bad med Hans 
Jørgen Holm i spissen, viktige for å sette 
sorgen på dagsorden. Holm var tydelige 
på at sorg ikke er sykdom. Det er en natur-

lig og nødvendig reaksjon på 
tap. Det er vondt og smerte-
fullt å ta avskjed, men det må 
til. Dersom sorgen av en eller 
annen grunn ikke får komme 
til uttrykk, kan sorgprosessen 
gå i stå, og bli en psykisk be-
lastning som noen ganger ut-
løser sykdom. Eller en belast-
ning som virket isolerende i 
forhold til omgivelsene.

Fagmiljøene viste at måten 
vi tar avskjed med den døde 

på, er viktig. De århundrelange tradisjo-
nene har mye livsvisdom i seg: Det å se 
den døde er viktig, og barn må gjerne være 
med trygge voksne på syning. Begravelsen 
er viktig, det å bære kista ut og senke den 
ned gjør noe med oss. Helst skulle vi tatt 
opp skikken med å grave igjen grava selv. 
Gjennom disse praktiske handlingene får 
de sørgende hjelp til å forsone seg med at 
døden har skjedd. Det blir tydelig at det 
er den døde som har gått bort, ikke vi som 
har forlatt den døde. Dette får et synlig 

Skikk og bruk ved begravelser

Prost Brita 
Hardeberg

Sokneprest 
Kristian Kjenes

Pensjonist 
Else Koren 
Nesheim

Menighets-
pedagog

Stine Kjenes

Diakonarbeider
Ruth Marine 

Murvold

Gravplass-
arbeider

Einar Strøm

Illustrasjonsfoto: Pixabay
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Velkommen til Åfjord kirke

Send løsningen til oss  innen 6. september 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 Quiz i forrige nummer ble Miriam Frafjord, Dirdal. Vin-
neren har fått premie i posten.

Sommerquiz for barn

symbol når kisten senkes ned i graven. Det 
blir lettere å leve videre med tapet uten å 
bebreide seg selv.

Fagmiljøene pekte også på at minneta-
len i gravferda er viktig for å danne bilder 
av livet sammen med den som er borte. 
Det er godt å dele denne oppsummerin-
gen med andre i en åpen seremoni. Kon-
dolansene etter dødsfallet og i gravferda 
hjelper oss til å gjenoppta kontakten med 
alle rundt oss. Det blir lettere å møtes på 
butikken uka etterpå, det ligger ikke noe 
mellom oss som er usagt og «farlig». 

Som en konsekvens av forskning og inn-
spill fra det psykologiske og psykiatriske 
fagmiljøet, har kirkens gravferdsliturgi 
siden 2002 foreskrevet at kisten som ho-
vedregel skal senkes helt ned i graven, før 
jordpåkastelsen skjer. Dersom det ikke 
finnes mulighet til å senke, f.eks når den 
døde skal kremeres, er det vanlig at man 
i stedet bærer kisten ut til bil som kjører 
bort mens sørgeskaren ser på og kirke-
klokkene klemter. Dette ivaretar også 
symbolikken om at det er den døde som 
går fra oss. 

Normalt senkes altså kisten helt ned i 
graven. Dersom de pårørende har grunner 
for å ønske det annerledes, skal dette tas 
opp med presten i samtalen før begravel-
sen. Det er presten som har myndighet til 
å avgjøre om det skal gjøres unntak.

Prost Brita Hardeberg

Vi åpner opp kirkedørene i Åfjord kirka denne sommeren også.
 
Det er forskjellige grunner til at mennesker ønsker å besøke kirka:
n  Noen søker stillhet i hellig rom
n  Noen er interessert i kirkas kunst, arkitek-

tur, historie
n  Noen føler tilhørighet til denne kirka
n  Noen ønsker å møte andre til sosialt 

samvær
n  Noen ønsker å prate med andre

Uansett motiv så er du hjertelig velkommen 
til «Åpen kirke» i sommer! Vi steker vafler 
og har kaffen klar. 

Velkommen til 
Åfjord kirke!

HVER TIRSDAG KL 15-17 TIL OG MED 20. AUGUST

ÅPEN KIRKE
Åfjord og Stoksund sokn

Solbjørg og Mowlida 
hygger seg i kirken.
Foto: Ruth Marine Murvold
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Konfirmanter i Åfjord og Stoksund 2019

Bak fra venstre: Sivert Skorstad Haltstrand, Øystein Grøtting, Fredrik Kolmannskog, Sondre Stjern, Sigve Syltern Gilde, Vegar Grøtting, 
Asgeir Arnevik, Mikal Haugsnes, Birger Valleraunet, Ane Saltbones Sørdahl, Tori Sandøy Aune, Iben Victoria Bårdvik, 
Midterste rekke fra venstre: Hanne Katrine Frengen, Eskil Nordtømme, Bendik Elias Kjenes, Trond Harbak, John Adrian Nini, Silje 
Hynne, Erling By, Maria Farnes Arnevik, Eirin Anita Hanssen, Maren Torgersen Selnes, Silje Aaknes, Ailin Kristine Sydskjør, Sofie 
Madelen Lunde, Daniel Pedersen.
Fremste rekke fra venstre: Rakel Moen, Marthe Larsen, Malin Sofie Moan Stedtler, Stine og Kristian Kjenes, Jenny Aurora Murvold 
Elstad, Marie Staven, Ronja Stjern, Eirin Mørreaunet  Foto: Multifoto

Bak fra venstre: 
Leon Bjerkan-Refsnes, Victoria 
Mari Røsnes Sydskjør, Niklas 
Solberg Ottesen, Martin Blix 
Fremste rekke fra venstre: 
Stine og Kristian Kjenes, Maja 
Sofie Sæther. 

Foto: Multifoto

Åfjord 2. juni 2019:

Stoksund 
26. mai 2019:
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Kirkevalget

Kirken trenger gode ledere – 
hvem vil du gi din stemme til?
Er du en av de 3,7 millionene som er med-
lem i Den norske kirke? Da er din stemme 
viktig i Kirkevalget! Når du stemmer gir du 
en tommel opp til din lokale menighet, og 
du er med på å bestemme hvem som skal 
lede den framover.

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved 
Kirkevalget 9. september har du mulig-
het til å påvirke: Samtidig som kommu-
nestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan 
du også stemme fram hvem som skal lede 
kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt 

nivå. Det skjer i et lokale rett i nærheten 
av kommunevalget, på Stoksund opp-
vekstsenter eller Bakeriet i Åfjord. Du kan 
forhåndsstemme tirsdager og torsdager 
fra 13. august til 5. september kl 12-14 på 
kirkekontoret på Rådhuset.

TO VALG
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på 
kandidater til menighetsrådet og til bispe-
dømmeråd og Kirkemøtet. 

Til menighetsrådsvalget i Åfjord og 
Stoksund har en gjeng flotte medlemmer 

sagt ja til å være kandidater til menig-
hetsrådet og lede menigheten de neste 
fire årene. Dette er et flertallsvalg, der du 
blant annet har mulighet til å gi kandida-
ter en ekstrastemme. Kandidatene med 
flest stemmer blir med i rådet.

Ved valget til bispedømmeråd og Kir-
kemøtet stiller Bønnelista, Nominasjons-
komiteens liste og Åpen folkekirke lister. 
Dette er et forholdstallsvalg, der det en-
delige rådet avspeiler både hvor mange 
stemmer den enkelte liste og også 
den enkelte kandidat fikk.

BØNNELISTA NOMINASJONSKOMITEENS LISTE ÅPEN FOLKEKIRKE

1 Kolbjørn Lie, Levanger 1 Brit Skjelbred, Trondheim 1 Agnes Sofie Gjeset, Fosnes

2 Kjersti Ngozi Furuseth, Rissa 2 Arild Kvernmo Pedersen, Verdal 2 Grete Bækken Mollan, Steinkjer

3 Bjørn Sæther, Trondheim 3 Erik Seem, Grong 3 Alex Ramstad Døsvik, Ørland

4 Hanne Grethe Hansen, Trondheim 4 Randi Sollie Denstad, Rissa 4 Ivar Selmer-Olsen, Trondheim

5 Ole Jørgen Haaverstad, Stadsbygd 5 Kirsten Margrete Selnæs, Trondheim 5 Sissel Mørreaunet, Trondheim

6 Marit Ranfrid Kvesta Sæther, Trondheim 6 Marit Arnesen Bergendahl, Trondheim 6 Kevin Hoel Tårnes, Trondheim

7 Ingeline Furuseth, Rissa 7 Helge Nilsen, Åfjord 7 Bjørnar Fjellhaug, Trondheim

8 Sigurd Flå Gustad, Ekne 8 Eivind Rindal, Trondheim 8 Olav Bremnes, Namsos

9 Maj Brit Slapgaard Larsen, Verdal 9 Jon Høsøien,Røros

10 Knut Aasheim, Røros 10 Pål Sæther, Eiden,Vikna

11 Jan Olav Straume, Trondheim 11 Borghild Husdal Buhaug, Leksvik

12 Line Marie Rosvold Fjeldahl, Leksvik 12 Ingrid Marie Heiene, Trondheim

13 Georg Bøni Ofstad, Trondheim

14 Vetle Christian Nøtvedt, Trondheim

15 Guri Gunnes, Storås

KIRKEN
TRENGER DEG!

I slutten av mai var kandidatene fra alle tre lister i Nidaros 
samlet til kurskveld i Erkebispegården. Her ser du et utvalg 
kandidater fra hver liste. Til venstre kandidater fra Bønne-
lista, i midten kandidater fra Nominasjonskomiteens liste 
og til høyre kandidater fra lista til Åpen folkekirke.

Hver gruppe har en kort egen presentasjon på midtsidene, 
og ellers vil du finne deres egen presentasjon på nettstedene 
de etablerer. Du vil etter hvert finne en link 
til disse nettstedene på bispedømmets nett-
sted, www.kirken.no/nidaros

Her er navnet på kandidatene på de tre listene:

Kirken trenger gode
ledere – hvem vil du
gi stemmen din til?

Du er med på å bestemme hvem som skal sitte 
i bispedømmerådet og Kirkemøtet, Den norske kirkes 
«storting», i perioden 2019 – 2023.

Nöörjen gærhkoeNidaros bispedømme - 
Nidarosen bæspatjïelte
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På de neste sidene vil du få en kort presentasjon av alle kandidatene som stiller til valg. 
Mer utdypende informasjon finner du på kirken.no/nidaros eller på www.kirkevalget.no.
Informasjon om hva kandidatene og listene står for og mener om ulike saker, presenterer de selv 
på egne nettsider.
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Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve bispedømmer. Rådet an-
setter blant annet prester og leder bispedømmet sammen med biskopen. 
Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det 
øverste representative organet i Den norske kirke. 

FRA JUSS TIL GUDSTJENESTE
Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid spenner over mange temaer. 
Det kan være barne- og ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning, anset-
telser, gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, musikk og misjon. Rå-
dene skal sørge for vekst og næring til kirken og lokalsamfunnet der du bor.

Første uka i august får alle medlemmene i Den norske kirke tilsendt et valg-
kort og en brosjyre om valget. Følg med i postkassa, møt opp og stem!  

Les mer om kandidatene til begge valgene her i bladet og på nettsidene våre 
eller på www.kirkevalget.no

Godt valg!

Nr Navn Bosted Stilling Viktige satsningsområder 

1 Edmund 
Hårstad
49 år

Sørdalen Dyrlege Kirken i Åfjord skal være:
- åpen og inkluderende slik at den er en møteplass for folk i både sorg og glede
- en del av byggverket som utgjør «det gode liv i Åfjord» 
Vi må ta vare på kirkebygg og kirkegårder.

2 Karin Dagny 
Dokset
49 år

Årnes Ergoterapeut 
Åfjord helsesenter

Ei opa og inkluderande kyrkje. 
Friluftsgudstenester,  
Salmekveld rundt bålet.
Ryggputer til kyrkjebenkane.

3 Gisle Herfjord
52 år

Herfjord Butikk-medarbei-
der XL-bygg

En fornybar kirke

4 Ingvill Hoås 
Butli
33 år

Monstad Kunderådgiver BM 
Åfjord Sparebank

Sikre god sammenslåingsprosess med menigheten i Roan.
Fokus på Barne og ungdomsarbeidet i menighetene, som feks konfirmasjonsarbei-
det.
Være en god arbeidsgiver og støtte til de ansatte 

Menighetsrådsvalget 2019 
Åfjord og Stoksund sokn. 

n  Det er kirkevalg samme dag som kommune/fylkestingsvalget: Mandag 9. september.
n  Du stemmer på samme sted ved begge valgene: Stokksund oppvekstsenter eller Bakeriet i Åfjord.
n  Du kan forhåndsstemme tirsdager og torsdager fra 13. august til 5. september kl 12-14 på kirkekontoret på Rådhuset.

n  Alle som har fylt 15 år har stemmerett ved kirkevalget, (født i 2004 og før) 
n  Det er valg både til bispedømmeråd/kirkemøte og nytt menighetsråd for Åfjord og Stoksund.
n  Alle som står i kirkemantallet får tilsendt valgkort og informasjon om valget i posten.

Her er en presentasjon av kandidatene ved menighetsrådsvalget:

Visste du at…
n  Ved kirkevalget i 2015 stemte 520 

323 kirkemedlemmer. Det var en 
rekorddeltakelse på 16,7 prosent.

n  Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett 
til å stemme ved Kirkevalget 8.-9. 
september.

n  Det er dåpen som gir medlemskap i 
Den norske kirke.

n  Ungdom har stemmerett i Kirkevalget 
fra året de fyller 15. 

n  Et menighetsråd har 4-10 medlem-
mer, i tillegg til soknepresten. Medlem-
mene har ulik utdannings- og yrkes-
bakgrunn og mange er også aktive på 
andre arenaer i lokalsamfunnet. 

n  Til sammen skal 7.000 rådsmedlem-
mer stemmes inn i Kirkevalget 2019.

2019
Kirkevalget
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5 Anne Teigen 
Skjærvik
54 år

Stokkøy Kontoransvarlig 
Tore Løkke AS

En folkelig og synlig kirke.

6 Hilde Kristin 
Lorentsen
49 år

Ratvika Lærer Åset skole Kirkene i Åfjord og Stoksund skal være for alle og alle skal føle seg velkommen inn 
i aktiviteter og seremonier. Det er viktig å ta vare på kirkens tradisjoner, slik at de 
kan føres videre til generasjoner etter oss. Kirken er og skal være det naturlige 
samlingssted for mennesker i glede og sorg, gjennom hverdag og fest for både 
gammel og ung.

7 Richard 
Hansen
23 år

Årnes Hjelpemann Åfjord 
frivilligsentral

De unges representant.

Ønsker å vise at det er flere unge som bryr seg om kirken 

8 Per Kristian 
Sydskjør
59 år

Stordalen Sjåfør Barn og ungdom.
Velstelte kirkegårder

9 Linda Vingen 
Ranheim

Sørdalen Kokk ved Åfjord 
helsesenter

Jeg ønsker en kirke der alle skal merke at de er velkommen. Inkludering av barn og 
unge. Jeg ønsker vedlikehold og maling av kirkene der det trengs

10 Ingvill Harbak
44 år

Harbak Kokk ved Stokk-
sund oppvekst-
senter

Ønsker at kirka satser mer på barn og ungdom. 
Ønsker også å lære mer om kirka.  
Ser at kirka har et stort potensiale til å brukes i flere sosiale sammenhenger

11 Venke Tinnen
59 år

Årnes Barnehageas-
sistent

Gudstjenestene.
Arbeid blant barn og unge

12 Odd Arne 
Sørdahl
47 år

Strand Gårdbruker og 
sjåfør

Arbeide for en folkelig kirke hvor alle kan føle seg hjemme- og trives i! 
Fortsette det gode arbeidet som allerede er i menighetsrådet.

13 Hilde Walters-
datter Solberg
39 år

Stokkøy Hjemmeværende Samhold og solidaritet i lokalsamfunnet

14 Terje Fjellheim
64 år

Årnes Butikk-medar-
beider
Byggern

Tradisjon og nytenkning.

15 Kari Arnevik 
Stamnes
45 år

Imsen Kontor-medar-
beider

Kirka må både få være en tradisjonsbærer og en formidler av ny kultur, som et 
bindeledd mellom generasjonene.
Ta godt vare på kirkebygg og kulturskattene som hører med.

2019
Kirkevalget
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Smånytt
Ta med koppen og kom 
til kirka!
Som Grønn menighet, ønsker vi å ha 
fokus på mindre bruk av engangsmate-
riale. Kirkekaffen 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.

WC på kirkegården
I forbindelse med at det nye bårehuset 
sto ferdig i vår, er også toalettfasilitetene 
forbedret. Toalettet i bårehuset er først 
og fremst for besøkende på kirkegården, 
men selvfølgelig også for andre tren-
gende. Toalettet vil være åpent mellom 
kl 08.00-22.00 i sommerhalvåret.  

Bedehus og kristelig 
møtelokaler i Åfjord
Det finnes fortsatt flere bedehus som er 
aktivt i bruk i Åfjord, men også mange 
som er solgt eller ikke brukes. Det er 
bedehus som har vært drevet av organi-
sasjoner innenfor Den norske kirke eller 
forsamlingslokaler brukt til kristelige 
møter i regi av andre kirkesamfunn.

Menighetsbladet vil komme tilbake 
med en artikkel der alle disse presente-
res, men vi trenger hjelp.

Kjenner du noe til historien omkring 
et eller flere av disse, eller har noen 
gamle bilder, så ta kontakt med Helge 
Nilsen, enten på tel 404 01 520 eller via 
e-post menighetsbladet@afjord.kirken.
no

Organissituasjonen
Astrid Elvebakk planla å gå av med pen-
sjon 31. juli 2019. Da menighetsrådet 
ikke har lyktes med å få tak i ny organist, 
har Astrid sagt ja til å fortsette i orga-
nistgjerningen ut året. Vi setter stor pris 
på hennes velvillighet og fleksibilitet i 
denne situasjonen. Vi skal derfor kunne 
glede oss over Astrids orgelspill også 
utover høsten. 

Organiststillingen vil etter hvert lyses 
ut på nytt.

Velkommen til  
sommermøter
På Å Misjonshus blir det sommermøter 
tirsdag 13. til og med søndag 18. august. 
Taler på sommermøtene blir Tarjei Lø-
vik, og på hvert møte blir det ulike sang-
krefter som deltar. Etter møtene blir det 
enkel bevertning. Alle møtene starter kl 
19, bortsett fra på søndag hvor vi invi-
terer til misjonsfest kl 16. Det vil også 
bli mulighet til å gi en gave til misjonen. 
Du er hjertelig velkommen!

Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hil-
sener. Anbefalt annonsepris er kr 150,-. 
Annonsen betales til Menighetsbladets 
konto 4345.06.19214, eller VIPPS num-
mer 112535.

n Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, 
blomsterhilsener og pengegaver til Åfjord 
blomsterfond i anledning vår kjære 
mamma Alfhild Johanne Tårnesviks 
bortgang og begravelse.

Randi, Kari og Roar med familier

n Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomsterhilsener og pengegaver i anled-
ning vår kjære Kristine Høviks bortgang 
og begravelse.

Frits og Anne

n Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomster og minnegaver ved Helge Frønes 
sin bortgang   og begravelse. Takk til Jan 
Ove for sang i kirken, og takk til ansatte 
ved gr 2 ved Åfjord Helsesenter for god 
pleie. 

Ole og Lillian, Tor Magne og Marianne

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord pleie og omsorg, Stoksund Tryg-
depensjonat i forbindelse med Kristine 
Høviks begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal, pleie og 
omsorg

n Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomsterhilsener, gaver til NLM og Roan 
blomsterfond i anledning vår kjære El-
bjørn Bremnes` bortgang og begravelse. 
En spesiell takk til Musikkoret Håp.
Anbjørg, Jens, Odd, Egil, Per og Arne med 

familier 

n Takk for blomster, hilsninger og min-
negave til Åfjord Helsesenter gruppe 2 
og Åfjord Blomsterfond vedrørende Eli 
Dolmseths begravelse.

Elin, Torunn, Paul-Arne, Ann-Kristin og 
Grete med familier

I Åfjord finnes det kun en 
gammel rammegrav.

Det er Hanna og Morten 
Adserøs grav på Tårnes. 
Det var de som i sin tid 
gav grunnen til gravplassen 
til gården sin. Gravstedet 
pusses opp  i sommer med 
med midler fra blomster-
fondet.

Foto: Evelyn Morkemo

Gammel rammegrav

Vi ønsker våre 
lesere en god 

sommer!
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Livets gang
Åfjord
Døpte
21.04.2019 Tiril Lauritsen-By
21.04.2019 Mariell Størvold
21.04.2019 Mathea Hågensen Selnes
05.05.2019 Amanda Karlsaune
05.05.2019 Elida Svarliaunet
05.05.2019 Jens Dolmseth Larsen
05.05.2019 Jakop Dolmseth Larsen
05.05.2019 Ada Sandhals
09.06.2019 Oda Braseth By
09.06.2019 Levi Nikolai Gilde
09.06.2019 Selma Skjølberg Larsen

Døde
24.05.2019 Eli Dolmseth f. 1947
27.05.2019 Alfhild Johanne Tårnesvik 
 f. 1925
01.06.2019 Hjørdis Justine Moen 
 f. 1931

Vigde
08.06.2019  Christiane Thunem og 
 John Einar Berdahl

Stoksund
Døpte
26.05.2019 Anna Saksenvik

Vigde
25.05.2019  Kathrine Skaldebø og  

Odd-Bjarne Skaldebø

n  Søndag 07.07 - 4. søndag i  
treenighetstiden. Matt 9,35-38

n Stoksund kirke kl 11.00 
Ved sokneprest Kristian Kjenes.
Nattverd. Ofring til KFUK-KFUM.

n Åfjord kirke kl 18.00 
Ved sokneprest Kristian Kjenes.
Nattverd. Ofring til Barnevakten.

n  Søndag 28.07 - 7. søndag i  
treenighetstiden. Mark 5,25-34

n Åfjord kirke kl 11.00 
Ved prestestudent Benjamin Thorsen 
Isachsen. Nattverd. Ofring til Kirkens 
fengselsarbeid.

n Sela fjellkirke kl 12.00
Gudstjeneste.

n Stoksund kirke kl 14.00 
Ved prestestudent Benjamin Thorsen 
Isachsen. Nattverd. 
Ofring til menighetens eget arbeid.

n  Søndag 18.08 - 10. søndag i  
treenighetstiden. Mark 11,25-26

n Åfjord kirke kl 11.00 
Ved sokneprest Kristian Kjenes. Natt-
verd. Ofring til menighetens eget arbeid.

n Stoksund kirke kl 14.00 
Ved sokneprest Kristian Kjenes. Natt-
verd. Ofring til menighetens eget arbeid.

n  Søndag 25.08 - 11. søndag i  
treenighetstiden. Joh 8,31-36

n Naustanstua kl 11.00 
Ved sokneprest Kristian Kjenes. 
Ofring til menighetens eget arbeid.

n  Søndag 01.09 - 12. søndag i  
treenighetstiden. Joh 4,27-30.39-43

n Sørdalshuset kl 11.00 
Ved sokneprest Kristian Kjenes. 
Ofring til Kristent Interkulturelt arbeid.

n  Søndag 15.09 - Vingårdssøndagen.
Matt 19,27-30

n Åfjord kirke kl 11.00 
Ved sokneprest Kristian Kjenes. 
Ofring til menighetens eget arbeid.

n  Søndag 22.09 - 15. søndag i  
treenighetstiden. Joh 15,9-12

n  Stoksund kirke kl 11.00 
Ved sokneprest Kristian Kjenes. 
Ofring til Changemaker.

n  Sela fjellkirke kl 12.00
Gudstjeneste.

n  Åfjord kirke kl 18.00 
Ved sokneprest Kristian Kjenes. 
Ofring til Voksne for barn.

Gudstjenester sommer 2019

Åfjord Begravelsesbyrå a/s 
Tlf 911 68 203

n Å misjonsambandsforening:
n   Torsdag 8. august, misjonsmøte hos In-

ger og Petter Skansen, kl.19.00
n   Sommermøter ved Tarjei Løvik 13. - 18. 

august, se eget oppslag.
n   Torsdag 29. august, misjonsmøte på Å 

misjonshus, kl.19.00

n Musikkoret Håp:
Øvelser på Å misjonshus kl.19.30-21.30
n  26. august 
n  10. september
n  16. september
n  30. september

n Kvinnegruppa på Å misjonshus:
n   Samling hos Lise Taraldsen 20. august, 

kl.19.30

n  Stokkøy baptistmenighet på Betania:
n  Søndagsmøte 7. juli, kl.18.00
n  Søndagsmøte 4. august kl.18.00

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD, TLF 72 53 12 33

Aktivitetskalender



Returadresse: 
Menighetsblad for Åfjord og Stoksund, 7170 Åfjord

B-blad

Organist Astrid Elvebakk i Åfjord er tildelt 
Det Kongelige Selskap for Norges Vels 
medalje for lang og tro tjeneste.

Astrid har jobbet som organist i Åfjord i 
over 51 år!

Hun begynte i 1967, som 18-åring. 
Hun tok sin organisteksamen i 1971 på 
Trondhjems musikkskole (som i 1973 ble 
Trøndelag Musikkonservatorium) mens 
hun jobbet i Åfjord.

Hun regnes som «ein dugande musiker 
og organist», skrev Arne Vingen i Åfjord 
kirkes jubilumsbok i 1979.

Hennes virtuose framføringer på or-
glene i Stoksund og Åfjord kirke, høster 
ofte applaus, hun har hele tiden vist en 
stor interesse for å holde seg oppda-
tert på nye orgelverk, samt bruker mye 
tid på å vedlikeholde sine ferdigheter. 
Hun har også ledet og dirigert kor i mer 
enn 40 år.

Hun er den organisten i Åfjord med 
lengst fartstid, selv om også et par av 

hennes forgjengere virket i mange år: 
Bonde og ordfører Kristian Karlsaunet 
hadde 43 år på orgelkrakken og lærer Si-
gurd Stjern tjenestegjorde i 34 år.

Medaljen for lang og tro tjeneste er inn-
stiftet av Det Kongelige Selskap for Nor-
ges Vel i 1888. Det er en påskjønnelse til 
særlig fortjente arbeidstakere med minst 
30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.

Medaljen ble tildelt Astrid under den 
årlige julekonserten i Åfjord kirke av 
ordfører Vibeke Stjern sammen med 
kirkeverge Brit Hoås. Brit overrakte også 
blomster og framførte en hilsen til henne.

Det var en tydelig rørt og stolt organist som 
takket for utdeling av medaljen i Åfjord 

kirke. Foto: Kjell Inge Skaldebø

Astrid Elvebakk mottok Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Ordfører Vibeke Stjern og kirkeverge Brit 
Hoås delte ut medaljen under julekonserten i fjor. Foto: Kjell Inge Skaldebø

Velfortjent heder og ære


