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Har du opplevd å få holde et bitte lite, 
nytt menneske i armene og se det inn i 
øynene? Et åpent, granskende, ja rent ut 
mystisk blikk møter deg.

Vi møter Guds storhet i hvert eneste 
bitte lite barn. I det nyfødte barnets blikk 
er det alltid mulig å få kontakt med Guds 
skaperglede.

 Hver juledag leser vi fra Johannesevange-
liets «jule-evangelium»; 

Og Ordet ble menneske 
og tok bolig iblant oss, 
og vi så hans herlighet, 

en herlighet som den enbårne Sønn 
har fra sin Far, 

full av nåde og sannhet.
Joh 1, 14. 

Barnet gråt i natten – som alle andre 
barn. Jesus. Han var Maria og Josefs lille 
gutt. Født underveis, langt hjemmefra. 
Vennlige mennesker hjalp dem. Barnet, 
det himmelsendte, gråt i natten.  Han var 
helt vanlig – og han var noe langt mer, 
ufattelig mye mer: Jesus. Frelseren.  Han 
som var med da alt ble skapt, før alle tider, 
han ligger nå som en liten bylt, et skrøpe-
lig lite menneskebarn i halmen i krybba i 
landsbyen Betlehem, den som for alltid er 
knyttet til Frelserens fødsel. 

Det er en dyp mening i at det er i våre 
første levedager vi ligner aller mest på Je-
sus.  Han som vi kan kalle vår bror.

I dette landet er vi julemennesker. Vi fei-
rer julehøytida fordi vi i den møter noe 
som gir gjenklang i hjertene våre. Jula er 
lysets og gledens fest, midt i vintermørket. 
Frelserens fest: Gud er kommet nær.

Alle har vi våre juleminner; gode og 
varme og trygge, eller vanskelige minner 
om utrygghet, sorg eller ensomhet. Eller 
så kjenner du på at de gode minnene fra 
før i tida er blitt borte: livet har forandret 
seg – og vi har også det.  

Jeg har en hilsen til deg: Gud er kommet 
nær til oss! Barnet bærer med seg velsig-
nelsen: Det sårbare, lille barnet som bare 
fikk en krybbe til seng – men som englene 
sang for. Gud er kommet nær til oss.

En velsignelse forandrer ingen ting, 
men den forandrer alt: Jesusbarnets åpne, 
kjærlige blikk hviler også på alt det som 
ikke ble slik vi trodde og håpet. Også på 
det som er vanskelig, og som fyller oss 
med sorg, hviler velsignelsen fra Jesusbar-
net. Han som kom med fred.  Midt i en 
verden i ulage, hvor mørke skyer truer i 
horisonten er det Frelserens og Trøsterens 
åpne blikk som møter oss.  Med dyp fred 
– tross alt som er vanskelig, og gjennom 
alt som er vanskelig.  

Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er 
større enn mørket. 

Velsignet jul! 
Herborg Finnset
Biskop i Nidaros

Biskopens julehilsen
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Mitt barndomsminne
Jeg vokste opp i Strømslia, en gård i 
Skråfjorden. En gård som den gangen var 
uten vei og vi måtte bruke båt eller gå et 
stykke for og komme til allmenn veg. Så 
der jeg vokste opp var ikke ski og båt luk-
sus, men en nødvendighet. Vi hadde ikke 
elektrisk lys heller. Så det var parafinlampe 
vi brukte til belysning. Jeg var sju år da vi 
fikk elektrisk lys. Vi var fem søsken og mor 
og far, jeg husker ikke mine besteforeldre. 
Har noen små glimt av bestemor, hun 
døde da jeg var tre år gammel. Jeg var den 
yngste. Skal nå fortelle om det klareste 
minne jeg har om min bestemor. Dette 
skjedde nyttårsdagen 1949. Jeg var ikke 
tre år enda. Fjøset på nabogården brant. 
Det hadde vært lynnedslag. Det var på 
andre siden av fjorden, cirka to hundre 
meter fra Strømslia (Skaset Østre). Det 
var høy på låven den gangen og det hadde 
tatt fyr. Dette skjedde på kvelden og det 

var mørkt.  Husker jeg stod sammen med 
bestemor i vinduet og så over på fjøset 
som brant. Husker jeg så hele reisverket på 
fjøset, det stod jo i lys lue. Husker jeg sa: 
Der datt det ned. Våren samme år døde 
bestemor. Minnes en hvit kiste som beste-
mor lå i og masse blomster. Skjønte ikke 
hvorfor hun lå der. Kalte den for finsenga 
til bestemor. 

Far var fisker og var mye borte. Husker en 
kveld, parafinlampa var tent. To av mine 
søstre begynte og slåss, en på hver sin side 
av kjøkkenbordet. Og til slutt klarte de å 
rive ned den brennende lampa. Den gan-
gen var det englevakt over heimen. Lam-
pen sloknet og det begynte ikke å brenne. 
Husker at min bror som var tolv år eldre 
enn meg, satte dem skikkelig på plass. 

Siden det snart er jul, vil jeg ta med min-
net om min barndoms jul. Grisen skulle 

slaktes til jul. Og siste uka før jul skulle 
det også slaktes et lam eller et kje som 
var tatt unna, for at det skulle være ferskt 
kjøtt på bordet i jula. Så kom julekvelden 
med masse levende lys og et grantre som 
var pyntet. Maten kom på bordet, det var 
rømmegrøt og ribbe. Far leste fra Bibelen 
om det som skjedde i jula, det var jo derfor 
vi feiret. Vi sang også julesanger. Vi hadde 
noen pakker også, men ikke i nærheten 
av hva det er i dag. Og vi unger fikk være 
oppe så lenge som vi ville, vi sovnet visst 
litt over alt. De største fant noe å breie på 
de minste etter hvert som de sovnet.

Ja, slik var det den gangen.
Hilsen Per Kristian Strømsli

Til neste barndomsminne vil jeg utfordre 
min nabo Arnfinn Selseth.

I arbeidet mitt blir det mye bilkjøring 
og da hører jeg mye på radio og nå 
i førjulstiden blir ofte «Nordnorsk 
julesalme» spilt på radio. Den synes 
jeg har en vakker melodi og innholds-
rik tekst. Det er en salme som jeg får 
julestemning av.

På vegne av Åfjord og Stoksund Me-
nighetsråd vil jeg med denne salmen 
ønske alle sammen en riktig God Jul og 
et Godt Nytt år.

Edmund Hårstad

Julehilsen fra Menighetsrådet 
Velsigna du dag over fjordan.
Velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan.
om håp og ei utrakt hand.
Verg dette lille du gav oss
den dagen du fløtta oss hit.
Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme
i armod og slit

Vi levde med hua i handa
men hadde så sterk ei tru
Og ett har vi visserlig sanna
Vi e hardhausa vi som du.
Nå har vi den hardaste ria
vi slit med å karre oss frem
mot lyset og adventstida
d’e langt sør til Betlehem

Guds fred over fjellet og åsen.
La det gro der vi bygge og bor.
Guds fred over dyran på båsen
og ei frossen og karrig jord.
Du ser oss i mørketids-landet
du signe med evige ord.
Husan og fjellet og vannet
og folket som leve her nord.

Forfatter: Trygve Hoff
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Livet er ikke bare dans på roser, heller ikke 
til jul.

Det nærmer seg jul. Snart skal juleevan-
geliet leses, og det er fullt av kontraster. 
Gud har et prosjekt- han skal bli et men-
neske. Det himmelske skal åpenbares i det 
alminnelige. Han kommer med blod og 
fostervann som alle oss andre. Ikke i et pa-
lass, men i en stall. Og det glade budskapet 
som synges ut, synges ikke ut for profeter, 
prester, statsledere og topp-politikere eller 
de som er spesielt fromme eller superkrist-
ne. Nei, det synges ut for gjeterne mens de 
passer sitt arbeide.

Det himmelske og det helt alminnelige 
finnes side om side i juleevangeliet. Og 
jeg tror at det er meningen at det skal 
være slik. For da passer juleevangeliet til 
menneskers liv, slik som det faktisk er. 
Så passer juleevangeliet til vårt liv, til ditt 
og mitt liv. For livet er ikke bare dans på 
roser, heller ikke til jul.

 
Noen venner av oss sendte et julekort for 
noen år siden av barna som løper i hver sin 
retning. De gav opp å få dem til å sitte stil-
le. Morsomste julekort jeg har fått. Kjente 
meg igjen, både som forhenværende barn 
og som pappa som prøver å ta det perfekte 
bilde. De idylliske bilder av julen, som vi 
viser hverandre på julekort og på Face-
book, de er jo bare øyeblikksbilder, som 
kanskje mest viser livet, slik som vi gjerne 
ville hatt at det var hele tiden. Og vi vet 
godt, også mens vi skriver julehilsener, at 
livet også når vi feirer jul er som det pleier 
å være, det er både og.

 
I noen av hjemmene rundt i Åfjord så blir 
det lys og glede for noen, ensomhet for 

andre. Noen hjem blir det gjestesenger 
fulle av barn og barnebarn. Noen hjem 
blir det sorg over dem som mangler på 
juleaften. Dem vi ikke lengre har blant oss. 
I noen hjem blir det konflikter som ikke 
er løst, men må tas med ved julebordet og 
med rundt treet.

 
Livet er både lett og vanskelig. Vi synger 
om fred på jorden mens mange av oss er 
redd for terror og krig som rammer over 
alt. Jeg tror det er meningen at det him-
melske, det hellige, skal være side om side 
med alt det alminnelige. Det er meningen 
at det guddommelige skal være midt i 
menneskers liv. Derfor skjedde det – i de 
dager – fordi Gud vil være Gud for oss og 

hos oss. Derfor møtes himmel og jord i et 
nyfødt barn.

Hans budskap til oss er verdens viktig-
ste. Vi kan velge å være likeglade...men, 
det er vanskelig å være likeglad med ny-
fødte barn. De små nyfødte har det med å 
sørge for at det blir gjort plass til dem. De 
har en evne til å lukke opp for rom i oss, 
som ellers var lukket

Gud har valgt å være hos oss nettopp i 
verden som den er, på godt og vondt. Han 
ble menneske for å være Gud for oss alle, 
midt i alle motsetningene. For å la sitt lys 
skinne for alle. Jeg er så glad hver julekveld.

Kristian Kjenes

Prestens julehilsen

«Det er galskap å tro at man kan forandre 
verden. Enda mer galskap å godta den som 
den er».

Først av alt vil vi si: «Tusen hjertligst 
takk til alle som har bidratt til Fosengaven 
de siste to årene!»

Det har helt konkret ført til  over 40! 
brønner, i det afrikanske landet Malawi, 
som nå bærer Fosengavens navn på seg. 
Men det viktigste: rent vann til tusenvis 
av mennesker!

Det nytter!
Årets mottager av Fosengaven er Dina 

stiftelsen, og arbeidet som Rune Edvart-

sen driver blant voldtatt-utsatte jenter i 
Kongo. Og over 700 barn og ungdommer 
på Fosen får i førjulstiden møte Rune, som 
forteller historien om hvordan han fikk to 
år gamle Dina på fanget, og fikk fortalt 
av hennes mor om hvordan hun hadde 
blitt voldtatt og lemlestet av to voksne 
menn. Ingen trodde Dina skulle overleve 
det fryktelige overgrepet, men ved hjelp 
av Rune, og gode medarbeidere, fikk ikke 
bare Dina hjelp. Men det ble starten på et 
arbeid som har hjulpet tusenvis av jenter, i 
samme situasjon.

Dinastiftelsen jobber i et av verdens 

mørkeste områder, og sprer lys, framtid 
og håp. 

Vårt ønske er at årets Fosengave kan 
være et klapp på skuldra, og et heiarop fra 
Fosen, til dette viktige arbeidet. 

Og sammen kan vi hjelpe mange.
Tenk om alle på Fosen hadde gitt 100 kr 

i julegave til disse jentenes fremtid?
Det hadde blitt 2,5 millioner det.
Her er muligheter.
  Med ønske om ei rik og velsigna jule-

høytid.
For Fosengaven:

Geir Yngve Hovde

Fosengaven Vipps 97569/kontonr 2801.48.30849
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Alterduk i 
Stoksund
Ny alterduk er gitt som gave til Stoksund kirke. 
Den er sydd av Marit Skaufel. Hun har også laget 
en duk for bruk i dåpssakristiet. Hun ønsker å gi 
dette som gave til Stoksund kirke. Marit Skaufell 
er 77 år og har jobbet som diakonnisse til hun ble 
pensjonert.

Menigheten takker for den fine gaven, som vil bli 
tatt i bruk første gang  julaften 2017. 

Julegaver som gleder
Ni av ti nordmenn sier de hadde blitt vel så 
glad for å få noe annet enn harde pakker 
under treet. Men hvordan finne de gode 
gavene? 

Mathilde Stray Øk-
sendal (24) er en av 
dem som i år gir vekk 
gavekort på kylling 
og trygghet for barn. 

TO KYLLINGER 
TIL PRISEN AV EN

– Jeg kan jo ikke akkurat røpe hva jeg har 
kjøpt til hvem, for det må jo være en over-
raskelse. Men jeg har et tips jeg kan dele: 
Det går jo for eksempel an å gi en kylling 
til 75 kroner i tillegg til en annen gave. 
Dermed får de noe av varig verdi, noe som 
minner dem om at de er del av en større 
verden – og i tillegg får de en litt mer ordi-
nær gave, sier Mathilde. 

Mathilde har også tenkt å gi «Stopp et 
barneekteskap»-kort til en kvinne hun 
kjenner svært godt, men som hun ikke vil 
røpe navnet.

– I høst har jeg og min mor fulgt med 
på Aftenposten sin TV-serie Mother-
hood. Serien som er laget i samarbeid med 
Strømmestiftelsen, viser hvilke utfordrin-
ger mødre i Nepal står overfor. Etter å ha 
sett serien og blitt klar over at mødre kan 
føle seg tvunget til å selge barna sine, så 
føles det naturlig å gi et sånt gavekort til 

en mamma som aldri trengte å stå overfor 
tilsvarende valg, sier Mathilde. 

JULEGAVETIPS
Det er hun ikke alene om. For mange kan 
det oppleves som vanskelig, og ikke minst 
tidkrevende, å finne de gode julegavene. 

Gavene er for mange nordmenn en stor 
og viktig del av julefeiringen, og vi kjøper 
stadig flere og dyrere gaver. De kommende 
ukene vil nordmenn trekke kortet for 
godt over 11 milliarder kroner, og i snitt 
kommer hver av oss til å handle for over 
10.000 kroner. 

Hva skal disse 11 milliardene bli brukt 
på? Organisasjonen Fremtiden i våre 
hender sier at de fleste ønsker seg opple-
velser, og ikke ting, til jul. Hele fire av ti 
ønsker seg et varig minne, mens kun en av 
fire ønsker seg harde pakker. Det er gode 
nyheter både for miljøet og for bistands-
organisasjoner. 

TIPS FOR DEN SOM ØNSKER Å GI 
OG FÅ MINDRE TING OG TANG: 
Gjenbruk: Ikke bare er det i vinden om 
dagen, men også helt genialt. Bruksgaver 
som ski, skøyter og slalåmsko trenger ab-
solutt ikke kjøpes nytt, det byttes likevel 
ut annethvert år fordi barna vokser ut av 
det. 

Kjøp opplevelser! For eksempel kinobil-
letter, teaterbilletter, inngang til svømme-
basseng eller gavekort på kafé. 

Lag ting selv. Mange setter stor pris på å 
få noe som er hjemmelaget. Det viser at du 
har brukt tid og omtanke på gaven. 

Oppskrift på fuglemat:
Det er ikke så lett for fuglene å finne mat 

når det blir kaldt ute. Da er det fint å hjelpe 
dem med litt. Her er en oppskrift som vil få 

småfuglene til å kvitre av glede.  
Slik gjør du: Smelt «Flott matfett». Bland 

smeltet fett med allslags nøtter, havregryn 
og rosiner. Plasser blandingen i kjøleskapet 

til den stivner litt. Press deretter blandingen 
ned i pepperkakeformer. Husk å feste i en 

tråd fuglematen kan henge i. La fuglematen 
stivne i kjøleskapet. 
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Barnas hjørne

Takknemlighetsprisen 2017
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, ved 
å ha bidratt på en spesiell måte med frivil-

lig innsats i kirken, på kirkegården eller i 
menigheten for øvrig.

Det var Jorunn Momyr som fikk denne i 
år for mangeårige innsats for det frivillige 

arbeidet i Åfjord menighet.
Hun ble tildelt prisen på gudstjenesten i 

Åfjord kirke søndag 8. oktober.
Hun syntes selv at det var stor stas å få 

denne!

Denne gangen finner du en kryssord 
som kan sendes inn.
Send enten hele løsningen med brev 
til Menighetsbladet for Åfjord og 
Stoksund, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord, 
eller fotografer løsningen din og send 
bildet på e-post til menighetsbladet@
afjord.kirken.no. Send løsningen til oss 
innen 1. februar 2018.

Vannrett: 
1. Årstid
3. Istid
7. Hovedstad
9. Fugl+e
10. Kommune i vest
11. Yasmin Andersen

Loddrett: 
1. Stopp på Bergensbanen
2. Åge Moss
3. Duppe av
4. Ukedag ...day (eng.)
5. Guttenavn
6. Jentenavn

Jorunn Momyr og sokneprest Kristian Kjenes under utdelingen av årets Takknemlighetspris.
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Det blir tidsnok jul

NOE PÅ HJERTET. Vi har utfordret sentrale personer i menigheten som vil kommentere 
noe av det som skjer i kirke og menighet. Denne gangen er det pensjonist Else Koren 
Nesheim som lufter sine tanker for oss.

NOE PÅ HJERTET 

Prost Brita 
Hardeberg

Sokneprest 
Kristian Kjenes

Pensjonist 
Else Koren 
Nesheim

Menighets-
pedagog

Stine Kjenes

Diakonarbeider
Ruth Marine 

Murvold

Nå er den her snart, jula. Eller.....Har 
den ikke vært her lenge allerede? Var det 
i slutten av august eller i begynnelsen av 
september, jeg så de første annonsene for 
julebord? I slutten av oktober så jeg jule-
nisser og «god jul» varer i en butikk. I 
begynnelsen av november var julenissen 
på tv. Reklamerte for påståtte billige varer 
og ønsket oss god jul. Julemusikk, juleut-
stillinger, julenisser, pyntete juletrær. Vi 
har hatt det rundt oss lenge. Mange har 
spist både 2, 3 og 4 porsjoner med julemat 
allerede. Vi blir mettet av julen før den 
begynner. Advent er blitt borte på et vis. 
Visst kan vi få tak i adventslys, men ellers 
er lilla ut. Vi  går rett på julepynten tidlig i 
desember. Har vi ikke lenger tålmodighet 
til å vente? Vente og forberede oss? Når 
en venter på noe godt, kan jo ventetiden 
være god og meningsfull. Nå blir vi met-
tet av julen før den begynner. Og en kan 
forstå at noen er så lei jul at de kaster ut 
pynten og juletreet før nyttår. Julaften blir 
et punktum i stedet for en begynnelse.

Jeg synes at handelstanden og trendset-
terne på en måte har kuppet jula og vil 
definere for oss hva den skal være. Men vil 
vi egentlig ha det sånn? Vil du? Jeg vil ikke. 
Kjenner jeg blir trist, ganske sint, sta, egen, 
men desto mer motivert til å holde på tra-
disjoner og gjøre det på «gamlemåten». 
Slik jeg vil ha det.

Julemusikken hører desember til. Jule-
bord holder jeg meg stort sett unna for jeg 
vil glede meg til juleribba på julaften. Prø-
ver å unngå steder med mye «juleting» 
før desember. Når tv-reklamen kommer, 
slår jeg av lyden og vender meg bort. I ad-
ventstida pynter jeg med lilla duker og lys. 
Tenner adventsstaken og nyter den gode 
ventetida. Når en trendsetter sier (jeg har 
hørt det på radio): «I år er julefargene sølv 

og blått. Nå må vi kaste ut all den gamle 
julepynten som barna har laget. Den er 
jo stygg. Det må vi bare innrømme», vil 
jeg med enda større tilfredshet og glede ta 
frem julekassene fra loftet og pynte som 
før. Men ikke før lille julaften. Julepynten 
er for meg tradisjon, minner og glede, 
men også påminnelser om julens budskap.

Så kommer julaften. Alt lilla er tatt bort. 
Juledukene er lagt på. Røde og hvite lys i 
stakene. Juletreet ferdig pyntet. Den gam-
le, herlige (stygge) pynten er på plass både 
på treet og i huset ellers til både glede, 
mimring og latter. Nå kan jula begynne! 
Nå starter feiringen av Jesusbarnet i kryb-
ben. Gud som kom til verden som et lite 
barn fordi han ville være sammen med deg 
og meg, oss alle.

Og når jeg går til gudstjenesten og setter 
meg ned i den tettpakkede kirka, kjenner 
jeg på en stor takknemlighet og glede. Jeg 
gleder meg over alle som er kommet og 
håper at denne stunden i kirka ikke bare 
er en tradisjon, men at det for mange kan 
bety noe mer. Noe med røtter, tilhørig-

het, mening, tro, identitet. Og jeg undres: 
Når vi nå er så heldige å ha fått mennesker 
med en annen tro blant oss, og noen av 
dem så frimodig og tydelig viser det, gjør 
det noe med oss? Blir vi mer bevisste på 
vår egen identitet? På hva vi tror eller ikke 
tror? Hva religion betyr for oss? Og tørr vi 
snakke om det?

Jeg lytter til julebudskapet. Juleevange-
liet som jeg aldri slutter å undre meg over. 
Josef, Maria, englene, hyrdene. Jeg synger 
julesangene med stor glede. «Jeg er så glad 
hver julekveld for da ble Jesus født»

Så går vi hjem til julemiddag. Juleevan-
geliet leses. Gang rundt juletreet. Mange 
sanger, mange runder. Enten vi er en stor 
flokk eller liten. Julepakker. Klokka fem 
ringer kirkeklokkene jula inn. Det er fint. 
Det er vakkert. Klokkene gir gjenklang i 
meg. Takknemlighet, trygghet, tilhørig-
het. Og jula skal vare til (langt) ut i januar.

Jeg ønsker dere alle en fin, god og etter-
tenksom jul. Og et godt nytt år med Guds 
velsignelse over hverdagen for hver enkelt.

Hilsen til alle fra Else
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Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD, TLF 72 53 12 33

«Et barn er 
oss født»
Det lyder i sangstrofen, «- midt i 
nattens mørke blinker som et fyrlys 
Jesu navn.»

I den mørkeste årstiden, da vi 
alle igjen lengter etter lengre og 
lysere dager, bryter et himmelsk lys 
inn i vår verden. Det hadde lenge 
vært profetert om verdens frelser 
som skulle komme, og jo nærmere 
en kom Jesu fødsel, jo sterkere ble 
forventningene. Profetiene om Jesu 
fødsel ble også stadig klarere og 
tydeligere. Profeten Mika sier om 
fredsfyrsten fra Betlehem: «- så lar 
Gud dem gå sine egne veier inntil 
hun som skal føde, har født. Han 
skal bringe fred.» Mika 5.

Guds frelsesbudskap var i ferd 
med å gå i oppfyllelse. Det store 
julelys kunne tennes. 

«Det folk som vandrer i mørke 
får se et stort lys, over dem som bor 
i skyggelandet, stråler lyset fram. 
For et barn er oss født. En sønn er 
oss gitt. Herreveldet er lagt på hans 
skulder, og hans navn skal være: Un-
derfull rådgiver, Veldig Gud, Evig 
Far og Fredsfyrste.» Jesaja 9.

Julekonsert 
Åfjord

Det blir julekonsert i Åfjord kirke 
søndag 17. desember kl 18.00

Bygdas kor, korps og solister deltar.

VELKOMMEN!

Julekonsert 
Stoksund

Det blir julekonsert i Stoksund kirke 
tirsdag 19. desember kl 18.30

VELKOMMEN!

Glimt fra tur til Uganda
30. oktober i år satte jeg meg på flyet til 
Kampala. Sammen med ni andre damer 
fra Norge og Sveits skulle vi besøke Wato-
to. Watoto er mer enn Watoto Childrens 
Choier som har besøkt oss i Åfjord og 
andre steder på Fosen med sine konser-
ter. De har bla et stort arbeid rettet mot 
forlatte kvinner og enker. Flere har vært 
tidligere barnesoldater. Mange er offer for 

sex trafficking og HIV+. 
Jeg fikk møte Jennifer. Hun er HIV+ og 

har fem barn som hun er alene om ansva-
ret for. Watoto hjelper henne med utdan-
ning til å bli frisør. Jennifer er en av mange 
sterke kvinner som jeg fikk møte.

Et annet prosjekt jeg fikk se på var 
«Keep a girl in school». Når jenter kom-
mer i puberteten og får menstruasjon, 
dropper mange ut fra skolen. De har in-
gen ting å hjelpe seg med. Eller de bruker 
filler som de vasker. Det oppstår lukt og 
infeksjoner. Watoto gir dem pakker med 
bind, såpe og truser. Samtidig får de un-
dervisning i hygiene. Jentene jeg fikk møte 
og prate med strålte av glede, stolthet og 
takknemlighet. 

Det ble en tur preget av mange sterke 
møter med mennesker og deres livshisto-
rie. Jeg er glad og stolt over å få være med i 
dette viktige arbeidet som skaper forand-
ring i så manges liv. 

Eli Dalsaune 

Les mer her: www.watoto.com 

Jennifer er HIV positiv og har fem barn som 
hun har ansvaret for alene.

Ved å dele ut bind, truser og såpe blir det lettere for jentene å gå på skolen når de kommer i 
puberteten.
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Smånytt
Søppelstasjoner
Søppelstasjonene ved Åfjord kirke-
gård og Stoksund kirkegård er byttet 
ut. De gamle begynte å falle sammen, 
og menighetsrådet så det nødvendig å 
lage nye.  De er merket på en slik måte 
at det skal være enkelt å kildesortere 
søppelet.  Innlandet og Åfjord blom-
sterfond finansierte dette prosjektet. 

Stoksund kirke
Det har blitt foretatt utbedringer ved 
Stoksund kirke denne sommeren og 
høsten. Vinduer er blitt skiftet ut, nytt 
panel med hjørnekasser på vestervegg 
og behandling av nedløp og takrenner 
er noe av det som er gjort. Råteska-
dene under kirka er også utbedret.  

Videre arbeid med utbedring av 
Stoksund kirka vil etter all sannsynlig-
het fortsette i 2019.

Bårehus
Det blir satt i gang arbeid med å ut-
bedre bårehuset ved Åfjord kirkegård. 
Det eksisterende bårehuset vil bli 
renovert innvendig i tillegg til et til-
bygg med plass til de fasiliteter som er 
nødvendig.

Beising av gjerde 
og maling av
dåpssakristiet
I Stoksund er det lagt ned en  stor 
dugnadsinnsats i og utenfor kirka.  
Vegger, skap og vinduskarmer er malt 
opp i dåpssakristiet, og gjerdet rundt 
kirkegården ble beiset av frivillige i 
sommer. En stor takk for godt utført 
arbeid av frivillige i Stoksundsområ-
det. 

7. desember kl 19.00 inviterer Stephen 
Brandt-Hansen til julekonsert i Åfjord 
kirke. Brandt-Hansen vil synge både tra-
disjonelle og nyere juleklassikere som O 
helga natt, Little Drummer Boy, Himlen 
i min famn, Hallelujah og Walking in the 
Air, men også nyskrevne sanger av Kari 
Iveland, Espen Lind, Erik Hillestad og 
Anita Skorgan. 

Med sine stemningsfulle og humoris-
tiske, musikalske desemberavtrykk gir 
Brandt-Hansen publikum sanglige ad-
ventsbetraktninger om dette forunderlige 
julemysteriet.

Billetter kr 380,- ved inngangen eller på 
e-billett.no. Gratis inngang for ledsagere 
til funksjonshemmede.

Konsert i Åfjord kirke

Julesalg på By Bedehus
2. desember kl 13.00
Åresalg, adventsstund, tombola for barna. 
Salg av husflidsvarer, karbonader med er-
ter, dessert, lefser mm

Adventsstund på 
Å Misjonshus
10. desember kl 16.00
Vi synger julesanger, leser juledikt og bi-
beltekster, og deler juletanker
Det blir kaffe med mye god bakst til
Alle er velkommen!

Tradisjonell juletrefest
2. juledag i Sørdalshuset kl 15.00.
n Juletregang, beverting. Andakt, leker og 
underholdning. 
Velkommen!

Juletrefest for hele 
familien
Fredag 29. desember (5. juledag) kl 1700
på Å Misjonshus!
n gang rundt juletreet
n andakt
n leker/konkurranser
n bevertning
Alle er hjertelig velkommen!

Julearrangement i kommunen
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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 all oppmerksomhet 
på 80-årsdagen min. 

Petter E. Skansen

n Takk for all oppmerksomhet, blom-
sterhilsninger og pengegaver i forbin-
delse med Dagny Solstad sin bortgang 
og begravelse. Takk til alle ansatte ved 
Åfjord helsesenter gr 1 for særdeles god 
pleie og omsorg. 

Asbjørn Solstad m/fam

n Tusen takk for vennlig deltagelse, 
blomster og gaver til Åfjord blomster-
fond og Alzheimerfondet ved våre kjære 
Eirik Kjell Pedersens begravelse. En stor 
takk til Åfjord helsesenter for god pleie. 
Kjellaug, Nina, Ann og Kjell med familier

n Takk for all vennlig deltagelse i for-
bindelse med vår kjære Ellen Staven’s 
bortgang og begravelse. Takk for all 
god pleie Omsorgsboligene og Gruppe 
2 helsesenteret. Takk for minnegaver 
gruppe 2 og blomsterfondet.

Erna Staven Berdahl

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 1, i forbindelse 

Dagny Solstads begravelse. 
Barbro Ugedal, Sykehjemmet

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 2, i forbindelse El-
len Stavens begravelse. 

Barbro Ugedal, Sykehjemmet

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 4, i forbindelse 
Ole O. Hårstads begravelse. 

Barbro Ugedal, Sykehjemmet

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord hjemmetjeneste i forbindelse 
med Otelie Johanne Larsen sin begra-
velse. 

Laila Refsnes, Pleie- og omsorgssjef

n Takk for hilsener, blomster, omtanke 
og minnegave til  NLM i forbindelse 
med Torbjørn Taraldsens dødsfall og 
begravelse. 

For familien: Lise

n Hjertelig takk for vennlig deltakelse, 
blomster og minnegaver ved vår kjære 
Ole O. Hårstads bortgang og begravelse. 

Bjørg, Bodil, Kari og Ernst m/familier

Liv-Åse Wall Persson er 
død
Liv Åse Wall Persson var den første me-
nighetssekretæren i menigheten vår. Hun 
kom til bygda som lærer i 1971 og arbei-
det som menighetssekretær fra 1975/76. 
Hun ble ansatt i en nyopprettet stilling 
i en tid da menighetsrådene i Åfjord og 
Stoksund hadde behov for fornying. Hen-
nes arbeidsoppgaver var i første rekke 
barne- og ungdomsarbeid, besøkstjeneste 
på aldersheim og helsesenter. Hun ble 
også sekretær for menighetsrådene, noe 
som tidligere var et tillitsverv lagt til me-
nighetsrådets medlemmer.  Hun flyttet 
til USA og bodde i Montrose, Colorado, 
hvor hun var aktiv med i menighetene der. 
Hun døde 71 år gammel i oktober 2017. 

 Vi lyser fred over hennes minne.

Livets gang
Åfjord
Døpte
24.09.2017 Helene Lian Rømma
08.10.2017 Marius Olander 
 Troning Braseth
08.10.2017 Nellie Frønes
08.10.2017 Ulrik Vingen
08.10.2017 Adam Mattias Aarvik Larsen
29.10.2017 Martin Hegvik
29.10.2017 Kasper Hegvik
29.10.2017 Lukas Rødsjø-Amundal

Døde
12.09.2017 Gunnbjørg Tråsdahl f. 1919
11.09.2017 Ellen Staven f. 1929
25.09.2017 Ottelie Johanne Larsen  
 f. 1926
07.10.2017 Eirik Kjell Pedersen f. 1945
07.10.2017 Ole O. Hårstad f. 1929
13.10.2017 Alf Magnar Sæther f. 1931
26.10.2017 Kåre Asbjørn Bye f. 1939

Stoksund
Døde
25.09.2017 Olaf Sørgård f. 1930
01.10.2017 Wilhelm Erling Sørgård 
 f. 1929
26.10.2017 Ingeborg Anna Sydskjør 
 f. 1928

n  Søndag 03.12 - 1. søndag i advents-
tiden. Matt 21,1,11

n Stoksund kirke kl 16.00 
Lysmesse ved Kristian Kjenes.  
Ofring til Menighetsarbeidet.

n Åfjord kirke kl 20.00 
Lysmesse ved Kristian Kjenes.  
Ofring til KFUM-KFUK.

n  Søndag 17.12 - 3. søndag i advents-
tiden. Matt 11,2-11

n Åfjord kirke kl 18.00 
Julekonsert. Ofring til Menighetsarbeidet.

n  Søndag 24.12 - Julaften. Luk 2,1-20
n Åfjord helsesenter kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Kirkens Nødhjelp

Gudstjenester 
i desember,  
januar og  
februar
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n Sørdalen misjonsforening:
n  Tirsdag 16. januar, årsmøte på Sørdalen 

bedehus kl. 19.00
n  Tirsdag 23. januar, bibelgruppe hos Liv 

og Arne Hugdal, kl.19.30
n  Tirsdag 6. februar, misjonsmøte hos 

Linda og Einar Ranheim, kl.19.30 

n By misjonsforening:
n  Lørdag 2. desember, julesalg på By 

bedehus kl.13.00
n  Mandag 4. desember, foreningsmøte hos 

Aasta Gilde kl.19.00
n  Lørdag 6. januar, Martabasar på By 

bedehus kl. 18.00
n  Mandag 15. januar, foreningsmøte hos 

Iren og Brage Gilde, kl.19.00
n  Mandag 29. januar
n  Mandag 12. februar
n  Mandag 26. februar

n Å misjonsambandsforening:
n  Lørdag 10. desember, adventsstund på Å 

misjonshus kl.16.00
n  Tirsdag 12. desember, kvinnegruppe hos 

Else Koren Nesheim, kl.19.30
n  Torsdag 14. desember, misjonsmøte på 

Å misjonshus, kl.19.00
n  Fredag 29. desember, juletrefest på Å 

misjonshus kl.18.00
n  Torsdag 11. januar, misjonsmøte med 

årsmøtesaker på Å misjonshus kl.18.00

n  Tirsdag 23. januar, kvinnegruppe på Å 
misjonshus kl. 19.30

n  Torsdag 24. januar, misjonsmøte hos 
Venke og Geir Tinnen, kl.19.00

n  Tirsdag 13. februar, kvinnegruppe hos 
Lise Taraldsen kl. 19.30

n  Å misjonshus:
Bønnemøter hver mandag kl 19.15

n Musikkoret Håp:
Øvelser på Å misjonshus, annenhver 
mandag kl.19.30-21.30
n 11. desember n 8. januar n 22. januar
n  5. februar n 19. februar

n  Stokkøy baptistmenighet på Betania:
n  Søndag 3. desember, møte i Betania kl. 

18.00
n  Torsdag 7. desember, bønnemøte i 

Betania, kl 19.00
n  Tirsdag 12. desember, søsterringen, 

kl. 12.00. Kontakt Eli for sted. Tlf. 
48889304

n  Søndag 7. januar, møte i Betania 
kl.18.00

n  Søndag 4. februar, møte i Betania 
kl.18.00

n  Agentklubben på Sørdalen Bedehus
n  Mandag 15. januar kl.17.30-19.00
n  Mandag 5. februar, kl.17.30-19.00

n  Mandag 26. februar kl.17.30-19.00

n  Skolelaget på By bedehus:
n  Torsdag 7. desember kl.18.00
n   Fredag 22. desember, juleavslutning 

kl.18.00

n  Fritidsklubben By bedehus:
n   Onsdag 6. desember kl. 19.00-21.00
n   Onsdag 17. januar kl.19.00-21.00

n  Lørdagskolen på By bedehus, 4-10 år:
n   Lørdag 9. desember, kl.9.45-11.00
n   Lørdag 20. januar, kl.9.45-11.00
n   Lørdag 3. februar, kl.9.45-11.00
n   Lørdag 17. februar, kl.9.45-11.00

n  Maksklubben og Yngres på  
Å misjonshus, mandager kl 18:

n   11. desember, juleavslutning
n   Mandag 15. januar
n   Mandag 29. januar
n   Mandag 12. februar
n   Mandag 26. februar

n  Spre glede på Betania, Stoksund:
n   Lørdag 2. desember 11.00-12.30
n   Lørdag 6. januar 11.00-12.30
n   Lørdag 3. februar 11.30-12.30

n  Babysang i kirka:
n   Første onsdag hver måned, på Åfjord 

helsesenter kl 12.00

Aktivitetskalender
Diverse aktiviteter

Barn og ungdom

n Stoksund kirke kl 13.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Kirkens Nødhjelp

n Åfjord kirke kl 15.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Kirkens Nødhjelp

n  Mandag 25.12 - Juledag.Joh 1,1-14
n Åfjord kirke kl 12.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Ofring til Normisjon Trøndelag.

n  Onsdag 27. desember
n Sela fjellkirke kl 14.00  
Julegudstjeneste. Ofring til Selahaugens 
venner. Kirkekaffe. Etter gudstjenesten 
blir det juletrefest.

n  Torsdag 28.12 
n Åfjord kirke kl 16.00 
Gudstjeneste med myndighetsmarkering 

ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring 
til KRIK.

n  Søndag 14.01 - 2. søndag i åpen- 
baringstiden. Mark 1,3-11

n Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Vi minnes våre døde.

n Åfjord kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes.Vi minnes våre døde.

n  Søndag 21.01 - 3. søndag i åpen- 
baringstiden. Joh 4,4-26

n Åfjord kirke kl 11.00 
Tårnagentgudstjenestee ved sokneprest 
Kristian Kjenes. Nattverd.

n  Søndag 28.01 - Såmannssøndagen
Mark 4,26-34
n Åfjord kirke kl 11.00 

Speidergudstjeneste og musikkguds-
tjeneste i forbindelse med kulturuka ved 
sokneprest Kristian Kjenes.

n  Søndag 11.02 - Fastelavnssøndag
Joh 12,20-33
n Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd.

n Sela fjellkirke kl 12.00  
Gudstjeneste. Vi minnes de som ble 
gravlagt på Sela kirkegård i år 2017. 
Ofring til menighetens misjonsprosjekt. 
Kirkekaffe.

n  Søndag 18.02 - 1. søndag i fastetiden
Matt 16,21-23
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Kristian 
Kjenes. Nattverd.
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50-års konfirmanter Åfjord og Stoksund
Første rekke fra venstre:
Edny Rønne, Turid Aune, Synnøve Karlsen Stjern, Kari Skarsvåg, 
Målfrid Berdahl Sørgård, Paul Sigurd Løvik, Gunnar Stien.

Andre rekke fra venstre:
Anne-Kathrine Refsnes Saksenvik, Guri Berdahl, Jorid Stjern 
Singsaas, Kjell Løvstrand, Helge Stjern, Alfhild Bugge Næstvold, 
Asbjørn Oskar Flenstad, Astrid Elvebakk (fra kirkekontoret).

Tredje rekke fra venstre:
Ruth Marine Murvold (fra kirkekontoret), Torill Nittemark 
Iversen, Anne Løkke Syltern, Olaug Forfot Simonsen, Einar Lian, 
Rolf Mandal, Idar Venes, Olav Hårstad, Leif Frønes.

Bakerste rekke fra venstre:
Harald Elvebakk, Ola Naustan, Alf Morten Monstad, 
Ove Flenstad, Peter Engen, Sigmund Humstad, Ole Berdahl.

60-års konfirmanter 
Åfjord og Stoksund

Første rekke fra venstre:
Ruth Marine Murvold (fra kirkekontoret), 
Astrid Riber, Per Dolmseth, Gerd Aune, 
Gerd Taarnes, Astrid Elvebakk (fra kirke-
kontoret).

Andre rekke fra venstre:
Dagfinn Svenning, Odd Rønne, Arne 
Humstad, Einar M. Hårstad, Bjørn Lund.


