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Pga. min permisjon i juli og sommerferie
i august, har jeg ikke fått tid til å forbe-
rede meg til ”diakonen” i menighets-
bladet. Min første arbeidsdag er faktisk
dagen før bladet leveres til trykkeriet.
Men noen ord om høsten som ligger foran
oss må jeg skrive. 
September. En flott måned, synes jeg.
Høsten gjenspeiler så mye av livet! 
Vemodet og sorgen, over at noe er over.
Takken for det som har vært, og det vakre
skaperverket. Gleden, over det som blir
gitt oss i naturens fargeprakt og markens
grøde. Undringen over det som skjer i 
naturen. Påminnelsen om døden som en
del av livet, gjennom blomstene som visn-
er og bladene som faller av trærne.
Mørket. Strålene fra stearinlysene som

fortrenger mørket og viser oss lysets makt.
Som minner oss om Jesus som sa om seg
selv: ”Jeg er verdens lys”. Den fantast-
iske stjernehimmelen som viser oss Guds
storhet. Når alt visner og dør i naturen,
innser vi at vi må legge noe bak oss. Bli
ferdig med noe. Så fylles vi med for-
ventning og håp om å få oppleve en ny
vår med nytt liv.

Vemodet og sorgen. Takken. Gleden.
Undringen. Døden. Mørket. Lysets makt.
Jesus. Guds storhet. Legge ting bak oss.
Forventningen. Håpet. Alt dette er en del
av livet. Og høsten. 
Nyt den!

Else

Det blir i Norge klaget over at det er for
lite plass til kristne innslag i barne-TV i
forbindelse med de kristne høytidene. Men
hvem skulle tenkt for bare få år siden at
Israelsk TV2 kunne sende et innslag om
Messianske jøder på selveste sabbats-
kvelden? Om man ikke i Norge forstår
hvor banebrytende dette er, kan man trygt
si at jubelen stod i taket blant de troende
i Israel, rapporteres det.
Dette hendte tidligere i år: En Jesus-
troende familie blir presentert i beste
sendetid. Vi tror på Yeshua (= Herren
frelser), han er jøde, en av oss! For disse
Messianske jødene er det viktig å bevare
sin jødiske identitet. De er seg bevisst at
de lever i forlengelsen av Guds handling,
slik Det gamle testamente forteller. De får
også presisert at riktig navn på Frelseren
er viktig. Mange jøder sier nemlig Yeshu
(= må hans navn og minne slettes ut).
Programmet viser kristent familieliv med
plass til personlig bønn, noe som gjør
sterkt inntrykk på reporteren: ”De ber ved
å snakke personlig til Gud når de vil!”
Seerne får også bli med inn i menigheten
de tilhører, der gleden og lovsangen er et
sterkt vidnesbyrd for omverdenen.
Programmet bekrefter inntrykket av en
livskraftig og voksende Messiansk beveg-
else i Israel, som Den Norske Israels-
misjon er involvert i og støtter. Jeg fikk
selv møte en del representanter for de
Jesus-troende jødene under en studiereise

til Israel nylig. Jeg tror at misjonsinnsats
er viktig. Men ingenting gjør vel sterkere
virkning i det jødiske folk enn at jøder selv
kan si: ”Vi tror at Yeshua er Messias. Han
er jo en av oss!”

Av Annbjørg E. Hesselberg,
Den Norske Israelsmisjon.

Diakonen

Israel: Jesus på TV

Min sang
Sangen jeg har valgt står i Sangboken
og heter ”Jeg vandrer min morgen.” Jeg
hørte sangen første gang for 28 år sid-
en. Når jeg synger og spiller for meg
selv, er dette en sang jeg ofte tar fram.
Sangen er en påminnelse om å velge
med tanke på evigheten. I tillegg for-
midler den noe av gleden ved å være på
vei til himmelen.

Jeg vandrer min morgen.

”Jeg vandrer min morgen i lys av et gry.
På solrike sanger jeg nynner.
Min synd er forlatt og min dag er blitt ny,
En vandring for livet begynner.
:/: Med Jesus, mitt liv og min ære. :/:

Jeg vandrer min dag under skiftende sky.
Det veksler med sorgen og gleden,
Men ett har jeg valgt, og jeg velger på ny,
I lyset av evigheten.
:/: Jeg velger å leve med Jesus. :/:

Mot kveld skinner lys fra det evige land.
Det gjelder å holde seg rede,
Da lyder den hilsen fra himmelens rand:
Gå inn til de saliges glede,
Med Jesus i fryden og freden.
Med Jesus i evigheten.”

Jeg utfordrer Jan Roger Sørdahl til å
presentere sin sang i neste menighets-
blad.

Hilsen Torstein Fossan

Legat til
verdig trengende

formål i Åfjord sokn
Legatet ble opprettet i 1972 

ved sammenslåing av flere enkeltlegater.
Legatets formål er å støtte verdig trengende 
og verdig trengende formål i Åfjord sokn.

Renteavkastningen av legatet kan utdeles hvert år.
Interesserte personer, organisasjoner eller andre sender søknad til:

Ordføreren i Åfjord kommune
innen 31. oktober 2007.

Oddbjørn Rømma
ordfører



Momyrstevnet 2007.
Som nevnt i forrige nummer av menighets-
bladet, blir det tradisjonelle Momyrstevnet
avviklet søndag 16. september. Da blir det
familiegudstjeneste på Momyrstua kl. 11.00
ved sokneprest Kristian Kjenes. Under guds-
tjenesten blir det ofring til menighetsarbeidet
i Åfjord, da det er de som har det praktiske
ansvaret i forbindelse med stevnet i år. Som
vanlig blir det mat å få kjøpt. Hele familien
er hjertelig velkommen!

Presentasjon av konfirmantene.
I Stoksund blir det presentasjon av 
konfirmantene under gudstjenesten søndag
30. september, mens presentasjonen av
konfirmantene i Åfjord blir søndag den 14.
oktober. Begge steder begynner gudstjen-
estene kl. 11.00. Hjertelig velkommen!

Maksklubben og Yngres.
Maksklubben og Yngres har møter i Heggli
barnehage disse mandagene kl. 18.00: 
17. september, 1. oktober, 15. oktober
(basar), 29. oktober, 12. november og 26.
november (juleavslutning). Maksklubben
er for gutter og jenter fra 1.-3. klasse, mens
Yngres er for gutter og jenter fra 4. klasse.

Ledere er Eva Monstad, Kari Skaldebø,
Thordis Strøm, Joar Sørdahl og Roald 
Ugedal m. flere. Hjertelig velkommen!

Yngreslaget Stoksund.
Yngreslaget Stoksund har møter på Stok-
sund skole disse mandagene kl. 19.00: 
24. september, 8. oktober (basar), 22.
oktober, 5. november, 19. november og 3.
desember (juleavslutning). Ledere er Arn-
finn Selseth og Roald Ugedal. Gutter og
jenter fra 4. klasse og oppover er hjertelig
velkommen!

Møter ved Misjonssambandet.
Vi minner om følgende møter ved Misjons-
sambandet:
21.-23. september: 
Skråfjord ved Ivar Moen.
2.-7. oktober: 
Å ved Kristian Fagerli.
30. okt.-1. nov.: 
Sørdalen ved Einar Strøm.
16.-17. nov.: 
Å misjonshus ved Rolf Lavik (julesalget).
Hjertelig velkommen til samlingene om
Guds ord!

Basar for Å misjonshus.
Den tradisjonelle høstbasaren for Å
misjonshus blir lørdag 20. oktober kl.
18.00. Vi er takknemlig for gevinster til
basaren, og disse kan leveres til Vidar Dal-
tveit. Det har vært godt med folk på basar-
ene for misjonshuset tidligere, og det håp-
er vi blir tilfelle også denne gang. Alle er
hjertelig velkommen!

Nye stoler på Å misjonshus.
Nye stoler er nå ankommet til Å misjons-
hus, ca. 100 stk., og dette er et stort øko-
nomisk løft for misjonshuset. Vi har 
tidligere opplyst i menighetsbladet at de
som vil støtte kjøp av stoler, kan betale inn
penger på konto 4345 06 02222. Styret for
Å misjonshus vil rette en hjertelig takk til
alle som har gitt gaver til dette formålet! Vi
er også takknemlige for flere gaver!

Med vennlig hilsen
Styret for Å misjonshus.
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7170 Åfjord
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BLOMSTERHILSENER
I forbindelse med begravelse 
kan blomsterhilsener bestilles

hos følgende:

Åfjord blomsterfond
Inger Skansen, tlf: 72 53 13 65

Bankgiro: 4345.49.24003

Innlandet blomsterfond
Ragnvald Herfjord, tlf: 72 53 42 57

Postgiro: 0530 405 37 65
Bankgiro: 4244.20.03887

Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf: 72 53 42 66

Postgiro: 0532.0826545
Bankgiro: 4244.09.02949

Linesøy blomsterfond
Magnhild Sørgård, tlf: 72 53 55 27

Postgiro: 0530. 4013488

Åfjord eldreråd inviterer alle pensjonister til

ELDRES DAG
på Fosen Fjord Hotell fredag 5. oktober 2007 fra kl. 13.00 – 18.00.

PROGRAM:
Michael Momyr kåserer

Sang av Asbjørn Mosleth og Astrid Fagerdal
Hilsen fra Åfjord kommune

Andakt, allsang, loddsalg
Meny: Småsteik, ertestuing, sjokoladefromasj, bløtkake og kaffe

Pris: kr. 150,- pr. pers.
Buss fra Stokkøy S-lag kl. 12.00, fra Kirkholmen kl. 12.10 (ferge fra Linesøy kl. 11.45)

Bussen kjører om Trygdepensjonatet på Revsnes
(Trønderbilene vil gjerne ha beskjed om hvor mange som vil ta buss på morgenen. Dette for

å vite hvor stor buss de skal sette opp. Gi oss derfor beskjed om dette ved påmelding.)
Retur: Rutebuss fra Åfjord kl. 18.40

Påmelding: Sentralbordet i Åfjord kommune, tlf. 72 53 23 00 innen 27. september 2007

Vi setter stor pris på om du som ikke er medlem i 
en pensjonistforening også melder deg på!

HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG DAG!
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”Så drog Naàman ned til Jordan og
dukket seg sju ganger i elven, slik som
gudsmannen hadde sagt. Da ble kroppen
hans frisk igjen som kroppen til en liten
gutt, og han ble ren.”

2. Kong. 5.14.

I det femte kapittel i 2. Kongebok kan vi
lese om arameerkongens hærfører Naà-
man. Han var høyt aktet av kongen, da han
var en stor kriger. Men denne hærføreren
var syk. Han hadde en hudsykdom som
gjorde ham uren.

Nå hadde arameerne på et av sine krigstog
tatt en liten pike fra Israel til fange. Denne
piken tjente i heimen til Naàman, og en
dag sa hun til Naàmans kone: ”Bare hus-
bonden min kunne komme til profeten som
bor i Samaria, skulle han nok befri ham for
hudsykdommen.”

Kongen ordnet det slik at Naàman kunne
reise til profeten Elisja, og en dag stanset
han med sitt følge utenfor huset hans. Da
profeten fikk høre at de var kommet, sendte
han et bud ut til Naàman med følgende
beskjed: ”Gå og vask deg sju ganger i elva
Jordan. Så skal kroppen din bli frisk og
du bli ren.”  Da Naàman fikk denne
beskjeden, ble han ille til mote. Han trodde
profeten ville helbrede ham på en annen
måte. Han drog derfor bort i fullt sinne.

Underveis fikk imidlertid tjenerne stagg-
et husbonden sin, og de sa til ham: ”Kjære
husbond, hadde profeten pålagt deg noe
vanskelig, ville du ikke da ha gjort det?
Hvor mye mer nå når han bare sier til deg
at du skal vaske deg og bli ren?”

Da Naàman hørte dette, forandret han
mening, og han gikk ned til Jordan og
dukket seg sju ganger i elven. Og det gikk
slik som profeten hadde sagt: ”Da ble

kroppen hans frisk igjen som kroppen til
en liten gutt, og han ble ren.”

Vi mennesker trenger også å bli renset skal
vi ha håp om å nå himmelen. Det er synd-
en som gjør oss urene, og den er det bare
Jesus som kan rense oss fra. I Bibelen står
dette slik: ”Men dersom vi bekjenner våre
synder, er han trofast og rettferdig, så han
tilgir oss syndene og renser oss for all
urett.” 1. Joh. 1.9.

Fordi Jesus har sonet alle våre synder da
han døde for oss på korset, kan han også
tilgi oss syndene våre. Og dette er et vik-
tig budskap til oss mennesker, for synd-
enes forlatelse er inngangsbilletten til him-
melen! Vil så du som leser denne andakt-
en, bli renset av Jesus? Da må du komme
til ham!

Med hilsen
Petter E. Skansen

Syndenes forlatelse!

Etter 15 år med støtte til spedalsk-
arbeide, har vi nå skiftet prosjekt.
Arbeidet blant de spedalske trengte ikke
lenger like mye midler, og Misjons-
selskapet ba oss vurdere et annet pro-
sjekt. Stoksund og Åfjord kirkelige råd
(Menighetsrådet), har derfor inngått en
ny samarbeidsavtale med Det Norske
Misjonsselskap (NMS) om å støtte et
nytt misjonsprosjekt på Madagaskar.
Dette er et diakonalt prosjekt i samar-
beide med menigheten i Antsirabe.
Prosjektet har som mål å gi ungdom og
enslige mødre skolering og ferdigheter
som er etterspurt av næringslivet i 
Antsirabe.

Her er utdrag fra årsrapporten for 2005:
” Arbeidstrening av kvinner, matut-
deling til fattige, hjelp til skolegang for
vanskeligstilte, samt barnehjemmet på
Akanisoa; alle de ulike diakonale til-
tak drevet av menigheten på Antsirabe
var i full gang i året som gikk. Å
bekjempe fattigdom og underernæring

og å gi tilbud om utdannelse både fag-
lig og åndelig står sentralt i dette arbeid-
et. 

Alfabetiseringsarbeidet blant barn og
voksne hadde en fin vekst i fjoråret.
Ved årets begynnelse hadde menighet-
ens ”fattigskole” seks elever, i løpet av
året økte antallet elever til 50 barn og
18 voksne. I september kunne seks av
barna starte på vanlig grunnskoleut-
danning. 

I 2005 fikk 101 ungdom og enslige
mødre arbeidstrening og utdannelse.
Av disse var det 96 personer som full-
førte kurset, og av disse har ytterligere
60 funnet seg arbeid. 14 av ungdomm-
ene søker nå arbeid, og 22 har fortsatt
med ytterligere utdannelse. I forhold
til de mål som er satt opp i prosjektet,
er dette svært gode resultater.

Harinjatovo Mirisoa, en kvinne som
fullførte kurset i 2004, forteller: 

- Etter endt kurs fikk jeg jobb som hus-
hjelp hos en familie på Antsirabe. 
Familien åpnet et lite bakeri som jeg
fikk ansvaret for. I det siste har de 
åpnet enda to små bakerier, og jeg har

MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT 
PÅ MADAGASKAR



Løsning av kryssordoppgaven sendes
menighetsbladets redaktør 

innen 5. oktober.
Det deles ut to premier à kr. 75.00.

Lykke til!

Heldige vinnere av kryssordoppgaven i
sommernummeret av menighetsbladet

ble:

Marius Selnes Hagen, 7170 ÅFJORD.
Kristine Rue, Blusuvollsbakken 17, 

7052 TRONDHEIM.

Pengepremier blir oversendt!

tilsynet med alle. Dette har ført til at
jeg nå har en sikker inntekt slik at jeg
klarer å dekke utgiftene til meg og min
6 år gamle datter. Jeg vil takke kirken
og NMS fordi jeg fikk delta i dette pro-
sjektet. Jeg er nå rolig for min og mitt
barns situasjon.
I tilknytning til senteret er det en barne-
hage. På den måten får enslige mødre
tid og anledning til å skolere seg. Men
barnehagen er mer enn bare en opp-
holdsplass. Barna får et pedagogisk til-
bud i tillegg til medisinsk tilsyn. I 2005
var det 29 barn i barnehagen, og den
generelle helsetilstanden blant barna
har bedret seg.

Også det menighetsdiakonale arbeidet
ved senteret Akany Fanomezantsoa
kan vise til mange gode resultater.

Lalao var en ung kvinne som fikk
undervisning i søm på Antsirabe frem
til 2004. Hun og barna hennes var blant
de mange som fikk mat to ganger i uken
gjennom menighetens arbeid. En dag
dukket hun opp igjen på kontoret til
Akany Fanomezantsoa. Hun hadde et
lite barn på armen, forteller en av de
som driver prosjektet:
– God dag Lalao. Har du fått et barn?
– Ja, og takket være den utdannelsen
jeg har fått her, både faglig og åndelig,
har jeg nå giftet meg.
Fru Lalao fortalte at hun hadde arbeid-
et med broderi, noe som hadde gitt
henne inntekter, og sammen med
mannen, som var skredder, hadde et
nytt liv begynt. Men nå trengte hun mer
arbeid.
– Dette er Guds vilje, sa prestefruen.

Jeg fikk akkurat beskjed om at vi treng-
er en syerske til et parti duker. Tror du
at du klarer det?
– Ikke vær redd, jeg skal ikke skuffe
deg.

20 barn i alderen fem til tjueen har sitt
hjem på Akanisoa. Fem av barna avla
i fjor eksamener på ulike nivå. Ellers er
deler av anlegget pusset opp både inn-
vendig og utvendig.”

Påsken 2008 arrangeres det tur til
Madagaskar der blant annet Antsirabe
er et av reisemålene.
Da vil representanter fra Åfjord besøke
vårt nye misjonsprosjekt, og vi vil få
ferske rapporter i menighetsbladet etter-
på (se annet sted i bladet).
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Menighetsrådet har fått kr 50.000 i stipend fra
Samarbeidsrådet for menighet og misjon
(SMM).

Midlene til dette ble utlyst i april, og som
eneste prestegjeld i Trøndelag fikk Åfjord inn-
vilget sin søknad.
Dette synes vi er helt fantastisk, og det gir oss
mulighet til å jobbe med misjonsdimensjonen
i menighetsarbeidet på en ny måte.

”Pengene skal brukes til å løfte fram kirkens
misjonerende dimensjon i trosopplæringen,”
slik det blant annet sto i utlysingsteksten fra
SMM: ” Det legges ikke begrensninger på
hvordan pengene benyttes, men det må framgå
av søknaden hva stipendet konkret skal brukes
til. Menighetene som får stipend forplikter seg
til å lage en rapport på 2-4 sider med regnskapsoversikt. Rapporten skal
gjøre rede for hvordan menigheten vil arbeide videre med misjon i tros-
opplæringen.”

Menighetsrådet har derfor bestemt at 2 ungdommer fra Åfjord skal gis
anledning til å besøke Madagaskar. Åfjord menighet har hatt et misjons-
prosjekt blant spedalske på Madagaskar siden 1992. Dette prosjektet er nå
avsluttet, og menighetsrådet har bestemt seg for å støtte et nytt prosjekt i
Antsirabe. ( Les mer om dette et annet sted i menighetsbladet.)

Å komme på besøk og se arbeidet med egne øyne, gir en helt annen inspira-
sjon enn bare å videreformidle informasjon som vi får tilsendt fra andre
som har vært der. De som er så heldige å bli valgt ut, må i etterkant selv for-
midle til sine venner, skolekamerater og andre i menigheten, hva de har sett
og opplevd. Til dette kan de bruke video, bilder, lydopptak mv.

Vi er sikker på at dette vil gi mange i Åfjord
et helt nytt forhold til norsk misjonsarbeide,
kanskje det også kan fremelske spesielle kall
til tjeneste for misjonen blant de som får reise
ut, eller de som i etterkant får høre hvordan
dette har vært. Ungdom fra Åfjord, mellom 15
og 20 år, inviteres derfor til å søke om å få
være med på dette.Ta kontakt med kirkekon-
toret. Turen går i påska 2008, og det vil være
med en voksen fra menigheten som ansvarlig.

Turen arrangeres av Ravinala (eid av Det norske Misjonsselskap), og er en
åpen gruppetur, med erfarne gruppeledere som selv kjenner arbeidet på
Madagaskar etter å ha vært der i flere år. Andre kan også melde seg på denne
turen. Brosjyrer finnes på kirkekontoret.

Denne spalten er åpen for personlige
hilsener.  Annonseprisen er kr. 60,- for
inntil 30 ord. Betaling for annonsen
sendes Menighetsblad for Åfjord preste-
gjeld over giro  nr. 4345.06.19214.

Tusen takk for oppmerksomheten i
anledning konfirmasjonen.

Joakim,
Toril og Per Ola.

Takk for oppmerksomheten i anledning
Erlend’s konfirmasjon.

Erlend, 
Margareth og Einar Inge.

Takk for oppmerksomheten i anledning
konfirmasjonen.

Eivind,
Ruth og Oddgeir Hårstad.

Tusen takk for all oppmerksomhet i
anledning Torbjørn’s konfirmasjon.

Bente Harsvik og Torgeir Hagen.

Takk for all oppmerksomhet jeg fikk i
min konfirmasjon.

John Christian Kjenes.

Vil takke alle for gaver, blomster og
hilsener på dagen min.

Nelly Moan.

En glede delt, er en glede doblet! Glad
takk til alle som husket meg og delte
gleden med meg på dagen min.

Rachel Eidem Karner.

Takk for oppmerksomheten på våre 90-
årsdager.

Ingeborg og Paul Grøtting.

Hjertelig takk for all støtte ved Knut
Helge’s død og begravelse. En spesiell
takk for gaver til Kamilla’s videreut-
danning.
Kamilla, Kari og Herlof, Liv og John

m. familie.

Takk for deltakelsen i forbindelse med
Olfrid Løvstrand’s begravelse. Takk for
gaver, blomster og hilsninger, og takk til
hjemmesykepleiere og pleiere på post 3
på Helsesenteret.

Anton Grøtting.

PERSONALIAÅfjordsungdom på besøk til
Madagaskar
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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.

Stoff til neste nummer av menig-
hetsbladet må redaktøren ha i
hende innen 1. oktober.

7. oktober - 19. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.
Sela Fjellkirke kl 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer
til Blå Kors, Trøndelag krets. Kirkekaffe.

14. oktober - 20. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Presentasjon
av konfirmantene. Ofring til menighets-
arbeidet.

21. oktober - 21. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
ved vikar. Ofring til SKRIK-aksjonen.

28. oktober - Bots- og bededag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Bots- og bede-
dagsgudstjeneste ved sokneprest Kristian
Kjenes. Predikant fra Misjonssambandet.
Ofring til Norsk Luthersk Misjonssam-
band. Kirkekaffe.

4. november - Allehelgensdag.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes.

11. november - 24. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer
til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

VÅRE MENIGHETER

16. september - 16. søndag e. pinse.
Momyrstua kl. 11.00: Familiegudstjen-
este ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet i Åfjord.
”Momyrstevnet.”

23. september - 17. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familiemesse/-
høsttakkefest ved sokneprest Kristian
Kjenes. Ofring til Normisjon. Nattverd.

30. september - 18. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjen-
este/høsttakkefest ved sokneprest Kristian
Kjenes. Presentasjon av konfirmantene.
Ofring til menighetsarbeidet.

KIRKELISTE

DØPTE
Åfjord 
24.06. Mia Caroline Hanssen
29.07. Erlend Mørreaunet
19.08. Oskar Andrè Dolmseth Sydskjør

Emil Nystrøm By
26.08: Aslak Staven

Hanna Marie Hårstad
Elias Gabrielsen Rånes

Stoksund
22.07. Niklas Berdal

VIGDE
Åfjord
23.06. Lena Myklebust Hanasand og 

Arne Johan Fageraunet Hanasand
30.06. May Hege Tøsdal og 

Stig Ove Morkemo
03.08. Sissel Hynne og Kjetil Hynne
18.08. Jannice Breivold og Ole Johnny By

SØNDAGENS TEKSTER
Prekenteksten er uthevet

16. søndag e. pinse
1. Kong. 17.8-16
Gal. 5.25-6.5
Matt. 6.24-34

17. søndag e. pinse
Hosea 6.1-3
2. Tim 1.9-12a
Joh. 11.17-27 og 37-44

18. søndag e. pinse
Jes. 1.12-17
Rom. 14.1-8
Mark. 2.18-28

19. søndag e. pinse
Salme 73.23-28
1. Kor. 1.4-9
Mark. 12.28-34

20. søndag e. pinse
1. Mos. 15.1-6
Rom. 4.1-8
Mark. 2.1-12

21. søndag e. pinse
1. Mos. 1.27-31
1. Kor. 7.29-35
Mark. 10.2-9

Bots- og bededag
Daniel 9.15-19
Gal. 5.16-21
Matt. 3.7-12

Allehelgensdag
Jes. 49.8-10
Åp. 7.9-17
Matt. 5.1-12

24. søndag e. pinse
Amos 8.4-7
1. Tim 2.1-6a
Matt. 22.15-22

Stoksund
21.07. Ragnhild Storsve Lien og 

Lars Arne Lien
21.07. Ragnhild Kristine Moen og 

Svein Emil Langmo
11.08. Trine Cecilie Bjørhusdal og 

Dan Elov Østling

DØDE
Åfjord 
15.06. Arthur Johannes Barø  f. 1920
02.07. Magnar Peder Stjern  f. 1924
28.07. Tommy Aune  f. 1975

Stoksund
06.06. Alfred Torvald Løvstrand  f. 1924
07.06. Knut Helge Jensen  f. 1963
28.06. Erling Johannes Simavik  f. 1926
03.06. Olfrid Pauline Løvstrand  f. 1931
21.08. Ingfryd Jørgine Sørgård  f. 1931

Hjertelig takk for minnegaven til Helse-
senteret i forbindelse med begravelsen til
Olfrid Løvstrand.

Åfjord helsesenter.

Hjertelig takk for vennlig deltagelse og
blomster ved Erling Simavik’s begravelse.
Takk for pengegavene til blomsterfondet
og til Stoksund trygdepensjonat.

Astrid Simavik m. familie.

Hjertelig takk for minnegaven til hjemme-
tjenesten i forbindelse med Erling
Simavik’s begravelse.

Hjemmetjenesten.

Hjertelig takk for vennlig omtanke og del-
takelse ved min mann og min far Magnar
Stjern’s sykdom, bortgang og begravelse.
Takk til alle som var med oss i kirken og på
minnesamværet, for forbønn, blomster-
hilsener, telefoner og besøk i heimen, 
gaver til Luftambulansen og til blomster-
fondet. Stor takk til Petter og Line og alle
som gjorde den siste avskjed til en
minnerik dag for oss.

Borgny, 
Magne m. familie.

Takk for all deltakelse, omtanke, blomster,
Sms, telefoner, samt pengegave til senge-
post 2, Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital
på kr. 38.850,- i forbindelse med vår kjære
Annbjørg Børmark’s bortgang og begrav-
else.

Helge,
Tove, Unni, Mona, Lisa.

Takk for oppmerksomheten ved vår kjære
Tommy Aune’s bortgang.

Tove og Thor Egil, Lars G. og Trine,
Aud Helene og Knut.



INFORMASJON 
B-blad

HARBAKHULA

Tekst og foto: Helge Nilsen 

Søndag 10. juni var skaperverkets dag, og i Harbakhula ble det
for første gang holdt gudstjeneste. Godt over 100 deltakere
gikk på den smale stien opp for å overvære gudstjenesten. 
De ble på tradisjonelt vis oppmuntret med søtsaker,
”mannakorn” og allsang på sin ferd oppover.

Salmesangen ble akkompagnert av Åfjord Janitsjar. Etter-
klangen fra instrumentene skapte en vakker stemning inne 
i hula. Også sokneprest Kristian Kjenes munnspill fungerte
godt som tilbehør til salmesangen.

”Is som smelter” var tema for gudstjenesten. Dette henspeilte
både til den globale oppvarmingen og behovet for at vi som
mennesker lar isen smelte i våre liv, slik at vi får et varmere
fellesskap oss imellom.

Noe kjøligere var det inne i hula, der fjellets naturlige kulde
konkurrerte med de mange issymbolene som preget alteret.

Kaffe og vafler ved det gamle Harbak bedehus etterpå 
var en flott avslutning på formiddagen.




