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Noe på hjertet. Side 4

Mitt barndomsminne. Side 5

Høstens gudstjenester. Side 7 

Dette er dagen som Herren har g jort; 
la oss juble og glede oss på den!

Salme 118,24
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begravelse det gjelder og hvem det er fra.
Pårørende får en oversikt over hvem som er 
givere. Blomsterhilsener kan også bestilles 
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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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Andakt

Vekkelsen i Sykar
PREKENTEKST: JOH 4, 27-30 OG 39-43  

I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men 
ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå 
vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk: «Kom og se en mann som har fortalt 
meg alt det jeg har g jort! Han skulle vel ikke være Messias?» Da dro de ut av byen og kom 
til ham.

Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da 
hun vitnet: «Han har fortalt meg alt det jeg har g jort.» Nå kom de til ham og ba ham bli 
hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de 
sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og 
vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Da de to dagene var gått, dro Jesus videre derfra 
til Galilea.

En samaritansk kvinne får et avgjørende 
møte med Jesus ved Sykars brønn. Hun 
kom for å hente vann. Samtalen med Jesus 
ender opp med at hun ber om å få det van-
net som gir evig liv. 

«Men den som drikker av det vann jeg 
vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet 
jeg vil gi, skal bli en kilde i ham med vann 
som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen 
sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet, 
så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå 
hit og dra opp vann.» Joh. 4,14-15.

I søndagens tekst hører vi at disiplene 
undrer seg over at Jesus snakket med en 
kvinne. Men de spurte ikke hvorfor. Og 
så blir vi vitne til at kvinnen blir et vitne 
om hva hun har sett og opplevd. Hun lot 
vannkrukken stå og gikk inn i byen og sa 
til folk at hun hadde møtt en mann som 
hadde sagt henne alt hva hun hadde gjort. 
«Han skulle vel ikke være Messias?» Hun 
ville at de skulle få møte en som kjente 
hele hennes mørke fortid. Folk dro ut av 
byen og kom til Jesus. Og så får vi vite 
at mange av samaritanene kom til tro på 
Jesus på grunn av hennes vitnesbyrd. Og 
Jesus ble hos dem i to dager, og mange 
flere kom til tro da de hørte hans egne ord. 
Det ble faktisk vekkelse i Sykar. På grunn 
av det de selv hadde hørt ble de overbevist 
om at han virkelig var verdens frelser. De 
hadde forstått at Jesus var kommet for å 
frelse alle mennesker, ikke bare jøder og 
samaritanere.

For noen år siden reklamerte en kilde-
vannsprodusent med følgende tekst på 
store plakater, «Kilden til et renere liv». 
Vann er viktig, men rent vant er enda vik-
tigere. Kroppen trenger mye vann. Det er 
livsviktig for å kunne leve.  Rent vann er 

sunt for kroppen. Vi vasker oss rene med 
vann, og innvendig blir vi sikkert også re-
nere med godt drikkevann.

Jesus er mest opptatt av å gi oss levende 
vann, som virkelig kan gjøre livet rent. 
For Jesus er kilden til et renere liv. Han er 
selve frelsekilden som kan rense oss fra all 
synd. Denne livets kilde innbys vi alle til 
å drikke av.

«For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser 
vi lys.» Salme 36,10.

«Akk, kun et syndig hjerte er mitt. Rens 
det, o Jesus, og gjør det til ditt.»

Av Ivar Gjerdi, diakon, pensjonist og 
tidligere generalsekretær   
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Mitt barndomsminne
Jeg må innrømme at det var litt spennende 
å få en utfordring om å skrive litt fra egen 
barndom. Da måtte jeg faktisk tenke en 
del tilbake, og mange minner dukker opp. 
Men så må man jo finne ut om det er noe 
som peker seg ut. 

Det som preget min barndom, var at jeg 
vokste opp på et småbruk på Jæren. Dette 
medførte en god del arbeid på gården, 
også for oss barna. Men likevel husker jeg 
best den friheten vi barna hadde. Leken 
foregikk stort sett ute, og der hadde vi 
mulighet til klatring i trær, balansering på 
steingarder mm. Det å i tillegg få vokse 
opp sammen med dyr av alle slag (vi hadde 
kyr, griser, høner og hester, samt hund og 
katter), var også en stor rikdom.

Det som utpeker seg som noe verdifullt 
jeg har fått med meg utenom dette, må 
være den sentrale plassen sang og musikk 
hadde. Ingen i familien spilte noe instru-
ment, eller var spesielt musikalsk utover 
det å være glad i å synge. Men mor sang 
mye med oss barna, og far sang så det 
ljoma når han stelte fjøset. Vi fikk tidlig 
grammofon, og da fyltes huset med mu-
sikk, alt fra norske viser, 50-talls popmu-
sikk, Prøysen, klassisk musikk og opera. 
Jeg ble introdusert for klassisk musikk 

av min mor. Ho hadde mye kunnskap 
rundt musikken, og kunne fortelle både 
om opphavet til musikkstykkene og mye 
om komponistene. Dette gjorde at jeg ble 
veldig glad i denne musikken. Enkelte mu-
sikkstykker griper meg like mye i dag, som 
det allerede gjorde da jeg var barn.

I ene enden av huset våres, bodde beste-
mor. Ho ble tidlig enke og var derfor mye 
alene. Jeg var mye inne hos henne. Beste-
mor likte å spille spill, og da var jeg snar til 
å finne fram svarteperkorta eller ludobret-
tet. Men bestemor mista gradvis synet, og 
da ble det vanskelig med spillinga. Det 
vi gjorde da, når vi skulle kose oss, var å 
synge! Vi sang alt fra gamle norske folke-
viser, som for eksempel Håvard Hedde, 
barnesanger og til salmer. Jeg husker 
dette som veldig gode stunder sammen 
med bestemor. Vi brukte også å høre på 
Ønskekonserten på radioen. Jeg husker 
at vi hadde en yndlingsmelodi, og det var 
«Ut mot havet» av Edvard Fliflet Bræin. 
Den ble spilt ofte, og vi skrudde alltid opp 
volumet noen hakk, når den kom.

Jeg tror det er viktig at barn får oppleve 
forskjellige musikksjangere. Det er med 
musikk som med mye anna her i livet, det 

vi ikke er vant til, har vi ikke noe forhold 
til, og da sier vi fort, at det liker vi ikke. 
Musikk kan være med på å berike livet, 
både gjennom melodier og ikke minst 
gjennom tekster. 

Takk for at jeg fikk denne muligheten til 
å mimre litt.

Marianne Serigstad Butli

Da vil jeg utfordre Tone Meland Murvold 
til å skrive barndomsminne neste gang. 

Åfjord og Stoksund Menighetsråd fikk 
investeringsmidler fra Åfjord kommune i 
2019 til utarbeidelse av en tilstandsrap-
port for Åfjord kirke, i tillegg til maling av 
tårn og redskapshus. 

Det viser seg at det er en del råte i trever-
ket på tårnet, og at det må byttes ut en god 
del materiale før det kan males. I tillegg 
var det en del råte rundt noen av vinduene 
i kirka, og en del av kittet i vinduene var 
krakelert og ødelagt. 

Ludvik Fageraunet og Ivar Gilde har 
kitta opp og malt vinduer i sommer. I til-
legg har de gått over alle rekkverk, rettet 
opp og malt. Det trengtes også sveising 
av et rekkverk, noe Syltern var veldig be-
hjelpelig med å gjøre. Asgeir Frønes har 
vært med å skifte ut ødelagt treverk rundt 
vinduene.

Mathias Leithaug Hårstad har malt red-
skapshuset to strøk, og malt strøk num-
mer to på det nye bårehuset. 

Kirketårnet blir derfor ikke malt i år. 
Det må mer utskifting av materiale til før 
man kan gå i gang med maling. 

På gamle bilder av kirka fra 1879, ser 
man at det er både tårnluke og vindu på 
tårnveggen mot vest. Men allerede i 1905 
var vinduet kledd igjen. Mest sannsynlig 
på grunn av fukt og råte. På bilder av kirka 
fra 1950 er tårnluka fortsatt intakt. 

Er tårnluke og vindu noe man skal sette 
inn igjen slik det opprinnelig var?

Mathias Leithaug Hårstad i full gang med 
å male redskapshuset i sommer. 

Vedlikeholdsarbeid av bygningsmassen

Illustrasjonsfoto: Pixabay
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NOE PÅ HJERTET. Vi har utfordret sentrale personer i menigheten som vil kommentere noe av det som 

skjer i kirke og menighet. Denne gangen er det sokneprest Kristian Kjenes som lufter sine tanker for oss.

NOE PÅ HJERTET 

Denne sommeren har vært en fotballsom-
mer med Storsjøcup, Skandiacup, Stokk-
øycup, Norwaycup og Ørlandscup. Det 
har blitt mange timer på sidelinjen som 
spillerpappa og som dommerpappa.

Og mens jeg har sett utallige kamper har 
jeg tenkt at du verden så liberalt forhold 
fotballspillerne har til sannheten. Går bal-
len utenfor sidelinjen er det mange hender 
i været. Det er vårt innkast, nei det er vårt 
innkast, det er corner, nei det er utspill fra 
mål. Det ene laget lyver og det andre snak-
ker sant. Neste gang ballen går ut kan det 
være motsatt, det ene laget snakker sant og 
det andre lyver. 

Jeg kjente at dette her ville jeg finne mer 
ut av, dette vil jeg som prest mene noe 
om. Flesteparten av de 10 bud er ganske 
så allmenngyldige, så man behøver ikke 
være kristen for å se at du skal ikke lyve. 
Når begynner fotballspillerne å lyve, og 
er det greit at de gjør det? Det jeg fant 
ut var at på knøttefotball (de yngste spil-
lerne) der snakker de sant. Der kan de 
komme løpende bort til dommeren og si 
at du må blåse, for ballen var borti hån-
den min. 10-åringene begynner så smått å 
lyve, hos 12-åringene så er løgnen ganske 
så utbredt og fra 14 år og oppover kaster 
man seg gjerne ned for å prøve å lure seg til 
en straffe. Dommerne jeg har snakket med 
sier at jentene er litt mer ærlige enn gutta, 
men ikke mye, og de kommer etter. Hvis 
dommeren ikke ser det, da er det greit. Og 
til dommeren skal man klage uansett, selv 
om jeg har til gode å se at dommeren gjør 
om en avgjørelse på grunn av en klage fra 
en spiller. «Ja, når du sier det sånn så er 
det vel det og da er det klart at jeg gjør om 
avgjørelsen». Det kommer aldri til å skje 
at det blir gjort på en fotballbane. Jeg satt 
i prestegården og så på el classico (kampen 

mellom Vålerenga 
og Rosenborg). 
Der utartet det seg 
med albuer i nak-
ken, hevnaksjon 
som resulterte i 
overfall (skulder 
mot skulder) så 
spilleren smeller 
inn i en fotograf 
som brekker nesen. 
Så skriver sports-
jornalistene etterpå 
at dette er domme-
rens feil. At han lar det utarte seg slik. Det 
blir jo som å si at det er politiets feil hvis 
jeg kjører for fort. Jeg kan reglene, og jeg 
har da ansvaret hvis jeg bryter dem, og må 
ta straffen som følger. Er fotballspillerne 
noen tankeløse villdyr som må temmes 
og som ikke har noe personlig ansvar? Nå 
merker jeg at jeg høres ut som en gretten 
gammel gubbe, og det vil jeg jo ikke være 
(gretten altså). Kanskje er dette en del av 
spillet, kanskje er det dette som skaper 
lidenskap og temperatur. Kanskje synes 
supporterne til Brasil at det er storsvært 
når Neymar får lurt seg til en straffe el-
ler kort til en spiller på motstanderlaget. 
Kanskje synes supporterne det er stor-

svært hvis man klarer å drøye ut mest 
mulig hvis laget leder med et mål og det 
er 20 minutter igjen. Kanskje budene ikke 
gjelder på en fotballarena, at dette er brød 
og sirkus. På samme måten som regelen at 
du ikke skal slå selvsagt ikke gjelder i en 
boksering. Kanskje vi rett og slett vil ha de 
slemme og de snille på banen. Men hvis 
det er sånn, la oss i alle fall være tydelige 
på at dette er en del av spillet og ikke livet 
utenfor banen. Og ta en prat på hvordan 
dette skal være i aldersbestemt fotball. 
Skal vi være strengere på sannheten og 
oppførsel på 10 åringene enn på junjo-
rene? Jaja, her som så mange andre steder 
ble det flere spørsmål enn svar. 

Når begynner man å lyve og er det eventuelt greit?

Prost Brita 
Hardeberg

Sokneprest 
Kristian Kjenes

Pensjonist 
Else Koren 
Nesheim

Menighets-
pedagog

Stine Kjenes

Diakonarbeider
Ruth Marine 

Murvold

Gravplass-
arbeider

Einar Strøm

Det var mange åfjordinger som var til stede under Storsjøcupen i 
sommer. Åfjord jenter 15 tok seg helt til finalen i A-sluttspillet hvor 
de møtte Sverre fra Levanger. Her takker jentene for kampen som 
endte 3-2 i Sverre sin favør, denne gangen..!

Julesalget på Misjonshuset 2019
Julesalget i år er fredag 15. og lørdag 16. november. Som vanlig selges det lodd 
rundt om på Fosen, på forhånd.

FREDAG 15. NOVEMBER
19.00 Sangmøte med kransekakelotteri, salg av varer og kveldsmat.
 
LØRDAG 16. NOVEMBER
10.30 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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Send løsningen til oss innen 15. oktober 2019. Denne sender du inn til menighetsbladet@afjord.kirken.no eller Menighetsbladet, 
Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Husk å skrive navnet og adressen din. Vinner av quizen i forrige nummer ble Sverre Fjære, Inderøy. Premie 
er sendt i posten. 

Høstquiz for barn

Ved kirkevalget, som ble gjennomført mandag den 9. september, ble det valgt represen-
tanter både til bispedømmereåd/kirkemøtet og menighetsrådet.

Årets kirkevalg hadde en oppslutning på 
20 %, fordelt med 26% i Stoksund krets 
og 18% i Åfjord krets.

Disse ble valgt til nytt menighetsråd for 
Åfjord og Stoksund for perioden 2020 - 
2023:
1 Edmund Hårstad, 611 stemmer
2 Ingvill Hoås Butli, 581 stemmer
3 Karin Dagny Dokset, 556 stemmer
4 Hilde Kristin Lorentsen, 555 stemmer
5 Gisle Herfjord, 537 stemmer
6 Ingvill Harbak, 525 stemmer

VARA
Per Kristian Sydskjør, 519 stemmer
Anne Teigen Skjærvik, 518 stemmer

Nå skal rådet konstituere seg, og det velges 
representanter fra både Åfjord og Stok-
sund menighetsråd og Roan menighets-
råd til det nye Åfjord kirkelige fellesråd.

I bispedømmerådsvalget i Nidaros fikk 
Åpen Folkekirke tre representanter, 
Nominasjonskomiteen sin liste tre repre-
sentanter og Bønnelista en representant. 
Navnene var ikke klare da menighets- 
bladet gikk i trykken.

ÅFJORD JANITSJAR 

40 ÅR!
Sammen med lokale solister 

feirer vi oss selv:

Jubileumskonsert 
lørdag 19. oktober kl. 16.00 i 

amfiet på Åset skole. 
Inngangsbillett 100,-

Festmiddag Øylløw kl. 19.00, 
festmiddag og konsert 400,-

Påmelding til festmiddag innen 
10. oktober til Inger Helen Mørreaunet, 

telefon 959 32 567.

VELKOMMEN!

Valgresultat for Åfjord og Stoksund Menighetsråd 

2019
Kirkevalget

Edmund Hårstad fikk flest stemmer under 
Kirkevalget 2019, mens Ingvill Hoås Butli 
følger tett på med kun 30 stemmer mindre.

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
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Livets gang
Åfjord
Døpte
23.06.2019 Magne Grøtting
18.08.2019 Iver Butli Hårstad
18.08.2019 Johannes Butli
18.08.2019 Fillip Haltstrand Monstad
25.08.2019 Vilja Johansen (dåpen foregikk på Naustanstua)

Døde
22.07.2019 Solveig Olden f. 1929
02.08.2019 Ottar Johannes Monstad f. 1926
14.08.2019 Bjørg Helene Ulriksen f. 1943

Vigde
22. juni Bjørg Berdal og Kjell Ove Hansen
18. juli Linda Drage og Ole Karlsaune Hugdal
3. august Tonje Aune og Espen Johnsen
24. august Tone Lilleenget By og Knut Sigurd Winsne

Stoksund
Døpte
28.07.2019 Elea-Sofi Heggdal Setzer

Døde
25.07.2019 Rita Svenning Harbak f. 1958

Vigde
6. juli Silje Rian Normann og Magnus Hugdahl
17. august Sanna Blix og Christer Berg 
 (vielsen foregikk på Krokholmen)

Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hilsener. Anbefalt annon-
sepris er kr 150,-. Annonsen betales til Menighetsbladets konto 
4345.06.19214, eller VIPPS nummer 112535.

n Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og penge-
gaver til Åfjord Helsesenter gr. 2 ved vår kjære Hjørdis Justine 
Moens bortgang og begravelse.

Barna m/familier

n Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord pleie og omsorg, 
gruppe 3 ved sykehjemmet, i forbindelse med Solveig Oldens 
begravelse.

Aud-Elin B. Vingen,  pleie og omsorg 

n Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord pleie og om-
sorg, gruppe 4 ved sykehjemmet, i forbindelse med Ottar Johan-
nes Monstads begravelse.

Aud-Elin B. Vingen, pleie og omsorg

n Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord pleie og omsorg, 
gruppe 2 ved sykehjemmet, i forbindelse med Eli Dolmseth sin 
begravelse. 

Aud-Elin B. Vingen, pleie og omsorg

n Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord pleie og omsorg, 
gruppe 2 ved sykehjemmet, i forbindelse med Hjørdis Moens 
begravelse. 

Aud-Elin B. Vingen, pleie og omsorg

Etter en vellykket innsamlingsaksjon ble det nytt piano 
på Misjonshuset. Pianoet kom på snaut 40.000 kroner.

Dette er et digitalt YAMAHA-piano beregnet på 
forsamlingslokaler. Pianolyden kommer fra opptak 
(sampling) av YAMAHA flygler, også spilleopplevel-
sen ligner på et flygel for pianisten.

Et digitalt piano inneholder også en rekke andre mu-
ligheter enn ren pianospilling. Det har innebygd mange 
andre instrumenter, som orgellyd, strykere, slaginstru-
menter, harpe med mer og det gir muligheter for å angi 
takt (metronom) samt opptak av det en spiller i øvelses-
sammenheng. Dette vil være svært nyttig på korøvelser.  
Et slikt piano skal aldri stemmes eller justeres. Lyden er 
den samme hele tiden.

I tillegg kan det også sammenkobles med et mikser-
bord ved større konserter eller lignende.

Styret for Misjonshuset takker for initiativet og alle 
som bidro til at det lot seg gjennomføre.

Misjonshusets 
nye piano Helge Nilsen 

prøvespiller det 
nye pianoet på 
Misjonshuset i 

Åfjord.
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Gudstjenester høst 2019

Diverse aktiviteter

Aktivitetskalender

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

n  Stoksund kirke kl 11.00  
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Presentasjon av nye konfirmanter.
50- og 60-årskonfirmantjubileum. Ofring 
til menighetens arbeid

n  Sela fjellkirke kl 12.00
Gudstjeneste. Ofring til menighetens 
arbeid. Kirkekaffe.

n  Åfjord kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Presentasjon av nye konfirmanter.
50-og 60-årskonfirmantjubileum. Ofring 
til menighetens arbeid.

n  Søndag 20.10 - 19. søndag i  
treenighetstiden. Luk 9,57-62

n  Åfjord helsesenter kl 11.30 
Høymesse ved sokneprest Kristian 

Kjenes. Nattverd. Ofring til menighetens 
arbeid.

n  Trygdepensjonatet kl 16.00 
Høymesse ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til menighetens 
arbeid.

n  Søndag 03.11 - Allehelgensdag 
Jes 60,18-22

n  Åfjord kirke kl 11.00 
Høymesse ved sokneprest Kristian Kje-
nes. Nattverd. Ofring til Changemaker.

n  Stoksund kirke kl 18.00 
Høymesse ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til Voksne for 
barn.

n  Søndag 10.11 - 22. søndag i  
treenighetstiden. Luk 10,25-37

n  Åfjord kirke kl 11.00 

Høymesse ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til menighetens 
arbeid.

n  Søndag 24.11 - Siste søndag i 
kirkeåret. Joh 9,39-41

n  Åfjord kirke kl 11.00 
Høymesse ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til menighetens 
arbeid.

n  Søndag 01.12 - 1. søndag i advents-
tiden. Matt 21,10-17

n  Stoksund kirke kl 16.00 
Lysmesse ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetens arbeid.

n  Åfjord kirke kl 20.00 
Lysmesse ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetens arbeid.

n Å Misjonshus
n   Bønnemøter hver mandag kl.19.15.

n Å misjonsambandsforening
n   Tirsdag 1.oktober til og med søndag 6. 

oktober, møteuke med Øyvind Rott. 
Kl.19.00, søndag kl.16.00

n   Torsdag 10. oktober, misjonsmøte hos 
Lise Taraldsen, kl.19.00

n   Fredag 18. oktober, basar, kl. 18.00. 
Musikkoret Håp deltar.

n   Torsdag 31. oktober, misjonsmøte hos 
Per Strømsli, kl.19.00

n   Fredag 15. november, julesalg på Å 
misjonshus, kl.19.00

n   Lørdag 16. november, julesalg på Å 
misjonshus, fra kl.10.30

n   Torsdag 21. november, misjonsmøte hos 
Hanna og Vidar Daltveit, kl.19.00

n Kvinnegruppa på Å misjonshus
Tirsdager, kl.19.30
n   17. september, på Å misjonshus
n   22. oktober, hos Solfrid Storsve
n   19. november, hos Anbjørg Tjørom
n   10. desember, hos Else Koren Nesheim

n Musikkoret Håp
Mandager, kl.19.30-21.30
n   30 september, 1. oktober, 14. oktober, 

28. oktober, 11. november

n By bedehus
n   Fredag 27. september, møte på By 

bedehus, med pizza eller rømmegrøt! 
Kl.18.00

n   Mandag 7. oktober, foreningsmøte hos 
Magnhild og Ingvar Hårstad, kl.19.00

n   Mandag 21. oktober, foreningsmøte hos 
Brit og Ragnar Hoås, kl.19.00

n   Fredag 25. oktober, møte på By 
bedehus, med pizza eller rømmegrøt, 
kl.18.00

n   Mandag 4. november, foreningsmøte 
hos Randi og Arnold Stjern, kl.19.00

n   Mandag 25. november, foreningsmøte 
hos Elsa og Per Bolme, kl.19.00

n  Sørdalen Misjonsforening
n   Tirsdag 24. september, misjonsmøte hos 

Ruth Marine Murvold, kl.19.30
n   Møtehelg med Knut Ole Østertun, 1-3. 

november, fredag og lørdag kl.19.00, 
søndag kl.15.00

n   Tirsdag 12. november, misjonsmøte hos 
Linda og Einar Ranheim, kl.19.30

n  Stokkøy baptistmenighet på Betania
Søndagsmøter, kl.18.00 
n   6. oktober, 3. november, 1. desember

n  Åfjord kristne skolelag, By bedehus, 
kl.18-21

n   2 oktober, 16. oktober, 30. oktober, 13. 
november og 27. november

n  Agentklubben, Sørdalen bedehus, 
tirsdager, kl. 17.30-19.00

n   22. oktober, 5. november, 3. desember

n  Maksklubb og Yngres på Å misjons-
hus, mandager, kl.18.00-19.00

n   30. september,14. oktober (hygge-
kveld), 28. oktober, 11. november, 25. 
november

n  Lørdagsskole, By bedehus, kl. 9.45-
11.00

n   28. september, 12. oktober, 9. novem-
ber, 23. november

n  Fritidsklubben,  By bedehus,  
onsdager, kl.19.00

n   25. september, 23. oktober, 6. novem-
ber, 20. november 

n  Babysang i kirka, onsdager kl.12.00

Barn og ungdom
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Antipendiet i Stoksund kirke
På alteret i Stoksund kirke henger et riktig 
gammelt dyprødt, mønstrete klede, et så-
kalt antipendium. Dette er dekorert med 
noen våpenskjold, bokstaver og årstall.

Vi har lenge lurt på hvem som kan ha gitt 
dette til kirken, og i fjor sommer hadde 
kirketjener Reidar Moen besøk av Svein 
Henrik Pedersen fra Malvik. Han har 
greie på slike ting, og skriver følgende:

«Antipendiet er gitt til kirken i 1692 
av stiftsamtsmann Hans Jørgensen Kaas, 
født ca 1640 i Damsbo på Fyn, død i 
Købenavn 19.10 1700. Han var stiftsamt-
mann (dvs fylkesmann) i Trondheim fra 
1687 til sin død.

Det er hans forbokstaver, HK, 

som står over våpenskjoldene.  
Våpenskjoldet til venstre, som innehol-
der en skråttstilt murkrone, tilhører den 
danske adelsslekten Kaas, som han var 
medlem av. Denne slekten ble ofte kalt 
«Kaas med muren» på grunn av utfor-
mingen av slektens våpenskjold, som er 
en rød, skråttstil murkrone på sølbunn. 
Våpenskjoldet til høyre tilhører hans 
kone, Sofie Amalie Bjelke (1650-1703), 
som var datter av riksadmiral Henrik 
Jensen Bjelke (1615-83) fra Austrått i 
Ørland. Han var bror av generalløytnant 
Jørgen Bjelke og Norges siste rikskansler, 
Ove Bjelke, som bygde Austråttborgen. 
Sophie Amalies våpenskjold tilhører Bjel-
keslekten og inneholder to blå, vannrette 

bjelker på sølvbunn. 
Om våpenskjoldene på antipendiet, 

som i dag er ensfargete, opprinnelig har 
vært malt, er uvisst, men det kan neppe 
utelukkes. Både bokstavene H og K, år-
stallet 1692 og våpenskjoldene er utført 
av drevet sølv, men om en evt opprinnelig 
bemaling av våpenskjoldene vil kreve en 
nøyere undersøkelse av dem.»

Vi er veldig takknemlige for å ha fått 
rede på dette, og antar da at dette anti-
pendiet har vært brukt i den Y-formede 
kirken som ble bygd på Refsnesset rundt 
1699, ettersom dagens kirke i Stoksund 
ble bygget i 1825.


