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kan jeg få smitte deg litt, 
med ekte glede?

få smitte deg litt med et lite smil?
kan jeg får smitte deg litt, 

blir med å spre det.
kjærlighet fra jesus krist.
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Andakt

Offiseren i Kapernaum
Matt. 8.5-13.
Da Jesus var på vei inn i Kapernaum, 
kom en offiser til ham og bad om hjelp. 
«Herre,» sa han. «Tjeneren min ligger 
lam hjemme og har store smerter.» Jesus 
sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» 
Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke ver-
dig til at du kommer inn i mitt hus. Men 
si bare et ord, så vil gutten bli frisk. For jeg 
står selv under kommando, men har også 
soldater under meg. Sier jeg til en av dem: 
«Gå!» så går han, og til en annen: «Kom, 
så kommer han», og til min tjener: «Gjør 
dette!», så gjør han det.» Jesus undret seg 
da han hørte dette, og sa til dem som fulg-
te ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik 
tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. 
Det skal dere vite: Mange skal komme fra 
øst og fra vest og sitte til bords med Abra-
ham og Isak og Jakob i himmelriket. Men 
arvingene til riket skal kastes ut i mørket 
utenfor, der en gråter og skjærer tenner.» 
Til offiseren sa Jesus: «Gå hjem! Det skal 
bli som du trodde.» Og tjeneren ble frisk 
i samme stund.

 
Offiseren var en romersk militær person 
som hadde en grad som omtrent svarer 
til løytnanter eller kapteiner i dag, og han 
hadde hundre soldater under seg. Han 
hadde sikkert hørt om Jesu makt, og han 
kom nå til Jesus på grunn av den syke tje-
neren sin. Jesus lover å helbrede tjeneren, 
og offiseren, som er vant til at ordrer ble 
utført i sin tjeneste, har stor tillit til Jesus 
og hans ord. Han er en hedning, men 
samtidig en ydmyk person som mener at 
Jesus ikke behøver å komme til heimen 
hans, men han kan bare si et ord, så blir 
tjeneren frisk. Jesus undret seg da han 
hørte dette, og han sier til dem som fulgte 
ham: «En slik tro har jeg ikke funnet hos 
noen i Israel.» Og til offiseren sier Jesus: 
«Gå hjem! Det skal bli som du trodde.» 
Og tjeneren ble frisk i samme stund.

Denne beretningen er et mek-
tig vitnesbyrd om at Guds 
ord i Bibelen er virkekraf-
tig, og at mennesker som 
tror ordet om Jesus som 
verdens Frelser, 
en dag skal sitte til 
bords med Abraham, 

Isak og Jakob i himmelriket. Men samti-
dig er det et alvorlig ord om at arvingene 
til dette riket skal kastes ut i mørket uten-
for, der de gråter og skjærer tenner.

Hvorfor det? Jo, fordi de ikke tok imot 
Jesus. I Joh. 1.11 står det slik: «Han kom 
til sitt eget, men hans egne tok ikke imot 
ham.»

Har da Gud forkastet sitt folk? Nei, sier 
Guds ord! «Ved at de falt, kom frelsen 
til andre folk,» står det i Rom. 11.11. Og 
beretningen om offiseren i Kapernaum er 
et vitnesbyrd om dette. Men samtidig er 
det et framtidshåp også for Israel i følge 
Rom. 11.25-28: «En del av Israel er blitt 
forherdet, inntil folkeslagene er kommet 
inn i fullt tall. På denne måten skal hele Is-
rael bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion 
skal redningsmannen komme, han skal ta 
bort all ugudelighet fra Jakob, og dette er 
den pakt jeg vil slutte med dem når jeg tar 
bort deres synder. På grunn av evangeliet 
er de blitt Guds fiender, for at dere skal 
få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen 
er de elsket av Gud – for fedrenes skyld. 
For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin 
utvelgelse.»

Det levende håp er noe dyrebart for en 
kristen, og det er grunnet på hva Gud 
har gjort til vår frelse gjennom sin Sønn: 
«For så høyt har Gud elsket verden at han 
gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv.» Joh. 3.16. Dette har ikke noe 
med vår fortjeneste å gjøre, men det er 
«nåde over nåde».

Derfor blir sangerens vitnesbyrd også 
mitt vitnesbyrd:
Det var en som var villig å dø i mitt sted,
For at jeg skulle leve ved ham.
Ja, til korset han gikk hvor han kjøpte meg 
fred,
da han sonet min synd, det Guds Lam.

Med hilsen
Petter E. Skansen
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Da jeg var lita, tilbrakte jeg mange av mine 
helger og ferier hos mormor utpå Tårnes. 
Jeg var der en del sammen med mine søs-
ken eller andre søskenbarn, men jeg dro 
også på besøk alene. Det var alltid noe å 
finne på hos mormor. Vi brukte naturen 
mye; lekte oss i fjæra og på berget med 
hjemmelagde båter. Vi klatret i fjellet, der 
målet var å komme seg først opp til «hes-
ten»; en stor stein som, sett gjennom et 
barns øyne, lignet på en hest. Den var stor 
nok til at flere satt på den, men ekstra stas 
var det å få sitte fremst. Da kunne vi speide 
ut mot Halten og late som om hesten tok 
oss med på en sjøreise. 

Sammen med mine søsken gikk jeg på 
søndagsskole i den gamle skolestua på 
Tørhaug. Jeg husker ennå hvordan det 
var å sitte på de harde benkene, lengst 
fremme, mens en fremmed mann med 
myndig stemme forkynte om Jesus. Det 
kunne være utfordrende for et lite barn 
å følge med på det som ble fortalt. Tida 
kunne oppleves lang, og det var ikke alltid 
jeg helt forsto alle disse vanskelige ordene 
som ble brukt i fortellingene fra Bibelen. 
En gang ble jeg fristet til å snakke med si-
demannen. Da fikk jeg kjeft fordi jeg ikke 
fulgte med, og da ble jeg skamfull. Etter 
den episoden satt jeg stille som en mus og 
gjorde mitt beste for å følge med. Høyde-
punktet på søndagsskolen var da vi fikk et 
nytt klistremerke til å klistre inn i kortet 
vårt, som et synlig bevis på vår deltagelse. 
Klistremerket var i form av et eple, som 
igjen ble klistret fast på treet i kortet. Så 
var det om å gjøre og samle flest epler, og 
vi sammenlignet alltid kortene våre mens 
vi ruslet rolig hjem igjen. Mormor tok 

alltid vare på kortene våre, la de i kjøk-
kenskapet over vasken, til neste søndag vi 
trengte dem. Men ofte klatret vi opp og 
hentet kortene bare for å se på dem. Vi 
syntes de var så fine. 

Om kveldene når alt falt til ro, likte jeg 
å sitte i sofaen sammen med mormor. Vi 
spilte ofte spill; favoritten var «skyv-mil» 
med hjemmelagd spillebrett. Ellers gikk 
det mye i kabal. Mormor lærte meg mye 
på disse kveldene, som det å strikke. Det 
ble etter hvert produsert både fargerike 
skjerf og duker i kunststrikk. Men det jeg 
har hatt størst glede av i ettertid, er at 
mormor lærte meg å spille gitar. Jeg har 
mange gode minner fra Tårnes og tiden 
sammen med mormor.

Jeg utfordrer Gerd Forseth Hegvik til å 
skrive om sitt barndomsminne neste gang.

Linn Hansen

mitt barndomsminne min sang
Jeg får alltid en god og varm følelse 
inni meg når jeg hører sangen «Fager 
kveldssol smiler». Da jeg ble utfordret 
til å skrive min sang var dette den aller 
første sangen jeg kom på.  Tankene går 
da tilbake til skoledager på Stokkøy 
skole, lærer Ola Sæther, avslutning 
på skoledagen og hjem til mamma.  
Sæther sang nesten alltid denne sangen 
til avslutning på skoledagen. For det 
meste sto han alene og sang mens vi 
elevene forberedte oss på å komme ut 
gjennom døra. 

Etter første vers ble jakkene knept 
igjen, etter andre vers var ranslene 
kommet på, etter tredje vers sto vi 
nærmest vendt mot døra og på slutten 
av fjerde vers var vi allerede på vei mot 
døra. Hjemme ventet mamma med 
middag… Klok av skade sang Sæther 
bare første verset de siste ukene før 
sommerferien.

Fager kveldsol smiler
over heimen ned,
jord og himmel kviler
stilt i heilag fred.
 
Berre bekken brusar
frå det bratte fjell,
Høyr kor sterkt det susar
i den stille kveld!
 
Ingen kveld kan læra
bekken fred og ro,
ingi klokke bera
honom kvilebod.
 
Så mitt hjarta stundar,
bankande i barm,
til eg ein gong blundar
i Guds faderarm.

Jeg utfordrer Anny Harbak til å skrive 
om sin sang neste gang.

Med vennlig hilsen 
Anne-Marie Borlaug Aundal
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Gode hjelpere på kirkegården
Det er ikke alltid like lett å få stelt på grav-
stedet til kjære familiemedlemmer som 
har gått bort når du selv bor et stykke 
unna kirkegården. Eller kanskje du synes 
det er greit å overlate arbeidet til proffe, 
men omsorgsfulle mennesker som tilbyr 
nettopp slike tjenester.

Torunn Forfod (til venstre) og Guri By 
Flenstad fikk ideen om å starte firmaet 
Blomsterhjelpen etter å ha sett behovet på 
kirkegården til  Åfjord Kirke. 

– Det var noen graver som trengte litt 
ekstra omsorg, sier Torunn og Guri.  

– Vi sendte først inn en søknad til fel-
lesrådet, forteller de to damene fra Stor-
dalen. – Uten tillatelse til å drive et firma 
hvor vi skal stelle graver på kirkegårder, 
sier det seg jo selv at det blir et snaut 
grunnlag å bygge på om det ikke hadde 
blitt godkjent.

– Vi fikk fort positive tilbakemeldin-
ger samt tillatelse, og har etter det brukt 
mange timer på nettet for å lese om andre 
firma som driver med det samme for tips 
og råd, forteller Guri og Torunn. Begge 
tilføyer at de har et godt samarbeid med 
kirketjener Ludvik Fageraunet og kirke-
verge Helge Nilsen. 

BlomsteR, lys og kRanseR
I tillegg til å plante, skifte ut blomster 

og annen beplanting, vanne og luke ugress 
tilbyr Blomsterhjelpen seg også å tenne lys 
på gravene. 

– Det er jo noen som ønsker å tenne lys 
på grava når det er bursdag og ved spesielle 
anledninger og høytider. Kranser, som for 
eksempel adventskranser, ordner vi også 
med, sier Guri, og begge legger til at det 
er en del av tilbudet som Blomsterhjelpen 
har.

– Kjøper du Blomsterhjelp-tjenester 
fra oss har vi faste rutiner på oppfølging 

og stell slik at når du har inngått en avtale 
behøver du ikke å minne oss på hva vi skal 
gjøre. Vi sørger for at det er pent og ryd-
dig på gravstedet. 

Guri jobber til vanlig i hjemmesyke-
pleien i Åfjord, mens Torunn er hjemme-
værende. 

– Vi har selvsagt interesse for blomster 
og hagestell, og Torunn er også leder i Ha-
gelaget i Åfjord. 

– Ja, vi er ikke alltid enige da, sier begge 
to med et smil, selv om det er lett å se at 

de to damene er ganske samkjørt. – Far-
gevalgene på blomstene for eksempel, sier 
Torunn og dulter borti Guri. – Der er nok 
du dristigere enn meg, sier Torunn og ler. 

Både Torunn og Guri synes det er en 
hyggelig og meningsfull jobb de har tatt 
på seg. 

– Det er fredfullt og fint her på kirke-
gården, og vi koser oss og slapper av mens 
vi holder på, sier de to trivelige damene 
bak Blomsterhjelpen. 

Tekst og foto: Sølvi Murvold

Blomsterhjelperne Guri og Torunn setter pris på jobben de har med å stelle gravsteder på 
Åfjord kirkegård.
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Aktivitetskalender

n sørdalen misjonsforening:
n 30.09, møte på Bedehuset kl 19.00. 
n 27.10, møte hos Heidi og Helge Nilsen 
kl 19.00.
n 6.-8.11, møtehelg på bedehuset v/ Else 
Marie Ledal. Fredag og lørdag kl 19.00, 
søndag kl 15.00. 

n Å misjonsambandsforening:
n  Bønnemøter hver mandag kl 19.15 på 

bønnerommet
n  13.10 – 16.10:  Møteuke med Else Marie 

Ledal kl 19.00 hver kveld
n  17.10, misjonshusbasar kl 18.00
n  18.10, møte med Else Marie Ledal kl 16.00
n  13.-14.11, julesalg NLM

n By misjonsforening, By bedehus:
 Foreningsmøter starter kl 19.
n  28.09, foreningsmøte, Nordis og Per Ove
n  30.09, områdemøte NLM Fosen på Lek-

svik Forsamlingshus kl 19.00-21.30
n  12.10, foreningsmøte, Magnhild og Ivar
n  26.10, foreningsmøte, Åslaug og Ivar
n  29.10, Normisjon: Møte med Bjørn Ro-

ger Karlsen

n  30.10, pizzamøte med Bjørn Roger Karl-
sen kl 19.00

n  09.11, foreningsmøte, Iren og Brage
n  23.11, foreningsmøte, Aasta
n  27.11, pizzamøte kl 19.00
n  05.12, julesalg By Bedehus
n  07.12, foreningsmøte, Brit og Ragnar 

n musikkoret Håp:
n  Korøvelse  på Å Misjonshus kl 20.00:
06.10, 19.10, 03.11, 16.11, 01.12, 14.12.

n stokkøy baptistmenighet:
n Søndagsmøte 4. oktober, kl 18.00
n Bønnemøte 6. oktober kl 19.00
n Søsterringen 14. oktober kl 12.00- 14.00, 
n Omsorgskveld 22. oktober kl 19.00
n Bønnemøte 27. oktober kl 19.00
n Søndagsmøte 21. november, kl 18.00
n Bønnemøte 3. november kl 19.00
n Søsterringen 11.november 12.00-14.00, 
n Omsorgskveld 19.november kl 19.00
n Bønnemøte 24. november kl 19.00

n Åfjord kristne skolelag, By bedehus:
n  Kl 18.00-21.00: 30.09, 14.10, 28.10, 

11.11, 25.11. 19.12 juleavslutning. 

n sørdalen agentklubb,  
sørdalen bedehus:
n  Kl 17.30-19.00: 12.10, 02.11, 23.11, 

07.12

n maksklubben og yngres, Å misjons-
hus:
n Kl 18.00: 12.10, 26.10 hyggekveld, 
09.11, 23.11, 07.12 juleavslutning.

n  By fritidsklubb:
n Kl 19.00-21.00: 21.10, 04.11, 18.11, 
02.12

n  lørdagsskolen By bedehus:
n Kl 09.45-11: 26.september, 17. og 31. 
oktober, 14. og 28. november.

n Babysang i Åfjord kirke hver mandag 
kl 11.00.

n  stokkøy baptistmenighet:
n Spre glede barnemøte, 10. oktober og 7. 
november kl 11.00-12.30
n Hallo venn, 31. oktober, Stokksund opp-
vekstsenter, mer info. kommer.

Diverse aktiviteter

Barn og ungdom

Dere er blitt velsignet
Tirsdag 30. juni 
skjedde det noe 
veldig rart på preste-
gården i Åfjord. Det 
var en ungdom som 
hadde spurt om han 
kunne prate med oss. 
Vi tenkte at da har vi 
middag klar til han 
skulle komme. Rett 
før avtalt tid kommer 
den ene bilen etter 
den andre kjørende 
inn på gårdsplassen vår. Vi er for så vidt 
vant til trafikk for det er ofte biler utenfor 
forpakterboligen, men dette var litt i over-
kant. Gutta våre smiler lurt til hverandre. 
De visste hva som skulle komme. Stine og 
jeg går ut for å se hva det er som skjer, og 
der står ungdommen som vi hadde avtale 
med sammen med over 20 andre ungdom-
mer. Åpningsreplikken deres er: «Dere er 
blitt velsignet», og det ble vi. De hadde 
sittet sammen på cellegruppe i skolelaget 

uka i forveien og snakket om det var noen 
de ville gjøre noe spesielt for. Valget falt på 
prestefamilien. 

Nå stod de der med motorsager, verktøy-
kasser, kantklippere og vaskeutstyr. Hva 
vil dere bruke oss til, sier de. Det var ikke 
lett å svare på det men da det første sjok-
ket har lagt seg begynte vi å komme med 
våre ønsker. Det er utrolig hva 20 superef-
fektive ungdommer kan gjøre i løpet av en 

ettermiddag. Hagen så ut som en «golf-
green» etter dem, gjengrodde busker 
og kratt ble fjernet og hagen vår var blitt 
større enn da vi flyttet inn for elleve år 
siden. Vinduer ble vasket, grovgarderoben 
ryddet, hyller montert der og i garasjen, 
og vaskerommet så strøkent at vi kunne ha 
invitert kongen og dronningen inn dit. Så 
var det grilling i hagen etterpå med masse 
kos og latter. 

Kvelden ble avsluttet med at ungdommen 
stod i ring rundt oss og ba for oss med 
håndspåleggelse. Jeg kjenner at jeg blir 
blank i øynene når jeg skriver dette her 
nå. Det var helt fantastisk. Det var litt 
utfordrende for meg som prest og bare 
sitte stille for å ta imot, jeg er mest vant 
til å være den som gir. Men dette var da-
gen da jeg bare skulle ta imot. Og JA, vi 
ble utrolig rikt velsignet av de fantastiske 
ungdommene i skolelaget. Tusen takk til 
dere alle sammen.

Stine og Kristian Kjenes
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Denne spalten er åpen for personlige 
hilsener. Annonseprisen er kr 100,- for 
inntil 30 ord. Betaling for annonsen 
sendes Menighetsbladet på bankgiro 
4345.06.19214.

n Hjertelig takk for all vennlig deltagelse 
ved Jørgine Emelie Eides bortgang og be-
gravelse.

Paul m/familie Liv m/familie

n En varm takk for all vennlig deltakelse i 
forbindelse med Edmund Harbaks begra-
velse.  Takk for blomster og minnegaver til 
Innlandet blomsterfond.

Familien

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gruppe 3, i forbindelse 
Grete Westrum sin begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, aktivitetsenheten, i 
forbindelse Hjørdis Ydses sin begravelse.

Barbro Ugedal, Institusjon

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gruppe 1 og 2, i forbin-
delse Marit Årbogen sin begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gruppe 2 og 3, i forbin-
delse Ole Svenning sin begravelse.

 Barbro Ugedal, Institusjon

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gruppe 4, i forbindelse 
Ingeborg Gabrielsen sin begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
hjemmetjenesten/omsorgsboligene i 
Åfjord i forbindelse Ingeborg Grøtting 
sin begravelse.

Laila Refsnes, Hjemmetjenesten

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
hjemmetjenesten i forbindelse Grete We-
strum sin begravelse.

Laila Refsnes, Hjemmetjenesten

n Hjertelig takk for vennlig deltakelse, 
blomster og minnegaver ved vår kjære 
mor, Ingeborg Grøttings bortgang. En 
spesiell takk til Åfjord hjemmetjeneste for 
god omsorg og pleie.

Liv og Eva m/familier

n Hjertelig takk for all vennlig deltagelse 
ved Jørgine Emelie Eides bortgang og be-
gravelse.

Paul med familier og Liv med familier

n Takk for all vennlig deltagelse, blom-
ster og pengegaver til Åfjord Helsesenter, 
gruppe 2 og 3, samt Blomsterfondet i an-
ledning Oles bortgang og begravelse.

Henny Svenning m/familie

n Tusen takk for all oppmerksomhet, 
blomsterhilsener, tlf, SMS, besøk og venn-
lig deltagelse ved vår kjære Olav By sin 
bortgang. Stor takk til Jannice og Jan Ove 
for fin sang i kirken. Takk også for penge-
gaver på 38 780 kr til Norsk Luftambu-
lanse, og pengegaver til blomsterfondet. 

Jorid, Anita m/fam, Ole m 
fam, Gunnhild og Ingrid

n Hjertelig takk for blomster, gaver og 
deltagelse ved vår mor Hjørdis Ydse’s be-
gravelse.

Laila, Kristin, Rakel, Ole John og Janne 
med familier

n Takk for all vennlig deltagelse ved min 
kjære mann og vår far Arvid Amundals 
bortgang og begravelse. Takk for blom-
sterhilsener og pengegaver gitt til blom-
sterfondet, luftambulansen og Sørdalen 
bedehus.

Borghild, Anbjørg, Svein, Bjørn 
og Turid med familier

Personalia

Åfjord
Døpte
21.06.2015 Markus Rønne
28.06.2015 Mathilde Larsen Hopen
28.06.2015 Aaron Xander Naas
28.06.2015 Helene Hårstad Braseth
28.06.2015 Albert Markanes
04.08.2015 Anas Nabil Zarzar
23.08.2015 Ronja Arnevik
23.08.2015 Halvard Johannes 
 Gilde Nygård
06.09.2015 Henrik Skaldebø
06.09.2015 Liam Volden
06.09.2015 Thilde Finseth Sæther
06.09.2015 Max Berdahl
06.09.2015 Ludvik Olai 
 Dolmseth Larsen

Døde
27.04.2015 Klara Olfrid Solberg f. 1943
21.05.2015 Ottar Gilde f. 1943

03.06.2015  Marit Othelie Årbogen  
f. 1924

04.06.2015 Olav By f. 1947
09.06.2015 Gerd Helene Forfot f. 1939
29.06.2015 Henrik Løvø, Klæbu f. 1922
06.07.2015 Grethe Dortha Westrum f. 
1939
09.07.2015 Ingeborg Grøtting f. 1917
11.07.2015 Arvid Amundal f. 1933
12.08.2015 Marie Thun f. 1944
03.09.2015 Ellen Marie Flenstad f. 1927

Vigde
23.05.2015  Wenche Sundet Haugen og 

Geir Berdahl
02.06.2015  Maria Estela Dalauta Nini og 

Jørn Roar Almaas
25.07.2015  Lene Unhjem og 
 Amund Hårstad
08.09.2015  Åshild Gundersen og 
 Tormod Breivold

Stoksund
Døpte
21.06.2015 Ingeborg Othelie Hårstad
23.08.2015 Alfred Lian

Døde
02.05.2015 Ingeborg Gabrielsen f. 1920
21.05.2015 Jørgine Emelie Eide f. 1913
27.05.2015  Ågot Johansen Slotterøy  

f. 1923
02.06.2015  Edmund Gustav Harbak  

f. 1930
04.06.2015  Johan Martinus Sydskjør  

f. 1933
27.06.2015  Hans Kristoffer Svenning  

f. 1945
05.09.2015 Pauline Solberg f. 1924

Vigde
27.06.2015  Kristin Mjåset Johansen og 

Espen Mjåset Hjertø

livets gang
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n søndag 04.10 - 19.s.i tr.tiden
Joh 7,14-17
n  Mjuklia ungdomssenter kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Konfirmantweekend.

n søndag 18.10 - 21.s.i tr.tiden
Luk 16,19-31
n Åfjord kirke kl 11.00 
Høsttakkefest ved Kristian Kjenes.
 Utdeling av 2-årsbok og 4-årsbok. 
Ofring til TV-aksjonen

n Stoksund kirke kl 18.00 
Høsttakkefest ved Kristian Kjenes. 
Ofring til TV-aksjonen.

n søndag 01.11 - allehelgensdag
Matt 5,13-16
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til Trondheim Samtalesenter

n søndag 15.11 - 25.s.i tr.tiden
Matt 14,22-34
n Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til menighetsarbeidet

n søndag 15.11 - 25. søndag i 
treenighetstiden
Matt 14,22-34
n Åfjord kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring tilÅfjord kristne skolelag 

n søndag 29.11 - 1. søndag i advent
Luk 4,16-22a
n Stoksund kirke kl 16.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Lysmesse. Ofring til menighetsarbeidet

n søndag 29.11 - 1. søndag i advent
Matt 21,10-17
n Åfjord kirke kl 20.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Lysmesse. Ofring til Wycliff

Gudstjenester i oktober og  
novembern Hjertelig takk for all vennlig delta-

gelse, blomster og gaver til bloimster-
fondet i forbindelse med min kjære 
mann og vår far Normann Lundes 
bortgang og begravelse.

Margit med familie

n Hjertelig takk for vennlig deltakelse, 
omtanke, blomster og pengegaver til 
blomsterfondet i anledning vår kjære 
Johan Sydskjørs bortgang og begra-
velse.

Marie, Hanne, Jan Morten, Tore 
Andre og Rune med familier

n Vi takker så mye for gode tanker 
og ord, blomster og pengegave til Bal-
tikums venner på ca kr 30 000,- etter 
Klara Solbergs bortgang.

Ann Karin og Fred med familier

n Takk for vennlig deltakelse, blom-
ster, minnegaver og omsorg ved vår 
kjære Marit Årbogen’s bortgang og 
begravelse.

Oddbjørn, Helge, Marit Karin, 
Eva og Gunnveig m/familier

 
n Takk for gaver og hilsninger til kon-
firmasjonen.

Arnstein, Gunnveig og Endre Ugedal

08.08.2015  Idunn Lejlic Gautefall og 
Emir Gautefall Lejlic

05.09.2015  Heidi Moen Svenning 
og Oddvar Norvald 
Moen Svenning

Barnekryssord

Send løsningsordet til Menighets-
bladet for Åfjord og Stoksund, 
Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord.  Inn-
leveringsfrist er 28. oktober 2015. 
Flaxlodd i premie. Vinner i forrige 
nummer ble Edward Lian, Revs-
nes. Flaxlodd er sendt i posten. 
Gratulerer!

vannrett:
1. Abrahams kone.
5. Spisested
6. Storfe
7. Skratte
9. Dessert
11. Jentenavn

loddrett:
1. Lærested
2. Kvitt papir
3. Tørka frukt
4. Guttenavn
8. Einar Larsen
10. Ytret

samemisjons-
stevnet på Å

I år vil samemisjonsstevnet på Å, bli 
holdt på Å misjonshus, søndag den 
11. oktober kl 16.00.

Representant for Samemisjonen vil 
delta. Vi synger sammen og likedan 
vil det bli andakt. Det blir tatt opp 
en gave til Samemisjonen. Stevnet 
avsluttes med bevertning. 

Unge og eldre er hjertelig velkom-
men!

Tabita Samemisjonsforening
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Når vi sammenligner de tre kretsene i 
«gamle» Stoksund krets, har de en øk-
ning fra 35,5 % i 2013 til 38% i 2015.
Det er meget positivt med tanke på at 
sokna nå er slått sammen.

Resultat: (inklusive ekstRa
peRsonstemmeR)
Faste medlemmer:
Ingvill Hoås Butli 1.007 stemmer
Edmund Hårstad 960 stemmer

Grethe Mette Aaknes 922 stemmer
Per Kristian Sydskjør 912 stemmer
Karin Dagny Dokset 908 stemmer
Jan Jostein Forfot 903 stemmer

Varamedlemmer:
Anne Marie Aaknes
Kari Marie Arnevik Stamnes
Arne Amundal
Gisle Herfjord
Magnar Terje Fjellheim

Krets stemmer Potensielle Prosent

Å 346 1198 28,9

Rånes 67 232 28,9

Stordalen 98 331 21,1

Sørdalen 39 102 38,2

Tørhaug 55 141 39,0

Norddalen 28 58 48,3

Linesøy 23 58 39,6

Stokkøy 71 195 36,4

Innlandet 100 257 38,9

SUM 827 2571 32,2

29,7% i 2013 og 32,4% i 2011

Valgoppgjør menighetsrådsvalget 2015:
Valgoppslutningen er  litt høyere enn i 
2013. Dette var første valg i det nye felles 
menighetsrådet for hele kommunen.

Som nye medlemmer i Åfjord og  Stok-
sund menighetsråd ble disse valgt:

Ingvill Hoås Butli, Edmund Hårstad, 
Grethe Mette Aaknes, Per Kristian Syd-
skjør, Karin Dagny Dokset og Jan Jostein 
Forfot.

Anne Marie Aaknes ble første vara og 
møter fast på møtene.

Det nye rådet vil konstituere seg seinere 
i høst.

Takk til alle som ga sin stemme og som 
dermed støttet opp om de som hadde sagt 
seg villig til å påta seg verv i menigheten.

En stor takk også til de som stilte på 
listene.

En ekstra gratulasjon og Guds velsig-
nelse til de som nå skal jobbe med alle 
de spennende sakene som rører seg i vår 
menighet de neste fire årene.

HeR eR Hele valgoppgjøRet med detaljeR foR HveR kRets:

Ingvill Hoås Butli.

Edmund Hårstad.

Grethe Mette 
Aaknes.

Per Kristian Sydskjør.

Karin Dagny Dokset.

Jan Jostein 
Forfot.


