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Høstmorgen med havutsikt fra Neverdalshogget.
Foto: Arne Hugdal 

     



Jeg er så heldig at jeg har helse og gode
bein til å gå mye ute i naturen. Turer i
skogen. På fjellet. Ved sjøen. Og jeg
elsker det. Synes det er herlig å gå i den
myke, grønne mosen. I lyngen. På myra.
Eller på stien hvor jeg kjenner røtter og
kongler under føttene som en hilsen fra
naturen. Men av og til er det aller best å
sette foten på fast fjell. Fjellet er så urok-
kelig. Stødig. Svikter ikke. Det kjennes
trygt ut når fotsålen møter det som står
fast. Særlig når bena er skjelvende og
kroppen urolig. Eller jeg er sliten og
synes ikke jeg klarer å gå lenger. 

Kong David har i Salmene i bibelen noen
poetiske og nydelige bilder av Gud som
jeg er veldig glad i. De har jeg støttet meg
på noen ganger når livet har vært tungt
og vanskelig.
”Herre, min styrke, deg har jeg kjær.
Herren er mitt berg og min borg, min
befrier,
min Gud, mitt fjell som jeg tar min tilflukt
til,
mitt skjold, mitt frelseshorn og mitt vern.”

Gud er mitt berg! Mitt fjell! Mitt vern!
Bilde på det trygge. Det som står fast.
Som ikke svikter og ikke rokkes. Som er
der og som har vært der til alle tider uan-
sett hva som skjer.
Og for meg, for de fleste antagelig, er det
godt å ha noe fast og trygt å støtte seg til
når livet er vanskelig. Eller klamre seg
til! Når det føles som om livet rakner. Når
ulykken eller alvorlig sykdom rammer
oss. Sorgen river og sliter. Når samlivet
går i stykker. Ensomheten gnager. Eller
når død og tap kommer en nær innpå livet.
Når en blir utmattet av tanker og følelser
som bare kverner og kverner. Eller selv-

tilliten er lik null og troen på livet er liten.

”Min Gud, mitt fjell som jeg tar min til-
flukt til.”
Jeg synes det er så vakre ord. Kanskje gir
det så sterk mening for meg, og så sterk
gjenklang i meg, fordi jeg er så glad i natu-
ren. Og de opplevelsene, erfaringene og
inntrykkene jeg får ute i naturen kan jeg
noen ganger gjenkjenne i livet mitt. Eller
relatere det til livet mitt. Til menneskets
liv. Mon tro om dere forstår hva jeg
mener?
Å kjenne det faste fjell under føttene gir
meg noe av den samme følelsen som å
støtte meg til Gud når livet er vanskelig.
Trygghet! 

Naturen har mye av det samme som livet
har. Eller omvendt. Livet har mye av det
naturen har. Grønne enger. Fast fjell. Myr-
hull. Bratte bakker. Lune plasser. Sleipe
steiner. Vakre blomster. Blå himmel.
Regn. Storm og stille. Livgivende vann.
Skjønnhet. Mangfoldet!
Naturen er en gave. Livet er en gave. La
oss nyte. Leve. Og takke.

Jeg ønsker alle en god høst! Og til dere
som kan: ”God tur!”
Ta med dere disse ordene fra Jesaja:

”Vet du det ikke, har du ikke hørt det?
Herren er den evige Gud som skapte den
vide jord.
Han blir ikke trett eller utmattet, uransa-
kelig er hans forstand.
Han gir den trette kraft,
og den som ingen krefter har,
gir han stor styrke.”

Else Koren Nesheim.

Min sang
Jeg har valgt ”Gud vi ber” av Rudi
Myntevik fordi det er en fantastisk
sang om noe av det mest sentrale i
min tro, nemlig bønn. Gud hører våre
bønner uansett hva, og vi kan egent-
lig be om alt, små ting og store ting.
Ved bønn tar vi Gud med inn i livet
vårt på en helt annen måte enn bare
ved å tro.

Gud vi ber.

Gud du har sagt at vi kan be
til deg og du vil svare oss
så vend ditt øre til vår bønn
du Gud som råder over alt

Refr.:
Gud vi ber på våre kne
Ja vi ber for våre venner
og for alle de vi kjenner
vil du åpne deres øyne så de ser

Gud du har sagt det i ditt ord
du vil at alle skal bli frelst
så Herre vi vil be deg nå
å vende øret til vår bønn

Refr.:
Gud vi ber på våre kne
ja vi ber for våre venner
og for alle de vi kjenner
vil du åpne deres øyne så de ser

At du er Gud, at du er til
Du som er på tronen
kom og redd nasjonen
bare du kan snu fordervelse til håp

Refr.:
Gud vi ber på våre kne
ja vi ber for våre venner
og for alle de vi kjenner
vil du åpne deres øyne så de ser     

Jeg vil utfordre Petter Jørgen Hårstad
til å skrive om sin sang neste gang i
menighetsbladet.

Pia Haugsnes.
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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 2008.

Vibeke Stjern
ordfører

Legat til verdig trengende
formål i Åfjord sokn



Momyrstevnet.
Som nevnt i forrige nummer av menig-
hetsbladet er Momyrstevnet i år lagt til
søndag 14. september. Det begynner med
gudstjeneste på Momyrstua kl. 12.00 ved
sokneprest Stephen Sirris. Under guds-
tjenesten blir det ofring til Roan menig-
hetsråd, som har det praktiske ansvaret
for stevnet i år. Etter gudstjenesten blir
det anledning til å kjøpe middag og kaf-
fe. Det blir også aktiviteter med premi-
ering. Avslutning ca. kl. 14.30. Vi håper
på godt med folk og ønsker hele famili-
en velkommen til stevnet.

By lørdagsskole.
Formålet med lørdagsskolen er at barna
skal få høre bibelfortellingene, lære krist-
ne barnesanger og bønner. Vi ønsker å
være medhjelpere til å gi barna en kris-
ten oppdragelse. Jesus sier: “La de små
barna komme til meg og hindre dem ikke,
for Guds rike hører slike til.” Vi samles
på By bedehus kl. 10.45 - til 12.00. Pre-
sis! Følgende datoer: 20. september, 11.
oktober, 25. oktober, 8. november, 22.

n0vember, 13. desember. Alle barn over
4 år er velkommen.

Aasta og Elsa.

Presentasjon av konfirmantene.
I Åfjord blir det presentasjon av konfir-
mantene under gudstjenesten 21. sep-
tember, mens presentasjonen av konfir-
mantene i Stoksund blir under gudstje-
nesten søndag den 28. september. Beg-
ge steder begynner gudstjenestene kl.
11.00. Hjertelig velkommen!

Yngreslaget Nybrott.
Yngreslaget Nybrott har møter på Å
misjonshus disse mandagene kl. 18.00:
22. september, 6. oktober, 20. oktober,
3. november, 17. november og 1. des-
ember (juleavslutning). Ledere: Roald
Ugedal, Joar Sørdahl, Eva Monstad,
Kari Skaldebø m. fl. Gutter og jenter
fra 4. klasse er velkommen!

Yngreslaget Stoksund.
Yngreslaget Stoksund har møter på Stok-
sund skole disse mandagene kl. 19.00:
15. september, 29. september, 13. okto-
ber (basar), 27. oktober, 10. november og
24. november (juleavslutning). Ledere:
Arnfinn Selseth og Roald Ugedal. Gut-
ter og jenter fra 3. klasse er velkommen!

Maksklubben.
Maksklubben har møter i Heggli barne-
hage disse mandagene kl. 18.00: 22. sep-
tember, 6. oktober, 20. oktober, 3.
november, 17. november og 1. desember
(juleavslutning). Ledere: Eva Monstad,
Kari Skaldebø, Thordis Strøm, Gunn-
veig Ugedal m. fl. Gutter og jenter fra 1.-
3. klasse er velkommen!

Møte ved Israelsmisjonen.
Israelsmisjonen har møte på Å misjons-
hus onsdag 24. september kl. 19.30 ved
misjonssekretær Annbjørg Hesselberg.
Kirkekoret deltar. Misjonsgave. Alle er
hjertelig velkommen!

Møter ved Misjonssambandet.
Vi vil minne om følgende møter ved
Misjonssambandet:
20. - 25. september.
Sørdalen/By ved Rolf Lavik.
3. - 5. oktober.
Skråfjord ved Ivar Moen.

7. - 12. oktober.
Å ved Øyvind Rott.
14. - 15. november.
Å misjonshus ved Olav Vestbøstad (jule-
salget).
25. - 30. november.
Sørdalen/By ved Oddmund Sørli.
Hjertelig velkommen til samlingene om
Guds ord!

Basar for Å misjonshus.
Den tradisjonelle høstbasaren for Å
misjonshus blir lørdag 25. oktober kl.
18.00. Gevinster til basaren kan også
denne gangen leveres til Vidar Daltveit
som er formann for huset, og alt er
kjærkomment i denne sammenhengen.
Basarene er en viktig inntektskilde for
huset, og vi håper at riktig mange tar seg
tid til å komme til misjonshuset denne
lørdagskvelden. Alle er hjertelig velkom-
men!

Samemisjonsstevnet på Å.
Som nevnt i forrige nummer av menig-
hetsbladet, er Samemisjonsstevnet på Å
lagt til søndag 26. oktober. Det begyn-
ner med gudstjeneste i Åfjord kirke kl.
11.00, hvor representant fra Same-
misjonen vil delta. Under gudstjenesten
vil det bli ofring til Trøndelag krets av
Norges Samemisjon. 
Etter gudstjenesten fortsetter stevnet på
Å misjonshus kl. 16.00. Her blir det tale
og sang, misjonsgave og bevertning. Alle
er hjertelig velkommen!
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I dagene
25. til 27. juli var 16

barn fra Osen, Roan og Åfjord
samla til leir på Kruven i regi av Det
Norske Misjonsselskap. Et aldeles fan-
tastisk vær ga oss gode muligheter for
leik ute på Kruvenområdet, og ikke minst i vannet. Badeturen til Selavatnet
gjorde utrolig godt.
Lokale ledere sørga for mat både i magen og for tanken. Ungene fulgte godt
med på temaer som ”Skapt i Guds bilde” og ”Oppdrag.” Vi leika oss også gjennom fortellingen om gjeteren som lei-
ter etter den ene sauen som kom bort, og hvordan han gleder seg over å finne den igjen.
Leir er spennende. Borte fra mor og far, bli kjent med nye, sove på rom sammen med nye folk, høre andres tanker og
fortellinger, spise andres mat ….  En godt utprøvd og vel fungerende måte å vokse og lære på!
Leiren ble avsluttet med gudstjeneste i Sela Fjellkirke der hele leirgjengen deltok med sang.

”Vet dere ikke at de som er med i et løp
på idrettsbanen, de løper alle sammen,
men bare èn vinner seiersprisen. Løp da
slik at dere vinner den!”  1. Kor 9.24.

Når apostelen Paulus skriver til menighe-
ten i Korint, så bruker han dette med
idrettsmannen som forbilde. Og dette var
kjente ting for de som bodde i Korint.
Hvert år ble det holdt sportsleker. Og alle
de som var med i disse lekene, lå i tre-
ning lang tid på forhånd. Når lekene
begynte, gjorde alle hva de kunne for å
oppnå seiersprisen, som var en furukrans.
En krans som visnet!

Når Paulus bruker dette bildet, har han
menneskelivet i tankene. Vi er alle med i
et livsløp. Det begynte for den enkelte av
oss den dagen vi ble født, og det slutter
den dagen vi dør. Og mens vi er underveis
i dette løpet, er det viktig av vi løper slik
at vi en dag kan motta en krans som aldri
visner. Den som Herren vil gi til dem som
hører ham til.

Apostelen var selv en av dem som satte alt
inn på å få denne kransen. Og det gjorde
han uansett hva det måtte koste. Når han
står ved slutten av sitt liv og ser tilbake,
skriver han om dette slik: 

”Jeg har stridd den gode strid, fullført
løpet og bevart troen. Så ligger rettfer-
dighetens krans ferdig for meg. Den skal
Herren, den rettferdige dommer, gi meg på
den store dagen. Ja, ikke bare meg,

men alle som har elsket ham og ventet på
at han skal komme i herlighet.”  2. Tim.
4.7-8.

Bibelen forteller at en dag skal alle men-
nesker møte Gud. Det vil skje på ”den
store dagen.” På denne dagen er det bare
en ting som holder, og det er å være ikledd
”rettferdighetens krans”. Men skal denne
kransen bli din, må du eie den allerede
her nede. Det kan du gjøre ved troen på
Jesus. Guds rettferdighet tilregnes alle
som lever i samfunn med Jesus. En av
våre sangforfattere har uttrykt dette slik:

”Ren og rettferdig, Himmelen verdig
Er jeg i verdens Frelser alt nu,
Ordet forkynner At mine synder
Kommer han aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri!
Fri i fra nøden, Dommen og døden,
Amen, Halleluja!”

Kjære deg som leser denne andakten: Du
er vel ikke med i dette livsløpet uten å ha
forbindelsen med Jesus i orden? Det er
bare en vei som fører til himmelen og til
seiersprisen! ”Jeg er veien,” sier Jesus,
”Ingen kommer til Faderen uten ved
meg.”  Joh. 14.6.

Lykke til i livsløpet - sammen med Jesus!

Med hilsen
Petter E. Skansen.

Seiersprisen! Blir du med?
Vi ønsker å starte opp speidergruppe i
Åfjord, men er avhengige av flere som
kan stille opp som speiderledere.
Du trenger ikke å ha speiderbakgrunn.
Du kan få lederkurs gjennom Norges
Speiderforbund.
Du må like å arbeide med barn og ung-
dom.
Du må like friluftsliv.
Speidingens kjerneverdier er vennskap,
samarbeid, opplevelser og friluftsliv.
Gjennom speiderarbeidet utvikles med-
lemmene til å bli selvstendige og å ta
aktivt del i samfunnet. Speiderens egen-
art er: friluftsliv, erfaringslæring og
ledertrening/patruljesystemet.
For mer informasjon kontakt: Ingrid
Gauslaa Hårstad, mob: 99024199
Kristian Kjenes: mob: 92226783
I første omgang er vi interessert i å kom-
me i kontakt med voksne som kan ten-
ke seg å være med å stare opp speider-
gruppa. Vi håper på stor nok interesse
og ønsker velkommen til:

Informasjons- og diskusjonsmøte
onsdag 24. september kl 1900
i Kommunestyresalen.
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Løsning av kryssordoppgaven sendes menighetsbladets redaktør innen 1. oktober.
Det deles ut to premier à kr. 75.00.   Lykke til!

Det kom inn 10 løsninger av kryssordoppgaven i sommernummeret av menighetsbladet. Heldige vinnere ble: 
Jørgen Morkemo, Hubakkveien 5, 7170 ÅFJORD.  Gunn Marie Aune, Stihaugen 4, 7170 ÅFJORD.

Gratulerer!
Pengepremier blir oversendt!

Åfjord eldreråd inviterer alle pensjonister til

ELDRES DAG
på Fosen Fjord Hotell torsdag 2. oktober 2008 fra kl. 13.00 - 18.00.

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

HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG DAG!

PROGRAM:

Kåseri.

Sang av Asbjørn Mosleth og Astrid Fagerdal.

Hilsen fra Åfjord kommune.

Andakt ved Kristian Kjenes, allsang, loddsalg.

Meny: Småsteik, ertestuing, riskrem, bløtkake og kaffe.
Pris: kr. 150,- pr. person.

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 beskjed om dette ved påmelding.)

Retur: Rutebuss fra Åfjord kl. 18.40.

Påmelding: Sentralbordet i Åfjord kommune, 
tlf. 72 53 23 00 innen 24. september 2008.



Hjertelig takk for all oppmerksomhet i
forbindelse med John Einar’s konfirma-
sjon.

Solfrid og Olav Storsve.

Hjertelig takk for oppmerksomheten i for-
bindelse med Elisabet’s konfirmasjon.

Eli og Egil Braseth.

Takk for oppmerksomheten i anledning
min konfirmasjon.

Anders Hegvik.

Takk for all oppmerksomhet i anledning
konfirmasjonen.

Torkel og Aud Elin og 
Alf Einar Vingen.

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse
med konfirmasjonen.

Kristian, Gunnveig & Endre Ugedal.

Takk for oppmerksomheten i anledning
min 85-årsdag.

Halldis Julie By.

Takk for all oppmerksomhet i anledning
min 90-årsdag.

Agnes Stjern.

Hjertelig takk for minnegave som ble gitt
til Stoksund Trygdepensjonat i forbin-
delse med Åshild Stegali’s begravelse.

Hjemmetjenesten.

Hjertelig takk for minnegave som ble gitt
til Avdeling Hjemmetjenesten, gruppe
Vassnesset i forbindelse med Elin Stjer-
n’s begravelse.

Hjemmetjenesten.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse
ved vår kjære mor, Anne Svenning’s bort-
gang og begravelse. Takk for blomster,
pengegaver til dagsenteret og blomster-
fondet. En spesiell takk til gruppe 4 ved
Åfjord Helsesenter for god omsorg og
pleie.

Arne og Grete m. fam.

Takk for minnegave gitt til Åfjord Helse-
senter i forbindelse med Anne Svenn-
ing’s begravelse.

Åfjord Helsesenter.

Takk for blomster og all vennlig delta-
gelse ved Olav Haugsnes’s sykdom og

begravelse. Takk for pengegaver til blom-
sterfondet og gruppe 3 ved Åfjord Helse-
senter. En stor takk til gruppe 3 for god
omsorg og pleie.

Solbjørg, 
Svein og Solrun.

Takk for minnegave gitt til Åfjord Helse-
senter i forbindelse med Olav Haugsnes’
begravelse.

Åfjord Helsesenter.

Vi takker for all vennlig deltakelse, hil-
sener og blomster ved Arnold Nilsen’s
bortgang.

Hallgund med fam.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse
ved Asbjørn Skjærvik’s bortgang og
begravelse. Takk for blomster, gaver til
blomsterfondet og LHL.

Hanna K.,
Asle og Monica.

Takk for minnegave gitt Åfjord Helse-
senter i forbindelse med Grete Elise Flen-
stad’s begravelse.

Åfjord Helsesenter.

Hjertelig takk for blomster, pengegaver,
omtanke og vennlig deltakelse i forbin-
delse med pappa’s bortgang og begra-
velse.

Anita, Elin, Jon og Jan Jostein med
familier.

Hjertelig takk for vennlig deltakelse,
blomster og gaver til FOD ved vår søster,
Inger Selnes’ bortgang.

Familien.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse,
blomsterhilsener, pengegaver til blom-
sterfondet og gruppe 2 ved Åfjord Helse-
senter i forbindelse med vår kjære mam-
ma, Inger Petrine Gilde’s bortgang og
begravelse. En spesiell takk til Åfjord
Helsesenter for god omsorg og pleie.

Evelyn, Ingvar, Gunveig og Arild m.
familier.
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PERSONALIA
Denne spalten er åpen for personlige hil-
sener.  Annonseprisen er kr. 60,- for inn-
til 30 ord. Betaling for annonsen sendes
Menighetsblad for Åfjord prestegjeld
over giro  nr. 4345.06.19214.

Jeg vil takke Rødrussen 2008 i
Åfjord for bidrag til barn i Kenya.
Ved salg av Russeavisa fikk de inn

kr. 16.800!
Det er allerede startet opp kurs i

data og søm i en av menighetene i
Kenya. Igjen tusen takk! Jeg er
stolt av slike flotte ungdommer!

Åse Dagsvik.

Takk til 
Åfjord Russ 2008

Takk for oppmerksomheten i forbindelse
med konfirmasjonen.

Ingrid, Heidi Merethe og Jon Peder
Staven.

Hjertelig takk for gaver og gratulasjoner
i anledning Nina’s konfirmasjon.

Eli og Nils Mølslet.

Tusen takk for oppmerksomheten i anled-
ning konfirmasjonen.

Vilde, Heidi og Harald Årbogen.

Tusen takk for all oppmerksomhet i vår
konfirmasjon.

Marie og Kenneth Mandal.

Tusen takk for oppmerksomheten i anled-
ning Ørjan og Sindre sin konfirmasjon.

Tove og Asgeir.

Tusen takk for oppmerksomheten i anled-
ning konfirmasjonen.

Maria Angelica,
Liv og Viktor.

Tusen takk for oppmerksomheten i anled-
ning min konfirmasjon.

Tina Herland.

Hjertelig takk for oppmerksomheten i
anledning konfirmasjonen.

Vebjørn,
Gunn og Johan Petter.



14. september - 18. søndag e. pinse.
Momyrstua kl. 12.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Stephen Sirris. Ofring til Roan
menighetsråd. Middag og kaffe blir å få
kjøpt etter gudstjenesten. Momyrstevne.

21. september - 19. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Presentasjon
av konfirmantene. Ofring til menighetens
barne- og ungdomsarbeid.

28. september - 20. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjenes-
te ved sokneprest Kristian Kjenes. Pre-
sentasjon av konfirmantene. Ofring til
menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
prestevikar Petter E. Skansen. Takkoffer
til Blå Kors Trøndelag krets. Kirkekaffe.

5. oktober - 21. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00:
Familiemesse/Høsttakkefest ved sokne-
prest Kristian Kjenes. Ofring til Nor-
misjon. Nattverd.

12. oktober - 22. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stok-
sund.

19. oktober - 23. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høymesse
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
TV-aksjonen: Blå Kors. Nattverd.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse
ved prestevikar Petter E. Skansen. Tak-
koffer til årets TV- aksjon. Nattverd.
Kirkekaffe.

26. oktober - Bots- og bededag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Represen-
tant fra Samemisjonen deltar. Ofring til
Norges Samemisjon.

2. november - Allehelgensdag.
Åfjord kirke kl. 19.30: Gudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
Menneskeverd. Nattverd.

9. november - 26. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stok-
sund.

16. november - 27. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høymesse
ved sokneprest Kristian Kjenes. Natt-
verd.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
prestevikar Petter E. Skansen. Takkoffer
til menighetens misjonsprosjekt. Kirke-
kaffe.

KIRKELISTE

VÅRE MENIGHETER
SØNDAGENS TEKSTER

Prekenteksten er uthevet

18. søndag e. pinse.
Jer. 6.16-20
Gal. 5.1-6
Joh. 8.31-36

19. søndag e. pinse.
2. Mos. 20.1-8 og
12-17
Fil. 1.20-26
Mark. 10.17-27

20. søndag e. pinse.
1. Mos. 9.8(9-11)
12-17
Hebr. 11.1-4 og 7-10
Joh. 9.1-7 og 35b-38

21. søndag e. pinse.
1. Mos. 2.18-24
Ef. 5.25-32
Mark. 10.13-16

22. søndag e. pinse.
Salme 19.2-7
Rom. 8.31-39
Matt. 11.25-30

23. søndag e. pinse.
Esek. 33.7-11
Ef. 4.30-32
Matt. 18.15-20

Bots- og bededag.
Jes. 55.6-7
Gal. 6.7-10
Luk. 13.23-30

Allehelgensdag.
Jes. 60.18-22
Åp. 21.1-7
Matt. 5.13-16

26. søndag e. pinse.
Amos 46.8 og 12-13
1. Tess. 5.1-5
Luk. 17.20-30

DØPTE
Åfjord 
27.07.08: Mette Bårdli
27.07.08: Tobias Edvardsen Hubak
27.07.08: Martin Breivold
17.08.08: Henning Nilsen

Stoksund
20.07.08: Herman Skaset

VIGDE
Åfjord
12.07.08: Beate Daltveit og 

Ole-Magnus Skaldebø
02.08.08: Beate Knutzen og 

Stig Håvard Årbogen
02.08.08: Ann Helen Naustan og 

Kurt Reidar Markanes
23.08.08: Berit Sunniva Iversen og 

Arve Jan Staven
23.08.08: Hilde Merete Berdal og

Atle Birger Naustan

Stoksund
05.07.08: Veronica Lill Bjørsvik og 

Sten Arild Rønningen
19.07.08: Veronika Moan og 

Frank Skule Hansen
09.08.08: Linda Solberg og 

Øyvind Dissen

PRIVATE TELEFONER
Astrid Elvebakk, kantor, tel 72 53 12 76
Ludvik Fageraunet, kirketjener Åfjord, mob 48 07 12 33
Kristian Kjenes, sokneprest, mob 92 22 67 83
Else Koren Nesheim, diakon, tel 72 53 11 25
Reidar Moen, kirketjener Stoksund, mob 90 10 92 51
Helge Nilsen, kirkeverge, mob 40 40 15 20

ÅFJORD KIRKEKONTOR
Stoksund og Åfjord menighet
Rådhuset, 7170 Åfjord
Telefon 72 53 23 25  •  Fax 23 90 22 98

Kontortid: Man – Tor: kl 10.00 – 14.00

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

kirken@afjord.kirken.no
www.afjord.kirken.no
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Stoff til neste nummer av menig-
hetsbladet må redaktøren ha i

hende innen 1. oktober.

DØDE
Åfjord 
09.07.08: Harald Annar Forfod f. 1939
12.07.08: Sverre Johansen   f. 1926
18.07.08: Elin Stjern  f. 1958
31.07.08: Hanna Marie Morkestrand

f. 1926
07.08.08: Inger Petrine Gilde   f. 1926

Stoksund
17.06.08: Arnold Henning Nilsen   

f. 1927
02.07.08: Åshild Pauline Stegali   

f. 1931
13.07.08: Asbjørn Henry Skjærvik   

f. 1930
28.07.08: Hilma Alvilde Bjerkan   

f. 1917



INFORMASJON 
B-blad

Høstbilder tatt av Arne Hugdal

Ekorn i høstskog. Fullmåne over Svenningneset, Stokkøya

Granmeis. Høst og tåke ved Storfjellelva.

Høstkveld ved havet, Lauvøya. Stoksund kirke og Stokkøybrua.


