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Innhold:
50 – 60-årskonfirmanter

Nye rutiner i kirkene
Fast stoff

“Jeg setter min bue i skyene;
og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden.”
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Jeg sitter på fjøstrappa. Oktobersolen
varmer mot ansiktet. Jeg har med
meg kaffekoppen. Det er så godt å
holde i noe(n) når følelsene romste-
rer i en. Tore er på elgjakt, så jeg må
ta til takke med kaffekoppen. Barn
og barnebarn dro i dag morges. Sav-
net kjennes allerede, og det blir en
liten gråtestund. Samtidig kjenner jeg
på glede og takknemlighet over alt
det fine og morsomme vi fikk opple-
ve de dagene de var her. Så heldig
jeg er.
Pussig på en måte at en kan være fylt
av to så forskjellige følelser på en
gang. Savn og glede. Blir sittende og
fundere over det mens sola varmer
ansiktet og høstfargene lyser rundt
meg. Jeg liker det. Å bare sitte. Være. 
Jeg er nok litt bedagelig anlagt. Kan-
skje litt lat, vil noen si. Men hvem er
jeg da, når jeg bare sitter her og gjør
ingen ting? Hvilken verdi har jeg da?
Jeg har møtt mennesker som får dår-
lig samvittighet hvis de bare setter
seg ned og ikke gjør noe. Noen men-
nesker må alltid snakke om det de

gjør eller har gjort.
I vårt samfunn blir ofte verdien vår
knyttet til det vi gjør. Til arbeid. Men
også til det vi eier. Og til alder. Størst
verdi 20 - 67 år. Arbeidsdyktig alder.
Barn og ungdom er bare et forsta-
dium til å bli voksen. Når vi blir pen-
sjonister og gamle, da har vi vært
noe. Og så blir vi en del av eldrebøl-
gen “som høres ut som en blanding
av syndfloden og en tsunami” i følge
Inge Lønning. Ikke særlig positivt.
Det hender at eldre og gamle, fysisk
skrøpelige mennesker sier til meg:”
Nå er jeg ikke lenger noe verd. Jeg
kan ikke gjøre noe for andre. Føler
meg mest til bry.”

Bibelen gir meg et annet verdibilde
Vi er skapt i Guds bilde. Alle har vi
en iboende verdighet i kraft av å
være menneske. Fra livets begyn-
nelse til livets slutt. Uavhengig av
hva vi gjør, eier og alder. Det kjennes
nok ikke slik bestandig. For det hen-
der så mye som kan krenke denne
verdigheten. Desto viktigere er det å
understreke det for hverandre. Vi er
verdifulle bare ved å være den vi er!
Uansett hva som skjer oss.
Da moren min var en gammel dame,
var det ikke så mye hun kunne gjøre
for oss lenger. Men det betydde jo
ikke at hun ikke var verdifull for oss.
Hun var der jo! Hun var der med sitt
levde liv, sin livserfaring, sin kjærlig-
het og visdom. 

I bibelen står det om Alt har sin tid.
En tid til å fødes, en til å dø osv.
(Forkynneren 3)
Det står ikke: En tid til å gjøre, en til
å være. Men det kunne det godt ha
gjort, spør du meg. 
Og: En tid til å yte, en til å ta imot. 
Hvordan skal vi få den vissheten i
oss at vår verdi ikke bare er knyttet
til det vi kan gjøre, men også til det
vi er og kan få ta i mot? Hvordan skal
vi forstå at det er verdighet i å motta
og gi slipp? La andre få være god

DDiiaakkoonneenn Min sang
Det er mange sanger som kommer
opp i minnet mitt når jeg skal skrive
om min sang.
Det er en sang av Trygve Bjerkr-
heim som vi sang i By misjonskor,
og som i dag synges i kirkekoret:
”Takk at du tok mine byrder.”
Og i det andre verset: ”Takk at du
bar mine synder, Betalte mi skyhø-
ge skuld.” Dette skal vi få leve og
tru på av bare nåde.

Takk at du tok mine byrder, 
Eit høgfjell av skuld og av skam.
Du bar det på skuldrene dine,
Du skuldlause sonofferlam.

Takk at du bar mine synder, 
Betalte mi skyhøge skuld 
Med blod frå ditt fullkomne hjarta 
Og ikkje med sylv eller gull.

So vil ved korset eg standa,
Med undring eg ser: Eg er fri! 
Eg skal ikkje døy, Eg skal leva 
Med Jesus til æveleg tid! 

Jeg utfordrer Vidar Daltveit til å
skrive om sin sang.

Hilsen Kåre Stjern.

mot oss uten å føle oss til bry! Kjær-
lighet er også å få ta imot. Dette er en
stor utfordring.

Jeg tar en slurk kaffe. Holder godt i
koppen. Det er så mange tanker!
“I stillhet og tillit skal deres styrke
være” står det så vakkert i Det gamle
testamentet.
Styrke! I stillhet! Jeg blir sittende på
fjøstrappa. Vil bare være. Kjenner at
det er godt.
Kanskje blir jeg sterk av det også!

Else Koren Nesheim
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YNGRESLAGET NYBROTT
har møter på Å Misjonshus mandagene
1., 15. og 29. november (juleavslutn-
ing) kl. 18.00.
Gutter og jenter fra 4. klasse er hjerte-
lig velkommen!

YNGRESLAGET
STOKSUND
har møter på Stoksund skole manda-
gene 25. oktober, 8. og 22. november
og 6. desember (juleavslutning) 
kl. 19.00.
Gutter og jenter fra 3. klasse er hjerte-
lig velkommen!

MAKSKLUBBEN
har møter i Heggli Barnehage manda-
gene 1., 15. og 29. november (juleav-
slutning) kl. 18.00.
Gutter og jenter fra 1.-3. klasse er
hjertelig velkommen!

Lys Våken 
I fjor hadde vi en vellykket Lys Våken
helg i Stoksund kirke for 11-åringene
første søndag i advent.
Årets 11-åringer må vente til 26.-27.
mars, da blir det Lys Våken med over-
natting i kirka og utdeling av Bibler på
gudstjenesten på Maria Budskapsdag.
De vil få invitasjon tilsendt i posten. 
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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

Bankgiro: 4345.10.50789
Bankgiro: 4244.20.03887

Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf: 90 83 29 49

eller tlf: 72 53 42 66
Bankgiro: 4345.10.52498
Bankgiro: 4244.09.02949

Linesøy blomsterfond
Magnhild Sørgård, tlf: 72 53 55 27

Bankgiro: 4345.10.22769

Legat til verdig 
trengende

formål i Åfjord
sokn.

Legatet ble opprettet i 1972 ved
sammenslåing av flere enkeltlegater.

Legatets formål er å støtte verdig treng-
ende og verdig trengende formål i

Åfjord sokn.
Renteavkastningen av legatet kan ut-
deles hvert år. Interesserte personer,

organisasjoner eller andre sender 
søknad til:

Ordføreren i Åfjord kommune
innen 15. november 2010.

Vibeke Stjern
ordfører

Fire spennende 
konserter i Åfjord 
kirke fram mot jul

Først ute er Terje Tysland, som kommer
den 10. november kl 19.00 med Moder-
Jord-konsert.
Han vil da framføre en rekke av sine
spennende tekster, slik han gjorde i Bør-
sa kirke i august. Rapportene derfra går
ut på at de sangene han valgte fungerte
godt i kirkerommet, sammen med de
kommentarene han hadde.
Dette blir den eneste konserten hans på
Fosen, så vi regner med at det blir rift
etter billettene. Følg med på annonser
framover.

Videre får vi igjen besøk av Nilsen og
Aalberg søndag den 28. november kl
21.00. De har i år også med seg Tone
Søyset Døving. Mange husker deres
konsert fra i fjor, og også her regner vi
med at kirken vil fylles. 

Fredagen deretter, den 3. desember vil
elever ved By skole sammen med
Frode Alnæs ha sin julekonsert, og også
dette blir en spennende opplevelse.

Vår egen julekonsert, med sang- og
musikkrefter fra bygda, går av stabelen
søndag den 12. desember kl 19.30.

NNIILLSSEENN AAAALLBBEERRGG--
KKOONNSSEERRTT

Konsert i Åfjord kirke, 
28. november kl. 21.00.

Daniel Aalberg, Tone Søyset
Døving og Leif Terje Nilsen.

JJuulleekkoonnsseerrtt  

Fredag 3. desember vil vi kunne få
oppleve elever fra By skole 

sammen med Frode Alnæs i en
flott julekonsert.

Åfjord kirke 3. desember kl. 18.00
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Fredsdagen 8. mai 1945
Å bli eldre og samtidig få lov til å være
frisk, oppegående og ha med seg minne-
ne er en fantastisk gave. 

Et langt og aktivt liv gir rom for å ta med
seg minner fra barne- ungdoms- og vok-
sen tid. Noen av minnene er ekstra gode,
som setter seg varig fast.

Fra min barndomstid har jeg 3 svært ster-
ke minner. Her vil jeg dele med leserne
hvordan jeg opplevde fredsøyeblikket 8.
mai 1945.

Denne våren drev Olaf Gabrielsen, hans
sønn Asbjørn og jeg laksefiske med not
ved Gjesingan. Vi pleide å dra ut mandag
morgen med sjarken ”Laksen”, tilbake på
onsdag, så ut igjen. Neste hjemkomst ble
til helga. Sjarken var perfekt for sitt for-
mål, 20 fot lang og med en 6 HK Gideon
motor.

Denne uka bestemte vi oss for å gå inn på
tirsdag. Vi hadde vært innom Skjøra for å
se etter nøtene der. ”Jeg føler på meg at vi
drar hjem i dag”, sa Olaf ”. Slik ble det.

Sjøen var blankstille, gjennom Stokken
gled ”Laksen” rett så vakkert, alene som
vi var. Klokka var henimot 12.00. 

På Kirkholmen sto det 2 master. Runde
terner ble heist opp for å varsle hvilken
værtype vi hadde i vente. Lysene lyste,
hvitt, grønt og rødt. Disse mastene var
synlig i hele Stoksund, ingen bru og bru-
kar stengte for utsikten.

Så med ett ble vi var at signalflaggene,
med hele alfabetet, var bundet fast
mellom de 2 mastene.

Synet av signalflaggene ga meg en mis-
tanke om at noe gledelig kunne være på
gang. Like etterpå oppdaget vi det Norske
flagget, ved huset på Stokkneset der

Karen Revsnes bodde. Karen var gift med
bror til Mette i Brenna. 

Litt lengre fremme, mellom Krokholmen
og Stokkøya kjørte båtene, ”Nydønning”,
“Bjørn Roald” og ”Stokkøy” i ring og
fløytet. Folk på land og sjø ropte og skrek.
Flagg kom frem, de sprang frem og tilba-
ke og viste ikke hvor de skulle. 

Gledens budskap om Fred hadde kommet
til Stoksund.

Gjemte radioer ble satt frem. 
Ingen virket normale denne dagen, slik
jeg husker det.
Å se dette fra sjøen var en uminnelig og
svært sterk opplevelse for meg. 

Denne fredens dag, la grunnlaget for det
minnerike og gode liv jeg har fått opp-
leve.

Vil utfordre Odd Harsvik til å skrive om
et barndomsminne, i neste utgave av
menighetsbladet.

Ole Skjærvik

Barndomsminne

På Stokkøy er den nyeste delen av kir-
kegården totalt omarbeidet, med nye
dreneringsgrøfter og oppfylling av
masse. Dette er gjort for å få bedre
grunnforhold slik at de naturlige pro-
sessene etter en gravferd, nå går som
normalt. Det har alltid vært fuktig i
grunnen på denne kirkegården, og vi
kunne ikke bruke gravene om igjen,
uansett antall år siden begravelsen

(unntatt nedsetting av urner). 
Jobben ble noe rimeligere enn
først antatt. Dette skyldes i
hovedsak at vi fikk lov til å
fylle opp noe på jordene til
naboen i stedet for å bygge en
tørrmur langs grensa.
Våre politikere bevilget peng-
er til dette i desember, arbei-
dene har i hovedsak vært
utført av Trond Aune Maskin-
stasjon AS, og Fellesrådet tak-
ker for vel utført arbeide, det
er blitt veldig flott der nå.
Takk også til styret i blom-
sterfondet som beplantet gravene.

På Tårnes ble endelig klokkehuset
restaurert. Alt som var ødelagt over
takrennene er fornyet, råtnede kon-
struksjoner er byttet ut, og takene er
beslått med metallplater. Spiret med
årstallplata kom også på plass igjen.
Det er mye vind på Tårnes, så vi
håper nå at huset kan stå i mange,
mange år framover.

Arbeidene ble utført av AM-Bygg AS,
arbeidene er finansiert med noe fond-
smidler (bl.a. et fond med penger
samlet inn av interessenter rundt Tår-
nes kirkegård), samt ved noe oversky-
tende midler fra bevilgningen til
Stokkøy.

Fellesrådet vil også her takke for et
veldig flott utført arbeide.

Fornyelser på kirkegårder i sommer/høst:
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Høsten er en fantastisk fin tid. For oss
som går på jakt blir det ekstra mange
turer i skog og mark.
Været har vært sjeldent flott denne høs-
ten, det har vært sol og oppholdsvær nes-
ten hele tida!
Vi har opplevd spektakulære scener med
lys og fargespill, vi har sanka sopp til
lunsjpausen, spist blåbær og tyttebær, sit-
tet på post og observert mang en majeste-
tisk elg, søte rådyr og lynraske hjort i ter-
renget.
Skaperverket er utrolig fint, og selv om
det er messetid og min plass i kirka var
tom, så har jeg møtt Gud også gjennom
dette. Det er han som er både arkitekten
og byggmesteren bak alt sammen. Alt er
hans storverk. Jeg blir liten midt oppi alt
dette og Gud blir stor for meg. 
David sier i Salme 8: “Når jeg ser din
himmel, et verk av dine fingrer, månen og

stjernene som du har satt der, hva er da et
menneske, siden du kommer det i hu, et
menneskebarn, siden du tar deg av det?” 
Jeg minnes også en historie om en bonde
som engang sa. ”Jeg tenker mer på Gud
når jeg sitter på traktoren ute på jordet,
enn når jeg må sitte i kirka en godværs-
søndag, og tankene mine bare kretser om
alt det  jeg kunne ha gjort ute på jordet
mitt”

Det er Bibelsk at Gud åpenbarer seg i sitt
skaperverk, tenk bare på hans løfte til
Noah etter storflommen. Bibelen beskri-
ver dette slik i 1. Mosebok:
“Jeg setter min bue i skyene; og den skal
være et tegn på pakten mellom meg og
jorden.
Når jeg samler skyer over jorden, og buen
blir synlig i skyene, da vil jeg komme i hu
den pakt som er mellom meg og dere og

hver levende skap-
ning.”

Jeg har også sett
regnbuen mange ga-
nger i høst, midt i
alt godværet har det
vært noen regnsku-
rer som har gitt
naturen et enda stør-
re fargespill. Jeg
blir alltid berørt når
jeg ser regnbuen.
For meg er det en av
de flotteste Guds-
åpenbaringene i nat-
uren. Der er Gud
pedagog, og dermed
også veldig konkret.
Han minner meg om
fredspakten mellom
ham og meg.
Syndefloden ram-
met jorda fordi men-
nesket skapte kaos
og ødeleggelse av
det som fra Guds
hånd var overmåte
godt. Men regnbuen
forteller meg at Gud
føler ømhet for sine
ufullkomne skap-
ninger.

Men jeg har sett større Gudsåpenbaringer
i livet mitt, og de har jeg fått i møte med
Guds ord, Bibelen. Til tross for det fan-
tastiske skaperverket som jeg møter ute i
naturen, så har Gud gitt meg et enda ster-
kere møte med seg selv. Han taler direkte
til meg gjennom Jesus Kristus, og dette er
bevitnet i Bibelen. Han gir meg del i sitt
liv, når jeg går til nattverd og han lar meg
snakke med han gjennom bønnen!

Derfor er det enda viktigere for meg å
møte Gud regelmessig der hvor han taler
sterkest til meg, nemlig der hvor Bibelen
brukes, på gudstjenester og i oppbyggeli-
ge møter, i bønn og stillhet alene foran
Bibelboka eller i samtale med andre som
også ønsker å komme nærmere denne
Gudsåpenbaring. 
Nattverden er et annet pedagogisk sjakk-
trekk av Gud. Den er helt konkret. Jeg
kan mange ganger synes at Gud er fjern
for meg, og at han er vanskelig å komme
i kontakt med. Men etter nattverdmåltidet
hører jeg presten si: 
“Den korsfestede og oppstandne Jesus
Kristus har nå gitt dere sitt hellige legeme
og blod som han gav til soning for alle
deres synder. Han styrke dere og holde
dere oppe i en sann tro til det evige liv.
Fred være med dere.”
Nattverden var noe av det siste som
disiplene fikk være med på, og han ba
dem om å bruke nattverden som et regel-
messig styrkemåltid!

Så for meg er både nattverden og regnbu-
en konkrete tegn på det største av alt,
nemlig Guds løfte om at han ALDRI mer
vil slå hånda av den som stoler på Gud og
satser livet sitt på den frelse som Gud
selv ordnet gjennom sin Sønn Jesus
Kristus.

Vi er mange her i Åfjord som deler troen
på at Gud er glad i oss.  La oss bli flinkere
til å snakke om dette, til å oppmuntre
hverandre, til å møtes i fellesskapet sam-
men med de andre og til å ta imot Guds
velsignelse og oppmuntring gjennom
bønn og nattverdfelleskap. 

HVOR MØTER GUD MEG?
Andakt av Helge Nilsen
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Tusen takk for gaver, blomster og besøk på
min 60-årsfeiring.

Rannveig Selseth

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blom-
ster og minnegaver, ved min mor Aslaug
Eides bortgang og begravelse.

Steinar

Vi takker for oppmerksomheten i anled-
ning Mikaels konfirmasjon.

Bente Staven og Geir Larsen

Takk for all oppmerksomhet i anledning
vårt Gullbryllup og Kåres 80-årsdag.

Randi og Kåre

Takk til Odd Arvid Gilde for hans eminen-
te loddinger på den sjuarmede lysestaken i
Åfjord kirke! Nå holder den i enda flere
generasjoner.

Kirkevergen

Tusen takk for all oppmerksomhet i forbin-
delse med pappa, Oddbjørn Nilsens, bort-
gang og begravelse.  Stor takk til hjemme-
sykepleien i Åfjord for god omsorg og
pleie i de siste årene av hans liv.

Anita, Magne, Ove og Gro.

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blom-
ster og minnegaver ved vår kjære mor
Elfrida Humstads bortgang og begravelse.

Elsa, Henry og Asbjørn med familier

En varm takk for vennlig deltagelse ved
vår kjære mor Agnes Stjern sin bortgang.
Takk for blomster og gaver til Åfjord
Blomsterfond og gruppe 1 ved Åfjord
Helsesenter. En spesiell takk til hjemme-
sykepleien og gruppe 1 for godt stell i
mange år. Takk for fin sang og musikk i
kirken. Takk også til Kristian Kjenes.

Barna m/familie

Hjertelig takk for minnegave gitt til
hjemmetjenesten i forbindelse med Elfri-
da Marie Humstad sin begravelse.

Hjemmetjenesten

Takk for minnegaven i forbindelse med
Asbjørn Bye sin begravelse.

Helsesenteret

Takk for minnegaven i forbindelse med
Agnes Stjern sin begravelse

Helsesenteret

PERSONALIA
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.

Men i Stoksund og Åfjord har klokkene
vært heller tause  ved slike anledninger.
Dette blir det forandring på nå.

Menighetsrådet vedtok på sitt siste møte
nye ringerutiner for bruk av klokker ved
kirker og gravplasser i Åfjord/Stoksund.

Heretter skal det ringes de siste minuttene
før bruden går inn i kirken, og det virker
da også som en beskjed til brudgommen
om at nå er hun kommet, og han kan
begynne å glede seg til å se henne!
Også ved gravferder blir det noen end-
ringer.
Nå blir det de samme rutinene overalt i
kommunen. Det vil si at det ringes de sis-
te minuttene før seremonien starter i kir-
ka, det klemtes mens båra bæres til gra-
ven, og det slås 3x3 slag etter velsig-
nelsen.

For de som hører til Åfjord kirke, kan de
også merke seg at det blir noen mindre
endringer ved gudstjenestene. Her har det
de seinere årene vært vanlig med ringing
et kvarter før gudstjenesten, men nå til-
passer vi oss det som er vanligst ellers i

landet. Så heretter skal det ringe (i fem
minutter) en time før gudstjenesten, 30
minutter før og fem minutter før. Slik har
det lenge vært i Stoksund, og nå blir det
likt i hele kommunen.

Dette gjør det også enklere for de ansat-
te, som er på jobb rundt om, og ikke
minst når det kommer vikarer.

Ordninger iverksettes umiddelbart.

Stoksund og Åfjord kirkelige råd  

Kjære mor
Kjære mor du har nå vandret,
hjem til far i paradis.
I Bjørnlia er det stille,
vi savner deg – kjenner en lett bris.

Du kom til Stjern som taus,
brettet opp ermer og gyvet laus.
Din arbeidsglede var alltid stor,
selv om du reiste langt bort
fra søsken, far og mor.

Men så traff du en grepa kar, 
kjærligheta blomstra til far.
Rydda tomt og stue det ble, 
blant granskog – nybrott levde i fred.

Fjøset kom opp – en ku og geit.
Dere ble ikke feit – luksus hva var
det!!?!
Jo, når skumringen senket seg,
geitosten smeltet på glørne
i svartoven. Stille fred.

Høystakk vi laget – fisken vi drog.
Matauk var nødvendig – i fjellet vi for.
I naturens rikdom var alt hva vi treng.
Trygt hjemme var mors gode seng.

I Bjørnlia stod alltid døren på gløtt,
var det noen som trengte hjelp,
dere var aldri trøtt.
Stilte opp – gav av det lille
brønnen var stor.
Vi minnes med ærbødighet – Takk far
og mor!

Det er så gode minner av barnsben av,
dere flettet oss sammen – hvilken arv vi
har!!
Takk for slit og strev du gav,
Bjørnlia det rikeste hjem vi har.

Barna

MMIINNNNEEOORRDD

”Bryllupsklokkene ringer for deg”, 
sier vi når noen skal gifte seg



Søndag 31.10. - Bots- og bededag.
Luk. 13, 23-30.
Åfjord kirke kl 11:00 Gudstjeneste
ved Kristian Kjenes.
Ofring til Amathea. 

Søndag 14.11 - 25. s.e. pinse.
Joh. 6, 37-40.
Stoksund kirke kl 11:00 Gudstjenes-
te ved Kristian Kjenes.
Ofring til Barnevakten. 

Søndag 28.11 - 1. s. i advent.
Matt. 21, 1-9 
Åfjord kirke kl 11:00 Familiegudstje-
neste ved Kristian Kjenes. 
Ofring til Menighetsarbeidet. 
Stoksund kirke kl 16:00 Familieguds-
tjeneste ved Kristian Kjenes.
Utdeling av 4-årsbok. Lysmesse.
Ofring til Menighetsarbeidet. 

Søndag 05.12 - 2. s. i advent.
Luk. 21, 25-33.
Åfjord kirke kl 20:00 Gudstjeneste
ved Kristian Kjenes. Lysmesse.
Ofring til Menighetsarbeidet. 

Søndag 12.12 - 3. s. i advent.
Jes. 35, 3-10
Åfjord kirke kl 19:30.
Julekonsert.

Onsdag 15.12.
Stoksund kirke kl 19:30.
Julekonsert.

VÅRE MENIGHETER

Døpte:
Åfjord
Vi beklager feil i forrige nummer, 
riktig navn skal være:
19.06.2010 Iver Sæther Skansen

(døpt i Sela Fjellkirke)

22.08.2010 Jonas Syltern Gilde
26.09.2010 Linnita Stjern
10.10.2010 Sigurd Staven
10.10.2010 Vilde Brattgjerd Stjern
10.10.2010 Linnea Engen Skaset

Stoksund
22.08.2010 Jonas Nyberg Hansen
19.09.2010 Sander Skjærvik Vang
19.09.2010 Linnea Harbak
19.09.2010 Dina Therese Aursøy 

Stranden
19.09.2010 Nikolai Roset-Hansen
17.10.2010 Niklas Andre Jensen 

Dahlberg

Vigde:

Stoksund
04.09.2010 Karin Johanne Løvstrand

og Tommy Nilsen

Døde:
Åfjord
23.08.2010 Oddbjørn Nilsen, f. 1934
28.08.2010 Aslaug Johanne Eide,

f. 1918
11.09.2010 Elfrida Marie Humstad,

f. 1926
20.09.2010 Agnes Johanne Stjern,

f. 1918
25.09.2010 Dagmar Helmine 

Arnevik, f. 1927

Menighetsblad for Åfjord prestegjeld                                        side 7  

Stoff til neste nr må være redaktøren

i hende senest 12, november 2010

Sissel Blix Aaknes, 7177 Revsnes, eller

menighetsbladet@afjord.kirken.no

Takk for all oppmerksomhet på min kon-
firmasjonsdag.
Marita Gran Hanssen.

Takk for all oppmerksomhet på min kon-
firmasjonsdag.
Fatumata Kera Karlsen.

Hjertelig takk til alle dere som laget i stand
fin fest på 80-årsdagen min. Takk til alle
som kom, og takk for hilsener, blomster,
gaver og pengegaver.
Inger Tårnesvik.

Hjertelig takk til alle som husket meg på 90-
årsdagen
Aslaug Eide.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og
all oppmerksomhet ved vår kjære Marius’s
sykdom, bortgang og begravelse. Takk for
blomster og pengegaver til Støtteforening-
en for kreftsyke barn.
Elin, Knut, Martin, Marianne og Amund.

Takk for minnegaven gitt til Åfjord Helse-
senter i forbindelse med Julie Flenstad’s
bortgang.
Åfjord Helsesenter.

KIRKELISTENye rutiner og satser for
utleie av kirkene i Åfjord.

Stoksund og Åfjord kirkelige råd (Menig-
hetsråd/Fellesråd) vedtok på sitt siste møte
nye rutiner for utleie av kirkene i Åfjord,
med nye utleiesatser.

Rutinene i sin helhet kan du finne på
www.afjord.kirken.no, men hovedpunktene
er dette:
Ved konserter som ikke er menighetens
egne, koster det fra kr 2.000 å leie kirken,
men det skal betales 10% av brutto billet-
tinntekter, dersom det tas inngangspenger.
Utleie til oppbyggelige møter koster kr 500,
det samme gjør en avtalt omvisning i kirka.

Videre må de som aldri har bodd i Åfjord
betale kr 2000 i grunnleie samt kr 1000 for
organist om de ønsker å gifte seg hos oss.
Dette gjelder ikke dersom en av dem  har
bodd i Åfjord tidligere.

Ved begravelser så er det kun de som er
folkeregisterført i Åfjord på dødstidspunkt-
et, som slipper å betale ekstra avgifter.
Dersom de bor andre steder, har de krav på
alt gratis der. Men etter søknad kan de få
grav i Åfjord, og da må de betale kr 2000 i
kirkeleie, kr 1000 for organist, samt evt
betaling for prest. I tillegg koster en kiste-
begravelse for disse kr 3500 og urnenedset-
telse kr 1000.

Dersom avdøde ikke var medlem av Den
norske kirke da han/hun døde, men er folke-
registerført i Åfjord, så koster ikke selve
gravferdshandlingen noe. Alle innbyggere i
kommunen har rett på fri grav. Men dersom
de pårørende ønsker å leie kirka til
seremonien, så må de betale de vanlige sats-
ene på kr 2000 i leie, kr 1000 for organist og
etter avtale med prest.

Alt dette vil bli fakturert fra Kirkelig felles-
råd, bortsett fra presten, som fakturer dir-
ekte.

Disse rutinene iverksettes så snart de er god-
kjent av Nidaros Bispedømmeråd.

Kirkevergen

PRIVATE TELEFONER
Astrid Elvebakk, kantor, tel 72 53 12 76
Ludvik Fageraunet, kirketjener Åfjord, 
mob 48 07 12 33
Kristian Kjenes, sokneprest, mob 92 22 67 83
Else Koren Nesheim, diakon, tel 72 53 11 25
Reidar Moen, kirketjener Stoksund, 
mob 90 10 92 51
Helge Nilsen, kirkeverge, mob 40 40 15 20

ÅFJORD KIRKEKONTOR
Stoksund og Åfjord menighet
Rådhuset, 7170 Åfjord
Telefon 72 53 23 25  
Fax 23 90 22 98

Kontortid: man – tor: kl 10.00 – 14.00
Avtaler kan gjøres utenom kontortid.
kirken@afjord.kirken.no
www.afjord.kirken.no

BILDER
Ønsker du å dele dine blink-
skudd med menighetsbladets
lesere?

Send inn bilde digitalt i jpg-for-
mat, og kanskje er det ditt bilde
som preger framsida neste gang.



INFORMASJON 
B-blad

Returadresse:  Menighetsbladet, 7170 Åfjord

50- og 60-årskonfirmantene i 
Åfjord og Stoksund 2010

50-års konfirmanter Stoksund
1. rekke fra v.: Brit Karlotte Grøtting, Anne Marie Kristine Aun-
dal, Geir Thung, Ingrid Gunnelie Oline Guttelvik, Anne Pauline
Strømsnes.
2. rekke: Mette Olise Pedersen, Else Johanne Viken, Marvin Lein-
hard Måøy, Arne Sigfred Harsvik, Elsa Lund, Turid Sørbotten
Hansen.

60-års konfirmanter Stoksund
Fra venstre: Helmer Edvin Bye, Knut Arnold Herfjord

50-års konfirmanter Åfjord
1.rekke fra v.: Greta Marie Skarsvaag, Inger Johanne By, Brit
Jorunn Harsvik, Randi Kvernstad, Gunda Krokhaug, Solveig Eng-
en, Åse Marie Syltern.
2.rekke: Jorunn Irene Helmersen, Anna Johanne Rønne, Leif
Nordvald Bårdli, Mary Oline Flenstad, Ivar Gilde, Magne Strand.
3. rekke: Harald Johan Selnes, Erling Waldemar Syltern, Gunnar
Aune, John Strand, Harald Fagergård Stjern, Erling Rånes, Joar
Sørdal.

60-års konfirmanter Åfjord
1. rekke fra v.: Nelly Margit Skarsvåg, Marit Arnevik Gilde,
Bjørg Vinje
2. rekke: Hildbjørg Johanne Stene, Bjørg Klara Vingen, Magne
Johan Skarsvåg, Klara Haugsnes, Sigrun Braseth.

Foto: Elin Nordmeland


