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Min sang! 
Min sang må bli ”Blott en dag” av Lina
Sandell. Den ble til stor hjelp og trøst da
min mann ble alvorlig syk for to år sid-
en. Jeg spilte den mye i bilen til og fra
sykehuset, og den er fortsatt en kjær sang
for meg.

”Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en Faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag,
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
“Som din dag, 
så skall din kraft ock vara,”
detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, 
att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand,
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.”

Jeg vil utfordre Marianne S. Butli til å
skrive om sin sang neste gang.

Hilsen Ann Guri S. Amlien.

Jeg har i andakten lyst til å stanse opp ved
forsidebildet i dette nummeret av menighets-
bladet. Bildet av krybben, men med en voks-
en Jesus uklart i bakgrunnen. Gå tilbake til
forsiden og se litt på bildet. Er det for lite
julekos i bildet til å prege forsiden av menig-
hetsbladet? Det er da tross alt julenummer-
et vi snakker om. Hadde det ikke vært bedre
med hele stallen, en ku, et esel, noen lam,
gjetere og Jesusbarnet i krybben. Det er da
det som er jul!

Jeg ble i fyr og flamme da jeg så forside-
bildet. Jeg synes det er perfekt. Vi feirer

fødselsdagen til verdens Frelser og ikke et
2000 år gammelt spebarn. Det er klart vi
skal ha krybber og staller, fjøslukt, kuer, esl-
er og gjetere.  Men fint å ha den voksne Jesus
i bakgrunnen. Det sier oss noe viktig om jul-
en. Et mysterium som det er vanskelig å
fatte. At himmelens og jordens skaper kom
som et forsvarsløst barn  til vår jord for å
dele våre kår. Det er tryggest å stanse der.
Ved det forsvarsløse barnet som alle synes
er søtt. Det er noe ufarlig over det. 

Den voksne Jesus i bakgrunnen utfordrer
oss mer. Jeg sa i juleprekenen min for to år
siden at hvis vi skulle ha bursdagsselskap
for meg, så ville jeg bli litt ille til mote hvis
alle bare var opptatt av det som skjedde den

dagen jeg ble født. Hvordan jeg så ut som
spebarn, hvordan rammene rundt det var.
Sikkert viktig det også. Men jeg ville vel
gjerne at vi skulle ha litt fokus på mitt levde
liv også. 

Vi skal feire Jesu bursdag. Vi skal ha fokus
på det som skjedde i Betlehem, det store
julemysteriet. Men vi bør i bursdagsfeir-
ingen også ha med at Jesus levde. Ta fram
hva han gjorde, hvordan han møtte menn-
eskene. Og for at festen skal bli fullkomm-
en, så må vi huske på at han heldigvis også
lever i dag, og vil ha et nært forhold til deg
og meg. 

Ha en riktig god jul!
Kristian

Juleandakt

Sist søndag gikk Tore og jeg tur i Mælamarka.
Det var ikke det vi kaller for godt turvær. Men
det passet min sinns stemning. Jeg hadde mye
sorg i meg. Egen sorg. Sorg fra mennesker som
jeg nylig hadde møtt i jobbsammenheng. Regn-
et passet meg bra. Da vi satte oss ned med kaffe
og sjokolade kom det sludd. Og regn. Og tårer.
Det virket som naturen gråt med meg, og det
kjentes godt og vondt på samme tid.

Da vi gikk hjemover hang det dråper på de
svarte, nakne greinene. Ofte når jeg ser slike
dråper på trærne, tenker jeg at det er perler. Gud
har pyntet treet med perler. Men ikke den dag-
en. Den dagen var det tårer. Kanskje var det
Guds egne tårer som hang der? Jeg tror han gråt-
er med oss i vår sorg og vår smerte. ”Herren er
nær den som har et nedbrutt hjerte”, står det i
Salmene i Bibelen. Og så står det noe annet
vakkert: ”Du har skrevet opp hvordan jeg flakk-
et omkring; mine tårer har du samlet i din
flaske”. 

Gud er nær! Men det kjennes jo ikke alltid slik.
På tunge dager kan en tenke at Gud er langt
borte. En kan føle seg liten. Alene. Tuslete. Og
ikke så mye verdt. Når jeg har det slik, prøver
jeg å ta frem et gudsbilde som har betydd mye
for meg det siste året. Og siden det nå snart er
jul, skal jeg ta deg med inn i stallen i Betlehem
og forklare deg dette gudsbilde mitt. Vi kan sette
oss ned i en krok slik at vi ser Maria og Josef
med barnet uten å forstyrre dem. Se på ansikt-
ene til Maria og Josef når de ser på barnet. Ser
du gleden? Ømheten? Stoltheten? Ser du varm-
en i øynene deres? Kjærligheten til barnet?
Omsorgen? Det er nesten så en kan se at hjert-
ene deres er store og varme for barnet! Som om
det flommer over av godhet! Av betingelsesløs
kjærlighet! Under et slikt blikk, et slikt ansikt,
må barnet føle seg ønsket, villet og elsket.

Slik prøver jeg å tenke at Gud ser på meg. Ikke
fordi jeg av og til er snill, flink eller ”får til” liv-
et mitt. Men fordi  jeg er hans barn!  Dette er det
gudsbilde jeg stadig tar frem. I gode dager. Og

vanskelige dager. Skjønner du? Guds ansikt som
ser på meg med godhet, ømhet og kjærlighet.
Som lyser mot meg samme hvordan jeg mestrer
livet mitt. Som formidler til meg: ”Du er mitt
barn.  Jeg elsker deg! Jeg liker ikke alt du gjør,
men jeg elsker deg.” 
Dette blikket! Dette ansiktet, gir meg mot. Mot
til å leve. Mot til å rette ryggen. Løfte blikket.
Gir meg frihet og trygghet til å være meg; et
vanlig, men likevel unikt, verdifullt menneske.
Ønsket, villet og elsket av Gud. Jeg er en av
hans perler. Du er en av hans perler. Skapt til å
leve i samfunn med han og våre medmennesker.

En hører ofte om at mennesker prøver å finne seg
selv. Og jeg tenker: ”Mon tro det er dette de let-
er etter og lengter etter? Kjenne i sitt hjerte at
de er Guds barn. Ønsket, villet og elsket!”
Vi mennesker har forskjellige gudsbilder inne
i oss, preget av opplevelser og erfaringer i liv-
et vårt. Jeg synes jeg er heldig som får ha dette
flotte bilde av Gud, som jeg nå har prøvd å for-
klare deg, inni meg.

Jeg er tilbake på kontoret mitt. Utenfor vindu-
et står det et tre. Det er fullt av dråper. Jeg har
akkurat kommet tilbake fra begravelsen til en
mann på min egen alder som døde så brått. Jeg
ser på treet. Er det tårer? Det er mange som sørg-
er og gråter i dag! Eller er det perler? Det ser
mest ut som perler. Solen skinner på dem. Det
funkler og blinker. Jo, det er perler. Og de skal
minne oss om at vi alle er Guds perler. Ønsket,
villet, elsket! 

Julen ligger foran oss, og den kan være både
god og vanskelig. Ta gjerne med deg dette guds-
bildet inn i jula, inn i ditt liv. Jeg ønsker dere alle
en god jul med den gamle velsignelsen:

”Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg 

og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg

og gi deg fred!”
Else

Diakonen
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Juletrefester.
Onsdag 27. desember.
Sela Fjellkirke kl. 14.00: Julegudstjeneste
med juletrefest etter gudstjenestens slutt.
Bevertning. Alle er hjertelig velkommen!

Fredag 29. desember.
Å misjonshus kl. 17.00: Familiejuletre-
fest. Hele familien er hjertelig velkommen!

Basarer.
Det blir følgende basarer for Det Norske
Misjonsselskap:

Torsdag 4. januar.
Basar i Sørdalen bedehus kl. 18.00.

Lørdag 6. januar.
Basar i By bedehus kl. 18.00.
Både unge og eldre er hjertelig velkomm-
en til basarene!

Årsmøte i Felleslaget.
Det blir årsmøte i Åfjord Felleslag av Norsk
Luthersk Misjonssamband på By bedehus
søndag 4. februar.
Kl. 10.30: Årsmøtesaker.
Kl. 14.00: Åpent møte. Taler blir konsti-
tuert kretssekretær Terje Olav Harnes. Alle
er hjertelig velkommen!

Maksklubben og Yngres.
Maksklubben og Yngres har møter i Heggli
barnehage kl. 18.00 følgende mandager:
15. januar, 29. januar, 12. februar, 26. feb-
ruar, 12. mars, 26. mars, 23. april, 7 mai
(sommeravslutning). Maksklubben er for
gutter og jenter i 1.-3. klasse, mens Yngres
er for gutter og jenter fra 4. klasse og
oppover. Hjertelig velkommen!

Yngreslaget i Stoksund.
Yngreslaget i Stoksund har møter på Stok-
sund skole kl. 19.00 følgende mandager:
22. januar, 5. februar, 19. februar, 5. mars,
19. mars, 16. april, 30. april (sommer-
avslutning). Gutter og jenter fra 4. klasse
og oppover er hjertelig velkommen!

Utdeling av Bibler til 
5. klassingene.
Under familiegudstjenesten i Stoksund
kirke søndag 28. januar kl. 11.00 blir det
utdeling av Bibler til 5.klassingene, mens
5.klassingene i Åfjord får sine Bibler und-
er familiemessen i Åfjord kirke søndag 4.
februar kl. 11.00. Alle er hjertelig vel-
kommen!

Familiemesse.
Vi har et gudstjenesteutvalg i Åfjord som
jobber med gudstjenestelivet i prestegjeldet.
Vi har blitt enige om at vi skal innføre en
ny liturgi som heter familiemesse og vil
bruke den på familiegudstjenestene. Det er
flere som deltar på den enn på ordinære
gudstjenester, både av unge og voksne. De
stedene de har tatt den i bruk, har de høstet
gode erfaringer. Vi vil gjerne ha litt
tilbakemeldinger på hvordan dere opplever
den. Det tar litt tid å lære seg noe nytt, så
vi vil prøve å gjennomføre familiemesse
en stund for å se hvordan den passer i
Åfjord. Første familiegudstjeneste i Åfjord
hvor den nye messen skal tas i bruk er
søndag 4. februar. Vi øver på menighets-
svarene fra kl. 10.30 den dagen.

Kristian Kjenes.

Familiekoret.
Nye medlemmer til familiekoret er hjertelig
velkommen!

Kristian.

Menighetens basar.
Basaren som skulle vært avholdt i oktober
ble utsatt. 
Fredag 8. februar kl.19.00 blir det menig-
hetsbasar på Å Misjonshus. 
Menighetsrådet har basar hvert 2. år til
inntekt for menighetsarbeidet. Mye av kost-
nadene ved blant annet konfirmantarbei-
det, er avhengige av det som kommer inn

på denne basaren. Det vil bli åresalg,
loddsalg og matservering. 
Ta vel i mot loddselgerne når forhåndssalg-
et starter rett over årsskiftet. Om noen fort-
satt har gevinster de vil gi til denne basaren,
er vi svært takknemlige for både små og
store ting. Gevinster kan leveres på Kirke-
kontoret på Rådhuset, eller ta kontakt med
noen i menighetsrådet. På forhånd takk. 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til
basar!

Kirkevergen.

Jubileumshefte -Åfjord Helselag.
Åfjord Helselag var 90 år i 2005. I den
anledning skrev Magnar Frønes et jubile-
umshefte for Helselaget. Vi har mange
igjen. Hva med en slik julegave i siste lit-
en? Det koster kun kr. 100,-, og er å få kjøpt
på Rådhuset og på Frivillighetssentralen.
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BLOMSTERHILSENER
I forbindelse med begravelse 
kan blomsterhilsener bestilles

hos følgende:

Åfjord blomsterfond
Inger Skansen, tlf: 72 53 13 65

Bankgiro: 4345.49.24003

Innlandet blomsterfond
Ragnvald Herfjord, tlf: 72 53 42 57
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Stokkøy blomsterfond
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Postgiro: 0532.0826545
Bankgiro: 4244.09.02949

Linesøy blomsterfond
Magnhild Sørgård, tlf: 72 53 55 27
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JULEKONSERT
I ÅFJORD KIRKE

Søndag 17. desember kl. 19.30

Kor, korps og solister deltar.
Gave til menighetsarbeidet.

Alle er hjertelig
velkommen!
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Hovedlotteriet
Trekningen av hovedlotteriet i julesalget for
Åfjord Felleslag av Norsk Luthersk Misjons-
samband ga følgende resultat:
1.  Flat-TV:

Vegard Herfjord, Revsnes.
2.  Teppe:

Rigmor Lien, Revsnes.
3.  Bilde:

Oda Marie Erklev, Bjugn.
4.  Tegning:

Annbjørg og Ivar Tjørhom, Åfjord.
5.  Kasserolle:

Gudrun Skjærvik, Stokkøy.

6.  Båndsliper:
Jonas Aune Moen, Stokkøy.

7.  1/4 gris:
Ann Guri S. Amlien, Åfjord.

8.  Skinke:
Ivar Melås, Åfjord.

9.  Ved:
Arnar Nikolai Grøtting, Revsnes.

10. Gavekort Sørdalen padlesenter:
Fam. Helge Humstad, Åfjord.

11. Stekepanne:
Rune Aune, Åfjord.

12. Fiskestang m. snelle:
Anne S. Mellingsæter, Melhus.

13. Tursekk:
Bjørnar Melum, Åfjord.

14. Kniv:
Thordis Strøm, Brandsfjord.

15. Skjerf og hansker:
Petter Bueng, Åfjord.

16. 2 stk. Classic Rackert:
Asbjørg Rømma, Åfjord.

17. Elgsteik:
Tore C. Løkke, Revsnes.

18. Røkt laks:
Elisabeth Ulvin Kne, Steinkjer.

19. Dukke m. utstyr:
Jan Rune Kjennerud, Åfjord.

20. Boremaskin:
Ivar Melås, Åfjord.

Barnelotteriet
Heldige vinnere av barnelotteriet ble:
Bokpakke: Liv Tveite, Bokpakke: Håkon
Kvernland, Skrin: Malin Ranheim, Jule-
dekorasjon m. lite hus: Einar Frengen,
Juledekorasjon m. stort hus: Annbjørg
Tjørhom, Duracell: Robin Reitan, Pennhus
m. innhold: Nils Erik Hårstad, Klokke: Olaf
Rott, Brodering: Lina S. Sørdahl, Hockey-
spill: Peter Gilde, Godterikurv: Martin
Andre Nygård Rømma, Bil: Sigurd Amun-
dal.

Kveldslotteriet
Følgende ble vinnere av kveldslotteriet:
Verktøysett: Magne Hårstad, Vaskemopp:
Randi Tårnesvik/Knut Dreiås, Lampe:
Ingjerd Mørreaunet, Bokpakke: Borgny og
Kåre Stjern, Bokpakke: Katrine Grande,
Kvivsett: Tore Nesheim, Middagsservise:
Anna M. Braseth, ”Spekebord”: Annbjørg
Tjørhom.

Julesalget på Å misjonshus

Julehilsen
Da er vi igjen kommet til den delen av året
hvor vi  ser oftere og oftere bort på kalend-
eren. De yngste venter spent på adventstid og
jul: ”Er det ikke jul snart?” Vi som er eldre,
ser vel mer med engstelse på kalenderen: ”Er
det virkelig jul snart?” 

For oss som har sittet som nye medlemmer i
de kirkelige råd i Åfjord, har det vært et år
med en del aktivitet. Vi har deltatt på mangt,
og det skal bli deilig å nå tak i julekonsertene,
og etter hvert jula. Når jeg får satt meg ned i
kirkebenken for å oppleve all vellyden, og
for så å la tankene reise dit de trives best, da
kommer resten av juleforberedelsene av seg
selv. Mye må gjøres før den tid, og det end-
er stort sett med resignasjon hvert år: ”Jeg
rakk å komme hit, men ikke lenger.” Jul blir
det likevel, hvert år.

La oss derfor trekke pusten i førjulstida, ta
oss tid til å oppleve julekonsertene, og derett-
er ønske jula hjertelig velkommen. Hvor lang
hadde ikke mørketiden blitt hvis vi ikke hadde
hatt denne høytiden med lys og glede? Kun
vi selv vet hva vi planla å rekke før jul, kun
vi vet hva vi rakk. Det er ikke alt omverden-
en behøver å vite!
Ønsker leserne en fin adventstid, en god jul
og et riktig godt nytt år!

For Åfjord kirkelige råd
Sissel Blix Aaknes

leder

Foran meg på skrivebordet ligger fjorårets
program for Juledagens høytidsmesse i
Nidarosdomen. Forsiden preges av en vakk-
er tegning av Bjørn Bjørneboe, Domkirkens
tidligere kapellan. Maria med Jesusbarnet
ved sitt bryst lyser oss i møte. Maria bøyer
seg over barnet. Det er som vi kan for-
nemme varmen og ømheten i hennes blikk.

I alt det spesielle som var knyttet til Jesu
fødsel, handler tegningen om noe allment: 
En mor bøyer seg over sitt nyfødte barn.
Med sin holdning og sitt blikk formidler
hun en kjærlighet som spedbarnet kan ta til
seg: Noen er glad i meg! Her er det hjerte-
språket som får tale. Lenge før spedbarnet
har den ringeste mulighet til å forstå ordene,
får det speile  seg i kjærligheten og ømhet-
en i mors og fars blikk. Slik formidles dyre-
bar innsikt: Jeg er elsket! Så grunnleggende
er denne erfaring for oss mennesker at noen
har sagt: Vi blir mennesker ved å speile oss.
Et spedbarn får speile seg i mors og fars
ømme blikk - og preges for livet.

Juleevangeliet handler om at vi får speile
oss i Guds ansikt. Gud ”bor i et lys dit ing-
en kan komme”, skriver apostelen, ”han
som intet menneske har sett og heller ikke
kan se”, 1. Tim. 6,16. Nei vel - men jul
handler om at Gud har bygget bro over
denne uendelighet av avstand! Gud har lenk-
et seg til vår virkelighet. Og han bruker et

språk som vi kan forstå og gripes av, selve
hjertespråket: Barnet i krybben - Guds utlev-
erende ømhet og kjærlighet som treffer oss
i dypet av vår sjel og preger oss for livet.

Så sterkt taler juleevangeliet om Guds
ømhet og kjærlighet at verden aldri har
kunnet glemme det. Det er underlig å tenke
på at datidens kjendiser - keiser Augustus
og landshøvding Kvirinius og kong Herod-
es - de huskes i dag fordi de var biperson-
er i det drama som fant sted, da Jesus ble
født og mennesket fikk speile seg i Guds
ansikt.

Jul handler om fordypet innsikt i og tilgang
til kjærlighetens mysterium, fordi hjerte-
språket får tale. Barnet i krybben speiler seg
i Marias og Josefs ansikt - og vet: Noen er
glad i meg. Mennesket speiler seg i barnet
i krybben - og treffes av Guds ømhet og
kjærlighet. Eller for å si det med Erik Hille-
stad, i hans vakre gjendikting av den jule-
sangen som mer enn noen annen hører selve
julenatten til:

Stille natt - heilage natt!
Gud gjev jorda voni att.
Himlen smiler frå barnet sin munn,
kjem oss nær i ei frelsande stund;
vier Guds framtid til vår.

Velsignet jul!

Biskop Finn Wagle

Å speile seg i Guds ansikt 
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Løsning av kryssordoppgaven sendes menighetsbladets redaktør innen 15. januar 2007.
Det deles ut to premier à kr. 75.00.

Lykke til!

Heldige vinnere av kryssordoppgaven i forrige nummer av menighetsbladet ble:
Oda Kristine Harsvik, Strandavn. 31, 7170 ÅFJORD.

Petter Sandvik, Ingeborg Oftstadsvei 23 B, 7091 TILLER.

Gratulerer! Pengepremier kommer i posten!



Julebrevet

Det er tid for julebrev - også til menighets-
bladet. Sola er borte for i år. Jeg ser bare lys-
glansen som gyller skyene i sør. Men så vet
jeg at om noen uker, så kommer ”Solkverv.”
Og så blir dagene lysere igjen, og så en dag
titter soløyet opp bak Aunheian! Dette har
jeg opplevd år etter år!
Om sola skjuler seg, så vet jeg at den vil
komme tilbake. Og den er betingelsen for at
vi og alt liv kan leve på denne jorda. I jula
skal vi atter få minnes Ham som sa om seg
selv at han var Verdens lys. Alt er skapt ved
Ham og til Ham. Han er det som holder oss
oppe. Ham, Jesus, skal vi få ta imot som
Julegaven. Luk. 1.78: ”Slik skal lyset fra det
høye, gjeste oss som en soloppgang!”

Velsignet julehøytid!

Hilsen
Oddbjørg Karlsaune.

Julehilsen

Disse førjulstider har en viss tendens til å
utvikle seg til en travel tid. Det er så mye
som skulle vært gjort! Både husvask, bakst
og gavehandel kan ta pusten fra noen og
enhver av oss. Men tar vi oss tid til å nyte
underveis? Nyte lukta av nybakte kaker, syn-
et av alle fine adventstaker i vinduene og
gleden over at: ”Jeg rakk å vaske kjøkkenet
i år også!”
Kanskje er dette banale tanker i en verden
som preges av krig og uro. Vi er så heldige
som befinner oss her i Norge, i vår fredelige
krok langt nord. Men samtidig er det så lett
å glemme det i den hektiske hverdagen! -
Kanskje vi skulle vært flinkere til å bruke
mer TID til hverandre?

Med ønske om ei riktig god jul!

Inger Helen Mørreaunet.

En kveldsstund i kirken
Jeg er på besøk i Maulbach, en liten lands-
by i den tyske delstaten Hessen. Som gjest er
jeg selvsagt høyst privilegert og får stadig
spørsmål om hva jeg helst vil gjøre. Jeg går
gjerne tur om kvelden. Vertinnen min heter
Christa. Vi går kveldstur med hunden langs
de mørke landeveiene. Jeg har egentlig ing-
en anelse om hvor vi går, men jeg stoler på
Christa som kjenner stedet. Det er godt å
prate mens man trasker og går i småregnet.
Vel tilbake vil hun vise meg kirken som ligg-
er rett over gaten. Kirkeklokkene har alle-
rede gledet meg med sin vakre klang hver
halve time fra kl. 6 om morgenen. Det er bare
å gå rett inn. Kirkedøra står åpen døgnet rundt
her. Kirken er enkel, hvitkalkede vegger med
skriftsteder, ingen altertavle. Blomster-
bukettene på alteret er satt igjen etter et bryl-
lup og en begravelse tidligere på dagen. Bak-
erst i kirkeskipet er det et lite bord med opp-
slått bibel. Her kan man gå inn å sette seg
ned når som helst, tenne lys, meditere og be.
Christa setter seg på orgelkrakken. Hun vil
spille litt. Forteller at hun har vært organist
her i 15 år, men nå er det lenge siden hun har
spilt noe som helst. Noteheftet er velbrukt
og temmelig fillete med flere løse ark. Hva
skal jeg spille? spør Christa. Jeg blar raskt
gjennom hjernens salmelager. Hva har vi av
salmer som er felles? ”Vår Gud han er så fast
en borg” er den første som faller meg inn.
Christa kommer virkelig i siget etter et par
forsøk. Orgelmusikken fyller den lille kirk-
en, og jeg synger med i Luthers mest kjente
salme. Deretter følger: Gjør døren høy, gjør
porten vid”, ”En rose er utsprungen”, ”Å, du
herlige” og ”Glade jul”. Så godt at vi kan de
samme salmene, selv om vi har vokst opp i
hvert vårt land! Christa synes det er storart-
et at jeg kjenner til ”Glade jul”. Hun vet ikke
at den er en av våre kjæreste julesanger også.
Det er den 11. november, og vi synger jule-
sanger! ”Fred på jord, fryd på jord”. Denne
stunden i kirken fyller oss med takknemlig-
het og glede. Den brenner seg fast i minnet
mitt som en opplevelse fylt av nåde. Så godt
vi har det som kan tro at Jesus ble født for å
frelse oss, og at vi kan feire vår kristne jul
uten å bli forfulgt eller satt i fengsel av den
grunn. Det er ingen selvfølge alle steder i
verden. Christa og jeg synger julen inn!  

Jeg sender mine beste juleønsker til dere
alle”

Marit Hansen.

Julehilsen

Adventtiden er her snart. Og når dette leses,
er julen også like om hjørnet.

”Nå tenner vi det første lys,
alene må  det stå.
Vi venter på det lille barn
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår far,
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys,
det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall.

Nå tenner vi det fjerde lys,
og natten blir til dag.
Nå venter vi på Frelseren
for alle folkeslag.”

Med denne kjente adventsalmen sender jeg
mine beste ønsker om en god jul til alle blad-
ets lesere i inn- og utland. Må vi gå inn i det
nye året med felles ønske om fred i våre sinn
og fred på jord.

God jul! Godt nytt år!

Nelly Harbak.

Jesus - Frelseren

Når Maria ble med barn, åpenbarte en Herr-
ens engel seg for Josef i en drøm hvor han
ga beskjed om barnets navn: ”Du skal gi
ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt
folk fra deres synder.” Matt. 1.21.  Derfor
møtte Jesus mange mennesker med disse
velsignede ordene: ”Dine synder er deg for-
latt!” For en julegave til en fallen menn-
eskeslekt! 

Velsignet julehøytid og et godt nytt år ønskes
alle menighetsbladets lesere!

Hilsen Petter E. Skansen
redaktør

Julehilsener fra menighetsbladets styre!

side 6       Menighetsblad for Åfjord prestegjeld



Menighetsblad for Åfjord prestegjeld                                                              side 7

KONTORTID
Åfjord kirkekontor

Rådhuset
Tlf. 72 53 23 25

Mandag - torsdag: kl. 10.00-14.00.

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

DØPTE

Åfjord
22.10. Marie Lien

Magnus Murvold
12.11. Amanda Sæther-Humstad (døpt i
Meldal kirke)

VIGDE

Åfjord
18.11. Kjellaug Morseth og Rune Stjern

DØDE

Åfjord
16.10. Klara Helmine Dolmseth  f. 1912
31.10. Odd Gunnar Ugedal  f. 1949
11.11. Hildur Pauline Halsaunet  f. 1923
11.11. Asbjørg Nelly Fageraunet  f. 1922

Stoksund
14.10. Knut Gabrielsen  f. 1922

Stoff til neste nummer av menighets-
bladet må redaktøren ha i hende inn-
en 12. januar 2007.

17. desember - 3. søndag i advent.
Åfjord kirke kl. 19.30: Julekonsert. Gave
til menighetsarbeidet.

24. desember - julaften.
Åfjord helsesenter kl. 11.00: Juleandakt
ved sokneprest Kristian Kjenes.
Stoksund kirke kl. 13.00: Familie-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjen-
es. Ofring til Kirkens Nødhjelp.
Åfjord kirke kl. 15.00: Familie-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjen-
es. Ofring til Kirkens Nødhjelp.

25. desember - juledag.
Åfjord kirke kl. 12.00: Høytids-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjen-
es. Ofring til menighetsarbeidet.

26. desember - 2. juledag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

27. desember - onsdag.
Sela Fjellkirke kl. 14.00: Julegudstjen-
este ved sokneprest Roald Bleikvassli.
Takkoffer til Selahaugens Venner. Kirke-
kaffe. Juletrefest etter gudstjenesten.

31. desember - nyttårsaften.
Åfjord kirke kl. 23.00: Midnattsmesse
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ordfører
Oddbjørn Rømma deltar.

_________________

1. januar - nyttårsdag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

7. januar - Kristi åpenbaringsdag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

14. januar - 1. søndag e. Kr. Åpen-
baringsdag.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
Redd Barna. Vi minnes våre døde i 2006.

21. januar - 2. søndag e. Kr. Åpen-
baringsdag.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Sjø-
mannskirken - Norsk kirke i utlandet. Vi
minnes våre døde i 2006.

28. januar - Vingårdssøndagen.
Stoksund kirke kl. 11.00: Familie-
gudstjeneste ved sokneprest Kristian Kjen-
es. Utdeling av Bibler til 5.klassingene.
Ofring til menighetsarbeidet.

VÅRE MENIGHETER

Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer
til menighetens misjonsprosjekt. Kirke-
kaffe.

4. februar - Såmannssøndagen.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familiemesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Utdeling av
Bibler til 5.klassingene. Ofring til menig-
hetsarbeidet.

11. februar - Kristi Forklarelsesdag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

18. februar - søndag før faste.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til Kirk-
ens Familievern. 

Hjertelig takk for gaver, blomster og gra-
tulasjoner på min 80-årsdag.

Solveig By.

Tusen takk for hilsener, gaver, blomster og
gaven til Mjuklia ungdomssenter. En ekstra
takk til familien som sørget for en trivelig
80-årsdag for meg.

Borgny Stjern.

Hjertelig takk for minnegaver til Betania
menighet i forbindelse med Bjarne Sven-
ning’s bortgang.

Oss i Betania.

Takk for all oppmerksomhet og deltakelse ved
Knut Gabrielsen’s bortgang og begravelse. En
spesiell takk til Åfjord helsesenter, gruppe 3,
for god omsorg og pleie.

Hanna, Inger Sofie og Torun.

Hjertelig takk for deltagelse, blomster og
gaver til blomsterfondet ved vår kjære mor,
Klara Dolmseth’s bortgang og begravelse.
En varm takk til betjeningen ved Åfjord
helsesenter, gruppe 2, for god omsorg og
pleie ved mammas opphold.

Karen, Jorunn, Åse, Bodil og Per m.
familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse,
blomsterhilsener, pengegaver til blomster-
fondet og minnegaven til gruppe 1 ved Åfjord
helsesenter ved vår kjære mamma, Bergliot
Brunes’s bortgang og begravelse. En spesi-
ell takk til Lise Taraldsen for nydelig sang i
kirken, samt en stor takk til personalet ved
gruppe 1 ved Åfjord helsesenter for all
omsorg, nærhet og trygghet dere ga mamma.
Som pårørende følte vi oss alltid velkomm-
en på besøk.

Målfrid, Henry, Klara Anita m. familier.

Hjertelig takk for all vennlig oppmerksom-
het og deltagelse i anledning vår mor, Klara
Kosberg’s bortgang. Takk for gaven til
Brandsfjord blomsterfond.

Familien.

Stokkøy blomsterfond ønsker å rette en
hjertelig takk til alle pårørende som benytt-
er blomsterfondet ved begravelser. Takk for
all god hjelp på plantedagen!

Stokkøy blomsterfond.

Hjertelig takk for all vennlig omtanke,
blomster, gaver til blomsterfondet og del-
takelse i anledning vår kjære Odd Ugedal’s
bortgang og begravelse.

Lillian, Roy, Eli og Gunnar m. familier,
Lina

KIRKELISTEPERSONALIA



INFORMASJON 
B-blad

50-årskonfirmantene i Åfjord

1. rekke fra venstre: Johanne Hopen, Elsa Ivarna Kvalnes,
Kjellrun Kristine Nerdal, Anne Berntine Storhaug, Anny
Pauline Solberg, Svanhild Berntsen.
2. rekke: Oddbjørn Kåre Aune, Thor Mørre Kleven, Anna
Margrete By, Ingeborg Margrethe Morkemo, Eldbjørg 
Beversmark, Ingolf Torleif Gilde, Jørgen Andreas Humstad.
3. rekke: Egil Murvold, Torleif Rømma, John Andreas
Westrum, Bjarne Mikael Kverndal, Arnfinn Larsen, Harald
Sørdal.
4. rekke: Johan Arvid Elvebakk, Einar Arthur Halsaunet, 
Arne Berdahl, Helge Berdahl.

1. rekke fra venstre: Arne Ingolf Stjern, Synnøve Lorentse
Sivertsen, Astrid  Otelie Flatås, Anne Marie Kolstad, 
Jenny Moan Rømma, Magne George Rånes.
2. rekke: Edvard Kristian Selnes, Eldbjørg J. By, 
Anna Kristine Tinnen, Jane Alise Døsvik Larsen, 
Synnøve Sofie Fjellheim.
3. rekke: Odd Koteng, John Steinar Tårnesvik, Erling Momyr,
Lars Martin Larsen, Lars Johan Flenstad.
4. rekke: Ove Hermann Vingen, Johannes Murvold, 
Harald Edgar Butli, Jostein Søreid.

60-årskonfirmantene i Åfjord

50-årskonfirmantene i Stoksund
1. rekke fra venstre: Bård Steinar Svenning, 
Liv Pauline Solberg, Ole Nikolai Sundgård
2. rekke: Inger Margrethe Hole, Brita Synnøve Winge,
Borghild Marie Røstad

60-årskonfirmantene i Stoksund 
1. rekke fra venstre: John Martin Tørhaug, 
Birger Herfjord.
2. rekke: Solbjørg Lund, Astrid Marie Hegvik, 
Mary Ustine Haltstrand.

Åfjord

Stoksund

50- og 60-årskonfirmantene i Åfjord og Stoksund 2006 


