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Jeg sitter ute på hytta i kroken ved kjøk-
kenvinduet. Må sitte der for å finne ly 

i dag. Den friske fjellvinden høres godt og 
får stråene på tunet til å danse og vinke til 
meg. Har ikke spist frokost enda, men jeg 
må nyte solstrålene litt først. Det har ikke 
vært så mange av dem i sommer. Morgen-
vasken ble tatt ved pumpa på skjulveggen. 
Det kalde vannet kjentes friskt og «her-
lig» mot kroppen min som akkurat har 
kommet seg ut av den varme dyna. Nå er 
det godt å kjenne sola varme mot ansik-
tet. Den får også alle dråpene i gresset et-
ter nattens regn, til å skinne og blinke som 
perler og diamanter. Så vakkert! En deilig 
stund.

Likevel kjenner jeg en liten uro inni 
meg. Hva er nå det? Tror jeg vet det. Jeg 
skal skrive den siste «diakonen» til me-
nighetsbladet. Er det godt? Eller vemo-
dig? Eller begge deler kanskje! Mange av 
«diakonene» jeg har skrevet har hatt sitt 
utspring fra opplevelser her på hytta. Og 
nå er det den siste.

Klarer ikke tenke mere på den nå. Sier 
til meg selv at uroen sikkert er sult. Så da 
blir det frokost.

Sitter hjemme på fjøstrappa og ser på sva-
lene.Jeg er så glad i dem. Ennå har de ikke  
fløyet sørover enda vi har nådd september. 
De kvitrer og flyr. Setter seg på ledningen. 
Av og til flytter de seg bortover og sitter 
tett inntil hverandre. Er det for å gi hver-
andre mot til den lange reisen de har foran 
seg? Litt varme, trygghet, oppmuntring. 
Det er godt å sitte tett inntil.Ekstra godt 
når det er noe ukjent og litt «skummelt» 
i vente. Det vet nok flere enn meg. Så flyr 
de igjen. Svalene. Over meg. Kvitrer. Det 
er som de sier farvel og takk for i sommer. 

Sees neste år!

Og det minner meg om at jeg også skal 
takke. Takke dere. Takke deg for følge. 
Jeg vet at det er mange av dere som har 
lest stykket mitt hver gang gjennom flere 
år. Ti år har det blitt. Takk for gode til-
bakemeldinger. Det har varmet. Har det 
jeg har skrevet  gitt litt styrke, glede, håp 
og livsmot til noen, har jeg oppnådd det 
jeg ønsket med spalten min. Har det ut-
fordret og bevisstgjort noen på egne hold-
ninger og handlinger, er jeg glad for det. 
Jeg har ønsket å gi videre noe av det som 
beriker mitt liv.

Så til hver og en av dere: «Glem aldri at 
du er ønsket, elsket og velsignet av Gud. 
Han som har gitt deg livet i gave. Du er 
hans øyesten. Vit at dine drømmer, dine 
meninger, din historie, ditt liv er like vik-
tig som alle andres. Og husk: Vi bærer 
hverandres liv i våre hender.»

 
Jeg skal ikke som svalene ut på en lang rei-
se, men jeg skal begynne en ny epoke i li-
vet mitt. Pensjonist. Og jeg tror det blir 
bra. Mange spør hva jeg skal gjøre nå. Tja! 
Jeg er jo ganske god på å bare være. Det er 
også viktig.

Jeg takker for følge med den gamle velsig-
nelsen:
Herren velsigne deg og bevare deg
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være 
deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Else Koren Nesheim

PS. Svalene fløy og la ut på sin 
lange reise et par dager senere.

Diakonen

Det var god oppslutning om valget, ca 31 prosent i Åfjord 
sokn og 36 prosent i Stoksund, litt høyere enn for to år siden.

Disse ble innvalgt i det nye menighetsrådet/fellesrådet for fire 
år:

Fra ÅFjord sokn:
Egil Nittemark 779 stemmer
Fra før sitter Inge Hårstad og Marianne S. Butli i to år til
Vara i to år:
Gunnveig Å. Ugedal 739 stemmer
Ruth M. Murvold Olsen 717 stemmer
Arne Amundal 700 stemmer

Fra stoksund sokn:
Rita S. Harbak 221 stemmer
Tove Mette Guttelvik 218 stemmer
Fra før sitter Odd Grøtting i to år til
Vara i to år:
Einar Lian 214 stemmer
Gisle Herfjord 209 stemmer
Oddrun Helen Bugge 208 stemmer

Rådet vil bli presentert for menighetene på gudstjenester i 
begge kirkene.
I Åfjord søndag den 30. oktober kl 11 og Stoksund søndag 13. 
november kl 11.

Resultater av valget til nytt menighetsråd:
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«Helt ypperlig». «Hva har dere egentlig 
gjort, har det ikke vært slik hele tida?»
«Også så vakkert det ble!» «Tenk at også 
vi kan få bruke hovedinngangen til kirka 
sammen med de andre!»  «Så deilig at den 
tunge trappa er borte, nå var det godt å 
gå inn i kirka».

Superlativene har formelig skyllet over 
oss, etter at arbeidene med den nye inn-
gangen til Åfjord kirke ble ferdig.

Det er faktisk mer enn ti år siden saken 
første gang ble luftet i Menighetsrådet.  
Rådet for funksjonshemmede/Handicap- 
laget med blant annet Lise Grøtting 
Sørheim i spissen, har ved flere anled-
ninger pusjet saken. Fortgang ble det når 
Einar Humstad laget noen ideskisser som 
ble levert kirkevergen.

Kommunen betalte en arkitekt fra  
Rambøll til å prosjektere løsningen, som 
ble vedtatt i Fellesrådet senhøstes 2009, 
og etter 18 måneders saksbehandling 
hos Riksantikvaren, 
ble planene godkjent 
mars 2011.

K o m m u n e s t y r e t 
bevilget penger til 
gjennomføringen, og 

Fellesrådet, ved kirkevergen, har  styrt 
prosjektet i samarbeide med Trond Aune 
Maskinstasjon og Stjern Entreprenør.

Universell utforming er viktig i mange 
sammenhenger, og at det er mulig å få 
til dette uten at det virker kunstig eller 
påklistret, er dette prosjektet et godt eks-
empel på.

Kirkevergen vil takke alle som har bi-
dratt til å få dette gjen-
nomført og ønsker alle 
velkommen til kirke, 
uten at de må gå trapper 
for å komme inn i kirka.

Ny kirkebakke foran Åfjord kirke
Einar Humstad og Lise Grøtting Sørheim på den nye rampen foran Åfjord kirke.

Etterlysning
Hei, vi etterlyser  tidligere speidere i Åfjord. Torsdag 27. oktober skal vi fei-re 100-års jubileum for speiderne og vil i den forbindelse invitere tidligere speidere i Åfjord. Ta kontakt med gruppeleder In-grid Hårstad på tlf 990 24 199.
Vi har nå plass til nye speidere.

n smÅspeidere
Beverkoloni 1-2 klasse
Ulvunger 3-4  klasse

n storspeidere
5 klasse og oppover.
Se tidspunkt i aktivitetskalenderen. 

          Vi har bokstavlig talt 
senket terskelen til Åfjord 
kirke på denne måten

Kirkeverge Helge Nilsen

‚‚
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20. august 2001 begynte Else Koren Nes-
heim i sin stilling som diakon for Åfjord Me-
nighet. Nøyaktig ti år etter, den 18. august 
i år hadde hun sin siste arbeidsdag. Da 
gikk den spreke damen over i pensjoniste-
nes rekker.

– Jeg vurderte lenge om jeg skulle gå av 
ved fylte 62, sier Else. Det var ikke noe en-
kelt valg. Men det er selvsagt fint å kunne 
være pensjonist mens man enda føler seg 
ganske sprek og helsa er i behold, sier hun. 

Else har bodd i Åfjord siden 1982, da 
kom hun og mannen Tore flyttende fra 
Ås, for å ta over farsgården til Tore. – Et-
ter hvert ble jeg rolig på at vi skulle være 
her, og nå har det blitt 29 år i Åfjord, sier 
Else, som er født og vokst opp på Nord-
berg i Oslo.

tillit
Det har blitt noen kaffekopper på Else i 
årene som diakon. – Jeg er til tider svart 
innvendig, sier Else og ler. Men kaffekop-
pen er for mange en slags måte å komme i 
kontakt med, å starte praten, og av og til 
litt hjelp mot stillheten hvis den blir for 

vanskelig i en samtale. Det er godt å ha 
noe i hendene.

– Jeg er ydmyk, rørt og glad over all til-
lit som jeg har blitt vist i mine ti år som 
diakon. Det har vært berikende, sier hun. 
Mange mennesker har delt av livet sitt 
med meg, både det som er godt, og det 
som er vanskelig. Det har rørt meg man-
ge ganger.

– Det er jo ikke bare i forbindelse med 
bortgang og sykdom jeg har hatt mitt vir-
ke. Også ved problemer mennesker i mel-
lom har jeg kunnet være tilstede som sam-
talepartner eller bare for å lytte og være 
der. Samlivsbrudd er vanskelig og jeg tror 
at for noen hadde det vært enklere å for-
holde seg til den sorgen du får hvis den 
ene parten hadde gått bort, i stedet for 
kanskje å miste den til en ny partner. 

– Etter hvert har også folk i Åfjord blitt 
bedre til å ta kontakt når behovet har vært 
der. Fordelen er at jeg har hatt mulighet til 
å treffe vedkommende ganske raskt og har 
også bedre tid enn hva kanskje andre yr-
kesgrupper har, forteller Else. Jeg har hatt 
tid, tid til å lytte, understreker hun.

Gud er med
– Dagene har ikke vært like, sier Else. Dia-
koni har med mennesker å gjøre, og vi er 
veldig forskjellig. – Jeg tror ikke jeg had-
de klart jobben uten troen på Gud, men 
på den andre siden hadde jeg jo heller ikke 
blitt diakon uten å tro på Gud. Diakoni 
betyr tjeneste, og det står jo faktisk om 
den første diakonen i Bibelen. 

Else forteller om en episode hvor hun 
var i samtale med en mann på 80 år, og 
som fortalte hvor vondt det var for han å 
bli satt bort som barn. I nesten 80 år had-
de han gått rundt med denne smerten fra 
barndommen uten å ha fått pratet noe 
særlig om det, forteller Else. 

– Jeg har møtt mye smerte, sier hun. 
Men det som er viktig er at jeg må tørre 
å være i smerten sammen med den som 
deler den med meg. – Jesus er et forbilde, 
sier Else og viser til hvordan han reiste opp 
mennesker som lå langt nede uten verdi 
for resten av samfunnet. 

– Noe av det som jeg synes har vært min 
jobb, er å lytte, sier Else, og legger til at det 
finnes mange ensomme mennesker også 
her i Åfjord. 

Ti år med glede og sorg
Else Koren Nesheim ser tilbake på ti år som diakon for Åjord og Stoksund menighet.



Også Else opplever å bli sint på Gud, 
og tror ikke det er en mening med alt 
som skjer.

– Men jeg tror at Gud kan la gode ting 
skje i kjølvannet av det vonde som har 
skjedd, sier Else. Når mennesker opple-
ver vonde ting, som å miste noen som 
står deg nærme, er Guds omsorg med 
selv om du ikke ser det der og da, leg-
ger hun til.

– Det er bra å kunne rase til Gud når 
urettferdige og grusomme ting skjer. 
Det er bedre å ha Gud å rase til enn in-
gen Gud, sier hun, samtidig som det er 
viktig for meg å kunne legge noe over på 
ham. Hvis ikke hadde jeg ikke kunnet 
klare denne jobben, sier Else.

Det er ikke bare ved vanskelige og von-
de ting i livet Else har hatt sin jobb som 
diakon. Også konfirmantene har vært 
en viktig del, og Else skryter av ungdom-
mene som hun har fått blitt kjent med i 
løpet av årene. – Det er så mye flott ung-
dom, sier hun. Noen av de husker meg 
nok som litt streng, men stort sett så 
tror jeg de syntes det var greit med litt 
rammer rundt seg, særlig på konfirmant-
leir, forteller Else.

FornuFt oG Følelser
Else stiller spørsmål ved om Gud kan 
gripe inn i alt som skjer. – Vi er blitt 
gitt fri vilje, sier hun, og legger også til at 
alle mennesker er skapt til gode gjernin-
ger. Det er mye opp til oss hvordan vi vil 
bruke livet vårt. Vi bør også lytte mer til 
følelsene våre, mener hun, men påpeker 
også at vi heldigvis har blitt gitt fornuft. 

– Vi skal bruke begge deler sier hun. 

Jeg var en gang på et kristen stevne og 
hørte på en jesuittmunk som forkynte, 
og han sa noen kloke ord som jeg ikke 
har glemt:

«Følelsene deres skal dere lytte til, for 
det er Gud som pirker deg på skulderen, 
og sier at det er viktig.» 

pensjonisttilVærelsen
For en aktiv dame som Else kommer 
ikke pensjonisttilværelsen til å by på fri-
tidsproblemer. Hun har flere interes-
ser, og siden ingen av de fire barna bor 
i Åfjord håper hun selvsagt å få sett mer 
til dem og de fem barnebarna. – Jeg sav-
ner dem, sier hun, men minner meg selv 
på at jeg skal være glad for at de har det 
bra der de er.

– Jeg liker å sitte på fjøstrappa, sier 
Else. Der kan tankene komme og gå 
som de vil. Ellers er jeg glad i å strikke, 
å skrive, og jeg er med i koret Håp her i 
Åfjord. Hytte har vi også, i Valdres, sier 
hun. 

– Jeg vil takke alle de som har åpnet 
seg for meg, sier Else ydmykt. Diakoni 
skal bringe Guds kjærlighet ut til folket, 
ikke bare gjennom ord, men handlinger, 
sier hun. Noe som Else har klart gjen-
nom sine ti år som diakon. Hun vil bli 
savnet av mange, og sier selv at det ligger 
litt på henne at hun kanskje ikke var der 
for alle som ønsket det. 

Søndag 30. oktober er det avskjeds-
gudstjeneste for Else, med kaffe på Mis-
jonshuset etter gudstjenesten. – Da hå-
per jeg mange vil komme, sier hun.

Tekst og foto: Sølvi Murvold Elstad

Min sang
Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merket som syner mitt verd,
livd for mi sjel, den tryggaste vakt;
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.

Salmebokas nr 479, Deg å få skoda, dukker 
opp når jeg skal velge en sang.

Det blir den, selv om det er et hav av 
sanger å ta av. Teksten er opprinnelig  irsk, 
og melodien en  irsk folketone.

Godt, og litt merkelig å tenke på at den 
var til trøst og glede for folk, allerede på 
700-tallet. For så gammel er den! Vet ikke 
hvor mye den ble brukt, men kan se for 
meg fattige underkuede irer, som holdt et 
håp tent. Som sang denne trøsterike san-
gen i kirken, og ba om bedre kår for seg og 
sine. De levde i ei stri og ubarmhjertig tid, 
der medmenneskeligheten ikke alltid var 
fremtredende.

Den er vakkert tonesatt! Tar meg i å 
nynne på den, nå og da. Det er egentlig 
ikke så mange år siden jeg oppdaget den, 
men har stor glede av å høre den, og å syn-
ge den.

Jeg utfordrer Kirsten Harbak til neste 
gang.

Rita S. Harbak

Red. merk: Barndomsminnet kommer ikke 
i dette nummeret, men er tilbake i jule-
nummeret.
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VANNRETT:
1. Stjele
3. Varmekilde
4. Moderne
5. Studere
9. Slår hele tiden...
10. Gang
11. Ikke

 LODDRETT:
1. Jentenavn
2. Hele gjengen
3. Sissel Iversen
6. Terge
7. Vanskelig
8. Tre like

Barnekryssord

Send løsningen til Menighetsbladet, 
Kirkekontoret, 7170 Åfjord
Innleveringsfrist er 31. oktober.  
Flaxlodd i premie.
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Livets gang
Døpte:
Åfjord
12.06.2011 Lise Sofie Engan Forfot
12.06.2011 Haakon Parelius Staven
24.07.2011 Tormod Morkemo
14.08.2011 Vetle Stjern Berdahl
14.08.2011 Emma Natnisha Halsaunet
14.08.2011 Julie Atisara Halsaunet
04.09.2011 Elias Bjørnevik Michelsen

Stoksund
03.07.2011 Remi Haltstrand Øian
03.07.2011 Anita Adan Hansen
21.08.2011 Samuel Blix

Vigde:
Åfjord
28.05.2011  May-Liss Svenning og 

Jan Morten Rånes
25.06.2011  Sara Lovise Rydberg og 

John Richard Tørhaug
23.07.2011  Hanne Raustein 

og Åge Frønes
23.07.2011  Mari Helen Hum-

stad og Hans Kvarme
06.08.2011  Kirsti Nederhoel og  

Øystein Vettran Thovsen
06.08.2011  Ingrid Langklopp og Niels 

Stagegaard, viet i Gisnadalen

Stoksund
02.07.2011  Rina Skjæran og Henrik 

Jen Wiktor Silverkant
30.07.2011  Tonje Elise Skjærvik og 

Magnus Gåsland Vang
30.07.2011  Astrid Sebulonsen og 

Geir Gabrielsen
06.08.2011  Maiken Bratt Elvestad og 

Christian Gabrielsen

Døde:
Åfjord
18.06.2011 Leif Jørgen Sandvik f. 1927
20.06.2011  Magnhild Helene  

Sørbotten f. 1942
26.06.2011 Jan Åge Strand f. 1975
18.07.2011 Anne Hårstad f. 1931
25.08.2011  Trygve Johannes  

Breivold f. 1924

Stoksund
25.06.2011  Arne Bjørn Svenning f. 1944
09.07.2011  Jørgen Edvard  

Stoknes f. 1920
12.07.2011  Sigrun Bergljot  

Gabrielsen f. 1936
24.07.2011  Magnhild Guttelvik f. 1923
31.07.2011 Ole Henry Skjærvik f. 1927

Bibeltekst: 1. Korinter 3, 10-17

I sommer har vi som nasjon vært gjen-
nom et forferdelig terrorangrep. Det har 
vært en krevende tid for oss alle, men mest 
for de som mistet noen av sine kjære gjen-
nom denne brutale udåden. Samtidig har 
det vært en mektig opplevelse å kjenne 
hvordan vi stod sammen som nasjon. Et 
samlet Norge stod opp og sang Nordahl 
Griegs dikt: «Til ungdommen», hvor det 
blant annet heter: «Skaper vi menneske-
verd, skaper vi fred.» Og videre: «Her er 
ditt vern mot vold, her er ditt sverd: troen 
på livet vårt, menneskets verd.» 

Det er nettopp noe av dette vi blir møtt 
med i søndagsteksten. «For Guds tem-
pel er hellig, og dette tempelet er dere».  
Hver enkelt av oss er av Gud, Skaperen 
selv, gitt en enestående stor verdi slik at 
Jesus kaller oss for «Guds tempel». Du 
og jeg er verdifulle, ikke for det vi utretter, 

men for de vi er i hans øyne. Mennesket 
har ikke bidratt noe til å fastsette sin egen 
verdi. Gud har konkret vist oss dette ved 
at den prisen han betalte for menneskets 
frelse var Jesu frelsende død og oppstan-
delse. 

Et kristent perspektiv på livet er at det er 
hellig. Fordi menneskets verdi er gitt av 
Gud, og er uavhengig av egenskaper, fer-
digheter, kultur eller rase, så er alle men-
nesker like verdifulle. Menneskelivet er 
hellig og ukrenkelig fra fosteret i mors liv 
til den gamles siste sukk. Menneskever-
det lar seg ikke gradere og kan heller ikke 
reduseres til et middel for andre formål.  
Sterkt og tydelig blir det i søndagsteksten 
sagt til menneskene at «den som ødeleg-
ger Guds tempel, skal Gud ødelegge. For 
Guds tempel er hellig, og dette tempel er 
dere.»

Av Nils-Tore Andersen, 
rådgiver, Den norske kirke

Personalia
n Tusen takk for all oppmerksomhet i an-
ledning min 70 årsdag.

Johan Elvebakk

n Takk for gaver, blomster og oppmerk-
somhet i anledning Frida sin konfirma-
sjon.

Frida, Unn og Arne Brunes

n Hjertelig takk for all oppmerksomhet 
ved min konfirmasjon.

Vilde Synnøve Aaknes

n Hjertelig takk for all oppmerksomhet 
jeg fikk på 70 årsdagen min.

Arnfinn Selseth

n Takk for oppmerksomheten på vår gull-
bryllupsdag 20. mai.

Hildur og Arne Markanes

n Tusen takk for blomster, hilsninger og 
minnegaver til Åfjord Blomsterfond ved 
vår kjære Markus Frønes’ død og begra-
velse.

Borghild, Marit og Edgar m/familier

n Takk for deltakelse
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og 
blomsterhilsninger ved Magnhild Guttel-
viks bortgang.

Oddvar og Agnar m/familier

n Hjertelig takk for minnegave gitt til an-
satte i Hjemmetjenesten, Gruppe Stok-
sund,  i forbindelse med  Sigrun Gabriel-
sen  sin begravelse.

Laila Refsnes
Avdelingsleder Hjemmetjenesten i Åfjord

n Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, 
oppmerksomhet, blomster, pengegaver til 
blomsterfondet og pengegaver til Grup-
pe 4 ved Åfjord Helsesenter i forbindelse 
med Jørgen Stoknes bortgang og begra-
velse.

Åsta Hosen
Odd Einar Stoknes, Bodil Stoknes, 

Erna Stoknes m/fam og To-
rill Svenning m/fam

Andakt

Du er Guds tempel



Oktober

n  Søndag 09.10 - 17.s.e. pinse  
Joh. 11,17-27 og 37-44.  
ingen gudstjeneste

n  Søndag 16.10 - 18.s.e. pinse.  
Mark. 2,18-28.  
Åfjord kirke kl 11:00. Gudstjeneste 
ved Kristian Kjenes. Ofring til Nor-
misjon. Høsttakkefest, ta gjerne med 
noe fra markens grøde som gevinst.

n   Søndag 23.10 - 19.s.e. pinse.  
Sal. 73,23-28.  
Åfjord kirke kl 11:00. Gudstje-
neste ved Kristian Kjenes. Ofring 
til TV-aksjonen. Stoksund kirke 
kl 14:00 Gudstjeneste ved Kristi-
an Kjenes. Ofring til TV-aksjonen. 

n  Søndag 30.10. Bots- og bededag.  
Hebr. 3,7-11.  
Åfjord kirke kl 11:00. Gudstjenes-
te ved Kristian Kjenes. Ofring til De 
fire diakoniinstitusjonene.Avskjeds-
gudstjeneste for diakon Else Ko-
ren Nesheim, velkomst for diakon-
arbeider Stine Kjenes. Kirkekaffe på 
Å misjonshus etter gudstjenesten.

n  Bønnemøte: Hver mandag 
på Å misjonshus kl 19.15

n  Kvinnegruppa: 25/10 kl 20. 
hos Annbjørg Tjørhom

n Basar Å misjonshus: 22.10 kl 18.
n  Misjonsforening Å: 13/10 hos 

Eva og Petter Monstad
n  Misjonsforening Sørdalen: 3/10 

hos Aud og Arne Amundal
n  Møteuke Å misjonshus: 18.-23. 

okt med Øyvind Rott.  Kl 19 tirs-
fre, lør kl 18 (basar), søn kl 15

n  Tirsdagsklubb: Kl 17-19, på Å 
misjonshus i Litjsalen: 4/10

n  Agentklubb: Sørdalen bede-
hus kl 17-18.30; 5/10, 19/10

n  Fritidsklubb: Sørdalen bede-
hus kl 17-19: 10/10, 24/10

n Skolelaget: På By bedehus; 5/10, 19/10
n  Hummer og kanari: kl 17-

18 i Åfjord kirke; 26/10
n  Maksklubb: Heggli barnehage kl 18-

19: 3/10, 17/10, 31/10 (hyggekveld)
n  Yngres: Samme tidspunkt 

som Maksklubb, men de hol-
der til på Å misjonshus

Aktivitetskalender
Gudstjenester og prekentekster er merket med n. Aktiviteter for barn og ungdom er merket med n. 
Misjonsgrupper, møteuker, kvinnegruppa, bønnemøte, basarer og annet er merket med n.
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n  Yngres, Stoksund: Kl 19 på Stok-
sund skole; 10/10 (basar), 24/10

n  Lørdagsskolen: By bedehus kl 
10.45-12: 15/10, 29/10

n B abysang: Kl 11 i Åfjord kirke: 3/10, 
10/10, 17/10, 24/10, 31/10

n  Småspeider’n: Hutjønna kl 
17.30-19: 5/10, 19/10

n  Storspeider’n: Hutjønna kl 
19-20.30, hver torsdag

November
n   Søndag 06.11 - Allehelgensdag  

Matt. 5,1-12. 
ingen gudstjeneste 

n  Søndag 13.11 - 22.s.e. pinse  
2.Mos. 3,11-15.  
stoksund kirke kl 11:00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til Strømmestiftelsen. 

n  Søndag 20.11 - Siste s. i k.året.  
Matt. 25,31-46.  
Åfjord kirke kl 11:00. Gudstjeneste 
ved Kristian Kjenes. Ofring til KIA. 

n  Søndag 27.11 - 1.s. i advent. 
Åfjord kirke kl 11:00. Gudstjeneste.  
Ofring til NMS.  
stoksund kirke kl 18:00. Lys-
messe. Ofring til Menighetsar-
beidet. Utdeling av 4-års boka.

n  Bønnemøte: Hver mandag 
på Å misjonshus kl 19.15

n  Kvinnegruppa: 22/11 
hos Greta Hanger

n Basar Å misjonshus: 22.10 kl 18
n  Misjonsforening Å: 3/11 på Å mis-

jonshus, 24/11 hos Lise Taraldsen
n  Misjonsforening Sørdalen: 1/11 

hos Liv Inger og Vidar Vingen
n  Julesalget på Å misjons-

hus: 11.-12. november
n  Møtehelg Sørdalen bedehus: 25.-

27. nov.  Kl 19 fre-lør, kl 15 søn
n  Tirsdagsklubb: Kl 17-19, på Å 

misjonshus i Litjsalen: 4/10

n  Agentklubb: Sørdalen bede-
hus kl 17-18.30: 2/11, 30/11

n  Fritidsklubb: Sørdalen bede-
hus kl 17-19: 14/11, 25/11

n  Skolelaget: På By bede-
hus: 2/11, 16/11, 30/11

n  Hummer og kanari: kl 17-18 i 

Åfjord kirke: 9/11, 23/11
n  Maksklubb: Heggli barnehage kl 18-

19: 14/11, 28/11(juleavslutning)
n  Yngres: Samme tidspunkt 

som Maksklubb, men de hol-
der til på Å misjonshus

n  Yngres, Stoksund: Kl 19 på Stok-
sund skole: 7/11, 21/11

n  Lørdagsskolen: By bedehus kl 
10.45-12: 12/11, 26/11

n  Babysang: Kl 11 i Åfjord kirke: 7/11
n  Småspeider’n: Hutjønna kl 17.30-

19: 2/11, 16/11, 30/11
n  Storspeider’n: Hutjønna kl 

19-20.30, hver torsdag

Desember
n  Søndag 04.12 - 2.s. i advent.  

Åfjord kirke kl 20:00. Lysmesse ved 
Kristian Kjenes. Ofring til Menig-
hetsarbeidet. Utdeling av 4-års boka.

n  Bønnemøte: Hver mandag 
på Å misjonshus kl 19.15

n  Onsdag 07.12. Stoksund kir-
ke kl 19:30 Julekonsert 

n  Søndag 11.12 - 3.s. i advent. Åfjord 
kirke kl 18:00 Julekonsert

n  Kvinnegruppa: 4/12 advent-
stund på Å misjonshus kl 16, 
13/12 hos Else Koren Nesheim

n  Misjonsforening Å: 15/12 hos 
Barbro og Øyvind Ugedal

n  Tirsdagsklubb: Kl 17-19, på Å 
misjonshus i Litjsalen: 4/10

n  Skolelaget: På By bede-
hus: Juleavslutning 17/12

n  Hummer og kanari: kl 17-
18 i Åfjord kirke: 7/12

n  Yngres, Stoksund: Kl 19 på Stok-
sund skole: 5/12 (juleavslutning)

n  Lørdagsskolen: By bede-
hus kl 10.45-12: 10/12

Savner du noe? Send inn i god tid til 
neste nummer!

n Konfirmantarrangement: 22/10 
samling i Stoksund kirke kl 10-16, 
22/11 Stoksundkonfirmantene under-
visning i Stoksund kirke, 27/11 lysmes-
se Stoksund, 3/12 samling Åfjord kirke 
kl 10-16, 4/12 lysmesse Åfjord kirke



Returadresse: 
Menighetsbladet, 7170 Åfjord

B-blad

Konfirmantjubilanter 2011

50-års jubilanter Stoksund kirke: 60-års jubilanter Stoksund kirke:
Arnold Stegali, Ragnvald Mortinius Herfjord, 
Bjarne Ottar Hosen, Torbjørn Skaret, Øystein Sørgård.

50-års jubilanter Åfjord kirke:
Bak fra venstre: Ottar By, Kåre Gotvassli, Sverre Hammer, Arne Forfod, 
Harald Rånes, Gunnar Rånes. Foran fra venstre: Ingrid Moen, Turid 
Lilly Dolmseth, Aud Jenny Eriksen, Åsta Alise Enoksen, Ruth Rein, Da-
grun Therese Aursøy, Karin Hildegunn Øverdal, Sylvia Aurora Hammer

60-års jubilanter Åfjord kirke:
Gerd Ester Hegerberg, Gunnar Valleraunet, Peder Julian Grøt-
ting, Petter Eimund Mølslett.


