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Dere som har lest ”diakonen” i menig-
hetsbladet før, har nok skjønt at jeg er et
menneske som grubler og tenker mye
over livet og dets mangfoldighet. Jeg blir
vel aldri ferdig med det. Og det som jeg
tenker en del på nå, er hvordan møte med
forskjellige mennesker berører meg og har
berørt meg opp gjennom livet. ”Alt virkelig
liv er et møte”, er det en som har sagt.

Når jeg ser tilbake på min livshistorie, er
møter med mennesker en stor og viktig del
av den historien. Det vil jeg tro det er for de
fleste av oss Og jo eldre jeg blir, jo bedre
skjønner jeg hvor viktig og betydningsfullt
det er at disse møtene er gode. For vår iden-
titet og selvfølelse dannes jo gjennom å
speile oss i andre.

Teolog Leif Gunnar Engedal nevner i tids-
skriftet Korsvei, tre dimensjoner ved krop-
pen for å utdype hva som betyr mest i våre
relasjoner, i våre møter:
Ansiktets lys: At jeg merker at noen ser
meg, at jeg anerkjennes og tas imot, at det
er godt for andre mennesker å se meg.
Språkets åpenhet: At noen åpner seg for
det jeg har å si, vil lytte og respondere på det
jeg sier.
Kroppens varme: At vi møter hverandre
med fysisk nærvær og berøring, en klem, et
håndtrykk, et kjærtegn.

De fleste møter er korte. Et sekunds øyekon-
takt. Et lite nikk. Et smil. Kort, men det
berører. Noen ganger er de bare som et lite
vindpust som glir forbi. Andre ganger blir
møte med et menneske så betydningsfullt at
det fører til gode spor og nye valg i livet
mitt. Det fører med seg forandring. 

Når jeg ser på livet mitt, dukker det opp
mange mennesker i mitt indre. Mange ansik-
ter. Mange møter! Vanskelige og vonde
møter, ja, også det. Men nå vil jeg ta tak i de
gode. Gode smil. Milde hender. Vennlige
ord. Rause klemmer. Lyttende ører. Empati.
Oppmuntring. Trofasthet. Tillitt. Mennesker
som har vært der for meg. I korte møter.
Eller over tid. Mange mennesker som hver
for seg har vært en positiv bit i mitt liv. I min
livshistorie. Som har vært med og bidratt til
det gode i livet mitt. Hvorfor godt? Hvorfor
positivt? Fordi de berørte mitt liv med
respekt og godhet. De fikk meg til å se at jeg
er verdifull og elsket.

Så tenker jeg at jeg kan snu på det; Jeg kan
få være en positiv bit i andre menneskers liv!

Og du kan!
Behøver ikke tenke så stort. Men at jeg i
møte med et menneske kan gjøre mitt for at
det skal bli en god opplevelse for den andre.
Å bli sett og anerkjent. En liten positiv bit i
deres livshistorie.  Et godt møte!
I det korte møtet; Et smil. Et nikk. Et lite
ord. Varme øyne.
I møtene som går over tid: Lytte. Bekrefte.
Gi respons Gi håp. Gå med. Støtte. Opp-
muntre. Løfte opp. Være nær. osv.

For en tid siden pratet jeg med en kvinne
som fortalte meg om en god og lang klem
hun hadde fått av en kollega i en tøff periode
i livet sitt. Av måten hun fortalte det på,
gleden i øynene, varmen i stemmen, skjønte
jeg at den klemmen hadde gjort henne godt.
Hun kommer aldri til å glemme den!

Jesus sier at vi mennesker skal elske hver-
andre. Her er det neppe snakk om de store
følelser. Men en holdning! Vi skal møte våre
medmennesker med respekt og godhet!
Å møte mennesker ansikt til ansikt er en sår-
bar situasjon. I dette møtet holder vi en bit
av den andres liv i våre hender. Vi bærer
hverandres liv. Må vi alltid huske det!

Tenk gjerne litt tilbake i din livshistorie og
trekk frem gode møter du har hatt med men-
nesker som har møtt deg med godhet og
respekt. Takk for dem. Gjenkall den gode
følelsen.
Så får vi prøve å være slik at andre takker
for sitt møte med oss. Med meg. Og med
deg.
Slik kan vi bidra med positive biter til andre
menneskers livshistorie.

Else
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Min sang
Som min sang i menighetsbladet vel-
ger jeg sangen ”Jesus så alltid på syn-
deren først.” Tekst og melodi: Jorunn
Dubland 1994. Jeg har sangen på CD,
og der synger hun sammen med sin
far, Odd Dubland.

Jesus så alltid på synderen først.

”Jesus så alltid på synderen først
Det ble min redning og fred
Synden var stor,
mens hans nåde var størst
og jeg fant min frelse i det.
Men i blant, tårer rant
Jeg så forsakelsen,
drømmer forsvant
Men ett fikk jeg møte det med:

Kor:
Jeg vet min gjenløser lever.
Og når mitt livsverk til grunne går.
Han - som den siste på støvet står.
Og da skal jeg skue min Gud.

Dagen vil komme da alt svinner bort
Og ingen kan følge meg mer
Alt blir til støv,
det som før syntes stort
Vil smuldre og så falle ned.
Alt jeg kan, er et navn
klynger det til meg 
og hvisker det fram
Og da vil han komme hit ned.

Engang skal gåtene finne sitt svar
hver tåre skal Gud tørke bort
Lovsang vil stige forunderlig klar
i takk for det Jesus har gjort.
Jeg ser ham, ser Guds lam
Jeg er i Sion og elsket av ham
fullkomment er det han har gjort.

Kor:
Jeg ser min gjenløser lever
merket av nagler og tornekrans
Ser han i seierens stråleglans
og vet at jeg skuer min Gud.”

Jeg utfordrer Arnhild Saltbones til å
skrive om sin sang i neste nummer av
bladet.

Med hilsen
Jan Roger Sørdahl.

Julekonsert
i Åfjord kirke

søndag 16. desember
kl. 19.30.

Kor, korps og solister
deltar.

Alle er hjertelig
velkommen!
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Lørdagsskole på By bedehus.
Lørdagsskole er det samme som søn-
dagsskole. Det er bare bytte av dag som
er forskjellig. Alle barn fra 4 år og opp-
over er hjertelig velkommen til lørdags-
skole på By bedehus følgende lørdager:
27. oktober, 10. november, 24. novem-
ber og 8. desember. Lørdagsskolen
holdes på bedehuset fra kl. 11.00 -
12.00. Velkommen!

Maksklubben og Yngres.
Maksklubben og Yngres har møter i
Heggli barnehage disse mandagene kl.
18.00: 12. november og 26. november
(juleavslutning). Maksklubben er for
gutter og jenter fra 1.-3. klasse, mens
Yngres er for gutter og jenter fra 4.
klasse og oppover. Hjertelig velkom-
men.

Yngreslaget Stoksund.
Yngreslaget Stoksund har møter på
Stoksund skole disse mandagene kl.
19.00: 5. november, 19. november og

3. desember (juleavslutning). Gutter og
jenter fra 4. klasse og oppover er hjer-
telig velkommen!

Utdeling av Min kirkebok.
Under lysmessa i Stoksund kirke søn-
dag 25. november kl. 16.00 vil 4-åring-
ene i Stoksund få sine 4-årsbøker,
mens 4-åringene i Åfjord kan møte opp
under familimessa i Åfjord kirke søndag
2. desember kl. 11.00 og få sine. Bøkene
er en gave fra menighetene i Stoksund
og Åfjord til alle barn som fyller 4 år i
løpet av året. Dette gjelder også de 4-
åringene som eventuelt er flyttet inn til
bygda. Hele familien er hjertelig vel-
kommen!

Julesalget på Å misjonshus.
Det tradisjonelle julesalget for Misjons-
sambandet blir på Å misjonshus fredag
16. og lørdag 17. november.
Fredag kl. 19.30.
Åpningsmøte. Tale av Rolf Lavik.
Sangkrefter deltar. Kransekakelotteri.
Lørdag kl. 10.30.
Andakt av Rolf Lavik. Salget starter.
Åresalg.
Lørdag kl. 15.00.
Samling for hele familien. Andakt.
Sangkrefter deltar. Trekning av barne-
lotteriet.
Lørdag kl. 19.00.
Misjonsbasar. Tale av Rolf Lavik.
Sangkrefter deltar. Servering. Åresalg.
Trekning av kvelds- og hovedlotteriet.
På lørdag blir det salg av lefser og an-
dre bakevarer, poteter, julenek og salg-
svarer. Åresalg, barnelotteri, hoved-
lotteri og kveldslotteri. Matsalg hele da-
gen. Middag fra kl. 12.30. Hele fami-
lien er hjertelig velkommen til julesal-
get!

Julesalg/basar på By bedehus.
Lørdag 1. desember blir det julesalg/-
basar på By bedehus kl. 13.00. Det blir
salg av rømmegrøt, pølser, kaffe, jule-
bakst og lefser m.m. Åresalg og tombo-
la. Trekning av lotteriet. Adventstund.
Alle er hjertelig velkommen!

Adventstund på Å misjonshus.
Det blir adventstund på Å misjonshus
for hele familien søndag 9. desember
kl. 16.00. Vi roer ned i førjulsstria med

julesanger, juletekster og en enkel ser-
vering. Vi håper at du tar deg tid til å
komme. Du er hjertelig velkommen!

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. Sam-
tidig vil vi rette en takk til alle dere som
støtter menighetsbladet vårt økono-
misk. Hjertelig takk alle sammen.

Redaktøren.

MENIGHETSBLAD
for Åfjord prestegjeld
www.afjord.kirken.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

Bankgiro: 4345.10.22769

Julekonsert 
i Stoksund kirke

onsdag 12. desember
kl. 19.30.

Kor, korps og solister 
fra Stoksund og
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Da spurte Jesus de tolv: ”Vil også dere
gå bort?” Men Simon Peter svarte:
”Herre, hvem skal vi gå til? Du har det
evige livs ord, og vi tror og vet at du er
Guds Hellige.”

Jesus har gjort et av sine mektige under.
Han har mettet 5000 med fem brød og to
små fisker. Dagen etter befinner Jesus seg
i Kapernaum. Der holder han en tale til
folkemengden. Denne talen fører til at
mange av dem som har fulgt Jesus, faller
fra. Da er det at spørsmålet fra Jesus går
til de tolv: ”Vil også dere gå bort?”

Stilt overfor dette ransakende spørsmålet
fra Jesus, er det Simon Peter som griper
ordet og svarer: ”Herre, hvem skal vi gå

til? Du har det evige livs ord, og vi tror
og vet at du er Guds Hellige.”

Dette vidnesbyrdet understreker at Peter
har opplevd noe spesielt i samværet med
Jesus. Gjennom Jesus har apostelen møtt
det evige livs ord. Dette ordet som både
dømmer og frikjenner, sårer og leger.
Gjennom dette ordet har Peter fått se
hvem Jesus var, nemlig Guds Sønn,
Frelseren. For Peter hadde Jesu ord fått
betydning for evigheten. Han var blitt en
evighetsvandrer med himmelen som mål.

I dag lyder spørsmålet til deg som leser
denne andakten: Vil du gå bort fra Jesus?
Du stilles på valg av Mesteren selv. Kan-
skje finner du ut at du er på vei bort fra

Frelseren? Da må du komme tilbake
igjen! Ta derfor Bibelen fram og les,
gjerne med sangerens bønn i ditt hjerte:

”Sett meg så jeg ser deg, Jesus,
i ditt guddomsord.
Tal til meg og la meg høre,
du i ordet bor.

Sett meg så jeg ser deg, Jesus,
nå i denne stund.
Ånd på meg og la meg se deg,
som min frelses grunn.”

Med hilsen
Petter E. Skansen.

Vil også dere gå bort?

Tur med Kirkens Nødhjelp
Som distriktskontakt for Kirkens Nød-
hjelp (K.N.), har jeg fått tilbud om å være
med på en utenlandstur for å bli bedre
kjent med K.N.s arbeid ute. Vi blir en
gruppe på 12 personer som den 26. okto-
ber setter kursen først til Kuwait, så
videre til Jordan og Syria. 
K.N. er en frivillig, felleskirkelig organi-
sasjon som arbeider for menneskers
grunnleggende rettigheter forankret i Guds
kjærlighet til alle mennesker. Uavhengig
av kjønn, politisk oppfatning, religion og
etnisk tilhørighet, arbeider de med lang-
siktig utviklingsarbeid, katastrofearbeid
og påvirkninger av holdninger og hand-
linger.

Det er et stort privilegium å få være med
på denne turen, og jeg gleder meg stort.
Samtidig vet jeg at det blir ingen forlyst-
elsestur. Det er mange flyktninger i disse
områdene og vi skal bl.a. besøke en
Palestinsk flyktningleir. Irakiske flykt-
ninger skal vi også treffe, og bli kjent
med K.N.s arbeid blant disse. Jeg vil helt
sikkert oppleve og se, mye nød, sorg og
savn. Også fortvilelse og sinne. Det vil
gjøre sterkt inntrykk på meg og helt sik-
kert sette sine spor.
Men jeg vil også få se mye av Guds kjær-
lighet gjennom menneskers pågangsmot,
trassig tro, milde hender, engasjement,
nestekjærlighet osv. Og dette håper jeg

blir oppløftende og motiverende. Sam-
tidig vil jeg helt sikker komme til å føle
meg liten og hjelpeløs.
Heldigvis er vi en gruppe som skal dele
dagens opplevelser med hverandre hver
kveld. Og så må jeg skrive. Få opple-
velsene ned på papiret.
Vi skal også få besøke et islamsk/kristent
felleskap i Jordan. Det blir spennende.
Opplegget i Syria er ikke sydd helt sam-
men enda, men jeg vil helt sikker skrive
et referat fra turen i et senere menighets-
blad. Og at inntrykk fra turen vil dukke
opp i ”diakonen” i fremtiden er nok svært
sannsynlig. 

Else

Ny utsending til Israel fra Trøndelag
Skrevet av misjonssekretær Annbjørg E.
Hesselberg, Trøndelag krets av Den
Norske Israelsmisjon.

Anne Grethe Kristiansen er ei jente fra
Svorkmo som tidligere har vært i Israel
som frivillig medarbeider, såkalt volun-
tør. Nå har hun vært i Norge lenge nok
til å ta utdannelse som menighetsmusi-
ker og har søkt om å bli antatt som
misjonær til Israel med sang og musikk
i de Messianske menighetene som spe-
sialoppgave.
Hun ble innviet til denne tjenesten på

Landsmøtet på Oppdal i sommer, og er
i disse dager på vei til Israel for å ta fatt.
Hun skal stasjoneres i Haifa, og skal
bruke en del av sin tid i menigheten
Beit Eliahu der, som Israelsmisjonen
støtter. 
Anne Grethe er en allsidig musiker
som ledet orkester og forsangere på
sommerens landsmøte. Hun har mange
jern i ilden, så i sommer har en gjeng
musikere vært i studio og spilt inn en
lovsangs CD som skal gis ut av
return2sender. Albumet ”By Grace I
Stand” vil inneholde flest sanger på

hebraisk, men også noen på engelsk og
norsk. De fleste av sangene er skrevet
av Iselin Sabir (tidligere Atterås
Aspen). Leder for prosjektet er Anne
Grethe Kristiansen. Felles for disse to
er at de i hver sin periode har ledet
lovsangstjenesten i Beit Eliahu menig-
heten i Haifa.
For oss i den Norske Israelsmisjon i
Trøndelag er det gledelig at unge også
fra vårt område opplever å bli kalt til
misjonsoppgaven.
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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:

Eskil L. Hosen, 7178 STOKKØY.
Erika Lund, Skjetnemarka 29 A, 7081 SJETNEMARKA.

Gratulerer! Pengepremier kommer i posten!
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25,1 % av kirkemedlemmene i Åfjord sokn og 35,5 % i Stoksund sokn avga stemme ved menighetsrådvalget
denne gangen.

Dette er en svær økning fra 2005, da de samme tallene var 3,2 % og 7,8 % !!!!!
Valget foregikk samtidig som kommunestyrevalget og i de samme valglokalene, dermed ble det lettere å delta også i
menighetsrådsvalget.
Takk til alle som gjorde dette flotte resultatet mulig!

Valget i Stoksund var svært jevnt, og det ble talt opp en stemmeseddel mer enn antall kryss i manntallet. Dette må
skyldes at en av konvoluttene som inneholdt to stemmesedler, ikke ble oppdaget da den ble åpnet.
Stemmene fra denne kunne ha forrykket rekkefølgen på de tre første fra Stoksund, men Menighetsrådet mente likevel
at å underkjenne valget og utskrive nyvalg, ikke var noen bedre løsning. Valgstyret (= eksisterende menighetsråd)
godkjente derfor valget.
De nye rådsmedlemmene gratuleres og ønskes lykke til med arbeidet i menighetsrådet.

Her er valgresultatet:

Krets Kirkemedlemmer Avgitte stemmer % 2005
1 Tørrhaug 133 66 49,6 %
2 Momyrstua 71 25 35,2 %
3 Stordalen 312 105 33,7 %
4 Rånes 208 68 32,7 %
5 Sentrum 1106 175 15,8 %
6 Sørdalen 96 45 46,9 %
SUM ÅFJORD SOKN 1926 484 25,1 % 3,2 %

7 Linesøy 61 35 57,4 %
8 Stokkøy 186 93 50,0 %
9 Innlandet 229 41 17,9 %
SUM STOKSUND SOKN 476 169 35,5 % 7,8 %

SUM ÅFJORD PRESTEGJELD 2402 653 27,2 % 4,1 %

Valgte medlemmer og varamedlemmer:

Åfjord sokn Navn Plass Ant stemmer
Elsa Bolme Fast plass 458
Jan Robert Humstad 1. Vara 428
Tørbjørn Børmark 2. Vara 422
Greta H. Hansen 3. Vara 346

Stoksund sokn Odd Harsvik Fast plass 173
Rita Svenning Harbakk Fast plass 173
Steinar Vold 1. Vara 172
Oddrun Helen Bugge 2. Vara 164
Einar Dagfinn Hilstad 3. Vara 144

REKORDOPPSLUTNING OM
MENIGHETSRÅDSVALGET
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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.

Stoff til julenummeret av menig-
hetsbladet må redaktøren ha i
hende innen 17. november.

VÅRE MENIGHETER

Denne spalten er åpen for personlige 
hilsener.  Annonseprisen er kr. 60,- for
inntil 30 ord. Betaling for annonsen 
sendes Menighetsblad for Åfjord preste-
gjeld over giro  nr. 4345.06.19214.

Takk for all oppmerksomhet som jeg fikk
i min konfirmasjon.

Martin Finseth.

Takk for blomster og gaver som jeg fikk
på dagen min.

Herborg Mørreaunet.

Tusen takk til alle for gaver, blomster og
hilsener på min 80-årsdag.

Ellen Flenstad.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i
anledning min 85-årsdag.

Kåre Stjern.

Takk for vennlig deltakelse i forbindelse
med vår kjære Haldor Jensen’s bortgang.
Takk også for alle telefoner, besøk og 
hilsener.

Eli med familie.

TAKK for all deltakelse i forbindelse
med Sven E. Vognild’s bortgang og
begravelse.

Familien.

Takk for vennlig deltakelse ved vår kjære
mors bortgang. En spesiell takk til gruppe
1 og 4 ved Åfjord Helsesenter for ekstra
god pleie.

Karstein, Inge m. familie.

Hjertelig takk for all deltakelse, blomst-
erhilsener og pengegaver til blomsterfon-
det i forbindelse med Dagrun Humstad’s
bortgang og begravelse. En spesiell takk
til gruppe 3 på Åfjord Helsesenter for
god omsorg og pleie.

Hallgeir, Hege og Stein Roger. 
Øvrige familie.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse
ved vår alles kjære Edvard Fagerdal’s
bortgang og begravelse. Takk for blomst-
er, og takk for gaver til blomsterfondet.
En spesiell takk til hjemmesykepleien og
Roan sykeheim for god omsorg og pleie.

Per, Annbjørg, Signe Lillian m. fam.,
Anne Pernille.

DØPTE
Åfjord
23.09. Johannes Markanes

Arthur Hermstad
Anders Iversen Staven

Stoksund
30.09. Christian Sundgård

DØDE
Åfjord 
28.08. Haldor Fridtjof Jensen   f. 1935
27.09. Dagrunn Humstad   f. 1947
03.10. Joralf Arnold Valleraunet   f. 1934

Stoksund
13.09. Kristianne Hopen   f. 1917
03.10. Kristian Edvind Guttelvik  f. 1922

SØNDAGENS TEKSTER
Prekenteksten er uthevet

Allehelgensdag
Jes. 49.8-10
Åp. 7.9-17
Matt. 5.1-12

24. søndag e. pinse
Amos 8.4-7
1. Tim.2.1-6a
Matt. 22.15-22

25. søndag e. pinse
Esek. 37.1-5 og 
10-14
2. Kor. 5.1-10
Joh. 5.24-29

Siste søndag i 
kirkeåret
Jes. 65.17-19
Åp. 20.11-13
Matt. 25.31-46

1. søndag i advent
Salme 24
Åp. 5.1-5(6-10)
Luk. 4.16-22a

2. søndag i advent
Joel 3.3-5
Hebr. 10.35-39
Luk. 12.35-40

3. søndag i advent
Jes. 40.1-8
2. Pet. 1.19-21
Matt. 11.11-19

4. søndag i advent
Jes. 40.9-11
1. Pet. 1.10-13
Joh. 3.26-30

4. november - Allehelgensdag.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. 

11. november - 24. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stok-
sund.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer
til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

18. november - 25. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
KRIK Åfjord. Nattverd.

25. november - siste søndag i kirkeåret.
Stoksund kirke kl. 16.00: Lysmesse v.
sokneprest Kristian Kjenes. Konfirmant-
ene deltar. Utdeling av Min kirkebok til
4-åringene. Ofring til barne- og ung-
domsarbeidet.

2. desember - 1. søndag i advent.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familiemesse
ved sokneprest Kristian Kjenes. Utdeling
av Min  kirkebok til 4-åringene. Ofring til
menighetsarbeidet. Nattverd.

9. desember - 2. søndag i advent.
Åfjord kirke kl. 20.00: Lysmesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Konfirmant-
ene deltar. Ofring til barne- og ungdoms-
arbeidet.

Onsdag 12. desember.
Stoksund kirke kl. 19.30: Julekonsert.

16. desember - 3. søndag i advent.
Åfjord kirke kl. 19.30: Julekonsert. 

23. desember - 4. søndag i advent.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stok-
sund.

PERSONALIA Hjertelig takk for all deltakelse, blomster
og pengegaver i forbindelse med Kristian
Guttelvik’s bortgang. En spesiell takk til
hjemmesykepleien og Åfjord Helsesenter,
post 3, for god pleie.

Henny m. familie.

KIRKELISTE



INFORMASJON 
B-blad

50- og 60-årskonfirmantene i Åfjord og Stoksund

50-årskonfirmantene i Åfjord
1. rekke fra venstre: Anny Lovise Humstad, Astrid
Aagesen, Gerd Aune, Eva Bonsak, Inga Moan.
2. rekke: Per Alfred Dolmset, Maren Helene Flenstad
Østgård, Gerd Johanne Taarnes, Magnhild Helene
Sørbotten, Brynhild Olsen, Gunnar Strand.
3. rekke: Steinar Hanger, Odd Rønne, Einar Magnus
Hårstad, Arne Peder Humstad, Kjell Arnljot Murvold.

60-årskonfirmantene i Åfjord
Fra venstre: Olav By, Borghild Jansen, Roald Johannes
Tørhaug.

50-årskonfirmantene i Stoksund
1. rekke fra venstre: Astrid Riiber, Inger Helene
Bjerkan, Inger Emilie Magnussen, Dagfinn Svenning.
2. rekke: Odd Haltstrand, Jann Ludvik Selbekk, sokne-
prest Kristian Kjenes.

60-årskonfirmantene i Stoksund
1. rekke fra venstre: Egil Marius Harbak, Synnøve
Harsvik Dahl, Judith Kristine Nordvik, Ivar Johannes
Vold Enebak.
2. rekke: Sokneprest Kristian Kjenes, Trygve Halfdan
Morkanes, Ole Haugsand, Johan Martinus Sydskjør.

Foto: Svein Tømmerdal, Leksvik Foto

Foto: Petter Bueng


