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For to uker siden sto jeg på Hjerkin samm-
en med ca. 60 andre mennesker og pro-
testerte mot prøvesprengning av klase-
bomber på skytefeltet. Det skulle testes ut
hvor mange blindgjengere de norske klase-
bombene etterlater seg. Om det var så få at
det kunne aksepteres. Men en blindgjeng-
er er jo en for mye!. Og klasebomber er et
forferdelig våpen uansett og bør forbys!
Det ble like mye en protest mot klase-
bomber i sin helhet. 
Jeg sto sammen med og snakket mye med
to flotte kvinner fra organisasjonen ”Beste-
mødre for fred”. Hver onsdag står de på
Universitetsplassen i Oslo og demon-
strerer. Eller deler ut løpesedler. De hadde
tatt nattoget fra Oslo for å være med. 
Vi sto der. Hørte bombene smalt. Først et
stort smell. Så smellene fra alle små-
bombene i klasen. Skjønt alle? Det ble vel
liggende noen blindgjengere. Men her er
det heldigvis ingen barn som kommer og
er nysgjerrig på hva som ligger på bakken. 
Lyden av bombene var skremmende.
Vonde. Kjente det langt inni mage og
hjerte. Og vi sto jo trygt og visste at det
bare var prøvesprengning! Hva med menn-
eskene der det er virkelighet? Hvilken
smerte, redsel, fortvilelse og utrygghet de
må leve i! Det er bare grusomt! 
I møte med all den elendighet vi mennesk-
er klarer å få til på jorda vår, og min egen
opplevelse av hjelpeløshet, får jeg mange
ganger lyst til å hyle og skrike. Derfor var
det på en måte godt å stå der sammen med
gamle, voksne og mye ungdom og rope ut:
”Stopp bombingen!” Og som ungdommen
formulerte det: ”Klasebomber er noe dritt!” 
Jeg fikk rope! Jeg fikk protestere! Klage!
Jeg fikk være med å vise avsky mot noe av
det  verste vi mennesker har oppfunnet;
bomber! Og det var godt for meg. 

Jeg fikk støtte fra ungene mine på sms:
”Stå på! Bra! Gøy at min mor har gått hen
og blitt aktivist!” Det varmet.
Gud har gitt oss som oppgave å forvalte
jorda vår på en god måte. Vi kan nok ikke
skryte av at vi lykkes med det. Krig,
bombing, forurensing, forsøpling er krenk-
ing av skaperverket. Når makt, prestisje og
hensynet til penger, kommer foran hen-
synet til enkeltmenneske, er det en krenk-
else mot det ypperste av Guds skaperverk;
menneske! Skapt i Guds bilde. Det som
krenker skapningen, krenker også Skaper-
en, Gud. Og det skjer hver eneste dag.
En kan jammen bli mismodig med god
grunn, men det hjelper ingen ting. Og det
vil ikke Gud at vi skal være. Han har lagt
ned i oss både mot, styrke, kjærlighet og
evnen til å ta egne valg. Det skal vi bruke.
Bruke motet til å protestere. Styrken til å
stå imot presset til å være med på sam-
funnets forbruk- og pengegalopp. Kjærlig-
heten skal vi øse utover vår neste. Og vi
har mange muligheter til å ta gode valg! Vi
kan velge å leve enklere til beste for jorda
vår og oss selv (!?)  Velge å engasjere oss
for menneskerettigheter og fred. Velge å
være en stemme for de stemmeløse. Velge
å klistre en lapp med ”Nei til uadressert
reklame” på postkassen. Velge å la være å
kjøpe osv. Og slutt aldri med å tro at din
innsats og ditt lille bidrag ikke har betyd-
ning!
Hvis jeg får anledning igjen drar jeg gjerne
til Hjerkin for å protestere. Men da håper
jeg vi hadde blitt mange flere. Biskoper,
prester og diakoner skulle stått i kø samm-
en med ungdommer og mange andre og
protestert mot bombene: ”Stopp bomb-
ingen! Destruer klasebombene!  Klase-
bomber er noe dritt!!”                                  

Else

D i a ko n e n

Ønsker du forbønn? Savner du noen å
prate med? Strever du med noe i livet ditt?
Sykdom, samlivsbrudd, arbeidsledighet,
sorg e.a.. Trenger du en som kan lytte til
deg og din historie? Vi i kirka ønsker å
være der for deg så langt vi får det til. Ta
gjerne kontakt med oss. Eller få en til å
gjøre det for deg hvis du synes det er van-
skelig å gjøre det selv. Så kan vi ta kon-
takt med deg.

Tenk ikke at vi har det så travelt at vi ikke
har tid til deg. Du er like viktig som alle
andre! 
Vi som jobber i kirka har taushetsplikt.

Kirkekontoret: 72 53 23 25
Sokneprest Kristian Kjenes:   
72 53 23 70  mobil 92 22 67 83
Diakon Else Koren Nesheim: 
72 53 23 26  mobil 47 86 07 69

Vi gjør vår viktigste oppgave i møte med
mennesker, derfor kan det noen ganger
være vanskelig å finne oss på kontoret.
Vi har derfor ryddet tid på kalenderen
noen timer der du vil være rimelig sikker
på å finne oss på kontoret, men vi er der
ofte til andre tider også.

Else:  . . . . .mandag kl 13 – 15
Kristian:  . .onsdag kl 10 – 12

Vi ønsker å ha tid for deg
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Min sang! 
Min sang blir ”Slak Line”, skrevet av
Kjartan Fløgstad. Den er utgitt på
Frelsesarmeens CD ”Stolpesko”, sung-
et av Kirsten Bråten Berg. Melodien er
av Lars Bremnes.

Slak Line.

”Når eg eingong skal til himmels
vil eg gå med stolpesko
Slik at eg kan opp og fiksa
linene frå han til ho

Eg vil høyra lina tala
Eg vil opp og strekkja tråd
vil ta i og dra og hala
ledningane til og frå

Då treng eg ingen englevenger
Eg har klør og eg kan gå
Høgt i tjørebreidde stenger
Vil eg klatra opp og stå

Eg vil høyre lina tala
Eg vil opp og strekkja tråd
vil ta i og dra og hala
ledningane til og frå

Slik at telestolpen står
og stolpeskoa står igjen
Når eg løyser stroppene og går
på slake liner inn i himmelen

Eg vil høyre lina tala
Eg vil opp og strekkja tråd
Vil ta i og dra og hala
ledningane til og frå”

Jeg utfordrer Ann Guri Amlien til å
skrive om sin sang neste gang.

Med vennlig hilsen Elin Harbak.
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Lørdag kl. 15.00.
Samling for hele familien. Sang. Andakt av
Kari Skaldebø. Trekning av barnelotteriet. 
Lørdag kl. 19.00.
Misjonsbasar. Tale av Ketil Jensen. Sang
av Leksvik musikklag. Servering. Åresalg.
Trekning av kvelds- og hovedlotteriet.
På lørdag blir det salg av lefser og andre
bakevarer, poteter, julenek og salgsvarer.
Åresalg, barnelotteri, hovedlotteri og kvelds-
lotteri. Matsalg hele dagen. Middag fra kl.
12.30. Hele familien er hjertelig velkomm-
en til julesalget!

Maksklubben og Yngres.
Maksklubben og Yngres har møter i Heggli
barnehage kl. 18.00 mandag 13. november
og mandag 27. november (adventav-
slutning). Maksklubben er for gutter og jent-
er i 1.-3. klasse, mens Yngres er for gutter
og jenter fra 4. klasse og oppover. Hjertelig
velkommen!

Yngreslaget i Stoksund.
Yngreslaget i Stoksund har møter på Stok-
sund skole kl. 19.00 mandag 6. november,
mandag 20. november og mandag 4.
desember (adventavslutning). Gutter og jent-
er fra 4. klasse og oppover er hjertelig vel-
kommen!

Utdeling av Min egen kirkebok.
Under familiegudstjenesten i Åfjord kirke
søndag 26. november kl. 11.00 vil 4-åring-
ene i Åfjord få sine 4-årsbøker, mens 4-
åringene i Stoksund kan møte opp under lys-
messa i Stoksund kirke søndag 3. desember
kl. 16.00 og få sine. Bøkene er en gave fra
menighetene i Åfjord og Stoksund  til alle
barn som fyller 4 år i løpet av året. Dette
gjelder også de 4-åringene som eventuelt er
flyttet inn til bygda. Det blir en enkel bevert-
ning begge steder. I Stoksund vil også ”Søn-
dagsskolens dag” bli feiret samme dagen
som utdeling av kirkeboken. Hele familien
er hjertelig velkommen til gudstjenestene!

Julesalg/basar på By bedehus.
Lørdag 2. desember blir det julesalg/basar
på By bedehus kl. 13.00. Det blir salg av
rømmegrøt, pølser, kaffe, julebakst og lefs-
er m.m. Åresalg og tombola. Trekning av
lotteriet. Adventsstund. Hjertelig velkom-
men!

Adventstund på Å misjonshus.
Det blir adventstund på Å misjonshus for
hele familien  søndag 3. desember kl. 16.00.
Vi roer ned i førjulsstria med julesanger,
juletekster og en enkel servering. Vi håper
at du tar deg tid til å komme. Du er hjertelig
velkommen!

Takk fra 50/60-årskonfir-
mantene.
God takt og tone tilsier at en takker når en er
i godt lag. Derfor: En takk til Else Koren
Nesheim for hennes innsats for at vi fikk en
fin opplevelse ved jubileet den 20. august.
Vi forstår at det ligger en god del arbeid bak
et slikt jubileumstreff, men godt oppslutning
viser at det ble satt pris på. Servering av god
middag med påfølgende kaffe og kaker
trenger også en honnør. En stor takk til Else
og hennes medhjelpere for en fin dag.

Oss jubilanter.

Innbetalingskort til menighets-
bladet.
Sammen med dette nummeret av bladet
sendes det ut en giroblankett for betaling av
kontingent til bladet, og vi håper at riktig
mange vil bruke denne blanketten også
denne gangen. Samtidig vil vi rette en takk
til alle dere som støtter menighetsbladet vårt
økonomisk. Hjertelig takk alle sammen!

Redaktøren.

MENIGHETSBLAD
for Åfjord prestegjeld

www.afjord-prestegjeld.no
Utgitt av:

Stoksund og Åfjord kirkelige råd.
Redaktør:

Petter E. Skansen
Tlf: 72 53 13 65
Adr. 7170 Åfjord

Kasserer:
Torunn Dolmseth Amundal

7170 Åfjord
Styre:

Oddbjørg Karlsaune, Inger Helen
Mørreaunet, Marit Hansen,

Nelly Harbak, Petter E. Skansen
Redaksjonsadresse og utgiversted:

7170 Åfjord
Sats: Fosen Vekst AS, Åfjord

Trykk: Fosen Trykkeri AS

Bladpenger sendes:
Menighetsbl. for Åfjord pgd.

7170 Åfjord
Bankgiro: 4345.06.19214 

SMÅNYTT

BLOMSTERHILSENER
I forbindelse med begravelse 
kan blomsterhilsener bestilles

hos følgende:

Åfjord blomsterfond
Inger Skansen, tlf: 72 53 13 65

Bankgiro: 4345.49.24003

Innlandet blomsterfond
Ragnvald Herfjord, tlf: 72 53 42 57

Postgiro: 0530 405 37 65
Bankgiro: 4244.20.03887

Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf: 72 53 42 66

Postgiro: 0532.0826545
Bankgiro: 4244.09.02949

Linesøy blomsterfond
Magnhild Sørgård, tlf: 72 53 55 27

Postgiro: 0530. 4013488

Julekonsert
i Stoksund kirke 

onsdag 13. desember
kl. 19.30.

Kor, korps og solister fra 
Stoksund og Åfjord deltar.
Gave til menighetsarbeidet.

Alle er hjertelig
velkommen!

Møter for Samemisjonen.
Vi vil minne om følgende møter for
Samemisjonen:
Tirsdag 7. november.
Møte i Amundal. Møtet er slått sammen
med ordinært misjonsmøte hos Aud og Arne
Amundal kl. 19.00.
Onsdag 8. november.
Møte på By bedehus i kjellerstua kl. 19.30.
Torsdag 9. november.
Møte på Å misjonshus kl. 19.30.
Alle møtene blir ved kretssekretær Jon
Amundal. Petter E. Skansen deltar også på
møtene onsdag og torsdag. Unge og eldre er
hjertelig velkommen!

Julesalget på Å misjonshus.
Det tradisjonelle julesalget for Misjons-
sambandet blir på Å misjonshus fredag 17.
og lørdag 18. november.
Fredag kl. 19.30.
Åpningsmøte. Tale av Ketil Jensen. Sang
av Åfjord kirkekor. Kransekakelotteri.
Lørdag kl.  10.30.
Andakt av Ketil Jensen. Salget starter. Åre-
salg.
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Orientering fra kirkevergen:

Kirkevergen har i det siste sendt ut regn-
inger vedrørende forfalt festeavgift for
gravstedene.

Kommunestyret vedtok i fjor at feste-
avgiften skulle være kr. 50,-  pr år fra og
med 2006, og det faktureres for 20 år ved
reservering av ny grav og for 10 år ved
fornyelse.

De siste årene har denne avgiften økt flere
ganger, slik at den nå er på et nivå som
samsvarer med hva som er vanlig i vårt
område. 

Flere har reagert på summens størrelse og
ringt til kirkekontoret om dette. Noen har
også dessverre fått faktura på festeavgift
som allerede var betalt for noen år siden. 

Dette er beklagelig og skyldes overgang-
en fra manuelle rutiner til datahåndtering
av festeregistrene.
De som har fått en uberettiget faktura, har
selvsagt fått denne slettet. 
Festeregisteret har også mange feilopp-
lysninger. Etter en gravferd føres det opp
en person som er ansvarlig for gravstedet,
men det går 20 år før kirkekontoret tar
kontakt med denne første gang. Da kan
denne personen ha flyttet fra Åfjord, eller
festeren selv kan være død, og kontorets
detektivarbeide starter med å finne ut
hvem som det da er naturlig å kontakte
vedrørende dette gravstedet.

Ta kontakt med kirkekontoret dersom du
mener at det er andre som skal ha dette
ansvaret. Hjelp oss å holde festeregistrene
våre mest mulig à jour.

I Kirkegårdsvedtektene for Åfjord står det
blant annet følgende:

FESTEAVGIFTER

Døden
”- det er menneskets lodd å dø en gang-”.

Hebr. 9.27.

Vi er kommet til høsten. Gras og bloms-
ter visner. Bladene faller av trærne, og
snart vil de stå der med nakne, sprikende
greiner. Dagene blir kortere. Det blir
kjøligere i været, og de første høst-
stormene er sikkert ikke langt borte. Vi
går mot en ny vinter.

Det er noe vemodig med denne årstiden.
Naturen som tidligere har åndet av liv,
må legge seg til hvile. Vi blir på nytt
minnet om døden som legger sin
klamme hånd over en del av skaper-
verket.

Det er vanskelig å snakke om døden.
Folk flest blir liksom så tilbakeholdne
når døden nevnes. Men selv om det er
slik, er døden likevel en realitet. Den kan
ikke hysjes bort. Hvert år dør det menn-
esker også i bygda vår, og en dag blir det
også din og min tur.

Det er i grunnen ingen ting som er så
sikkert som dette at vi skal dø en gang.
Skriftens ord vil en dag gå i oppfyllelse
for oss alle: ”det er menneskets lodd å
dø en gang-”. Hvor vi enn ferdes, så går
vi alle mot døden. For hver dag som går,
kommer den ett skritt nærmere. Og før
vi vet det, er vi vandret over i evigheten,

slik Brorson uttrykker det i en kjent
salme:

Jeg går til døden hvor jeg går,
Og aldri er jeg sikker,
For før jeg vet det, klokken slår
Og døden bud meg skikker.
Ett lite åndefang
Kan ende all min gang,
Så jeg i evigheten står -
Jeg går til døden hvor jeg går.

Men når dette er sagt, kan vi samtidig
være underveis til himlen. Det vitner
Brorson om i den samme salmen:

Jeg går til himlen hvor jeg går;
Frimodig da mitt hjerte!
Kun dit hvor du en ende får
På all din synd og smerte!
Bort verdens lyst og prakt,
Til himlen står min akt!
All verdens eie jeg forsmår -
Jeg går til himlen hvor jeg går.

Men skal dette være en sannhet i ditt og
mitt liv, må vi leve livet vårt sammen
med Jesus, som har seiret over døden.
Det er han som er ”veien” til himmelen.
”Den som tror på Sønnen, har evig liv,”
står det i Guds ord. Derfor er det så viktig
at Brorsons vidnesbyrd kan være ditt og
mitt vidnesbyrd:

Jeg går med Jesus hvor jeg går;
Han har meg ved sin side.
Han leger meg med sine sår
Og hjelper meg å stride.
Hvor han sitt fotspor lot,
Der setter jeg min fot,
Om enn meg all ting ille spår -
Jeg går med Jesus hvor jeg går.

Må så Gud hjelpe oss alle til å vandre
sammen med Jesus samtidig som vi er
underveis til døden. Da lyser det et lev-
ende håp over våre liv!

Velsignet høst til alle menighetsbladets
lesere!

Med hilsen 
Petter E. Skansen.

§  4  FESTE AV GRAV
Når festetiden er ute kan en grav
festes for nye 10 år. Når det har
gått 80 år siden gravlegging, kan
festet ikke fornyes uten samtykke
fra Kirkelig  fellesråd.
I spesielle tilfeller gis tillatelse til
fornying etter 100 år, jfr. kirkens
ansvar for kulturminne. (Kirke-
rundskrivet T3/22000)  og lokal
kulturhistorie. 
Før festetiden er ute, skal fester
varsles. Er festet ikke fornyet 
innen 6 måneder etter at varsel 
er sendt, faller graven tilbake til
kirkegården.
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Løsning av kryssordoppgaven sendes menighetsbladets redaktør innen 20. november.
Det deles ut to premier à kr. 75.00.

Lykke til!

Heldige vinnere av kryssordoppgaven i forrige nummer av menighetsbladet ble:

Emilie� Kühn, Syrinveien 9, 3408 TRANBY.
Eline Norli, Sjølystv. 72, 7562 MALVIK.

Gratulerer! Pengepremier kommer i posten!
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PERSONALIA

Han tek ikkje glansen av livet!
Trygve Bjerkrheim

Denne spalten er åpen for personlige hils-
ener. Annonseprisen er kr. 60.00 for in-
ntil 30 ord. Betaling for annonsen sendes
Menighetsblad for Åfjord prestegjeld
over giro nr. 4345.06.19214.

Takk for all oppmerksomhet i form av
telefoner, gaver og besøk i forbindelse
med min 80-årsdag.

Erling Simavik.

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse
med Sverre Svendsen’s bortgang.

Familien.  

Takk for all deltakelse, pengegaver til
kreftsaken og blomsterfondet ved vår mor
Borghild Stafne’s bortgang og begravelse.

Familien.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og
oppmerksomhet ved Kristine Hårstad’s
sykdom og bortgang.

Jens,
Mary, Gunnar og Asbjørn m. familier.

Førjulsleir
Det blir førjulsleir på Fevåg/Hasselvika
skole 24.-26. november.
Alder: 9-13 år.  Pris: kr. 430.00 (søsken-
mod.).
Program: Aktiviteter ute og inne, jule-
verksted, bibel- og misjonssamlinger
m.m.
Ledere: Janne Grete Høivik, Gjertrud
Østvand, Kirsti Holmen, Jo Magnus
Solberg, Jon Amundal m.fl.
Program og nærmere opplysninger fås
ved henvendelse til:
Norges Samemisjon, Trøndelag krets,
Kongens gt. 14 B, 7011 TRONDHEIM.
Tlf.: 73 87 62 50.

Julekonsert
i Åfjord kirke

søndag 17. desember
kl. 19.30.

Kor, korps og solister deltar.
Gave til menighetsarbeidet.

Alle er hjertelig
velkommen!

Livets glans.
Mange tror visstnok at det å leve
som en kristen, må være triste grei-
er. De mener at man som troende
automatisk må gi avkall på en
mengde ting som for dem som ikke
tror, kaster glans over hverdagen. Til
dette vil et samlet kristenfolk kunne
si med den folkekjære sang- og
salmedikteren Trygve Bjerkrheim:
”Han tek ikkje glansen av livet, den
Frelsar som kallar på deg.” Teksten
ble skrevet da han var 46 år gamm-
el. I Norsk salmebok synges den til
en gammel koral som er bearbeidet
til svensk folkesang. I Sangboken
står oppført læreren og komponisten
Egil Hagens melodi fra 1960.
De fem versene er vitnesbyrd om
livets sanne glans: ”Fyrst då kan for
alvor du leva når han får deg fylgja
på veg.” Det er ingen romantisering
av den kristnes liv - og av livet i sin
alminnelighet. Det bygger på en
reell erfaring som alle kan oppleve.

”Dårande røyster.”
Trygve Bjerkrheims varme vidnes-
byrd i den over 50 år gamle sangen
og salmen ”Han tek ikkje glansen av
livet” er en god rettledning for alle
som tror at det å leve som kristen,
må være usigelig trist og glansløst. I
det andre verset setter Bjerkrheim
søkelyset på et liv uten kontakt med
evangeliet - det glade budskap: ”Du
høyrer dei dårande røyster som
lovar deg gullglim og glans, men
ingen legg lys over vegen som Jesus
og kjærleiken hans.”
Det er i sannhet mer enn nok av
”dårande røyster” i vår tid. De lover
langt mer enn de er i stand til å
holde, og den glansen de skaper,
dunster snart bort. Et liv nær Jesus og
hans kjærlighet er ikke et problem-
fritt liv. Men utallige mennesker kan
i likhet med Bjerkrheim frimodig
bekjenne at Jesu løfter om kraft og
styrke i alle livets situasjoner, frem-
deles står fast - og de holder!

Inn på rett spor.
Kristenlivet er ingen dans på roser.
De som forkynner det, er på
kollisjonskurs med Jesu budskap og
det kristne evangelium i det hele.
For mange kan troens vei være
tornefull, og Jesus la heller ikke
skjul på at det å følge ham, innebar
at man måtte ta sitt kors opp og
følge ham. Men ingen kristen er
uansett alene på den veien. Som
Trygve Bjerkrheim sier det i det
tredje verset av sangen og salmen:
”Han hjelper i brattaste bakkar og
stør deg når vegen vert smal. Han
signar dei sollyse sletter og lyser i
dødsskuggens dal.”
Bak det bilderike og meislete språk-
et ligger det sanne realiteter. Alle
som har erfart at de er kommet ut av
kurs på troens vei, skal vite at det er
hjelp å få til å komme på rett spor
igjen - slik at livet kan få sin glans
tilbake.

En kostbar kamp.
I mangfoldet av kristen forkynnelse
kan det vel ha vært presentert et bud-
skap som lover gull og grønne skog-
er om man blir omvendt. Men en
slik lykkereligion er ikke i pakt med
Det nye testamentes evangelium.
Jesus sa også at det å følge ham
kunne være kostbart, menneskelig
sett. Både i oldkirken og opp gjenn-
om kirkehistorien har utallige erfart
det. Men det var kanskje nettopp
kampen og den grunnfestede over-
bevisningen som ga livet den glans-
en ingen kunne ta fra dem.
I vår tid er det lett å skrive dette for
en som ikke har vært prøvet på
samme måte. Men uten den samme
overbevisningen er det umulig å
fungere som menneske. Som det
heter i en annen salme: ”Motganger
møter meg - aldri du støter meg bort
fra din hellige, mektige favn.” Det er
en bekjennelse som bekrefter at
”Han tek ikkje glansen av livet.”  Er
det også vår bekjennelse?

forts. på side 8
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KONTORTID
Åfjord kirkekontor

Rådhuset
Tlf. 72 53 23 25

Mandag - torsdag: kl. 10.00-14.00.

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

DØPTE
Åfjord
20.08 Ane Marie Finseth

Rakel Bye
Iselin Dahle Holmstrand

27.08 Alexander Rømma Hagen
Helle Bratland

01.10 Jomar Nerdal Stjern
Fabian Aune Sundet
Malin Helene Braseth Austinat
Ørjan Staven

Stoksund
03.09 Agnes Skilleås-Pedersen

Stoff til julenummeret av menig-
hetsbladet må redaktøren ha i hende
innen 15. november.

KIRKELISTE

Allehelgensdag.
Jes. 60.18-22
Hebr. 12.1-3
Matt. 5.13-16

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

24. søndag e. pinse.
Jer. 29.4-7
Rom. 13.7-8
Mark. 12.41-44

Siste søndag i
kirkeåret.
Jes.51.11-15
Åp. 22.12-17
Matt. 25.1-13

1. søndag i advent.
Jes. 62.10-12
Rom. 13.11-14
Matt. 21.1-9.

2. søndag i advent.
Mal. 3.17-4.2a
Rom. 15.4-7
Matt. 24.1-14

3. søndag i advent.
Jes. 55.3-10
1. Kor. 4.1-5
Matt. 11.2-10

SØNDAGENS TEKSTER
Prekenteksten er uthevet

5. november - Allehelgensdag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved
prestevikar Petter E. Skansen. Ofring til
Menighetens misjonsprosjekt. Nattverd.

12. november - 23. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer til
menighetens arbeid. Kirkekaffe.

19. november - 24. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Blå
Kors. Nattverd.

26. november - siste søndag i kirkeåret.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Utdeling av Min egen kirkebok til 4-åring-
ene. Ofring til menighetsarbeidet. Kirke-
kaffe/-saft.

3. desember - 1. søndag i advent.
Stoksund kirke kl. 16.00: Lysmesse. Kon-
firmantene deltar. Utdeling av Min egen
kirkebok til 4-åringene. Ofring til menig-
hetsarbeidet. Søndagsskolens dag. Kirke-
kaffe/-saft. 

10. desember - 2. søndag i advent.
Åfjord kirke kl. 20.00: Lysmesse. Kon-
firmantene deltar. Ofring til Aksjon Håp.

13. desember - onsdag.
Stoksund kirke kl. 19.30: Julekonsert.
Gave til menighetsarbeidet.

17. desember - 3. søndag i advent.
Åfjord kirke kl. 19.30: Julekonsert. Gave
til menighetsarbeidet.

VÅRE MENIGHETER

Takk for vennlig deltakelse ved vår kjære
mamma, svigermor og bestemor Olaug
Sivertsen’s begravelse. Takk for blomster
og gaver til kreftfondet og blomsterfond-
et.

Oddny og Øyvind m. familier.

Takk for all vennlig deltakelse, blomster-
hilsener og pengegaver i anledning vår
kjære Bjarne Svenning’s bortgang og be-
gravelse.

Anne m. familie.

Hjertelig takk for vennlig deltakelse,
blomsterhilsener og pengegaver til Norsk
Luftambulanse og blomsterfondet ved vår
kjære Knut Stjern’s bortgang og begrav-
else. En spesiell  takk til Åfjord trekkspill-
klubb for nydelig musikk i kirka. En
særskilt takk til naboene oppå Stjern for
all god hjelp i den tunge tiden.

Randi,
Oddrun og Rune m. familie.

Hjertelig takk for blomster, blomster-
hilsener og deltakelse ved vår kjære far
Alfred’s begravelse. En spesiell takk for
god omsorg og pleie til gruppe 2 ved
Åfjord helsesenter.
Arnold, Ella, Elsa og Terje med familier.

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved
min kone, vår mor, svigermor, bestemor
og oldemors bortgang. Takk for blomster
og gaven til Stokkøy blomsterfond. En
spesiell hilsen og takk til lege og pers-
onalet ved Åfjord helsesenter gruppe A 3
og hjemmesykepleien for kjærlig og god
pleie av Benny og omsorgen for oss pårør-
ende.

Ole Skjærvik med familie.

Hjertelig takk til alle for blomster og del-
takelse ved vår mamma Klara By’s bort-
gang og begravelse.
Bjørg, Knut, Asbjørn og Einar med fam.

Takk for all deltakelse, blomster og gav-
er til Linesøy blomsterfond i forbindelse
med Trygve Langvik’s bortgang.

Familien.

Hjertelig takk for all omtanke, blomster,
telefoner og gave til blomsterfondet ved
vår kjære mamma, Aslaug Gilde’s begrav-
else.

Randi, Jan og Odd Arvid m. fam.

En stor varm takk til dere alle for omsorg,
vennlig deltakelse, blomster og penge-
gaver til Den norske Kreftforening ved vår
kjære Asbjørn S. Haugdahl’s sykdom og
begravelse. 

Judith, Kristin m. familie og 
Hilde Marie m. familie.

VIGDE
Åfjord
08.07 Kristin Syltern og Sigbjørn Gilde
15.07 Janniche Haugen og Håvard Olden
19.08 Hilde Bangstad og Svein Stjern

DØDE
Åfjord
16.08 Olaug Ignora Sivertsen  f. 1915
17.08 Knut Magnar Stjern  f. 1937
24.08 Aslaug Elisabeth Gilde  f. 1916
30.08 Klara Margrete By  f. 1917
08.09 Alfred Paul Fjellheim  f. 1919
29.09 Bergljot Brunes  f. 1927
02.10 Anna Kristine Elvebakk  f. 1917

Stoksund
21.08 Bjarne Ludvik Svenning  f. 1919
11.09 Emma Edvarda Enebak  f. 1920
16.09 Benny Marie Skjærvik  f. 1924
24.09 Trygve Andreas Langvik  f. 1915

                                                                           



INFORMASJON 
B-blad

Nye bord i kirkene De forrige menighetsrådene vedtok at det skulle flyttes om
på noen av kirkebenkene i begge kirkene våre, slik at en
kunne få til et sted med bord egnet for å innta kirkekaffen,
der konfirmantene kunne samles til undervisning og der
barna kunne sitte og tegne med mer.
Dette har hittil vært en prøveordning, som Kirkelig råd nå
vil søke om å få godkjent som en permanent ordning.

Det ble også bestemt at en skulle få laget bord med en stil
som passet inn i kirkeinteriøret.

Kirkevergen laget skisser som ble vurdert av Fellesrådet, og
bordene ble laget av Olden Snekkerverksted nå i høst.
Bordene i Stoksund er malt av kirketjeneren, mens Birger
Skjærvik og Oskar Gulbrandsen har dekorert dem slik at de
har fått samme dekor som kirkebenkene.

Bordene i Åfjord er det kirketjeneren som har malt. På disse
skal det også skjæres ut og males  stjerner i stil med de som
er på benkene.

Livsperspektiv.
Det såkalt moderne menneske har
åpenbart problemer med å se livet i
et langsiktig perpektiv. Man har nok
med de materielle tingene som fyll-
er hverdagen, og er opptatt med å
sikre seg med nødvendige og unød-

vendige ting.  Det minner
om Jesu liknelse om den
rike bonden som hadde fått
så store avlinger at han
hadde ”mye godt liggende
for mange år” og belaget
seg på å spise, drikke og
være glad.” (Luk. 12.16 ff.)
Men Gud krevde hans liv
tilbake, og spørsmålet var
hvem som skulle ha alt han
hadde samlet. Jesus til-
føyde: ”Slik går det med
den som samler skatter til
seg selv og ikke er rik i
Gud.”

I sangen ”Han tek ikkje glansen av liv-
et”  lyder det fjerde verset: Han fører
deg frelst over fjorden, heilt fram til
den himmelse strand. Når døden sin
brottsjø du møter, vil Jesus dra båten
i land.” Det gir livet perspektiv!

En åpen dør.
Trygve Bjerkrheims kjente og kjære
sang uttrykker en erfaring som
mange kjenner seg hjemme i. Å leve
et kristenliv i fellesskap med andre
troende fører en inn i interesser og
oppgaver som gir livet mening og
innhold. Det er i denne sammen-
hengen alle våre Gudgitte nådegav-
er, alle våre talenter, kan bli tatt i
bruk i tjeneste for andre og til glede
for en selv. Om noen mener det
motsatte, må det være fordi de aldri
har prøvd det. Men veien står åpen!
Da vil man også oppleve sannheten
i det femte og siste verset: ”Han tek
ikkje glansen av livet, han gyller din
morgon og kveld og opnar ei dør til
dei salar der æveleg høgtid du
held.” Og denne Han det er tale om,
er altså ”den Frelsar som kallar på
deg.” Dette er kirkens budskap i
videste forstand”

Rolf Tofte. KPK.

forts. fra side 6

Han tek ikkje glansen av livet!


