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Så rar t å være ed derkopp
med nøste i sin eg en kropp
o g spinne alle da g e .
Men hv or dan kan den gjemme på
så mang e kilometer tråd
i slik en liten ma g e?
Inger Hagerup

KVERNES
60. årgang

... tidlig en søndags morgen...
Et folk som ber og tror
Vi feirer gudstjeneste sammen! Alle
vi som kommer sammen til gudstjeneste i den kristne kirke har noe felles: Vi stoler nok på den treenige
Gud til å be.
Tittelen «Et folk som ber og tror» er
hentet fra en salme av Eyvind Skeie. Vi
finner den på nr. 110 i Salmer 1997:
Hører du den hemmelige sangen,
røster som forenes til et kor?
Ser du hvordan jordens folk og stammer
samles til et folk som ber og tror?
Etter prekenen i vår gudstjeneste samles
menigheten til to tydeligste uttrykk for tillit til Gud: trosbekjennelse og forbønn.
Det er denne tilliten vi står sammen om i
kirken over hele
jorden, samme
hvilket folkeslag
vi er en del av.
Foran
Guds
ansikt er vi ett
folk.
«Jeg tror på
Gud Fader, den
allmektige…»
Den
vanligste
trosbekjennelsen
i bruk i vanlige
søndagsgudstjenester i Den
norske kirke er
Den apostoliske
trosbekjennelsen: «Jeg tror
på Gud Fader,
den
allmektige…» Dette er en gammel dåpsbekjennelse med røtter i Roma på 200-tallet.
Det er også denne bekjennelsen som brukes hver gang det er dåp i vår kirke – det
er dette vi døpes til.
På høytidsdager brukes ofte Den nikenske
trosbekjennelsen (eller «den nikensk-konstantinopelske» hvis vi skal være helt korrekte): «Vi tror på én Gud, den allmektige
Far, som har skapt himmel og jord…» Det
er en lengre bekjennelse, utformet i
hovedsak på kirkemøtet i Nikea i 325. På
Eide brukes denne bekjennelsen i høymesser hvor det ikke er dåp.
Hvilken Gud?
Hovedpoenget med bekjennelsene er å si
noe om hvilken Gud vi tror på.Vi tror ikke
på hva som helst, men på den Gud som
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I 2012 begynte vi på en ny serie om de ulike
leddene i gudstjenesten vår. Ny gudstjenesteordning er innført i Den norske kirke, og det er
på tide å se nærmere på hva vi gjør når vi feirer gudstjeneste – og hvorfor vi gjør det.

har skapt alt som finnes, den Gud som er
så nær oss at vi kan bruke tiltalen ”Far”;
den Gud som har vist oss hvem han er i
Jesus Kristus, i hans liv, død og oppstandelse; den Gud som ved Den hellige ånd
er med oss, og som kan bruke helt vanlige
mennesker i en helt vanlig ”hellig, allmenn
og apostolisk kirke” for å gjøre godt mot
mennesker i dag.
Dette er vår felles tro. Det er ikke alltid
like lett å følge med i alle vendinger i
bekjennelsene.Aller først er bekjennelsen
uansett et uttrykk for
tillit til Gud. I stedet
for «tro» kunne vi
ofte sagt ”tiltro” eller
”tillit”. En Gud som
skaper for å få en verden å elske, som heller ofrer livet enn å
ofre oss, og som ikke
slipper oss alene ut i
de vanskelighetene vi
måtte møte, det er en
Gud det går an å
stole på.
Forbønnen
Så ber vi. I gudstjenesten er det oftest
presten som ber
mest, men dette er
hele menighetens forbønn.Vi ber for hverandre, for kirken vår, for samfunnet vi er
en del av og for den verden vi bor i. Og vi
gjør det nettopp fordi Gud er til å stole
på. Gud har ikke overlatt oss til oss selv –
og derfor kan vi komme til Gud med vår
klage, med vår takk, med våre håp og
drømmer, og med alt som ligger oss på
hjertet.
Forbønnen er også en god øvelse for oss
selvsentrerte mennesker: I forbønnen ber
vi for andre. En rett og god tillitsrelasjon
til Gud vender alltid oppmerksomheten
vår mot andre, mot den nøden og de krisene som vi ikke selv opplever, men som
altså likevel angår oss. Derfor hører det
også med å minne hverandre om det som
skjer i menighetene våre når vi er samlet
–kunngjøringene. Vi presenterer konfirmanter, vi ber for dåpsbarn, vi minnes de
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ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTER
I AVERØY OG EIDE
1 SAMLING
Forberedelse
- Klokkeringing
- Informasjon v/medliturg
- Stillhet og 3 klokkeslag
Prosesjon og inngangssalme
Inngangsord v/liturg
Samlingsbønn v/medliturg
Syndsbekjennelse (her i Averøy)
Bønnerop KYRIE
Lovsang GLORIA
(Dåp)
2 ORDET
Første bibellesning
Salme
Andre bibellesning
Evangelielesning
Preken
Trosbekjennelse CREDO
Salme
3 FORBØNN
Kunngjøringer (Averøy)
Syndsbekjennelse (plasseres her i Eide)
Forbønn
Kunngjøringer (Eide)
Takkoffer
4 NATTVERD
Nattverdsalme og forberedelse av måltidet
Takksigelse og bønn
Herrens bønn
Nattverdmåltid
Måltidets avslutning
5 SENDELSE
Salme
Velsignelse
Postludium
Utsendelsesord

døde – fordi vi angår hverandre, og fordi
ingenting er for stort eller for smått til at
vi ikke i tillit kan overlate det i Guds hender.
Tegn på tillit
Både forbønn og trosbekjennelse er
dypest sett tegn på tillit. Når ordene blir
for store for oss, kan vi likevel være med
på dem, fordi disse ordene i seg selv er en
gave Gud gir oss gjennom sin kirke,
gjennom alle som før oss har fått erfare at
Gud er til å stole på. Vi får ord som kan
bære oss både når vi har det for godt og
for vondt til å våge å stole på ham, på oss
selv eller på hverandre. Bruk dem!
Sigurd prest
Neste gang: Reiseniste

Valghøsten

Menighetsbladet

I skrivende stund er årets første høststorm akkurat avlyst.
Meterologene var enige: Sannsynligvis ville
restene av den tropiske syklonen Humberto
treffe kysten av Vest-Norge med nok av både
regn og vind i slutten av september. Alt lå til
rette for den første runden med ekstremvær
denne høsten, men så kom et lavtrykk fra SørAtlanteren og endret banen til stormen, slik
at den gikk nordover mot Island og Grønland.
Det ble ikke oss denne gangen. I stedet ble vi
lovet dager med sol og frisk bris. Uansett er
det ingen tvil lenger: Høsten er her, trærne
skifter farge og dagene blir kortere.
I et av de mest kjente «høstdiktene» vi har,
skriver den amerikanske poeten Robert
Frost:
To vegar skildest i haustgul lund,
og ein mann kan ikkje fara to,
så eg fylgde den eine med augo ein stund
og lenge såg mellom tre og runn
til han løynde seg bort på den tette mo,

grunner til å synes at livet er urettferdig.
I kirken spør vi også et annet spørsmål. Vi
samles ikke til gudstjenester og andre samlinger for å spørre «Hva vil du?». I stedet spør
vi: «Hva vil Gud?» Det er aldri et enkelt
spørsmål.Vi er opptatt av frihet, av friheten til
å gjøre det vi vil, ville det vi vil, være våre egne
herrer – selv om vi erfarer hvor maktesløse
vi kan være, hvor mye som avhenger av andre
enn oss selv.
Spørsmålet om hva Gud vil skal ikke være et
spørsmål som begrenser oss eller påtvinger
oss noe som er fremmed for oss. Det handler
om noe helt annet: Nemlig å oppdage at
samme hvor maktesløse vi måtte være,
samme hvor dårlige valgene våre skulle være,
samme hvordan vi skulle ønske at vi kunne
velge oss en annen fremtid enn den vi tror vi
får --

og tok så den andre, kor det no var,
men det var vel den som eg lika best
fordi han var grasgrodd og utrødd og rar,
endå båe synte no fotefar
om kanskje den fyrste var sliten mest,
og båe låg der i morgon-ro
med haustlauv som ingen klistra i leir.
Å, eg rekna med båe ein dag eller to!
Men eg visste kor greinut vegar må gro,
så eg tvila på om vi møttest meir.
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Eg skal tala om dette gamal og grå,
ein gong og ein stad langt frå her:
det var vegar i skogen eg kunne gå,
og eg valde den som var tråkka av få,
og all ting valde eg då og der.
Til norsk ved Sigmund Skard
De to veiene i høstskogen forteller oss noe
om hvordan valgene vi tar, former alt som
kommer etterpå, former selve livet vårt.
Denne høsten har det vært stortingsvalg, og
på sensommeren og tidlighøsten har alle
mediekanaler vært fulle av debatter, valgkamp
og valgomater – slik det alltid er i et valgår.
Overalt har det blitt satt fokus på alt vi kan
være med på å velge og påvirke. Det har lyst
mot oss: «Det er ditt valg! Hva vil du?»
Så har vi gått til urnene og sagt hva vi vil, hva
vi mener er best. Noen er fornøyde med valgresultatet, andre er det ikke. Men som oftest
er det ikke det vi styrer med, det vi kan velge,
som har størst innvirkning på hvordan livet
vårt ser ut. Andre velger for oss – eller vi må
ta imot det vi ikke visste at skulle komme,
som en høststorm eller tre.Vi har ofte gode

kirkekontoret@kirkeniaveroy.no

-- uansett vil Gud gå veien sammen med oss,
med trøst, med håp, med bekreftelser av hvor
verdifulle vi er bare fordi vi er skapt og finnes.
Høsten blir slik den blir. Noen ting vil vi
kunne velge, andre ting vil komme til oss.
Uansett er ingen veier gjennom høstløvet
ukjente for Gud.
God høst!
Sigurd prest
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www.kirkeniaveroy.no
Sokneprest i Bremsnes
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71 5134 02/950 70 027
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Soknepr. i Kvernes & Kornstad
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sokneprest.moller@kirkeniaveroy.no

Vikar: Leif Nordahl
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Kirkeverge (vikar)
Kristian Futsæter
Tlf. 913 26 730
kirkevergen@kirkeniaveroy.no
Spørsmål angående kirkegårdene
rettes til Kirkegårdsansvarlig
Rolf Rånes 911 58 833
Kantor
Chris Clifton
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clifton@online.no
Trosopplærer (se under Eide)
trosopplerer@kirkeniaveroy.no
Forsidefoto + side 3: Kari Sørdal

Glimt fra menighetene
KVERNES
Sommerkonsertene i Kvernes kirke er
fast innslag i et ellers «feriestilt» kirkelandskap på Kvernes. Alle 8 konsertene
hadde bra med tilhørere. Konserter med
lokale aktører ser ut til å dra flest publikum. Igjen må Chris Clifton ha stor takk
for det utrettelige arbeidet han legger ned
hvert år med å kontakte aktører og sette
sammen det hele. En kan lure på når han
har sin sommerferie.
«Åpent i Klippen før og etter» I forbindelse med sommerkonsertene har det
også denne sommeren vært maleriutstillinger i Klippen. Bjarne Jensen er fast hver
sommer, Marte Leithaug hadde sin første
utstilling i år. Valerie De Bree og Eva
Cathrin Ostnes hadde fotoutstillinger.
Rannveig Brøske stilte ut trykk/malerier.
Det er alltid åpent i Klippen før og etter
konsertene. Over kaffekoppen og med
nystekte sveler møtes folk til trivelig prat
med venner og kjente. Det er viktig med
gode møteplasser.
Riksantikvaren hadde befaring på kirkeområdet i juni hvor planer for skjerming
av kirketunet var eneste sak. Menighetsrådet har nå godkjenning fra riksantikvar,
fylkeskonservator og bispekontoret for

oppsetting av stakittgjerde ved kirkene
slik det var på begynnelsen av 1900-tallet.
Med stadig økende turisttrafikk er målet å
få arbeidet utført i høst slik at alt kan
være klart til våren.
Hverdagsgudstjeneste i Kvernes kirke
er ble avholdt torsdag 26. sept., litt for tidlig til å bli med her og litt for sent til å få
bilder og tekst til saken. Menighetsrådet
vil med slike gudstjenester legge alt til
rette for at også de med spesielle behov
skal kunne «komme seg» til gudstjeneste.
Det blir sørget for skyss, de som trenger
følge vil kunne få det. Etter gudstjenesten
inviteres alle til enkel middag i Klippen

hvor det blir sosialt samvær. Tilbudet er
for hele øya. Følg med for neste gudstjeneste.
Grunnlovsjubileet i 2014 skal også
markeres i landets mange kirker. Vi vet
det var en høytidelig markering i Kvernes
kirke ved 100-årsjubileet i 1914. Har noen
bilder fra denne markeringen? Alle opplysninger er av interesse, ta gjerne kontakt
med menighetsrådet.

KORNSTAD
Ved behov for kirkeskyss i Kornstad
menighet, kan du ringe en av disse: Ellen
Aae: 974 87 260, Bjørg Aae: 918 78 463,
Elin Seljehaug: 71 51 21 10, Dagny Vågen:
974 17 593
Kornstad menighet vil ha en vaske- og
ryddedugnad i kirka i slutten av oktober.
Dato er ikke bestemt ennå, men de som
er interessert, kan henvende seg til noen i
kommiteen, som består av Terje Haga,
Odd Magnar Fagereng og Marit Rangøy.
Dette blir både nyttig og trivelig!

EIDE
Taket på Eide kirke er ferdig. Etter at
den gamle sprø skifersteinen som hadde
ligget der i 140 år ble fjernet, ble taket
rettet opp, skorsteinen fjernet og nytt tak med alt nødvendig, ny altaskifer ikke
minst, lagt på tidligere i høst.
Siden taket var i mye bedre
forfatning enn fryktet, blir
det omtrent etter budsjettet selv om taket måtte rettes opp fra den «salryggheten» det hadde fått.
Utbyggingen av Eide kirke
er omtalt på baksiden av
dette bladet.
Menighetsrådet venter i
skrivende stund på tegningene av Eide nye
kirkegård som skal utvides så snart alle
papirer og vedtak er på plass.
Møtegodtgjørelser var tema på et
menighetsrådsmøte tidligere i år. Da ble
det vedtatt å fjerne denne ordningen. Men
siden både kommunen og andre offentlige
organer, deriblant menighetsråd rundt oss
i distriktet, har denne ordningen ble den
gjeninnført fra og med høstens møter.
Rådet ber kirkevergen innarbeide kostnaden på kr. 200 pr. møtende medlem og
første vara som møter fast, på neste års
ordinære budsjett.
Barne- og ungdomsutvalg er utnevnt
Menighetsbladet for Averøy og Eide

av menighetsrådet. Utvalget er ment satt
sammen av alle lag og organisasjoner som
driver kristelig arbeid for barn og unge i
Eide. Fra Eide ungdomsklubb stiller Jan
Solbakk, søndagsskolen: Anne Hilde
Haraldsvik, korene på Vevang: Brit Marie
Sandøy, menighetens kor: Turid Saffert. I
tillegg håper man at man skal få med en
person fra babysang/småbarnstreff. Fra
menighetsrådet sitter Wenche Aarsbog,
mens trosopplærer er sekretær.
Soknepresten og organisten tiltrer utvalget ved ønske og behov.

BREMSNES
Arbeidet med oppføring av nytt redskapshus ved Bremsnes kirke er endelig i gang.
Det er kjøpt til grunn av naboeiendommen slik at innkjørsel for plenklippere og
annet utstyr vil bli på baksiden (fra øst).
Redskapshuset er like stort som det som
brant ned, men inneholder nå også oppholdsrom, toalett og dusj for kirkegårdsarbeidere, samt toaletter for kirkens
besøkende. Byggearbeidet vil bli gjort ferdig i løpet av året. Jobben med å male redskapshuset vil trolig måtte gjøres på dugnad. (Se også egen sak annet sted i bladet.)

FRA REDAKSJONEN:
Høsten har kommet. De fleste av oss er i
full gang med skole, arbeid og fritidsaktiviteter. Eller,… du har en travel dag som
pensjonist? Er du en av dem som tar livet
med ro pga sykdom, kanskje? Føler du deg
ensom? Blir denne høsten spesiell for
deg? Framsidebildet denne gangen viser
oss noe av Guds fantastiske skaperverk.
Der har du og jeg også en spesiell plass.Vi
i redaksjonen vil minne deg om at Gud
ser oss alle, han er der for deg og meg og
vil at vi slår følge med han. Han har alt å
gi oss!
I denne utgaven av bladet ligger det en
giro. Vi er avhengig av, og takknemlig for
ditt bidrag. Det enkleste er å bruke nettbank, kontonr. 3931 20 33775, eller du tar
med deg giroen til posten. Skulle du ha
problemer med giroen på posten/i banken, betyr det at en annen har brukt tilsvarende kopi før deg. Vi beklager at det
kan skje, men har du en annen bankgiro
med et nummer som står nede til høyre
(id-nummer for giroen) kan du fort bruke
denne.
Takk for ditt bidrag og lykke til med
dagene som ligger foran.
Redaksjonen

Andakten

På SKATTEJAKT. Hver dag. Hele livet!

På indre Averøy, hvor jeg bor, er det lite salting på
veiene vinters tid. Det har i lengre tid vært vanlig med
salting på veier hvor trafikken er stor, spesielt i byer.Vi
som bor ved kysten, ofte med et mildt vinterklima, kan
foreta en bilvask innimellom, også vinterstid, om vi vet
at vi har kjørt på veier med mye salting. Dette for at
ikke bilene skal ruste opp, for fort.
Min spesielle opplevelse med rust på bil hadde jeg i
vår da min eldste sønn kom hjem til Leithaugen med
bilen han hadde lånt et års tid for å kjøre i
Oslo. Bilen har rullet noen år, men etter et lite
år på saltede Oslo-veier var den ikke til å kjenne igjen: Rustangrepene var tydelige mange
steder på
bilen. Da jeg så dette kom det for meg noen
ord fra Bibelen som omtaler temaet rust og
skatter på jorden som kan ruste. Jeg slo
Lars Olav
opp i bibelordboka og fant versene som
Leithaug
gjør
oss oppmerksom på faren ved et ensilærer
dig fokus på å samle skatter på jorden. «Samle
eder ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer og hvor
tyver bryter inn og stjeler», Matt. 6.19, eldre utgave. I nye oversettelser er rust byttet ut med mark. Den nye oversettelsen har
følgende ordlyd: «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor
møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler». Ja,
det er en realitet at rust kan tære, at møll og mark kan ødelegge bygninger og klær.

«Skigardsvisa» fra 1974 forteller om at «Ein skigard kan ´kje
vara evig, veit du, kan aldri vara evig». I den senere tiden har jeg
opplevd at mange gode venner og slektninger har dødd i relativt
ung alder. Dette minner meg om det samme: At vi i livet må forholde oss til at det finnes krefter som bryter ned det skapte og
det vi omgir oss med og gleder oss over. På samme tid er det slik
at Guds gode skaperkrefter er en realitet hver eneste dag. Et vers
i sangboka sier: «Hver dag er en sjelden gave. En skinnende
mulighet. Hver dag er på ny en nåde. Som stiger fra himlen ned.»
Jeg og vi alle kan ønske og be om å kunne eie Askeladdens
begeistring og øyne som sier: «Jeg fant, jeg fant». Jeg er på skattejakt hver dag, fra jeg står opp om morgenen og hilser en ny
ubrukt dag velkommen til jeg legger meg om kvelden. En ny soloppgang, Guds vakre natur, helse, matlyst, vakre naturopplevelser
på vei til jobben, gode kolleger, trivelige unger på Utheim skole,
et hjem å komme til etter jobb, inspirerende aktiviteter på fritiden, gode venner og familie ∑ Ja, alt dette og enda mye mer. Slik
er det for meg og sikkert også for deg, om du tenker etter.Verset
etter Matt. 6.19, vers
20 sier: «Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken
møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler».
Samle skatter i himmelen. Det kan høres litt fjernt. Men, nei. Det
er ikke fjernt. Det er her og nå. En ny og populær julesang har
dette flotte refrenget: «Himmel på jord. En glede så stor. Jeg er`ke
alene her jeg bor». Jesus sier at vi skal se han gjennom vår neste.
Vi er alle en del av Guds store skaperverk. Da er det ikke tvil om
at vi omgir oss med mange skatter. Jeg vil ønske alle lykke til med
skattejakten. Hver dag. Hele livet.

Bruktklærmarked på Rangøya... og misjonsgudstjeneste på Eide
Wigum Lindland, fortalte også fra sin reise til Nepal tidligere i år.
Det var inspirerende å høre på. Gospelgruppa sang 3 sanger, og
utlodning satte punktum for programdelen.
Tusen takk til alle som har bidratt, levert flotte klær, kjøpt lodd,
handlet klær og hjulpet til praktisk på lørdagen. Det kom inn ca.
38 000,-. Klærne som ble til overs vil bli kjørt til fattige i Latvia
og i Russland.Takkehilsen fra alle oss i komiteen: Marie Tvenning,
Marit Rangøy, Dagny Storvik, Mari Seljehaug og Tone Rendahl
Leithaug.

- Kjempesuksess, slo damene bak bruktklærmarkedet på Rangøya
fast etter vel endt marked. Fra venstre Marit Rangøy, Marie Tvenning,
Tone Rendahl Leithaug, Dagny Storvik og Mari Seljehaug.
Bruktklærmarkedet lørdag 14. september, på løa hos Marit og
Inge Rangøy, ble en flott dag. Dørene åpnet kl. 11.00. og folk
kom jevnt og trutt utover hele dagen til kl. 18.00. Store
mengder klær var av komiteen sortert og organisert, mye helt
nytt og fint. Kåper, sko, kjoler, luer, skjorter og barnetøy var lagt
i lett tilgjengelig separate bunker og hang på stativ.
Med fokus på prosjektet HigherGround og sexmisbruk av
kvinner i Nepal og India, viste Bjørn Ødegård en gripende film.
Han har bodd og arbeidet i Nepal i flere år og er Himal Partner
sin representant.Tone sin venninne fra Trondheim, Britt Arnhild

Bjørn Ødegård fra HimalPartner holdt prekenen og samtidig et
foredrag om Nepal og arbeidet der, med både bilder på lerretet
og ting menigheten kunne se nærmere på i benkene.
Kirkekaffen på bedehuset ble også en trivelig samling. Ødegård
har skrevet tilbake til HimalPartner sentralt der han takker de
på Averøy og Eide for et veldig godt og gjennomført opplegg
med både bruktklærmarked og misjonsgudstjeneste. Alle involverte skal trygt ta dette til seg!

Menighetsbladet for Averøy og Eide

Vårens konfirmanter
Konfirmantene i Eide 2013. (Foto:
Fotograf Engvig)

Konfirmanter 2013-2014

Det var full kirke da årets konfirmantkull i Eide ble presentert. Og
for en gudstjeneste det ble...
Konfirmantene hadde en kick offsamling lørdag, der de blant annet
gikk gjennom gudstjenesten og
øvde på salmene som skulle brukes, pluss et «ekstranummer» til
avslutningen. Du verden som de
sang på de tre første benkene ...!
Og seniorprest Erik Blomstrøm
hadde både konfirmanter og
menighet i sin hule hånd fra starten. Konfirmantforeldre og andre
som var til stede var veldig begeistret for den flotte starten til konfirmantene. Hadde man fortsatt
slik, kunne det blitt trangt i kirka...
Konfirmantene i Bremsnes 2013. (Foto: R. Hasselø)

Konfirmantene i Kvernes 2013. (Foto: R. Hasselø)

Konfirmantene i Kornstad 2013. (Foto: R. Hasselø)

Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Hei igjen til alle dere barn og unge i Averøy og Eide,
og like mye hei til deres foreldre/foresatte, faddere
og familie for øvrig.
Som i fjor, håper jeg flest mulig av dere napper ut dis-se
sidene og henger opp hjemme hos dere på et godt synlig
sted. For før eller senere blir de unge som er døpt i familien invitert til et tiltak i regi menighetenes trosopplæring. På
Averøy samarbeider alle de tre menighetene om tiltakene,
så der ser man Averøy under ett når invitasjonene går ut.
Kirkene blir brukt, kapellet likeså, og kanskje ikke minst
bedehuset på Bruhagen. I tillegg kan andre steder også bli
brukt fra tid til annen.
I Eide er det fremdeles kirken og bedehuset som i all
hovedsak vil bli brukt, om vi trenger lokaler til det vi skal ha
av aktiviteter.
Som man kan se ut av disse neste sidene har vi MANGE
aktiviteter i gang eller som skal startes opp i løpet av tiden
framover. Og noen som kanskje kommer til neste år eller
senere. Alt etter om vi får folk til å stille som frivillige og
hjelpe prester og trosopplærer med alle de aktiviteter som
står her.
I tillegg har vi mange andre aktiviterer som foregår utenfor
kirkens regi, men likevel defineres innenfor trosopplæring
så det holder. Søndagsskoler og ungdomsklubb er noe av
dette.Vi har valgt å ta med så mye vi kunne i denne oversikten på side 2 og 3.
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På side 2 og 3 er det mye informasjon, men den er ikke
heldekkende. Så her gjelder det å følge med på plakater,
facebook, hjemmesider og andre informasjonskanaler. Brev
vil komme med invitasjoner til mange av tiltakene fra
menighetene, de kontiunerlige tiltakene må man skaffe seg
selv - blant annet ved å se på side 2 og 3 her.
Utfordring til foreldre/foresatte/faddere/familie
Jeg vil utfordre alle foreldre/foresatte og familie for øvrig og
ikke for å glemme fadderne, på at dere sa ja til å hjelpe de
unge å bli mer kjent med sin tro. Kirken står klar til å bistå
med denne kristne oppdragelsen. Da må de unge komme
på våre tiltak. Det er helt klart mange grunner til at man
ikke sender sine unge på ulike tiltak, det være seg søndagsskole, ungdomsklubb eller kirkens egne kortvarige tiltak
som kirkerotter, seksårsklubb, tårnagenter eller Kode B, for
å nevne noen. Men finnes det grunner for å kjøre dem,
sende dem med andre foreldre som skal kjøre sine - da np
foreldre/foresatte gjøre en innsats. Ungene synes selv det
er veldig artig å få være med på alt dette.
Jeg og alle som driver innenfor trosopplæringsaktiviteter
gleder oss til å få mange barn og unge inn på våre samlinger.Vel møtt!
Tommy Stormo
trosopplærer i Averøy og Eide

Trosopplæringen i Eide
Søndagsskolen i Eide
(bedehuset i Eide)
popcorn mm.
20. okt
1.
des med jule3. nov
verksted
med
17. nov - fest:
trosopplæringen
«Barnas» er 160 år i
år! Besøk av Gulli27. des:
ver, hoppemadrass
Juletrefest kl. 16.
og karamellkanon,

Anne Hilde Haraldsvik

Kirkebok

4-åringer
27. oktober
Eide kirke
kl. 11.00
10. november
Gaustad kapell
kl. 11.00
Utdeling av kirkebok til 4-åringene.
Søndagsskolen.
Barnekoret.
Vikarprest
Trosopplærer

Juleverksted
1. des. kl. 11.00.

Kirkerottene
(5- og 6-åringene)
4. & 18. nov./9. des
Filmkvelder i kirka
kl. 18.00 - 19.30
Kirkerottene
(4. nov) og Kirkerottene på sirkus
(18. nov)
Kirkerottene og
Gabrielle og NY
FILM: Kirkerottene og Lea Mus
(9. des)
Utdeling av cden
Kirkerottene og
Lea Mus.
Tommy Stormo

Vevang barnekor
(5-9 år)
kl. 17.30-18.30
Nine Plus
(9 år- )
kl. 18.15-19.30
Øvelse: 22.10.,
5.11., 19.11.,
adventsfest 30.11.
Brit Marie Sandøy

Bibelsertifikatet
6.-klassingene
Bli kjent med
Bibelen og hvordan
en bruker den.
Trosopplærer

Syng
sammen
Prosjektkor for
alle som vil være
med på et prosjekt
- musikal eller
annet. En trenger
ikke være med i
kor fra før.
Organisten
Trosopplærer

Aspirant- og
barnekoret
Barnekoret ar
øvelse hver torsdag kl. 15 - 15.45
Aspirantkoret har
øvelse hver torsdag kl. 17 - 17.45
Anders Robert
Sandvik
951 46 581
Aspirant- og
barnekoret
Julaften
Eide kirke kl. 14.00

Med krybbespill.
Aspirant- og
barnekoret
9. juni - Kortur

Eide ungdomsklubb
(bedehuset i Eide)
Fredag kl. 20 - 23
18. okt / 1. nov
15. nov / 29. nov
13. des
24. jan / 7. feb
7. mar / 21. mar
4. april
2. mai / 16. mai
30. mai / 13. juni
Jan Solbakk
Håvard Haraldsvik

Konfirmanter
8. april hele Eide:
Fasteaksjonen
(Bøsseinnsamling
Kirkens Nødhjelp)
Vikarprest
Trosopplærer

Ungdomsgudstjeneste
1. november
Vikarprest
Trosopplærer
Organist

Barnas
misjonsdag
Alle barn i Eide er
invitert til å bli
med på å pynte
korset med blomster.

Babysang
(Bedehuset på Eide)

Kl. 11 - ca. 13
3. okt.
17. okt.
31. okt.
14. nov.
28. nov.
12. des.
Hege Gjetøy
Marina Skarseth

Helt grønn
foreløpig ukjent
dato. (7.-kl?)
Overnattingstur
og deltakelse på
gudstjenesten
søndag.
Soknepresten
Trosopplærer

«Bygd på fjell»
Disse sidene vil fortelle at det skjer ganske mye for barn og ungdom
mellom 0 og 18 år i Eide og på Averøy. Slett ikke alt er nevnt spesifikt, slik at det kommer flere tiltak, der det inviteres med brev eller
ved hjelp av plakater, Facebook, sms og e-post. Sammen med sport,
musikk og annen kultur, betyr det at de unge får mange tilbud
gjennom det meste av sin barn- og ungdom.
På disse sidene konsenterer vi oss om det som er viktigst for oss
- trosopplæringen. Foreldre og faddere lovet ved dåpen at de
skulle følge opp sine små med en oppdragelse i den kristne
forsakelse og tro. Men vi vet selvsagt at ikke alle kan gjøre alt på
egen hånd, og der kommer trosopplæringen inn. Vi kan gi foreldre
støtte og hjelp til det de selv kan gjøre, og i tillegg forsøker vi legge
til rette for enkelttiltak og kontinuerlige tiltak som de unge håpefulle er hjertelig velkommen til å delta på.
Trosopplæringsplanene er godkjent fra bispekontorets side. Men
planen er en plan som hele tiden må evalueres - hva fungerer, hva
fungerer ikke? Hvorfor kommer så lite unge på det ene arrangementet, mens andre fylles opp? Vil ikke de unge selv? Har ikke foreldre/faddere/familie tid til å kjøre dem dit/være med dem?
Trosopplæreren vil gjerne ha ros og ris på slike problemstillinger.Av
erfaring kan vi rimelig trygt si at de fleste barn og unge mer enn
gjerne blir med på ting, bare de får kommet seg dit. Så her utfordres
foreldre og familie til de unge. Få de unge på tiltakene som arrangeres. Dette er artig for ungene!
Vi trenger også frivillige. Har DU lyst til å delta i trosopplæringen i
Eide og på Averøy, kanskje med et eget tiltak, så ta mer enn gjerne
kontakt med menighetene, gjerne med trosopplærer Tommy Stormo
Vær med på å gi de unge i vårt område interessante, lærerike og spennende aktiviteter å
holde på med.
Trosopplærer Tommy Stormo
11 år/6. kl: Kode B et annerledes bibel- Send dine barn til trosopplæringstilhistoriekurs.
takene. Her blir det mye moro for
Gjennom filmer,
de unge.
powerpoint og mye
Småbarnstreff
moro lærer man litt
17. nov.
om et lite utvalg av
Barabbas
0-3 år
bibelens historier
Stor samling på
og hvordan man
bedehuset.
bruker Bibelen..Vil
Else Marie
bli arrangert rundt
Husveg-Huanca
om på skolene Lill Iren
etter skoletid. så
Dyrhaug Ness
langt det går an.
Dette skjer før
bibelutdelingen.
5- og 6-åringer
Bibelsertifikatet kan
Like før påske blir
tas etter bibelutdeman invitert til
LysVåken
lingen.
kirken for å se
Trosopplærer
(11-åringene/6.-kl).
animasjonsfilmen
15. februar
(med duploklosOvernatting i kirJuleverksted for
ser) om påskehiska før bibelutdehele familien
torien, sett gjenling søn. 16. feb.
(4-6-år+alle andre)
nom Barabbas
Gudstjeneste med
1. desember
sine øyne.
bibelutdeling.
Eide bedeUtdeling av hefte
Vikarprest
hus kl. 11
fra filmen og
Trosopplærer
Trosopplærer
annet.
Søndagsskolen
Trosopplærer

Trosopplæringen i Averøy
«Levende vann»
4-årsbok

Bådalen
søndagsskole/
barneforening
Babysang

Om det ikke passer din 4-åring å
komme til deres kirke, ta kontakt
med trosopplæreren. Navn-ene vil
ellers bli lest opp i innbudt kirke.

Bremsnes 29. sept kl. 11
Kornstad 29. sept kl. 16
Kvernes 20. okt kl. 11
Langøy kap. 20. okt kl. 16
Prest / trosopplærer

Bedehuset på Bruhagen
3. okt.
7. nov.
(10. okt.)
14. nov.
17. okt.
21. nov
24. okt.
28. nov.
31. okt.
(5. des.)
Alle dager: 11.00. Ta med
matpakke, vi lager kaffe/te.
Tommy Stormo
909 56 111

Averøy Barnekor
3. okt
31. okt
17. okt
14. nov
28. nov - juleavslutning

Averøy ungdomsklubb
27. sept
18. okt
1. nov
15. nov
29. nov
13. des
10. jan

24. jan
30. jan
28. feb
14. mar
28. mar
4. apr
25. apr

Tommy Stormo

Kirkerottene
(5- og 6-åringene)
6. og 20. nov. / 4. des
Filmkvelder i kirka
kl. 18.00-19.30
Kirkerottene
(6. nov) og Kirkerottene på

Averøy familieklubb
Barn, unge og voksne er velkommen til å bli med.Vi møtes til
søndagstur til åndelig og sosialt
samvær. Lyst til å bli medlemmer? Betal kr. 50 pr. barn til
konto 3931.62.38045 pr.år.

Arrangementer
29. sept. kl. 14.00:
Aktivitetssamling på Kvernes.
Volleyball, sporlek, kanonball
eller … Ta med grillmat.
Oppmøte prestegården på
Kvernes.

27. okt. kl. 14.00
Tur til Engviklia. Vi lager lapskaus på bålpanna. Muligheter for
å grille medbr. Oppmøte Leite.

Kor som ikke har aldersgrense oppover eller nedover.
Kom alene, sammen med
noen i familien eller kanskje
du er besteforelder til noen
som du kunne ta med.
Enkel middag kl. 17-17.30
Øvelse kl. 17.30 - 18.15

Hilde K. Futsæter
971 62 492
sirkus (20. nov) Kirkerottene
og Gabrielle og
den nye filmen:
Kirkerottene og
Lea Mus (4. des)
Tommy Stormo
909 56 111
8. des. kl. 14.00
Julegraut i gamma på Meek.
Oppmøte Gamma på Meek.

12. jan kl. 14.00
Ski- og akedag i Futsetra.Ta
med grillmat. Om det ikke er
snø, går vi til Stavneset fyr.
Oppmøte: Hilde og Kristian
Futsæter.
For informasjon, kontakt
Marianne og Ivar Aae, tlf. 71
51 61 06 eller 959 38 766.
Velkommen alle som har lyst
til å være med, med eller
uten resten av familien!
Nærmere opplysninger:
Marianne og Ivar Aae

Kl. 14.00 i bedehuset evnt. nærmere
beskjed:
Lørdag 5. okt
Lørdag 2 nov.
Lørdag 7. des.
Alle barna i bygda er
hjertelig velkommen
gjerne i følge med foreldre.

Paula Nordbø
Olav Gustad

Ekkilsøy
søndagsskole
Alle søndagsskolene
er kl 11.00 i
Forsamlingshuset.

29. sept
27. okt
10. nov
1. des
15. des
Ragnhild Vang

Bruhagen
søndagsskole
29. sept
20. okt
3. nov
24. nov
15. des
3. juledag:
Juletrefest.
Amund Bjerkholt

Kårvåg
søndagsskole
29. sept.
20. okt.
3. nov / 24. nov
3. juledag juletrefest
Unni Stenberg
Berit Gjessing

Henda
søndagsskole

Bremsnes
søndagsskole

13/10 - 27/10 10/11 - 24/11 8/12 + julefest!

(Lynghaug)
29. sept. (deltar på

Bibelfortelling,sang
og aktiviteter og noe
å bite i! Barn og foreldre ønskes velkommen til samlingene!

Ragnhild
Eldar Arne
Kari Ann

familiegudstj. i forb.
med 4-årsbokutd.)

13. okt. / 27. okt
10. nov: 50-årsjubileumsfest.
Hans Orset. Hoppemadrass (hvis vær...)

24. nov
8. des - juleavsl.
Hans Futsæter

Barneforeningen

Sennepsfrøet

Steinsgrenda
søndagsskole

Annenhver torsdag kl 17.30 til 19:00 barneforening på
Stene bedehus, med
ulike aktiviteter, en
andakt og utlodning.
Medlemskap: kr 50.

Søndagsskolefrokost

Barneforeningen
Sennepsfrøet starter etter høstferien
på Stene Bedehus
fra kl 17.30-19.00
torsdag 17. okt.

Barnas Turklubb

Marianne Aae
Tlf. 959 38 766

Barneforeningen
på Kårvåg
Onsdager: 16. okt,
6. nov og 27. nov.
På den siste dagen
vil vi invitere store
og små, unge og
eldre til åresalg,
andakt og risengrynsgrøt. vi vil
også ha kaffe, saft
og kaker. dette blir
markering av starten på adventstiden.
Karin Smenes,
Jorunn Smenes og
Marit Smistad

LysVåken
(5. kl. f. 2002)
9. november
Overnatting i
Kornstad kirke.
10. november - Gudstjeneste med
deltakerne.
Sokneprest / Trosopplærer

kl. 11-12:
6.okt, 20.okt,
3.nov, 17.nov,
1.des, 15.des.:
Ellen Aae,
Åshild Hetland
Helene Rotlid
Seljehaug

er for barn i alle
aldre. Vi går tur lørdag formiddag kl.
09.30-12 en gang i
måneden. Barn
under skolealder må
ha med en voksen.
Turene inneholder ei
samling med andakt
og mat. Ofte har vi
også utlodning til
inntekt for fadderbarnet eller prosjektet vårt. Det er også
bedrifter og privatpersoner som støtter
turgåinga vår. Har
du lyst å være med?
Følg med i TK
under “Nordmøre
rundt” eller ta kontakt med Anne
Kristine F. Eide tlf.
95182844 for SMSvarsling før hver tur.
Ta også gjerne kontakt hvis du ønsker
mer informasjon
eller har lyst å være
sponsor!
VELKOMMEN!

Bøker, musikk og film – rett hjem
mellom middagsrester, legoklosser og
sofaputer. Hver gang pakken fra Tripp
Trapp kommer, så er produktene med
på å skape rom for tro, håp og undring
hjemme hos oss, sier Karen Kilane,
trosopplærer i Den norske kirke og
mamma til to små jenter.
Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud
for foreldre, besteforeldre, faddere og
andre voksne som ønsker at barn de
er glad i skal få opplæring i kristen tro.
Klubben tilbyr tre pakker i året. Disse
er varierte og inneholder bøker, CDer, DVD-er, tøyprodukter og andre
produkter som passer for barnets
alder og utviklingsnivå.

9 000 barn får pakker med bibelfortellinger, kveldsbønner og filmer i postkassen tre ganger i året.
Av Turid K.Vevatne
–Den viktigste trosopplæringen, de
beste samtalene og den ærligste
undringen skjer i hjemmet. Midt

Tro i hverdagen
– Jeg og barna mine er spesielt glad i
Kirkerottene og Bo og Nora, som vi
har blitt kjent med gjennom klubben,
sier Karen. – Vi har ledd og grått, pratet om det skumle og det gode sammen med disse gode figurene, sier hun.
Daglig leder i klubben, Cecilie Holdø
sier at produktene i klubben, sammen

med samtaler og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende vil
kunne styrke fellesskapet i familien, og
dessuten gi troen en plass i barnets
hverdag.
Leve livet
IKO-Forlaget, som drifter klubben,
ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere
de gode skjønnlitterære fortellingene
til dem. Holdø mener disse fortellingene kan vise at verden består av mer
enn det vi kan ta og føle på. – Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det – det er teologi på sitt
beste, sier hun.
Dåpsklubben Tripp Trapp er for barn
mellom 0 og 12 år. Klubben har ingen
krav til minstekjøp, og som i andre
bokklubber kan man velge å avbestille
pakker eller å bestille ekstraprodukter
til gode tilbudspriser.
Se www.tripptrapp-klubben.no
for mer informasjon.

- Dette kan være en fin måte å følge opp ditt barn/fadderbarn på, så sjekk ut det gode tilbudet TrippTrapp-klubben har.

6-årsbok og 6-årsklubb

Slushkurs på Averøy
6-åringene i Eide ble i
september invitert til
kirka for å få kirkeboka «Tre i et tre». I tillegg var noen av dem
samlet til seksårsklubb, der de så litt
nærmere på orgelet
(og fikk til og med
prøve), vite litt mer
om kirka og ellers ha
det ganske trivelig
med en god prat.
(Foto:Tommy
Stormo)

Barnas turklubb

Barnas turklubb er jevnlig på turer Se forrige
side for nærmere informasjon, om hvordan du
kan være med!

Søndagsskolen
arrangerer
jevnlig
SLUSH-kurs, for de eldste barna. Her fra
et kurs for 9 deltakere fra forskjellige
steder på Averøy, som ble holdt i Henda
bedehus 20. september. Barna, som var
fra 9-11 år, var fra Steinsgrenda, Kvernes,
Henda, Hasseløy, Bruhagen, Bådalen og
Bremsnes. (Foto: Hans Orset)

Det svingte og rocka på konfirmasjonspresentasjonen

«Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra
Gud vår Far og Herren Jesus Kristus!»
Slik begynte apostelen Paulus gjerne sine
brev til menigheter han holdt av, men som
han var forhindret fra å møte ofte. Enten
var han på reise, eller så var han i fangenskap. For tiden oppholder soknepresten i
Kvernes og Kornstad seg i fengsel. Oppholdstiden er satt til ca. 80 % av normalarbeidstiden, resten av tiden får jeg bruke i
egne menigheter som jeg holder av.
Ikke så dramatisk
Min hverdag er neppe så dramatisk som
Paulus', men for en periode har jeg grepet
sjansen til å høste en annerledes arbeidserfaring, som fengselsprest på Hustad.
Drøyt 50 mannlige innsatte på åpen og
lukket avdeling har tilbud om noen gudstjenester og ellers mye sjelesorg. For meg
som prest byr dette på en anledning til å
bruke meg på områder jeg noe sjeldnere
får brukt som menighetsprest. Noen spør
seg kanskje hvilken nytte jeg og menigheten har av denne erfaringen og at jeg er så

mye borte? Til det vil jeg si at å styrke sjelesorgens plass og synlighet som et av kirkens mange tilbud er viktig. Og jeg tror at
med erfaring vil også jeg som prest bli mer
frimodig og oftere være på tilbudssiden til
dem som trenger en prest å snakke med.
Bot og bedring
Å sone en dom i fengsel skal etter norsk
rettsprinsipp handle om kun frihetsberøvelse og sysselsettingsplikt. Mange av dem
som sitter der har ikke fått en dom, de er
kun i varetekt og dermed i prinsippet
uskyldig. Allikevel kommer vi ikke utenom
at skyld, skam og tap av omdømme følger
med en periode i fengsel. For mange ser
hverdagen helt annerledes ut når de kommer ut. Man har jobbet hardt med seg selv,
gjort bot og bedring, men lokalsamfunnet
utmåler sin egen justis. Dette blir for
mange de vondeste og mest uhåndterbare
tankene om fremtiden – hvordan vil de ta
imot meg når jeg kommer ut?

Redskapshus og sanitærbygg på Bremsnes kirkegård

Styrket i troen
Å bli styrket i troen på at alt er gjort opp
og skylden er betalt er viktig, både for
fanger og oss «frie» utenfor fengsel. Å
stole på at selvfølelsen holder i møte med
andre mennesker, og å stole på tilgivelse og
nåde i møte med Gud, er et stort skritt for
mange. Stadig blir jeg minnet om at livet i
fengsel slett ikke er ulikt livet utenfor
murene. Rettferdighet og dom utmåles av
mange selvoppnevnte instanser.
Jeg håper at min tid i Hustad fengsel ikke
bare skal være viktig for dem jeg møter
der til daglig, men også at erfaringene skal
bli verdifulle for alle dere som jeg møter i
menighetene på Averøy. Jeg vil være med å
få sette mennesker fri!
Gode hilsener fra Carina prest

Storvask i Kverneskirka

Med langkoster og bøtter møttes denne
gjengen i Kverneskirka en ettermiddag i
mai for å ta en storvask. Foran fra venstre: Marianne Thoresen, Brynhild Loe
Arntsen,Torun Skramstad, Erna Strand,
Per Stakvik og Jan Helseth. Bak fra venstre: Halvor Nedal, Alf Stormo, Ola Henry
Stormo. (Foto: Bjørg Bergem)

Det nye redskaps- og sanitærbygget ved Bremsnes kirke reises i disse dager.

Et enstemmig kommunestyre bevilget i
juni de midlene som skulle til for å gjenreise redskapshuset som brant ned for
mange år siden. Kommunen har tatt på
seg byggelederansvaret, og arbeidet er nå
i full gang. Grunnområdet er utvidet, ny
septiktank og avløp kommet på plass og
ringmur/plate er støpt. Liabø entreprenør
AS har skrevet kontrakt med kommunen

om at huset skal stå ferdig i desember,
innen den fristen forsikringsselskapet nå
har satt.Vi gleder oss til å få tilfredsstillende forhold både for kirkegårdsarbeidere og de som besøker kirke og kirkegård. I arbeidsperioden vil toaletter være
i en brakke. Dessverre har det vært nødvendig å anlegge en arbeidsvei gjennom
kirkegården, og vi beklager den ulempe

Neste menighetsblad kommer ut til
advent. Har du tips til stoff, notiser som
skal inn i bedehusspalta eller annet, send
dette til tomstorm @online.no. Deadline er ca. 10. november. Tommy
det måtte medføre for de pårørende som
besøker gravstedet.Vi gleder oss til å få
dette prosjektet i mål og vil rette en stor
takk til Averøy kirkelig fellesråd, kommunen og kommunepolitikere for det arbeidet de har lagt ned for å få bygget gjenreist.
Eva Mari Henden, fellesrådsleder

Vi går til kirken
29. sept. – 19. s. i treenigheten/
Mikkelsmesse

3. nov. – Allehelgensdag

Prekentekst: Luk 9,57-62/ Joh 1,47-51

Kvernes kirke kl. 11.00
Nordahl.Vi minnes våre døde som er gått
bort det siste året. Kirkekaffe. Skyss: se *
Kornstad kirke kl. 11.00
Haugen. Vi minnes våre døde som er gått
bort det siste året.
Bremsnes kirke kl. 16.00
Haugen. Vi minnes våre døde som er gått
bort det siste året. Offer til Averøy ungdomsklubb.

Bremsnes kirke kl. 11.00
Carina Møller, Tommy Stormo og døveprest Odd Erling Vik Nordbrønd. 4-årsbok.
Offer.
Kornstad kirke kl. 16.00
Carina Møller og Tommy Stormo. 4-årsbok. Dåp. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
06. okt. – 20. s. i treenigheten
Prekentekst: Matt 18,1-11

Kvernes kirke kl. 11.00
Nordahl. Offer til Averøy ungdomsklubb.
Kirkekaffe. Skyss: se *
Eide kirke kl. 11.00
v/ Blomstrøm. 50-årskonfirmantjubileum.
Nattverd, takkoffer, kirkebakkekaffe.
◆
13. okt. – 21. s. i treenigheten
Prekentekst: Luk 12,13-21

Kårvåg bedehus kl. 11.00
Nordahl. Offer til Kårvåg bedehus.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
20. okt. – 22. s. i treenigheten
Prekentekst: Luk 10,25-37

Kvernes kirke kl. 11.00
Nordahl og Stormo. Utdeling av 4-årsbok.
Offer. Kirkekaffe og saft. Skyss: se *
Langøy kapell kl. 16.00
Nordahl og Stormo. Utdeling av 4-årsbok
for Henda skolekrets. Offer
Eide kirke kl. 11.00
v/vikar. Nattverd.Takkoffer til TV-aksjonen.
◆
27. okt. – Bots- og bønnedag

Prekentekst: Luk 6,20-23

Eide kirke kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste v/vikar. Nattverd
og takkoffer.
Eide kirke kl.. 19.00
Minnegudstjeneste v/Nordahl der navnene
på de som er gravlagt det siste året, leses
opp. De pårørende er spesielt invitert,
men gudstjenesten er åpen for alle.
◆
10. nov. – 25. s. i treenigheten
Prekentekst: Joh 5,1-15

Kornstad kirke kl. 11.00
LysVåken. Haugen og Stormo. Offer
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Blomstrøm. Utdeling av bok til 4-åringer,
nattverd, takkoffer, kirkekaffe.
◆
17. nov. – 26. s. i treenigheten

Eide kirke kl. 19.00
Lysmesse v/ Blomstrøm og konfirmantene.
Barnekoret.
◆
8. des. – 2. s. i advent
Prekentekst: Joh 14,1-4
Bremsnes kirke kl. 19.00
Lysmesse med Nordahl og konfirmantene.
Offer til Frelsesarmeen i Kr.sund.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Adventskonsert i Eide kirke kl. ??.
Kor og korps mm. Sjekk plakater og annet
når det nærmere seg.
◆
15. des. – 3. s. i advent
Prekentekst: Matt 11,2-11

Kornstad kirke kl. 11.00
Møller. Offer
Kvernes kirke kl. 19.00
Julekonsert ved Kvernes musikkorps.
Andakt. Kollekt

* Ved gudstjenester i Kvernes kirke, kan
man få skyss til kirken om man trenger.
Ring 71 51 62 65 lørdag kveld.

Prekentekst: Luk 13,10-17

Kvernes kirke kl. 11.00
Møller. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Skyss: se *
Langøy kapell kl. 11.00
Nordahl. Offer til Frelsesarmeen i Kr.sund.
◆
24. nov. – Domssøndag/Kristi Kongedag
Prekentekst: Joh 9,39-41

Bremsnes kirke kl. 11.00
Nordahl. Offer

Prekentekst: Luk 15,11-32

Bremsnes kirke kl. 11.00
Haugen. Dåp. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆

Eide kirke kl. 11.00
v/vikar og Stormo. Utdeling av bok til 4åringer. Barnekoret deltar. Nattverd og
takkoffer.
◆
1. november – Ungdomsgudstjeneste
Eide kirke kl. 19.00
v/ Blomstrøm og Stormo. Tema: Allehelgen/Halloween. Nattverd. Pizza på Eide ungdomsklubb etterpå.
◆

ADVENT OG JUL 2013
1.des. – 1. s. i advent
Prekentekst: Matt 21,1-11

Kvernes kirke kl. 17.00
Lysmesse ved Haugen og konfirmantene.
Offer til Frelsesarmeen i Kr.sund. Kirkekaffe.Tenning av julegrana. Skyss: se *
Kornstad kirke kl. 19.30
Lysmesse ved Haugen og konfirmantene.
Offer.
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Bli med på en viktig tjeneste!

FRIVILLIGE SØKES TIL
VÅR KRISETELEFON.
Du får opplæring, veiledning og
egenutvikling.
Nytt,spennende innføringskurs starter
23. oktober i Molde og 24. oktober i
Ålesund. V
aktene vil foregå fra egne vaktrom. Der
skal alltid være 2 på vakt.
Kirkens SOS har en døgnåpen tjeneste.
Ta kontakt nå for å få tilsendt mer
informasjon.

Røysegata 15, 6003 Ålesund
Ring 70 10 09 92
more-romsdal@kirkens-sos.no
www.kirkens-sos.no

Min salme: Ungdommens Frelser

T: Olfert Ricard 1903
M: Holm W. Holmsen 1969

På Kvernes sist søndag var det høsttakkegudstjeneste. Jeg kunne visst sagt at det var
min salme alle de fine salmene som vi sang
der. Med de fine tonene som vår organist
Chris Clifton tolket salmene med, ble de
en opplevelse for meg. Salmeboka har et
stort utvalg av fine, innholdsrike salmer for
mange faser i livet.
Men når jeg må velge en, går tankene tilbake til konfirmasjonstida mi. Vi var «så
heldige» at vi måtte pugge salmer. De skulle kunnes utenat. Det var ikke alltid like
lett. Når vi skulle reise oss og si fram salmevers, kunne hjertet slå hardt. Senere har
jeg sett hvilken skatt vi fikk med oss. Deler
av salmene «sitter» ennå.
Den vi sang aller mest, var: Ungdommens
Frelser, hør oss når vi beder: Let etter dem
som ennå selv ei leter.
På konfirmasjonssøndagen, etter at vi
hadde blitt hørt i bibelkunnskap, stod vi i
en ring på kirkegolvet og tok hverandre i
hendene og sang den salmen. Da var vi
konfirmert!
Jeg vet ikke om jeg så det store i de tre
versa da. Det var vel mye «larm og lyst og
pine» da som nå for ungdommene. Men

jeg har opplevd at Ungdommens Frelser
har vært med gjennom livet.
Jeg tenkte tilbake på konfirmasjonstida mi
da jeg så de flotte konfirmantene i Kvernes
kirke på søndag. De må møte opp i noen
gudstjenester nå i konfirmasjonstida si og
må gjøre oppgaver. De skal lære. De har
valgt å bli konfirmert i kirka. For en rikdom
de får med seg gjennom livet! Jeg har fått
oppleve at det jeg lærte der, har holdt hele

livet. I dag kan jeg se at det jeg lærte da,
har vært min kraft som «bærer og som
tåler».
Min salme kan være en spesiell hilsen til
årets konfirmanter. Det dere lærer i konfirmasjonstida, holder hele livet.
Oddvei Raanes

Vikarer i Eide - guds-

«Gudstjeneste nr. 2»

G2-gudstjeneste

Ungdommens Frelser, hør oss når vi
beder:
Let etter dem som ennå selv ei leter!
Døvet av verdens lyst og larm og pine
er de dog dine!
Og når du hører sjelens sukk det stille,
ser hvor de lengter uten rett å ville,
lær du dem da på bønnens vinger stige
opp til ditt rike!

tjenester, kontor, begravelser
I forbindelse med Ragnhild prests fødselspermisjon blir det noen endringer i prestetjenesten i Eide og Averøy. Erik
Blomstrøm skal ha konfirmantene på Eide,
og kommer også til å ha en del gudstjenester, vielser og gravferder på Eide. Han
er imidlertid ikke vikar i full stilling, slik at
Eide-folket vil møte også andre prester. I
hovedsak vil dette være Averøy-prestene,
Leif Nordahl (vikar for Carina i 80%) og
Sigurd A.W. Haugen, selv om det også kan
dukke opp andre prester eller kanskje
prestevikarer som vikarer ved enkelte
gudstjenester og gravferder.
Til sammen vil det være litt under tre
prestestillinger i Averøy og Eide den nærmeste tiden. Gravferder, vielser, gudstjenester, dåp og sykehjemsandakter vil gå
som normalt, og menighetskontorene er
åpne slik de pleier. Ta ellers kontakt med
Sigurd prest - han vil ta seg av det nødvendige papir- og planarbeidet på Eide inntil videre.
For øvrig går det meste av menighetslivet
sin vante gang. Det blir fullt kjør i trosopplæringen, og vi håper mange barn og
ungdommer blir med på de ulike arrangementene - velkommen skal alle være!
Tommy Stormo
redaktør

G2 er et kristent fellesskap som har hatt
en pause, men ønsker nå og starte på igjen.
Det er foreløpig planlagt en samling 17.
november. På disse samlingene ønsker en
og være sammen, dele Guds ord, be for
hverandre, synge sammen, dele nattverd.
Det sosiale samværet er også en viktig del,
gjerne sammen med en kopp kaffe og noe
«attåt». G2 er bygd opp som en gudstjeneste, men en ønsker å forene elementer
fra kirke, bedehus og andre menigheter inn
i denne samlingen. Barna har også sitt eget
tilbud under deler av G2, dette for at barna
kan ha et tilbud som er tilrettelagt for
dem, så kan det også være godt for mor og
far å sette seg ned i fred og ro og lytte til
for eksempel talen, mens barna er på barneopplegget. G2 krever en god del medarbeidere. De som driver dette er frivillige,
og de ønsker velkommen til flere som vil
være med. G2 drives lokalt og er tilsluttet
Normisjon - en misjonorganisasjon i Den
norske kirke. De frivillige er imidlertid
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Vis dem deg selv, så unge øyne stråler!
Gi dem din kraft som bærer og som
tåler!
Salv dem med Ånd og gi dem seirens
gave
over det lave!

Bruvoll bedehus
17. november kl 15.30
Normisjon ønsker små og store velkommen til G2-gudstjeneste på bedehuset på Bruhagen denne ettermiddagen.
Det blir lovsang, andakt og samling for
små og store barn rundt om på huset.
Samlingen avsluttes med en enkel matbit og kaffe/saft.
G2-gudstjeneste er etter en idé fra
Storsalen der man gjør det litt annerledes.

spredt over flere organisasjoner og kirkesamfunn, som samles rundt et felles
mål: Å dele Guds ord med unge og voksne. Så alle er velkommen til å delta på
samlingene på Bruvoll bedehus.

Da G2-gudstjenestene var mer faste for noen år
siden, hadde man aktivitetstilbud til de eldste
bladene.
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02.06
09.06

DØPTE
Kvernes sokn
16.06 Alfred Olaus Bjerkelund Veiset
28.07 Amalie Kongshaug Kvam
Hedvig Lie Engebretsen
Kornstad sokn
30.06 Lukas Fiskerstrand Dahl
Sigurbjørn Ole
Vilhjalmsson-Myrset
Isak Hamre Ellingvåg
14.07 Nikolai Myrann
21.07 Lilly Janina Dragunaite Sørvik
(døpt i Kirkelandet kirke)
25.08 Oliver Nørbech Trodal
15.09 Heljar Petermo-Sønslien
Iver Amadeus Dretvik Ellingvåg
Elise Kleive Rangøy
Bremsnes sokn
23.06 Louise Brattøy Ingebrigtsen
Daniel Sakshaug Otterlei
Mie Aasprong-Lystad
Jaxon Lystad
07.07 Sveinung Andreas Futsæter
Mathilde Ellingvåg Høvik
Bertine Aline Hestad Aae
Mille Vassgård Slatlem
11.08 Angelica Eriksson-Gundersen
Unni Elida Ingeborgvik
Eide sokn
31.03 August Gjetøy Amundsen
13.04 Thea Helmine Halaas Husøy
21.04 Jonas Kaldvansvik

Mathias Bjørnerem Storvik
Lotte Ramstad Slatlem
Oline Eirinsdotter Dåvøy
Simon Ingvar Kirkeland Sættem
07.07 Marielle Lilly-Isabelle
Hagen Kollbotn
20.07 Henrik Vestnes
11.08 Kevin Aron Nogva
01.09 Gabriel Ugelstad Larsson
Sofie Lysgård-Rødal
Gaustad kapell
18.08 Ellen Marie Halstensen-Stølan
Sarah Eidem

VIGDE
Kvernes sokn
16.06 Randi Merete Bjerkelund og
Øystein Bårdseth Veiset
03.08 Camilla Maria Ormset og
Rafael Armando Chavarria Castro
10.08 Maj-Britt Stensønes og
Ole Jonny Bjerkestrand
Kornstad sokn
17.08 Toril Smenes og
William Neil Davis
Bremsnes sokn
22.06 Unni Laland og
Per Steinar Berntsen
06.07 Silje Kristina Bae og
Dag Ove Skoghus
Torild Marie Leithaug og
Per Bremnes
13.07 Marit Flemmen Brill og
Kjetil Brill
Hilde Gustad og
Stig Jøran Kanestrøm
27.07 May Therese Kvarsvik og
Christer Kamsvåg
03.08 Anita Helen Stene og
Henrik Ulf Mikael Widerberg

Formiddagstreff på Stene bedehus
Andre torsdag i måneden er det formiddagstreff på Stene bedehus fra kl. 12. Vi
serverer varm mat og kaffe etterpå. På
programmet kan det være foredrag om et
aktuelt emne eller det kan være bilder fra
turer. I pausen er det god tid til å prate og
drikke kaffe. For å betale for maten blir
det solgt lodd og det kan bli en gevinst til
de heldige.
Det er kjekt at så mange har kommet til
formiddagstreff torsdag formiddag. Ta
gjerne turen fra andre bygder på Averøya.
Neste treff er torsdag 10. oktober kl. 12.
Da vil Ole Petter fortelle og vise bilder
fra en tur til Ørneredet i Tyskland.
Videre blir det planlagt treff torsdag 14.
november og torsdag 12. desember.
- Ta turen til Stene bedehus, oppfordrer
Oddvei Raanes.
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24.08

Cecilie Egge Lokreim og
Daniel Meek
Line Treider og Bjørnar Ellingvåg

Eide sokn
13.07 Lone Camilla Steigre Rudi og
Hans Ole Eidsæther
27.07 Emily Ann Melsæther og
Jon Åge Stakvik
10.08 Line Kristin Silseth og
Stig Ove Syltesether Røvik
Jeanette Hemme og
Arnt Erik Lien

DØDE
Kornstad sokn
12.06 Sverre Torgeir Kongshaug f. 1922
15.06 Jan Ingvar Stene f. 1931
23.07 Kate Sylvide Sandøy f. 1920
10.09 Oddbjørg Annie Dyrset f. 1929
16.09 Kåre Henry Trodal f.
Bremsnes sokn
22.06 Oddlaug Edvarda Gjøten f. 1926
01.07 Anne Nilsen f. 1963
03.07 Lars Arve Kristiansen f. 1968
11.07 Kari Volden f. 1969
27.07 Idar Sæterli f. 1952
23.08 Eyolf Bjarne Nekstad f. 1939
30.08 Sidsel Helene Stensønes f. 1943
Eide sokn
03.07 Knud Ingemann Knudsen f. 1945
06.07 Solveig Margrethe Eide f.1929
26.07 Peder Olai Herskedal f.1927
28.07 Annbjørg Sandvik f. 1941
29.07 Kåre Ørgesvik f. 1933
02.08 Karen Marie Eide f. 1921
24.08 Bergliot Søvik f. 1922
31.08 Synnøve Sørseth f. 1926

Seniorprest på Eide
Navnet mitt er Erik Blomstrøm, og jeg er
nok ikke den første presten med det etternavnet som har vært på Eide. Faren min,
Torolv Blomstrøm, kom som sokneprest på
Kvernes i 1978 mens Eide og Kvernes ennå
var i samme prestegjeld. Han begynte ganske
snart å arbeide med ei deling slik at Eide ble
eget prestegjeld med egen sokneprest.
Jeg er gift med Elin og vi har tre voksne

barn.Vi har også det store privilegiet å ha 3
barnebarn. Vi kom til Halsa som prestefolk
den 1. juli 1983 og ble der i 29 år.
Nå har jeg vært seniorprest fra 1. juli 2012
og har flytta til egen bolig på Frei. Seniorprest
betyr at jeg har fått en tjeneste som er tilpassa meg. Jeg er ganske lesesvak og har et
temmelig dårlig forhold til sakspapirer og
kontorhold og alt dets vesen. Nå brukes jeg
til praktisk prestetjeneste. Den
faste delen av arbeidet mitt er
på Tustna. Jeg har også fått
ansvar for å prøve å støtte de
nyansatte prestene i prostiet
slik at de finner seg godt til
rette. Utover det settes jeg inn
der hvor prosten ser at det er
behov.
Nå som Ragnhild er lykkelig
opptatt med andre ting, åpna
det seg en mulighet for meg til
å være en del på Eide. Det gleder jeg meg til, spesielt fordi
Det ble en rocka presentasjon av Eide-konfirmantene da de dro jeg får være mye sammen med
til med takløftende sang, til dels på afrikansk. Senior-prest
konfirmantene her. Det er en
Blomstrøm vil nok ha med djemben ved senere anledninger
flott gjeng!
også ...

AVERØY
Averøy
(sjekk nærmere hvor, i avisa)

24.-27. oktober
Møter med Kjell Aardal.

20.-22. november
Møter med japanmisjonær Kirsti Strand.

Løa på Rangøy
Fredag 8. nov. kl. 18.00: Misjonstreff
John Steinar Dahle forteller om SAT-7s
satsing i Midt-Østen. Her er tradisjonell
misjon vanskelig, men de fleste har tilgang til TV og parabol, så mange kan nås
med det glade budskap gjennom dette.
Alle er hjertelig velkommen!

Erik Blomstrøm skal ha konfirmantene i Eide, men blir også å se på
gudstjenester, gravferder og vielser.
Vennlig hilsen
Erik Blomstrøm
seniorprest

Misjonsuke
31. okt. kl. 16.30

Bjørklia omsorgssenter
Foreningsmøte.

Eide bedehus
1. nov. kl. 18: Basaren starter.
1. nov. kl. 19.30: Andakt.
3. nov. kl. 16: Familiemøte i storsalen.

26.-28. november
Møter med Steinar Dimmen (NLM).
Tema: Levende tro.

Bruvoll bedehus
26. oktober kl. 11-17: Misjonsmesse
(NLM).Tale ved Kjell Aardal.

Bådalen bedehus
28. november kl. 19.30
Annbjørg og Kåre Sævareid (NRI)

Henda bedehus
7. november kl. 19.30
Annbjørg og Kåre Sævareid (NRI)

24. november kl. 16
Fellessamling (NRI)

Bådalen og Henda
11. desember kl. 19.30
Konrad Frøystad (NRI)

Kårvåg bedehus
4.-6. oktober
Bibelhelg med Ingbjørn Vingen
2. november
NRIs julemesse.Taler: Ennå ikke avgjort.

Steinsgrenda bedehus
27. sept, kl. 19.00:
Bibelfortelling m/flanellograf, sang av barn
og voksne, Mye allsang. Bilder fra kjøkkenrenovering og litt tilbakeblikk i bedehusets historie. arr. Bedehusstyret
20. oktober kl. 16.00
NLM - fellessamling.
Formiddagstreff - 2. torsdag i mnd

10. okt. kl. 12
14. nov. kl. 12
12. des. kl. 12
Langøy kapell
10. november kl. 16.00
Basar i kapellet.

EIDE
Eide bedehus
Formiddagsmøter kl. 11
(Første mandag i måneden.)
Tirsdagsmøter kl. 19.00
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Bjørklia omsorgssenter
Foreningsmøte siste torsdag i hver
måned kl. 16.30.

Vevang bedehus
27. september kl. 19.30?
Finnmarkskveld v/Roald Evensen
(Samemisjonen)
2. oktober kl. 18.00
Bedehusbasar på Vevang. Sang av
Vevang barnekor. Sang og musikk
med andakt ved Gerhard Silseth.
Nummertaking og åresalg og trekning. Mat og kaffe serveres, gratis
selvsagt som vanlig.Velkommen alle
sammen!
8. oktober kl. 19.30
R. Hansen taler. (DISM)
27. oktober kl. 16.00
Arne Gagnat (Misjonssambandet)
30. oktober kl. 19.30?
Andrea Lima (NRI)

Utbedring, utbygging o g utvidelser i Eide

Returadresse:
Menighetsbladet i Eide og Kvernes

Postboks 18, 6530 Averøy

Kirken endrer seg fra oversiden (mot nord), ved at inngangspartiet kommer litt lenger ut, og man bygger på tre
meter vestover. Handikaptoalett. og nødutgang er det viktige, men møterom og større lager- og kontorlokaler blir
også en positiv konsekvens.

Hurra for alt som skjer og helt typisk så skjer
det meste samtidig. Vi er nå, i skrivende
stund, i ferd med å avslutte arbeidet med nytt
skifertak på kirka i Eide! Når bladet kommer
ut, skal det arbeidet være mer eller mindre
ferdig, da taket i følge avtalen skal være ferdig
til 1. oktober. Det fantastiske har skjedd at vi
fikk byttet ut den utslitte vossaskiferen før
selve tretaket tok skade. Stor takk til de
bevilgende myndigheter og stor glede over at
kirka er så god som den nå er.
Det er i dagens Norge krav til at det skal
være toalettmuligheter for den som trenger

Sørveggen får flere nye vinduer, i den nybygde delen.

det i offentlige bygg. De gamle kirkene henger noe etter, men når vi nå skal reparere den
råtne svillen på endeveggen i Eide kirke (ved
inngangspartiet) så kan vi løse det ved å flytte veggen 3 meter for hele veggen må ned
uansett. At ting tar tid vet vi og nå venter vi
på Stiftsdireksjonens godkjenning for å sette
i gang det som arkitekt Nils Fiske har tegnet
for oss (se tegningene til saken). Vi har nok
ikke penger nok til å sluttføre det hele innendørs med de bevilgninger vi har i dag, men vi
har godt mot og tar det utvendige arbeidet
og inngangspartiet slik at dørstokken blir
bort og døra blir tett og toalett kommer
på plass.
Vi bor i en kommune som faktisk har
økning i innbyggertall og det er en bevisst
politikk at vi ønsker å bli flere i Eide. Det
betyr at vi må ha kirkegårdsareal tilgjengelig for befolkningen. Loven sier at vi til
enhver tid skal ha et antall tilsvarende 3%
av befolkningen av ledige graver. Derfor
utvides nå snart Eide nye kirkegård.
Byggetrinn 2 utbygges. Det skjer ved at

Slik ser arkitekten for seg løsningen for 1. etasje i Eide kirke
etter utbyggingen. Utflyttet inngangsparti, for å gi plass til
toalettdør i rett størrelse og så videre, er viktig.

Andreetasjen gir nye muligheter, med nødutgang
fra galleriet som gjør det anvendelig igjen. Møterom, lagerplass og kontor til organisten blir viktig.

Vestveggen blir ny på mange måter.
Flisene forsvinner, om alt går som planlagt, og bordkledning som resten av
kirka blir satt på. I tillegg kommer det
to vinduer oppe i andreetasjen, der det
også blir nødutgang fra galleriet.
skogen mellom kirkegården og
presteboligen blir litt mindre, men
skogen blir ikke helt borte og to
meter i kirkegårdens lengde utvides
oppover mot Stortua.Vi følger
reguleringsplanen slik den foreligger.
Anne-Lise Johnsen
kirkeverge

