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En ettermiddag i august fyltes kirka med forventningsfulle, splitter 
nye førsteklassinger. Vi pratet sammen om hvordan det har vært 
så langt å begynne på skolen, om de hadde fått nye venner og mye 
annet forskjellig. Førsteklassingene fikk også høre om Sakkeus, 
som også fikk seg en ny venn – Jesus.  

Søndag møtte alle sammen opp ved Naustanstua, hvor vi skulle 
feire gudstjeneste sammen. På grunn av regnvær, ble gudstje-
nesten holdt inne i det gamle kommunehuset.  Førsteklassingene 
vistes godt i sine nye t-skjorter hvor det står: Jeg er helt første-
klasses!  De bidro godt til gudstjenesten, både med sang og hjelp 
under prekenen.

Jeg er førsteklasses
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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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Nero, Peter og motvind
TEKST: 1. PETERS BREV 4:12-19

Mine kjære! Vær ikke forundret over den 
ildprøven dere må ig jennom, som om det 
hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer 
dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan 
juble av glede når han åpenbarer seg i sin 
herlighet. Salige er dere når dere blir spot-
tet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, 
herlighetens Ånd, hviler over dere. La det 
bare ikke skje at noen av dere må lide straff 
for mord, tyveri eller annen ug jerning, eller 
for å ha blandet seg opp i andres saker. Men 
lider noen fordi han er en kristen, skal han 
ikke skamme seg, men prise Gud for dette 
navnet. 

    For nå er tiden kommet da dommen 
skal begynne, og den skal begynne med 
Guds hus. Men kommer dommen over oss 
først, hvordan går det da til slutt med dem 
som er ulydige mot Guds evangelium? Og 
er det vanskelig for den rettferdige å bli 
frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige 
og synderen? Derfor skal de som lider etter 
Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste 
Skaperen og g jøre det gode.

Det var en gang en gutt som fikk høre at 
han skulle bli keiser og guddommelig når 
han ble stor. Allerede da han var 17 år, 
arvet han «hele verden» og en suveren 
makt. Han myrdet mor og lillebror, over-
lot å styre det meste til noen gamle poli-
tikere, og konsentrerte seg om å leke gud. 
Året var 54 etter Kristus. Den unge het 
Nero. Han fikset en brann ti år senere for 

å få mer plass til palasset sitt. De kristne 
fikk skylda for ulykken, Nero brukte en 
del av dem som levende fakler for å lyse 
opp orgiefestene sine. 

Peter, den fremste disippelen av Jesus, 
levde på denne tiden, og han ble henret-
tet under Nero. Først rakk han å skrive to 
brev til de nye kristne. De var overrasket, 
for de hadde ikke ventet motvind når de 
begynte å tro på Jesus. – Ikke bli over-
rasket, skrev Peter. Forfulgte de Jesus og 
avviste ham, vil dere oppleve det samme. 
«Mine kjære! Vær ikke forundret over 
den ildprøven dere må igjennom, som om 
det hendte dere noe uventet. Gled dere 
jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere 
også kan juble av glede når han åpenbarer 
seg i sin herlighet. Salige er dere når dere 
blir spottet for Kristi navns skyld, for  
Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over 
dere.»

De kristne ble ikke utryddet, men fort-
satte å bli forfulgt. De hadde lært at det 
kunne koste å følge Jesus, og de måtte ikke 
«ta igjen» eller søke hevn. Slik fikk kris-
tentroen stor vekst i de første århundrene.

Også i dag koster det å vise lojalitet til 
Herren og ordet hans. Da skal en ikke se 
seg selv som et offer, men vise glede også 
i motvind. Det som ikke knekker deg, gir 
styrke. Til dem som blir mobbet for sin 
tro, sier Jesus: «Gled og fryd dere, for stor 
er lønnen dere har i himmelen.»

Av Asbjørn Kvalbein, Norea Mediemisjon

Andakt
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Mitt barndomsminne
Da det kom forespørsel fra Åse Dagsvik 
om hun kunne utfordre meg til å skrive 
noe til menighetsbladet angående barn-
domsminner, svarte jeg ganske kjapt at det 
lot seg gjøre, for barndomsminner, det er 
det noen av.

I min oppvekst gikk jeg på søndagssko-
le. I starten kan jeg huske at søndagsskolen 
gikk på omgang i forskjellige heimer, se-
nere ble det fast oppmøte på By bedehus.

En søndag på høsten, stubbet (ikke 
tilgang på sykkel ennå) jeg til By bedehus 
for å møte opp på søndagsskolen, som 
da begynte kl 11.00. På den tiden hadde 
Farmalen og Gråtassen fri på søndager, 
så det var en fredelig søndag med noen 
få hesjer som ennå ikke var helt tørre for 
innkjøring, og noen få kornåkre som sto 
delvis for innhøsting. Men etter ei stund 
med gåing (1,5 km å gå), hørte jeg plutse-
lig traktorlyd, og like etterpå dukket det 
opp en traktor med selvbinder bak. Det 
syntes jeg var rart, for det var jo søndag. 
Dette traktorutstyret var litt spesielt å 
beskue, det skar kornåkeren, og bandt 

aksene til passe kornband som så ble lagt 
ned på marka, klar for tørking på staur. 
De kom nærmere veien og da så jeg også 
at de hadde fine klær på, både han som 
betjente selvbinderen og han som kjørte 
traktoren. De så også ut som om de hadde 
det travelt, for når de kjørte rett fram vann 
ikke selvbinderen å knyte, så kornbanda 
føyk ut av selvbinderen. Men når de tok 
svinger kom de pent ut ferdigknyt. Dette 
var underholdning for en gut-tasse. Men 
jeg kunne ikke stå der, søndagsskolen var 
neste og det var et stykke igjen ennå å gå. 
De hadde det vel travelt, for det var sik-
kert meldt regn i lydradioen, tenkte jeg 
etter slikt et hastverk.

Vel framme på bedehuset hverken hørte 
eller så jeg noen av de andre, jeg ble for 
sein. Med forsiktige skritt gikk jeg inn og 
tok plass. Det nærmet seg slutten og vi 
gikk fram med hvert vårt søndagsskole-
kort for å få limt på en stjerne for oppmø-
te. Vakkert kort med navn og adresse på 
framsiden, bak var det tegnet en klokke, 
for oppmøtetid, og nederst sto følgende: 

Husk å møte presis fram. Kortet ble åpnet 
og på den vakre kongekronen som dekket 
hele kortet innvendig, blinket det i de tid-
ligere pålimte stjernene. Søndagsskoleda-
ma tar ikke etter kortet mitt engang, men 
kikker bestemt opp og sier: «Du Helge, 
du kom for seint i dag, så du får ikke noen 
stjerne.» Hva nå, tenkte jeg, ble selvfølge-
lig beskuet av de andre og hva sa de heime? 
Det ble en tung tur heim, men heldigvis, 
denne søndagen var det ingen som spurte 
etter søndagsskolekortet for å se om kon-
gekrona hadde fått ei ny stjerne. Middagen 
var straks klar og nå var jeg spent på om det 
ble noe prat og spørsmål om søndagssko-
len tidligere i dag, men heldigvis, det var 
så mye annet å prate om. Traktor, selvbin-
der og søndagsskole ble ikke nevnt av meg. 
Så konklusjonen må bli, ønsker du å få en 
stjerne, så møt presis opp, samme hvor.

Avslutter da et av de mange søndagssko-
leminnene fra barndommen og utfordrer 
videre Terje By til å skrive om et av sine 
barndomsminner neste gang.

Helge Årbogen

Historier fra gamle Bjørnør

Bjørnør historielag gir ut årbøker som 
blant annet inneholder beretninger fra 
tidligere prester i Bjørnør prestegjeld. 
Denne gang tar vi med et lite glimt 
skrevet av sokneprest Knut Edvard Riise 
(1893-1901).

«Jeg husker ikke fra de 8 år jeg var i 
Bjørnør mer enn et tilfælle av borgerlig 
vielse. Det var en skøier fra Stoksund, 
søn av Ingebrigt Lerbakken. Han hadde 
hørt at nogen i Åfjord (nabokall) hadde 
reist til Trondhjem og latt sig borgerlig 
vie. Han kom altså til Roan for at la sig 
utskrive av statskirken, hvilket den gang 
var nødvendig for dem, som vilde vies 
borgerlig. Jeg gjorde ham begripelig, 
at det ville koste meget mer at gjøre en 
Trondhjemsreise end det at vies hjemme. 
Men han hadde nu bestemt sig til dette 
og det var kun et at gjøre: ta kirkeboken 

frem  og føre inn utmeldelsen. Nu er der 
forskjellige spørgsmålsrubrikker, blant 
annet hvilke kirkesamfund han vilde gå 
over til. «Er det noe med det også?», 
sa han ergerlig. «Ja, her ser De,» sa 
jeg. « Ja, du skjønner at spørgsmålet 
er om du vil bli methodist, baptist eller 
katholik». Da støttet han albuerne mot 
knærne og så lenge ned i gulvet; så reiste 
han sig og sa: «Katholik», sa skøieren. 
Jeg hadde litt vanskelig for at holde mig 
fra at le, men måtte jo skrive dette inn 
i kirkeboken. Da jeg 23 år efterat jeg 
forlot Bjørnør var deroppe, var katho-
likken blit kirketjener i Stoksund.»

Red.anm: Kirkeboken bekrefter at Jens 
Kristian Ingebrigtsen Løvstrand meldte 
seg ut i 1898, og inn ig jen i 1900. 

Endringer i staben
Ludvik Fageraunet sluttet i høst som kir-
ketjener i Åfjord.

Stillingen er nå delt på to personer, Ole 
Petter Halsvik Skansen jobber som kir-
ketjener i 20 prosent stilling, mens Einar 
Strøm er ansatt i 80 prosent stilling som 
gravplassarbeider.

Nærmere presentasjon av disse i neste 
nummer.

Ludvik Fageraunet gir nøkkelen til Einar 
Strøm som blir ny gravplassarbeider.
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Barnas hjørne

Send løsningen til oss innen 5. november. Denne sender du inn til 
menighetsbladet@afjord.kirken.no eller Menighetsbladet, 
Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Husk å skrive navnet og adressen din.

VANNRETT
 2. Lars Eriksen 
 3. Jentenavn 
 5. Overhode 
 7. Skratter 
 8. Moderne 
 9. Ida Valle 
 10. Ytre 
 11. Møbel 
 13. Frø

LODDRETT
 1. anmode 
 2. Buksemerke 
 3. Dyr 
 4. Guttenavn 
 6. Samme mening 
 9. Fryse 
 12. Del av Bibelen

Anna Berg, født 1873, vokste opp i en 
stor søskenflokk på Årnes, hvor foreldrene 
drev handel. Hun skrev ned en del erind-
ringer fra sin oppvekst. Her er et avsnitt 
om kirkegang sendt oss av Tore Nesheim.

Nå ringer det til kirkegang, og nå kommer 
hele opptoget av folk fra dalene som skal 
til kirken. Mange går den hele vei. Andre 
ror ned over vannene og enkelte kjører, 
men de er i fåtall. Lang og tung vei har de 
alle hatt, og det passer da godt for dem 
å ha et lite opphold på Årnes. Kvinnene 
kommer med kjoleskjørtet oppbrettet, så 
de røde og tildels brandgule underskjør-
tene vises. Mannfolkene med trøyen på 
armen. Hvite eller høyrøde skjorteærmer. 
Det var et så malerisk opptog, vel verdt en 
kunstners pensel. Mannen bar da gjerne 
det som de hadde med seg, en tine med 
mat etc. Og konen hadde den mindreårige 
ved hånden, han som måtte ha vært grom-
mast i hele vinter for å få være med til kjer-
ka til sommeren. Borte i borstua kan de 
innrette seg etter behag. Der er to stuer og 
et slags størhus. I skjæringen henger som 

regel ei klegryte med vann og ved siden av 
en brannfot til behagelig avbenyttelse for 
kaffekjel og lignende. I den tid hadde man 
hverken telefon eller lettvint adkomst til 
sentrum. Men ved kirken traff de hver-
andre, og der måtte mange nødvendige 
ting avtales. Borte i borstua kunne det da 
hende at noen la fra seg en vev som skulle i 
stampen til Fjellsaunet. Andre hadde med 
redskaper de skulle levere som det hastet 
med. Og en gang husker jeg det kom en 
med en grisunge i en sekk, da han kom fra 
kirka. Ja, han har fått bud om at han måtte 
møte opp for å ta imot grisen idag, fra søs-
kenbanet, sitt hvor den var tinga.

Etter gudstjenesten leste lensmannen 
opp alle stevninger og auksjoner. Aviser 
holdt man jo ikke. Likeså var der opprop 
fra postvesenet om ankommete brev. 
Gammelklokkeren var poståpner, hadde     
samme med seg, og adressaten hadde da 
en sjanse til å få sitt brev. Postbud var det 
jo ikke den gang. 

Posten kom en eller to ganger i uken. 
Far betalte 5 kr. i året for å få sendt posten 
fra Monstadmoen straks den kom. Post-

dagene var festdager. I Bulls tid især, med 
fersk fisk og selskapelighet i anledning          
dagen. Etter gudstjenesten var det tillatt å 
åpne butikken for å selge «småbrød» til 
kirkefolket. En fikk ju kringler for 10 øre, 
og både kringler og sukkergodt fikk ben å 
gå på.

Kirkegang i Åfjord i 
gamle dager

Anna Berg utenfor huset i Årnesgården. 
Det er fra før 1937, da gården brant.
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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 pensjonist Else Koren 
Nesheim som lufter sine tanker for oss.

NOE PÅ HJERTET 

Prost Brita 
Hardeberg

Sokneprest 
Kristian Kjenes

Pensjonist 
Else Koren 
Nesheim

Menighets-
pedagog

Stine Kjenes

Diakonarbeider
Ruth Marine 

Murvold

Å snakke om tro
Når jeg tenker tilbake på min tid som dia-
kon, føler jeg at det er samtalene jeg hadde 
med mennesker som beriket denne job-
ben mest for meg. Samtalene om tro, ikke 
tro, tvil, Gud, Jesus, undring, død, lengsel, 
håp, sorg, erfaringer i livet. Jeg ble gledelig 
overraskelse må jeg innrømme, over at jeg 
fant så mye tro. Mye Gudstro.  Mange av 
oss synes det er vanskelig å snakke om tro. 
Både vi som sier vi er kristne og andre. El-
ler kanskje er ikke det helt riktig, for når 
en først har en god samtale om temaet, 
tror jeg de fleste synes det kjennes godt 
og berikende. Det som er vanskelig er vel 
å finne anledninger og å tørre å spørre. 
Og så er det av største betydning at man 
i slike samtaler har stor respekt og varhet 
for den andres tro, tanker og meninger. Jeg 
er redd for at vi kristne i vår iver kan være 
for bastante. Mene at vi sitter med fasiten 
og de rette svarene, og er derfor ikke gode 
og respektfulle lyttere. Det er ikke bra. Da 
er det lett for andre å føle seg fordømt og 
ikke bra nok med sine tanker og sin tro. 
Munnen blir fort lukket og mest sannsyn-
lig ørene også. Og dessverre blir det anta-
gelig lenge til de tør å snakke om det igjen.

Jeg leste nylig i avisen Vårt Land at 20 
% av befolkningen er skeptisk til kristne. 
25 % av mennene. 47 % var skeptisk til 
muslimer. Hvor mange som var skeptisk 
til ateister sto det ingen ting om, men det 
var det vel heller ikke spurt om. Dette sy-
nes jeg er trist lesning. En av fem er altså 
skeptiske til meg fordi jeg er kristen, selv 
om de ikke kjenner meg, ikke vet  noe om 
meg og mitt liv, og hvem jeg er! Hvis jeg 
hadde vært muslim hadde det vært over 
dobbelt så mange! Det er skremmende, 
og utfordrende, synes jeg. Med slike tall 
kan det være forståelig at kristne (og sik-
kert også muslimer) vil holde troen sin 

privat, borte fra det offentlige rom og ikke 
snakke om den. Og mange ønsker at vi 
skal nettopp det.

Jeg har alltid trodd på Gud. En Gud 
som elsker meg. Det betyr ikke at jeg 
aldri har kjent på tvil, og jeg har spurt: 
«Hvor er du Gud?» Han kom nok inn i 
livet mitt med sangene mor sang for meg 
på sengekanten fra jeg var bitte liten. Og 
siden har han vært der. Jeg tror det er i 
Gud jeg lever, rører meg og er til. Jeg tror 
også på Jesus som Guds sønn, min frigjø-
rer. Han er et forbilde og hans lære er en 
stor inspirasjon i mitt liv. Tilgivelse og å 
vite seg alltid allerede elsket, er for meg 
grunnleggende i den kristne tro og føles 
velsignet frigjørende. Troen påvirker livet 
mitt hver dag. Mine holdninger, handlin-
ger, mine valg, mitt forhold til penger, til 
andre mennesker, mitt forbruk osv. Den 
er inspirasjonen i engasjementet mitt 
for klima og miljø, global rettferdighet, 
likestilling, flyktningsituasjonen  m.m. 
Hvordan kan jeg da holde troen privat og 

adskilt fra politikk og offentligheten? Tro 
er jo ikke en hobby som kan legges bort og 
taes frem i kirker og bedehus!

Jeg skulle gjerne visst hvorfor denne 
skepsisen til kristne er så stor. Hva inne-
bærer den? Det sto det ingenting om. 
Antagelig er det ikke noe entydig svar. At 
skepsisen til muslimer er så stor må nok 
media, særlig sosiale medier, ta mye av 
skylden for. Mange er skeptiske til mus-
limer uten å kjenne en eneste en av dem. 
Det er lite reflektert.

Jeg tenker at denne undersøkelsen er en 
utfordring for kirka og oss kristne. Hvor-
dan kan vi snu denne skepsisen? Hvor 
gode er vi til å snakke med hverandre om 
troen vår? Om hva den betyr for oss og 
hvordan den påvirker hverdagen og livet 
vårt. Og ikke minst hva den innebærer i 
våre møter med andre mennesker?  For 
lenge siden var det en som sa til meg: 
«Dere kristne står sammen i en ring rundt 
bålet og varmer dere med ryggen mot 
oss». Det ble en tankevekker. Jeg håper 
inderlig det er forandret. Men oppleves vi 
virkelig slik, må vi jo snu oss! Åpne våre 
hender, øyne og ører mot våre medmen-
nesker og komme dem i møte.

Noen vil ikke snakke om sin tro. Kanskje 
blir det for nært. Kanskje er det vanskelig 
å finne ord. Ord kan bli for store hvis tro-
en er liten og skjør.  Andre tror jeg gjerne 
vil snakke med noen om det. Men hvem 
skal vi snakke med? Prest og diakon kan 
være gode samtalepartnere. Men kanskje 
finnes det en som er nærmere. En tante, en 
venn, kjæresten, kollega, en nabo, en man 
har tillit til. Vi får våge. La oss oppmun-
tre hverandre til å tørre.  Antagelig er det 
verdt det.

En god høst ønskes dere alle fra Else

Julesalget på Misjonshuset 2018
Julesalget i år er fredag 16. og lørdag 17. november. Som vanlig, selges det lodd rundt om 
på Fosen, på forhånd. Også i år kan du betale med VIPPS, dersom du ikke har kontanter.

PROGRAM FOR JULESALGET:
 FREDAG 16. NOVEMBER
 19.00 Sangmøte med kransekakelotteri, salg av varer og kveldsmat.
 
 LØRDAG 17. NOVEMBER
 10.30 Dørene åpner.  
 Julesalget åpner med salg av julebakst, varer, lodd og mat.
 15.00 Familiemøte med trekning av barnelotteriet
 17.00 Misjonsbasar med sang av Musikkoret Håp. 
  Trekning av kveldslotteri og hovedlotteri. 
  Salg av julebakst og varer. Åresalg og bevertning.
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Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hilsener. Anbefalt annonsepris er kr 100,-. An-
nonsen betales til Menighetsbladets konto 4345.06.19214, eller VIPPS nummer 
112535.

n Hjertelig takk for deltagelse, blomster 
og pengegaver til kreftforeningen på til 
sammen 20350,- ved Gunni Irene Rånes 
sin bortgang og begravelse.

Arne Jan med familie

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 4, i forbindelse Eli 
Karin Humstads begravelse.

Barbro Ugedal, sykehjemmet

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 3, i forbindelse 
Einar Sandhals begravelse.

Barbro Ugedal, sykehjemmet

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 2 og 3, i forbin-
delse Anna Kjellrun Stjerns begravelse.

Barbro Ugedal, sykehjemmet
 
n Hjertelig takk for minnegave gitt 
til Åfjord helsesenter, gr 3, i forbin-
delse Birger Bys begravelse.

Barbro Ugedal, sykehjemmet

n Hjertelig takk for all vennlig deltagel-
se, blomster og minnegaver ved Birger 
By sin begravelse. 

Aud, Bente, Erik med familie

n Takk for minnegave i forbindelse med 
Alf Steinar Stølann sin begravelse.

LHL Åfjord v/ styret

n Hjertelig takk for all vennlig deltakel-
se, telefoner og blomsterhilsener, samt 
minnegaver til Åfjord helsesenter og 
Åfjord blomsterfond ved vår kjære Anna 
Kjellrun Stjerns bortgang og begravelse. 
En spesiell takk til personalet ved Åfjord 
helsesenter for god pleie og omsorg, og 
til Wenche for vakker sang i kirka.

Morten, Trond Petter, Vemund m/fam

n Hjertelig takk for all vennlig deltagel-
se, blomster, pengegaver til LHL Åfjord 
og til Stokkøy blomsterfond, ved min 
mann og vår far Alf Steinar Stølanns 
bortgang og begravelse.

Erna Stoknes, Svein, 
Trine Lise og Steinar

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
kelse og oppmerksomhet ved vår kjære 
Einar Kristian Sandhals sin bortgang 
og begravelse. Takk til Mosleth for fin 
sang i kirka. En spesiell takk for kjærlig 
omsorg og god pleie til gruppe 3 ved 
Åfjord Helsesenter.

Dagrun, Inge, Jon, Anita med familier

n Hjertelig takk for deltagelse, gode ord, 
blomster og gaver i forbindelse med vår 
kjære Jan Arnold Valderaunes bortgang 
og begravelse.

Magnhild
Jarle, Mona, Sturla, Victor m familier

Livets gang
Åfjord
Døpte
15.07.2018 Helle Stjern-Strøm
15.07.2018 Mons Forfod-Gilde
15.07.2018 Mikkel Stjern-Berdahl
12.08.2018 Ola Magnus Larsen Hopen
12.08.2018 Johannes Kvernstad Singsaas
12.08.2018 Noomi Berdal Stjern
12.08.2018 Celine Støkkan-Larsen

Vigde
23.05.2018  Mette Nerdal og  

Geir Tore Moan
23.06.2018  Caroline Nilsen og  

Marius Bårdli Forfot
18.08.2018  Silje Katrine Skarsvaag og 

Bent-Are Brunes Ratvik

Døde
28.05.2018 Lilly Fageraunet f. 1930    
 (feil dødsdato i forrige nr)
11.07.2018 Einar Kristian Sandhals   
 f. 1939
24.07.2018 Jan Arnold Valderaune   
 f. 1934
07.08.2018 Birger By f. 1935
12.08.2018 Anna Kjellrun Stjern   
 f. 1941
21.08.2018 Martin Åsmund Løvø   
 f. 1939
23.08.2018 Tordis Korsnes f. 1934

Stoksund
Døpte
17.06.2018 Annika Mortensholm   
 Skjærvik
17.06.2018 Fredrik Nygård-Lysholm

Vigde
26.05.2018  Kjersti Sandven og   
 Bjørn Morseth
09.06.2018  Maria Davies Sandbu og   
 Martin Mobråten
23.06.2018 Roaidah Al-Juboori og   
 Agnar Thalseth

Døde
22.06.2018 Alf Steinar Stølann f. 1947

Åfjord Begravelsesbyrå a/s 
Tlf 911 68 203

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD, TLF 72 53 12 33
www.norgesregnskap.no | Tlf 72 53 53 50

NYT HØSTEN!
Vi i Åfjord Regnskap ønsker deg en 
fin høst med mange gode dager ute, 
enten du er på jakt, søndagstur med 
familien eller har ei helg på hytta. 
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n Søndag 23.09 - 18. søndag i 
treenighetstiden
Matt 8,5-13
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Menighetsarbeidet. 
Presentasjon av neste års konfirmanter. 
50- og 60-års konfirmantjubilanter.
n Stoksund kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Menighetsarbeidet. 
Presentasjon av neste års konfirmanter. 
50- og 60-års konfirmantjubilanter.

n Søndag 21.10 - 22. søndag i 
treenighetstiden
Ordsp 6,20-23a
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Menighetens Misjons-
prosjekt, NMS.

n Søndag 28.10 – Bots- og bønnedag
Luk 18,9-14
n Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Menighetens Misjons-
prosjekt, NMS.

n Søndag 04.11 - Allehelgensdag
Matt 5,13-16
n Åfjord helsesenter kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Menighets-
arbeidet.
n  Trygdepensjonatet kl 16.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Menighets-
arbeidet.

n Søndag 18.11 - 26. søndag i  
treenighetstiden
Joh 9,1-7.35b-38
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til P22.

n Søndag 02.12 - 1. søndag i advents- 
tiden
Luk 1,76-79
n Stoksund kirke kl 16.00 
Lysmesse ved sokneprest Kristian Kjenes. 
Ofring til Menighetsarbeidet.
n Åfjord kirke kl 20.00 
Lysmesse ved sokneprest Kristian Kjenes. 
Ofring til Menighetsarbeidet.

Gudstjenester 
høst 2018

Aktivitetskalender

n Å misjonsambandsforening:
n Fredag 5. oktober, høstbasar på misjons-
huset kl.19.00
n Torsdag 11. oktober, misjonsmøte hos 
Kari og Kjell Inge Skaldebø, kl.19.00
n Tirsdag 16. oktober til søndag 21. 
oktober, møteuke med Per Ove Aarseth.
Møter kl. 19.00, søndag kl.16.00
n Torsdag 1. november, misjonsmøte hos 
Per Strømsli, kl.19.00
n Fredag 16. november og lørdag 17. 
november, julesalg på Å misjonshus, se 
eget program.
n Torsdag 22. november, misjonsmøte hos 
Hanna og Vidar Daltveit, kl.19.00

n By misjonsforening, alle møter kl 19:
n Torsdag 27. september, By Misjonshus, 
taler: Bjørn Roger Karlsen
n Fredag 28. september, By Misjonshus, 
fredagsmøte med pizza, andakt ved Bjørn 
Roger Karlsen
n Mandag 8. oktober, foreningsmøte hos 
Randi og Arnold Stjern
n Fredag 26. oktober, By Misjonshus, 
fredagsmøte med pizza,
n Mandag 29. oktober, foreningsmøte hos 
Elsa og Per Bolme
n Fredag 9. november, By Misjonshus, 
møte med pizza, besøk fra Gå-Ut-senteret
n Mandag 19. november, foreningsmøte 
hos Lillian og Torstein Fossan

n  Å misjonshus:
n   Bønnemøter hver mandag kl  19.15

n  Misjonshusets kvinnegruppe:
n 23. oktober, hos Kari Skaldebø
n 20. november, hos Annbjørg Tjørom
Om noen trenger skyss, kontakt på telefon 
907 83 681 eller 482 07 471

n Sørdalen misjonsforening:
n Tirsdag 2. oktober, misjonsmøte hos 
Linda og Einar Ranheim, kl.19.30
n Tirsdag 23. oktober, bibelgruppe hos 
Liv og Arne Hugdal, kl.19.30
n Fredag 2. november, kl.19.30, lørdag 
3. november, kl.19.30 og søndag 4. 
november, kl.15.00 møtehelg med Olav 
Vestbøstad.
n Tirsdag 20. november, bibelgruppe hos 
Heidi og Helge Nilsen kl.19.30

n Musikkoret Håp:
Øvelser på Å misjonshus, annenhver 

mandag kl.19.30-21.30
n Mandag 1. oktober  n Mandag 15. 
oktober n Mandag 22. oktober n Torsdag 
25. oktober
n Lørdag 27. oktober. Jubileumskonsert, Å 
misjonshus kl.18.00
n Mandag 5. november n Mandag 12. 
november n Mandag 26. november

n  Stokkøy baptistmenighet på Betania:
n Søndag 7. oktober kl.18.00
n Søndag 4. november kl.18.00

n  Babysang kl 12.00:
Kontaktperson, menighetspedagog Stine 
Kjenes

n  By Fritidsklubb på By Misjonshus kl 
19-21

n Onsdag 26.september n Onsdag 24.  
oktober n Onsdag 7. november n Onsdag 
21. november

n  Maksklubben og Yngres på  
Å misjonshus, mandager kl 18:

n Mandag 1. oktober
n Mandag 15. oktober
n Mandag 29. oktober, Yngres og 
Maksklubben inviterer alle sammen til 
hyggekveld
n Mandag 12. november
n Mandag 26. november

n  Agentklubben på Sørdalen bedehus 
kl 17.30-19.00

n Mandag 15. oktober
n Mandag 29. oktober. Vi inviterer alle til 
basar!
n Mandag 19. november

n  Lørdagskolen på By bedehus,  
4-10 år, kl 09.45-11.00:

n Lørdag 6. oktober n Lørdag 20. oktober
n Lørdag 3. november n Lørdag 17. 
november

n  Skolelaget på By bedehus  
kl 18.00-21.00:

Samlinger annenhver onsdag i partalls-
uker. Til og med 28. november.

n  Spre glede på Betania, Stoksund  
kl 11.00-12.30:

n Lørdag 29. september
n Lørdag 3. november

Diverse aktiviteter

Barn og ungdom
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Korsang i 10 år
Musikkoret Håp ble starta høsten 2008. 
Ideen til koret oppsto da mannskoret By 
Misjonskor ble nedlagt. 

Mannskoret, ledet av Trygve Breivold, var 
for mange menn et sosialt møtested, der 
man også fikk formidle evangeliet gjen-
nom sang. Mange damer hadde også lyst 
til å være med å synge, og det var naturlig 
å starte opp et blandakor. Allerede på de 
første øvelsene møtte det over 20 sangere.

I starten ble koret ledet av ulike musi-
kere, men etter hvert tok Arnhild Salt-
bones hovedansvaret for den musikalske 
ledelsen. Gleden over å skape noe fint 
sammen er en viktig drivkraft for koret, og 
i løpet av de 10 årene koret har eksistert, 
har sangerne utviklet god samklang og bra 
«trøkk». 

I jubileumsåret teller koret over 30 faste 
sangere, mange av disse har vært med fra 
begynnelsen.  De siste årene har koret vært 
så heldig å ha med seg profesjonelle lokale 
musikere på både piano, bass og trommer. 
Dette har gitt koret et skikkelig løft og bi-
dratt til større bredde i repertoaret. HÅP 
har opptrådt på mange ulike arenaer, både 
innenfor og utenfor kommunen, blant 
annet på NRKs store salmeboksatsing og 
under Åfjordprisen i idrettshallen sist vin-
ter. Mange har uttrykt at de setter pris på 
å høre koret, og på jubileumskonserten i 
slutten av oktober vil koret presentere det 
beste fra sitt 10-årige repertoar, samt noe 
nytt stoff. Koret jobber iherdig for at dette 
skal bli en flott konsert, og håper selvsagt 
at mange har lyst til å komme og høre på 
og bli smittet av sangglede!

Musikkoret Håp på scenen under Åfjordprisen i februar i år. Foto: Petter Bueng

Lørdag 27. oktober 
kl 18.00 holder koret 
en jubileumskonsert 

på Å Misjonshus.

Billetter kan kjøpes på forhånd; blant 
annet via VIPPS (#535968), etter 
gudstjenesten i Åfjord kirke søndag 
23.9, på Å Misjonshus under bede-

husbasaren fredag den 5.oktober og 
hos flere av kormedlemmene.

Billettprisen er kr 100.


