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Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal,
hvor man deg intet  annet bød enn stall og krybbe, kors og død!

Åfjord kirke Stoksund kirke

VVeellssiiggnneett  jjuulleehhøøyyttiidd!!



”Jag heter Josef och är timmerman.
Men gossen som hon gav mig, vem är
han?”

I julediktet av den store svenske dikteren
Hjalmar Gullberg er det Josef som fører 
ordet. Til slutt stiller han det som er julens
kjernespørsmål: Jesus - hvem er han? I vår
julefeiring er det ikke sikkert vi kommer så
langt at vi i det hele tatt stiller det spørs-
målet. Men jul betyr mulighet for oppbrudd
fra skråsikkerhet og tilstivnede posisjoner.
Det er som kjent ikke bare kroppen som
stivner til, etter hvert som årene går….  Jul
betyr mulighet til i undring og ettertanke å
spørre som Josef: Hvem er han, barnet som
Maria fødte?

På julens spørsmål kan historikerne gi svar,
et stykke på vei: Med sin selvbevissthet
utfordret Jesus autoritetene i samfunnet - til
slutt så sterkt at han endte sitt liv på korset,
dømt som opprører og gudsbespotter. Men
julens spørsmål vil besvares med mer enn
biografiske opplysninger: Hvem er denne
Jesus som i generasjon etter generasjon har
berørt mennesker så grunnleggende, og som
også i dag både kan fengsle oss og provosere
oss? Hvem er han - egentlig?

På julens spørsmål gir julen selv svar. 
Salmer og sanger og tekster er til syvende
og sist variasjoner over ett og samme tema:
”I dag er det født dere en frelser i Davids
by…” Det er et tema som bringer oss nær
Guds bankende hjerte: Gud har ikke over-
latt oss til vår egen skjebne og elendighet.

Han har steget inn i vår historie og lenket seg
til den. I krybben møtes himmel og jord.
Jesus er vår frelser og vår bror. Tro på ham!

Også i dag er det et budskap som kan 
provosere. Det er ikke så lenge siden jeg
snakket med en som sa klart i fra: Jeg er nok
religiøs, men kom ikke til meg og snakk om
en frelser! Men akkurat det er altså julens
tema. I disse dager lyder det i en uendelig-
het av variasjoner: ”Velkommen fra din him-
melsal til denne verdens tåredal …”   ”Han
er frelser min…”

Tenk hvilket mangfoldig kor som nå i
advent- og juletiden deltar i denne sangen -
i barnehager og skoler, i kirker og jule-
pyntede stuer - over hele Trøndelag. Og det
synges med hengivenhet og glede! Ja,
kanskje deltar han også, han som hadde
behov for å si så tydelig i fra: Kom ikke til
meg og snakk om en frelser…. Ut av dette
frodige faktum stiger et annet av julens
spørsmål: Hvem er vi - som år etter år finn-
er mening i å delta i sangen om verdens
frelser?

På det spørsmålet har den gamle kirkefader
Augustin gitt et svar som har tålt århundre-
nes slitasje: ”Du har skapt oss til samfunn
med deg, og vårt hjerte er urolig, inntil det
finner hvile i deg.” Kan hende er det denne
hjertets uro som føder julens kjernespørs-
mål: Hvem er han? Det er god plass ved
Josefs side for alle oss som vil dele hans
undring og hans spørsmål. Velsignet jul!

Biskop Finn Wagle.

HVEM ER HAN?

Diakonen
Denne gangen skriver jeg “diakonen” fra syke-
sengen på Brekstad. Jeg klarte å raske med meg en
mageinfeksjon fra Syria. Den ble så hard at jeg
måtte innlegges. Og her har jeg det godt. Menn-
esker rundt meg som viser omsorg og omtanke.
Tid til små samtaler. Jeg ligger og ser på dråpene
med saltvann som drypper og drypper. Væske inn
i mine årer for å gi meg næring og krefter. Og jeg
behøver ikke bekymre meg for regningen engang!
Det er ikke alle steder det er slik.

Jeg lukker øynene og tenker på de irakiske flykt-
ningene. Over 2 millioner fordrevne i eget land. 
I underkant av 2 millioner i hvert av de to landene
Jordan og Syria. Ingen vet de eksakte tallene. Noen
fikk med seg mye av rikdommen sin da de måtte
flykte. Andre lite. Mange kom tomhendte. De fleste
trodde krigen skulle vare noen måneder. Nå er det
gått år! Hvordan klare seg? Penger til bolig?
Penger til helsehjelp? Mange av dem bærer med

seg ufattelige lidelser i sinn, tanke og det indre
øyet. Andre bærer lidelsene synlig på kroppen.
Fysisk syke. Psykisk syke. Kriminalitet? Prostitu-
sjon? De må ha penger. Til mat! Klær!

Jeg skvetter til. Radioen står på ved siden av 
sengen min. En damestemme snakker om moter:
“En skinnjakke må alle ha! En skinnjakke er så
trendy! Jeg må bare alltid ha en skinnjakke, altså!”
For en gal verden! Hvilke kontraster!

Det banker på døren. Inn kommer en engel (fra
Åfjord) med et brett. På det står det en skål med
aspargessuppe. Og et tent telys i en liten glass-
beholder. Jeg blir rørt over lyset. Omtanken. 
Gleden hun vil gi meg. Og jeg har aldri trodd jeg
skulle bli så glad for en tallerken suppe. Den
smakte himmelsk etter mange dager med saft og
cola som eneste føde ved siden av intravenøst.

Jeg lukker øynene igjen. Er tilbake til Ullevål syke-
hus i august. Det var min søsters nest siste natt før
hun døde. Jeg fikk være hos henne sammen med
datteren hennes. Ingen samtale lenger. Holde i
hånden. Gode ord. Være nær. Ved tretiden om
natten gikk jeg en tur ut på koridoren. På et spise-
rom satt en pasient. Alene. Jeg gikk inn til han.
“Får du ikke sove?” “Nei, det er vanskelig. Det er
så mange tanker.” Han så på meg. Så fortalte han
meg om kreftsykdommen sin. Noe gebrokkent
språk.
“Hvor lenge har du ligget her?” spurte han meg.
“Jeg er ikke innlagt. Jeg sitter hos søsteren min
som ligger på det siste.” svarte jeg.

Han så på meg. Så sa han: “Så heldig hun er! Jeg
har ingen, jeg.”
Jeg måtte summe meg litt. “Ja,” tenkte jeg. “Så
heldig hun er.”
Det øyeblikket glemmer jeg aldri!

Er det noe sammenheng i det jeg har skrevet, mon
tro? Ser du det?
Jeg tenker på det jeg har skrevet. Jeg tenker på
julen som nærmer seg, og jeg kjenner bare en bønn
stige opp i meg:

Herre!
Gi vårt hjertes øye lys
så vi kan se det vesentlige.
Fri oss fra egoisme og havesyke.
Flytt oss fra selvfølgelighet til takknemlighet 
så vi kan være varme og rause mennesker.
Gjør oss villige denne julen til å gi 
og dele med de som lider både nært og fjernt.
Herre, se i nåde til oss mennesker.
Amen.

En velsignet julehøytid ønskes dere alle.

Else.

Min sang
Jeg har valgt en sang skrevet av Einar Teigen
som min sang i menighetsbladet. Jeg synes
denne sangen formidler det kristne budskapet
på en veldig enkel måte. Å nynne på denne
teksten gir meg en trygghet som kristen.

Du kjenner meg, Jesus, hver en tanke jeg har.

”Du kjenner meg, Jesus, 
hver en tanke jeg har.
Du vet hva som rører seg i meg.
Du vet jeg er liten,
du vet jeg er svak.
Og likevel kjennes du ved meg.
Ja, jeg er den jeg er, 
full av synd, ufullkommen.
Men hos deg er det rom,
jeg er alltid velkommen.
Du kjenner meg, Jesus,
og du vet hvem jeg er.
Og likevel har du meg kjær.

Jeg kjenner deg, Jesus, 
jeg vet hvem du er.
Jeg vet at du er Gud og evig Far.
Jeg vet at du levde her
iblant oss en gang.
Du døde og oppstod igjen.
Ja, du er den du er, 
du er fullkomment hellig, 
Og det liv som du har, 
får jeg også del i.
Jeg kjenner deg, Jesus, 
all min synd og min skam
Har du båret i stedet for meg.
All min synd og min skam 
har du båret for meg.”

Jeg utfordrer Barbro Ugedal til å skrive om sin
sang i neste nummer av bladet.
God jul! Arnhild Saltbones.
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Juletrefester.
Lørdag 29. desember.
Å misjonshus kl. 17.00: Familiejuletre-
fest. Hele familien er hjertelig velkommen!

Søndag 30. desember.
Sela Fjellkirke kl. 14.00: Julegudstjeneste
med juletrefest etter gudstjenestens slutt.
Bevertning. Alle er hjertelig velkommen!

Lillebergfest.
Søndag 6. januar blir det juletrefest på
Å misjonshus kl. 17.00. Ole Lilleberg led-
er festen med gang rundt juletreet. Andakt.
Kirkekoret deltar med sang. Magne Sandøy
spiller og synger. Bevertning. Utlodning.
Alle er hjertelig velkommen!

Arr.: Normisjon.
Basarer.
Det blir følgende basarer for Det Norske
Misjonsselskap:
Fredag 4. januar.
Basar i Sørdalen bedehus kl. 18.00.
Lørdag 5. januar.
Basar i By bedehus kl. 18.00.
Både unge og eldre er hjertelig velkom-
men til basarene!

Utdeling av Bibler 
til 5. klassingene.
Under familiegudstjenesten i Stoksund
kirke søndag 24. februar kl.11.00 blir det
utdeling av Bibler til 5.klassingene, mens
5. klassingene i Åfjord får sine Bibler 
under familiemessen i Åfjord kirke søndag
2. mars kl. 11.00. Alle er hjertelig velkom-
men!

Maksklubben og Yngres.
Maksklubben og Yngres har møter i Heggli
barnehage disse mandagene kl. 18.00: 14.
januar, 28. januar, 11. februar, 25. februar,
10. mars, 7. april, 21. april og 5. mai
(sommeravslutning).
Maksklubben er for gutter og jenter fra
1.-3. klasse, mens Yngres er for gutter og
jenter fra 4. klasse og oppover. Hjertelig
velkommen!

Yngreslaget Stoksund.
Yngreslaget Stoksund har møter på 
Stoksund skole disse mandagene kl. 19.00:
21. januar, 4. februar, 18. februar, 3. mars,
31. mars, 14. april og 28. april (sommer-
avslutning).
Gutter og jenter fra 4. klasse og oppover er
hjertelig velkommen!

Julesalget på Å misjonshus.
Hovedlotteriet.
Trekningen av hovedlotteriet i julesalget
for Åfjord Felleslag av Norsk Luthersk
Misjonssamband ga følgende resultat:
1. Philips flat-TV 32”:

Bergljot Nordtømme, Åfjord.
2. Vevd teppe:

Ingunn Stoen, Åfjord
3. Kasserollesett:

Christian S. By, Åfjord.
4. Bosch sliper:

Harry Gabrielsen, Stokkøy.
5. 1/4 gris:

Inger Skansen, Åfjord.
6. Skinke:

Magne Strand, Åfjord.
7. Bilde v. Ivar Tjørhom:

Rannveig Selseth, Åfjord.
8. Tegning v. Magne Tjørhom:

Marte Ugedal, Åfjord.
9. Blomsterbord:

Johanne Vestbøstad, Kattem.
10. Koffertsett:

Jon Husdal, Åfjord.
11. Fiskesett:

Astrid og Kolbjørn Balvold, Leksvik.
12. Snowreser:

Oddgeir Hårstad m. fam., Åfjord.
13. Benksliper Tools:

Runi Staven, Åfjord.

14. Akebrett:
Fam. Geir Tore Adsen, Åfjord.

15. Røykalaks:
Norvald Moan, Åfjord.

16. Elgsteik:
Marit Kristiansen, Roan.

17. To billetter til ”Vi synger julen inn”  
m/Nidarosdomens Guttekor:
Ola B. Bratland, Åfjord.

18. Stor sekk ved:
Eva og Olav Braseth, Åfjord.

19. Gavekort Sørdalen Padlesenter:
Ole Einar Hårstad, Åfjord.

20. Babydukke med klær:
Torunn Johansen, Vanvikan.

Barnelotteriet.
Heldige vinnere av barnelotteriet ble:
Bondegård: Martine Dolmseth, Godteri-
korg: Asgeir Gangås, Dukke m. klær:
David Ringsby, Kranbil: Jonathan Strøm,
Seng m. dukke: Rakel Gilde, Settekasse:
Lise Lysflo, Skap m. kopper: Elsa Bolme,
Koffert m. fargestifter: Oda Sofie
Wethelund, CD: Tomas Hellesøy, CD:
Bodil Berg, Dukkestue: Eline Myksvoll.

Kveldslotteriet.
Følgende ble vinnere av kveldslotteriet:
Spekebord: Fam. Fagergård Stjern, 
Dessertkorg: Fam. Amlien. Smørbrød-
grill: Fam. Joar Sørdahl, Pute: Solbjørg
Bøe, Dreid trefat: Fam. Gunnveig Uge-
dal, Klokkestreng: Fam. Arne Amundal,
Verktøysekk: Elsa Bolme, Knivsett:
Kirsti Brækkan.
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For meg blir det ikke jul før jeg hører jule-
evangeliet. Det skjedde i de dager. Vi
snakker om julestemning. Fra jeg var liten
har vi startet julemiddagen hjemme med
at eldste mann i huset leste juleevangeliet.
Det er jeg blitt utrolig glad i. Først var det
morfar, så ble det far og nå er det jeg 
som får lese disse ordene. Det skjedde i de
dager. Hjemmet eller Norsk ukeblad, jeg
husker ikke helt, reklamerer på at våre 
lesere sier at vi er best på julen. Det må da
være feil. Det er da bibelen som er best
på julen, påsken, pinsen. Det skjedde i de
dager.

Kjært barn har mange navn. Ikke minst
dagens hovedperson. Jesus heter han. Det
var bestemt på forhånd. Navnet betyr: Gud
er hjelpen og befrielsen. Snur vi oss mot
juleevangeliet, begynner navnene å hope
seg opp. Engelen på marken strør om seg
med navn. Født dere en Frelser i Davids
by. Han er Kristus, Herren. De navnene,
som er litt annerledes enn kallenavnene i
Stordalen, sier mye om hvem Jesus er, og
hva hans oppgave på jorden var og er. Gud
som hjelper, det er noe vi virkelig trenger.

Gud som frelser, ja det trenger vi nok ennå
mer. At han er Kristus, betyr at han skal
være Guds representant på jorden. Det skal
vi være glade for når det av og til ser ut
som om verden går fullstendig av skaftet. 

At barnet i krybben er Herren, er navnet
som Gud bruker om seg selv i hele gamle
testamentet. Det skjer noe helt nytt i 
verden, denne natten i Betlehem. Gud
kommer til vår jord for å dele våre kår.
Jeg håper at det gjør noe med oss, selv om
vi har hørt det mange ganger før. Det vikt-
igste med de navn som brukes om barnet
i krybben, er hva de betyr for oss og gjør
med oss. Jesu mange navn, kan vi selv
bruke dem om Jesus? Om han også for
oss skal være frelser, befrier og Herre, 
eller om han bare var et menneske som
bare er tømreren Josef sin sønn, eller
Marias uekte barn.

Fred på jord, fryd på jord, Jesusbarnet i
blant oss bor.

Jesu navn
Juleandakt av sokneprest Kristian Kjenes.

Nå er det straks jul, og enda en gang
stresser vi av gårde for å rekke alt som
skal være klart til jul: mat og klær, vask
og stell, gaver og julepynt, julekort og
SMS-hilsener ……..
I kjøpesentrene tutes vi fulle av jule-
musikk mange uker før jul, og julens
hovedperson har for lengst drukna i
glitter og stas, marsipan og mas.
Jeg skjønner ikke hva det er med oss som
gjør at vi alltid skal bli så oppgira før jul
og få så dårlig tid?
Våre medmennesker er der hele året, og
trenger like mye en hilsen og omtanke i
april som i desember. Julerengjøring har
jeg aldri skjønt noe av, en normal husvask
er da mer enn bra nok. Jeg ser i hvert fall
støvet i krokene mye dårligere i mørke
vinterkvelder enn om sommeren. 
Julebudskapet handler da mest om fred og
ro: ” Fred på jord, fryd på jord”, synger vi

så vakkert i julesangen, og englene på
Betlehemsmarken sang: “Ære være Gud 
i det høyeste og fred på jorden blant 
mennesker som har Guds velbehag!”
Hver jul tenker jeg: Hvordan skal vi klare
å hente inn denne freden i familien vår?
Jula kommer hvert år, det er aldri noen
overraskelse. Våre medvandrere er der
også hele tida, så hvorfor lage slikt mas?
Er det alle forventningene fra de andre,
eller tradisjoner som jeg har arvet og sjøl
er med på å føre videre til mine arvinger?
Hvordan kan vi hjelpe hverandre med ”å
ta jula tilbake?”

Jeg ønsker alle leserne av menighets-
bladet en god og fredfylt jul!

Helge Nilsen, kirkeverge.

”Som julekvelden 
på kjerringa.”

Julehilsen
Når det skal skrives en julehilsen i menig-
hetsbladet til jul igjen, blir det kanskje
gjentakelser av de samme ønsker som
ved foregående juler. Men i denne før-
julstid har det kommet fram i tankene
mine en gammel, kjent julesalme. Hørte
den på radioen en morgen etter andakt-
en her en dag. Og da gikk tankene til-
bake til barndommens jul, der vi sang
den hver julekveld. Minnene kommer
stadig sterkere jo eldre en blir. Men tekst-
en i salmen har den samme verdi i dag
som den gang. Dermed vil jeg dele tre
vers av salmen med alle bladets lesere
med ønske om en god jul til dere alle.
Ønsker alle må få en stille og rolig jul,
og la arbeid og stress få hvile litt. La
barnet i krybben få være midtpunktet
uansett hvor vi måtte befinne oss.

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

Den mørke stall skal være
mitt hjertes frydeslott,
der kan jeg daglig lære
å glemme verdens spott.
Der kan med takk jeg finne
hvori min ros består,
når Jesu krybbes minne
meg rett til hjerte går.

Jeg gjerne palmegrene
vil om din krybbe strø,
for deg, for deg alene
jeg leve vil og dø.
Kom la min sjel dog finne
sin rette gledes stund,
at du er født herinne
i hjertets dype grunn!”

Nelly Harbak.
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Kom lat oss gå til Betlehem.

Løsning av kryssordoppgaven send-
es menighetsbladets redaktør innen
25. januar 2008.
Det deles ut to premier à kr. 75.00.
Lykke til!

Heldige vinnere av kryssord-
oppgaven i forrige nummer av
menighetsbladet ble:
Robin Simonsen, 7178 STOKKØY.
Arne Ch. Stene, 7170 ÅFJORD.

Gratulerer! Pengepremier blir
sendt/overført!
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Kom lat oss gå til Betlehem
i tru - på ordets grunn;
kor sælt for den som fram der kjem,
gjer livsens største funn:
få tru at frelsa til oss kom
i Gud som steig her ned
og skaffa oss hjå seg eit rom
med nåde, frelse, fred.

Me ser ei krubbe, skimtar kross,
som Gud for oss der ber;
i kristenheit stig song som foss,
for Gud det under gjer:
det som for oss umogleg var
om enn me skuldig var
til svara for oss, Gud som Far
i Sonen allting bar.

For krubbe vart til krossens tre,
der hekk han Gud og mann;
og Jesus vart vår soning, fred,
nytt liv me fekk ved han:
Ved Adams fall kom synda inn, 
ved Jesus nåden vann:
i tru på han me målet finn
tiltenkt båd` kvinne, mann.

På nådens grunn det nye liv
skal levast her på jord;
her byrjar livet Gud oss giv
og byd oss i sitt Ord.
For krossen vart til livsens tre
og nåde er dess frukt;
der heiter det: berr` kom og et
ta mot båd` trøyst og tukt.

Frå Betlehem mot Golgata
i tru me gjer vår gang,
med kyrkja syng halleluja,
gjeng fram på livsens vang
i kraft frå han som elska fyrst,
gav alt til livet nytt;
byd inn kvart menn`skje svolten, tyrst,
har synd med nåde bytt!

Einar Erikstein (05 11 07)



”Æ leita etter røtter blant kirkegårdens
støtter”, slik synger Halvdan Sivertsen,
og mange er observert rundt om på kirke-
gårdene våre i nettopp dette ærende.

Det er mye en kan oppklare utfra det som
står skrevet på steinene, men enda bedre
info finner du i kirkebøker og folketell-
inger.

Gamle kirkebøker fra vårt område finnes
i Statsarkivet, fra Stoksund for perioden
1732 - 1893 og fra Åfjord for perioden
1750 - 1922. Kirkebøker og folketellinger
finner du på internett under Digitalarkivet.
(www.digitalarkivet.no). Her finner du
også en oversikt over hvilket sogn våre
kirker tilhørte opp gjennom historien.

Men du finner også en snarvei til skann-
ede kirkebøker fra menighetens nettsted:
www.afjord.kirken.no, under fanen Grav-
steder. Der finner du også en til enhver
tid oppdatert oversikt over de som er

registrert gravlagt på kirkegårdene våre.
I tillegg vil ministralbøkene (prestens
kirkebøker) fra Stoksund for perioden
1894 - 1931 og Åfjord 1895 - 1923, bli
sendt inn for skanning før jul. De opp-
lysningene som er frigitt, vil da bli til-
gjengelige på internett.

Mange ringer også kirkekontoret for å få
hjelp til å finne opplysninger om slekt-
ninger. Dette er et krevende arbeid, og vi
har ikke kapasitet til å bidra med dette. 

Kirkevergen.

SLEKTSFORSKNING

Nå er det klart hvem som skal reise på
besøk til Madagaskar fra Åfjord i påsken
2008.

Det var 12 ungdommer som søkte på dette
stipendiet, og seks av dem ble innkalt til
intervju (audition). Da skulle de i fem
minutter fortelle om en sak som engasjerte
dem. Gjennom dette, ønsket utvelgelses-
gruppa å plukke ut noen som både hadde

evne til å skaffe seg informasjon, samt
vise hvordan de maktet å presentere dette
for andre.
Dette blir viktig for de som reiser ut, etter-
som de skal formidle det de har opplevd
til både unge og eldre etter hjemkomst.
De som gjennomførte disse intervjuene,
var leder og nestleder i menighetsrådet,
samt Marianne S. Butli. Hun skal også
være med på reisen sammen med ung-
dommene.
Det var flere sterke kandidater, men gruppa
valgte enstemmig Ingrid Mørreaunet og
John Christian Kjenes som sine kandidater.
Disse er nå i gang med vaksinasjons-
programmet, og har begynt å forberede seg
på reisa som skal foregå i perioden 13. - 27.
mars 2008.
De skal da blant annet sjekke ut hvordan
det gikk med vårt avsluttede misjons-
prosjekt, samt besøke menighetene i 
Antsirabe for å få vite mest mulig om vårt
nye misjonsprosjekt.

Husk dem i bønn, både under forbered-
elsene og mens de er der ute.

Kirkevergen.

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

Petter O. By.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i
anledning min 80-årsdag

Erling Humstad.

Takk for blomster og telefoner i anledning
min 90-årsdag.

Åsta Tinnen.

Takk til dere alle som hjalp og støttet oss
i forbindelse med vår kjære Joralf Arnold
Valleraunet’s bortgang. Takk til dere som
deltok i kirken, og takk for blomster og en
pen sum til blomsterfondet.

Bjørg, barn, svigerbarn, barnebarn.

Hjertelig takk for all omtanke og deltakelse
ved vår kjære Mia Trana’s bortgang og
begravelse. Takk for blomster, gaver til
kreftsaken og til blomsterfondet.

Rolf, Berit, Geir, Ivar og barnebarna.

Takk for blomster, brev, telefoner og
omtanke i forbindelse med Gunnar Edvard
Gilde’s bortgang. Takk også for penge-
gaver til misjonen og blomsterfondet.

Aasta m. familie.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse,
omtanke og blomsterhilsener ved vår
kjære Edvind Mandals bortgang og
begravelse.

Inger m. familie.

Personalia
Denne spalten er åpen for personlige
hilsener.  Annonseprisen er kr. 60,- for
inntil 30 ord. Betaling for annonsen
sendes Menighetsblad for Åfjord preste-
gjeld over giro  nr. 4345.06.19214.

Menighetens misjonsprosjekt 
og besøk til Madagaskar

KIRKELISTE
16. desember - 3. søndag i advent.
Åfjord kirke kl. 19.30: Julekonsert.

23. desember - 4. søndag i advent.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

24. desember - julaften.
Åfjord helsesenter kl. 11.00: Juleandakt
ved sokneprest Kristian Kjenes.
Stoksund kirke kl. 13.00: Familieguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til Kirkens Nødhjelp.
Åfjord kirke kl. 15.00: Familiegudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
Kirkens Nødhjelp.
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KONTORTID
Åfjord kirkekontor

Rådhuset
Tlf. 72 53 23 25

Mandag - torsdag: kl. 10.00-14.00.

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

VÅRE MENIGHETER

DØPTE

Åfjord
18.11. Sander Elias Hagen Ofstad 

Stoksund
25.11. Espen Lien

DØDE

Åfjord
12.10. Gunnar Edvard Gilde   f. 1932
25.10. Petter H. By   f. 1917
27.10. Mia Trana   f. 1942
29.10. Einar Ingolf Tårnesvik   f. 1929
08.11. Rita Larsen   f. 1964
16.11. Edvind Margido Mandal   f. 1921

Stoksund
31.10. Aud Annie Svenning   f. 1940
10.11. Emilie Bergliot Guttelvik   f. 1920

SØNDAGENS TEKSTER
Prekenteksten er uthevet

3. søndag i advent
Jes. 40.1-8
2. Pet. 1.19-21
Matt. 11.11-19

4. søndag i advent
Jes. 40.9-11
1. Pet. 1.10-13
Joh. 3.26-30

Julaften
Mika 5.1-4a
Luk. 2.1-14

Juledag
Jes. 9.2-3 og 6-7
Hebr. 1.1-5a
Joh. 1.1-5(6-8)9-14

2. juledag
Jes. 50.4-7
Apg. 7.52-60
Matt. 10.32-39

Søndag etter jul
Jes. 2.2-5
Kol. 2.8-10
Joh. 1.16-18

Nyttårsaften
Klag. 3.22-26
2. Pet. 3.13-15a og 17-
18
Joh. 14.27

Nyttårsdag
Salme 103.13-18
Hebr. 13.5b-8
Matt. 1.20b-21

25. desember - 1. juledag.
Åfjord kirke kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
menighetsarbeidet.
26. desember - 2. juledag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

30. desember - søndag etter jul.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.
Sela Fjellkirke kl. 14.00: Julegudstjeneste
ved sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer
til Selahaugens Venner. Juletrefest etter
gudstjenesten.

31. desember - nyttårsaften.
Åfjord kirke kl. 23.00: Midnattsmesse ved
sokneprest Kristian Kjenes.
Offer til Skolelagets nyttårslederkurs i Midt-
Norge.

----------------------------

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

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

13. januar - Vingårdssøndagen.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Vi minnes våre
døde i 2007.

20. januar - Såmannssøndagen.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Vi minnes våre
døde i 2007.

27. januar - Kristi forklarelsesdag.
Stoksund kirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Nattverd.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Vi minnes de
som ble gravlagt på Sela kirkegård i år 2007.
Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.
Kirkekaffe.

3. februar - Søndag før faste.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes.

10. februar - 1. søndag i faste.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

17. februar - 2. søndag i faste.
Åfjord helsesenter kl. 11.00: Høymesse
ved sokneprest Kristian Kjenes. Nattverd.

24. februar - 3. søndag i faste.
Stoksund kirke kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Utdeling av Bibler til 5.klassingene. Ofring
til menighetsarbeidet.

Stoff til neste nummer av menig-
hetsbladet, som blir påskenumm-
eret, må redaktøren ha i hende
innen 25. januar.

Kristi åpenbaringsdag
Salme 72.8-17
1. Tim. 3.14-16
Joh 8.12

Vingårdssøndagen
5. Mos. 8.7 og 11-18
1. Kor. 3.4-11
Luk. 17.7-10

Såmannssøndagen
Jer. 20.7-9
Rom. 10.13-17
Mark. 4.26-32

Kristi forklarelsesdag
2. Mos. 3.1-6
2. Peter 1.16-18
Joh 17.1-8

Søndag før faste
4. Mos. 21.4-9
1. Tim. 2.4-6
Joh. 12.24-33

1. søndag i faste
1. Mos. 4.3-7
Jak. 1.12-15
Matt. 16.21-23

2. søndag i faste
1. Kong. 18.21-26 og
36-39
Jakob 5.(13-15)16-20
Luk. 7.36-50

3. søndag i faste
2. Sam. 22.1-7
2. Kor. 12.7-10
Luk. 4.31-37

4. søndag i faste.
2. Mos. 16.11-18
1. Kor. 10.1-6
Joh. 6.24-36

2. mars - 4 søndag i faste.
Åfjord kirke kl. 11.00: Familiemesse ved
sokneprest Kristian Kjenes. Utdeling av
Bibler til 5.klassingene. Ofring til menig-
hetsarbeidet. Nattverd. Menighetens års-
møte etter gudstjenesten.

9. mars - Maria budskapsdag.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

Julebrev
Atter en gang skal jeg få sende julebrev til
menighetsbladets lesere. Det er høst når jeg
skriver, høst i naturen, mange regntunge 
dager, og så: Noen solfylte!

Så fine høstfarger som i år, har jeg aldri sett
før! Rogn og osp, ja, selv bjørka, de skinner
i rødt, gyllent og gult! Mose og lyng, grått,
orange, mørkerødt!

Takk, at jeg skulle få se dette! Ikke alle er så
heldige. Kanskje er tankene dine fulle av
sorg, sykdom eller bekymring -.

Etter noen dager med regn og vind, vil alle
de fine fargene være borte. Trærne vil stå
nakne og ribbet. Snart dekkes lyngen av rim
og snø. Det går mot vinter. Men vi vet at i de
nakne greinene, og under frost og snø, der
lever kimen til en ny vår!

Det får vi tro i livet vårt også: Vi blir gamle,
og vi visner, men vi har et levende håp om
en ny, fullkommen vår!

Atter en gang skal vi få høre julebudskapet:
”Eder er i dag en Frelser født!”

Velsignet julehelg!
Oddbjørg Karlsaune.
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INFORMASJON 
B-blad

Petter Dass-aften
I forbindelse med 300 års jubileumet til Petter Dass
arrangerte kirkekoret en Petter Dass-aften i Åfjord Kirke
28. oktober. Masse folk var kommet til kirken denne
kvelden for å høre mer om den store salmedikteren og
synge mange av hans sanger. Kristian hadde kledd seg
ut som Petter Dass og kom med en hilsen fra dikteren
til sine soknebarn. Helge fortalte om den enorme pro-
duksjonen til Petter Dass, om formen og innhold. Jeg
tror at alle som var i kirken den kvelden, lærte noe nytt
der. Kirkekoret sang flere av salmene, også med nye
melodier, og Stine sang bl.a. en kveldsalme som er
kommet med i den nye salmeboken, og som helt 
sikkert kommer til å bli brukt mer i Åfjord kirke.

Momyrstevnet
Søndag 16. september gikk det årlige Momyr-
stevnet av stabelen. I år var det Åfjord som var
arrangører og vi hadde familiegudstjeneste 
med sang av Hummer og Kanari. Etter guds-
tjenesten var det salg av middag. Så fulgte en
sporlek som engasjerte både små og store. På
bildet her ser dere vinnerlaget i forbindelse med
premieutdelingen. 

Høsttakkefest
I mange år har det vært arrangert høsttakkefest 
på bedehuset i Stordalen. I år flyttet vi festen til
kirken, slik at hele bygda kunne være med på den.
Det bugnet av markens grøde i kirken, og vi 
loddet ut frukt og grønsaker etter gudstjenesten til
inntekt for misjonen. Tema var at vi skulle takke
Gud for vekst og for alt vi kan høste ut av naturen.
Siden høsten i år var usedvanlig dårlig, ble det
ikke bare en høst-takke-fest men også en høst-
takke-fest. Da en av bøndene ble spurt om han
kunne ha med noe av markens grøde til kirken for
å takke Gud, foreslo han å ha med to bøtter med
vann. Han var nok ikke den eneste som følte det
slik i år. Vi lot altså både takken og klagen komme
frem på årets høsttakkefest. 


