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Jesus sa: «La ikke hjertet bli grepet av angst. 
Tro på Gud og tro på meg!  I min Fars hus er 
det mange rom. Joh 14
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«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det 
mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil g jøre i stand et sted for 
dere? 3 Og når jeg har gått og g jort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere 
til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.»

Joh 14,1-4

Veien til den store gleden
 Hvordan skal vi møte frykten? Jesus mø-
ter oss i adventstiden med disse ordene: 
«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro 
på Gud og tro på meg.»

 
Ordene leder tanken til julenatten. Vi 

har sett dem for oss mange ganger: Gje-
terne i den stille natten blir forskrekket 
av en engel som var omkranset av lyset fra 
Herrens herlighet. De ble overveldet av 
redsel, står det, og det kan neppe ha vært 
lett å følge engelens ord til trøst: «Frykt 
ikke». 

 
I følge psykologer reagerer de aller fleste 
mennesker på frykt med forvirring. Plan-
legging og rasjonelle tanker kobles bort; 
det tar for mye tid og energi. Dessverre 
overtar et litt mer primitivt område av 
hjernen, som har lite erfaring med nødsi-
tuasjoner, og derfor sender de fleste men-
nesker ut i helt irrasjonelle handlinger.

 
La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Je-
sus til disiplene like før han feiret siste på-
skemåltid med dem. Rådet han gir, kan vi 
ha god bruk for. Men lett er det ikke. Bare 
noen dager senere ser Jesus ned på men-
neskeheten fra korset og sier: «Tilgi dem, 
for de vet ikke hva de gjør». Og 
det er sant. Vi er forvirrede. Vi 
ødelegger skaperverket, vi er grå-
dige og egoistiske. Kanskje er det 
frykten som driver oss. 

 
Men Gud vil ikke at vi skal være 
forvirret. Han sier: «Stol på 
meg!» Gjeterne på Betlehems-
marken fikk en konkret oppgave 
til hjelp mot forvirringen: «Jeg 
forkynner en stor glede», sa en-
gelen. De ble oppfordret til å gå 
til stallen for å finne Frelseren i 
krybben.  

 
Så går også vi med lang-

somme skritt mot julefei-
ringen. Gjennom advent 

er vi invitert til å dele forventningen om 
han som stadig kommer i julens evan-
gelium, i ord og sakrament. Guds Sønn 
deler menneskelivet med oss, og han viser 
oss veien til Gud. Guds Sønn kom til oss 
for å være sant menneske sammen med 
oss. Han leder oss til ham som skapte oss. 

«La ikke hjertet bli grepet av angst, men 
tro på Gud og tro på meg». Det er slik 
han viser oss veien vi skal gå. Han forkyn-
ner at frykten skal vike for glede. Det er 
ikke et lettvint livsmestringsråd. Jesus sier 
at vi vet veien dit han går. Og det er sant: 
I tro vet vi det. Det er adventens vei. Vi 
går den i tillit til Guds nåde som viser oss 
kjærlighetens vei. Den går til vår neste. 
Den går til flyktningen og til den utstøtte. 
Den går til et såret skaperverk. Den er 
bygget av kjærlighet og tjeneste.

 
Velsignet jul.

Preses Helga 
Haugland Byfuglien

Andakt
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Egentlig er jeg ingen skribent. I tillegg 
har jeg vansker med å huske tilbake til 
barndommen.

For å få hjelp til å sette i gang de «små 
grå», hentet jeg fram albumet mitt fra 
jeg var liten, og mimringen startet. Leste 
også litt i hytteboka fra Strompetjern, 
og fikk nye minner.

Mine foreldre har vokst opp i Åfjord, 
pappa i Mørreaunet og mamma i Sør-
dalen. Derfor var det naturlig, selv om 
jeg vokste opp på Heimdal, at mange av 
opplevelsene jeg hadde i min barndom 
var knyttet til turer til Åfjord.

En av de største turene vi hadde, 
skjedde i 1959. Vi startet i Mollan i Ver-
ran hos mammas tante Signe og onkel 
Jacob. Det var mamma og pappa, tante 
Gerd, min bror Knut Arne og min søs-
ter Sissel som dro ut på fjelltur sammen 
med meg.

Første etappe var til Mollsetra i 
Grønnlia, dag to gikk vi til Lysvatnet.  
(Sjekka forresten protokollene på Lys-
vatnet i vinter og fant oss alle innskrevet 
der!)

Etter en god natts søvn, trasket vi vi-
dere via Reinsjøen til Strompetjern og 
hytta til mammas onkel Ivar. Pappa fikk 
hjelp av Konrad Murvoll med båten og 
de otret i Reinsjøen, 60 fisk ble tatt opp! 
Husker ikke at vi ble lokket med noe 
godis, men med tålmodige foreldre og 
tante Gerd, så gikk det bra… Vi hadde 
lite annen mat med på turen. Det ble 
fisket der det var mulig.

Mamma fant hvetemel i Ivarbua og det, 
sammen med vann og litt sukker ble til 

deilige nystekte vafler.
Ved Ivarbua renner det en liten bekk. 

Der foregikk alt kveldstell og morgen-
stell. Husker godt at vi sto der tre små 
søsken i alderen 4-6 år, og pusset ten-
nene før vi skulle legge oss, et morsomt 
minne.

Siste dagen gikk vi (sikkert med man-
ge pauser) ned til Breivolden, gården der 
jeg bor nå.

En uforglemmelig og fantastisk tur. 
Jeg har aldri gått turen senere, men har 
vært mye i fjellet her, både sommer og 
vinter.

I tillegg til turer til Åfjord, var vi ofte i 
Våler i Solør. Mine besteforeldre flyttet 
fra Breivolden og dit tidlig på femtital-
let.

På en av turene kjørte hele familien, 
som nå var blitt seks stykker, sammen 
med bikkja Fink, i pappas pickup. 
Mamma, pappa og lillesøster foran, og 
vi tre største barna på et hjemmesnekra 
plankesete baki. Det var absolutt ikke 
godt å sitte på.

Vi kom til Atna, der bilen gikk i styk-
ker. Vi ble tauet videre til et verksted i 
Koppang hvor bilen ble reparert og vi 
måtte overnatte. Vi hadde med oss et 
grønt spisstelt.

Dette ble satt opp midt i sentrum av 
Koppang. Bildet beskriver bilen og stør-
relse og fasong på teltet. Der sov vi alle 
seks, sammen med Fink den natta.

Bilen ble reparert og vi kunne kjøre 
videre. Stor var gleden da vi endelig kom 
fram til mormor og morfar.

Det er utrolig hva bilder bringer fram 
i hukommelsen. Dette var en morsom 
utfordring.

Jeg vil utfordre Eli Dalsaune til å skri-
ve noe i neste nummer fra sin barndom.

Heidi Nilsen

Mitt barndomsminne Min sang
Julen nærmer seg, og med den et hav 
av nydelige tekster og melodier. En av 
disse har alltid gjort ekstra inntrykk 
på meg. Med sin sterke tekst og rø-
rende vakre melodi, er den garantert å 
skape julestemning for meg. Min sang 
er Deilig er jorden.

Deilig er jorden

Deilig er jorden, 
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
 
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden,
menneske fryd deg.
Oss er en evig Frelser født

Bernhard Severin Ingemann

Ønsker å utfordre min navnesøster 
Grethe Harbak Aaknes til å skrive om 
sin sang. 

God jul!
Hilsen Grethe Mette Aaknes
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Redebygging
Det begynner å bli noen år siden jeg holdt 
på med redebygging, eller skryter jeg på 
meg nå? Det var vel Stine som var arkitek-
ten bak redebyggingen. Det vil si å gjøre 
alt klart til en familieforøkelse. Kanskje 
greit at et svangerskap tar 9 mnd, slik at 
de ivrigste skal rekke å bli ferdige med alt 
som skal gjøres. Barnerommet skal stå 
klart til å ta imot den lille. Det er omsorg 
og gjestfrihet som ligger bak redebyg-
gingen. Men også forventning og lengsel. 
Tanker og drømmer. Hvordan vil livet bli 
med en til i huset, en som i alle fall i noen 
år fremover vil være sjefen, og alt av dag-
lige gjøremål bli styrt av.

Det er snart jul. Redebygging der også. 
Hus som skal vaskes, hver krik og krok, 
det skal pyntes, det skal bakes, det skal 
handles inn. Vi skal feire en familieforø-
kelse, et lite barn, men ingen hvem som 
helst. Verdens frelser skal vi feire. Glipper 
han i all redebyggingen? Eller klarer vi å ha 
forventningene og lengslene etter han som 
skal komme, som alt har kommet. Det ble 
lite redebygging da han ble født i en skit-
ten stall, langt borte fra fra der Maria og 
Josef bodde. Men forventningene var der. 
Maria som grunnet på alt i sitt hjerte.

Det er min utfordring til alle sambygdin-
ger i denne adventstida, en åndelig rede-
bygging med lengsel og forventninger, et-
ter Jesus. Hva betyr det for deg og meg at 
Jesus kom til jorden? Han vil være Herre i 
livet mitt, og vil at mine daglige gjøremål 

skal bli styrt av han. Men lar jeg han slippe 
til? Kanskje på tide å ta frem de gamle 
armbåndene hvor det stod: WWJD, what 
would Jesus do, Hva ville Jesus ha gjort? 
Hva ville Jesus ha gjort i møte med de 

menneskene vi møter i adventstida og i 
Jula? Hvordan ville han tatt de imot, hva 
ville han ha gjort for dem? En riktig god 
adventstid og julehøytid til dere alle.

Kristian

Julehilsen fra Kristian Kjenes

Julekonserter
Det blir julekonsert i Åfjord kirke 13. desember kl 18.00, og i 

Stoksund kirke onsdag 16. desember kl 19.00.
Kor, korps og solister deltar.

VElKoMMEN!

Julekonsert 
Åfjord

Det blir julekonsert i Åfjord kirke 
søndag 11. desember kl 18.00

Bygdas kor, korps og solister deltar.

VElKoMMEN!

Julekonsert 
Stoksund

Det blir julekonsert i Stoksund kirke 
mandag 19. desember kl 18.00

VElKoMMEN!

Basar
Martabasar på By bedehus, fredag

6. januar kl 18.00

Kvinneforeningsbasar for NMS 
i Sørdalen bedehus 

torsdag 5. januar kl 18.00
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Under høsttakkefesten i Åfjord kirke 23. 
oktober ble årets takknemlighetspris ut-
delt.

Takknemlighetsprisen tildeles årlig noen 
fra Åfjord og Stoksund menighet som 
har utmerket seg på en spesiell måte ved 
å vise omsorg og omtankte for andre, eller 
å ha bidratt på en spesiell måte med frivil-
lig innsats i kirken, på kirkegården eller i 
menigheten for øvrig.

Prisen for 2016 ble tildelt Arne Hum-
stad.

Slik uttrykte menighetsrådet seg i den 
forbindelse:

«Vi ønsker å vise vår takknemlighet for 
alt det du har lagt ned av frivillig innsats  
gjennom mange år. Du har utmerket deg 
på en spesiell måte med din hjelpsomhet 
og innsats gjennom mange år ved kirkene 
og kirkegårdene våre.»

Menighetsbladet vil også gratulere Arne 
med denne ære.

Digital innmelding og utmelding 
av den Norske Kirke
Det er nå kommet på plass en digital løs-
ning hvor man både kan melde seg ut og 
inn av Den Norske Kirke. Vi som jobber i 
kirken er veldig glade for denne løsningen. 
Det har dessverre vært mye rot med med-
lemsregisteret. Det er kanskje ikke så rart 
siden det var de håndskrevne kirkebøkene 
som i sin tid var kirkens medlemsregister. 
Den tid er forbi, og nå ser det ut til at det 
blir ryddet opp. Vi i kirken ønsker selvføl-
gelig ikke at noen skal være medlemmer 
i kirken mot sin vilje. Etter at løsningen 
kom på plass har vi fått noen innmeldin-
ger og noen utmeldinger i kommunen vår. 
Vi ønsker her å informere litt om hvilke 
praktiske konsekvenser det får hvis man 
melder seg ut.

Alle er velkommen til Gudstjenester og 
arrangementer i regi av kirken. Der vil vi 
aldri spørre om medlemskap.

FAdder
For å være fadder må man være medlem 
av Den Norske kirke eller et annet kristent 
trossamfunn som ikke forkaster barnedå-

pen. Det å være fadder er et tillitsverv. 
(Man får ikke tillitsverv i organisasjoner 
man ønsker å stå utenfor.)

KonFirmAsjon
Ikkemedlemmer kan delta på konfir-
masjonsundervisningen, men selve for-
bønnshandlingen krever at man er døpt 
og medlem av kirken.

Vigsel
Kirkelig vigsel forutsetter at en av ektefel-
lene er medlem av kirken.

grAVFerd
Kirkelig gravferd blir som regel ikke gjen-
nomført når avdøde står utenfor kirken. 
Jeg som prest synes det er respektløst 
ovenfor avdøde å ha en kirkelig begravelse 
hvis avdøde har meldt seg ut. Dersom de 
nærmeste pårørende ønsker kirkelig med-
virkning ved gravferden, kan presten åpne 
for å forrette kirkelig gravferd.

Fellessrådet er kommunens gravferds-
myndighet. Alle kommunens innbyggere, 

uavhengig av livssyn og religion, vil bli grav-
lagt etter ønske ved en av gravplassene våre.

VAlg
Det er kun medlemmer som har stem-
merett ved kirkevalgene. Som medlem av 
råd og utvalg har du stor innflytelse på kir-
ken lokalt og sentralt. Man må også være 
medlem av kirken for å inneha kirkelige 
stillinger.

innmelding
Det er fullt ut mulig å melde seg inn igjen 
i kirka, og det er dessuten mulig for folk 
som før ikke har vært medlem å melde seg 
inn. Har du hatt kristen dåp som barn el-
ler voksen, vil du ikke bli døpt på nytt når 
du melder deg inn.

Som medlem blir du del av et stort fel-
lesskap med vår verdensvide kirke og vår 
lokale kirke, med de feil og mangler et slik 
fellesskap selvfølgelig også har. Kirken vil 
følge deg fra vugge til grav, med Jesus som 
den ubestridte Herre og mester.

Kristian Kjenes

Menighetens takknemlighetspris

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

Åfjord
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Denne gang handler det om Kaspar Hen-
rik Hansen som var sokneprest i Jøssund 
og Aa og prost i Nord Fosen prosti. 

Han var sokneprest i Åfjord i perioden 
1890-1923. Han var først prest i Tolga, 
så på Ørlandet. I 1917 ble han også valgt 
som prost i Nordre Fosen prosti.

Kaspar Henrik Hansen var født i 1849 
på Senja og gift med Ellen Johanna An-
gell født 1843 på Steinkjer. Hennes mor 
Susanna Marie Elisabeth Angell døde i 
prestegården i 1890, og ble gravlagt på 
kirkegården i Åfjord. Hennes minneplate 
finnes enda.

Kaspar og Ellen fikk ikke egne barn, 
men de tok til seg to jenter, Haldis Steen 
Hansen, født 1881 fra Orkdal og Lilly 
Hjørdis Korto Hansen, født 1889 fra 
Trondheim. Begge to vokste opp i preste-
gården i Åfjord.

Han bodde også i Åfjord som pensjonist, 
der han vikarierte en god del i prestestil-
lingen inntil han døde i 1932. Begravelsen 
med likskue der han lå i fullt presteordi-
nat i Åfjord kirke, samlet mye folk. Han 
var svært godt likt av Åfjordingene.

BArnA i prestegården
Vi vet lite om hvorfor Ellen og Kaspar tok 
over foreldreansvaret for Haldis og Lilly 
Hjørdis.

Men presteparet hadde store, omsorgs-
fulle hjerter, og Ellen Johanna kjente sik-
kert godt til hva hennes slektning Thomas 
hadde betydd for de fattige i Trondheim. 
Barna fikk gode år i prestegården.

Haldis var datter av farver Olaf Martin 
Steen fra Orkdal.

Hun ble seinere gift med amtsdyrlege 
Martin Sundby i Åfjord. Han døde i 1933. 
Da flyttet hun sammen med Torger Gu-
nerius Olsson. Sistnevnte ble omtalt som 
«pastoren» fordi han hadde virket som 
pastor i en menighet i USA tidligere. Hal-
dis døde i 1948. 

Lilly Hjørdis var datter av Valborg 
Hansen og musikkdirektør Emil Theodor 
Kortoe i Trondheim. Emil døde i 1892 og 
Valborg flyttet tilbake til Oslo. 

Lilly Hjørdis ble seinere gift med Reidar 
Wisth. De fikk to sønner og hun døde i 
1982 i Trondheim.

HVerdAg i prestegården
En av Lillys sønner, Henrik, har nedskre-

vet en masse opplevelser han hadde som 
barn hos «besteforeldrene» i prestegår-
den i Åfjord.

Han skriver blant annet slik: «Min be-
stefar var en meget avholdt prost av den 
gamle ortodokse type. Han var meget 
sparsom når det angikk seg selv. «Det 
greier seg til mig», var hans motto.

Jeg husker en gang at far skulle finne 
juletre. Han fikk da beskjed av bestefar at 
han ikke måtte ta det peneste treet han så. 
Vi måtte jo le. Det var flere tusen dekar 
med granskog som tilhørte prestegården. 
Det samme juletre blev på nyåret båret 
over gården og bort i kommunelokalet og 
brukt under julefesten der. 

Det fortelles at han returnerte 500 
kroner til departementet da den nye pre-
stegården blev bygget. Ikke skulle det være 

vask på kjøkkenet. Panel på vegger i ganger 
med mere var jo unødvendig. Tanken var 
jo god. Men de senere prester var vel ikke 
fullt så sparsomme. Prisene hadde jo ste-
get meget siden prestegården blev bygget, 
så det blev en dårlig besparelse når dette 
skulle fullføres etter tretti – forti år.»

AtmosFæren på prestegården
De som bodde og virket på prestegården 
var som et eget lite samfunn. Under fol-
ketellingen i 1900, bodde og virket det 19 
personer på prestegården på Aa.

Henrik forteller at det var «en egen at-
mosfære over hele prestegårdssamfundet. 
Det var bestandig to piker på kjøkkenet. 
Hver kveld med nogen få unntak holdt 
bestefar andakt. Denne blev holdt ¼ før 
10. Da kom også pikene inn og deltok i 

Prester i Åfjord

Bilde øverst: Kommunelokalet/prestegården og kirkegården cirka 1910.
Bildene under: Gravmonunentene til Kaspar, Ellen og Susanna.

Dette bildet er tatt på Kirkholmen som mange ganger ble benyttet som overnattingssted for 
Bjørnørprestene. Når bildet er tatt, og i hvilken anledning, vet vi ikke, men det må være en 
gang rundt 1930. Som nummer tre i bakerste rekke fra venstre er sokneprest Hov. Ytterst til 
høyre kirkesanger Osen, og sittende foran til høyre er prost Henrik Kaspar Hansen.
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denne. Jeg ser dem enda for mig der de satt 
i hvite storforkler. 

Og så var det sengetid. Lampene blev 
slukket og alle gikk og la sig. 

Om sommeren kunne det gives tillatelse 
til litt krokkertspill på gården etter denne 
tid.»

VedoVnene i AA KirKe 
«I kirken var det store vedovner. Når 
det ble vasket blev spyttbakkene tømt i 

ovnene og fylt med hakket eine. Koret 
var også hvitskuret med hakket einer. 
Før jul kom det av og til nogen av kvin-
derne i bygda og spurte om å få låne 
kirkenøkkelen. De skulle ta bjørkaske fra 
ovnene og lage lutefisk. Tankene gikk da 
tilbake til spyttbakkene.»

jul i prestegården
«Julaften kan jeg ikke huske at det var 
nogen Gudstjeneste i kirken. Veiene var 
jo lange, så det hadde vel ikke kommet 
så mange mennesker. Jeg var forresten til 
stede da det første juletre blev pyntet i Aa 
kirke.

I prestegården blev julen feiret etter 
gammel tradisjon. Jeg fikk aldri være med 
å pynte treet. Dobbeltdørene var lukket 
inn til bestestua hvor treet stod. Men når 
dørene blev åpnet og treet stod der med 
alle lysene tendt, virket jo det hele over-
veldende på mig. Det var jo stearinlys den 
gangen. Det blev en egen stemning med 
lukt av frisk gran og levende lys.

Det var jo gaver også. De var utpakket, så 
det var ikke så vanskelig å gjette hvem som 
skulle ha de forskjellige gaver. Forpakter-
folket kom også inn og fikk kaffe, kaker og 
presanger. Bestefar leste juleevangeliet og 
det blev sunget julesanger. Etter en stund 
gikk forpakterfolket over gården tilbake 
til sig selv og fortsatte juleaften. Vi fort-
satte hos oss. Tradisjonell kost var lutefisk 
og risengrøt.

Juledag var det høimesse i hovedkirken. 
I annekskirken i Jøssund var det høimesse 
annen juledag.» 

Andre beretninger fra prestegården kom-
mer i seinere nummer av menighetsbladet.

Artikkelen er redigert av  
menighetsbladets redaktør Helge Nilsen

Kilder og bilder: Store norske leksikon, 
Wikipedia, Thomas Angells stiftelser, 
Åfjord gårds- og slektshistorie, Slektsfo-
rum på DIS-Norge og beskrivelser fra Aa 
prestegård gjort av Henrik Wisth,

Menighetsbladet retter en takk til Henriks 
datter Eva Wisth Thun, som velvillig har 
latt oss få del i Henriks notater fra livet i 
prestegården.

Fakta om 
Angell-familien 
Prestefruen Ellen Johanna var av 
den berømte Angell-slekta.

Hennes tipp-tipp-tipp-oldefar 
Lorentz Mortensen Angell, var 
bestefar til Trondheims rikeste 
mann og byens velgjører, Thomas 
Angell. 

Lorentz Mortensen tok navnet 
Angell, etter området han kom 
fra, Angeln i Slesvig, Tyskland, 
da han slo seg ned i Trondheim 
omkring 1650. 

Han var gift tre ganger og fikk 
17 barn.

Lorentz Angell må karakterise-
res som en gründer med stor G: 
Fandenivoldsk, dristig, kløktig og 
innsiktsfull. Han bygde opp en 
betydelig formue som storkjøp-
mann, skipsreder, medeier i Røros 
kobberverk og godseier i Midt- og 
Nord-Norge

Med sine to første koner fikk 
Lorentz Mortensen betydelige 
økonomiske midler, med alle fikk 
han viktige forbindelser, med hen-
holdsvis det øverste kjøpmanns-
sjiktet i Trondheim, med ekspor-
tinteressene i fiskeridistriktene og 
med kobberhandelen.

Angell var også rådmann i 
Trondheim i fjorten år.

Tross problemer med  sjørøvere, 
storbrannen i Trondheim (1681) 
og periodevis svikt i fisket, var 
Angell ved sin død en av landets 
rikeste menn.

Thomas Angell arvet mange 
av disse store verdiene etter sin 
far og farfar. Han huskes i første 
rekke fordi han testamenterte sin 
formue til de fattige i hjembyen 
Trondheim. Med hans formue 
som grunnlag kunne Thomas 
Angells stiftelser i årene etter hans 
død finansiere store deler av byens 
sosialbudsjett, og deler av byens 
øvrige budsjett i tillegg. 

Pastor Torger G. Olson sitt gravminne.

Bauta for Thomas Angell ved 
Nidarosdomen.
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Finn 5 feil
Det var ikke ledig rom i Betlehem for Josef og Maria. 
De to bildene er nesten like. Finn du de fem feilene på bildet under?

Finn veien til Jesusbarnet i krybben!

Tegninger: Karoline Andersen
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Han svarte
: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i ak
sjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet
Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 

og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
 hjem i posten)

16 blader + 1 CD 
= kun 399,- 

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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Bevaring av gravminner på 
kirkegårdene/gravplassene
Menighetrådet ønsker å kartlegge hvilke 
gravminner som skal vernes/ bevares  på 
kirkegårdene/gravstedene våre. Menig-
hetsrådet har oppnevnt en kirkegårds-
komite som har fått et mandat å legge 
fram forslag til verneplan for gravplasse-
ne våre innen utgangen av 2017. Vi har 
fem gravplasser som er veldig forskjel-
lige; Åfjord, Tårnes, Revsnes, Stokkøy 
og Linesøy.

I følge forskrift til Gravferdsloven § 
27 er det forskjellige kriterier man kan 
legge vekt på:

«Kirkelig fellesråd kan vedta at om-
råder av gravplassen eller enkeltgraver 
med gravminner og annet utstyr skal 
bevares. Slikt vedtak kan blant annet 
gjøres dersom gravminner på et område 
av gravplassen eller en grav er av en viss 
alder, at det representerer en stilhistorie, 
har et lokalt særpreg i form eller mate-
rialbruk, gir uttrykk for en interessant 
personalhistorie eller er unikt. Grav-

plassvedtektene skal inneholde egne be-
stemmelser for de områder eller graver 
som vedtas bevart.»

Kirkegårdskomiteen ønsker å prate 
med folk i denne prosessen. Ta gjerne 
kontakt om du har noen synspunkter på 
hva som bør tas vare på, eller historier 
som er knyttet opp imot hendelser og 
personer. Gravminner du mener betyr 
noe spesielt.

Vi vil være lydhøre for innspill i denne 
prosessen, slik at Menighetsrådet som 
vedtar verneplanen i siste instans har et 
bredest mulig materiale å gå ut fra når 
verneplan vedtas.

Kirkegårdskomiteen består av:
Reidar Moen
Ludvik Fageraunet
Per Kristian Sydskjør
Jan Jostein Forfod
Anne Marie Aaknes
Brit Helen Hoås 

Oppgradering ved 
Stoksund kirke og 
kirkegård
Det er satt av midler i kommunens in-
vesteringsbudsjett til oppgradering ved 
Stoksund kirke. Noe av dette arbeidet er 
gjort. Blant annet er støttestolper under 
kirka byttet ut og fundamentert og alle  
utvendige trapper er  reparert.  Arbeidet 
med oppgradering av kirka vil fortsette 
april 2017. 

Videre har menighetsrådet fått omdis-
ponert midler til oppgradering av bårehus 
og kirkegård. Det er byttet tak på bårehu-
set på Refsnes, vindskier og vinduskled-
ning er byttet, dør er skifta ut, veggene 
er pusset og malt og det vil bli støpt nytt 
gulv i bårehuset.  Ny port til kirkegården 
er under arbeid, og vil være på plass i løpet 
av vinteren.

Kirkevergen

Det har vært mange dåp i kirkene våre 
denne høsten og søndag 23. oktober ble 
fem barn båret til dåpen i Åfjord kirke.  

Kjell Vingen, en av dåpsfedrene, had-
de tatt med seg isblokker fra Sydpolen 
da han var der julaften 2011, 100 år etter 
Roald Amundsen. 

Da han pakka isblokkene i sekken den 
gangen, tenkte han ikke på at de skulle 

ende opp som dåpsvann i Åfjord kirke. 
De som ble døpt i Åfjord kirke denne 

dagen, ble derfor døpt i vann fra Sørpo-
len. Disse fem smårollingene er forelø-
pig uvitende om dette, men foreldrene 
tok nok med noe av dåpsvannet hjem 
slik at de senere kan bli påmint både 
dåpsløftet og det spesielle dåpsvannet. 

Døpt i vann fra Sørpolen
Foto: Olav Leistad Hove

            AURORA 
DESIGN & MEDIA AS

AURORA FORLAG

   AURORA 
DESIGN & MEDIA AS

AURORA FORLAG

Hvert sted, hver kommune har sine unike og vakre steder. Naturen gir 

oss mange flotte opplevelser, uansett hvilken årstid vi oppsøker den. 

Åfjord har et rikt mangfold av natur å by på. I Åfjordsnatur har Arne 

Hugdal samlet noen av sine beste fotografier og opplevelser som han 

deler med oss. Plante- og dyreliv, fjell og sjø, innland og kyst. 

Det er lett å kjenne på godfølelsen når du blar i boka og kanskje pakker 

sekken for å oppleve naturen selv etterpå. God tur!

788269 04 15079 >

ArNe HuGDAl

åfjordsnatur
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ISBN 978-82-690415-0-7

Mitt Åfjord_omslag.indd   1 09.09.2016   10.10

Årets julegave
Praktboka Åfjordsnatur av 

Arne Hugdal
Kjøp den direkte fra forlag, vi sender 
kostnadsfritt. Pris kr 395,-. Bestilling 

sendes murvold@auroradm.no, 
eller telefon 924 43 696
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Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hilsener. Annonseprisen er kr 100,- for inntil 30 
ord. Betaling for annonsen sendes Menighetsbladet på bankgiro 4345.06.19214.

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord Røde Kors i forbindelse med Kol-
bjørn Svenning sin begravelse.

Med vennlig hilsen, Åfjord Røde Kors

n Hjertelig takk for vennlig deltagelse 
og støtte ved mamma/svigermor Bjørg 
Undhjems bortgang. Takk for blomster 
og minnegave til Norsk Fosterhjemsfor-
ening. 

Ingunn og Nils

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
hjemmesykepleien i Åfjord i forbindelse 
med Johan Edvard Dolmseth sin begra-
velse.

laila Refsnes, Hjemmetjenesten

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 3, i forbindelse 
Karstein Hopens begravelse. 

Barbro Ugedal, Institusjon

n Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
ved vår tante Jørgine Gunelie Vingens 
bortgang og begravelse. Takk for blom-

ster og minnegaver til Åfjord blomster-
fond.

For familien, Erling Karlsaune

n Hjarteleg takk for gode ord og om-
tanke ved min kjære pappa, svigerfar og 
vår bestefar sin bortgang. Tusen takk for 
vakre blomar og minnegåver til Dyre-
beskyttelsen Sogn og Fjordane.

Karin Dokset med familie
 

n Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, 
blomster og minnegaver ved vår kjære 
Sigurd A. Stjerns begravelse. En spesiell 
takk til hjemmesykepleien og Åfjord 
Helsesenter, avdeling 3, for god pleie og 
omsorg.

Åshild, Steinar og Karen Heidi, 
Arve og Ellen med familie

n Hjertelig takk for vennlig deltakelse, 
blomster og minnegaver til Heimdal me-
nighet, ved Jorid Margrete Mørreaunets 
bortgang og bisettelse.

For familien, Heidi Nilsen

Smånytt
Endringer vedrørende 
innbetaling til blomster-
fondene:
I forbindelse med begravelser kan blom-
sterhilsener bestilles ved å betale inn på 
blomsterfondets konto.

Husk å skrive hvilken begravelse det 
gjelder og hvem det er fra.

Pårørende får en oversikt over hvem 
som er givere.

Blomsterhilsener kan også bestilles på 
telefon hos den ansvarlige i blomsterfon-
det.

Se oversikt over kontonummer og tele-
fonnummer på side to i menighetsbladet 
eller på www.kirken.no/afjord, der du 
kan søke på blomsterfond.

Barnesiden
Vinner av oppgaven på barnesiden i 
forrige nummer av menighetsbladet ble 
Edwart Lian, 7177 Revsnes. 

Vi gratulerer. Premie er sendt i posten.
I dette bladet er det en egen julebarne-
side, men ingen innsendingsoppgave.

Kos dere med oppgavene på side åtte.

Livets gang
Åfjord
Døpte
23.10.2016 Ola Aspaas Skoglund
23.10.2016 Nathalie Flenstad
23.10.2016 Tiril Vingen
23.10.2016 Trygve Ottar Lauritsen-By
23.10.2016 Rolf Arne Berdahl
30.10.2016 Annie Stjern
30.10.2016 Liv Berit Lein Silseth
30.10.2016 Ane Olava By
30.10.2016 Maren Iversen Aaberg
06.11.2016 Odin Årbogen Johansen

Døde
25.09.2016 Knut Flenstad f. 1933
03.10.2016 Johan Edvard Dolmseth 
 f. 1938
07.10.2016 Jørgine Gunelie Vingen 
 f. 1920
18.10.2016 Sigurd A. Stjern f. 1928
20.10.2016 Ola Flenstad f. 1991
23.10.2016 Karen Oline Gilde f. 1947
26.10.2016 Annar Grøtting Ratvik 
 f. 1956
08.11.2016  Torunn Anette Skaseth, 
 f. 1922
11.11.2016 Elsa Lillian Pettersvik, 
 f. 1926
13.11.2016 Jens Hårstad, f. 1922

Vigde
01.10.2016 Astrid Lomsdal Frønes og 
 Håvard Mørreaunet
15.10.2016 Mona Forfot og 
 Ole-Jonny Kalværet

Stoksund
Døpte
06.11.2016 Philip Alexander Skaldebø

Døde
04.11.2016 Jørgine Oliva Hanger 
 f. 1940
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n søndag 11.12 - 3.s. i adv.tiden
n Åfjord kirke kl 18.00 
Julekonsert med bygdas kor, korps og 
solister. Ofring til sanganlegg i kirka. 

n mandag 19.12 
n Stoksund kirke kl 18.00 
Julekonsert med bygdas kor, korps og 
solister.

n lørdag 24.12 - julaften, luk 2,1-20
n Åfjord helsesenter kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til Kirkens Nødhjelp.
n Stoksund kirke kl 13.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til Kirkens Nødhjelp.
n Åfjord kirke kl 15.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Ofring til Kirkens Nødhjelp.

n søndag 25.12 - juledag. joh 1,1-14
n Åfjord kirke kl 12.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  

Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet

n onsdag 28.12 
n Åfjord kirke kl 16.00 
Ungdomsgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Nattverd.
Myndighetsmarkering. 
n Sela fjellkirke kl 14.00  
Julegudstjeneste. Ofring til Selahaugens 
venner. Kirkekaffe. Etter gudstjenesten 
blir det juletrefest.

n  søndag 15.01 - 2. søndag i  
åpenbaringstiden. matt 3,13-17

n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Vi minnes våre døde i 2016. 
n Stoksund kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Vi minnes våre døde i 2016 

n  søndag 22.01 - 3. søndag i  
åpenbaringstiden. joh 2,1-11

n Åfjord kirke kl 11.00 

Speidergudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Ofring til Åfjord speidergruppe 

n  søndag 05.02 - 5. søndag i  
åpenbaringstiden. mark 2,1-12

n Åfjord kirke kl 11.00 
Tårnagentgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Nattverd. Ofring til menighets-
arbeidet.

n   søndag 12. februar - såmannssøndag 
luk 8,4-15

n Sela fjellkirke kl 12.00  
Gudstjeneste. Vi minnes de som ble 
gravlagt på Sela kirkegård i år 2016.  
Ofring til menighetens misjonsprosjekt. 
Kirkekaffe.

n    søndag 19.02 - Kristi forklarelsesdag 
matt 17,1-9

n Stoksund kirke kl 11.00 
Fastelavnsgudstjeneste ved Kristian Kje-
nes. Utdeling av bok til 2- og 4-åringene 
fra Stoksund.

Gudstjenester oktober og november 2016

n sørdalen misjonsforening:
n  Misjonsmøte hos Linda og Einar 

Ranheim tirsdag 6. desember, kl 19.00
n  Kvinneforeningsbasar på bedehuset 

torsdag 5. januar kl 18.00
n  Årsmøte i Sørdalen bedehus, onsdag 11. 

januar kl 19.00

n stokkøy baptistmenighet:
n  Søndagsmøte 4. desember kl 18.00
n  Bønnemøte tirsdag 6. desember kl 19.00
n  Søsterringen tirsdag 13. desember kl 

12.00-14-00, kontakt Eli tlf 488 89 304
n  Søndagsmøte 5. februar kl. 18.00

n By misjonsforening, By bedehus:
n  Julesalg på By bedehus lørdag 3. 

desember kl 13.00
n  Foreningsmøte hos Nordis og Per Ove 

Hårstad, mandag 5. desember, kl 19.00
n  Martabasar på By bedehus, fredag 6. 

januar kl 18.00
n  Foreningsmøte hos Magnhild og Ingvar 

Hårstad, mandag, 16. januar kl 19.00

n å misjonsambandsforening:
n  Bønnemøter på Å misjonshus hver 

mandag kl 19.15

n  Misjonsmøte på Å misjonshus torsdag 
8. desember kl 19.00

n  Juletrefest på Å misjonshus torsdag 29. 
desember kl 17.00

n  Misjonsmøte på Å misjonshus søndag 
15. januar kl 19.00

n  Misjonsmøte hos Per Strømsli torsdag  
2. februar kl 19.00

n  lørdagsskolen, By bedehus:
n   3. desember kl 09.45-11.00

n   By fritidsklubb, By bedehus
n  By fritidsklubb, onsdag 7. desember kl 

19.00-21.00

n  spre glede barnemøte, stokkøy bap-
tistmenighet, lørdager kl 11-12.30:

n  Spre Glede barnemøte, 3. desember
n  Spre Glede barnemøte, 4. februar

n  Agentklubben, sørdalen bedehus:
n  Juletrefest på Sørdalen bedehus fredag 6. 

januar kl 18.00

n  Skolelaget  på By bedehus:
n  Mandag 5. desember kl 18.00-21.00
n  Torsdag 22. desember, juleavslutning

n  20.-22. januar, skolelagsweekend
n  3.-5. februar, IMPULS- helg, Trond-

heim. Nærmere info, kontakt Ingvill 
Hoås Butli 984 60 238

Aktivitets-kalender
Diverse aktiviteter

Barn og ungdom

Vel verdt å merke seg:
I desember/januar er det alltid noen spesielle 
arrangementer knyttet til jula, her er noen:

n julekonsert i åfjord kirke 
Søndag 11. desember kl 18.00 
Bygdas kor, korps og solister deltar.

n julekonsert i stoksund kirke 
Mandag 19. desember kl 18.00 
Bygdas kor, korps og solister deltar.

n juletrefest på å misjonshus  
Torsdag 29. desember kl 17.00

n martabasar på By bedehus 
Fredag 6. januar kl 18.00 
Basar til inntekt for NMS

n  Kvinneforeningsbasar  
på sørdalen bedehus

Torsdag 5. januar kl 18.00  
Basar til inntekt for NMS

n juletrefest på sørdalen bedehus  
Fredag 6. januar kl 18.00
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Julehilsen fra 
Menighetsrådet
Nå står julehøytiden framom oss atter en gang med lys og glede i mørketiden – så 
flott at vi har denne høytiden midt i mørketiden. Jula og juleforberedelsene lyser opp 
i både sjel og sinn.

Min hilsen til leserne er juleevangeliet slik det er skildret hos Johannes 1, 1-5;

«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, 
uten ham er ikke noe blitt til.
Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.
Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det»

På vegne av Åfjord og Stoksund menighetsråd vil jeg ønske alle sammen 
en God og Fredfylt Julehøytid og Gode ønsker for året som kommer!

Edmund Hårstad

Bønn for 
Fosen
Med dette tema ble det avholdt mø-
ter på Å Misjonshus i Åfjord lørdag 
10. september 2016. Mye lovsang, 
undervisning og vitnesbyrd var in-
gredienser for denne dagen. Visjo-
nen er at kristne fra alle menigheter 
på Fosen skal samles til felles opp-
bygging med tanke om at nye skal 
bli vunnet for Kristus.

Nå følger vi opp med nye møter, lør-
dag 11. mars 2017. Da blir det møte 
klokka 16 med undervisning, deretter 
felles måltid og kveldsmøte klokka 19. 
Sett av dagen allerede!

Hilsen komiteen: Iren og Brage Gilde, 
Kari Skaldebø, Ellen Strøm, 

Eli Dalsaune, Nina Edvardsen og 
Ragnar Hoås


