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REDAKTØREN
Jeg håper dere har hatt en fin sommer. Jeg har 
vært på rafting og gått Besseggen i regn og mot-
vind sammen med barna mine. På campingtur 
til Lillehammer senere i juli var jeg på besøk 
til en tante og onkel som bor på Hamar. Onkel 
begynte å dra på åra, og jeg tenkte da jeg dro 
derfra at det kanskje var siste gang jeg så ham. 
I starten på september fikk vi telefon om at 
onkel hadde sovnet inn. Nå er jeg takknemlig 
for at jeg fikk tatt turen innom og hilst på. 
Årene går fort og det er mye en skulle ha gjort. 
Vi har alle valg om prioriterering, hva vi ønsker 
å bruke livet vårt på, og hvordan vi ønsker å 
leve det. Noe av det viktigste i vårt forhold til 
medmennesker er: Vær snill. Alltid. 
Det var stas å få være med på Einar Strøm sin 
ordinasjonsgudstjeneste. Høytidelig og sterkt. 
Nå har vi to flotte prester her på Nord-Fosen. 
Vi er heldige. 

 SØLVI MURVOLD
REDAKTØR

ANDAKT

DENNE DELER JEG
Kirkens Nødhjelp (KN) startet i 1947 som en 
liten kirkelig innsamlingsaksjon. I dag er KN 
en av Nordens største bistandsorganisasjoner 
og har norske kirkesamfunn og menigheter 
som sine oppdragsgivere. De har hjulpet milli-
oner av mennesker med øyeblikkelig bistand, 
eller bistand som gjør at lokalsamfunn blir mer 
selvstendig i de landene hvor KN er tilstede. 
Tall fra 2018 viser hvor mye KN bistår med:
◆ 1,8 MILLIONER mennesker fikk hjelp i hu-
manitære katastrofer i snitt de siste tre årene.
◆ OVER 1,5 MILLIONER mennesker har fått 
tilgang til rent og trygt drikkevann.
◆ OVER 214 000 har fått tilgang til et trygt 
toalett.
◆ OVER 130 000 barn under fem år mottok 
helsehjelp.
◆ MER ENN 18 500 kvinner og menn startet 
sin egen bedrift.
500 000 mennesker har fått hygieneopplæring.
◆ OVER 14 500 husholdninger ble trent opp i 
jordbruksmetoder tilpasset klimaendringer.
◆ OVER 3 900 kvinner fikk opplæring i kon-
flikthåndtering.
◆ 41 300 kvinner og barn som har vært utsatt 
for kjønnsbasert vold har mottatt psykososial 
og medisinsk hjelp.
Kilde: kirkensnodhjelp.no

Andakten i dette nummeret er skrevet til 
oss av Ebbe Kimo. Ebbe bor i Børsa i Skaun, 
og jobber som operasjonsleder ved Ope-
rasjonssentralen i Trøndelag Politidistrikt. 
Gift med Beate og far til to voksne døtre,  
Ingrid, 24, og Torild, 21. Spiller litt sjakk 
og leker indianer på fritida. Han har vært 
andaktsholder i P1 og i 2018 var han med 
på NRK-programmet «Alle mot 1».. Han er 
også kjent som «Politiets poet» med sine 
twitter-rim.

Søk først Guds rike
Har du noen gang stått overfor flere valg der det har vært vanske-
lig å bestemme seg for hva du skal velge? Et klassisk eksempel er 
veivalget – skal jeg gå til høyre eller venstre, eller kanskje rett frem?  I 
ungdomstida kan valget handle om hvilken gjeng du skal bli med i; 
hvilke venner du skal ha, eller hvilke fritidsaktiviteter du skal satse 
på. Livet er fullt av valg fra vi er små til vi blir gamle. Noen ganger 
virker svaret åpenbart, andre ganger er det ikke fullt så klart.
Jeg vil fortelle en historie fra min egen ungdomstid som jeg syns 
er litt artig og som har relevans til temaet. Da kona mi begynte på 
Kristen Videregående skole, KVT på Tiller i 1987, så kjente hun ikke 
så veldig mange fra før. Men sosial som hun er, fikk hun fort kontakt 
med mange nye venner. En dag fikk hun spørsmål fra noen om å bli 
med på kino om kvelden. Dette var den høsten den norske filmen 
Veiviseren hadde premiere. Hun visste at samme kveld skulle det 
være et kristent skolelagsmøte på KVT. Hun ble dermed nødt til å ta 
et valg. På en av veggene på skolen hang et veggteppe med tek-
sten: «Søk først Guds rike, så skal dere få alt dette andre i tillegg». 
Teksten er fra Matteus evangelium. Det ble en slags utfordring for 
henne. Det måtte prøves. Så hun dro på skolelagsmøtet. Der la hun 
merke til en utrolig kjekk kar som hadde andakten den kvelden. Han 
kunne det ha vært interessant å bli bedre kjent med.
Etter skolelagsmøtet ble det foreslått å dra til byen for å se Veiviseren 
på kino! Det passet jo kjempegodt. Da fikk hun jo med seg begge de-
ler. Så bra! Og nede på kinosenteret – hvem oppdaget hun ikke der? 
Jo der sto den kjekke karen fra skolelagsmøtet også. Hun passet godt 
på å bli sittende i stolen ved siden av ham i kinosalen – og for å gjøre 
en lang historie kort, så er vi fortsatt sammen den dag i dag. Mer enn 
30 år har gått. For henne ble den opplevelsen spesiell. Ikke nok med 
at hun fikk med seg både skolelagsmøte og kino, men hun endte opp 
med mannen i sitt liv i tillegg.
I de valgene vi tar i hverdagen så tror jeg at det ofte kan være lurt å 
spørre seg selv- hva vil Gud at jeg skal gjøre? Det er det jeg tenker 
ligger i teksten «Søk først Guds rike». Våre valg får betydning både 
for oss selv og andre. Og som i historien jeg fortalte, så tror jeg at det 
ofte følger en bonus med det å ta gode valg. Alt i fra at vi får et smil 
tilbake fra en som vi gleder, til at vi får en ny venn. Eller kanskje en 
kjæreste!

EBBE KIMO
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REPORTASJEN

Nådens vei 
Roan kirke 23. august 2020. Datoen 
for Einar Strøm sin ordinasjons-
gudstjeneste og ordinasjon. Det er 
en dag som skrev historie. For andre 
gang har en ordinasjon funnet sted i 
«Fosenkatedralen», som kirka også 
blir kalt.

Det var ingen tvil om at dette var en 
høytidsdag. De som hadde meldt seg 
på, kom i finstasen og var ute i veldig 
god tid. Tilstede var biskop Her-
borg Finnset, prost Brita Hardeberg, 
sokneprest Kristian Kjenes, andre 
ansatte fra kirkekontorene i Åfjord og 
Osen, representanter fra menighetsråd, 
lekfolk, ordførere, familie og venner av 
Einar og andre som ønsket å få med seg 
begivenheten. 
I sin hilsningstale minnet biskop Her-
borg Finnset om at dette er døra inn til 
noe nytt for Einar Strøm og at den veien 
han nå skal gå er Nådens vei. Bisko-
pen påpekte at Einar med sin allsidige 
bakgrunn både fra skole og yrkesliv var 
et funn for «Profetens vei». 

Hva nå, Einar?
Vi spurte Einar hvordan han opplevde 
dagen med ordinasjonen, dagen forøv-
rig og hvordan han har det nå . 
– Ordinasjonsdagen vil nok sitte fast i 
minnet mitt resten av livet. Jeg måtte 
nesten klype meg i armen under ordi-
nasjonsgudstjenesten for å sjekke om 
det virkelig skjedde. Jeg opplevde det 
som høytidelig, alvorlig og en dag jeg 
minnes med stor stas. Ikke minst ble jeg 
fylt med takknemlighet. 
Kjekt at vi klarte å få gjennomført 
gudstjenesten med så mange til stede i 
disse koronatider. Og at vi fikk servert 
kirkekaffe. «Det e kunsten å kos sæ», 

sier Einar, alltid blid og positiv.
– Det var første gang jeg var til stede 
under en ordinasjon, forteller Einar. 
At det skulle bli min egen er rart, men 
samtidig er jeg svært takknemlig for 
alle som bidro til at denne dagen ble så 
flott. Jeg kjenner meg priviligert som får 
jobbe i så flotte staber på Nord-Fosen, 
ha folk i menighetsråd og frivillige i 
kirken som trår til for å skape fest og 
gode øyeblikk.
– Det var alvor for meg å måtte svare ja 
på spørsmål om hva tjenesten som prest 
innebærer, det ble nesten litt for svært, 
sier han. 
– Hvordan det har vært å «lande» etter 
en kort og intens presteutdanning og å 
starte i jobb som sogneprest på full tid?

– Jeg må ærlig innrømme at å stå på 
eksamen i juni er den beste følelsen jeg 
har hatt på lenge. Forventningspress 
gjør noe med oss. Så var det rett over 
i prestetjenesten. Det er fasinerende 
å kjenne følelsen av å starte på noe 
nytt når jeg har passert 50. Jeg er som 
et barn som må lære å sykle for første 
gang. Det er kjempespennende og 
stimulerende. Også går det bra fordi 
jeg har lyst til å lære og det er folk som 
hjelper meg opp på «sykkelen», sier 
ny-presten.
– Har du noe spesielt som du ønsker å 
komme i gang med i Roan og Osen?
– Det første jeg ønsker å gjøre er å lytte 
til folket i bygdene om hva de tenker 
om kirken, og jeg gleder meg til å være 

EINARS VEI TIL PREST: I flere nummer av Menighetsbladet har vi fulgt roansbyggen Einar Strøm sin vei til å bli ordinert 
som prest. Dette er den siste reportasjen med bilder fra ordinasjonsgudstjenesten, og vi hører med Einar hvordan han 

opplevde dagen, og hva slags tanker han gjør seg nå.

Ordinasjon er en hellig handling. Den består 
av løfteavleggelse, utrusting og velsignelse 
over tjenesten Einar ble vigslet til. I Roan 
kirke var det fra venstre: Øystein Ommedal 
(svoger og venn), Ragnar Hoås, sokneprest 
i Åfjord og Stoksund Kristian Kjenes, Rita 
Møllevik (menighetsrådsleder Roan), Kristian 
Momyr (menighetsrådsleder Osen), prost 
Brita Hardeberg og biskop Herborg Finnset 
som deltok i selve ordinasjonen til Einar 
Strøm. 
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til stede for mine medmennesker når 
det trengs en prest ved for eksempel 
dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelser, 
gudstjenester og i ulike samtaler.
– Så er jeg spent på om kona mi Ellen, 
og min sin visjon, kan erfares i kirken. 
Vi har lyst til å være med å skape livs-
mot. Livsmot i dette livet og med tanke 
på det evige. Det er en drøm om at vi i 
menighetene på Nord-Fosen sammen 
skaper dette livsmotet.

Hilsninger som varmet
I en ordinasjonsgudstjeneste er det på 
sin plass med hilsninger og taler. Ord-
førerne i Osen og Åfjord hadde felles 
hilsener, der samarbeidet med kirka ble 

fremhevet som en god og viktig ting. 
Representanter for menighetsrådene i 
Roan og Osen ønsket han også velkom-
men og gledet seg til nå å få prest som 
kunne gi dem en stabil tjeneste fram-
over. Sokneprest Kristian fra Åfjord, 
var svært fornøyd over å ha fått en nær 
kollega å samarbeide med. Prost Brita 
fortalte også om gleden over å bli kjent 
med Einar, og så frem til et spennende 
samarbeid i tiden fremover. Også en av 
Einars venner og kollegaer fra tiden ute 
i misjonens tjeneste frembar en hilsen.
Selve vigslingshandlinga er kirkens svar 
på det kall som den nye presten har 
kjent på. Det var et rørende og sterkt 
øyeblikk å se Einar blir ordinert, og 

biskopen minnet med rette menigheten 
på viktigheten av å omslutte presten i 
forbønn. 

Ny jobb og ny gjerning
Resten er historie. Vi har fulgt Einar 
hele veien siden januar hvor han startet 
på Menighetsfakultet hvor han hoppet 
inn i siste års studie til presteutdannin-
gen. Et drygt halvår. Men likevel så er 
hele livet til Einar en del av veien, un-
derveis til prestegjerningen. Nå gleder 
vi oss til å møte Einar Strøm fra Lonin 
i arbeidet som prest på Nord-Fosen. Vi 
ønsker ham lykke til!

TEKST: SØLVI MURVOLD, 
HELGE NILSEN OG EINAR STRØM

FOTO: SØLVI MURVOLD

Han ser både glad 
og lettet ut, Einar 
prest. Nå er 
profetveien 
gått, og nådens 
vei i preste-
gjerningen har 
begynt.

Det var et lurt blikk biskop Herborg sendte Einar da  han snudde seg mot menigheten og ble 
klappet for etter selve ordinasjnen. Mon tro hva hun tenkte der, vår gode biskop?

Einar og kona Ellen Ommedal Strøm.

Kirkeverge Signe Lilian Nordmeland overrak-
te hilsen fra Osen menighet til ny-presten.

Foran fra venstre: Brita Hardeberg, Herborg Finnset, Einar Strøm, Stine Kjenes, Kristian 
Kjenes. Bak fra venstre: Tone Foss, Rita Møllevik, Øystein Ommedal, Ragnar Hoås og Kristian 
Momyr.
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ROAN KIRKE

Våre konfirmanter HVERDAGSTANKER

Hverdagen er vakker, men den er også 
slitsom til tider. Høsten er kommet, og 
for de fleste betyr dette rutiner og trav-
le hverdager igjen. Mange blir slitne 
av tanken, men det er noe fint ved det 
også.  Rutiner er bra for oss, og det er 
godt å ha noe å fylle dagene med. 
Dessverre blir Gud lett litt bortglemt i 
alt man skal rekke igjennom i hverda-
gen. Hvordan skal man rekke å bruke 
tid i bibel og bønn når man for eksem-
pel har barn som skal opp og på skole 
og i barnehage, og man selv skal på 
jobb? Ettermiddagene går til middag 
og kjøring til forskjellige aktiviteter 
helt fram til leggetid. Deretter har man 
masse husarbeid, og etter det er man 
så sliten at man bare vil gå og legge seg 
eller slappe av med en serie. Nei, det er 
ikke lett å få tid til Gud midt oppi alt 
dette. I alle fall ikke om man skal prøve 
å få plass til Gud ETTER alt det andre.  
Bibelen lærer oss: «Søk først Guds 
rike og hans rettferdighet, så skal dere 
få alt det andre i tillegg». Matt. 6,33.
Velger man å prioritere Gud først, før 
alt det andre, vil også hverdagen gå 
mye lettere. Gud burde alltid være vår 
høyeste prioritet! Han lengter etter å 
bruke tid med oss og vi er avhengige 
av Gud i alt, og for å klare alt det vi har 
planer om. Å bruke tid med Gud tren-
ger ikke å bety at du må bruke over èn 
time i bibel og bønn hver morgen, det 
kan man også. Men å  bruke tid med 
Gud kan også bety at dere som familie 
leser et vers fra bibelen sammen ved 
frokostbordet og kanskje ber for dagen 
som ligger foran dere. Uansett hvordan 
du foretrekker å bruke tid med Gud, 
så ta Gud med i hverdagen din/deres! 
Han ønsker å være en del av den om 
du bare lar han. Det handler om å rette 
fokuset mot Ham og hans rettferdig-
het i alt man gjør, og ha en 
kommunikasjon med 
han gjennom dagen. 
Prøv, så skal du se hvor 
mye enklere og bedre 
hverdagen blir! 

MARITA RANHEIM GILDE

ÅFJORD KIRKE

1. rekke v: Arthur Hermstad, Maiken Raustein Wiik, Emilie Butli, Kristian, Stine, Martin Skevik Lysholm, 
Kevin Antonio Wilmann, Niklas Osen Almaas
2. rekke v: Ingvild Vingen, Oline Moan, Kim Andre Grøtting, Andreas Stene, Mikael Kjennerud Braseth, 
Theodor Mathias Kjenes, Anniken Skansen Kristiansen, Alise Eimé Unhjem Salte
3. rekke v: Aida Markanes, Jannicke Bueng, Even By Haugsnes, Ola Berdal, Emil Skorstad Larsen, Kristi-
an By Berdal, Maria Nordli Løvseth, Benedicte Karlsen Gilde

Det var nok en skuffelse for mange da 
konfirmasjonen ble utsatt i vår på grunn av 
Covid-19. Men desto større glede over en-
delig å kunne feire våre flotte ungdommer 
og samles til festdager i høst. 
– Rammene i kirka ble annerledes med 
folk på annenhver rad, men vi fikk likevel 
følelsen av full kirke med god sang, sier 
sogneprest Kristian Kjenes. 

I Åfjord og Stoksund kirker snakket Kris-
tian Kjenes om at alle konfirmanter har 
fått utrolig mye av både evner og talenter. 
Det er fint at vi er forskjellig og er gode på 
ulike ting. – Gud har store forventinger til 
akkurat deg, sa Kjenes og la til at hver og en 
av dem er Gud sin favoritt-datter og favo-
ritt-sønn, høyt elsket og aldri glemt av Gud.

TEKST: SØLVI MURVOLD

STOKSUND KIRKE

1. rekke v: Hannah Yvonne Edvardsen, 
Kristian, Stine, Nicky Sebastian Harbak
2. rekke v: Erlend Aspaas Olufsen, Ola 
Aune Moen, Andrea Sundgård, Sanna 
Helena Forfot-Gabrielsen 
Ikke tilstede: Aurimas Marcinkus.

OSEN KIRKE

1. rekke v: Malin Sørmeland Stein, Elice Skaget Hepsø, 
Tuula Aarstein, Vilde Iren Buarø, Rikke Westergård
2. rekke v: Joakim Kolstad Leirset, John Fredrik Hagen, 
Simon Kolstad Leirset, Johan Øverdal, Sondre Olav 
Svee, Stine Kjenes
3. rekke v: Kristian Kjenes, Sivert Storvoll, Julie 
Freland Høvik, Rolf Sigurd Gjetvik, Ronja Stein Buhaug, 
Brian Green Strøm, Einar Strøm

1. rekke v: Sindre 
Kosberg Terning, 

Stein Roger Bekken 
Strudshavn, Patrik 

Oliver Jensen
2. rekke v: Kris-

tian Kjenes, Einar 
Strøm, Stine Kjenes

SETER KAPELL

Stine Kjenes, Wilde Birgitte 
Ulvin, Einar Strøm. 420 ◆ 5 



MELLOM HIMMEL OG JORD

Siste fredag før skolestart var alle førsteklassinger i Åfjord invitert til «Før-
steklasses» i Åfjord kirke. Dette er et opplegg som den Den norske Kirke 
gjennomfører hvert år, og alle årets skolestartere blir invitert til samling i 
kirka. I Åfjord kirke møtte en god håndfull opp til en ettermiddag med sang, 
rebusløp og et bli-kjent-møte med kirka som menighetspedagog Stine Kjenes 
og sokneprest Kristian Kjenes stod for. Det var en sjenert gjeng som møtte 
opp, men det ble fort fart og action blant gjengen. Samlingen avsluttet med 
gudstjeneste som var åpen for alle, hvor ungene tente hvert sitt lys og sang 
sangen «Førsteklasses» for de som hadde tatt veien om kirka denne kvelden. 

TEKST OG FOTO: SØLVI MURVOLD

Jeg er «Førsteklasses»!

Nye porter i Stoksund
På forsommeren ble endelig de nye portene til kirke-
gården til Stoksund kirke montert. Kirkegården er et 
sted hvor alle blir stedt til hvile, uansett religion og 
livssyn. For å være mer nøytral ønsket menighetsrådet 
at portene til kirkegården skulle ha et symbol som alle 
kan være komfortabel med. Motivet som er valgt på 
portene er sola, og de ble utformet i samråd med Ken 
Kviseth fra Trondheim Gravmonumenter, som også 
utførte arbeidet. Portene er av stål, og behandlet for å 
tåle et tøft klima.

TEKST OG FOTO: SØLVI MURVOLD

Fin gjeng på besøk i kirka. Fra venstre: Daniel, Simen André, Åge Endre, Madelen, Benjamin, 
Simon, Julie og Mikkel.

De fant en frosk på kirkegården Daniel og Simen 
André. Men dessverre endte det med at frosken ble 
begravet, på kirkegården. 

Trygt å ha med pappa Axel synes 
Mikkel når det skal tennes lys.
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AKTIVITETER
Å MISJONSAMBANDSFORENING:
◆  24. september misjonsmøte på Å 

Misjonshus kl 19.00
◆  Fra tirsdag 29. september til søndag 

4. oktober, møteuke med Steinar 
Dimmen. Kl 19.00, søndag kl 16.00

◆  15. oktober misjonsmøte på  
Å misjonshus kl 19.00

◆  5. november misjonsmøte på  
Å  misjonshus kl 19.00

◆  13. november, kl 19.00 og lørdag 
14. november, fra kl 10.30, julesalg 
på Å misjonshus.

Å MISJONSHUS
Bønnemøter hver mandag kl 19.15

KVINNEGRUPPA PÅ  
Å MISJONSHUS
◆  22. september, møte på  

Å misjonshus, kl 19.30
◆  20. oktober, møte hos  

Solfrid Storsve kl 19.30
◆   24. november (sted ikke klart)  

kl 19.30 

MUSIKKORET HÅP
Mandager kl 19.30-21.30
◆  28. september, 12. oktober, 26. 

oktober, 9. november og 23. no-
vember

BY BEDEHUS
◆  21. september, foreningsmøte hos 

Randi og Arnold Stjern, kl 19.00
◆  5. oktober, foreningsmøte hos Else 

og Per Bolme, kl 19.00
◆  19. oktober, foreningsmøte hos 

Lillian og Torstein Fossan, kl 19.00
◆  16. november, foreningsmøte hos 

Aasta Gilde kl 19.00
◆  30. november, foreningsmøte hos 

Brit og Ragnar Hoås kl 19.00

SØRDALEN MISJONSFORENING
Alle møter på bedehuset kl 19.00
◆  29. september, misjonsmøte 
◆  13. oktober, bibelgruppe
◆  27. oktober, misjonsmøte
◆  10. november, bibelgruppe
◆  24. november, misjonsmøte
◆  Bibellesing på Sørdalen bedehus 

hver torsdag kl 19.00-19.30

STOKKØY BAPTISTMENIGHET
Søndagsmøter, kl 18.00
◆  4. oktober, 1. november og  

6. desember 

AGENTKLUBBEN SØRDALEN 
BEDEHUS
◆  Det blir oppstart i september.
For nærmere informasjon,  
kontakt Ruth Marine Murvold på  
tlf. 901 98 174

LØRDAGSSKOLEN BY BEDEHUS
Lørdager 9.45-11.00
◆  19. september, 3. oktober, 17. okto-

ber, 31. oktober, 14. november og 
28. november

YNGRES OG MAKSKLUBBEN PÅ 
Å MISJONSHUS
◆  Starter opp igjen i høst, følg med på 

misjonisentrum.no

BABYSANG I KIRKA
◆  Onsdager i Åfjord kirke kl 12.00
For nærmere informasjon, kontakt 
Stine Kjenes tlf. 922 14 357

ÅFJORD KRISTNE SKOLELAG
By bedehus, onsdager kl 18.00-21.00
◆  23. september, 7. oktober, 21. okto-

ber, 4. november og 18. november

Plantedag på 
Osen kirkegård
Lørdag 6. juni var avsatt til plantedag i 
Osen, men for å få gjennomført dagen 
som planlagt måtte Osen kirkelige fel-
lesråd og Osen Blomsterfond i forkant 
ha møte med kommunelege og kom-
munen. Fellesrådet og blomsterfondet 
hadde i samarbeid skissert en plan for 
å ivareta smittevern som ble godkjent. 
Nytt av året var at kommunen ble delt 
opp i «soner» der hver sone fikk tildelt 
klokkeslett for oppmøte for beplanting 
på kirkegården. På denne måten unn-
gikk en for mange på kirkegården på 
samme tid. Selv om det ble en lang dag 
fungerte dette veldig greit.
I godt samarbeid med niende trinn 
ved Strand barne- og ungdomsskole 
og staben ved kirkekontoret ble det en 
flott dag med pent vær og mye folk hele 
dagen. Blomsterfondet stilte med mye 
fine blomster, fordelt på flere poster på 
kirkegården. Niende trinn solgte kaffe 
og vaffel og hjalp til med å plante blom-
ster. Staben fra kirkekontoret var til 
stede for å svare på spørsmål angående 
festing av graver og lignende.

TEKST: ANITA SVEE OG SØLVI MURVOLD
FOTO: CAMILLA FRELAND  

Tovemerethe Stjern, Harald Stein og Audhild 
Tinglum. De utgjør styret for Osen Blomster-
fond 2019-2023.

Fv: John Fredrik Hagen, Johan Øverdal, Vilde Iren 
Buarø, Julie Freland Høvik og Tuula Aarstein.

Utflukt i det fri
22. august dro de ansatte ved Osen kirkekontor 
på tur. Første stopp var Seter kapell hvor staben 
fikk et innblikk i historien ispedd anekdoter av 
Sverre Angen. Neste stopp var Buholmråsa fyr 
hvor Arild Nøstvold fraktet dagens turister trygt 
ut, med omvisning i fyret og fyrvokterboligene. 

Ann Jorid Gåsmo, Signe Lillian Nordmeland, Anita Svee, 
Einar Strøm og Håvard Eian på Buholmsråsa fyr.
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◆ Hjertelig takk til alle som husket meg 
på min 90 års dag.

JOHN MONKAN

◆ Hjertelig takk for all vennlig delta-
kelse, blomster og minnegaver ved Liv 
Volden Wik sin begravelse.

PÅ VEGNE AV FAMILIEN, 
LILLIAN OG ELLINOR

◆ Hjertelig takk for all vennlig omtanke, 
blomsterhilsener og deltagelse ved vår 
kjære Tore Jarl Harbak sin bortgang. 
Takk for pengegaver til Alzheimer 
Forskning.  En spesiell takk til Heidrun, 
Frode, Nina for vakker musikk og sang i 
kirka, og til Jan Åge og Inger for all god 
hjelp og støtte.

SISSEL, ERLEND M/FAM OG  
INGVILL M/FAM.

◆ Hjertelig takk for pengegaver i forbin-
delse med Liv Wiks bortgang. 

HILSEN VIK OG BESSAKER GRENDALAG

◆ Hjertelig takk for all vennlig deltakel-
se, blomster og pengegaver til blomster-
fondet i forbindelse med vår kjære Ove 
Vingens bortgang og begravelse. 

MARIE, GUNN OG LINDA M/FAMILIER

◆ Hjertelig takk for all vennlig deltakel-
se, blomster og minnegaver til Normi-
sjon region Trøndelag og Brandsfjord 
blomsterfond i anledning vår kjære 
Ingar Lundes bortgang og begravelse. 
En spesiell takk til Einar prest og Rann-
veig/Jan Egil for vakker solosang og fin 
minnestund i kirka!

GRO OG SIGRID M/FAMILIE

◆ Hjertelig takk for alle gode bidrag 
og vennlig deltagelse i anledning Julie 
Kristine Svennings bortgang og begra-
velse, med vakre blomster, solosang, 
minneord og pengegaver. En stor takk 
til pleiere ved Åfjord sykehjem, gruppe 
4, for kjærlig omsorg i flere år.

PÅ VEGNE AV FLOKKEN TIL JULIE; JOHN 
OLAF, GRETHE HELEN, ÅSE, ANN-ELIN, 

HENNY, LIV OG VIKTOR

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

AUD-ELIN B. VINGEN
ÅFJORD PLEIE OG OMSORG

DØPTE 
ÅFJORD KIRKE
31.05.20 Sanna Grøtting-Larsen
14.06.20 Malin Flenstad
14.06.20 Ellinor Nathali Haltstrand
12.07.20 Viktoria Asphaug
12.07.20 Norah Gilde
26.07.20 Ariel Isabell Moen Fagervold
26.07.20 Nora May Sivertsen
16.08.20 Sverre Gaupås Knutsen
16.08.20 Lilly Elise Volden

OSEN KIRKE
16.08.20 Synnøve Mathilde Skjærvø
16.08.20 Sara Strand Brattgjerd
16.08.20  Christian Leander Haugen Buarø
29.08.20 Magnus Furuvik Ørsjødal
29.08.20 Alvin Theodor Hepsø Osen

VIELSER 
ÅFJORD KIRKE
12.06.20  Anja Helen Stegali og Atle Fredrik By

11.07.20  Maja Hårstad og  
Raymond Adsen Braseth

25.07.20 Kristina Bøe og Rudi Hosen
08.08.20  Marthe Rømma Stjern og  

Hilmar Stjern

DØDE
OSEN KIRKE
26.08.20 Kjellrun Kristine Lothe f. 1935

ROAN KIRKE
28.05.20 Arne Olav Sørgård f .1956
30.05.20 Mary Ivarna Valvik f. 1925
13.06.20 Ove Nilsen f. 1960 

ÅFJORD KIRKE
08.06.20 Gunhild Johanne 
 Helleren f. 1945
10.06.20 Julie Kristine Svenning 
 f. 1927
23.06.20 Ove Hermann Vingen 
 f .1931

TAKK

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

VÅRE KJÆRE
SORGGRUPPER
Vi starter opp sorggrupper 

i Åfjord i oktober.
Sorggruppe er for deg 

som har mistet noen i nær 
relasjon, enten ved lang tids 
sykeleie eller plutselig død.
Sorggruppen møtes i loka-
ler som er i tilknytning til 

kirkekontoret i Åfjord (Øvre 
Årnes 6a) med oppstart i 
uke 43. Det er til sammen 
åtte samlinger, fire før jul 

og fire etter.

For mer informasjon og  
påmelding, kontakt 

diakoniarbeider Tone Foss, 
tlf. 913 73 969 eller e-post 
tone.foss@afjord.kirken.no

VELKOMMEN!
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GUDSTJENESTER I OSEN
LØRDAG 26.09  
OSEN KIRKE  KL 12.00 
17. søndag i treenighetstiden
Dåp ved Einar Strøm.

SØNDAG 27. SEPTEMBER
OSEN KIRKE KL 15.00
20. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste med høsttakkefest.
Innsettelse av Einar Strøm som sokne-
prest i Osen. Presentasjon av konfir-
manter og utdeling av 4-års og 6-års 
bøker. 

SØNDAG 01.11  
OSEN KIRKE KL 11.00
24. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Einar Strøm. 
Nattverd. Allehelgensdag. Vi minnes de 
som har gått bort i 2020.

SØNDAG 15.11  
OSEN SYKEHEIM  KL 12.00  
Gudstjeneste med nattverd ved Einar 
Strøm for beboere og ansatte.  

SØNDAG 29.11  
OSEN KIRKE  KL 16.00
1. søndag i adventstiden
Lysmesse ved Einar Strøm.
Konfirmantene deltar.  

SØNDAG 13.12  
SETER KAPELL  KL 14.00  
Skolegudstjeneste.  

GUDSTJENESTER I ROAN
SØNDAG 27.09
ROAN KIRKE KL 11.00 
17. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Einar Strøm. 
Takkoffer til Menighetens arbeid.
Presentasjon av årets konfirmanter, 
konfirmantjubileum, utdeling 4-årsbok.

SØNDAG 18.10 
ROBUKROA KL 12.00 
Gudstjeneste ved Einar Strøm.
Takkoffer til Landsforeningen mot 
seksuelle overgrep.

SØNDAG 01.11.2020
ROAN KIRKE. KL 17.00 
Gudstjeneste ved Einar Strøm.
Takkoffer til Menighetens arbeid.

SØNDAG 29.11.2020
ROAN KIRKE KL 19.00
1. søndag i adventstiden
Lysmesse ved Einar Strøm. Konfirman-
tene deltar. Takkoffer til Orgelfondet. 

GUDSTJENESTER I
ÅFJORD OG STOKSUND
SØNDAG 27.09
ÅFJORD KIRKE KL 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
50- og 60-årskonfirmantjubileum.

SØNDAG 27.09
STOKSUND KIRKE KL 18.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
50- og 60-årskonfirmantjubileum.

LØRDAG 31.10.2020
STOKSUND KIRKE. KL 11.00
Reformasjonsdagen.
Lys Våken-gudstjeneste ved Kristian 
Kjenes. Nattverd. Utdeling 4-årsbok.

SØNDAG 01.11.2020
ÅFJORD KIRKE. KL. 11.00 
Allehelgensdag. Gudstjeneste ved 
Kristian Kjenes. Nattverd. Takkoffer til 
Kirkens Bymisjon.

SØNDAG 15.11.2020
ÅFJORD KIRKE KL 11.00
24. søndag i treenighetstiden.
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Takkoffer til KIA, Kristent interkultu-
relt arbeid.

SØNDAG 22.11.2020
ÅFJORD KIRKE KL 11.00
Siste søndag i kirkeåret. 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes. 
Takkoffer til Changemaker.

SØNDAG 06.12.2020
STOKSUND KIRKE KL 16.00
2. søndag i adventstiden
Lysmesse ved Kristian Kjenes. 
Konfirmantene deltar. Takkoffer til 
Menighetsarbeidet. 

ÅFJORD KIRKE. KL 20.00 
Lysmesse ved Kristian Kjenes. 
Konfirmantene deltar. Takkoffer til 
Menighetsarbeidet. 

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

VÆR STOLT!
LØRDAG 17. OKTOBER vil det bli av-
holdt gudstjeneste i Åfjord kirke i 

forbindelse med Åfjords-Pride. 
Det er soknepresten og me-

nighetsrådet som arrangerer 
denne gudstjenesten. Lokale 

musikk-krefter deltar. 
Vi mener det er viktig å støtte 

«skeive» og vise at det er plass 
til alle i kirken og i 
Åfjordsamfunnet. 

Vi vil på denne gudstjenesten 
holde fram forpliktende kjærlig-
het som varer, bygd på gjensidig 

tillit og respekt. 

VELKOMMEN!
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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 03.11.2020.

Bibelverset
Når dere kaller på meg og kommer for å 
be til meg, vil jeg høre på dere.
  Jeremia 29:12
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BARNDOMSMINNET
Å for en lykke, det å kjenne joggesko 
på føttene etter en lang vinter med 
tunge cherrox på beina. Den svevende 
følelsen da jeg tidlig på 80-tallet løp 
nedover grusveien til huset nederst i det 
kommunale byggefeltet i Sundet i Osen, 
fremkalte tanker som «Æ ska ailler slutt 
å spreng». 
Mulighetene som dukket opp i det du 
inntok joggeskoene; stikkball, høl i 
hatten, klatring i trær eller en real fot-
ballmatch sammen med naboungene på 
plena. Før 5-årsdagen ytret jeg høyt og 
tydelig gaveønske «Ja, får æ itj sykkel, 
så ønske æ mæ i aille faill hoppartaug!» 
Begge ønsker ble innfridd, og jeg ble 
vant til å sykle dit jeg skulle, både til 
fotballtrening og korpsøvelse. 
Vi var mye ute, og noe av det morsom-
ste var løkkefotball på Vingsand Stadion 
eller Furuly. Det ble mye fotballspil-
ling etter hvert, og med kun en liten 
gymsal til rådighet på Strand startet 
utesesongen tidlig. Da var grusbanen i 
Skogan et naturlig valg. 
På høsten ble de lette joggeskoene 
byttet ut mot støvler, men høst innebar 
også ofte høststormer, og det var topp! 
Dagen etter var det selvsagt ned i fjæra 
for å «leit rak», da var det fullt av nye 
skatter som lå der og ventet på oss. 
Pappa var ivrig på sjøen, og på høsten  
satte vi gjerne både krabbeteiner, garn 
og line. Jeg var ofte med og satte silde-
garn. Pappa sto da framme i baugen av 
båten, gjerne med en rullings i den ene 
munnvika, og hadde sin fulle hyre med 

å sette garnet. Jeg var satt til å justere 
kursen slikt at båten bakket i riktig 
retning. Med en gammel Mariner 8 HK 
som ikke gikk ordentlig på lavt turtall, 
så var ikke det et enkelt prosjekt for 
den ferske skipperen. Å justere kursen 
uten at gassen samtidig ble endret, fikk 
jeg liksom ikke helt til, og det ble da 
ofte en plutselig opprusing av motoren. 
Ser fortsatt for meg flere episoder hvor 
pappa nesten er på tur hodestups ut 
av båten. Morgenen etter garnsettinga 
ble jeg ofte vekt grytidlig for å ut og 
dra garn. Dette fant sted like gjerne på 
helg som midt i uka før skole og jobb, 
alt etter hvordan det klaffet i forhold 
til fullmåne. Enkel frokost ved fjøla på 
kjøkkenet før vi dro. Å dra ut på sjøen 
mens alle andre sov, og verden liksom 
ikke hadde startet riktig enda, føltes 
som om man hadde verden litt alene. 
Dette var absolutt noe jeg ikke ville gå 
glipp av, selv om jeg var trøtt. 
Høst var også tid for epleslang, og et år 
hadde jeg fått for meg at lillesøster Mari 
var klar for å bli med på dette. Mamma 
og pappa var borte en tur, og vi snek 
oss følgelig over på naboeiendommen. 
Ingen hjemme der heller, så vi fikk en 
bra fangst. Alt gikk som smurt, men 
åpningsreplikken til Mari da de voksne 
kom hjem ødela det hele «Vi ha etti my 
æppel i dag vi!» Jeg husker mamma så 
på meg med et skrått blikk, og svarte 
«Jasså…» Hvorpå det ikke overrasken-
de vanket husarrest på storesøster. 
Den mørkeste vinteren innebar en del 

innetid, og den ble ofte fylt med lesing 
av bøker, men også håndarbeid. Mam-
ma hadde mye forskjellig vi kunne velge 
i, og jeg fikk prøve alt fra stofftrykk, ba-
tikk, til brodering og strikking. Håndar-
beid foregikk ofte nede i trapperommet 
i kjelleren. Jeg satt gjerne på en liten stol 
under trappa og broderte mens mamma 
med permanentkrøllene reparerte klær 
på symaskina. Lyden av symaskina som 
sydde i rolig takt, ga en egen avslappen-
de stemning i det lille rommet. Utenfor 
ulte landvinden rundt hjørnene og 
forsterket den lune stemninga i rom-
met. Etter hvert fikk jeg også håndtere 
symaskina, og det var skikkelig stas! 
Julaften, da som nå, med «Tre nøtter til 
Askepott», men det var ikke bestandig 
jeg fikk med meg slutten da jeg som 
korpsmusiker hadde faste oppdrag 
både i kirka og på sykeheimen. Vi ble 
bedt om å ikke spille alt for høyt inne 
på sykeheimen, men når det stemmes i 
med nesten 30 instrumenter blir det en 
del lyd. For meg er klangen av korp-
sinstrumenter i kirka det som gir meg 
julestemning den dag i dag, men jeg er 
noe usikker på hvordan beboerne på 
sykeheimen følte det. Et år var det i alle 
fall ei dame helt fremst som ytret høyt 
og tydelig etter den første julesangen 
«Det skreill i hauet mett!»
Vil til slutt takke «gammelnabo» Tor 
Inge Sundet for utfordringa.
Ønsker videre å utfordre Else Kristin 
Rødøy Mitei.

LINDA THUNG STRØM 

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD, TLF 72 53 12 33

www.norgesregnskap.no
Tlf 72 53 53 50 | afjord@norgesregnskap.no

Å�ord Regnskap AS
1 07 7
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RETURADRESSE: 
MENIGHETSBLAD FOR OSEN, ROAN ÅFJORD OG STOKSUND, 

ØVRE ÅRNES 6A, 7170 ÅFJORD

B-blad

GJENSTANDEN

ALTERTAVLA I ÅFJORD KIRKE
Selv om vi har sett de samme tingene igjen og igjen, 
er det ikke dermed sagt at vi vet så mye om det vi har 
rundt oss. Altertavla i Åfjord kirke er godt kjent for 
mange, men hva slag historie har den?

Åfjord har hatt flere kirker, det antas at det var ei kirke her så 
tidlig som på 1300-tallet. Svartedauen gjorde at kirka forfalt, 
men fra 1500-tallet vet vi med sikkert at det var ei ny kirke 
i sognet igjen. Dessverre så brant den etter et lynnedslag i 
1770. I 1772 stod ei ny kirke ferdig, men den ble bare 100 
år. Da hadde den blitt for liten og i tillegg var den i dårlig 
stand. I oktober 1879 ble nykirka vigslet, og det er den kirka 
som er i Åfjord i dag. Ei ny altertavle stod ferdig til innviel-
sen av kirka. Dessverre var det lite av interiør og utsmykning 
fra de to eldre kirkene som ble reddet og tatt vare på. 
 
Kunstneren bak altertavla er infanterikaptein Harald Lassen, 
bror av Christopher Andreas Lassen, som var sogneprest i 
Åfjord i 1847-1862. Harald døde samme året som altertavla 
stod ferdig, og broren gav da altertavla i gave til kirka som 
han hadde vært prest i. Harald Lassen sluttet i militæret på 
grunn av sykdom og beskjeftiget seg senere med kunstma-
ling, og da mest altertavler. Blant annet har han malt alter-
tavlen i Vemundvik kirke, Ytterøya kirke, Tingelstad gamle 
kirke i Gran på Hadeland og flere andre steder i Norge. 
Altermaleriet er malt med olje på lerret og har korsfestelsen 
som motiv. Selve maleriet er 1,6 meter bredt og 2,6 meter 
høyt. Ramma rundt er mest sannsynlig laget av en lokal 
snekker og hele altertavlen er 2,3 meter bredt og hele fem 
meter høy. Motivet på altertavla er hentet fra Jesu korsfes-
telse på Golgata og er typisk for perioden det ble malt i, det 
samme gjelder fargene som er brukt. 
Åfjord kirke er bygd i nygotisk stil og er veldig typisk for 
kirker fra dette tidsrommet. Innramminga tilstreber ei nygo-
tisk form, ikke så merkelig når en vet at tavla er like gammel 
som kirka. I toppen av innramminga er det Guds øye i malt 
trerelieff. Rammen har et spir på toppen og på sidene forlen-
ges ramma med spir som på fagspråket kalles «fialer», en 
typisk nygotisk detalj. Hensikten med spissbuen og spirene 
er at øyet skal søke oppover og at lengselen mot himmelen 
skal få et visuelt uttrykk. 

Det er en dramatisk hendelse som er malt, men Harald Lassen 
har likevel klart å formidle ro og trygghet med sine varme 
farger og tolkning av Jesus som døde på korset for oss.

TEKST OG FOTO: SØLVI MURVOLD 

Kilder: Åslaug Breivold Melås og Annbjørg Masdal Rømma. 
Digitalarkivet.no. Kirken.no
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