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Private telefoner:
Brit Helen Hoås, kirkeverge, 
Tlf 480 85 726
Kristian Kjenes, sokneprest
Tlf 922 26 783
Stine Kjenes, menighetspedagog
Tlf 922 14 357
Ruth Marine Murvold, diakonarbeider
Tlf 901 98 174
Astrid Elvebakk, organist,
Tlf 72 53 12 76
Ole Petter Halsvik Skansen, kirketjener
Tlf 477 09 093
Einar Strøm, gravplassarbeider
Tlf 404 89 173
Reidar Moen, kirketjener Stoksund.
Tlf 901 09 251

Blomsterhilsener
I forbindelse med begravelser kan blomster-
hilsener 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. Blomsterhilsener kan også bestilles 
på telefon hos den ansvarlige i blomster-
fondet

n Åfjord blomsterfond
Inger Skansen, tlf 909 57 522
Kontonummer 4345.49.24003
n Innlandet blomsterfond
Grethe Mette Aaknes, tlf 991 64 365
Kontonummer 4345.10.50789
n Stokkøy blomsterfond
Ingrid Guttelvik, tlf 908 32 949
Kontonummer 4345.10.52498
n Linesøy blomsterfond
Kari Stensheim, tlf 92 65 70 13
Kontonummer 4345.10.22769
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Aldri mer alene
Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er`ke alene
Her jeg bor

«MINDRE ALENE SAMMEN»
«Mindre alene sammen» var tema i ok-
tober da hele Norge tok del i dugnaden 
gjennom TV-aksjonen til inntekt for 
Kirkens Bymisjon. Vi ble minnet om at 
mange blant oss kjenner seg utenfor og en-
somme. Slik ble det ikke bare innsamling 
av mange millioner kroner, men også en 
holdnings- og handlingsaksjon. Selv om 
bøssene er talt opp, har hvert initiativ til 
omsorg og raushet muligheten til å foran-
dre og gi nytt livsmot til et medmenneske 
som strever.

I julehøytiden opplever flere enn vi aner 
egen sårbarhet og ensomhet som gjennom 
et «forstørrelsesglass». Vi må forholde 
oss til «glansbilder» av lykkelige forhold, 
materielle goder og vellykkethet som gjør 
at vi noen ganger gruer oss til jul. Mennes-
ker trenger hverandre alle dager, men i ju-
len blir savnet av nærhet forsterket. Hvem 
kan få bety noe for deg? Og hvem kan du 
få bety noe for denne jula?  En invitasjon, 
et brev eller en telefon kan gjøre en stor 
forskjell.

Juleevangeliet forteller at Jesus ble født 
til verden, som en bro mellom himmel 
og jord. Gud ble menneske og fikk erfare 
menneskets sårbarhet. Det kan virke som 
om Gud oppsøkte sårbarheten, ved å la ei 
ung jomfru bli svanger og legge hennes 
skjebne i Josefs avgjørelse og ved å fødes 
i en stall. I tillegg opplevde den unge fa-
milien å være flyktning i Egypt. Bibelen 

forteller at Jesus kjente på redsel, smerte, 
ensomhet og sorg. Til sist kjente han 
smerten ved å være ensom og forlatt, av 
sine venner og av Gud. Slik vet vi at Guds 
sønn har erfart hvordan livet kan være

ALDRI MER ALENE
Den natta Jesus ble født, som sann Gud 
og sant menneske, ble det opprettet en 
evigvarende forbindelse mellom Gud og 
mennesker. 

«Se, jeg forkynner dere en stor glede, en 
glede for hele folket. I dag er det født dere en 
Frelser.» (Luk. 2, 10-11) 

Englenes budskap vitner om Guds kjær-
lighet og ønske om å sette oss fri, frelse oss, 
fra det som binder oss så vi kan tjene og 
elske hverandre. Det er et gledesbudskap 
som retter seg til alle. Himmelen kom 
nær - det ble mer himmel på jord. Vi fikk 
løfte om at vi aldri er alene. Vi mennesker 
er skapt til å leve sammen, med hverandre 
og med han som kom som et lite barn i en 
krybbe. I julen har vi den beste mulighet 
til å la flere får merke hva det betyr.

Og når juledagene er over og det nye 
året kommer, la oss sammen skape 365 
dager der vi som sterke og sårbare med-
mennesker bærer hverandre.

Med ønske og bønn om en velsignet 
julehøytid og et nådefullt nytt år.

Helga Haugland Byfuglien
Preses i Bispemøtet

Andakt

Himmel på jord
1. Jeg snublet omkring i svarteste natten
Da tente du stjernen med lys ifra deg                                                                                                                             
Jeg følte meg ensom og tom og forlatt                                                                                                                     
Da du viste du tenkte på meg                                          
                      
2. Jeg hutret og frøs da du gav meg din varme
Du så vel at jorda var naken og kald 
Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet
Og viste meg vei til en stall

Himmel på jord En nåde så stor
Jeg er`ke alene Her jeg bor

3. Jeg sloss og jeg led, gjorde alt for å vinne
Da hørte jeg englene synge om fred
Legg våpnene ned, det er jul du må finne
En fred inni hjertet et sted

4. Hver gang jeg ser opp på min himmel så 
vet jeg
At undrenes under er det som har hendt
Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete
Nå vet jeg hvor stjernen ble tent

Himmel på jord En nåde så stor
Jeg er`ke alene Her jeg bor

(Jan V. Johannessen/
Amund Enger)
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Mitt barndomsminne
Etter å ha fått «stafetten» av Helge År-
bogen, har jeg grublet litt over oppgaven. 
Min barndom og oppvekst på By var slett 
ikke preget av dramatiske hendelser, sna-
rere var den preget av fred og harmoni. 
Og sånn var det kanskje for de fleste som 
vokste opp på landsbygda på 60-tallet.

Jeg husker første gangen  jeg skulle ut å 
reise med buss, alene. Anledningen var at 
min tante Berit var husholderske hos en 
kar i Stoksund som hette Holger Stjern. 
Hun ville gjerne ha besøk av nevøen sin, 
og siden vi ikke hadde bil hjemme hos 
oss, var buss eneste alternativ. Vil tro jeg 
var omtrent i skolepliktig alder, og hadde 
aldri før reist på egen hånd. Det var både 
spennende og skremmende på en gang.

I Trondheim hadde jeg vært før, tatt 
buss sammen med mora mi. Der reiste 
vi forresten med ei ferje som het Holger 
Stjern, det syntes jeg var et merkelig sam-
mentreff.

Bussturen startet fra Årnes, og en trive-
lig sjåfør sa jeg kunne sitte helt framme 
hos ham, ved motorkassen. Han så nok 
jeg var spent, for han pratet og fortalte om 
plassene vi kjørte forbi. Det var ukjente 
strøk av landet for meg,  så som Emsen, 
Kveinndalen og Morka, og rent vilt ble det 
da vi kom til Paulen. Sjåføren stoppet litt 
så vi kunne kikke ut over stupet. Det grøs-
set i meg, dette var noe annet enn trygge 
Stordalen.

I Lundfjorden sto selvfølgelig snille 
tante Berit og ventet på meg. Javisst hadde 
det gått bra, jeg følte meg riktig så bereist. 
Spennende var det også å få møte Holger 
Stjern. Han var etter min mening en gam-

mel mann, og jeg fant det naturlig at han 
tilbrakte dagene i stolen sin inne i stua.

Men han var artig å prate med, og mye 
rart hadde han å fortelle. Særlig historier 
fra han var gjetergutt i Stjernsmarka var 
spennende, det var bjørn i utmarka den 
gangen også. På ei hylle sto en stor sølv-
pokal med inskripsjon. Husker jeg spurte 
hvorfor han hadde fått så fin pokal.

– Det kan du få også, bare du er «troil-
lat» nok, var svaret, og så måtte vi flire 
begge to.

Det var mye mat og mye omsorg hos 
min tante, og det ble en «stortur» for en 
liten gutt.

Siden det går fort mot jul, må jeg ta med 
litt om en førjulsaktivitet jeg drev en del 
med som guttunge. Jeg hadde funnet ut at 
salg av julehefter eller «julbøker» kunne 
være ganske innbringende. Så jeg skrev et-
ter og fikk tilsendt hefter i god tid før jul.

Det første året hadde jeg bare religiøse 
hefter, så som Hellige Jul, Fast Grunn 
og Tonar om Fred. Men jeg skjønte fort 
at skulle jeg få økt omsetninga, så måtte 
utvalget bli mer variert. Så neste år hadde 
jeg i tillegg Vangsgutane og Tuss og Troll.

Området mitt var stort, og så vidt jeg 
kunne skjønne var jeg uten konkurranse. 
Olufine for riktignok rundt og solgte Sa-
menes Venn, men det trodde jeg ikke skul-
le ha noen innvirkning på min omsetning. 
Etter hvert lærte jeg kundene å kjenne, og 
ikke minst skjønte jeg at småprat om vær 
og vind og kjentfolk virket gunstig inn på 
salget.

Berntine ville bestandig høre hvordan 

det sto til med min bestemor på Gilde. Jeg 
gjorde rede for det, og så måtte jeg endelig 
hilse henne. I huset til Berntine var jeg litt 
«husvarm», hun var bestemor til kamera-
ten min, og dermed en sikker kunde.

Olaus var en trofast kirkegjenger, men 
nå var han blitt gammel. Han brukte ster-
ke briller, så tjukke brilleglass hadde jeg 
aldri sett. Vi måtte inn på finstua, der sto 
det et stort rundt bord midt på gulvet. Jeg 
dro vekk alle stolene, og så la jeg heftene 
mine pent langs kanten rundt hele bor-
det. Tegneserieheftene lot jeg være igjen i 
veska, trodde kanskje ikke det var Olaus 
sin sjanger. Han gikk rundt bordet, med 
nesa helt nedi, og studerte hvert enkelt 
hefte. Olaus kjøpte alle!

Før jeg starta på heimturen, måtte jeg 
innom Asbjørg. Jeg banket  på kjøkken-
døra, og der sto hun midt i julebaksten, 
med mel langt oppover armene. Med en 
viss skepsis spurte hun hva slags hefter 
jeg for med da. – Vangsgutane og Tuss og 
Troll, svarte jeg. 

Da storflira hun, og slo hendene sammen 
så melskya sto. Ja, de heftene skulle hun 
jammen ha. Så var hun snar opp i skapet 
etter koppen med småpenger, og dermed 
var vi like glade og fornøyde begge to.

I måneskinnet sparket jeg heimover, det 
hadde vært en god dag for en liten julehef-
teselger. Det ble nok ei råd med gaver og 
godsaker til jul i år også.

Min utfordring går nå til Elena Berdal, 
blir interessant å høre fra hennes barndom 
i Sibir i Russland.

Terje By

Takknemlighetsprisen
Årets takknemlighetspris ble gitt til Ragn-
vald Herfjord.

Han ble takket for sin mangeårige innsats 
som kasserer for menigheten i Stoksund 
og for sin trofaste deltakelse på gudstje-
nestene i Stoksund kirke

Det er kirka i Stoksund som er Ragn-
valds kirke, og selv om han de seinere 
årene har bodd i sentrum, har han kjørt 
dit på søndagene. Også etter at han måtte 
slutte å kjøre selv, har han flere ganger 
sikret seg skyss med kirkens ansatte, som 
likevel skulle kjøre dit.

Vi gratulerer med en velfortjent pris. Fo
to

: S
tin

e K
jen

es
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Barnas hjørne

Send løsningen til oss innen 7. januar 2019. Den-
ne sender du inn til menighetsbladet@afjord.
kirken.no eller Menighetsbladet, Øvre Årnes 7, 
7170 Åfjord. Husk å skrive navnet og adressen 
din. Vinner av premie for kryssord i forrige num-
mer, ble Aksel Bratland. Premie er sendt i posten.

VANNRETT
1. Høytid 
4. Bøye knærne 
6. Katt 
7. Smart 
9. Ytret

LODDRETT
1. Julas hovedperson
2. Norsk villdyr 
3. Skratte 
4. Kåre Pedersen 
5. Ingenting 
8. Thor Heyerdahls båt

Felles konfirmantopplegg
Sokneprest Eric Amorelius er dessverre 
langtidssykmeldt. Vi hadde møte med 
prost, sekretærer og kirkeverger på 
Nord-Fosen i slutten av august, hvor vi 
diskuterte hva vi kunne få til for at årets 
konfirmanter skulle få et fullverdig og for-
utsigbart konfirmasjonsopplegg. Det ville 
ikke blitt bra nok om det kom forskjellige 
lærere hver gang. 

I møtet kom vi fram til at for dette sko-
leåret slår vi konfirmantkullene på Nord-
Fosen sammen, og har felles opplegg for 
dem. 

Vi har til nå hatt en vellykket konfir-
mantweekend på Mjuklia, en fellessam-
ling på Momyrstua. Når det gjelder den 
vanlige undervisningen, vil den i hoved-
sak foregå i Åfjord kirke.

Ved å samle konfirmantene på denne 
måten, vil de få mulighet til å bli kjent med 
hverandre på tvers av kommunegrensene, 
og alle konfirmantene og deres foresatte 
vet hvem de kan forholde seg til. Sokne-
prest i Åfjord, Kristian Kjenes, blir under-
visningsleder, og menighetspedagog Stine 
Kjenes er med på all undervisning. Hun 
har også ansvar for logistikken som følger 
med når et så stort kull skal organiseres. 

Vi er overveldet over den positive mot-
takelsen vi har fått blant konfirmantene og 
deres foresatte når vi har formidlet denne 
planen. Vi gleder oss over arbeidet som 
har kommet så godt i gang, og for at vi 
har fått mulighet til å bli kjent med alle de 
flotte ungdommene vi har på Nord-Fosen.

Kristian og Stine Kjenes

Det er ingenting å utsette på innsatsen når cirka 60 konfirmanter er samlet på leir på 
Mjuklia. Foto: Stine Kjenes
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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 menighetspedagog Stine 
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

Hva er din drømmekirke/
drømmemenighet?
Hvordan ser din drømmekirke ut? Da 
tenker jeg ikke nødvendigvis på selve byg-
get, men på det som foregår inni kirka.  
Det hadde vært spennende å høre hva alle 
menighetsbladets lesere tenker om dette.

Jeg har lyst til å skrive litt om hvordan 
min drømmekirke er.

Jesus er sentrum i kirka. Det er Hans 
oppstandelse fra døden som er grunnen 
for at vi samles som kirke og menighet.  
Derfor fortjener Jesus å stå øverst.

Mennesker! Min drømmekirke er full av 
mennesker, i alle aldre. Det er nyfødte ba-
byer som ser med store øyne opp på stjer-
nene i taket, som blir sunget for og bysset. 
Som får ride ranke og ro, ro til fiskeskjær.  
Som blir ammet i kirkebenken fordi det 
var nå det var tid for mat. Det er toårin-
gen som har lært å løpe. Som løper fort, 
fort nedover midtgangen i kirka mens det 
kiler i magen så det bare må komme et 
hvin! Det er seksåringen som nettopp har 
begynt på skolen. Og det er 12-åringene 
som skal få overnatte i kirka. Også kon-
firmantene da. Den flotte gjengen som nå 
har blitt ungdommer. De som ikke lenger 
synes at de kan løpe nedover midtgangen i 
kirka, men som slipper seg løs og blir med 
på leken når det åpnes for det.

Det er det unge, forelska paret som 
kommer for å fortelle hele verden at de vil 
leve sammen, og når de kommer tilbake 
med sitt lille barn som de ønsker å få døpt 
i kirka. Det er familien som kommer litt 
slitne etter en lang uke, for å feire gudstje-
neste. Det er de enslige som ønsker å være 
en del av et større fellesskap. Og det er de 
eldre. De som ikke lenger er yrkesaktiv, 
men som har mye å bidra med til felles-

skapet, og de som ikke lenger orker å bidra 
så mye, men som gjerne kommer til kirka 
for å feire gudstjeneste søndag etter søn-
dag. For i min drømmekirke kommer alle 
disse menneskene jevnlig til kirka vår. De 
kjenner at de er en del av fellesskapet, og 
de føler at her hører de hjemme.

Inkluderende fellesskap. Det er sånn det 
er i min drømmekirke. Alle blir inkludert, 
ingen føler seg utenfor. I min drømme-
kirke blir alle sett av noen.

Og vi har mat. Maten er viktig i et fel-
lesskap, så også i kirka. Nattverdbordet 
er fullt i min drømmekirke. Alle stormer 
fram, unge som gamle, fordi de har forstått 
at nattverdbordet er dekket for alle. Det er 
ikke premiebordet for de «superkristne». 
Det er bordet for alle som vil være en del 
av fellesskapet i kirka. Etter gudstjenesten 
fortsetter festen med kirkekaffe. Hvor fint 
er det ikke å høre hvor lett praten rundt 
kaffebordet går? Mat gjør noe med oss, 
det løser opp stemningen.  I min drøm-
mekirke serveres det også annen mat. 
Ungdommene som bor på hybel har en 
egen ettermiddag hvor de får middag, og 
mulighet for sosialt samvær med hveran-
dre og noen voksne som har tid for dem. 
En annen ettermiddag dekkes langbordet 
for barnefamiliene som har en travel hver-
dag, og for de enslige som savner et felles-
skap når de spiser middag.

En annen ettermiddag tennes lysene i 
kirka, Bibelen blir hentet fram, noen har 
samlet seg for felles bibellesning og salme-
sang.

Og ikke minst, i min drømmekirke er 
det mange frivillige som bidrar. Alle mine 
drømmer for kirka er ikke gjennomførbar 

om ikke vi har frivillige som stiller opp!  
Der trenger vi frivillige som kan bidra 
med bibellesning, som forsangere, som 
dåpsverter, og som kan styre teknikken 
under gudstjenesten. Vi trenger frivillige 
som kan ordne med kirkekaffe, som kan 
ta seg av middagslaging, og som stiller opp 
når barn og unge samles. Vi trenger frivil-
lige som kan besøke ensomme, som kan 
kjøre for dem som gjerne vil i kirka, men 
som ikke greier å komme seg dit alene. Vi 
trenger frivillige som fyller kirka med sitt 
engasjement! 

Jeg kom over et dikt av Torhild Moen 
som beskriver min drømmekirke så fint, 
jeg avslutter med å dele det med dere.

Min kirke
Min kirke er full av smil og lys og varme.
Menneskene hilser på hverandre
Og sitter tett sammen i kirkebenkene.
Min kirke er åpen for alle mennesker.
De gamle som ikke hører så godt,
Lukker øynene og hviler.
De travle glemmer tiden og lytter.
Unge mennesker danser i min kirke
Og barna ler høyt.
Min kirke er full av Gud
Og Gud er hos menneskene
Gjennom smilene,
Lysene, varmen og Ordet.
Det er godt å være i min kirke.
Og derfor kommer
Menneskene dit.
 Torhild Moen 
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Jubileumskonfirmanter 2018
Tradisjon tro ble det også i år bedt inn til felles samling for de som ble konfirmert i Åfjord og Stoksund for 50 og 60 års siden. 
Dagen startet med gudstjeneste i Åfjord kirke, middag på Fosen Fjord Hotel og rundet av med gudstjeneste i Stoksund kirke.

50-års konfirmanter Åfjord
Bak fra venstre: Odd Bratland, Tove Stjern Brandal, Odd Hårstad, Oddbjørn Stjern, Per 
Dolmseth, Kjell Mandal, Nils Mølslet.
Rad 2 fra venstre: Erna Berdal, Inger Nilsen, Gerd By, Randi Tårnesvik, Kirsti Brækkan, 
Henny Humstad, Åshild Forfot, Astrid Selnes og Iren Berdal.
Foran fra venstre: Reidun Sagnes, Torill Hanger, Brit Jakobsen og Karin Bugten.

Bak fra venstre: Ole Johannes Kverndal, 
Harald Johannes Naustan, Petter Mon-
stad, Arvid Staven, Torbjørn Stjern, Svein 
Rotnes, Arne Braseth.
Rad 2 fra venstre: Bjørg Tronga, Randi 

60-års konfirmanter Åfjord

Slik kan du påvirke kirken
– Vil du påvirke hvordan kirken fremstår, 
eller hvordan kirken skal arbeide i ditt 
lokalsamfunn, er muligheten her akkurat 
nå, sier Knut Kittelsaa. Han er ansvarlig 
for gjennomføringen av Kirkevalget 2019 i 
Nidaros. Og han oppfordrer alle til å gripe 
muligheten og stille som kandidat.

Arbeidet med å finne gode kandidater 
til trønderske menighetsråd og bispe-
dømmeråd er absolutt i gang. Slik skal 
et moderne kirkedemokrati fungere; alle 
medlemmer skal ha mulighet til å påvirke 
sin lokale kirke og menighet.

– Dette er et allsidig og spennende verv. 
Å sitte i menighetsråd gir muligheter i 
alle retninger i lokalsamfunnet. Det kan 

handle om kultur, eldreomsorg, tros-
opplæring, kirkebygg eller hvordan den 
lokale gudstjenesten skal være. Kirka skal 
ikke tres nedover hodet på dem som bor i 
bygda, alle som bor der skal ha mulighet 
til å påvirke, understreker Kittelsaa.

Han har vært prest i Nidaros i over 40 
år, og kjenner derfor trønderkirka bedre 
enn mange. Nå besøker han menigheter 
i hele bispedømmet for å informere om 
Kirkevalget og inspirere til å stille opp på 
listene.

- En lokal valgkomité setter opp en liste 
i hver menighet, her håper vi at folk sier ja 
om de blir spurt. I tillegg er det mulig for 
hvem som helst å sette opp en egen liste. 
Så lenge nominasjonsgruppa er registrert 

innen 1. mars og ferdig liste er på plass 
til 30. april, er den med i valget, forteller 
Kittelsaa.

SNART 100 ÅR MED DEMOKRATI
Kirken har etter hvert en lang demokratisk 
tradisjon. Det første menighetsrådsvalget 
var i 1923, deretter har kirke og menighet 
blitt styrt av helt vanlige mennesker fra lo-
kalsamfunnet, og dermed blitt ytterligere 
forankret.

– Prestene har ikke lenger enerett på å 
drive kirken. Den skal styres og eies lokalt. 
For å få til det, trenger vi et aktivt og bredt 
forankret kirkedemokrati, sier Knut Kit-
telsaa.

Det betyr at jobben ikke er gjort når 
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50- og 60-års konfirmanter Stoksund
Bak fra venstre: Sigrund Stjern, Sverre Solstrand, Oddvar Guttelvik, Asle 
Morkemo, Holger Stjern, Kari Lian Myrvold, Turid Lysø, Ragnhild Neder-
hoel, Hans Ivar Berge, Halgunn Storvik, Jorid Hopstad og Randi Rømma.
Foran fra venstre: Aud Martinsen og Nella Bugge

Stjern, Liv Hanger, Solveig Berdahl, Irene Hammer og 
Liv Forset.
Foran fra venstre: Astrid Jørgensen, Gerd Amundal og 
Solbjørg Haugsnes.

det riktige antall kandidater er på plass. 
På dagen for selve kirkevalget i september 
2019 er det minst like viktig at flest mulig 
av kirkens medlemmer møter opp og gir 
sin stemme. Slik kan alle være med på å 
påvirke.

SKAL VELGE BISPEDØMMERÅD OG 
KIRKEMØTE
Det er ikke bare lokalmenigheten sitt råd 
som skal velges i Kirkevalget 2019. Hvert 
bispedømme har også et eget bispedøm-
meråd, som vedtar regionale kirkesaker, 
deltar i nasjonale høringer om kirken eller 
gjennomfører tilsettinger av prester og 
andre ansatte.

Og ikke minst: Bispedømmerådenes 
medlemmer utgjør Kirkemøtet. Dette er 

kirkens «storting» som behandler over-
ordnede nasjonale saker. Denne perioden 
har Kirkemøtet for eksempel avgjort den 
mye omtalte saken om likekjønnet vigsel.

– Til valg for bispedømmeråd og kir-
kemøte kan nominasjonskomitéens liste 
absolutt suppleres med selvstendige lister. 
Det er en viktig del av kirkedemokratiet. 
Grupper som vil stille egen liste må regis-
trere seg innen utgangen av 2018, og ha 
listen klar innen 30. april, forklarer Kit-
telsaa.

Magne Vik Bjørkøy

Å bli med i menighetsråd og bispedømme-
råd kan være din mulighet til å påvirke kir-

ken i lokalsamfunnet, sier Knut Kittelsaa. 
Han er prosjektleder for Kirkevalget 2019 i 

Nidaros. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)
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Takk til Ludvik
Ludvik har hatt stafettpinnen som kirketje-
ner i Åfjord i mange år. 

Og hvilken etappe han har hatt!  
Jeg har vært så heldig og alltid jobbet med 
fantastisk dyktige kirketjenere. 

Da jeg flyttet fra Berlevåg, var det flere 
som spurte: vil du overleve uten kirketje-
neren fra Berlevåg Det gikk veldig bra, 
ikke minst på grunn av Ludvik. 

Det er helt utrolig hva den mannen kan. 
Han er en flott type som det er lett å bli 
glad i. Det er ikke uten grunn at vi valgte 
han som fadder til en av våre sønner. 

Ludvik har vært en institusjon i Åfjord, 
og det er ikke få som har vært i bua til 
Ludvik. Kaffesupen er et begrep. Ludvik 
har vært flink til å ta kontakt når det har 
trengtes, og latt folk være i fred når det har 
trengtes.

Alt har vært på stell, ute som inne. Tje-
nesten har han utført verdig og flott. Det 
har vært rene golfgreenen på kirkegården. 
Ludvik har vært fortvilet de gangene gres-
set eksploderer og løvetannen vokser 10 
cm om dagen og det regner og Ludvik ikke 
kan klippe plenen. 

Han er kjent langt utenfor menighetens 
grenser, de snakker om han i bispedøm-

met, den herlige kirketjeneren i Åfjord. 
Kirka mi, sier han om Åfjord kirke, for 

Stoksund kirke det er annekset.
Ludvik er en naturelsker, han har mye 

felles med sin like kjente navnebror Lud-
vig fra Flåklypa. Vår Ludvik tar av seg 
hatten når de forskjellige trekkfuglene 
kommer tilbake etter en sydentur og han 
ønsker de velkommen hjem igjen. 

Avskjedsgaven til Ludvik blir kirka di, 
Åfjord fuglekirke i Imsen. Nå kan du være 
kirketjener der.

Nå venter forhåpentligvis en lang og 
god pensjonisttid. Det er deg vel unt, og 
husk at du alltid er velkommen til kirka di.

Hilsen Kristian

Fosengaven 2018
«Det folk som vandrer i mørket, skal se 
et stort lys».

En av Fosengavens oppgaver er å løfte 
opp, og heie på mennesker som har viet 
sitt liv for å skape en bedre verden for 
andre.

En annen er at barn og unge på Fosen 
skal møte slike helter, og slik bli inspi-
rert til å gjøre en forskjell.

Det er noe av grunnen til at vi i år 
igjen får besøk av Erlend Johannessen 
på Fosen.

Møte med gatebarna i Tacloban, 
skulle for alltid forandre Erlends liv.

«Det ble et valg. Og det var alt, el-
ler ingenting. Det ble for personlig og 
nært til at jeg kunne snu ryggen til», 
har han uttalt i ettertid.

Siden har han, og alle de andre fri-
villige i Streetlight, spredt lys, varme, 
glede, fremtid og håp til tusenvis av 
filipinere. I storm og motgang har de 
holdt ut. Og vist at det nytter!

Og denne historien skal rundt 1000 
barn og ungdommer på Fosen få høre.

Derfor inviterer vi fosningene igjen 
til å være med. Denne gangen er penge-
ne øremerket skolegang og utdannelse.

La lyset i år få spre seg helt fra Fosen, 
og ned til de som bor i slummen på den 
andre siden av jorden.

Og vi gjentar: Hvis alle på Fosen gir 
en julegave på 100 kr til arbeidet, har vi 
samlet inn 2,5 millioner.

DET hadde vært en flott julegave, og 
et kraftig heiarop fra Fosen det.

Takk for ditt bidrag.
Med ønske om ei rik og velsignet 

julehøytid.
«Den største gleda ein kan ha, det er 

å gjera andre glad».
For Fosengaven, Geir Yngve Hovde

FAKTA:
Ludvik Fageraunet vokste opp i 
Imsen, og har blant annet bodd 
og arbeidet 17 år i Stockholm.  

Han kom tilbake til Åfjord i 1992 
og jobbet i fem år som vakt-

mester på skolen, før han fikk 
stillingen som kirkegårdsarbeider 
ved Åfjord kirke i 1997. Noen år 
seinere, da Gunvald Adsen måtte 
gi seg, overtok han også ansvaret 

for tjenestene inne i kirken.

Ludvik fikk overrakt en miniatyrkirke, laget av Asgeir Frønes, under avskjeden i kirka av 
sogneprest Kristian Kjenes.
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I en natt så klar og kald, 
av en ung og tapper mor, 
i en krybbe, i en stall 
fødtes håpet til vår jord. 
Så umerkelig, - så stille, 
byens gater helt forlatt. 
Ingen opptog for den lille. 
Lyset kom en vinternatt 
 
Gjeterne satt rundt sin grue, 
skremtes opp av lys og lyd. 
Himlen stod i veldig lue. 
Engler sang om fred med fryd: 
Ikke frykt, vær ikke redde, 
Gud er kommet til vår jord. 
Nå i natt var det det skjedde. 
Gå til barnet og hans mor 

I det stille, til de små, 
bringer Jesus håp og fred. 
Og han kommer, da som nå, 
fra sin himmel til oss ned. 
Julenatt med lys og glede 
minner oss om Gud som kom. 
Evig er han her til stede. 
Nå står grav og krybbe tom
 Tekst:  Bjørn Eidsvåg

Vil du være med og gjøre en forskjell?
Vær med og støtt skolelagets arbeid i 
Makedonia! En del ungdommer fra Åfjord 
Kristne Skolelag skal dra til Makedonia 
påska 2019 for å gjøre hjelpearbeid, noe 
vi også gjorde påska 2017 der vi blant an-
net restaurerte et hus til en blind mann. 

Vi skal hjelpe til på et kvinnesenter, orga-
nisere og utføre en fest for sigøynere som 
bor i en leir, vi skal dele ut matposer, klær 
og leker til barnehjem, og vi skal støtte en 
dame som bor i et falleferdig hus i Albania 
økonomisk. Misjonæren vi samarbeider 
med vil organisere oppussing av huset. 
3000 euro er det som trengs inkl materiale 
og arbeidsfolk som leies inn. Ikke alle de-
taljer på hva vi skal bidra med er på plass i 
skrivende stund.  Alle gaver vi mottar går i 
sin helhet til hjelpearbeidet.  

Ellers ønsker vi at ungdommene fra 
Åfjord skal få et virkelig bilde av verden, 
og bli sint på urettferdighet! Vi ønsker at 
de skal få et hjerte for å elske sin neste og 
erfare at man kan gjøre en stor forskjell 
for noen!

Er dette noe du vil være med å støtte? 
Overfør til skolelagets konto: 4345 45 

12384 og merk innbetaling «Makedonia 
2019». Legg gjerne igjen epostadressen 
din der. Vi sender ut et reisebrev til alle 
som har bidratt. Vi kan ikke gjøre alt, men 
alle kan gjøre litt!

Ved spørsmål, eller ønske om bilag ta 
kontakt med Ingvill Hoås Butli i Åfjord 
Kristne Skolelag. Telefon 98460238 // 
ingvill_h@hotmail.com // eller ta kon-
takt via Facebook. 

Julehilsen fra menighetsrådet
På vegne av Åfjord og Stoksund menighetsråd vil jeg med 
denne fine, enkle og beskrivende julesangen ønske alle 
sammen en riktig God Jul og et Godt Nytt år.

Edmund Hårstad

Åfjord Kristne Skolelag var i 
Makedonia i påska 2017. Neste 
påske reiser skolelaget nedover 
ig jen. Der skal de blant annet 
dele ut klær og leker på et barne-
hjem. Foto: Ingvill Hoås Butli
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Personalia
Denne spalten er åpen for personlige hilsener. Anbefalt annonsepris er kr 100,-. An-
nonsen betales til Menighetsbladets konto 4345.06.19214, eller VIPPS nummer 
112535.

n Hjertelig takk for all vennlig delta-
gelse og minnegaver ved vår kjære mor 
Johanne Nilsens bortgang og begravelse. 
Takk for god pleie ved omsorgsboligen.

Åse Marie, Inger Johanne m.fam

n Hjertelig takk for gaven til Stokkøy 
Blomsterfond i forbindelse med 
slektstevnet etter Iver Gabrielsen.

Stokkøy Blomsterfond

n Hjertelig takk til deg, Ludvik, for at 
du planta og stelte på mine foreldres 
grav. Takk for all hjelpsomhet som du  
har vist til meg og mange, mange andre i 
din tid på kirkegården.

Hanna

n Hjertelig takk for all vennlig deltakel-
se, blomster og minnegaver ved Tordis 
Korsnes sin begravelse. En spesiell takk 
til Åfjord Helsesenter gr.2 for god pleie 
og omsorg. 

Helge Frønes og øvrige familie

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Åfjord helsesenter, gr 2, i forbindelse 
Tordis Korsnes begravelse. 

Barbro Ugedal, sykehjemmet

n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Hjemmetjenesten, Omsorgsboliger Fløy 
B, i forbindelse med Johanne Nilsen sin 
begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal, 
Hjemmetjenesten

 
n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Hjemmetjenesten, omsorgsboliger Fløy 
B, i forbindelse med Jon Larsen sin be-
gravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal, 
Hjemmetjenesten

 
n Hjertelig takk for minnegave gitt til 
Hjemmetjenesten, Vassnesset i forbin-
delse med Sverre Tinnen sin begravelse.

Gunnveig Årbogen Ugedal, 
Hjemmetjenesten

Livets gang
Åfjord
Døpte
09.09.2018 Erik Årbogen Johansen
23.09.2018 Luna Finseth-Wold
23.09.2018 Benjamin Svenning
21.10.2018 Heine Lian Rømma
21.10.2018 Maiken Herland By

Vigde
20.11.2018 Ingjerd og Oddmund   
 Helge Mørreaunet

Døde
03.09.2018 Johanne Nilsen f. 1921
30.09.2018 Svein Eivind Rotnes f. 1943

Stoksund
Døpte
28.10.2018 Lilja Kristine Solberg

Åfjord Begravelsesbyrå a/s 
Tlf 911 68 203

 

 

  

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Vi hjelper deg med 
blomster til alle anledninger

ÅFJORD, TLF 72 53 12 33

Julearrangementer i kommunen
SENTRUM
ADVENTSSTUND PÅ 
Å MISJONSHUS 
9. desember kl 16.00
Vi synger julesanger, leser juledikt 
og bibeltekster og deler juletanker. 
det blir kaffe med mye god bakst til. 
Alle er velkommen!

SENTRUM
JULETREFEST FOR 
HELE FAMILIEN 
Lørdag 29. desember  (5. juledag) 
kl 17.00 på Å misjonshus. 
Gang rundt juletreet. 
Andakt. Leker/konkurranser. 
Bevertning. 
Alle er hjertelig velkommen!

STORDALEN
JULESALG PÅ BY BEDEHUS  
LØRDAG 1. DESEMBER  KL 13.00
Åresalg, adventsstund, tombola for 
barna.
Salg av husflidsvarer, karbonader 
med erter, dessert, lefser m.m.

SØRDALEN
TRADISJONELL JULETREFEST
2. juledag i Sørdalshuset kl 15.00 
Juletregang, bevertning. Leker og 
underholdning. 
Velkommen!

            AURORA 
DESIGN & MEDIA AS

AURORA FORLAG

   AURORA 
DESIGN & MEDIA AS

AURORA FORLAG

Hvert sted, hver kommune har sine unike og vakre steder. Naturen gir 

oss mange flotte opplevelser, uansett hvilken årstid vi oppsøker den. 

Åfjord har et rikt mangfold av natur å by på. I Åfjordsnatur har Arne 

Hugdal samlet noen av sine beste fotografier og opplevelser som han 

deler med oss. Plante- og dyreliv, fjell og sjø, innland og kyst. 

Det er lett å kjenne på godfølelsen når du blar i boka og kanskje pakker 

sekken for å oppleve naturen selv etterpå. God tur!

788269 04 15079 >

ArNe HuGDAl

åfjordsnatur
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ISBN 978-82-690415-0-7

SUPER JULEGAVE: Vakrere bok om 
Åfjord får du ikke! Unike og flotte bilder av 
naturen vi er så glad i. AV ARNE HUGDAL. 

Kjøp på Ringo, eller direkte fra Aurora Forlag. 
Tlf 92 44 36 96.

TEAM SKJÆRGÅRD
17. januar blir det konsert i Åfjord kirke med Team Skjærgårds. Team-
et er et samarbeid mellom Skjærgårds Music and Mission Festival og 
Musikkfolkehøgskolen Viken. Følg med for tidspunkt. Vi gleder oss!

Go to the swatches panel
to �nd the patterns

Merry Xmas
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n Søndag 02.12 - 1. søndag i advents- 
tiden
Luk 1, 76-79
n Stoksund kirke kl 16.00 
Lysmesse ved Kristian Kjenes. Ofring til 
Menighetsarbeidet.
n Åfjord kirke kl 20.00 
Lysmesse ved Kristian Kjenes. Ofring til 
Menighetsarbeidet.

n Tirsdag 4. desember 
n Stoksund kirke kl 19.00. Julekonsert.

n Søndag 16.12 - 3. søndag i advents-
tiden
Joh 5,31-36
n Åfjord kirke kl 17.00. Julekonsert.

n Mandag 24.12 - Julaften
Luk 2,1-20
n Åfjord helsesenter kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Ofring til Kirkens Nødhjelp.
n Stoksund kirke kl 13.00 

Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Ofring til Kirkens Nødhjelp.
n Åfjord kirke kl 15.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.   
Ofring til Kirkens Nødhjelp.

n Tirsdag 25.12 - Juledag
Joh 1,1-14
n Åfjord kirke kl 12.00 
Høytidsgudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Nattverd. Ofring til Blå Kors Norge.

n Fredag 28.12 - 
n Åfjord kirke kl 16:00 
Gudstjeneste med myndighetsmarkering 
ved Stine Kjenes og Kristian Kjenes. 
Nattverd. Ofring til Norges Kristelige 
Student- og Skoleungdomslag.

n Søndag 13.01 - 2. søndag i åpenbar-
ingstiden
Joh 1,29-34
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.

Vi minnes våre døde i 2018.
n Stoksund kirke kl 18.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Vi minnes våre døde i 2018.

n Søndag 27.01 - 4.s.i åpb.tiden
Ordsp 14,21-22.25.31
n Åfjord kirke kl 11.00 
Tårnagentgudstjeneste ved Stine Kjenes 
og Kristian Kjenes. Nattverd.

n Søndag 03.02 - 5.s.i åpb.tiden
Joh 5,1-15
n Åfjord kirke kl 11.00 
Speidergudstjeneste ved Kristian Kjenes.

n Søndag 17.02 - Såmannssøndagen
Matt 13,24-30
n Åfjord kirke kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Nattverd.
n Stoksund kirke kl 14.00 
Gudstjeneste ved Kristian Kjenes.
Nattverd.

Gudstjenester i desember, januar og februar

Aktivitetskalender
n Å misjonsambandsforening, alle 
møter kl 19:
n Torsdag 13. desember, misjonsmøte på Å 
misjonshus
n Torsdag 17. januar, misjonsmøte med 
årsmøtesaker på Å misjonshus
n  Torsdag 31. januar, misjonsmøte hos 
Venke og Geir Tinnen

n By misjonsforening, alle møter kl 19:
n  Lørdag 1. desember, julesalg på By bede-
hus kl.13.00
n  Mandag 3. desember, foreningsmøte hos 
Nordis og Per Ove Hårstad
n  Mandag 14. januar, foreningsmøte hos  
Magnhild og Ingvar Hårstad
n  Mandag 28. januar, Årsmøte på By bede-
hus, for NLM, Normisjon og bedehuset

n  Misjonshusets kvinnegruppe:
n    Tirsdag 11. desember, hos Else Koren 

Nesheim, kl 19.30
n    Tirsdag 22. januar, møte på Å misjons-

hus, med årsmøtesaker kl 19.30
Om noen trenger skyss, ta kontakt på tlf. 
907 83 681 eller 482 07 471

n  Å misjonshus:
n   Bønnemøter hver mandag kl  19.15

n Sørdalen misjonsforening:
n  Tirsdag 4. desember, misjonsmøte hos 
Liv Kirsti og Edmund Hårstad kl.19.30
n  Tirsdag 22. januar, årsmøte på bedehu-
set kl.19.00

n Musikkoret Håp:
Øvelser på Å misjonshus, annenhver 
mandag kl.19.30-21.30
n  10. desember n 7. januar n  21. januar n  4. 
februar n  25. februar

n  Stokkøy baptistmenighet på Betania:
n  Søndagsmøte 2. desember 
n  Søndagsmøte 6. januar

n  Babysang i kirka hver onsdag kl 
12.00:

n Kontaktperson menighetspedagog Stine 
Kjenes.

n  By Fritidsklubb på By Bedehus kl 19-
21

n  Onsdag 5. desember n  Onsdag 16. januar
n  Onsdag 30. januar

n  Lørdagskolen på By bedehus,  
4-10 år, kl 09.45-11.00:

1.desember n  12. januar n  26. januar 
n  9. februar n  23. februar

n  Skolelaget på By bedehus  
kl 18.00-21.00:

n  Onsdag 28. november 
n  Fredag 14. desember, juleavslutning for 
skolelaget
n  Onsdag 9. januar

n  Maksklubben og Yngres på  
Å misjonshus, mandager kl 18:

n  10. desember

n  Agentklubben på Sørdalen bedehus 
kl 17.30-19.00

n  Mandag 10. desember n  Mandag 14. 
januar 

n  Spre glede på Betania, Stoksund  
kl 11.00-12.30:

n  Lørdag 1. desember n  Lørdag 5. januar

Barn og ungdom
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Når er det godt nok?
 Da er det atter tid for å skrive en julehilsen til menig-
hetsbladet. Dette er den fjortende hilsen jeg skriver. 
Jeg føler at det er vanskelig å finne på noe nytt år et-
ter år. Når er det godt nok? 

Jeg lever i spenningen mellom noe nytt og konti-
nuitet. Jeg har snakket om dette til flere og de sier: 

«Slapp av, kontinuitet er kjempeviktig, folk tåler å 
høre det samme flere ganger, også i julen.» Klarer jeg 
det, å slappe av? Ja når er det godt nok?

Så i år kommer det en hilsen til alle dere som lurer 
på om det er godt nok det du gjør i desember:

Til deg som strever med å finne den rette julestem-
ningen. Til alle dere som strever med å overgå de fan-
tastiske vellykkede juleforberedelsesbildene i sosiale 
media. Slapp av. Det kan godt tenkes at det er godt 
nok det du steller i stand. Jeg er nesten sikker på det. 
Gavene hvor det kanskje er like mye tanken bak som 
teller. Du må ikke være med på den hysteriske kjøpe-
karusellen. Rengjøringen, den blir sikkert god nok. 
Baksten som sikkert blir bra nok, ribba, pinnekjøttet, 

lutefisken, rømmegrøten som sikkert blir bra nok. 
Jul er tradisjon, og tradisjon er jo gjentakelse av 

noe som er viktig. Det behøver ikke å være store grei-
ene. Ofte kan små og tilsynelatende uvesentlige ting, 
bli viktige tradisjoner. Klarer jeg å slappe av med at 
det sikkert blir godt nok, så kjenner jeg at jeg gleder 
meg til tradisjonene som prest. Barnehagebesøkene, 
skolegudstjenestene, andakten på kommunestyre-
møtet, besøket av Vassneset, lysmessa, julekonserten, 
gudstjenestene på helsesenteret, Stoksund kirke og 
Åfjord kirke, myndighetsmarkeringen, og noen dåp. 
Hver gang skal jeg igjen få fortelle sambygdingene om 
Gud som ble menneske, om Jesus som kom til jorden, 
som kom til oss. Til jorden vår, til hjertene våre og alt 
ble annerledes. Og vet dere hva? Da det skjedde var 
en stall bra nok. Det var bra nok for Gud. Jo, jeg skal 
overgå stallen med god margin. Da må det vel bli bra 
nok? 

Lykke til med juleforberedelsene og 
en riktig god jul.

Kristian

Bønn for Fosen
Velkommen til en ny inspirasjonshelg med 
undervisning, bønn og fellesskap for alle på Fosen.
Einar Strøm og Bjørn Roger Karlsen deltar 
på møtene.

Åfjord kirke fredag 18. januar kl 18.00. Oppmøte 
ved kirka før bønnevandring i Åfjord sentrum.

Lørdag 19. januar kl 16.00 er det møte på Å Mis-
jonshus. Eget opplegg for barna og enkel servering. 
Sang og musikk begge kvelder. Bønn for Fosen er et 
tverrkirkelige arrangement.

Julekonserter
Det blir julekonsert i Stoksund kirke 

tirsdag 4. desember 19.00.
Alle velkommen!

Det blir julekonsert i Åfjord kirke 
søndag 16. desember kl 17.00.

Kor, korps og solister deltar.
Alle velkommen!


