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REDAKTØREN
Nå har jeg vært redaktør for Nord- 
Fosen sitt felles menighetsblad i ett år. 
Det er en trivelig og interessant jobb. 
Tilbakemeldingene fra dere som leser 
har vært gode. Det er fint med dere 
som sier ja til å skrive til en av spalte-
ne, eller stille opp til intervju. Jeg fikk 
også høre om noen som hadde samlet 
på Menighetsbladet i årevis, og at det 
var stor stas når det kom i posten.
Vi har mye spennende historie her på 
Nord-Fosen. Å grave litt rundt kapel-
langården i Roan var spennende. Mest 
fordi en kommer over menneskeskjeb-
ner, da som nå. Vi kan bare undre oss 
over de livene som har vært levd, selv 
om en vet noe. 
Pandemien opptar oss fortsatt. Kan-
skje har det gjort dagene ekstra tunge 
for noen. Uansett så er det alltid hjelp 
å få. Vær aldri redd for å ta kontakt.     

SØLVI MURVOLD
REDAKTØR

ANDAKT

DENNE DELER JEG
Midt i julehøytiden pågikk det en 
streik blant kirkeansatte.
Streiken startet lørdag 12. desember 
og 58 kirkelig ansatte ble tatt ut i 
streik. 11. januar ble partene enige og 
streiken var dermed over.
– Streiken har ført fram og vi har 
sikret morgendagens prester samme 
lønnsnivå som dagens prester. Dette 
var vårt viktigste krav i dette lønns-
oppgjøret, sier Unio KAs forhand-
lingsleder Kristian Mollestad.
Partene ble enige om flere punkter:
◆  Den økonomiske rammen for opp-

gjøret er 1,7 prosent
◆  Alle ansatte i Den norske kirke skal 

over på samme tilleggslønnssatser
◆  Et partssammensatt utvalg skal 

foreslå tilpasninger i det eksis-
terende lønnssystemet på KA-sek-
toren

◆  De fem laveste lønnsalternativene 
for kapellan, sokneprest og pro-
stiprest tas permanent ut av bruk 
fra 1. mai 2021

Kilde: vl.no og prest.no

Andakten i dette nummeret er skrevet spesielt til oss 
av prost Brita Hardeberg. Å være prost betyr at hun 
er leder for alle prestene på Fosen. Brita begynte 
som prest i Fosen prosti i 2012, og begynte i sin 
prestegjerning i 1984. Brita bor i Rissa.
Foto: Privat

«Det Herrens år» 2021
Vi har lagt bak oss et år som har vært annerledes. Koronaen har preget oss 
langt mere enn de fleste av oss hadde fantasi til å forstå i mars, da landet ble 
stengt ned. Vi har vært overlatt til krefter vi ikke har hatt oversikt over. 
Når jeg snakker med folk nå ved årsskiftet, hører jeg ulike fortellinger om 
hvordan det er å leve med koronarestriksjoner. Det har vært på godt og 
vondt. For noen har koronaen ført til mere familietid, for andre har det blitt 
større ensomhet. Noen har fått anledning til å gjøre ting de har hatt lyst til 
lenge, andre har fått altfor god tid etter permittering eller tap av arbeid. 
Nå er vi inne i 2021. Vaksinen er kommet og de eldste er i ferd med å bli 
vaksinert. Vi håper alt skal bli bedre. Likevel, det eneste vi vet om fremtiden, 
er at vi ikke vil komme tilbake til det som var. 
Kirkas budskap i denne tiden er at Gud er her. Midt i vår tid. Gud er solida-
risk med oss. Det er interessant å lese Paulus sin tale for Areopagosrådet i 
Aten, gjengitt i Apostlenes gjerninger kapittel 17.  Paulus taler til mennesker 
som tenker og tror ulikt, men som er opptatt av å høre siste nytt innenfor 
religion og filosofi. Når han skal forklare for dem hva den nye kristne lære 
er, snakker han om at Gud er over alle ting og har skapt alle ting og hvert 
menneske. Denne høyeste Gud er samtidig nær hvert menneske. «Det er i 
ham vi lever, beveger oss og er til» (Ap.gj 17,28). For oss betyr dette: Midt i 
året vi har lagt bak, midt i den hersens pandemien, finnes Gud like i nærheten 
av hver og en. 
I gamle dager fantes uttrykket «Det Herrens år». Et uttrykk skapt av en livs-
forståelse der Gud er nær. Hver gang vi er i berøring med barmhjertighet og 
kjærlighet, med skaperglede og solidaritet, er vi i kontakt med Gud. Denne 
livsforståelsen gir meg håp. Jeg tror vi er kalt til å bry oss og til å bry oss om 
hverandre. Til å skape gode kontaktpunkter. Ta en telefon til noen vi vet sitter 
alene, stå på for miljøet og jordas fremtid. Slik kan vi leve med utfordringene, 
og fortsatt ha tillit til fremtiden, i tro på Gud som ser oss. Til inspirasjon, les 
denne teksten av Göte Strangsjö, gjengitt i Bodvar Schjeldrerups oversettelse 
i Norsk salmebok nr 363: 
Tro ikke Gud er død. Han er her midt iblant oss, 
nær deg lik luften du puster i,
nær deg lik tanken som streifer deg nå. 
Tro ikke Gud er død.

Kristus er livets ord og ingen falmet fabel.
Midt i sin gjerning på jorden var han et budskap om frelse og fred.
Kristus er livets ord.

Hverdag og evighet – vår jord er møteplassen:
Gud ble et menneske blant oss; 
Kristus forener himmel og jord, hverdag og evighet.
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I Roan, midt i mellom de to nye 
tunellene, ligger kapellangården 
Berfjord. Selv om det er høye fjell på 
flere sider, er det fjorden som ligger 
nedenfor gården den har fått navnet 
sitt fra. 

Fra år 1600 var Berfjord krongods, eller 
en del av kongens gods. På den tiden 
lå Norge under Danmark, og gården 
opplevde å ha fire forskjellige konger 
så lenge den var i kongelig eie. Gården 
hadde også husmannsplasser under seg, 
de fleste med nok utkomme til et par 
kyr og noen småfe. En hard hverdag for 
å få nok mat på bordet var det nok for  
de fleste, med mange munner å mette.

Berfjord blir kapellangård
Fra omkring 1693 til 1773 bodde det 
kapellaner på gården. Kapellanene had-
de sitt virke i Bjørnør presteembete. I 
alt bodde det åtte kapellaner på gården. 
Noen tok godt vare på gården og bodde 
der flere år, men gården sto også tom 
og var preget av dårlig vedlikehold og 
forfall i perioder.

Navn og årstall på kapellanene
1693-1706 Peder Parelius
1708-1714 Bernt Mortensen Bjørnør
1715-1716 Jacob Lund
1720-1730 Caspar Roeger
1733-1753 Otte Mortensen Helm
1754 Johan Støren
1756 Michael Schmidt
1757-1773 Richard Hagerup

Første kapellan
Peder Parelius var den første kapellanen 
som bodde på Berfjord. Han var sønn 
av sogneprest Jens Clausen Parelius 
fra Stjørdal. Peder søkte fogden om å 
få bygsle den tomme gården i Roan 
i 1693, noe han først fikk avslag på. 
Men etter at han tilbød seg å ta seg av 
de avdøde eierne sine barn fikk han til 
svar fra stiftsamtsmannen at han kunne 
bygsle gården, mot å ta til seg de umyn-

dige barna. Parelius bodde på gården 
i  13 år. 

Siste kapellan
Kapellan Richard Hagerup kjøpte 
gården på auksjon 15. september 1767, 
og bor der i sitt virke som kapellan. Da 
Richard Hagerup i 1773 begynte som 
sogneprest i  Bjørnør ble gården solgt 
til Henrik Johnsen (Henrik Joensen 
Brun) for 600 riksdaler. Embetet som 
res. kapellan ble opphevet og det ble 
etter det kun en prest i Bjørnør. Richard 
Hagerup kom fra Refsnes, og var født 
28. august 1730, og døde på Roan 14. 
januar 1785.
Da kapellan Richard Hagerup kom til 
gården bar den preg av dårlig stell. I de 
årene han bodde der fikk gården et løft 
og sogneprest Johan Støren skrev i 1764 
at Hagerup hadde «forbedret husene 
og bygget skjønne vaanehuse».

En historie med mange skjebner
De fleste kapellanene hadde kone og 
barn. Richard Hagerup ble i 1761 gift 
med Magdalena Dorthea Wagenfeuer 
og de fikk ni barn.
Barna led ulike skjebner og liv. To av 
barna døde da de var små, noe som ikke 
var uvanlig på den tiden. 
En av sønnene, Matthias Hagerup, ut-
merket seg med imponerende meritter 

i sitt yrkesliv. Han ble også utnevnt til 
ridder av Nordstjerneordenen i 1818. 
Matthias var embetsmann og lærebok-
forfatter, og ble ved kong Carl Johan sin 
kroning utnevnt til riksherold. Så om 
en ser på merittene til Matthias skulle 
en tro at han var en mann med suksess 
og innflytelse. Den 1. oktober 1822 tok 
han likevel sitt eget liv, ved drukning, 57 
år gammel.
Også om to av de andre barna som 
levde opp, står det noe om dødsårsaken. 
Malene Sophie druknet da hun gikk 
gjennom isen. Hun skulle hente vann 
til kapellangården hvor hun virket som 
tjenestepike. Sønnen Benjamin ble født 

Kongens gods og kapellangård
GJENSTANDEN

Gunnar Strudshavn har mye historie rundt 
seg på gården hvor han og kona Haldis bor. 

Kapellangården i Roan. Bildet viser våningshus, mastu, stabbur, fjøs til de forskjellige dyra. 
Bygningen helt til høyre hadde fire forskjellige funksjoner, høylåve, båtbyggerverksted og 
snekkerbu.
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i 1770 og flyttet etter hvert til 
København. Om han står det at 
han «sprang i kanalen» i Køben-
havn som student, noe som mest 
sannsynlig er drukning.

Slekters gang
Men tilbake til gården. Henrik 
Joensen Brun kjøpte gården 
av Hagerup og Brunslekta går 
etterhvert over i slekta Wedege. 
I 1917 kjøpte oldefaren til Gunn-
ar Strudshavn, Olaf Ovesen 
Braseth, gården for 11.000 kr. 
Olaf var fra Åfjord og gift med 
Ingeborg Anna Antonsdatter.
Årene har gått. Gunnar og Haldis 
Strudshavn tok over gården 
i 1991. Gunnar har overdratt 
driften av gården til barnebarnet, 
men drev selv med melkepro-
duksjon helt frem til 2019. 
Gunnar forteller om ei anna tid 
på gården og viser frem bilder fra 
dagene som var «før i tida». Da 
var det vanlig med hus til mange 
forskjellige formål, siden det 
meste ble gjort på gården. Det 
var stall, låve, sauefjøs, kufjøs, 
mastu, bur, og hus som rommet 
både høylåve, snekkerbu og plass 
for båtproduksjon. I tillegg kom 
våningshuset som er det samme 
som Gunnar og Haldis bor i. 

Mye historie
Den ligger flott til den gamle 
kapellangården i Berfjord. Det er 
mange historie og ulike skjebner 
med utspring fra gården som 
ligger bak oss. Vi får ikke plass 
til så mye i Menighetsbladet, 
men synes det er flott at vi har 
så spennende historie rundt oss 
som vi kan grave litt i og fortelle 
om til våre lesere.

TEKST OG FOTO: SØLVI MURVOLD   

Kilder: Gunnar Strudshavn, Hen-
rik Guttelvik/Einar Eian, disnorge.
no og skriv fra Åfjord kirkekontor.
Vi tar forbehold om eventuelle 
faktafeil fra våre kilder.

50-ÅRSKONFIRMANTER OSEN:
Stående f.v.:  Knut Strøm, Liv Strand, sokneprest Einar Strøm, Vigdis Åsegg, Hans Petter Sørgjerd
Sittende f.v.:  Kitty Hepsø, Helge Bjørsvik, Eli Dybsland

Jubileumskonfirmanter
Høsten 2020 var konfirmanter fra 1970 og 1960 på Nord-Fosen invitert til guds-
tjeneste og hyggelig samvær. Osen bruker også invitere årskullene for de som er 65, 
70, 75 og 80-årsjubilanter. Dette har vært en tradisjon i årevis og det er mange som 
tar turen langveisfra for å møte sine gamle venner som de ble konfirmert sammen 
med. Av uforutsette årsaker har vi dessverre ikke med bildene fra Roan. Vi håper de 
kommer på plass til neste nummer!

Søndag 24. januar. Sport på tv’n, etterfulgt av ekstra nyhetssending: Ny ned-
stenging i Osloområdet, på grunn av mutasjon av det forholdsvis kjente viruset. 
Nei, det gidder jeg ikke, ut å rusle en tur istedenfor. Går utover Urdsøra i ret-
ning Straumholbrua – safte suse, mere drittvær enn det så ut som. Snu? Nei, jeg 
går via Skarvstein, så heimover. 
Etter 100 meter løyer vinden, og snøslapsen tar pause – du verden så fint, er 
det mulig? Plutselig kjennes et smil. Jaja, så det kan bli bedre. Sjekker så om 
Skjærvøya kan skimtes, noe den nesten ikke gjør, på grunn av «snø-ælingen». 
Men, utsikten med himmel og hav herifra, kan være et fantastisk syn. Og jeg 
vet: Dette synet kommer jeg til å se igjen, garantert. Godt å tenke på, nå som 
verden mildt sagt er rar.
Tenker jeg er heldig som kan rusle her. Ser så et par måker, en skarv og en sel. 
Vel vitende om bedre tider i vente. I alle fall håper jeg det. Med fare for å bli for 
dyp, tenker jeg allikevel på viktigheten av HÅP. Kanskje et tips til alle – og alle 
kan vi hjelpe andre med å fokusere på håp. 
 
Nå skrives det ofte; «Alt blir bra».  
Jeg tenker; «Alt blir bedre». Det både håper og tror jeg på.

GEIR EIDE  

HVERDAGSTANKER
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60-ÅRSKONFIRMANTER STOKSUND:
Stående f.v.:  Brit Karlotte Grøtting, Valborg Selbekk Bonesrønning,  

Elsa Gabrielsen Lund, Anne-Marie Kristine Borlaug Aundal. 
Sittende f.v.:  Ingrid Gunelie Oline Solheim Guttelvik, Anne Pauline Strømsnes, 

Margit Martine Harbak

65, 70, 75 OG 80-ÅRSKONFIRMANTER OSEN:
Stående f.v.:  Gunvor Angen, sokneprest Einar Strøm, Morten Nordmeland, 

Magnhild Strand
Sittende f.v.:  Borgny Osen, Margit Larsen,  

Jorunn Ingeborg Strand

50-ÅRSKONFIRMANTER ÅFJORD
5. rekke f.v.: Ivar Ludvig Aune, Terje Agnar By, Egil Arne Stjern
4. rekke f.v.:  Anne-Alice Tårnesvik, Jan Morten Rånes, Harald Amundal, Sverre 

Hallgeir Sandhals, Tove Marie Tøsdal Steien 
3. rekke f.v.:  Randi Irene Altø, Brita Arnevik, Oddvar Ditlev Osen, Kari Amundal 

Holmen, Bergljot Mørreaunet
2. rekke f.v.:  Ellen Karlsaune Garder, Astrid Elida Knudsen, Kolbjørg Årbogen Rømma, 

Bjørgunn By Forfot 
1. rekke f.v.:  Inger Alise Hopstad Brattgjerd, Rutt Synnøve Haugsnes Mørreaunet, 

Oddbjørg Mølslet

60-ÅRSKONFIRMANTER ÅFJORD
4. rekke f.v.: Erling Rånes, Leif Norvald Bårdli, Magne Strand
3. rekke f.v.:  Harald Fagergård Stjern, Ivar Gilde, John Nilmar Strand,  

Jan Arne Johansen, Harald Johan Selnes
2. rekke f.v.:  Brit Jorunn By Harsvik, Marit Kjellrun Stjern, Jorunn Irene Dolmseth 

Helmersen, Greta Marie Mølslett Skarsvaag, Anna Johanne Skansen Rønne
1. rekke f.v.:  Gunda Kverndal Krokhaug, Randi Melum Kvernstad, Åse Marie Braseth 

Syltern, Solveig Mørreaunet Engen

50-ÅRSKONFIRMANTER STOKSUND:
Stående f.v.:  Irene Josefine Lindseth Høvik, Sølvi Margrethe Selbekk Bragstad, Iren 

Lian Rånes, Bjørg Brandsø Fjellheim.
Sittende f.v.: Magnar Terje Fjellheim (50-årsjubilant i Åfjord), Håvar Oddgeir Bugge

60-ÅRSKONFIRMANTER OSEN:
Stående f.v.:  Roald Juul Hansen, Birger Buarø, sokneprest Einar Strøm, Harald Nilsen og 

Per Aune.
Sittende f.v.:  Turid Osen, Laila Sørgjerd, Irene Sørgjerd, Inger Karin Høvik
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§ 1 ADMINISTRASJON  
Åfjord kirkelige fellesråd forval-
ter gravplassene Åfjord, Tårnes, 
Refsnes, Stokkøy Linesøy, Roan 
og Hofstad etter gjeldene regler.  

§ 1 GRAVPLASSTILHØRIGHET  
Alle som er bosatte i kommu-
nen ved dødstidspunktet, kan 
gravlegges på hvilken som helst 
av gravplassene i kommunen. 
Dette gjelder også selv om av-
døde på grunn av sykdom eller 
alderdom har bodd i en annen 
kommune mot slutten av livet. 
Kirkelig fellesråd kan, på bak-
grunn av søknad fra etterlatte, 
godkjenne at utenbygdsboende 
kan gravlegges på en av kommu-
nens gravplasser. Fellesrådet har 
vedtatt egne satser for uten-
bygdsboende.  

§ 3 FREDNINGSTID  
Fredningstid for urnegrav og 
kistegrav er 20 år.  
På felt 1-5 på Stokkøy grav-
plass er det ikke anledning til å 
gjenbruke gravene til kistebe-
gravelse. Dette skyldes for høy 
grunnvannstand på denne delen 
av gravplassen.  
Disse kan bare brukes som ur-
negraver. Gjenbruk av kistegrav 
ved Roan kirkegård kan skje 
etter 40 år. 

§ 4 FESTE AV GRAV  
Når kistegrav tas i bruk er det 
anledning til å feste grav ved 
siden av. I spesielle tilfelle gis 
anledning til feste av en ekstra 
grav i tillegg etter samtykke fra 
fellesrådet. Disse utgjør da et 
gravsted. Feste gjelder for 20 år.  
Når frigravsperioden/festetiden 
er ute kan en grav festes for 
nye 10 år. Når det har gått 80 
år siden gravlegging, kan festet 
ikke fornyes uten samtykke fra 
fellesrådet Før festetiden er ute, 
skal fester varsles. Er festet ikke 

fornyet innen 6 måneder etter 
varsel er sendt, faller graven 
tilbake til gravplassen.  
Dersom den ansvarliges eller 
festers samtykke til bruk av 
grav ikke kan innhentes, kan 
fellesrådet ta avgjørelse om 
gravlegging.  
Fester plikter å melde adresse-
endring. 

§ 5 GRAV OG GRAVMINNE  
Ved åpning av grav kan jord leg-
ges på omkringliggende graver. 
For å sikre adkomst, eller hindre 
fare, har gravplassbetjeningen 
anledning til å flytte eller legge 
ned gravminne i nærheten.  
Gravplassbetjeningen vil da 
også besørge istandsetting.  
Det settes opp et merke med 
navnet til avdøde på. Planering 
og tilsåing av grav besørges av 
gravplassbetjeningen.  
Montering av gravminne kan 
først skje etter at gravplassbetje-
ningen har anvist plass og kirke-
vergen (evnt. gravplassbetjenin-
gen) har kontrollert gravminnet. 
Det skal ikke plasseres mer 
enn ett gravminne pr gravsted. 
Gravminnet skal ikke ha lykter 
og lignende som stikker ut fra 
gravminnets bredde. Fester for 
graven har ansvaret for å holde 
gravminnet i hevd.  
Når festetiden er opphørt, skal 
gravminnet fjernes.  

§ 6 PLANTEFELT  
Foran gravminnet er det anled-
ning til å opparbeide et plante-
felt. Det skal ikke være bredere 
enn gravminnets bredde som 
er maks 85 cm, og ikke stikke 
lengre fram enn 60 cm. målt fra 
bak gravminnet.  
Det må ikke plantes vekster som 
overstiger gravminnets høyde 
eller som vokser utover plan-
tefeltet. Planting av blomster 
eller busker på sidene eller bak 

gravminnet er ikke tillatt.  
Innramming av graven, eller de-
ler av den, med hekk, jern eller 
annet materiale er ikke tillatt. 
Den eneste tillatte innramming 
kan gjøres med innrammings-
stein med glatt, jevn overflate. 
Denne må da legges så dypt at 
maksimum 2 cm. av den ligger 
over jordbandet.  

§ 7 STELL AV GRAV  
Ansvarlig for frigrav og fester 
har rett og plikt til å stelle den 
grav vedkommende har ansvar 
for. Avfall etter stell må sorteres 
og legges i anviste avfallsbehol-
dere.  
Redskaper som tilhører grav-
plassen skal settes på plass etter 
bruk.  
Kirkelig fellesråd kan besørge 
årlig planting og stell av grav 
mot forskuddsvis betaling. Det 
skrives da egne avtaler i hvert 
enkelt tilfelle. En slik avtale 
fritar ikke den ansvarlige(fester) 
for ansvar vedkommende har 
etter enhver tid til gjeldende 
regler.  
Kirkevergen står ansvarlig for 
de innsatte midler, og besørger 
at avtalt stell på gravstedene blir 
utført. 

§ 8 MINNELUND  
Urner på minnelund har 20 
års fredningstid som ellers på 
gravplassen, og det gis anled-
ning til å feste for 10 nye år når 
festetiden er ute.  
Det er ikke anledning til å sette 
blomster eller lys på gravfeltet 
der urnen er nedsatt.  Det er 
avsatt eget område for dette på 
og ved eget minnesmerke som 
er felles for hele minnelunden.   
Avdødes navn, fødselsår og 
dødsår, er inngravert på egen 
plate på minnesmerket.  Når 
en urne settes ned, er det også 
anledning til å feste en plass ved 

siden av, både på gravfeltet og til 
navneplate på monumentet.  
Nedsetting av urner ved ano-
nym gravlegging, foretas på eget 
område i minnelunden. Disse 
er underlagt de samme regler 
for fredningstid, og registrering 
i gravregister, men plasseringen 
kan ikke anvises av gravplass-
betjeningen.   

§ 9 ANSVAR  FOR SKADE  
Åfjord kirkelig fellesråd er ikke 
ansvarlig for skader på gravmin-
ner og utstyr ved naturhendelse, 
hærverk, tyveri og lignende.  

§ 10 BÅREROM
Bårerom disponeres av kirke-
lig fellesråd, og skal brukes til 
oppbevaring av døde fram til 
gravferden. Ingen har adgang til 
bårehuset uten etter tillatelse. 
Liksyning kan bare finne sted 
etter samtykke fra den som 
sørger for gravferden.  

§ 11 NÆRINGSVIRKSOMHET.  
Næringsdrivende og privat-
personer som ønsker å drive 
virksomhet på gravplassen skal 
innhente tillatelse fra felles-
rådet. Tillatelsen kan tilbake-
kalles dersom vedkommende 
ikke retter seg etter de regler 
som gjelder. Slik virksomhet 
kan bare omfatte montering og 
vedlikehold av gravminner, og 
planting og stell av graver.

§ 12 BEVARING AV GRAVMINNER
Kirkelig fellesråds verneplan 
over gravminner viser hvilke 
gravminner skal tas vare på alle 
kommunens gravplasser. Grav-
minner som skal bevares og stel-
les ifølge verneplan, finansieres 
av blomsterfondene.  
Vedtatt i Åfjord kirkelige fellesråd 

15.09.2020 og av 
Nidaros bispedømmeråd 

15.10.2020 og gjelder fra 01.01

Vedtekter for gravplassene i Åfjord kommune
Informasjon fra Åfjord kirkekontor:
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MELLOM HIMMEL OG JORD
Vinner av julequiz 

i forrige nummer ble 
Leon Elias Svenning fra 

Stokkøy. Gratulerer!

AVDELING ÅFJORD
ØVRE ÅRNES 2B

7170 ÅFJORD
TLF: 72 53 16 22

RAGNAR@
SYSTEMREVISJON.NO

AVDELING RISSA
RÅDHUSVEIEN 20

7100 RISSA
TLF: 72 53 16 22

HENRIK@
SYSTEMREVISJON.NO

AVDELING BREKSTAD
YRJARS GATE 24 
7130 BREKSTAD
TLF: 72 53 16 22

RAGNAR@
SYSTEMREVISJON.NO

Hjertevarm giverglede i Osen
Osen Menighetsråd arrangerte Åpen Kirke 
to kvelder i desember 2020. Dette var en av 
de få tingene som kunne gjennomføres med 
koronarestriksjoner ivaretatt.  
Menighetsrådet stilte med pepperkaker og 
gløgg til de som tok turen innom. Det var 
anledning til å donere gaver som organisa-
sjonen «En hjelpende hånd i Trøndelag», 
ga videre til familier som av forskjellige 
grunner ikke har så mye å rutte med. Kirke-
vergen hadde på forhånd funnet fram en stor 
kurv, og håpet var at denne skulle bli full. 
Osingene imponerte med sin giverglede, når 
siste kveld var omme var tre store kurver fylt 
til randen av gaver, i tillegg til tre poser. Tusen takk til både menighetsråd og innbyg-
gere som kom og ga så mye! Osen Menighetsråd kommer til å fortsette med Åpen 
kirke også i 2021.

Gravregisteret i Osen
Gravregisteret i Osen er delvis mangelfullt når det gjelder festere på eldre graver. Dette 
skyldes som regel at opprinnelig fester er gått bort, og at gravene så ikke har blitt over-
ført til ny fester. Vi vet med sikkerhet at flere av disse gravstedene blir godt stelt og  
ivaretatt, men at navn på fester ikke står skrevet i vårt register. Vi ber derfor om hjelp 
fra publikum. I løpet av våren vil vi sette opp skilt ved gravene hvor det mangler navn 
på fester. Kommer det et skilt ved en grav du har ansvaret for, ta kontakt med kirkever-
gen på telefon 901 67 762. I følge §§ 14 og 18 gravplassloven, må vi dessverre slette 
gravstedet hvis ingen fester melder seg i løpet av seks måneder. Dette håper vi å unngå. 

SIGNE LILLIAN NORDMELAND, KIRKEVERGE OSEN

AKTIVITETER ÅFJORD 
STOKSUND OG ROAN
På grunn av Covid-19 er det 
vanskelig å planlegge aktivi-
teter. Vi oppfordrer alle til å 
ta kontakt med leder for sin 
forening for å holde seg opp- 
datert på det som skjer. 
For deg som bruker Internett 
anbefaler vi deg å følge Åfjord 
og Stoksund, eller Roan på 
Facebook. Du kan også sjekke 
nettsidene til Misjonshuset i 
Åfjord, misjonisentrum.no, 
hvor du kan finne oppdatert 
informasjon om det som skjer i 
Åfjord sentrum. 

AKTIVITETER OSEN
◆ Lys Våken – Osen kirke 6.-7. 
mars. For barn fra 4-6 klasse.

Måltider i Osen kirke:
◆ 9. februar: Kveldsmat kl 18-20
◆ 23. mars: Påskelunsj kl 13-15
◆ 21 april: Kveldsmat kl 18-20

Rådsmøter:
Osen menighetsråd og 
Osen kirkelige fellesråd har 
følgende møter våren 2021:
◆ 10. februar kl 18-20
◆ 28. april kl 18-20
◆ 16. juni kl 18-20
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◆ Hjertelig takk til alle som gledet og 
husket meg på min 80-årsdag.

Ludvik Harsvik

◆ Tusen takk for all oppmerksomhet på 
min 85-årsdag.

Mary Stjern

◆ Hjertelig takk for all vennlig deltakel-
se, blomsterhilsninger og pengegaver 
i anledning vår kjære Harald Aunes 
bortgang og begravelse. En spesiell takk 
til Andreas Tronga for vakker solosang i 
kirken. Takk også til Åfjord Hjemme- 
tjeneste for god omsorg.

Hanne, Per Ola, Odd Arne, Svein Magne, 
Ann Helen og Gunn Marie med familier

◆ Hjertelig takk for deltagelse, blomster 
og pengegaver til blomsterfondet i an-
ledning Aud Irene Nilsens bortgang.

Kolbjørn 

◆ Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Fredvang i forbindelse med Anne Marie 
Aaknes sin begravelse.

Fredvangs Venner

◆ Hjertelig takk for all deltagelse, 
omtanke, blomster, telefoner, brev og 
minnegaver i forbindelse med vår kjære 
Hege Mølslet`s bortgang og begravel-
se. Takk til Linnea og Arnhild for fin 
sang i kirken. Tusen takk til ansatte 
ved omsorgsboligene for all god pleie 
og omsorg og til Dagsentret for fine 
formiddager med aktivisering.

Hilsen Eli og Nils,  
Rune og Nina m/familier

◆ Hjertelig takk for all vennlig deltagel-
se, blomster og minnegave til Livsglede 
for eldre ved Roan sykeheim i anled-
ning vår kjære Gudrun Ternings bort-
gang og begravelse. Takk til Einar for 
fin minnestund, og til Frode Edvardsen 
for fin solosang i kirka. Takk til Roan 
sykeheim for god pleie.

Henry, Astri, Geir

◆ Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse, blomster og minnegaver ved 
Klaus Eides bortgang. En varm takk til 
omsorgsboligene ved Åfjord helsesenter 
for god pleie.

Familien 

◆ Hjertelig takk for alle blomster, besøk, 
omtanke og hilsner ved vår kjære 
pappa og svigerfar Oddmund Bøkseths 
bortgang og begravelse. Takk for min-
negave gitt til slagenheten ved St. Olavs 
Hospital!

Hildgunn og Jon Kristian

◆ Hjertelig takk for all vennlig deltagel-
se, blomsterhilsener og pengegaver til 
Åfjord hjemmetjeneste og Åfjord blom-
sterfond i anledning vår kjære mamma 
Jorunn Kjellfrid Berdals bortgang 
og begravelse. Takk også til de gode 
menneskene i hjemmetjenesten for god 
omsorg og pleie gjennom flere år.

Jan, Odd, Magne og Egil med familier

◆ Hjertelig takk for omtanke, blomster 
og deltakelse ved vår kjære onkel Johan 
Arvid Elvebakk sin bortgang og begra-
velse. En stor takk til Åfjord helsesenter 
for god omsorg og pleie. Takk også for 
pengegaver til Gruppe 3 og Gruppe 4, og 
til Blomsterfondet. Tusen takk til Wen-
che for vakker sang i kirka, til Astrid som 
spilte så fint, og til Kristian for gode ord.

Torunn og Bente med familier

DØPTE 
OSEN KIRKE
29.11.20 Hedda Strand-Albertsen
17.01.21 Theo Alexander Nordmeland

ÅFJORD KIRKE
15.11.20 Jakob Royer Ugedal Braseth
15.11.20 Mari Kolmannskog Grøtting
15.11.20 Sondre Grøtting Tinnen
15.11.20 Tiril Finseth Sæther

VIGDE
ÅFJORD KIRKE
20.11.20  Ines Maria Berghorn og Robert 

Alexander Spaansen

12.12.20  Kjersti Johansen Wad og Polina 
Morozova

DØDE
OSEN KIRKE
08.11.20 Greta Johanne Barland f. 1938

ROAN KIRKE
28.10.20 Gudrun Terning f. 1927
03.11.20 Liv Johanne Utseth f. 1947
15.11.20 Aud Irene Nilsen f. 1931

ÅFJORD KIRKE
03.11.20 Oddmund Bøkseth f. 1924
20.11.20 Åse Rønne f. 1929

08.12.20 Rolf Staven f. 1934
12.12.20 Harald Pettersvik f. 1925
18.12.20 Hege Mølslet f. 1979
29.12.20 Lars Flenstad f. 1931
02.01.21 Lilly Gunvor Rømma f. 1923
10.01.21 Johan Arvid Elvebakk f. 1941

STOKSUND KIRKE
11.11.20 Hildur Oliva Bugge f. 1936
18.11.20 Hanna Gabrielsen f. 1934
02.12.20 Margot Marie Guttelvik 
 f. 1917
06.12.20 Elfrid Johanne Harsvik f. 1935
08.12.20 Anne Marie Aaknes f. 1944

TAKK

VÅRE KJÆRE

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

121 ◆ 8 



GUDSTJENESTER I 
OSEN
SØNDAG 14.02
OSEN KIRKE KL 11.00
Gudstjeneste ved Einar Strøm.  

SØNDAG 07.03
OSEN KIRKE KL 11.00 
Gudstjeneste ved Einar Strøm. 
Lys Våken.

SØNDAG 28.03 –  
PALMESØNDAG
OSEN SYKEHEIM KL 13.00 
Gudstjeneste ved Einar Strøm.

SØNDAG 28.03 –  
PALMESØNDAG
SKISTUA, OSENFJELLET 
KL 15.00 
Gudstjeneste ved Einar Strøm.

GUDSTJENESTER I
ROAN
LØRDAG 13.02
ROAN KIRKE KL 20.00 
Gudstjeneste ved Einar Strøm.

SØNDAG 07.03 
BRANDSFJORD KAPELL 
KL 15.00 
Gudstjeneste ved Einar Strøm.

GUDSTJENESTER I
ÅFJORD OG 
STOKSUND
SØNDAG 21.02 
ÅFJORD KIRKE KL 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Ofring til Barnevakten.

SØNDAG 21.02 
STOKSUND KIRKE KL 14.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 

LØRDAG 06.03 
STOKSUND KIRKE KL 17.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.

SØNDAG 07.03 
ÅFJORD KIRKE KL 18.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 

SØNDAG 21.03 
STOKSUND KIRKE KL 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.

SØNDAG 28.03 – 
PALMESØNDAG
MOMYRSTUA KL 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 

Åfjord Kirke. Stoksund Kirke.Roan Kirke.Osen Kirke.

Da bladet gikk i trykken var maks 
antall tilstede i kirka ti personer. 

For alle gudstjenester og kirkelige 
aktiviteter må det tas forbehold om 

eventuelle innskjerpelser og 
endringer som følge av Covid-19.

◆ Hjertelig takk for minnegave til Åfjord pleie 
og omsorg, hjemmesykepleien i forbindelse 
med Jorun Berdal sin begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal
Åfjord pleie og omsorg, hjemmetjeneste

◆ Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord 
pleie og omsorg, Stoksund trygdepensjonat, i 
forbindelse med Hildur Bugge sin begravelse.

 Gunnveig Årbogen Ugedal
Åfjord pleie og omsorg, hjemmetjeneste

◆ Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord 
pleie og omsorg, hjemmetjeneste i forbindelse 
med Olav Kvernstad sin begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal
Åfjord pleie og omsorg, hjemmetjeneste

◆ Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord 
pleie og omsorg, hjemmetjeneste i forbindelse 
med Harald Aune sin begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal
Åfjord pleie og omsorg, hjemmetjeneste

◆ Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord 
pleie og omsorg, hjemmetjeneste i forbindelse 
med Åse Rønne sin begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal
Åfjord pleie og omsorg, hjemmetjeneste

◆ Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord 
pleie og omsorg, gruppe 1 og 4 ved Åfjord hel-
sesenter, i forbindelse med Hanna Gabrielsen 
sin begravelse.

Aud-Elin B. Vingen, Åfjord pleie og omsorg
 
◆ Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord 
pleie og omsorg, gruppe 4 ved Åfjord helse-
senter, i forbindelse med Margot Guttelvik sin 
begravelse.

Aud-Elin B. Vingen, Åfjord pleie og omsorg

◆ Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord 
pleie og omsorg, gruppe 1 ved Åfjord helse-
senter, i forbindelse med Harald Pettersvik sin 
begravelse.

Aud-Elin B. Vingen, Åfjord pleie og omsorg

◆ Hjertelig takk for minnegave gitt til Åfjord 
pleie og omsorg, gruppe 3 og 4 ved Åfjord 
helsesenter, i forbindelse med Johan Elvebakk 
sin begravelse.

Aud-Elin B. Vingen, Åfjord pleie og omsorg

EN LITEN PÅMINNELSE!
I forbindelse med begravelser i kirkene våre, er det mange som betaler 
inn minnegaver til blomsterfondet, eller til hjemmesykepleie, sykeheim, 
trygdepensjonat og helsesenter etter de pårørendes ønske. De fleste 
gjør dette over nettbank, og noterer hvilken begravelse det gjelder. Men 
noen ganger mangler disse opplysningene, og da kan det i perioder med 
mange begravelser være krevende å få riktig navn på riktig liste.  Vi må 
derfor minne om at det er viktig å notere hvilken begravelse du betaler 
inn til, og hvem minnegaven er ifra.
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OSEN KIRKEKONTOR:
Osen menighet
Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen
E-post: osen.sokn@osen.kommune.no
Telefon kirkeverge: 909 44 232

Kontordager:  
Kirkeverge: 
Mandag og tirsdag 10.00 – 14.00
Sekretær 
Tirsdag 10.00 – 14.00 // Tlf 909 63 482

Private telefoner:
Signe Lillian Fagerdal Nordmeland, kirkeverge 
tlf 901 67 762
Anita Svee, sekretær  tlf 959 27 587
Håvard Eian, kirketjener og kirkegårdsarbeider 
tlf 915 71 723
Ann Jorid Gåsmo, kirketjener Seter tlf 415 78 007

ROAN KIRKEKONTOR:
Roan menighet
Storflotta, 7180 Roan
Telefon 926 19 802/480 85 726
E-post: kirkekontoret@roan-kirken.no

Kontordag: 
Onsdag 09.00 – 15.00
www.kirken.no/afjord

ÅFJORD KIRKEKONTOR:
Åfjord og Stoksund menighet
Øvre Årnes 6A (samme inngang som 
Åfjord Regnskapskontor/Norgesregnskap)
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
Einar Strøm, sokneprest, tlf 404 89 173
Stine Kjenes, menighetspedagog tlf 922 14 357
Ruth Marine Murvold, menighetsforvalter tlf 901 98 174
Tone Foss, diakoniarbeider tlf 913 73 969
Astrid Elvebakk, organist, tlf 984 73 174
Ole Petter Halsvik Skansen, kirketjener tlf 477 09 093
Kjell Ove Aaberg, gravplassarbeider Åfjord, tlf 926 04 553
Reidar Moen, kirketjener Stoksund tlf 901 09 251
Tor Nilssen, ass. kirkeverge tlf 926 19 802
Odd Arve Nygård, gravplassarbeider Roan, tlf 940 34 348

KOM I KONTAKT MED OSS BLOMSTERFONDENE MENIGHETSBLADET
Blomsterhilsener
I forbindelse med begravelser kan  
minnegave til blomsterfondet 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. 

ÅFJORD BLOMSTERFOND
Kontonummer 4345.49.24003
Inger Skansen, tlf 909 57 522

INNLANDET BLOMSTERFOND
Kontonummer 4345.10.50789
Ingvill Harbak, tlf 457 96 611

STOKKØY BLOMSTERFOND
Kontonummer 4345.10.52498
Roar Guttelvik, tlf  915 79 410

LINESØY BLOMSTERFOND
Kontonummer 4345.10.22769
Kari Stensheim, tlf 92 65 70 13

ROAN BLOMSTERFOND
Kontonummer 4345.12.63952 
Iren Viken, tlf 411 23 357

BRANDSFJORD BLOMSTERFOND
Kontonummer 4345.12.63960 
Rakel Strøm, tlf 995 21 459

OSEN BLOMSTERFOND
Innbetalinger ønskes over nettbank til konto:  
4345.11.91 285
For kontantinnbetalinger: Legg korrekt sum 
merket med navn på avdød, og navn på giver 
i konvolutt i postkasse v/resepsjon, Osen 
kommunehus.  
Mandag – fredag kl 08.00 – 15.00 
Tlf 72 57 82 00

Menighetsblad for Osen, Roan, 
Åfjord og Stoksund

Utgiver: 
Osen menighetsråd
Roan menighetsråd
Åfjord og Stoksund menighetsråd

Redaktør: Sølvi Murvold
Redaksjon: Stine Kjenes, Karin Dokset, 
Brynhild Strøm Nilssen, Morten Stene og 
Signe Lilian Fagerdal Nordmeland.

E-post: menighetsbladet@afjord.kirken.no

Redaksjonsadresse og utgiversted: 
Øvre Årnes 6A, 7170 Åfjord
Layout: Aurora Design & Media as
Trykk: Skipnes Kommunikasjon

Bladpenger og annonsebetaling sendes:  
Menighetsbladets kontonummer:
4345 06 19214
Vipps: 112535. 
Frivillig abonnement kr 250,- per år

Stoff til neste nummer må være hos 
redaksjonen senest 01.03.2021.

Bibelverset
Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og 
søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med 
ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å 
arve velsignelse.
 1. Peter 3,8-9
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PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD, TLF 72 53 12 33

Når jeg skriver dette sitter jeg i mitt 
barndoms hjem, på besøk hjemme 
hos mine foreldre i Hubakkan i Åfjord. 
Her bodde jeg fra jeg var to år til jeg 
gikk ut videregående skole i 1996, som 
18-åring, og huset og omgivelsene 
representerer i dag fortsatt den trygge 
gode plattformen og fundamentet slik 
det var da jeg vokste opp her.

I mine barneår var jeg i tillegg til å 
være lillebror, også yngst av alle barna i 
Hubakkan. Jeg husker det var fantastisk 
å få være med på alt det de eldre barna 
drev med, og de var flinke til å la en 
liten pjokk få delta. Om det var leker 
som «spark på boks», «gi et lite vink», 
knipse klinkekuler, skigåing, aking på 
veien eller fiske i Hubekken. Tross for 
at jeg var yngst og alle de andre barna 
var minst tre år eldre enn meg, har jeg 
ingen minner fra at jeg ble ekskludert 
og ikke fikk være med. 

Det var vel enkelte ganger jeg absolutt 
ikke burde vært med, som for eksempel 
da noen ungdomsgutter på en av nabo-
gårdsplassene hadde konkurranse om 
hvor langt en planke kunne fly i lufta 
ved hjelp av bakdekket til en akselere-
rende moped. Lite visste en liten gutt at 
man ikke burde stå der planken kunne 
lande, for å observere det hele. For min 
del endte det denne gangen med at 
jeg kom løpende hjem med blødende 
øyenbryn, i og med at jeg ikke klarte å 

dukke når planken kom susende. 
Et annet eksempel jeg husker godt er de 
formanende ordene fra foreldrene mine 
om at dette måtte jeg absolutt ikke gjøre 
igjen. Det var den gangen det ble opp-
daget at tvillingsøsknene i nabohuset 
hadde tatt meg med til Hubekken for å 
gå motstrøms i bekken med støvler og 
regntøy en kveld hvor det var høststorm 
og flomhøy bekk. Jeg kan fortsatt huske 
hvor spennende det var der jeg gikk 
hånd-i-hånd mellom dem, og mistet 
fotfestet gang på gang på grunn av den 
sterke strømmen eller fordi jeg ikke 
rakk ned til bunnen.

I tillegg til noen slike opplevelser fra 
barndommen, var den som nevnt i all 
hovedsak preget av trygge og inklu-
derende tilværelse. Det var alltid noe 
å være med på. Om det var monopol-
spilling i nabohuset, bingo og tur-
marsjer med mine besteforeldre som 
bodde bare 50 meter unna, skihopping 
arrangert av klassekamerater i Skaset-
lia, skolefridager der vi kunne stoppe 
en lastebil som kjørte stein og grus fra 
Skola for å sitte på med sjåføren hele 
arbeidsdagen, eller sykle til Åfjords 
skoger med noen klassekompiser 
for å leke krig.

Gjennom all den tilgangen til 
opplevelser og inkluderende 
mennesker, tror jeg at jeg har blitt 
formet til den personen jeg er i dag; 

hvor jeg fortsatt synes veldig mye av 
det som skjer rundt meg er interessant 
og spennende, og med den iboende 
holdningen om at alt vil ordne seg til 
slutt. Noe som absolutt har gitt meg en 
god livskvalitet.

Derfor vil jeg avslutningsvis si tusen 
takk til Hubakkan og Åfjord, og alle 
dere som ga meg en flott oppvekst og 
de som var med på å gi meg de livshold-
ninger jeg har tatt med meg videre i 
livet. Så håper jeg at vi alle som har hatt 
en tilsvarende trygg barndom som min, 
kan la det smitte over til nye generasjo-
ner, våre grender, nærområde, kom-
muner, fylker og land. Gjør en ekstra 
innsats og inkludér mennesker rundt 
deg, og ta vare på nærmiljøet ditt. Det 
er der mennesker formes.

Takker Else Kristin Mitei for utfordrin-
gen, og sender stafettpinnen videre til 
Greta Koteng Stegavik.

RUNAR FRØNES

ABONNERE PÅ 
MENIGHETSBLADET? 

Alle som bor i kommunene Åfjord og 
Osen får Menighetsbladet i posten. I til-

legg kan du abonnere på bladet om du bor 
andre steder i landet. Bladet er gratis, men 
vi har likevel en frivillig abonnementspris 

på kr 250,- som vi oppfordrer deg til å 
betale inn for å bidra til økonomien 

i bladet.
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RETURADRESSE: 
MENIGHETSBLAD FOR OSEN, ROAN ÅFJORD OG STOKSUND, 

ØVRE ÅRNES 6A, 7170 ÅFJORD

B-blad

Trenger du noen å snakke med?
Å leve med en pandemi er ikke noe 
vi har gjort før. Så hvordan takler 
vi hverdagen når det kommer til 
stykket? 

Det er fåtallet av oss som ikke kan si at 
det påvirker oss og hverdagen vår. Selv 
om vi som bor her på Nord-Fosen og i 
Norge er ganske heldige, sammenlignet 
med mange andre land i Europa. 
Men likevel er det mange som savner å 
treffe flere mennesker, som har sittet på 
hjemmekontor ukevis i strekk eller dere 
som ikke kan ha besøk, eller kan gå på 
besøk. Det er tøft. 
Å være sammen med andre mennesker 
og ha noen å snakke med er god terapi. 
Det er viktig å føle at vi er en del av et 
fellesskap og at vi betyr noe for noen. 
Norge er igang med vaksinering, men 

det tar tid. Etter jul har smittetallene 
vært høye, og vi har vært gjennom en 
ny runde med nedstengning. 

Hvordan har du det?
Ser vi bare overflaten vet vi aldri 
hvordan noen har det inni seg når det 
kommer til stykket. Kanskje personen 
foran deg i kassakøen skulle snakket 
med noen. Hvordan er det med kollega-
en din som nesten ikke har vært innom 
kontoret det siste året? Og tenåringen 
som ikke kan gå på trening og møte 
jevngamle på fritida? Og de som må 
skjermes, hvordan går det egentlig?

Kirken har tilbud
Det er flere muligheter for deg som 
trenger noen å snakke med. Kirken 
tilbyr flere alternativer, og du skal aldri 

være redd for å ta kontakt.
Alle ansatte i kirken har taushetsplikt 
enten du ringer, chatter, ønsker en  
videosamtale, eller tar kontakt med en 
av de ansatte på kirkekontoret i Åfjord, 
Roan eller Osen.
Hva du ønsker å prate om bestemmer 
du. Det viktigste er at du tør å ta kon-
takt når du trenger noen som kan lytte 
og prate med deg.
I løpet av et år snakker Kirken med 
mange som opplever sorg, som sliter 
psykisk og som trenger hjelp til å få 
sortert tankene sine. Tankene kan bli 
mange og store når en blir for mye ale-
ne, eller opplever ting som er vanskelig 
å håndtere uten andre rundt seg.
En ting er sikkert, du er aldri alene, det 
er alltid hjelp å få. De ansatte i Kirken 
vil gjerne være tilstede for deg og hjelpe 
deg.

Her finner du oss
Nettkirken.no er et veldig bra tilbud 
hvor du lett kommer i kontakt med 
noen via chat. Der kan du også kontakte 
nettprestene ved å sende e-post til nett-
presten@nettkirken.no, eller til en av 
nettprestene direkte. E-post til nett-
presten besvares daglig. Direkte-epost 
til de enkelte nettprestene kan noen 
ganger ta litt lenger tid. Du kan selvsagt 
være anonym.
Ønsker du å snakke med noen fra et av 
kirkekonterene våre, finner du oversikt 
over ansatte på Nord-Fosen på side ti i 
dette bladet, eller på kirken.no hvor du 
finner din menighet og kontaktinfor-
masjon.  
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