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Du kan gi håp og endring

Elise på Madagaskar 
har en drøm om å 

kunne lære seg å lese 
og skrive. Først da kan 
andre drømmer og håp 

gå i oppfyllelse.
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n Åfjord blomsterfond
Inger Skansen, tlf 909 57 522
Kontonummer 4345.49.24003
n Innlandet blomsterfond
Grethe Mette Aaknes, tlf 991 64 365
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n Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf 908 32 949
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Kari Stensheim, tlf 92 65 70 13
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500 år med lutherdom
– Nåden alene
Vi feirer i år at det er 500 år siden Martin 
Luther slo opp sine teser på kirkedøra i 
Wittenberg.

For munken og presten Martin, var dette 
ment som en intern kritikk i den katolske 
kirke av avlatshandelen, slik den hadde ut-
viklet seg. Men paven tok det ikke akkurat 
nådig opp. Og selv om Luther allerede 
hadde en doktorgrad i teologi, så paven på 
han som en enkel munk i Tyskland som 
«talte Roma midt imot».

 «Læren om avlat utviklet seg over lang 
tid fra 1200-tallet og framover. Tanken 
bak er at Kristus og helgenene har gjort 
mer godt enn det som trengs for deres 
egen frelse. Dette overskuddet av gode 
gjerninger disponerte paven over fordi 
han hadde overtatt himmerikets nøkler 
som Jesus, i følge Matteus 16,19, be-
trodde Peter. Paven kunne så å si gjøre 
uttak på denne åndelige bankkontoen 
i forbindelse med skriftemål. Avlat var 
altså i utgangspunktet ikke tilgivelse for 
synder – det kunne bare Gud gi – men et-
tergivelse av pålagte botsøvelser.» (Sitat 
fra boken Munken som endret Europa av 
Lars Inge Magerøy). 

Men etter hvert ble avlaten også oppfat-
tet slik at den kunne frita for den straff 
som ifølge katolsk tro venter alle mennes-
ker etter døden, skjærsilden.

Det ble solgt avlatsbrev for penger, og 
vi kjenner til avlatsselger Johann Tetzlers 
slagord: «Når pengene i kisten klinger, 
sjelen ut av skjærsilden springer!»

Som den dyktige selger han var, gikk 
han langt utover sine pavelige fullmakter, 
også fordi kirken manglet store summer 
til å bygge den storslåtte Peterskirken i 
Roma.

Det var dette Luther kjente sterkt be-
hov for å protestere i mot da han slo opp 
sine 95 teser.

HER ER NOEN Av DEM:
Tese 6: Paven kan ikke ettergi skyld, 
men kun erklære og stadfeste at den 
er ettergitt av Gud
Tese 27: De forkynner mennes-
kelære, de som sier at sjelen flyr ut 
av skjærsilden så snart pengestykket 

klinger i kista
Tese 52: Et håp om frelse som bygger på 
avlatsbrev er tomt, og det selv om avlats-
handleren, ja, om paven selv skulle ha gitt 
sin sjel som pant for brevet.

Luther ble etter hvert både bannlyst og 
kastet ut av den katolske kirken.

Men historien omtaler han som «Man-
nen som endret Europa», ettersom han 
ble meget betydningsfull på mange felt, 
med bibeloversettelse til Tysk, en lang 
rekke salmer, hans mange traktater og 
bøker som ble revet bort nesten før trykk-
sverten var tørket osv.

Det ble til sist disse fem alene, som 
ble den store arven til kristenheten i alle 
kirkesamfunn, som vi i disse dager feirer: 
Troen alene, Nåden alene, Kristus alene, 
Skriften alene og Æren tilhører Gud 
alene.

Jeg kan aldri kjøpe meg til en rettferdig-
het overfor Gud, jeg kan aldri leve et liv 
som gjør at Gud mener at jeg fortjener en 
plass i himmelen, jeg kan aldri påberope 
meg å være rettferdig overfor den hellige 
Gud.

Det finnes bare en måte å møte Gud på: 
Gjennom Jesus, hans egen Sønn, som er 
min stedfortreder innfor Guds trone.
Dette tilregner Han meg helt ufortjent, 
av bare nåde!
Hans kjærlighet til meg er helt uforskyldt, 
han elsker meg på tross av mine mange feil 
og mangler.
Takk min Frelser! 
Æren tilhører Gud alene!

Dette gjelder deg også. Vil du ta imot 
hans store nåde?

Helge Nilsen

Andakt
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Mitt barndomsminne
Etter oppfordring vil jeg skrive litt om min-
ner fra barndommen.

Jeg er født i Hegra da min far fikk jobb der 
etter at de giftet seg.

Mor og far er fra Vanvikan, mor fra 
Kråkmo og far er fra Dalsaune. Jeg var tre 
år da jeg ble med på besøk til tante og on-
kel i Vanvikan, de var barnløs og det endte 
med at jeg ble igjen der hos onkel og tante 
da mor og far reiste hjem til Hegra. og jeg 
ble der i fire år til jeg var syv år. 

Da hadde mor og far og mine tre eldre 
søsken flyttet til Heimdal der far var 
blitt forpakter på en gård på Solberg. Da 
begynte jeg på Åsheim skole på Heimdal 
med syv års folkeskole.

Jeg hadde det fint hos tante og onkel, de 
hadde et småbruk innafor Breilia i Vanvi-
kan, som de kalte Myr. slik at i Vanvikan 
gikk jeg bare under navnet Ola Myr. Tante 
stelte kua og hønene og grisen mens onkel 
hadde lastebil og kjørte grus og tømmer. 
Det passet meg godt for jeg fikk være med 
onkel i bilen hans og kjøre grus og tøm-
mer. Så jeg sier ofte at jeg vokste opp i en 
lastebil. 

Det var lite med lekekamerater slik at 
jeg var mye alene, men jeg hadde en livlig 
fantasi så jeg kjedet meg ikke. Og det var 
så mye deler og vrak fra biler og maskiner 
der på småbruket så jeg var på «bilturer» 
hver dag i min drømme verden.

Tante var et gudfryktig menneske, hun 
snakket mye med seg selv og med Gud 
mens hun arbeidet. Plutselig kunne hun 
stemme i 

«Han tok meg ved hånden og førte meg 
frem, herlige Golgata….». 

Hun hadde ikke sangstemme, men hva 
gjorde vel det. Onkel var fryktelig sterk, 
han var bygdas skrekk.  Dersom en liten 
bil hadde kjørt i grøfta grep han tak i den 
med de svære nevene sine og løftet den inn 
på veien igjen. Han var mere av den tøffe 
typen, liten, men nesten like brei som 
han var høy. Glad i å synge, mens han satt 
og kjørte bil så stemte han i for full hals 
«Gamle svarten, den beste venn i verda..»

Tante var med i misjonsforeninger 
rundt i bygda og hun gikk til møtene som 
kunne være veldig langt borte fra der vi 
bodde. Når jeg var hjemme så måtte jeg 
være med, jeg kunne ikke være hjemme 

alene. Om vinteren kunne det hende vi 
gikk på ski ellers så hadde hun en kjelke 
som jeg kunne sitte på og tante var hest. 
Onkel laget ski til meg og jeg var mye på 
tur i skogen sammen med elghunden Tass 
og senere var det en som hette Rapp. Jeg 
gikk så langt som hunden ville gå, men når 
den kom springende tilbake, da bråsnudde 
jeg også og skyndte meg hjem. Der var det 
trygt å være.

Da jeg ble syv år flyttet jeg hjem til mor 
og far og søsknene mine for å begynne 
på skolen. Det var ikke noe morsomt, jeg 
ville ikke gå på skolen, skjønte ikke vitsen 
med det.

Og søsknene mine sa at jeg var fryktelig 
bortskjemt, nå måtte jeg jo dele med de 
andre, og det var noe nytt.

 
Men de sier det ble folk av meg og da, til 
slutt.

Hilsen Ola Dalsaune, Stoksund

Til neste barndomsminne vil jeg utfordre 
min gode venn Per Kristian Strømsli.

Julesalget på  
Misjonshuset 2017

Julesalget i år er fredag 17. og 
lørdag 18. november.

Som vanlig selges det lodd rundt om på 
Fosen på forhånd. I år kan du også betale 
med VIPPS, hvis du ikke har kontanter.

Program for julesalget:

FREDAG 17. NOvEMbER
19.00  Sangmøte med kransekakelotteri, 

salg av varer og kveldsmat.

lØRDAG 18. NOvEMbER
10.30 Dørene åpner.
 Julesalget åpner med salg av 
 julebakst, varer, lodd og mat.
15.00  Familiemøte med trekning 
 av barnelotteriet
17.00 Misjonsbasar med sang av 
 Musikkoret Håp
 Trekning av kveldslotteri og   
 hovedlotteri. Salg av julebakst og  
 varer. Åresalg og bevertning.

Frivillige i menigheten
Åfjord og Stoksund menighet har hatt 
mange frivillige medarbeidere i mange 
år.

  
I 2016 hadde vi en vervekampanje der 
vi ønsket enda flere, og det fikk vi.

Det er selvsagt fortsatt mulig å 
melde seg som frivillig medarbeider, 
ta gjerne kontakt med Ruth Marine 
på tlf 901 98 174. 

Vi trenger tekstlesere, forsangere, 
hjelp til styring av lyd og prosjektor og 
sendinger til Helsesenteret, dåpsver-
ter, kirkekaffe.

Vi er veldig glade og takknemlige 
for den innsatsen alle har gjort.

Dette gjelder selvfølgelig også alle 
dere som er med i råd og underutvalg.  
Vi ønsker derfor å invitere til en med-
arbeiderfest tirsdag 21. november kl 
19.00. 

Det vil bli sendt ut invitasjoner. 
Tusen takk til alle som har bidratt, 

og velkommen til hyggekveld!

Bønn for Fosen
3.-5. november ønsker vi velkommen 
til en ny inspirasjonshelg med under-
visning, bønn og fellesskap for alle på 
Fosen.

Håkon Fagervik blir sammen med oss 
hele helga.

Å Misjonshus, Åfjord
n  Fredag 3. novemger
18.00 Bønnemøte
n  lørdag 4. november
16.00 Møte
Eget opplegg for barna
Pause med varmmat

Betania, Stokkøy
n  Søndag 5. november
12.00 Møte
Enkel servering etter møtet

Mye sang og musikk på alle møter

Arrangør: Arbeidsgruppa for «Bønn 
for Fosen»
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Jesus lærte folket om Gud. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Ziyue Chen

Åtte ting med hjul er gjemt i rutenettet under. 
Navnene står bortover og nedover.

– Pappa, er det sant 
at tante Magda synger 

for de innsatte i fengselet 
hver søndag?

– Ja, gutten min. Det er 
en del av straffen.

Det lille tusenbeinet 
hadde falt og slått hull på 
alle bukseknærne sine.

Men moren satte bare på 
en tusenlapp.

Vær ikke bekymret! 
sier Jesus.

Finn navn på 8 ting med hjul!Fargelegg!

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 
side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 
side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

K V I T T I B O B B

O M R U L L A T O R

S K Y B O A R D R M

K A L L I F N U G O

O M P A P A E L G P

M O S K I K V A L E

S K A T E B O A R D

I S K D A I G O M P

S Y K K E L N U B I

O R U L L E S T O L

T A T A T R U D E L

Denne gangen er det 
en hel side med aktivi-

teter, men ingen oppgave å 
sende inn.Vinner av kryssordet 
i forrige nummer ble Solveig 
Osen Herfjord i Trondheim. 

Hun har fått premie i 
posten!
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En sommer er over

NOE pÅ HJErtEt. Vi har utfordret sentrale personer i menigheten som vil kommentere 
noe av det som skjer i kirke og menighet. Denne gangen er det sokneprest i Åfjord og 
Stoksund, Kristian Kjenes, som lufter sine tanker for oss.

NOE PÅ hJErtEt 

Prost Brita 
Hardeberg

Sokneprest 
Kristian Kjenes

Pensjonist 
Else Koren 
Nesheim

Menighets-
pedagog

Stine Kjenes

Diakonarbeider
Ruth Marine 

Murvold

Det er få ting som gjør meg så trist og 
melankolsk som når de spiller «En 
sommer er over» med Kirsti Sparboe.  
Den blir spilt på første nitimen etter at 
reiseradioen har gått av luften. Da er det 
definitivt. Nå er det slutt på sommeren. 
Skolen har begynt, hverdagen har innhen-
tet små og store. 

Var dette alt? Ja i sommer var dette alt. 
Men var det bra nok? Levde sommeren 
opp til forventningene til små og store? 
Kom vi oss nok bort? Er det i det hele 
tatt viktig å komme seg bort? Ble det nok 
soldager? Det var da en dårlig sommer 
i år? Ble det nok opplevelser for barna? 
Brukte vi litt mer penger denne ferien enn 
vi egentlig har? Jeg sitter igjen med masse 
spørsmål. En sommer er over. 

Jeg gruet meg faktisk litt til sangen «En 
sommer er over» allerede da reiseradioen 
startet i juni og jeg var millionær på som-
merdager.

Men det blir litt lettere å akseptere høs-
ten når jeg faktisk godtar at sommeren er 
over. Da får jeg heller se tilbake på de gode 
minnene og kjenne litt på at høsten kan da 
være bra den også. Bær og frukt som skal 
plukkes, kanskje en sopptur. Jakt? Nei, det 
gidder jeg ikke, men gjerne turer i skog og 
fjell.  Luften er klarere, jeg ser kanskje til 
Halten fra Åknesfjellet. Kanskje en båttur 
eller to, det går jo an å bade litt også, selv 
om det er kaldt. Sikten er bedre hvis jeg 
skal snorkle. MEN- En sommer er over.
Det er det vel i livet mitt også. Litt vondt 
å erkjenne, men slik er det. Jeg ser tilbake 
på sommeren, på livet slik det har vært så 
langt. Har det vært bra nok? Det ble an-
nerledes enn da jeg drømte og la planer 
på slutten av tenårene. Jeg skulle bli roc-
kestjerne, jeg skulle gifte meg med Cindy 
Crawford, jeg skulle bli rik og berømt. Det 

ble ikke slik, men kanskje er det bare bra. 
Jeg ble prest i Åfjord jeg, gift med Stine, 
fembarns pappa. Jeg er heldig og jeg er klar 
over det. Jeg stortrives med det. Det ble da 
en ganske bra sommer, det var da en del 
soldager også. Jo, jeg sender en takk til vår 
Herre for sommeren og solskinnsdagene. 

Høsten har kommet i livet mitt. Jeg står 
og ser meg i speilet. Jeg ser ikke noe yngre 
ut enn det jeg er, 51 år. Håret er blitt grått, 
tynnere, og rynkene er der. Sikkert noen 
som kommer til å bli sure når jeg sier dette, 
men de aller fleste av vennene mine ser 
heller ikke noe yngre ut enn det de er. Det 
er slik livet er. Vi er sånn ca så gamle som 
vi ser ut. Jeg har begynt å trene på Yolo, 
ikke for å få fin kropp, men for å utsette 
den dagen jeg får hjerteinfarkt (sitat fra 
Tore i NRK-programmet Sofa) Kanskje 
luften er litt klarere, jeg føler i alle fall at 
jeg ser litt lengre enn jeg gjorde i sommer. 
Høsten er grei den, mer enn grei når man 
bare godtar at sommeren er over. Jo, høs-
ten kan bli bra den.
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Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hilsener. Annonseprisen er kr 100,- for inntil 30 
ord. Betaling for annonsen sendes Menighetsbladet på bankgiro 4345.06.19214.

n Takk for vennlig deltagelse i forbin-
delse med vår mor, mormor og oldemor 
Ester Humstads begravelse. Takk for 
god pleie på gruppe 1 på helsesenteret. 
Takk for minnegaven til gruppe 1 og for 
gaven til blomsterfondet.

Edit, Johan og Supee,  
Edel og tommy, Emil og Lasse

n Hjertelig takk for gaver, blomster og 
hilsninger på dagen min. En ekstra takk 
til festkomiteen.

Hilsen Nelly Moan

n Takk for all vennlig deltagelse, blom-
ster og pengegaver ved vår far Arnfinn 
Brattgjerds bortgang og begravelse.

randi, Arve og Lindis med familier

n Hjertelig takk for minnegaver gitt i 
forbindelse med Andine J Dybslands 
begravelse.

pårørendeforeninga Osen sykeheim

n Hjertelig takk for alle gode ord, blom-
ster, deltakelse og gave til Blomsterfon-
det ved vår alles kjære Arne Nikolai 
Staven’s bortgang og begravelse. 

Julfrid, Oddrun, Erlend

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse i forbindelse med vår kjære Johan 
Kristian Larsens bortgang. Takk til alle 
som kom i kirka, for blomster og penge-
gaver til Åfjord Blomsterfond.

Borgny, Ella, roy Johnny, 
Helen og pål Johan med familie

n Hjertelig takk for vennlig deltakelse, 
blomster og minnegaver ved Lina Uge-
dals bortgang og begravelse. En spesiell 
takk til hjemmesykepleien for god pleie 
og omsorg.

Lillian, Mary og Jan, Ola m/familier

n En varm takk for all blomster, hilsener 
og pengegaver til demensomsorgen ved 
Åfjord Helsesenter og Åfjord Blom-
sterfond ved vår kjære Asbjørg Johanne 
Bratlands bortgang og begravelse. En 
spesiell takk til personalet ved gruppe 1 
og gruppe 4 for god omsorg og pleie.

Helge, Odd og Arne med familier

Smånytt
Muslimsk gravfelt
Åfjord og Stoksund menighetsråd er 
gravferdsmyndighet i Åfjord kommune.    
Det innebærer blant annet at rådet har 
ansvar for at all gravlegging skal skje 
med respekt for avdødes religion og livs-
syn i kommunen.

Ettersom det nå bor flere muslimer i 
kommunen vår, er det opprettet et mus-
limsk gravfelt ved Åfjord kirkegård.

Dørstokken i kirka
Dørstokkene inn i hovedinngangen 
til Åfjord kirke er senket noe ned, slik 
at det er lettere for rullestolbrukere å 
komme inn i kirkerommet. 

Livets gang
Åfjord
Døpte
18.06.2017 Lars Markus Størvold
18.06.2017 Sander Fiskvik
18.06.2017 Johanna Hugdal
18.06.2017 Kasper Bye Syltern
06.08.2017 Bea Knutsen Karlsaune
06.08.2017 Emma Grytan Sørlie
06.08.2017 Marius Wold Aune
27.08.2017 Kristine Mørreaunet Stjern

Vigde
29.07.17 Ida Marine Tårnes og 
 Tore Hage  
02.09.17 Kristin Hildrum og 
 Henning Hernandez 
09.09.17 Iren Morkemo og 
 Rune Harbak
 
Døde
18.06.2017 Ragnhild Johansen f. 1935
12.07.2017 Johan Kristian Larsen f. 1933
09.08.2017 Lovise Nilsen f. 1917
15.08.2017 Dagny Marie Solstad f. 1940

Stoksund
Vigde
08.04.17 Brit Rømma og 
 Karl Malvin Sydskjør
23.06.17  Marianne Karlsen og 
 Tor Magne Blix
17.06.17 Vibeke Enoksen og 
 Helge Ingar Bugge
09.09.17 Jolanta Noreikiene og 
 Steinar Olsen

Døde
14.07.2017 Helge Ingar Bugge f. 1967

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

Åfjord, tlf 72 53 12 33

Konsert med Åfjord Janitsjar: 

Toner i mørketid
Åfjord kirke søndag 12. november kl 17.00. (Mulig endring, se plakat.)

Lokale sangartister opptrer sammen med Åfjord Janitsjar. 
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Gudstjenester oktober og november
n  Søndag 08.10 - 18. søndag i  

treenighetstiden. Matt 8,14-17
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til Bibelskolen Gå ut Sentret, 
Trondheim

n  Søndag 22.10 - 20. søndag i  
treenighetstiden. Hebr 13,1-3

n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til TV-aksjonen.

n  Søndag 29.10 - bots- og bønnedag. 
Luk 13,22-30

n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  

Ofring til Kirkens Ressurssenter.

n  Søndag 12.11 - 23. søndag i  
treenighetstiden.  
Mark 10, 28-31

n Trygdepensjonatet kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til Kirkens Bymisjon.

n Åfjord helsesenter kl 16.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til Det teologiske menighets-
fakultet.

n  Søndag 19.11 - 24. søndag i  
treenighetstiden. 
Matt 18,1-6 og 10-14

n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til P22.

n Stoksund kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til Maritastiftelsen. 

n  Søndag 03.12 - 1. søndag i advents-
tiden. Matt 21,1,11

n Stoksund kirke kl 16.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til Menighetsarbeidet

n Åfjord kirke kl 20.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.  
Ofring til KFUM-KFUK.

n 

Sørdalen misjonsforening:
n  Tirsdag 17. oktober, misjonsmøte hos 

Liv og Arne Hugdal, kl 19.00
n  Fredag 3. november til søndag 5. novem-

ber, møtehelg med Johannes Selstø. 
n  Fredag og lørdag kl 19.00, og søndag kl 

15.00
n  Tirsdag 7. november, bibelgruppe hos 

Heidi og Helge Nilsen, kl 19.30
n  Tirsdag 28. november, misjonsmøte hos 

Aud og Arne Amundal, kl 19.00

n by misjonsforening:
n  Mandag 9. oktober, foreningsmøte hos 

Lillian og Torstein Fossan, kl 19.00
n  Fredag 20. oktober, pizzamøte på By 

bedehus kl 19.00
n  Mandag 23. oktober, foreningsmøte hos 

Nordis og Per Ove Hårstad, kl 19.00
n  Mandag 6. november, foreningsmøte 

hos Magnhild og Ingvar Hårstad, kl 
19.00

n  Mandag 20. november, foreningsmøte 
hos Brit og Ragnar Hoås, kl 19.00

n  Fredag 24. november, pizzamøte på By 
bedehus kl 19.00

n Å misjonsambandsforening:
n  Onsdag 4. oktober til søndag 8. oktober, 

møteuke med Per Tveten. Møtene 
starter kl 19.00, søndagsmøte kl 11.00

n  Torsdag 12. oktober, misjonsmøte hos 
Kari og Kjell Inge Skaldebø, kl 19.00

n  Torsdag 2. november, misjonsmøte hos 
Eva og Petter Monstad, kl 19.00

n  Fredag 17. november og lørdag 18. 
november, julesalg på Å misjonshus, se 
eget program.

n  Torsdag 23. november, misjonsmøte hos 
Hanna og Vidar Daltveit, kl 19.00

n  Å misjonshus:
bønnemøter hver mandag kl 19.15

n Musikkoret Håp:
n Øvelser på Å misjonshus, mandager kl 
19.30-21.30: 2. oktober, 16. oktober,  
30. oktober, 13. november, 27. november

n  Kvinnegruppe:
n  Tirsdag 17. oktober, hos Solfrid Storsve, 

kl 19.30
n  Tirsdag 21. november, hos Annbjørg 

Tjørom, kl 19.30

n  Stokkøy baptistmenighet på betania:
n  Søndag 1. oktober, møte kl 18.00
n  Torsdag 5. oktober, bønnemøte kl 19.00
n  Tirsdag 17. oktober, søsterringen kl 

12.00 hos Eli Dalsaune
n  Tirsdag 24. oktober, bønnemøte kl 

19.00
n  Søndag 5. november, møte kl 12.00
n  Torsdag 16. november, bønnemøte kl 

19.00
n  Tirsdag 21. november, søsterringen  

kl 12.00 hos Eli Dalsaune
n  Søndag 3. desember, møte kl 18.00

n  Skolelaget på by bedehus:
n  Torsdag 28. september, kl  18.00- 21.00
n  Torsdag 12. oktober, kl 18.00-21.00
n  Torsdag 9. november, kl 18.00-21.00
n  Torsdag 23. november, kl 18.00-21.00

n  lørdagskolen på by bedehus, 4-10 år:
n  Lørdag 30. oktober, kl 9.45-11.00
n  Lørdag 14. oktober, kl 9.45-11.00
n  Lørdag 28. oktober, kl 9.45-11.00
n  Lørdag 11. november, kl 9.45-11.00
n  Lørdag 25. november, kl 9.45-11.00

n  Agentklubben på Sørdalen bedehus.
n  Mandag 2. oktober kl 17.30-19.00
n  Mandag 30. oktober kl 17.30-19.00
n  Mandag 20. november kl  17.30-19.00

n  Maksklubben og Yngres på  
Å misjonshus:

n  Mandag 2.oktober, kl 18.00-19.00
n  Mandag 16. oktober, kl 18.00.  

Hyggekveld.
n  Mandag 30. oktober, kl 18.00-19.00
n  Mandag 13. november, kl 18.00-19.00
n  Mandag 27. november kl 18.00-19.00

n  Spre glede på betania, Stoksund:
n  Lørdag 7. oktober, kl 11.00 – 12.30
n  Lørdag 2. desember, kl 11.00 – 12.30

Aktivitetskalender
Diverse aktiviteter Barn og ungdom
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Vår menighet er med og endrer 
folks liv på Madagaskar
Elise kan verken skrive eller lese, og dette 
begynner å bli et stort problem for henne. 
Hun er voksen, hun er fattig og hun er 
blant de 45 prosentene som er analfabe-
ter i landsbyen Miary.

Hun har en drøm om å starte en 
liten butikk hvor hun kan 
selge såpe og kjeks. Og om 
det ikke skulle gå, håper 
hun å kunne gjøre som 
naboen; kjøpe noen 
smågriser som hun har 
til de blir store, som 
hun så kan selge med 
profitt. Hun drømmer 
om å få litt bedre råd, slik 
at hun kan sende barna sine 
på skole. Men for å få til dette 
må hun kunne skrive navnet sitt, slik 
at hun kan få sin egen underskrift på papi-
rene for det lille lånet hun da må ta.

Så en dag får hun tilbud om plass på et 
lese- og skrivekurs. Nå begynner en ny 
hverdag for Elise. Hennes første mål er å 
kunne bruke en mobiltelefon til å holde 
kontakt med familie i andre landsbyer. 
Til nå har det vært vanskelig, for hun kan 
ikke tallene eller bokstavene. For å kunne 
ringe må hun derfor ha hjelp av andre. 
Hun gleder seg også til å kunne skrive 
sitt eget navn, slik at hun kan undertegne 
nødvendige papirer.

Men det er ikke bare å kunne lese og 
skrive hun ser frem til. Alle vet at de som 
ikke kan regne eller lese ofte blir lurt på 
markedet. Hun vet at hun betalte for mye 
for kassavarøttene sist hun var der. Men 
hva hadde hun å stille opp med? 

Elise ønsker også å få barna sine inn på 
skole. Hun ser det nødvendige i at de får 
gå på skole fra de er små. Selv måtte hun 

være hjemme og hjelpe foreldrene sine på 
jordene da hun var i skolealder. For andre 
er problemet at de blir veldig tidlig gift, 
eller at de er så fattige at de ikke har anled-
ning til å sende barna på skole. 

NYTT FREMTIDSHÅP
Elises drøm er nå blitt en 

reell mulighet for henne 
gjennom lese- og skri-

vekurset som kirken 
inviterer til. Samti-
dig har hun hørt at 
det også skal bli kurs 
i flere andre fag som: 

risdyrking, dyrking 
av grønnsaker, husdyr-

hold, helse og hvordan 
være jordmor. Hun håper 

hun kan lære enda mer etter hvert. Nå ser 
Elise på framtiden med håp og tro.

DU KAN GJØRE NOE
Elise er blant de heldige. Landsbyen får 
en ny giv. Noen satser på dem, gir dem ny 
kunnskap og små lån. Slik kan de – selv 
om de er fattige – få startet opp en liten 
enmannsbedrift. Det er fantastisk! 

Vår menighet har misjonsprosjekt på 
Madagaskar. Sammen med kirken på Ma-
dagaskar kan vi være med og gi flere som 
Elise ny kunnskap, ny giv, ja, nytt liv.

Husk Elise og andre i hennes situasjon 
i bønn.

Bli giver til Menighetens Misjonspro-
sjekt. Du kan enten ta kontakt med kirke-
kontoret eller lese mer om dette på www.
kirken.no/afjord under emnet Misjon.

Hva gjør NMS på Madagaskar?
Det Norske Misjonsselskap støtter kirken 
gjennom arbeid knyttet til fattigdomsbe-
kjempelse og kompetansebygging. 

Kirkens fokus på å bedre folks leve-
kår skjer både på landsbygda og i 
byene. Et viktig arbeid er knyt-
tet til landsbyutvikling i fire 
svært fattige landområder 
og omfatter landbruk, miljø, 
helse, utdanning og kvinners 
rettigheter. 

EN 150 ÅR GAMMEl KIRKE 
SOM FORTSATT vOKSER
Den gassisk lutherske kirken på Madagas-
kar (FLM) er en av de hurtigst voksende 
kirkene på det afrikanske kontinentet. I 
2017 feirer FLM 150 års jubileum.

FLM er den tredje største lutherske 
kirken i Afrika, og preges av stor vekst 

og høy oppslutning. I dag teller kirken et 
sted mellom 3,5 og 4 millioner medlem-
mer. I forkant av kirkens generalsynode 

høsten 2016 ble avtroppende kir-
kepresident, doktor Rakato 

Endor Modeste spurt om 
hvorfor kirken på Ma-

dagaskar lykkes så godt 
med evangelisering, 
mens vestlige kirker 
erfarer at oppslutningen 

er dalende. Kirkepresi-
dent Modeste svarte da at 

«vi er lei av ord og vi bærer 
hverandres byrder». 

Den gassiske kirken har et stort åndelig 
fokus med nærhet til Jesus og tid for bønn 
og salmer på alle møter. Kirkens viktigste 
fokus må alltid må være Jesus, gav den tid-
ligere kirkeledelsen sterkt utrykk for.


