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Andakt

Jeg gleder meg til jul. Eldste sønn i hu-
set og hans kjæreste kommer hjem. 

Min mor skal feire jul sammen med oss i 
Åfjord for første gang. Det blir folksomt 
i jula på prestegården i år og det gleder 
jeg meg til. Jeg er klar over at jeg er hel-
dig. Veldig heldig. Som har familie å fei-
re sammen med, et stort og nå også varmt 
hus å feire i, økonomi til å kjøpe presanger 
til mine, selv om de ikke får alt det de øn-
sker seg ( og det er kanskje like greit). 
Vi kan kjøpe inn det vi vil ha å spise. 
Julegrøt, ribbe, pinnekjøtt, laks og mas-
se julegodt vil vel stå på menyen i jula 
hos oss. Jo jeg er heldig og har mye å 
være takknemmelig for. Og jeg er 
heldigvis ikke alene om det i Åfjord.  
Jeg skulle ønske at vi alle som er så 
heldige denne julen kunne tenke 
og gjøre litt mer for dem som 
ikke er like heldige. Kanskje 
heller gjøre enn å tenke. De 
færreste av oss er tanke- 
lesere så det hjelper ikke 
så mye med tanken. At vi 
denne julen prøver å se de i 
nærmiljøet som ikke er like hel-
dige. Se om det er noe vi kan gjøre 

for å gjøre julehøytiden litt lettere.
På julaften tar vi opp offer til kirkens 

nødhjelp. Så gir jeg litt penger til dem 
som ikke er like heldige og føler meg gan-
ske så from. Nei, kanskje vi i år skulle gi 
litt mer enn å tømme lommene for små-
penger. Til brødre og søstre som virkelig 
trenger det. De som ikke har noe. Ikke 
har noen å feire med, ikke noe hus å fei-
re i, ikke har noe mat å sette på bordet. 

Det tror jeg hadde vært en fin presang 
til bursdagsbarnet Jesus. Det dere gjør 

mot en av mine minste gjør dere mot 
meg og det dere ikke gjør mot en av 

mine minste har dere heller ikke gjort 
mot meg, sa Jesus da han ble voksen. 

Noe å tenke på. Og så kan vi gjø-
re som gjeterne. Dra inn til Betle-

hem for å se dette som har hendt 
og som Herren har kunngjort 

oss. En frelser er født, vår 
frelser er født. Men ikke 
bare vår men verdens frel-

ser er født. Hva gjør det 
med deg, og hva gjør det 

med meg? Ha en riktig 
god jul alle sammen.

Kristian

Det siste året er vi mange som har job-
bet med ny gudstjenesteliturgi for kirkene 
våre. Tanken bak er at nå skal det ikke len-
gre være presten og organistens gudstje-
neste men hele menighetens. Flere skal 
involveres i forberedelsene og flere skal 
delta. Vi har nå sendt inn vårt forslag til 
biskopen og venter på hans godkjennelse. 
Går det i orden, starter vi med den nye li-
turgien 1. søndag i advent. 

Gudstjenesteutvalget har jobbet mye med 
detaljene, det er lagt fram for menighets-
møte i Stoksund og i Åfjord og menig-
hetsrådet har vedtatt det endelige forsla-
get. En del ting har blitt nytt og en del av 
det gamle er beholdt. Av nye ting så skal 
vi nå stå under første og siste salme. Jeg 
håper at salmesangen vil bli kraftigere av 
at vi står. Den gamle klokkerbønnen som 
mange var kjent med har nå kommet inn 
igjen. Vi skal sitte under tekstlesningene 
med untak av evangelieteksten. Medlitur-

ger skal ha flere oppgaver, bl.a er det i ho-
vedsak medliturg og ikke presten som skal 
lede kirkebønnen. Det som det var mest 
debatt om, var om vi skulle ta i bruk det 
nye Fadervår. Det var smertefullt for man-
ge at det nå blir enda et nytt Fadervår å 
forholde seg til. Jeg som prest kjenner jo 
også at jeg ikke lengre kan mitt Fadervår, 
men jeg lærer det vel etter hvert. Det nye 
fadervår er nok bedre enn det gamle og vi 
hører det på de fleste radioandaktene og 
nesten alle menigheter i Norge tar det nå 
i bruk. 

Jeg vet at det tar tid før vi får den nye li-
turgien inn under huden så jeg vil oppfor-
dre alle til å gå på gudstjeneste litt oftere 
enn før, slik at vi alle lærer og blir trygge 
på alt det nye. Jeg håper også at vi alle vil 
oppleve gudstjenesten som bedre enn før 
og at vi fortsatt føler oss hjemme i kirken. 
Det er jo livet vårt det handler om, våre re-
lasjoner til hverandre og til Gud.

Kristian Kjenes

Ny liturgi
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Mitt barndomsminne
Når jeg ble utfordret til å skrive om et 
barndomsminne syntes jeg det var vanske-
lig å velge, for jeg har så mange.

Men når dette skal være med i Menig-
hetsbladet som kommer ut før jul, vil jeg 
skrive litt om min barndoms juleforbere-
delser og julefeiring.

Julen var en stor høytid for oss ungene, da 
som nå, men feiringen var helt annerledes
Vi hadde ikke elektrisk lys og da heller 
ikke kjøleskap og fryseboks som nå, så 
julematen måtte stelles i stand den siste 
uken før jul og da ble det ekstra travelt.

Vi hadde ingen julegris, så det var ingen 
slakting. Vi hadde bare sauer i fjøset og 
noen høner, så slakting skjedde om høsten 
når sauene kom heim fra beite. Kjøttet ble 
saltet og det skulle vare til neste høst, så vi 
spiste aldri kjøtt midt i uken bare om søn-
dagene og da var det kjøttsuppe. Jeg hus-
ker godt hvor jeg gledet meg til å komme 
heim fra søndagsskolen og spise kjøttsup-
pe.

Men tilbake til julestria. Det ble vasket 
rundt og messing og kopper skulle pusses. 
Vi hadde ikke så mye av det, men vassøsen 
var av kobber, og så hadde vi to lysestaker 
i messing. Kniver og gafler ble også pusset 
for de var ikke rustfrie den gangen. Dem 
ble pusset på en fjøl med en slags rød stein 
Parafinlampene ble også pusset og lampe-
glassene.

Så ble det skiftet halm i bonstrene, det 
var madrassene vi hadde. Jeg husker det 
var veldig gøy den første natta etter at vi 
hadde fått ny halm i bonsteren, den var så 
høy at vi lå nesten helt opp i taket og det 
luktet så godt av halmen. Den måtte være 
høy den første tiden, for når vi hadde lig-
get noen uker ble den hard og liten. Det 
måtte være halm av havre som ble brukt til 
liggeunderlag. Og vi hadde en liten korn-
åker av havre. Kornet ble malt og av me-
let bakte bestemora mi havreflatbrød. Det 
skulle rekke hele året. Og halmen ble altså 
benyttet til sengene. Alt ble utnyttet den 
gangen.

Det ble bakt hvetebrød før krigen, men 
under krigen var det ikke å få kjøpt hvete-
mel. Melet var rasjonert og det var svært 
dårlig og vanskelig å bake av.

Mamma bakte smultringer og en formka-
ke med mandeldråper i og med kanelsuk-
ker oppå. Og de siste dagene før jul ble det 
bakt både potetlefser og tjukklefser.

Rene gardiner ble hengt opp om jule-
aften og da ble det skiftet rene putevar på 
sengene. Dynetrekka var av vevd ullgarn 
og de ble sprettet av dynene og vasket en 
gang om sommeren. Underlakena var også 
heimvevd av grå ullgarn.

Juleaften skulle alle vaske seg og ta på 
rene klær. Det måtte skje i stuen eller kjøk-
kenet, for det var bare der det var varmt, 
og i en stamp eller et vaskefat. Vannet måt-
te varmes på svartkomfyren.

Onkel hadde ansvaret for juletreet. Ofte 
gikk han til skogen om morgenen for å 
finne et pent tre. Han hadde spurt grunn-
eieren om lov til å finne seg et juletre og jeg 
tror ikke han betalte for det.

Når han kom heim tok han treet med 
inn i stuen og satte det på foten. Det var et 
lite tre som skulle stå på maskinskapet, for 
det var ikke plass på gulvet.

Det var også onkel som pyntet juletreet. 
Vi ungene stod å så på. Onkel var veldig 
nøye med at treet skulle være pent, og det 
tok tid å pynte juletreet.

Faldbordet i kjøkkenet ble båret inn i stua 
og satt midt på gulvet med begge skiver 
oppslått og så ble den hvite duken som  
oldemor hadde vevd, lagt på. Stuebordet 
ble flyttet til kjøkkenet.

På juleaften ble det satt på en stor gryte 
med saltet sauekjøtt og saurull. Jeg kan 
ennå huske hvor godt det luktet kjøtt over 
hele huset. Om julekvelden ble det kokt 
risengrynsgrøt, men under krigen var det 
ikke risengryn å få kjøpt, så da ble det 
rømmegrøt. Rømmen kjøpte vi på en av 
gårdene. Etter grøten ble det servert sau-
ribbe.

Første juledag ble det laget kålstapp og 
da fikk vi spise så mye kjøtt  vi ville. Det 
var veldig godt når vi spiste så lite kjøtt el-
lers i året.

Fra bestemor på Tørhaug fikk vi alltid 
en kurv med julemat, det var grisesylte og 
gomme og flesk.

Vi hadde ingen julegaver under juletret, 
men en jul før krigen, hadde onkel kjøpt 
to små kurver som han hengte på juletre-
et. I kurvene var det litt fiken og litt nøt-
ter. Det var en kurv til min bror og en til 
meg. Et godt minne fra min barndoms jul.

Før krigen husker jeg at det kom appelsi-
ner før jul. Husker den gode lukten på bu-

tikken når appelsinkassene stod der. Det 
ble kjøpt noen appelsiner og jeg husker at 
min bror og jeg fikk dele en appelsin før 
jul. Det ble aldri kjøpt noe godterier.

Vi fikk nye klær til jul som mamma syd-
de til oss. Men før jul hadde hun så mye 
sying til alle i nabolaget, at hun satt oppe 
til langt på natt for at hun skulle få alt fer-
digsydd.

Det største gode minne fra barndommens 
jul vil jeg fortelle til slutt. Det var under 
krigen, det var ingen ting å få kjøpt og  
ingen penger å kjøpe for. Da fikk jeg et 
julekort sendt fra Menny, nabojenta som 
var reist til Trondheim for å tjene til  
livets opphold. Det var et dobbelt kort og 
på innsiden av kortet var det en papirduk-
ke med klær. Jeg har aldri blitt så glad for 
noen julegave som jeg ble for den papir-
dukken. Jeg klippet ut dukken og klærne 
og hele jula tegnet jeg kjoler og kåper på 
gråpapir og klippet ut.

Jeg har fått mange fine og kostbare jule-
gaver senere i livet, men jeg har aldri opp-
levd den gleden som jeg følte over å få den 
papirdukken.

Jeg ønsker alle menighetsbladets lesere  
en riktig god jul og utfordrer Elsa Osen 
Sahin til å skrive sitt barndomsminne i 
neste nummer.

Hilsen Jorunn Momyr
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Min sang
Dette er en sang som jeg husker godt 
fra barndommen. Den ble sunget både 
hjemme og på skolen.

Jeg utfordrer Evelyn Tallaksen til å 
skrive om sin sang i neste nummer av 
Menighetsbladet.

Med hilsen Inger Marie Flenstad

Fager kveldssol smiler
Fager kveldsol smiler
over heimen ned,
jord og himmel kviler
stilt i heilag fred.

Berre bekken brusar
frå det bratte fjell,
Høyr kor sterkt det susar
i den stille kveld!

Ingen kveld kan læra
bekken fred og ro,
ingi klokke bera
honom kvilebod.

Så mitt hjarta stundar,
bankande i barm,
til eg ein gong blundar
i Guds faderarm. 

Teksten er skrevet av August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben i 1837, 

mens melodien er av C. H. Rinck. 
Peter Hognestad er mannen bak den 

norske oversettelsen.

Julenatt viste Gud oss hjartelaget sitt.
Han gav oss Jesus, – for at ingen skal 

vere åleine i livet lenger. 
Jesus kom for å gje seg sjølv til oss. 
Han viste særleg omsut for den som er 

einsam og utanfor, og for den framande.
I jula gjev vi og meir av oss sjølve enn 

vanleg. Vi viser vårt hjartelag.
Vi tenkjer på den som er framand mel-

lom oss.
I kristen og jødisk tradisjon  har det vore 

slik at når ein held festleg lag, skulle det  
vere dekt på til ein ekstra ved bordet. Det 
skulle stå ein ledig stol i fall ein framand 
skulle banke på døra og be om mat og hus-
rom. Ein skulle vere budd på at Kristus, 
Messias kom til festen. Og einkvar fram-
and som banka på, kunne vere Kristus, –
for han ser ut som alle oss andre.

Ja, det er til og med slik at vi trur at Kris-
tus kjem saman med kvar framand som 
bankar på døra vår og ber om mat og hus-
rom.

Det ligg djupt i julebodskapen at Jesus 
stiller seg saman med dei utstøtte. Tidleg 

vart han ein utstøtt sjølv.
For det var ikkje husrom i Betlehem for 

Jesusbarnet, Maria og Josef. Og dei vart og 
snart flyktningar, då kong Herodes stod 
dei etter livet.

Jesus Kristus slår følgje med den som er 
på flukt. Han gjev seg saman med den som 
er huslaus og einsam.

Mange framande, flyktningar, asylantar, 
romfolk og huslause bankar på døra vår 
for tida, både til oss som storsamfunn, og 
som einskildmenneske.

Dei ber om å få kome inn i varme og 
tryggleik hos oss. Kristus er i følge med dei.

Det er utfordrande å vere medmennes-
ke. Men og ei stor velsigning, – for Gud, 
vår skapar og frigjerar, har gjeve oss til 
kvarandre. 

Lat oss be om at Kristus sjølv hjelper oss 
å vise kristent hjartelag når vi møter vårt 
medmenneske.

Velsigna jul.
Biskop Tor Singsaas

Copyright Det Norske Bibelselskapet. Bilde: Nelly Bube

Guds hjartelag - og vårt
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Kirkens Nødhjelp er i Burma med nødhjelp 
til ofre for borgerkrigen. Vi har vært der i 
de tunge årene og vi svikter ikke nå.

 
I Burma er håpet om en bedre framtid 
tent etter at regimet nå har åpnet opp og 
viser vilje til en styrt overgang til demo-
krati. Men, uroen og krigen er ikke over i 
flere provinser. Fortsatt jages folk på flukt. 
Fortsatt er det ikke trygt å vende hjem. 
Gjennom kirkepartnere arbeider vi både 
på grensen og inne i landet, og vi gjør oss 
klare til å følge flyktningene hjem og slåss 
for deres rettigheter: Her er Wah Day 
Nyar sin livssituasjon i høst:

– Krigen har vært en del av livet mitt si-
den jeg var liten. Jeg opplevde at landsby-
en vår ble angrepet og vi måtte flykte man-
ge ganger, forteller Wah Day Nyar. Etter 
at hun ble gift, kidnappet soldatene man-
nen hennes flere ganger og tvang ham til å 
arbeide for dem. Til slutt drepte de ham:

– Da var jeg gravid med vårt andre barn 
og falt helt sammen. Jeg ville bare dø for 
jeg trodde vi kom til å sulte i hjel. Men 
noen venner klarte å holde liv i oss. Fami-
lien kom etter hvert til en landsby for in-
ternt fordrevne i Burma der Kirkens Nød-
hjelps partner arbeider.

– Her har jeg fått mulighet til å dyrke 
og selge sesamfrø, og sammen med andre 
i landsbyen har vi bygget opp igjen skolen 
så ungene kan få skolegang.

– Akkurat nå er det trygt her vi bor. 
Men myndighetene har bestemt at de skal 
bygge en stor demning her og da vil våre 
jorder stå under vann. Jeg gruer meg til 
enda en gang å være på flukt. Drømmen er 
å komme hjem til min egen landsby med 
alt jeg har lært og bidra til å bygge den opp 
igjen.

 Borgerkrig   
Når vi tenker på Burma tenker vi ofte på 
Aung San Suu Kyi og demokratibevegel-
sen i landet. Men det gjelder å huske på 
at landet også er åsted for verdens lengste 
borgerkrig. Kirkens Nødhjelp har jobbet 
for mennesker på flukt i Burma i snart 20 
år:

– Vi jobber med lokale organisasjoner 
som befinner seg der flyktninger og in-
ternt fordrevne er og gir livsviktig nød-
hjelp. Vi har gjennom det kirkelige nett-
verket nådd inn i områder som ellers har 

vært stengt for nødvendig mat og hel-
sehjelp. Dette nettverket er også en vik-
tig brikke i sivilsamfunnet i landet, som 
trengs for å ivareta folks grunnleggende 
rettigheter og for å bidra til at den nye 
åpenheten blir hele befolkningen til del, 
forklarer Anne Marie Helland, general-
sekretær i Kirkens Nødhjelp, og legger til:

Går du i kirken på julaften, er det stor 

sjanse for at du vil bli utfordret til å gi en 
gave til Kirkens Nødhjelps arbeid.  Gjør 
det, for det hjelper oss å nå lenger! Nå er 
det for første gang på mange år håp for 
Burma, og vi skal ikke svikte dem!

Jorunn Strand Askeland,  
Kirkens Nødhjelp

Barnekryssord

Send løsningen til Menighetsbladet, Kirkekontoret, 7170 Åfjord. 
Innleveringsfrist er 5. januar. Flaxlodd i premie.

Wah Day Nyar og barna har en dramatisk historie. Men nå øyner de håp.
Foto Greg Rødland Buick, Kirkens Nødhjelp

Gi håp til jul!
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Personalia
Denne spalten er åpen for personli-
ge hilsener. Annonseprisen er kr 100,- 
for inntil 30 ord. Betaling for annonsen 
sendes Menighetsbladet på bankgiro 
4345.06.19214.

n Hjertelig takk for all oppmerksomhet 
i forbindelse med min kjære Johannes sin 
bortgang og begravelse. Takk til gode hjel-
pere som har vært hos oss. Takk til gr. 3 for 
god pleie og omsorg. Takk til Stine for din 
fine sang i kirka.

Åse med familie

n Takk for all oppmerksomhet ved min 
bror Egil Løvstrands bortgang.

Sylvia

n Takk for minnegave gitt i forbindelse 
med Johannes Halsaunet sin begravelse.

Åfjord Helsesenter

n Takk for minnegave gitt i forbindelse 
med Borghild Tøsdal sin begravelse.

Åfjord Helsesenter

n Takk for minnegave gitt i forbindelse 
med Borghild Breivold sin begravelse.

Åfjord Helsesenter

n Takk for minnegave gitt i forbindelse 
med Solveig Berdal sin begravelse.

Åfjord Helsesenter

n Takk for minnegave gitt i forbindelse 
med Arvid Arnevik sin begravelse.

Åfjord Helsesenter

n Takk for minnegave gitt i forbindelse 
med Johannes Rønne sin begravelse.

Åfjord Helsesenter

n Takk for minnegave gitt i forbindelse 
med Harald Ramsø sin begravelse.

Åfjord Helsesenter

n Takk for all oppmerksomhet i anled-
ning min 90-årsdag 7. oktober.

Klara Oline By

n Tusen takk for besøk, gaver, blomster og 
telefoner på min 90 årsdag. En ekstra takk 
til familien for en super helg sammen med 
dere på IMI Stølen! 

Kåre Stjern

n Takk for vennlig deltagelse, blomster og 
minnegaver ved vår kjære Ingolf Buengs 
bortgang og begravelse. En spesiell takk 
til Åfjord Helsesenter for god omsorg og 
pleie.

 Oddbjørg Bueng med familie

Livets gang
Døpte:
Åfjord
12.08.2012  Ailo Evander Karlsen Andre-

sen, døpt i Stadsbygd kirke

25.08.2012  Jørgen Sæther Skansen, døpt 
i Sela kirke

22.09.2012 Hedda Frønes Mørreaunet
16.09.2012 Kristian Halsaunet
30.09.2012  Øystein Stavik Hildrum, 

døpt i Sauherad kirke
28.10.2012 Vegard Kvernstad Singsaas
28.10.2012 Alessandra Hallena Braseth
28.10.2012 Kristoffer Osen
04.11.2012 Hedda Rømma
04.11.2012  Camilla Emilie Skjærvik 

Iversen

Stoksund
23.09.2012 Stella Isobel Moen
23.09.2012 Margrete Konstanse Hårstad
21.10.2012 Emma Nikoline Skaldebø

Døde:
Åfjord
25.08.2012  Anton Georg Grøtting  

f. 1929
10.09.2012  Arvid Hermann Arnevik  

f. 1931
15.09.2012  Terje Johannes Adsen  

f. 1937
09.10.2012 Harald Ramsø f. 1920
08.10.2012 Johannes Rønne f. 1919
16.10.2012 Aslaug Marie Stjern f. 1922
29.10.2012 Ingolf Bueng f. 1929

Stoksund
08.09.2012 Knut Peder Skjærvik f. 1930
19.10.2012 Gunhild Sundet f. 1929
23.10.2012 Bjørn Bue f. 1958

Smånytt
Fra kirkevergen
Avskjed for prost Sven Tysdal
Sven Tysdal går over i pensjonistenes rek-
ker, og slutter som prost i Fosen. Det blir 
avskjedsgudstjeneste i Stadsbygd kirka 
søndag 9. desember kl 11. Menighetsbla-
det oppfordrer Åfjordingene til å delta 
der, da det ikke er gudstjeneste her hos oss 
den formiddagen.

Tysdal har vært prost i Fosen i siden juni 
1996. Stillingen er lyst ut og ny prost skal 
være på plass innen 1. april 2013.

Menighetsbladets økonomi
Hittil i år har gaveinntektene ligget noe 
under det som vi trenger for å drifte bla-
det. Sammen med dette nummeret av 
menighetsbladet sendes det ut en giro-
blankett for betaling av kontingenten til 
bladet, og vi håper at så mange som mulig 
vil bruke den. Det er ikke noe fast beløp 

i kontingent, så dette får hver enkelt be-
stemme selv.

Vi hører stadig at bladet leses, og at byg-
das folk er glad for at det kommer ut. Vi 
håper derfor at mange gir litt ekstra denne 
gangen slik at regnskapet kan gå i balanse 
også i 2012.

Åpningstider på kirkekontoret
Vi er få ansatte på kirkekontoret, og er ofte 
ute i samtaler med folk, men du skal nor-
malt finne en av oss der mandag til torsdag 
mellom klokka 10 og 12.

Vi anbefaler at du ringer på forhånd på 
tel 72535880, for å være sikker, dersom du 
ønsker å treffe oss. Telefonen er betjent 
mandag til fredag mellom kl 9 og 16.

Støtte til kristne barne- og  
ungdomsforeninger i kommunen
Menighetsrådet har vedtatt å gi noe til-
skudd til kristent barne- og ungdomsar-
beide i Stoksund og Åfjord. 

Søknad om bidrag sendes til Stoksund 
og Åfjord kirkelige råd, 7170 Åfjord innen 
10. desember. Søknaden må inneholde en 
beskrivelse av arbeidet som drives og hva 
pengene er tenkt brukt til.

Begravelsesdager i Stoksund og Åfjord
Ved dødsfall er det en selvfølge at vi på kir-
kekontoret rydder plass for de pårørende 
og deres behov.  Men vi er få ansatte og 
har som andre folk begrenset med tid, så 
vi ber om forståelse for at vi noen ganger 
må regulere dette.

Tirsdag, torsdag og fredag kl 11 og 13 
har vi satt av på våre kalendere til begravel-
ser, men i spesielle tilfelle kan det hende at 
vi må fravike noe fra dette.

Vinner av barnekryssordet i 
forrige nummer
Vi gratulerer Ryan Coyne som vinner av 
barnekryssordet i forrige nummer av me-
nighetsbladet. Flakslodd er sendt i posten.
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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.

Desember
n Lørdagsskolen på By bedehus kl 10.45-
12: 8. des
n Agentklubb og Fritidsklubb i Sørdalen 
kl 17-19.00: 10. des. Felles juleavslutning.
n Hummer og kanari: Juleavslutning 5. 
des kl 17-18.

Januar
n Juletrefest i Sørdalen bedehus 6. januar 
kl 15.00
n Lørdagsskolen på By bedehus kl 10.45-
12: 19. januar
n Agentklubb i Sørdalen kl 17-18.30: 16. 
og 30. jan
n Fritidsklubb i Sørdalen kl 17-19: 14. 
og 28. jan
n Småspeider’n og Storspeider’n har har 
møter i partallsuker fra onsdag 9. januar 
kl 18-19.30. Oppmøte på Hutjønna.
n Hummer og kanari: Oppstart onsdag i 
uke 3 kl 17-18.

Februar
n Lørdagsskolen på By bedehus kl 10.45-
12: 2. og 16. feb

n Agentklubb i Sørdalen kl 17-18.30: 13. 
og 27. feb
n Fritidsklubb i Sørdalen kl 17-19: 11. 
og 25. feb
n Småspeider’n og Storspeider’n har har 
møter i partallsuker kl 18-19.30. Opp-
møte på Hutjønna.
n Lørdagsskolen på By bedehus kl 10.45-
12: 2. og 16. feb

Desember
n Å Misjonssambandsforening har møte 
hos Daltveit 6. desember kl 19.00
n Bønnemøte hver mandag kl 19.15 på 
Misjonshuset
n Julemesse på By bedehus lørdag 1. de-
sember kl.13.00
n Tirsdagsklubben har møte på Å mis-
jonshus hver 1. tirsdag i mnd.
n Kirkekoret har øvelser hver onsdag i 
Åfjord kirke kl 19.30
n Adventstund på Å misjonshus 9. des 
kl 16.

Januar
n Å Misjonssambandsforening har års-

møte 13. januar på Å Misjonshus kl 19.00. 
n Sørdalen Misjonsforening har misjon-
møte hos Oddbjørg Karlsaunet 8. jan kl 
19.
n Årsmøte for Sørdalen Misjonsforening 
i Sørdalen bedehus 15. jan kl 19.
n Å Misjonssambandsforening har møte 
hos Tjørhom 31. januar kl 19.00
n Bønnemøte hver mandag kl 19.15 på 
Misjonshuset
n Kirkekoret har øvelser hver onsdag i 
Åfjord kirke kl 19.30. Oppstart i januar: 
16. Koret vil gjerne ha nye medlemmer!
n Martabasar By bedehus 5. jan kl.18.00
n Musikkoret Håp har øvelser på Å mis-
jonshus kl 20: 7. og 21. jan
n Kvinneforeningsbasar/NMS-basar i 
Sørdalen bedehus 4. januar kl 18.00

Februar
n Bønnemøte hver mandag kl 19.15 på 
Misjonshuset
n Tirsdagsklubben har møte på Å mis-
jonshus hver 1. tirsdag i mnd.
n Kirkekoret har øvelser hver onsdag i 
Åfjord kirke kl 19.30
n Musikkoret Håp har øvelser på Å mis-
jonshus kl 20: 4. og 18. feb

Desember
n Søndag 02.12 - 1.s. i adv.tiden
Matt 21,1-17
Åfjord kirke kl 11.00 Familiegudstjenes-
te ved Kristian Kjenes. Fireårsboka.
Ofring til menigheten.
Stoksund kirke kl 18.00 Lysmesse ved 
Kristian Kjenes. Nattverd. Fireårsboka. 
Ofring til menighetsarbeidet
n onsdag 05.12
Stoksund kirke kl 19:30 Julekonsert
n Søndag 09.12 - 2.s. i adv.tiden
Joh 16,21-24
Åfjord kirke kl 20:00 Lysmesse ved 
Kristian Kjenes. Offer til Åfjord kristne 
skolelag
n Søndag 16.12 - 3.s. i adv.tiden
Joh 5,31-36
Åfjord kirke kl 19:30 Julekonsert
n Mandag 24.12 - Julaften
Luk 2,1-20
Helsesenteret kl 11:00 Julegudstjeneste 

Stoksund kirke kl 13:00 Familieguds-
tjeneste. Offer til Kirkens Nødhjelp
Åfjord kirke kl 15:00 Familiegudstje-
neste. Offer til Kirkens Nødhjelp
n Tirsdag 25.12 - Juledag
Joh 1,1-14
Åfjord kirke kl 12:00 Høytidsguds- 
tjeneste ved Kristian Kjenes. 
Offer til menigheten
n Søndag 30.12 - Sønd.e. jul
Luk 2,25-35
Sela fjellkirke kl 14:00 Gudstjeneste. 
Offer til Selahaugens venner
Kirkekaffe og juletrefest etter 
gudstjenesten
n Mandag 31.12 - Nyttårsaften
Matt 11,25-30
Åfjord kirke kl 22:45 Gudstjeneste ved 
Kristian Kjenes

Januar 
n Søndag 13.01 - 2.s.i åpb.tiden
Kol 1,15-20
Åfjord kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved 

Kristian Kjenes. Vi minnes våre døde
Stoksund kirke kl 18:00 Gudstjeneste 
ved Kristian Kjenes. Vi minnes våre døde
n Søndag 27.01 - Såmannssøndagen
Matt 13,24-30
Åfjord kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved 
Kristian Kjenes. Speidergudstjeneste. Ut-
deling av bibler til femteklassingene

Februar
n Søndag 03.02 - kr.forkl.dag
Luk 9,28-36
Åfjord kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved 
Kristian Kjenes. Tårnagenthelg
n Søndag 10.02 - Sønd. før faste
Luk 18,31-34
Stoksund kirke kl 11:00 Gudstjeneste 
ved Kristian Kjenes. Fastelaven. 
Karnevalsgudstjeneste
n Søndag 24.02 - 2.s. i faste
Luk 13,22-30
Åfjord kirke kl 11:00 Gudstjeneste ved 
Kristian Kjenes

Gudstjenester

Barn og ungdom

Diverse aktiviteter
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B-blad

Som en liten julehilsen vil jeg dele det første verset  av «Mitt hjerte alltid vanker» med 
dere. Dette er en julesang som får meg til å finne julefreden i en ellers hektisk tid. Sangen 
er skrevet av den danske dikteren Hans Adolph Brorson i 1732. 

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom 
Der samles mine tanker som i sin hovedsum 
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt 
Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt

På vegne av Åfjord og Stoksund menighetsråd/fellesråd vil jeg ønske alle sammen en 
riktig god og fredfylt  jul og alle gode ønsker for året som kommer.

Inge Hårstad, leder

Julehilsen

Legat til verdig 
trengende formål i 

Åfjord sokn
Legatet ble opprettet i 1972 ved 

sammenslåing av flere enkeltlegater.
Legatets formål er å støtte verdig 

trengende og verdig trengende for-
mål i Åfjord sokn. Renteavkastningen 
av legatet kan utdeles hvert år. Inter-
esserte personer, organisasjoner eller 

andre sender søknad til:

Ordføreren i Åfjord kommune innen 
10. desember 2012.

Vibeke Stjern
ordfører

Julekonserter 
i Stoksund og 

Åfjord

Det blir julekonsert i 
Stoksund kirke 

onsdag 5. desember kl 19.30
Kor, korps og solister deltar.

Alle velkommen!

Det blir julekonsert i 
Åfjord kirke 

søndag 16. desember kl 19.30
Kor, korps og solister deltar.

Alle velkommen!


