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Velsigna du dag over fjordan.
Velsigna du lys over land.

Velsigna de evige ordan.
om håp og ei utstrakt 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.

Nord-norsk julesalme, Trygve Hoff

Velkommen til dette felles julenummeret av menighetsbladet for 
Osen, Roan, Åfjord og Stoksund! I løpet av desember blir det 
avklart i menighetsrådene om dette blir en videre ordning. 
I såfall starter menighetsbladet opp med ny layout, ny redaktør 
og menighetsblad årgang 1 fra 2020. 

Bjørnørbladet nr 3/2019 ∙ 69. årgang
Menighetsblad for Åfjord og Stoksund nr 5/2019 ∙ 57. årgang



Roan kirkekontor:
Roan menighet
Storflotta, 7180 Roan
Telefon 72 53 77 18
E-post: kirkekontoret@roan-kirken.no
Kontordag: Onsdag 09.00 – 15.00
www.kirken.no/afjord

Private telefoner:
Brit Helen Hoås, kirkeverge
Tlf 480 85 726
Tone Foss, diakoniarbeider 
Tlf 913 73 696
Tor Nilssen, sekretær
Tlf 926 19 802
Siv Trine Haldaas, organist
Tlf 918 79 162
Morten Stene, kirketjener
Tlf 454 89 264
Odd Arve Nygård, gravplassarbeider
Tlf 940 34 348

n Roan blomsterfond
Kontonummer 4219 53 04887 
Bestilling kan skje i sentralbordet ved Roan kom-
munehus 
Mandag – fredag kl 08.00 – 15.30 Tlf 72 51 
00 00
Brandsfjord blomsterfond
Kontonummer 4212 19 36601 
Bestilling kan skje i sentralbordet ved Roan kom-
munehus 
Mandag – fredag kl 08.00 – 15.30 Tlf 72 51 
00 00

Osen kirkekontor:
Osen menighet
Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen
E-post: osen.sokn@osen.kommune.no
Kontordager:  
Sekretær  Tirsdag 09.00 – 13.00  
Tlf 90 96 34 82
Kirkeverge: Mandag og tirsdag 10.00 – 14.00
Sekretær: Tirsdag 10.00 – 14.00
Tlf 90 94 42 32
www.kirken.no/osen

Private telefoner:
Signe L. Fagerdal Nordmeland, kirkeverge
Tlf 901 67 762
Anita Svee, sekretær
Tlf 959 27 587
Siv Trine Haldaas, organist
Tlf 918 79 162
Håvard Eian, kirketjener og kirkegårdsarbeider
Tlf 915 71 723
Ann Jorid Gåsmo, kirketjener Seter
Tlf 415 78 007

n Osen blomsterfond
Kontonummer 4345 11 91 285 
Bestilling kan skje i sentralbordet ved 
Osen kommunehus 
Mandag – fredag kl 08.00 – 15.00 
Tlf 72 57 82 00

Åfjord kirkekontor:
Åfjord og Stoksund menighet
Rådhuset, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord
Telefon 72 53 58 80
Telefontid: Mandag-fredag kl 09.00-16.00
Betjent kontortid: 
Tirsdag og torsdag: kl 12.00–14.00
Avtaler kan gjøres utenom betjent kontortid
E-post: kirken@afjord.kirken.no
www.kirken.no/afjord

Private telefoner:
Brit Helen Hoås, kirkeverge, 
Tlf 480 85 726
Kristian Kjenes, sokneprest
Tlf 922 26 783
Stine Kjenes, menighetspedagog
Tlf 922 14 357
Ruth Marine Murvold, diakonarbeider
Tlf 901 98 174
Astrid Elvebakk, organist,
Tlf 72 53 12 76
Ole Petter Halsvik Skansen, kirketjener
Tlf 477 09 093
Einar Strøm, gravplassarbeider
Tlf 404 89 173
Reidar Moen, kirketjener Stoksund.
Tlf 901 09 251

Blomsterhilsener
I forbindelse med begravelser kan 
blomster-hilsener 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 
blomsterfondet

n Åfjord blomsterfond
Inger Skansen, tlf 909 57 522
Kontonummer 4345.49.24003
n Innlandet blomsterfond
Grethe Mette Aaknes, tlf 991 64 365
Kontonummer 4345.10.50789
n Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf 908 32 949
Kontonummer 4345.10.52498
n Linesøy blomsterfond
Kari Stensheim, tlf 92 65 70 13
Kontonummer 4345.10.22769
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Takk for meg
Dette er mitt siste menighetsblad som 
redaktør.

Jeg har hatt redaktøransvaret i fire år, men 
også jobbet mye med bladet før det, mens jeg 
var kirkeverge i Åfjord.

Jeg har trivdes godt med denne oppgaven 
og leserne vil nok også framover finne artikler 
skrevet av meg, spesielt de med et historisk 
tilsnitt.

Jeg ønsker redaksjonen og ny redaktør lykke 
til med å lage menighetsblad for Osen, Roan, 
Åfjord og Stoksund, et viktig magasin som 
både er informativt, oppbyggelig, inspire-
rende og samlende.

Med ønske om en velsignet julehøytid til alle 
bladets lesere fra Helge Nilsen



Andakt

Så er vi der igjen. 
Advent og førjulstid. 
Julehøytida er snart 
her. Kanskje gleder 
du deg til å være 
sammen med familie 
eller venner, kanskje 
er julehøytida mest 
lange dager.  Mange deltar i å skape gode 
rom som åpner himmelen for oss i disse 
førjulsukene: Konserter, gudstjenester, 
ulike samlinger hvor vi kan være sammen. 
Vi trenger disse fellesskapene, takk til alle 
som er med og skaper dem! 

Et rom som ikke fantes, står sentralt i 
juleevangeliet.  Josef og Maria måtte ty til 
et nokså sjabert husvære da de etter flere 
dagers vandring kom fram til Betlehem. 
Herberger og andre overnattingssteder 
var fulle. «Det var ikke husrom for dem» 
forteller Lukasevangeliet. Et fattigslig tak 
over hodet, der hvor dyrene holdt til. Dy-
renes matfat blei brukt som babyseng. Det 
var ingen rom ledige for dem. Få av oss har 
opplevd så enkle forhold, og i vår rike del av 
verden er dette fjernt og utenkelig for oss. 

Det er en dypere betydning i at det ble 
slik: Gjennom Jesus sitt liv på jorden ve-
ver Gud seg én gang til inn i menneskenes 
historie, inn i menneskenes verden.  Jesus 
skaper et rom for oss alle. Fredsfyrsten 
valgte ikke prakten og de rike: han valgte 
det vanlige, utsatte, sårbare. Han kom til 
de små og vergeløse. I kjærlighet til men-
neskene finner Gud sitt rom i verden. Gud 

skapte et rom for oss alle. Ingen er så langt 
nede at de skal kunne si «det er ikke rom 
for meg i fortellingen om Jesus». Ingen er 
så langt nede at ikke Jesus har vært der før. 

«Det skjedde i de dager», leser vi i 
juleevangeliet. Det skjer også i våre dager, 
når fortellinga om Frelseren, om Gud, blir 
levende for oss. Det skjer i våre dager, når 
vi slipper Jesus inn i våre livsrom og hjerte-
rom. Han kommer med trøst og håp, nåde 
og fred. Til oss akkurat slik vi er, slik vi er 
og har det. Himmelen er åpen.

Fra våre hjerterom stiger lovsangen, den 
lavmælte, rustne, eller den klokkeklare, 
sterke. Sangen fra oss som tror og tviler, 
elsker og ber. Gud skaper lovsangens rom i 
oss. Velsignet jul! 

Herborg Finnset 
biskop i Nidaros

Rom for oss
Jul på  
Nord-Fosen
Da sitter jeg og 
skriver julehilsen 
til menighetsbla-
det mens den før-
ste høststormen 
raser ute. Dette er 
jo en førstegangs-
opplevelse for meg 
å skrive juleandakt til det som skal bli 
felles menighetsblad for hele Nord-
Fosen.  Jeg håper og tror at dette blir 
en bra løsning for alle, men jeg vet jo 
ikke. Det er nytt, samtidig som jeg tror 
at mye er og blir som det har vært før. 
Slik håper og tror jeg at det er med jula 
også, jula i Osen, Roan, Stoksund og 
Åfjord, en ny jul og mye som er som 
det alltid har vært. Tradisjon og konti-
nuitet kalles det.

Og slik tenker jeg om kirka også, 
mye nytt og samtidig mye som er 
som det alltid har vært. Og kirkens 
sentrum og hjørnestein, Jesus Kristus, 
som møter oss på nytt og på nytt, på 
nye måter og samtidig den samme, i 
går og i dag og til Evig tid. 

En konfirmant sa for noen år siden 
at Gud er ikke gammel selv om han er 
fra evig tid. Han så for seg Gud som 
ung og virkekraftig, og skaperkraftig, 
selv om han alltid har vært der. Et 
fantastisk gudsbilde, som har vært 
med på å fornye og revitalisere mitt 
eget gudsbilde. Jeg ser for meg Jesus 
som vi feirer i jula er nettopp slik. 
Ikke gammel, selv om han alltid har 
vært der, helt fra skapelsens morgen 
og han møter oss på nytt i dag. Han 
møter oss på nytt som det lille barnet i 
krybben, alt er nytt. I begynnelsen var 
Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var 
Gud. Og Ordet ble menneske og tok bo-
lig iblant oss, og vi så hans herlighet, en 
herlighet som den enbårne Sønn har fra 
sin Far, full av nåde og sannhet. Riktig 
god jul til dere alle.

Hilsen Kristian Kjenes
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Vi ser deg, Herre Jesus,  
som en av jordens små.  
Din fødsel er et under  
vi aldri kan forstå. 
Men i et evig lovsangskor  
forenes alle slekter. 
Vi ser deg, barn, og tror!
Ditt komme, Herre Jesus,  
forvandler jordens natt  
og bringer lys til mange  
som føler seg forlatt. 
Hjelp oss å gå i dine spor!  
La verden se din godhet  
ig jennom dem som tror!
(Svein Ellingsen)
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Skjømmengskveill i Osen
6. november var det igjen Skjømmengs-
kveill i Osen. Ja, skjømmengskveill er det 
vel egentlig oftere, men denne kvelden 
møtes bygda til hygge i flerbrukshallen på 
Strand skole. Det er diakoniutvalget hvert 
år som arrangerer kvelden, og den har 
noen faste innslag som skaper forventning 
hos alle som tenker seg dit.

Det startet i 2002 da et nyvalgt diako-
niutvalg skulle planlegge aktiviteter for 
året. Alle var de enige om at det skulle 
vært noe som skjedde på høsten, noe som 
samlet folket og skapte lys i mørketida, 
før adventstida satte inn med julemesser, 
julebord og julekonsert.

Da var det at Sverre Angen sa; «Nei, vi 
får vel sett og kvil skjømmeng, da.» Unni 
Nordmeland og flere kreative sjeler fant 
ut at da ble navnet på kvelden «Skjøm-
mengskveill», med referanse til den kvila 
og roa det er tradisjon for i bondekulturen 
– ei rolig stund før en tente lysa og gikk i 
gang med nødvendig kveldssysler. Når en 
kvilte skjømmeng var det bare blafringa 
fra lyset fra ovnsvinduet og ei stadig lavere 

kveldssol som ga et skumt lys i husene. 
Alle kvilte, i skuvseng, sengbenker, gynge-
stol, eller som bikkja under ovnen.

Skjømmengskveill’n ble arrangert på 
Mølnbergtunet og var en stor suksess med 
veldig godt oppmøte, så stort at arrange-
mentet måtte flyttes – først til Haugen i 
Osen – og etter hvert til flerbrukshallen på 
Strand skole.  De siste årene har 120-130 
personer vært innom og fått graut, kaffe 
og kake og god underholdning. Ved opp-
starten i 2002 var det byggrynsgraut med 
sirup som ble servert, men i 2012 gjorde 
rømmegraut og spekemat sitt inntog. Og i 
år ble det jammen risengrynsgraut.

Det første diakoniutvalget laget en 
«scene» som gjorde møtelokalet om 
til ei trivelig stue med matte, skuvseng, 
gyngestol, jerngryte, georginer og annet 
husgeråd fra gammel tid. Scenebildet 
skaper god stemning og har vært fast inn-
slag hvert år siden. Steinar Vingsand var 
konferansier de første åra, men da helsa 
sviktet han, tok Per Asbjørn Rødøy over. 
Fra gyngestolen loser Per folket gjennom 
Skjømmengskveill’n allsang, bespisning 

og trivelig underholdning. I tillegg til Per 
konferansier er Trekkspillklubben med 
sangere er et annet fast innslag. Trekk-
spillklubben er gode støttespillere for 
diakoniutvalget. De stiller gladelig opp på 
ulike arrangement og setter folk i humør 
med god musikk. Presten er en naturlig 
del av arrangementet og andre innslag er 
historier fra gammel tid, fortellinger om 
dialekter, hendelser og historier, dikt eller 
sanger med lokale krefter som aktører. 

Flinke og trivelige konfirmanter hjalp til 
med forberedelser og servering, det er en 
god  tradisjon i Osen at årets konfirmant-
kull bidrar på flere av diakoniutvalgets 
aktiviteter.

På årets Skjømmengskveill bidro Norsk 
Gammelmannsforening, Utkantteateret 
og Trekkspillklubben med sanggruppe til 
en trivelig kveld med flotte kulturinnslag. 
Det var godt oppmøte, loddsalget gikk 
strykende, risengrynsgrauten fikk bein 
og gå på og folk dro glade heim etter å ha 
kvilt skjømmeng sammen ei trivelig stund.

Tekst: Anne Line Hestmo

Per Rødøy i gyngesto-
len, bildet er fra 2012.

Osen Trekkspillklubb.

Grautkokere er Svein Stjern, Alfred Risvik 
og Bjarne H. Hestmo.

Flinke og trivelige konfirmanter.
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«LØKK MED JULA»
Jul og førjulstid henger liksom sammen. 
Våre tanker om jul er ofte bundet sammen 
til de juleforberedelser og julefeiring. Vi har 
en fellesforståelse for jul, men hver for oss 
har vi også mange ulike erfaringer, opp-
levelser og gjøremål som liksom er med 
i oppbyggingen av juleforventningen. Ulik-
hetene skyldes så mangt, hvor vi er født 
og oppvokst, by eller land, hvor gamle vi er, 
mattradisjoner, tro og tvil. Kort sagt kan 
vi vel alle si å ha «Vårres jul». Min jul har 
sitt rotfeste i oppveksten i Steinsdalen på 
50- og 60- tallet, med overførte verdier og 
tradisjoner fra forfedrene, forankret i en 
bondegårdstradisjon. 

MIN JUL …
«God morn og løkk med jula», sa ho 
mor og han far.

«Løkk med jula», svarte jeg, halvvåken 
mens jeg satte meg opp i senga. Ho mor 
og han far hadde allerede vært i fjøset. Nå 
kom de for å servere kaffe på senga. Ja, 
dem sa det; «No ska dåkk få kaffe på sen-
ga», selv om verken jeg eller bror min var 
store nok for kaffe. Ho mor hjalp meg og 
bror min slik at vi kunne sitte godt i senga 
med ei pute bak ryggen. Jeg fikk et brett 
med julemotiv på, som underlag for kopp 
og asjett, slik at jeg ikke skulle søle i senga. 
Bror min fikk lokket av en brødboks. Som 
kaffe på senga fikk vi så mye småbrød som 
vi ville ha. Da, som nå, likte jeg sirupssnip-
pan best. Sirupssnippa og kakao er godt. I 
dag var det juledag, og ho mor og han far 
hadde liksom god tid. Dem fortalt om før 
i tida og om at dette med kaffe på senga 
var en tradisjon. I motsetning til før jul 
var det vi gutongan som hadde det travelt 
i dag. Vi hadde fått noen julegaver som 
ventet på oss nede i stua. Det var kaldt ute, 
derfor ble det kaldt oppe på loftet også. 
«Æ frys», sa jeg. «Det må du itj, nei», 
svara ho mor, «lægg dæ litt oinner dyna, 
så bli du varm igjen». Jeg lå i to minutter, 
for nede i stua ventet en «hardpakke» jeg 
hadde fått, en kikkert.

Jeg hadde fått så mye fint i julegaver. 
Nattdrakten hadde jeg allerede prøvd 
ei natt. Den var fin – og så luktet den så 
godt, den luktet nytt. Strikkalua likte jeg 
også, men aller best likte jeg kikkerten. 
Kikkerten var en veldig snedig sak. Med 
den kunne jeg få fuglene i neket på låve-
brua til å komme helt inntil meg, i alle fall 
dersom jeg så i riktig ende av kikkerten.

Første juledag var en merkelig dag. For 
det første var det følelsen av at det hele 

var over, og at det var et helt år til neste 
gang. En annen var følelsen av ro og fred. 
På denne dagen skulle alle være inne. Det 
kunne være stridt nok når en hadde fått ny 
strikkelue. På mange måter var første jule-
dag en mellomdag mellom det som hadde 
skjedd og det som skulle skje. «I mårra ska 
vi på jultrefest», sa ho mor. Det visste jeg 
allerede. Da ville vi få pakker av julenissen. 
Hos oss slapp ikke julenissen til før på an-
dre juledag. Han far forklarte alltid at det 
var så vanskelig føre for julenissen, men at 
han håpet han kom seg til samfunnshuset 
i Steinsdalen til juletrefesten. Det håpet 
jeg også.

Sist, men ikke minst så jeg fram til alle 
julebesøkene. Vi skulle til Storvoll’n, til 
Mo og til Stein og til mange andre plasser 
på besøk hos slekta. Julebesøkene varte 
gjerne til langt ut i januar. I den tid var 
en onkel og et søskenbarn en veldig nær 
slektning. På Stein fikk vi alltid servert 
saltkjøtt og stapp og rød sagogrynsuppe. 
«Håpe det heill sæ sånn med føre te 
fjær’dan, slik at vi får bruk sæss-slean åt 
Stein», sa han far. Det håpa jeg også. Å 
kjøre med hest og slea var noe av det mest 
spennende jeg visste. Hesten likte så godt 
å komme ut fra stallen, den var stallkåt 
som han far sa. Når han far tok tømmene, 
bar det i vei nesten før han hadde fått plas-
sert seg bakpå slean. Det var trygt å se at 
han far hadde et godt grep om tømmene 
med bladvottene når det bar i vei. «Hold 
dåkk godt fast», sa han far, for liksom å 
understrek spenninga, men samtidig at 
han hadde styringa med det heile. Da vi 
kom fram lukta alle av hest, men mest 
han far etter at han hadde plassert hesten 
i fjøset.

Andre juledag var det da som no juletre-
fest i Steinsdalen. Det var en stor dag for 
oss ungene. Samfunnshuset var nybygd 
på det tida. Ikke minst var det mye større 
enn det gamle skytterhuset og vi ungene 
fikk rikelig med tumleplass. Programmet 
på juletrefesten var likt fra år til år. Det 
var litt godt, vi visste hva vi gikk til. Først 
var det ha Kristian «Nedpå Voll’n» som 
ønska velkommen. Videre fortalte han oss 
nyheten at Jesus var født. Det var utrolig 
hvordan han greide å holde den historia 
ny fra år til år. «I dag er det født oss en 
frelsar», sa han. Han sa det så overbe-
visende at vi trodde på det hvert år. Vi 
avslørte at han egentlig visste at vi hadde 
hørt historia før, for han spurte og grov 
om alt mulig, om hyrdene på marken, om 

stallen og krybba og det lille barnet.
Etterpå gikk vi rundt juletreet og sang 

alle de kjente og kjære julesangene. Først 
skulle vi synge de sangene som minnet oss 
om hvorfor vi egentlig feiret jul, sa han 
Kristian. Så fikk vi kakao og småbrød og 
påsmurt brødskive. Det var brødfat fra 
alle heimene. Jeg var snar til å ta en brød-
skive med egg og ansjos, det likte jeg godt. 
Kakaokoppen rakk aldri å bli tom andre 
juledag, det var alltid noen som sto parat 
med kakaomugga.

Utpå ettermiddagen ble det en ny runde 
med gang rundt juletreet. Når sanger 
som «Nå går vi rundt en enebærbusk» 
og «Reven rasker over isen» ble sunget, 
skjønte vi at nissen var i anmarsj. Og rik-
tig nok; Snart hørte vi det dunket nede i 
trappa. Da sprang jeg til ho mor. Nissen 
var jeg ikke helt trygg på. Det banket kraf-
tig på døra. Inn kom nissene. Dem va to. 
«Velkommen hit», sa han Kristian. «E 
vi så heldig å få nissan på besøk i år å», 
fortsatte han. «Kor kjæm dåkk i frå?» 
Som vanlig kom nissene fra Fjøsvatnet, 
og som alltid hadde de hatt en stri tur ned 
fra fjellet. Jeg var ikke så interessert i hvor 
de kom i fra, jeg var mest interessert i hva 
som var i sekken.

Da som no spurte nissene «Er det noen 
snille barn her?» «Ja», svarte jeg og de 
andre ungan. Så kunne vi endelig få pak-
kene våre. Det merkelige var at pakkene 
var fylt med småting lik dem jeg hadde 
sett gjemt i skapet hennes mor.  Og jule-
nissen hadde akkurat like fin håndskrift 
som han onkel Tormod.

Juletid var helt annerledes enn førjuls-
tid. Tida før jul gikk så sakte for meg, 
men så fort for de voksne. Jula derimot, 
gikk så alt for fort for alle «Snart e dein 
her jula over og», sa han far. «Æ synes itj 
det e læng sia førri jula –, snart e det ny 
jul igjen», fortsatte han bestefar. Ho mor 
var mer optimistisk anlagt, så ho greidd 
å rett opp betraktningene om at jula var 
over. «Det e mytji igjen tå jula enno. I 
morra ska vi ha julbesøk, å femtdan e det 
jultrefest igjen», sa ho. Samme hvordan 
vi uttrykte oss – vi var enige: Alle satte vi 
pris på jula!

Forfatter er Kjell Petter Hestmo
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Jeg er blitt utfordret av en kjær arbeids-
kollega, en mentor og liker å kalle henne 
venninne – takk, kjære Marianne.

Det er vanskelig eller utfordrende å skri-
ve om ett barndomsminne. Derfor må det 
bli historier fra min oppvekst på Mælan, 
ikke kronologisk rekkefølge, men minner 
som jeg husker svært godt.

Jeg ble født en sommerdag i 1974. Yngst 
i en søskenflokk på fire. Vi var tett i alder. 
Rune var nesten seks år, Hege nesten fire 
år og Asle akkurat fylt to år når jeg kom 
til verden. Jeg har blitt fortalt at mamma 
ikke dro til kontroll når hun var gravid 
med meg før hun var sju måneder på vei, 
sies at hun var litt flau over hastigheten 
dette gikk i. Mamma hadde fulltidsjobb 
med alle oss barna.

Husker vi var mye ute og lekte på Mæ-
lan. Det kunne være i sandkassen, vi sykla 
mye, lagde oss sykkelløyper, lekte cowboy 
og indianer i skogen, sparka fotball nede i 
gården for å nevne noe. Jeg husker spesielt 
godt at det var mye leking i dukkestua. 
I nabohuset bodde ei jente som var tre 
år yngre enn meg, barndomsvenninna 
mi Linda. Vi hadde hver vår dukkestue. 
Den ene dukkestua bodde vi i, mens den 
andre var feriehuset vår. Så i løpet av en 
dag kunne vi gå mellom «husene våre» 
utallige ganger. Linda var så heldig å få ei 
ordentlig lillesøster. Å, så nydelig ho Sol-
veig var! Masa mange ganger på mamma 
om ikke jeg også kunne få lillesøster, men 
det kom vist ikke på tale. Noen måtte være 
sistemann. Dette opplevdes som blodig 
urettferdig.

Mamma ropa oss inn når det var «12 
tin mat» – elska når mamma hadde 
«brødbakerdag». Ja, for hun brukte en 

dag når ho først baka brød. 28 brød på 
en og samme dag! Det lå brød utover alle 
kjøkkenbenkene. Vi gikk og kjente på 
brødene, hvilket var mest avkjølt, slik at 
vi kunne få? Det beste vi viste var nybaka 
kak og heldigst var den som fikk skalken 
og med ny-rørt jordbærsyltetøy på! Kan 
ennå minnes lukta av mammas nybaka 
kak! 

Husker at jeg syns det var stas når be-
stemor og bestefar Kroken kom.  De var 
veldig glad i oss ungene. Ekstra stort var 
det når vi fikk lurt med oss bestefar på ki-
osken til John Strand. Ingen lagde pølser 
og chips som John Strand!

Kalkunfarmen på Mælan er et kjært 
minne! En vårdag fikk Bodil og jeg kjøpe 
oss ni kalkunkyllinger. I starten bodde 
disse i yttergangen hjemme, men et-
terhvert måtte de flytte ned i fjøset. Vi 
skreiv dagbok og førte regnskap. Utpå 
sommeren lagde vi gjerde slik at de kunne 
få gå ut og inn av fjøset. Under middagen 
en ettermiddag fikk mamma øye på noen 
«fugler» hun aldri hadde sett på åkeren 

tidligere – oisann, det var våre kalkuner 
som hadde kommet seg utenfor! Hvor-
dan hadde dette gått til? Joda, nettingen 
Bodil og jeg hadde brukt viste seg å være 
for stor. Vi kallet sammen et arbeidslag og 
gikk manngard – åtte kalkuner ble fanget, 
men en var og ble borte. Kalkunene ble 
etter hvert store. Åtte kalkuner ble slaktet 
og vi solgte hver og en – regnskapet gikk 
i balanse!

Mamma var hjemme mens vi ungene var 
små. I 1985 tok hun over en skobutikk i 
sentrum. Dette ble starten på mitt sko-
eventyr. Så stolt jeg var over mora mi. Alltid 
så fin og hjelpsom! I tjue år dreiv mamma 
og Sølvi skobutikken. Hver dag var jeg 
innom etter skolen. Noen nyheter som var 
kommet? Ja, så sannelig – og da måtte de 
prøves. Den dag i dag elsker jeg sko!

Jeg ønsker å utfordre Bjørg Hansen til å 
skrive om sitt barndomsminne neste gang. 
Bjørg og jeg ble venninner i voksen alder 
og jeg setter stor pris på vårt vennskap.

Tone Meland Murvold

Mitt barndomsminne

Julekonsert 
Osen

Tradisjonen tro er det julekonsert i 
Osen kirke fredag 20. desember kl 
18.30. Korps, trekkspillklubb med 

sanggruppe, Norsk Gammelmanns 
Forening og lokale solister. 

Arrangør: 
Gudstjenesteutvalget i Osen.

VELKOMMEN!

Julekonsert 
Åfjord

Julekonsert i Åfjord kirke 
søndag 15. desember kl 18.00 

med lokale kor, korps, 
sangere og musikere. 

VELKOMMEN!

Julekonsert 
Stoksund

Julekonsert i Stoksund kirke 
søndag 8. desember kl 18.00 

med lokale sangere og musikere.

VELKOMMEN!

Konsert for Roans innbyggere
Innbyggerne i Roan får velge mellom to fantastiske julekonserter i Roan 
kirke i år. Dette er en gave fra kommunen, ettersom det er innbyggernes 
siste jul i Roan som egen kommune.
De kan velge mellom Nidarosdomens guttekor lørdag 30. november kl 
16.00 eller Didrik Solli Tangen onsdag 11. desember kl 19.30.

Skolens juleforestilling i Osen
Torsdag 12. desember 17-19. Velkommen!
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4.-6. oktober dro alle konfirmantene på 
Nord-Fosen (Osen, Roan, Stoksund og 
Åfjord) sammen til Mjuklia på Berkåk, på 
konfirmantweekend. Dette var andre året 
vi hadde felles konfirmantweekend.

Å være på konfirmantweekend på Mjuklia 
er ei helg fylt med fellesskap, samhold, lek, 
undervisning og sang.

Vi deltok i ei samhandlingsløype hvor 
alle oppgavene er laget sånn at man må 
samarbeide for å greie å løse dem. Vi 
kunne prøve oss på bruskassestabling, 
klatrevegg, zipline, luftgeværskyting, giga-
fotball og mye mere.

I undervisninga snakket vi om hvor 
viktig vi er – for hverandre og for Gud. Vi 
snakket om forskjellige måter vi kan be på, 
og vi var på dypt vann da vi snakket om 
de fire kardinalspørsmålene; Hvem er jeg, 
hvor kommer jeg fra, hvor går jeg og hva er 
meningen med livet?

Søndag feiret vi gudstjeneste sammen 
før vi reiste hjem til Fosen igjen.

Denne helga var første samlinga vi hadde 
med konfirmanter 2020. Her ble vi godt 
kjent med hverandre, en skikkelig kick-off !

Konfirmantene på Nord-Fosen vil fort-
sette å møtes da vi har flere fellessamlinger 
dette året fram mot konfirmasjonen.

Konfirmanter bygger fellesskap

Åfjord Kirkelige Fellesråd:

Fra Åfjord:
Edmund Hårstad
Gisle Herfjord
vara: Hilde Lorentsen, 
vara Ingvill Harbak

Fra Roan:
Rita Helen Sandmø Møllevik    
Erling Iversen
vara: Anne Turid Strøm,
vara: Berit Kosberg

Åfjord og Stoksund 
Menighetsråd:
Edmund Hårstad, leder
Ingvill Hoås Butli, nestleder

Roan Menighetsråd:
Rita Helen Sandmø Møllevik, leder
Anne Turid Strøm, nestleder

Osen Kirkelige Fellesråd:
Kristian Johan Momyr, leder
Anne Line Hestmo, nestleder

Valg 2019
Julearrangementer
Julesalg på By Bedehus

7. desember fra kl.13.00
Det blir adventsstund med julesanger
Matsalg av rømmegrøt, pølse m/brød, kaffe og kaker.
Det blir salg av lefser og annen julebakst, og andre 
julevarer.
Velkommen til ei trivelig førjulsstund på By bedehus!

Tradisjonell juletrefest i Sørdalen

2. juledag i Sørdalshuset kl 16.00 med kurvfest, 
utlodning, andakt, juletregang, andakt og leker.
Velkommen!

Juletrefest for hele familien på 
Å Misjonshus
Lørdag 29. desember (5. juledag) kl 17.00
Gang rundt juletreet
Andakt. Leker/konkurranser. Bevertning
Alle er hjertelig velkommen!
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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 menighetspedagog Stine Kjenes 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

Gravplass-
arbeider

Einar Strøm

Gled en som gruer seg til jul
Denne overskriften har jeg hentet fra en 
av Kirkens bymisjons kampanjer. Det er 
en utfordring; Gled en som gruer seg til 
jul.

Vi ønsker helst å tro at alle har den god-
følelse inni seg når vi prater om jula, for 
jula er jo så koselig! All den gode maten, 
pakkene, forventningene – særlig fra bar-
na, alle luktene og fine stunder sammen 
med sine kjære.

Men sånn er det ikke for alle. Det er ikke 
alle som har råd til alt som skal kjøpes inn 
for å få denne gode følelsen. Det er ikke 
alle som har familie å feire jul sammen 
med. Kanskje har de et dårlig forhold til 
familien sin på grunn av en konflikt, da 
kan jula bli ekstra vond.

De bor vel i byene alle jeg sikter til, 
tenker du kanskje. Men nei, det sitter alt 
for mange her på Nord-Fosen også som 
ikke greier å glede seg til jul. Om det er på 
grunn av økonomi eller familiesituasjon 
eller andre grunner varierer fra person til 
person. De har til felles at de vet at nå nær-
mer vi oss den verste høytiden for dem.

For jula er også den tiden i året hvor vi 
er minst inkluderende som samfunn. Det 
er ikke så mange som åpner opp heimen 
sin for andre enn familien. Jula er jo fami-
lietid.

Så hva kan vi gjøre? Vi kan være lydhøre 
for hvordan andre opplever det å feire jul. 
Kanskje vi skal be dem hjem til oss? Kan vi 
dekke på til flere gjester til julemiddagen? 
Vi kan handle en kurv med forskjellig mat 
vi selv bruker å kjøpe inn til jul, og gi bort 
i gave til noen vi vet sliter med å få endene 
til å møtes.

Det finnes flere organisasjoner vi kan 
støtte, organisasjoner som jobber for at 
flere skal få det litt bedre.

Jeg startet med å sitere Kirkens bymi-
sjons julekampanje; Gled en som gruer 
seg til jul. Jeg vil avslutte med å reklamere 
for flere av tiltakene de har som vi kan 
bidra til. Hvis du sender sms GLEDE til 
2490, gir du to middager til noen som 
trenger det. Sms står for en betydelig del 
av Kirkens bymisjons inntekter i juleak-
sjonen deres. Pengene som kommer inn 
går til måltider og fellesskap på Kirkens 
bymisjons møtesteder, kafeer og sentre 
over hele landet.

Vi kan gi en gave med mening. Kirkens 
bymisjon har salg av produkter som er 
laget av mennesker som ellers ville stått 
utenfor arbeidslivet. Ved å kjøpe deres 
produkter til for eksempel julegaver, støt-
ter vi arbeidet og bidrar til å skape arbeids-
plasser til mennesker som av ulike grunner 
faller utenfor det ordinære arbeidslivet.

God jul!

Lys på din sti
Roan Blomsterfond har tatt initiativ 
til belysning på Roan kirkegård. Det er 
installert tidsstyring på lysene, slik at 
lyset skrus av på natten når det ikke er 
ferdsel på gravplassen. Dette ble g jort 
i samråd med Nidaros Bispedømme-
råd. Prosjektet er finansiert av Roan 
Blomsterfond og tidligere innsamlede 
midler.
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Send løsningen til oss innen 20. januar 2020. Denne sender du inn til menighetsbladet@afjord.kirken.no eller Menighetsbladet, Øvre 
Årnes 7, 7170 Åfjord. Husk å skrive navnet og adressen din. 

Julequiz for barn

FOSENGAVEN 2019
«En alene kan ingenting. Det sier hundre-
tusener.»

 
«For et herlig og raust folk Fosen har, det 
skal dere være stolte av», uttalte fjorårets 
mottaker av Fosengaven, Erlend Johan-
nessen fra Streetlight.

Så tusen takk til dere alle som var med 
og bidro ifjor, og som gjorde at vi kunne 
overbringe et rekordstortbeløp fra Fosen 
til barna på Filippinene.

«DET g jør en forskjell, uttalte Erlend. 
Og bare det å komme til Fosen  og oppleve at 
dere heier på oss slik, er fantastisk.»

Fosengaven vil aldri bare handle om 
penger, men vi ønsker å inspirere og bli 
inspirert. 

ÅRETS MOTTAKER:
Vi er stolte over å presentere årets motake-
re, som er den nystartede organisasjonen 
Jabez verden. 

En mann på over 80 år fra Kongo, send-
te et rop til sine barnebarn i Trondheim.

Han hadde bygget en skole for å hjelpe 
fattige og foreldreløse barn. Nå var det 
nesten 900 barn på skolen, og det var så 
mange flere behov enn han hadde sett for 
seg. Barnebarna og noen slektninger star-
tet Jabez verden, for å prøve å bidra.

HER ER NOEN TALL: 
∙  For 500 kr får alle elevene mat i en må-

ned.

∙  Månedslønnen til en lærer er på rundt 
200 kr.
∙  Månedslønnen til rektor er på 280 kr

Så her vil pengene vi samler inn nå langt. 
Og de mangler nesten alt.

HVA KAN DU GJØRE
Vær med og spre budskapet om at det nyt-
ter! Hvis alle på Fosen hadde gitt 100 kr, 
kunne vi velsignet dette arbeidet med flere 
millioner kroner. Men alle bidrag er med å 
inspirere de som driver med dette, og barn 
får hjelp til utdanning, og mat å spise. 
Sammen kan vi skape en bedre verden.

Takk for ditt bidrag.

Med ønske om en rik og velsignet før-
julstid!

For Fosengaven, Geir Yngve Hovde
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Åfjord
Døpte
Åfjord kirke
15.09.2019 Emilie Sørdahl
15.09.2019 Thomas Frengen Hagen
15.09.2019 Leon Frengen Valleraunet
15.09.2019 Eira Mandal Larsen
03.11.2019 Marius Årbogen Johansen
03.11.2019 Ane Ingolfsen Johansen
03.11.2019 Lukas Vizoni Trana
03.11.2019 Mari Andersen
03.11.2019 Vilde Ølstøren Svenning

Døde
24.09.2019  Janne Johanna Rognli 
 Dahlhaug f. 1948
23.10.2019 Kristian Magne Stjern 
 f. 1923
01.11.2019 Helge Olav Rovik f. 1953
06.11.2019 Asbjørn Solstad f. 1936

Stoksund
Døpte
22.09.2019 Gustav Fagergård Sørbotten
22.09.2019 Even Tårnes-Hage

Døde
29.09.2019 Gunhild Gaarden f. 1927
03.11.2019  Hanna Helmine Færøy 
 f. 1929

Osen
Døde
03.10.2019  Karen Viken f. 1927, grav-

lagt ved Hopstad gravplass
30.10.2019 Hildur Norma Storvik   
 f. 1936

Roan
Døde
20.04.2019 Norvald Storrø f. 1949
19.08.2019 Olga Margrethe Sandmo  
 f. 1937
02.11.2019 Karin Hildegund Øverdal 
 f. 1946

Aktivitetskalender

Personalia
Denne spalten er åpen for personlige 
hilsener. Anbefalt annonsepris er kr 
150,-. Annonsen betales til Menighets-
bladets konto 4345.06.19214, eller 
VIPPS nummer 112535.

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse, blomster, hilsener, gaver til LHL 
og Roan Blomsterfond i anledning vår 
kjære mor Olga Sandmos bortgang og 
begravelse. En spesiell takk til Siv Trine 
Haldaas for vakker solosang i kirken.

Barna

n En varm takk for all vennlig delta-
gelse, blomsterhilsener og pengegaver 
i anledning vår kjære Ottar Monstads 
bortgang og begravelse. Takk også til 
Åfjord helsesenter gr 4 for god pleie og 
omsorg.

For familien, Haldis Monstad

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord pleie og omsorg, hjemmetjenes-
ten og sykehjemmet, i forbindelse med 
Rita Svenning Harbak sin begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal, 
Aud-Elin B. Vingen

Åfjord pleie og omsorg 

n Å Misjonshus
n   Bønnemøter hver mandag kl.19.15.

n Å misjonsambandsforening
n   Torsdag 12. desember, misjonsmøte 

med grøt på Å misjonshus, kl.19.00
n   Torsdag 16. januar, misjonsmøte med 

årsmøtesaker på Å misjonshus, kl.19.00
n   Torsdag 6. februar, misjonsmøte hos 

Venke og Geir Tinnen, kl.19.00
n   Torsdag 27. februar, misjonsmøte hos 

Anbjørg og Ivar Tjørom, kl.19.00

n Kvinnegruppa på Å misjonshus
Tirsdager, kl.19.30
n   10. desember, hos Else Koren Nesheim

n Musikkoret Håp
Mandager, kl. 19.30–21.30
n   9. desember, 6. januar, 20. januar,  

3. februar, 17. februar 

n Bønn for Fosen
n   Fredag 17. januar i Åfjord kirke kl 18
n   Lørdag 18. januar på Å Misjonshus  

kl 16. Ved Anja og Geir Yngve Hovde.

n By bedehus
n   Lørdag 7. desember, julesalg på By 

bedehus, kl.13.00
n   Mandag 13. januar, foreningsmøte hos 

Lillian og Torstein Fossan, kl.19.00
n   Mandag 29. januar, årsmøte på By 

bedehus, for NLM, Normisjon og By 
bedehus, kl.19.00

n  Sørdalen Misjonsforening
n   Tirsdag 14. januar kl 19:00, Årsmøte i 

bedehuset og misjonsforeninga

n Osen: Skolens juleforestilling
n   Torsdag 12. desember 17-19

n  Agentklubben, Sørdalen bedehus, 
tirsdager, kl. 17.30-19.00

n   3. desember

n  Maksklubb og Yngres på Å misjons-
hus, mandager, kl.18.00-19.00

n   9. desember

n  Lørdagsskole, By bedehus, kl. 9.45-
11.00

n   7.desember

n  Fritidsklubben,  By bedehus,  
onsdager, kl.19.00

n   4. desember
n   15. januar

Andre aktiviteter i januar, se plakater og 
nettsider.

Åfjord Begravelsesbyrå a/s 
Tlf 911 68 203

Bjørnør Begravelsesbyrå 
Tlf 414 77 777

Diverse aktiviteter Barn og ungdom

Livets gang
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Gudstjenester desember 2019 – februar 2020
n  Søndag 01.12 - 1. søndag i advents-

tiden. Matt 21,10-17
n  Stoksund kirke kl 16.00 
Lysmesse ved Kristian Kjenes.
Ofring til menighetens arbeide.
n  Åfjord kirke kl 20.00 
Lysmesse ved Kristian Kjenes.
Ofring til menighetens arbeide.

n  Lørdag 7. desember
n  Seter kapell kl 14.00
Gudstjeneste.

n  Søndag 08.12 – 2. søndag i advents-
tiden. Joh 16,21-24

n  Roan kirke kl 17.00 
Lysmesse ved Kristian Kjenes. 
n  Osen kirke kl 20.00 
Lysmesse ved Kristian Kjenes. 
n  Stoksund kirke kl 18.00
Julekonsert med lokale sangere og 
musikere.

n  Søndag 15.12 – 3. søndag i advents-
tiden. Joh 5,31-36

n  Åfjord kirke kl 18.00 
Julekonsert ved lokale kor, sangere, korps 
og musikere.

n  Tirsdag 17. desember
n  Roan kirke kl 10.00 
Skolegudstjeneste.

n  Torsdag 19. desember
n  Osen kirke kl 12.00 
Skolegudstjeneste.

n  Fredag 20.12 
n  Osen kirke kl 18.30 
Tradisjonell julekonsert.

n  Tirsdag 24.12 – Julaften. Luk 2,1-20
n  Åfjord helsesenter kl 11.00 
Familiegudstjeneste ved Kristian Kjenes  
n  Osen sykeheim kl 11.00
Juleandakt.
n  Osen kirke kl 13.00
Julaftensgudstjeneste.
n  Stoksund kirke kl 13.00 
Familiegudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
n  Åfjord kirke kl 15.00 
Familiegudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
n  Roan kirke kl 15.30 
Familiegudstjeneste. 
Ofring til Menighetens arbeid.

n  Onsdag 25.12 – Juledag. Joh 1,1-14
n  Åfjord kirke kl 12.00 
Høytidsgudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Nattverd.  

n  Lørdag 28.12 
n  Åfjord kirke kl 16.00 
Ungdomsgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Nattverd. Myndighetsmarkering.

n  Søndag 29.12 – Romjulsøndag 
Matt. 2,13-15
n  Sela fjellkirke kl 14.00 
Julegudstjeneste. Ofring til Selahaugens 
venner. Kirkekaffe. Etter gudstjenesten 
blir det juletrefest.

n  Tirsdag 31.12 – Nyttårsaften
Matt 11,25-30
n  Osen kirke kl 15.00
Gudstjeneste. Vi minnes de som er gått 
bort i 2019.
n  Roan kirke kl 18.00 
Gudstjeneste. Vi minnes de som er gått 
bort i 2019.

n  Søndag 12.01 - 2. søndag i åpenbar-
ingstiden. Matt 3,13-17

n  Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Vi minnes de som døde i 2019.
n  Stoksund kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Vi minnes de som døde i 2019.

n  Søndag 19.01 – 3. søndag i  
åpenbaringstiden. Joh 2,1-11

n  Åfjord kirke kl 11.00 
Speidergudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
n  Roan kirke kl 11.00
Gudstjeneste.
n  Osen kirke kl 14.00
Gudstjeneste.

n  Søndag 02.02 – Kyndelsmesse
Luk 2,22-40
n  Åfjord kirke kl 11.00 
Tårnagentgudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. 

n  Søndag 09.02 - Såmannssøndagen
Luk 8,4-15
n  Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
n  Sela fjellkirke kl 12.00 
Gudstjeneste

 

n  Søndag 16.02 – Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1-9
n  Stoksund kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 

n  Søndag 23.02 – Fastelavnsøndag
1.Kor, 13,1-7
n  Osen kirke kl 11.00
Gudstjeneste.
n  Roan kirke kl 14.00 
Gudstjeneste.

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
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K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD

Bønn for Fosen
Velkommen til inspirasjonshelg med 
undervisning, bønn og fellesskap for 
alle på Fosen. Geir Yngve og Anja 
Hovde deltar begge dagene.

17. – 18. januar
Åfjord kirke kl 18.00
Vi møtes til lovsang, vitnesbyrd og bønn 
før vi går Bønnevandring i Åfjord sen-
trum.

Å Misjonshus 18. januar kl 16.00
Møte for hele familien med blant annet 
lovsang og andakt. Enkel servering.

Tverrkirkelig arrangement
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B-blad

En god del av arbeidet mitt i menighetsrådet det 
siste året har vært med sammenslåingsprosessen 
mellom kirken i Åfjord kommune og Roan kom-
mune. Denne prosessen har gått veldig bra og vi er 
godt i rute med ett felles kirkekontor fra 1. januar 
2020. En stor takk til dyktige medarbeidere og en 
positiv «godvilje» i begge organisasjonene som 
har gjort prosessen lett å håndtere. Et resultat av 
sammenslåingen sitter du med i handa nå – nemlig 
et felles Menighetsblad for kommunene på Nord-
Fosen. Det tror jeg blir ei bra og positiv forandring 
for innbyggerne på Nord-Fosen. Dette nummeret 
av Menighetsbladet er det siste som Helge Nilsen 
er redaktør for, jeg vil derfor rette en stor takk til 
jobben som han har gjort for Menighetsbladet for 
Åfjord og Stoksund siden 2016.

På vegne av Åfjord og Stoksund menighetsråd vil 
jeg med denne julesangen ønske alle ei riktig God 
jul og et Godt Nytt år.

Edmund Hårstad, leder Åfjord menighetsråd

Himlens fugler har vel sine reder
Revene i skogen sine bo
Verdens frelser hadde ingen steder
Som han kalte for sitt hjem på jord

Ref:
Høy og strå, det var hans krybbeleie
Verdens ørk det var hans hvilested
Han som jord og himmel har i eie
Vandret her på jorden uten hjem.

Og nå folket tett omkring ham trengte
Alltid kjærlig han tilstede var
Ingen fattig sjel han utestengte 
Barnene han selv på armen bar

Når i bønn han talte til sin Fader
Steg han opp på bergets høye topp
Han som skapte stjerners myriader
Reiste ei seg selv en bolig opp

Nå er min periode i menighetsrådet over og jeg 
vil benytte sjansen til å takke stab og resten av 
menighetsrådet for et godt samarbeid gjennom 
året. Det er spesielt en ting jeg er veldig glad for 
å ha vært med på å få på plass dette året, nemlig 
diakon. Jeg vil ønske deg Tone hjertelig velkom-
men og lykke til med arbeidet i menigheten!

En takk til dere grendakontakter og andre fri-
villige som stiller opp i råd og utvalg er og på sin 
plass, håper dere fortsetter i neste periode! Det 
er en svært viktig jobb dere gjør. Vil og ønske det 
nye menighetsrådet lykke til med arbeidet de 
neste fire år!

Jan-Ivar Groven Strøm,  
avtroppende leder i Roan menighetsråd

Da står det bare igjen å ønske ALLE lesere av 
bladet en VELSIGNET JULEHØGTID og et 
GODT NYTT ÅR!
På vegne av Osen menighetsråd vil jeg ønske 
Osen menighet en riktig god jul og godt nytt år!

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke 
ansatte, menighetsrådet, Osen kommune og an-
dre samarbeidsparter for et godt og konstruktivt 
samarbeid i 2019!

Kristian J. Momyr
Leder Osen menighetsråd

Julehilsen fra 
menighetsrådene


