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... tidlig en søndags morgen...
Reiseniste
Akkurat slik vi trenger en nistepakke for å komme gjennom dagen vår,
trenger vi god reisekost på veien
gjennom livet. En høymesse har derfor to «matstasjoner», to høydepunkt: Forkynnelsen av Guds ord og
samlingen om Herrens bord – nattverdfeiringen.
Gudstjenestereformen fra 2011 har ført
til flere gudstjenester med nattverd i Den
norske kirke. Også i vår kirke hører nattverdfeiringen naturlig med hver gang vi
samles til gudstjeneste. Dette er godt og
riktig – men samtidig vanskelig.Vår kirkes
historie er brokete på mange vis, men
kanskje særlig når det gjelder nattverdsforvaltningen. For det første er det er så
lett synlig at man tar imot nattverden, og
det finnes en viss «religiøs bluferdighet» i
kulturen vår. For mange er det ikke bare
bare å gå skrittene fram til koret! Og når
denne blygselen møter både en sterk betoning av nattverdens hellighet og en
streng forkynnelse av hva som skal til for
å kunne ta imot nattverden, er det fort
gjort at veien fram til alteret blir lang.
Slik skulle det ikke vært! For all del –
nattverden er hellig og en Guds gave! Men
som alle Guds gaver er den nettopp til oss,
helt alminnelige mennesker. Kristendommen har helt fra starten av vært et måltidsfellesskap mellom helt alminnelige
mennesker og en ualminnelig hellig Gud.
Det begynner allerede med Jesus: Evangeliene er fulle av fortellinger om hvordan
Jesus spiser sammen med fattige, utstøtte
og marginaliserte, og åpner Guds rike for
dem. Og disiplene fortsatte med dét:
Evangeliene er skrevet til forsamlinger
som møttes for å feire nattverd og spise
sammen – den tidlige kirken samlet seg til
et måltid hvor Jesus fremdeles åpnet Guds
rike for dem som var samlet. Hvis dåpen
er fødselen inn i Guds store familie, er
nattverdbordet familiemiddagen – for hele
familien! Og det betyr barna også. De aller
minste – eller andre som ønsker det – blir
velsignet, men det er ingen aldersgrense
ved nattverden.
Bordbønnen i kirken
Og slik samles vi til måltid i kirken – riktignok stilisert og noe ulikt andre måltider, men vi samles om brød og vin. Og slik
god kristen skikk tilsier ber vi bordbønn
før vi spiser: den rike nattverdliturgien.
Først hilser vi hverandre, vi som er samlet
til måltid: «Herren være med dere!» «Og
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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.

med deg være Herren!» «Løft deres hjerter!» «Vi løfter våre hjerter til Herren!»
Disse ordene om de løftede hjerter er
blant de eldste leddene i hele gudstjenesten, og sier noe om hvor måltidet finner
sted: vi er på jorden, men feirer nattverd i
selve himmelriket, hos Herren.
Liturgien fortsetter med prefasjonen –
en lovprisning av Gud: «I sannhet verdig
og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg…» – før den store lovsangen:
«Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot!»
Her synger vi med serafene vi leser om i
Jes 6. Englene i himmelen og Guds folk til
alle tider synger med oss med ord fra
Bibelens tekster, en proklamasjon av Guds
hellighet og en lovprisning av Jesus:
«Velsignet være han som kommer i
Herrens navn!»

Brød og vin – himmel og jord i bevegelse
Så følger selve nattverdbønnen, en takkebønn for Guds gode gjerninger, og en
bønn om at Den hellige ånd må la måltidet vi feirer være et nattverdsmåltid. Så
leser presten innstiftelsesordene, Jesu ord
fra den første nattverden, og mens løftene
i teksten lyder, løftes brød og vin: «Dette
er min kropp, som gis for dere» og «Dette
er den nye pakt i mitt blod, som utøses
for dere». Så avslutter vi med Fadervår,
hilser hverandre med fred og retter vår
bønn til Jesus: «Du Guds Lam, som bærer
verdens synder, miskunne deg over oss.»
Så spiser vi. Helt alminnelige ting, brød
og vin, blir til noe helt ualminnelig: Et møte
med den levende Gud i Jesus Kristus.
«Dette er Jesu legeme», sier presten, og
kirken stoler på løftet Gud gir oss i disse
ordene. Jesus oss i møte med sin kropp –
slik at det virkelig er ham vi møter. Brødet
er Jesu legeme, og vinen er Jesu blod –
Menighetsbladet for Averøy og Eide

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

samtidig som det er brød og vin. «Dette
er Jesu blod» – å ta imot Jesus Kristus slik
vi gjør i nattverden er å ta imot det Guds
rike som Jesus bringer til oss: Nytt håp,
nytt livsmot, tilgivelse for syndene, evig liv.
Så skjer enda et mirakel, kanskje det største: Det er ikke bare brød og vin som forvandles – i møtet med Jesus Kristus blir
også vi forvandlet. Vi blir på nytt til den
kirken vi er – Kristi kropp på jorden.Våre
liv, våre ord, våre handlinger kan ved Guds
nåde bringe Kristus ut til andre. Det er
reiseniste for evigheten!
Hellig stund! I denne handling
mottar vi vårt livs forvandling.
Det som skjer, er skjult i tiden,
men skal åpenbares siden.
NoS 650, v. 2 – S. Ellingsen 1965
Neste gang: Sendt med velsignelse

Flaks og fødsel - Alder og Advent…
En lærer forklarte klassen at noen barn blir
født for tidlig. Da rakte lille Markus opp handa
og sa.: «Da hadde jeg flaks! Jeg ble født akkurat
på fødselsdagen min jeg!» Den samme flaks har
alle vi andre også hatt.Vi er uten tvil født på vår
egen fødselsdag.
Derimot er det ikke alle som vet når de har
fødselsdag. For noen år siden oppholdt vi som
familie oss i Etiopia og Tanzania. Der er det
mange barn så vel som voksne som ikke vet når
de fyller år eller hvor gamle de er. Det som er
så viktig for oss er ikke så viktig for dem. Men
de gledet seg over at de ble født og at de levde,
enten de var «kanskje 5 år», «ca. 31 år» eller
«gammel» - over 60 år.
Ingen vet med sikkerhet - men født!
Ingen vet med sikkerhet når Jesus Kristus fra
Nasaret ble født heller! Hverken dato eller årstall er eksakt kjent. Likevel ble han med sikkerhet født!
Når? Da Augustus var keiser, da Kvirinius var
landshøvding i Syria, og da Kong Herodes
regjerte i Palestina. Da dro Josef fra Nasaret til
Betlehem grunnet folketelling. «Mens de var
der, kom tiden da hun skulle føde.» (Luk 2,6)
Før sin egen fødsel!
I dag vet vi at Jesus ble født i Betlehem en eller
annen gang mellom år 4-7 før sin egen fødsel !
(etter vår kalender) Ble han for tidlig født? Nei.
«I tidens fylde sendte Gud sin sønn...» (Gal 4.4)
Gud aksjonerte akkurat i den rette historiske
tid, da Gud ville det skulle skje!

Når feirer du Jesu fødsel?
Vi feirer Jesu fødsel den 24. desember. –andre
den 25. desember eller den 6. januar. Hva er
rett?
Det finnes argumenter for at Jesus ble født i
august måned tidfestet ut fra slektningene
Sakarjas og Elisabeths henholdsvis prestetjeneste og svangerskap. Et usikkerhetsmoment i
beregningene er om Sakarja gjorde tjeneste på
faste eller fleksible skift. Likeså har man forsøkt
å tidfeste Jesu fødsel ut fra astrofysiske beregninger og planetkonjugasjoner uten å få en klar
fasit.
Kontinuerlig glede
Viktigere enn å vite nøyaktig dag og time er det
å feire Jesu fødsel en gang i året – til minne om
at han ble født! For Jesu fødsel var unik!
Hans fødsel, liv, død og oppstandelse er en
merkbar og kontinuerlig glede for millioner av
mennesker rundt om i verden!
Og vi hadde flaks! Ikke bare fordi vi alle er
født på vår egen fødselsdag, men fordi Jesus
overhode lot seg føde!
Tradisjon og kultur tilsier at det feires advent
og jul i desember. La det bli en gledelig og verdig feiring!
En velsignet Jul, og Godt nyttår ønskes alle
bladets lesere!
Leif Nordahl
Vikarprest
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SEVEN til Averøy og Eide

SEVEN kommer til Averøy og Eide 7. og 8. desember. Da er alle unge i alle aldre hjertelig velkommen
til gratis julekonsert med trøkk og liv.
Lørdag 7. des. er det stort julemarked på Gamle
Kvernes Bygdemuseum, og mat- og underholdningsstasjon blir på Kvernes bygdahus. På scenen der står
SEVEN kl. 12.00 og framfører julemusikalen «Stjerneunder». Forestillingen blir også å se på Eide om ettermiddagen kl. 17.00 i aulaen. På begge steder håper vi
at de lokale barne- og aspirantkor skal hjelpe de som
kommer tilreisende. Averøy barnekor har øvelse 5.
des. til denne hendelsen. Barne- og aspirantkoret på
Eide har øvelser torsdag 28. nov. og 5. des.
Så kommer SEVEN tilbake til Averøy og på søndag
kl. 11.00 er de å treffe i samfunnssalen på Bruhagen

Menighetsbladet

(ungdomsskolen) der de framfører familiemusikalen «Bibelen på 60 minutter». Og
her blir de unge som kommer for å se og
høre, gjerne aktivisert med å bli tatt fram
på scenen og det hele.
JENTEGRUPPA SEVEN består nå av 14
sangglade jenter som rullerer på reisevirksomheten. Det er alltid 7 jenter som
opptrer på scenen. Jentene kommer fra
Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.
Alle barn i Eide og Averøy er spesielt velkommen til disse arrangementene og alle er selvsagt gratiskonserter. Spørsmål kan rettes til trosopplærer Tommy Stormo.
SEVEN sier: Vi ønsker å spre glede og
engasjement i det kristne arbeidet blant
barn på de stedene vi kommer.Vi ønsker
å gi barn noe positivt å lytte til – og vi
ønsker å være en real vitamin-innsprøytning for lokalmiljøene vi besøker! Dette
året er sangene våre basert på kjernetekster og historier i trossopplæringen.Vi vil
dele vår sangglede med alle, med menigheter, søndagsskoler, barnekor og skolebarn rundt omkring i Norge.
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KIRKENS FOLK I AVERØY
Kirkekontor:Tlf 71 51 33 88
man/ons/tors. 10.00-14.00
v/ kontorfullmektig Gerd Meek.
kirkekontoret@kirkeniaveroy.no

www.kirkeniaveroy.no
Sokneprest i Bremsnes
Sigurd Andreas Widvey Haugen
71 5134 02/950 70 027
sokneprest.haugen@kirkeniaveroy.no

Soknepr. i Kvernes & Kornstad

Carina Møller tlf 922 30 833
sokneprest.moller@kirkeniaveroy.no
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Tlf. 913 26 730
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Kantor
Chris Clifton
Tlf. 71 51 40 76/916 08 207
kantor@kirkeniaveroy.no
Trosopplærer (se under Eide)
trosopplerer@kirkeniaveroy.no
Forsidefoto Tommy Stormo

Glimt fra menighetene
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
Den påtenkte vaskedugnaden i Kornstad kirke er utsatt til våren.
Kornstad menighet får nytt misjonsprosjekt. Da HimalPartner ikke lenger har
arbeid ved Tansen sykehus i Nepal,
vil menigheten nå støtte et prosjekt som
heter «Kvinner i risikosonen», Higher
Ground i Nepal. Det er samme prosjektet
som det ble samla inn til ved brukttøysalg
i høst og for to år siden. Prosjektet går ut
på å gi tilbake et verdig liv til kvinner som
er utsatt for sexmisbruk og slavehandel.
Eide menighet har også skiftet til dette
prosjektet for noen år siden.

KVERNES
Kvernes menighetsråd takker hjertelig
for minnegave til Kvernes kirke, gitt ved
Ole K. Meeks begravelse.
Menighetsrådet takker også hjertelig
for minnegave til Klippen, gitt ved Torfrid
Stormos begravelse.
Kirkeskyss: Så langt er det få som benytter seg av tilbudet om kirkeskyss. Menighetsrådet vil at ingen skal være forhindret fra å komme til gudstjeneste på
grunn av mangel på skyss. Det skulle ikke
være så problematisk å ta en telefon.
Nummeret du kan ringe finner du i gudstjenestelista i avisa og her i menighetsbladet.
Grunnlovsjubileet nærmer seg. Det
legges opp til en omfattende markering
som vil strekke seg utover hele 2014.
Første arrangement blir salmekveld i
Bremsnes kirke 25. feb. der Edvard Hoem
blir med.
Ett år er gått siden det ble gjort endringer i liturgien. Det er nye melodier i en
del ledd, ny rekkefølge i forhold til det
vi hadde før. «Fader vår» er blitt til «Vår
Far». Inngangsbønnen er igjen på plass.
Kvernes menighetsråd vil gjerne få
tilbakemeldinger fra så mange som mulig
på hvordan de opplever endringene.
Menighetsrådet vil be Gudstjenesteutvalget utforme et «samtaleark» som kan
benyttes i evalueringsarbeidet. Tanken er
at så mange som mulig skal få anledning til
å svare på spørsmålene og slik få si sin
mening .
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HVERDAGSGUDSTJENESTE for
andre gang i Kvernes, ble arrangert en
torsdag i september. - Det ble en fin opplevelse for de mange som fant veien til
kverneskirka 26. sept kl.13. Som forventet vil en hverdagsgudstjeneste gjerne
være et tilbud for de «godt voksne». Flere
ga uttrykk for at det var godt å få «gjenoppleve» det kjente .Etter gudstjenesten
var det middag i Klippen. Med rundt 40 til
bords gikk praten livlig. Menighetsrådet
vil invitere til hverdagsgudstjeneste også
til våren.

EIDE
Menighetsrådet har vedtatt nye vedtekter for kirkegårdene i Eide. Disse kan
fås ved henvendelse til kirkevergen. De
kommer også på nettsiden til menigheten.
Taket på Eide kirke er ferdig, og nye prosjekter er på gang allerede.Tegningene for
utbyggingen av Eide kirke er så godt som
godkjent etter møte med bispedømmekontorets utsendte og kirkegårdsutvidelsen på Eide nye er også så og si godkjent. En satser på at kirkeutbyggingen
skjer i løpet av 2014, og forberedelsene til
arbeidet på kirkegården på Eide nye er
godt i gang.
Menighetsbladet vil få gratulere Ragnhild prest og Sigurd prest med Ellinor
Synnøve, som kom til verden i oktober.

Nye toner i kirken
Du har kanskje lagt merke til at noe
av musikken i kirken har vært annerledes enn «vanlig» den siste tiden?
I forbindelse med gudstjenestereformen
har Den norske kirke fått mye nyskrevet
musikk til de gamle messeleddene. Reformen har supplert dette med selvstendighet for menighetene til selv å fastsette
hva slags toner som skal følge de kjente
ordene som «kyrie eleison, Gud Fader,
miskunne deg», «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker
som Gud har glede i» og «Hellig, hellig,
hellig er Herren Sebaot».
På Eide brukes en ny tone på Fadervår,
mens gudstjenesteutvalget på Averøy har
valgt å kjøre en forsøksordning med noen
nye toner. Nå begynner mange å kunne
litt av det nye – så det er snart på tide å
finne ut hva som passer best her hos oss.
Gi tilbakemeldinger!
Menighetsbladet for Averøy og Eide

BREMSNES
I sitt møte i oktober behandlet menighetsrådet om det skal være kirkekaffe ved
de fleste gudstjenester, og kom fram til at
det er ønskelig. Konfirmantforeldre vil
bidra med servering, og kirkevertene vil
stå for den praktiske gjennomføringen.
Det nye redskapshuset tar form. Det er
ønskelig med et tak som ligner skifertaket
på kirken. Det medfører merkostnader,
noe menighetsrådet vil dekke.
Tommy står på i trosopplæringsarbeidet.
Det varierer noe med frammøtet, men vi
er glade for den innsatsen som blir lagt
ned. Tommy blir glad hvis DU ser en
mulighet til å sette av noen timer for å
hjelpe til! Han blir også veldig glad om alle
foreldre og foresatte til døpte barn sender sine barn til tiltakene som tilbys.
Averøy kommune får leie kirken til sitt
Salmekveld-arrangement i februar. Dette
er et ledd i 200-årsfeiringen av Grunnloven og Bremsnes kirke som valgkirke.

Fra redaksjonen
Et år går så fort, og nå er adventstiden her
igjen! Barnet i oss kommer bedre fram i
denne tiden.Vi koser oss med lystenning,
julekalender og smaksprøvene på julebaksten. Litt kav og mas kan det bli, men så
senker julefreden seg. Familie og venner
koser seg sammen. Slik opplever mange av
oss adventstiden, men ikke alle. Hva med
dem som har mistet en kjær siden i fjor?
Hva med alle de barna som gruer seg til
jul…. for da blir det mye fyll og bråk?
Jesus er GAVEN til ALLE.Vi i redaksjonen
ønsker deg ei god julehelg og et godt nytt
år.
Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys
for ham som elsker alt som lever,
hver løve og hvert lam. Tenn lys for
himmelkongen som gjeterflokken
så! Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

Andakten

ADVENT!
Advent, ventetid, vente på han som skal komme. Ikke
vente på han som skulle komme, men han som skal
komme, for det lovte han. For å sittere Ham selv: « Jeg
kommer snart igjen». Så da er spørsmålet, hva fylles
ventetiden med. Mange jeg kjenner fyller tiden med
følgende spørsmål: «Hva skal jeg gjøre for at mine skal
bli frelst»? Og svaret er enkelt. « Tro på Herren Jesus,
så skal du bli frelst du og ditt hus.» Ap.gj: 16 , 31.
Dette er hva du skal gjøre!

nærmest fanget Ham, idet hun hadde stor kjennskap (tro) til
Ham:- du må hjelpe meg, for slik er du bare! Hun får høre helt i
samsvar med det hun trodde: « Det skal skje deg som du vil!» «
Og hennes datter ble helbredet fra samme stund,» står det
videre. ( Mt. 15,28).

Er dette hva jeg skal gjøre for at mine skal bli
frelst? Skal jeg bare selv ta min tilflukt til Jesus?
- Men Skal jeg ikke vitne for dem, be dem om
å omvende seg mens det ennå heter dag osv.?

Det er mer om å gjøre for Ham at de må bli frelst, enn det er
for deg! Dette er ikke bareen frase vi kristne trøster oss med,
men korset som reistes på Golgata er vel troverdig nok vitne om
det!

Jo du må gjerne benytte den beleilige tid til å
si noe som kan minne dem på evighetens
alvor og frelsens mulighet, men la det ikke
rørlegger
bli noe mas som heller driver dem lenger
bort fra målet. Det de først av alt merker seg
er hva det betyr for deg selv!

Kan du ta imot Guds ord så enkelt som det kommer til deg i
dag, uten noe om og men, ja, da vil gleden ta over for bekymringen; «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!»
Så får vi bare fortsette ventetiden, adventstiden, og prøve å
reflektere over det som er skrevet ovenfor. Så har jeg en siste
bønn til folket, og det er at alle feirer julen som står for døren på
en slik måte, at den blir til glede for alle , også barna. At ingen
trenger grue seg til det som skal skje. La barna få oppleve trygghet og varme,og at man samles om julens budskap.Tenk om man
kunne vært barn igjen, bare for en stakket stund. Den gang man
gikk ut på juleaften, og så opp mot stjernehimmelen, og vinket til
bestemor og bestefar, ja da kommer for meg dette verset;
Snart i Himlen jeg står for Din Trone,
og får se deg min Frelser og Venn.
/: Når av nåde jeg mottar min krone,
mon om STJERNE da lyse i den?:/

Roger
Gjessing

Vær deg fremfor alt bevisst, at du ikke kan omvende dem – det
er det bare Herren som kan. - Og vær deg bevisst, at det er noe
Han så gjerne vil! Hold du deg bare til Ham, og den åpne adgang
du der har fått til å ligge Herren selv i øret med forbønn for
dem!
Merk deg kvinnen i Skriften som fulgte Jesus med bønn for sin
datter, til tross for at Han virket helt og holdent avvisende, og

Utheim kvinneforening på Kårvåg er 110 år
Utheim kvinneforening som tilhører Den Indre Sjømannsmisjon
er en av de eldste gjenlevende foreninger på Averøy. Den ble
stiftet i 1903 av Olav Løvold. Litt over 60 kr ble sendt til hovedforeningen dette første året. Foreningen bestod da både for
menn og kvinner. I årenes løp har det etter hvert blitt en kvinneforening.
Fra 1903 til 1930 ble det sendt til sammen 3075 kroner til
misjonen. Fra 1953 til 1963 var bidraget økt til 13000 kroner og
i årene 1970 til 1983 var resultatet 67000 kroner. Nå sendes
årlig i overkant av 25000 kroner.
Opp gjennom årene ble det arrangert basarer og julefester
med mye folk tilstede. I tillegg var det foreningsmøter som gjorde foreningen til en viktig sosial faktor i bygda.
Tidene har forandret seg mye og arbeidsmåtene må evalueres,
men fortsatt er det ikke vanskelig å oppdage positive holdninger i bygdefolket i forhold til Den Indre Sjømannsmisjon. De
årvisse juleheftene blir stadig godt mottatt og loddbøkene er
heller ikke så tunge å gå med.
Selve kvinneforeningen har samlinger rundt om i hjemmene
ca. en gang i måneden. 5-6 damer er glade for å komme seg litt
ut. Gjennomsnittsalderen er nokså høy, men med litt tilrettelegging i forhold til skyss, er det trofaste damer som samles.
Sang, andakt, åresalg og bevertning er faste programposter. Alle
tar med seg noen åresalgsting som det alltid er spennende å se
hvem som vinner. Ellers har sangen stor plass, det ene sangforslaget etter det andre dukker opp fra de forskjellige stolene.
Bevertning og sosialt samvær er også viktig i ei tid med mange
ensomme mennesker.Vi er takknemlige for at foreningen lever
enda, den er en liten brikke i det store byggverket som heter

Kanskje Synes du at du har ropt lenge og forgjeves! Det synes vel
slik, men holder du deg til Ordet, så vil du få øye på noe annet;
du har blitt hørt fra før du begynte å be!

Barna er det mest dyrebare vi
eier - derfor er det viktig at det
vi gir dem er av høy kvalitet.

barnevakten.no
gir deg gode råd om
valg av spill og DVD

Guds rike. Et lavterskeltibud vil vel noen kalle det. Her får vi
komme slik vi er, vi trenger ikke gjøre oss noe bedre enn vi er og
det er viktig at alle kan føle seg godtatt og verdsatt.Vi gleder oss
over de små ting og er enige om at pengene vi samler inn, går til
en god sak. Vi vil hilse med noen ord fra Efeserbrevet, kap 2, 810. For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv,
der er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose
seg. For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem.
For Utheim forening, Karin Smenes
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50-årskonfirmanter i Averøy og Eide
Søndag 01.09 hadde 50-årskonfirmantene i Bremsnes samling,
først i Bremsnes kirke, på gudstjenesten, deretter til middag og
kaffe på «Anne-Marit catering».
Opprinnelig var det 57 konfirmanter. 5 av disse har gått bort. I
alt 36 av de gjenværende møtte
til et trivelig jubileum.
- Vi trengte ingen hjelp for å få
praten til å gå, lyder meldingen
fra konfirmantene.

50-årskonfirmanter Kvernes
Fra venstre: Eli Meek, Eldbjørg Avset, Kirsti Kvernes, Kåre Olav
Fausa, Per Arne Kvernes, Kåre Halvar Strand, Bjarte Strand og
Alf Avset (som dessverre døde tidligere i høst). Eneste konfirmant av de ni som ble konfirmert av prest Karl Johan Fausa i
juli 1963, som ikke var med på jubileet, var Per Torstein Høgset.
Dagen startet med gudstjeneste, og deretter middag på
Klippen, med god mat av Rannveig og Brynhild. Det var fint vær
og trivelig selskap utover ettermiddagen med mye mimring.
50-årskonfirmanter Kornstad
Foran fra venstre:Tove Aae,Turid Utheim Slatlem. Åse Pedersen,
Aslaug Oddny Slatlem og Ingelauv Hagen. Bak:
Asmund Smenes. Magnhild Ekli, Jarl Gjetøy, Edny
Fagereng Nekstad,
Jakob Folland, Kjell
Ole Smenes, Hildur
Junge, Reidar
Slatlem og Leif
Helge Kongshaug.

50-årskonfirmantene i Eide. Bakerste rekke fra venstre: Ivar Ødegård, Sverre Alfred
Silseth,Wilhelm Andersen, Roald Silnes, Ivar Oddbjørn Dyrhaug. 3. rekke: Magnhild
Ugelstad Smedstad, Gunnhild Pernille Silseth Heggeseth, Marie Johanne Storvik
Røberg,Torhild Johanne Aune Dypaune, Kari Eide Dale. 2. rekke: Solfrid Kirsten
Heilevang Guneriussen, Greta Ragnhild Brovold Sildnes, Inger Marie Moen Shears,
Kjellrun Eline Lyngstad Sørvik, Marit Inger Visnes Nordhaug, Foran fra venstre:
Rigmor Mary Vevang Kjøl, Margrete Karin Smørholm Eide, Helen Oddny Eide Bach,
Oddrun Kristin Kallmyr Trengereid, Berit Johanne Lyngstad Hansgård, Laila Synnøve
Nås Bakke (Foto:Tommy Stormo)
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50- årskonfirmantene fra Eide kirke 7/7-63 ble
enig om å møtes kvelden før selve jubileet. Det
var 17 stk som møtte på Torget restaurant, der vi
spiste, pratet og frisket opp gamle minner. Dette
var uformelt, og vi tror alle hadde en kjempefin
kveld.Vi hadde 25-års konfirmantjubileum også, så
det er ikke 50 år siden mange av oss traff hverandre sist. På søndag var det 21 stk som møttes i
kirka til høytidelig gudstjeneste og nydelig sang av
Aksel og Gerhard. Stemningen var høy fra første
øyeblikk, og vi tror nok det var fordi vi hadde
truffet hverandre kvelden før. Etter gudstjeneste
og fotoseanse, ble det servert deilig middag på
restaurant Bella Panorama, med påfølgende kaffe
og kaker. Kakene var levert fra kantina på rådhuset, slik at vi slapp å bake selv.

Menighetsbladet for Averøy og Eide

Min salme: Lov Jesu namn og herredom

Du vitneflokk i himmelkor
som tolmods krans har nått,
kved kongskvad for den Herre stor,
og kron han allheims drott!
Du frelste hær av Adams ætt,
løyst ut av naud og nott,
pris han som nåde gav for rett,
og kron han allheims drott!

Foto: Roald Sevaldsen

Etter mange år som rådgiver i vgs er Sverre
Uran nå blitt pensjonist. Men aktiv er han
fremdeles med smått og stort.
- Når det gjelder en salme hvor jeg har et
litt spesielt forhold til, kan det være flere
og noe vanskelig å trekke fram én spesielt.
Valget kan variere litt avhengig av årstid,
stemning m.v., altså konteksten, sier Sverre. Men en salme må trekkes fram i denne
spalten.
- Når jeg likevel blir nødt til å trekke fram
én spesielt, kan det være en gammel salme
av en engelsk prest, Edward Perronet (d.
1792), gjengitt ved Arne Garborg (18511924): «Lov Jesu namn og herredom,
Høgenglar i hans slott!» I Arne Garborgs
språkdrakt er dette ei salme som etter
mitt syn målbærer budskapet
på en befalende, overbevisende og levende
måte. Kanskje den virket enda mer overbevisende for meg fordi feltpresten i
Norbatt II (Libanon), oberstløytnant
Seierstad, ofte brukte denne når han var
ute på op-ene hver søndag. Han ville alltid
ha et befal med rundt om til disse op-ene,
loddet falt ofte på meg, - ikke alltid like
populært. Det var unektelig en spesiell
opplevelse å synge ut budskapet når du

Lov Jesu namn og herredom,
høgenglar i hans slott!
Ber krona fram med hyllings ljom,
og kron han allheims drott!

Kvart folk i kvar ei heimsens bygd
her under soltjeld blått,
gjev han åleine herrehøgd,
og kron han allheims drott!

samtidig visste hva som hadde foregått for
snart to tusen år siden, dette var 1978/79,
nettopp i dette området. Samtidig var det
også en spesiell opplevelse å være sammen
med vaktsoldatene på op-en, ofte bare 4 5 soldater, likevel - alle var med i sangen!
Tekst og melodi har en fantastisk fin samklang: «Lov Jesu namn og herredom,
Høgenglar i hans slott! Ber krona fram
med hyllingsljom, Og kron han, kron han,
kron han, kron han allheims drott!» Det

«Barnas» 160 år

Ja, gjev me med Guds kvite hær
av all vår hug og hått
syng songen ny for Herren kjær,
for Jesus, allheims drott!
var en helt spesiell opplevelse å synge budskapet ut i dette ørkenlandskapet.
Mvh Sverre Uran

Høstbasaren i kapellet

Sprell Levende Eide søndagsskole markerte jubileet

Søndag 10. nov. ble
den tradisjonelle
høstbasaren
til
inntekt for Langøy
kapell avholdt.
Tross av at det
var farsdag var
oppmøte bra, søndagsbarna underholdt med sang,
det ble servert nybakte julebrød og kaffe/saft og det ble en trivelig kveld hvor det også var trivelig å treffe naboer og kjente for
en hyggelig prat.
Gevinstbordet var i år meget bra og lodd og åresalget gikk
strykende og resultatet totalt ble til sammen ca. kr. 28.000,-.
Nettutgaven av Menighetsbladet finner du her:
www.kirkeniaveroy.no eller eidemenighet.no
Finn menighetene på Facebook og lik oss der og følg med på
det som skjer, ikke minst trosopplæringstiltak!

Annerledes søndagsskole med Gulliver kom på besøk til Eide.
Søndag 17. november ble det en litt annerledes søndagsskole. Sprell Levende Eide søndagsskole markerte at bladet Barnas har eksistert i 160 år! Dette gjør bladet til
Norges eldste barneblad!
Etter at vi hadde startet samlinga vår slik vi pleier, ble det stor
oppstandelse da Gulliver kom på besøk! Gulliver er søndagsskolens logofisk, og har sin egen tegneserie i søndagsskolebladet
Menighetsbladet

«Barnas». Gulliver vinket oss med opp i storsalen der barna ble
møtt med en litt annen «innredning» enn de er vant til.
Gulliver og søndagsskolekonsulent, Hans Orset, hadde tatt med
hoppemadrass, karamellkanon, figurballonger og Barnas-blad til
utdeling. Søndagsskolen hadde ordnet med popcorn og fruktspyd og flere leker for de minste barna. Barna som hadde kommet for å være med på småbarntreff denne dagen, ble invitert til
å være med på feiringen. De barna som hadde lyst, fikk komme
bort og snakke med Gulliver, og når det var på tide for Gulliver
å reise videre, var det mange som ville ha en klem :-) Det er
allerede forventninger om at Gulliver må komme tilbake til Eide
en annen gang!
for Averøy og Eide
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Vi går til kirken
1.des. – 1. s. i advent

24. des. – Julaften

19. januar – 3. s. i åpenbaringstiden

Prekentekst: Matt 21,1-11

Prekentekst: Luk 2,1-20

Joh 2,1-11 Vinunderet i Kana

Kvernes kirke kl. 17.00
Lysmesse ved Haugen og konfirmantene.
Offer. Kirkekaffe. Julegrana tennes. Skyss*
Kornstad kirke kl. 19.30
Lysmesse ved Haugen og konfirmantene.
Offer. BHU musikkorps.

Averøy sykehjem kl. 12.00
Haugen.
Langøy kapell kl 14.00
Haugen.
Kornstad kirke kl. 14.00
v/Karen Flatø. Offer.
Kvernes kirke kl. 16.00
v/Karen Flatø. Offer.
Bremsnes kirke kl. 16.00
Haugen. Offer.

Langøy kapell kl. 11.00
Nordahl. Nattverd. Offer.
Kvernes kirke kl. 19.00
Nordahl. Kveldsgudstjeneste. Offer.

Slettatunet kl. 11.00
Furutoppen kl. 12.00
Eide kirke kl. 14.00
v/Blomstrøm. Krybbespill v/Eide menighets aspirant- og barnekor.Takkoffer.
Eide kirke kl. 16.00
v/Blomstrøm.Takkoffer.
◆
25. des. – Juledag

Bremsnes kirke kl. 11.00
Nattverd. Offer.
Kornstad kirke kl. 11.00
Nattverd. Offer.

Eide kirke kl. 19.00
Lysmesse m/Blomstrøm og konfirmantene. Nattverd.Takkoffer.
◆
03. des. – Tirsdag
Kornstad kirke kl. 18.00
Konsert v/elever fra Averøy kulturskole
◆
05. des. – Torsdag
Bremsnes kirke kl. 20.00
Julekonsert v/Averøy ungdomskorps.
Kollekt.
◆
07. des. - Lørdag
Kvernes bygdahus kl. 12.00
Konsert for små og store med «Seven».
Eide ungdomsskole, Aulaen kl. 17.00
Konsert for små og store med «Seven».
◆
08. des. – 2. s. i advent
Prekentekst: Joh 14,1-4

Averøy samfunnssal kl. 11.00
Bibelen på 60 minutter v/Seven. Stormo,
barn fra Averøy deltar.
Bremsnes kirke kl. 19.00
Lysmesse med Nordahl og konfirmantene.
Bremsnes og Bruvoll musikkorps. Offer.

Prekentekst: Joh 1,1-14

Kvernes kirke kl. 11.00
Felles høytidsgudstjeneste for hele øya ved
Møller. Averøy kirkekor. Offer.
Eide kirke kl. 13.00
Høytidsgudstjeneste v/Haugen. Nattverd.
Takkoffer.
◆
26. des. – 2. juledag/Stefanusdagen
Prekentekst: Matt 2,16-23

Kornstad kirke kl. 11.00
Haugen og Møller. Dåp. Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd. Offer.
Adventskonsert i Eide kirke kl. 18.00
Eide Hornmusikk, Atlanterhavskoret, Elin
Gaustad.
◆
15. des. – 3. s. i advent

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
Nyttårsaften
Eide kirke kl. 15.00
v/Blomstrøm og Haugen. Nattverd. Offer.
Vi møtes i sentrum kl. 14.30, juleleker, barnekoret deltar.Vi går i fakkeltog til kirka.
◆
1.januar – Nyttårsdag/Jesu navnedag

Prekentekst: Matt 11,2-11

Luk 2.21 Han fikk navnet Jesus

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

Bremsnes kirke kl. 13.00
Haugen. Nattverd. Offer.
◆
5. januar – Kristi åpenbaringsdag

Eide kirke kl. 11.00
v/ Blomstrøm. Nattverd. Offer.
◆
22. des. – 4. s. i advent

Matt 2,1-12 Vismennene hyller Jesus

Kvernes kirke kl. 11.00
Nordahl. Nattverd. Offer.

Prekentekst: Luk 1,46-55

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
12. januar – 2. s. i åpenbaringstiden

Averøy: Ingen gudstjenester i Averøy

Apg 18,24-19,7 Johannesdåpen og kristen dåp

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide
◆
23. des. – Lillejulaften
Kvernes kirke kl. 21.00 «Stille stund før
jul» Averøy gospelgruppe, Kirsti Loe m.fl.
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Kornstad kirke kl. 11.00
Møller. Nattverd. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
v/vikarprest. Nattverd.Takkoffer.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Eide kirke kl. 11.00
Haugen. Gudstjeneste med utdeling av 12-3-årsgaver. Nattverd.Takkoffer.
◆
26. januar – 4. s. i åpenbaringstiden
Luk 18,35-43 Den blinde ved Jeriko

Eide kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Nattverd. Offer.
◆
31. januar - Fredag
Eide kirke kl. 19.00:
Ungdomgudstjeneste v/Blomstrøm. Sang
og musikk.
◆
02. februar – 5. s. i åpenbaringstiden
Mark 2,1-12 Jesus og den lamme mannen

Kvernes kirke kl. 11.00
Møller. Nattverd. Offer.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Nordahl. Nattverd. Offer. Om været tillater har vi «vinterdag på Gaustad» med
snøaktiviteter eller annet. Følg med på
nettside, facebook og aviser (og værmelding) for nærmere beskjed.
◆
09. februar – 6. s. i åpenbaringstiden
Joh 6,63-69 Du har det evige livs ord

Kornstad kirke kl. 11.00
Nordahl. Gudstjeneste for små og store.
Nattverd. Offer. Bibelutdeling 5. kl. ved
Utheim skole.
Bremsnes kirke kl. 11.00
Haugen. Gudstjeneste for små og store.
Nattverd. Offer. Bibelutdeling 5. kl. ved
Bruhagen barneskole og Bodalen friskole.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
16. februar – Såmannssøndagen
Luk 8,4-15 Såmannen og jordsmonnet

Kvernes kirke kl. 11.00
Haugen. Gudstjeneste for små og store.
Offer. Bibelutdeling 5. kl. ved Meek skole.
Langøy kapell kl. 16.00
Haugen. Gudstjeneste for små og store.
Nattverd. Offer. Bibelutdeling 5. kl. ved
Henda skole.

Grunnlovsjubileet 2014
Neste år skal vi markere at det er 200 år
siden Grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll.
Dette blir en stor og viktig begivenhet for
hele landet. Grunnloven og det som foregikk på Eidsvoll disse dagene i april og mai
1814 er ofte nevnt i 17.mai-taler hvert år,
men det er kanskje mindre kjent og omskrevet forarbeidet til den endelige signering av Grunnloven.
Bededag og valg
19. feb. 1814 sendte Christian Frederik,
den danske kronprinsen i Norge, ut et
åpent brev der han varslet valg til en forsamling som skulle møtes på Eidsvoll 10.
april for å gi Norge en forfatning. Innkallinga til nasjonale valg ble sendt fra Kristiania 19. feb. Tiden var knapp, man måtte
handle mens svenskenes Carl Johan, senere konge i Norge og Sverige, ennå var
opptatt med troppeforflytninger på kontinentet. Åpningsdag for forhanldingene ble
satt til 10. april. Stedet skulle være Eidsvoll
verk, eiendommen til Christian Frederiks
nære venn Carsten Anker.
Men hvordan skulle en arrangere nasjonale valg for aller første gang, og på et
minimum av tid? Christian Frederik satset
på kirkeinstitusjonen. I kirkene var folk
vant til å møtes, og presteskapet var lojale, kongelige embetsmenn. Dessuten
ønsket prinsen å gi valgene en religiøs innramming, og bestemte at de skulle arrangeres i forbindelse med en kongelig
Eide kirke kl. 11.00
v/Blomstrøm: LysVåken-gudstjeneste med
bibelutdeling til 6. klassingene i Eide.
Nattverd. Offer.
◆
23. februar – Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1-9 Disiplene får se Jesu herlighet/Sal
62,8-9 Folk, stol alltid på Gud

Bremsnes kirke kl. 11.00
Haugen. Festgudstjeneste for hele Averøy
– nasjonal bønnedag for land og folk.
Grunnlovsjubileum. Nattverd. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide
◆
25. februar – Tirsdag
Bremsnes kirke kl. ??
Salmekveld med Edvard Hoem og mange
flere i forbindelse med Grunnlovsjubileet.
◆
2. mars – Fastelavnssøndag
Joh 17,20-26 Så kjærligheten kan være i dem

Kvernes kirke kl. 11.00
Møller. Nattverd. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
Nordahl. Gudstjeneste for store og små.
Nattverd.Takkoffer.

utstedt bededagsgudstjeneste.Ved
kirkevalgene skulle hver menighet
velge to valgmenn som mulige
utsendinger til Eidsvoll. Derette skulle
valgmennene fra alle prestegjeld i hvert
amt komme sammen og bestemme hvilke
tre av dem som skulle representere amtet
ved riksforsamlingen. Byene holdt egne
valg, og det gjorde også det militære. De
militære valgene foregikk i ulike militærforlegninger så langt nord som til Bodø.
25. feb. ble de første lokalvalgene holdt
over store deler av Østlandet. I dagene og
ukene etter fulgte resten av Sør-Norge
opp, med Romsdals amt (Møre og Romsdal) og Nordre Trondhjems amt (NordTrøndelag) som de to siste som rakk å
holde valg tidsnok til at representanter
kunne nå fram til Eidsvoll. Valgdagen for
Averøy var satt til 13. mars 1814.
Valgene i Nord-Norge
De lange avstandene og en besværlig postgang førte i 1814 til at den nordlige landsdelen var på konstant etterskudd, med
hensyn til utviklingen i det politiske Norge.
Da det skulle holdes valg til grunnlovgivende forsamling, nådde innkallingen til
Nordlands amt først 20. mars.Amtmannen
resonnerte da at det var utelukket å nå
Eidsvoll den 10. april, og han kalte derfor
ikke inn til amtets valg av representanter,
noe som var hans oppgave. Lokalvalg i kirkene gikk likevel sin gang, det er skriftlig
5. mars – Askeonsdag
Matt 6,1-6.16-18 Gaver, bønn og faste

Bremsnes kirke kl. 19.30
Haugen. Kveldsmesse. Askekors. Nattverd.
Offer.
Eide kirke kl. 19.00
Blomstrøm. Kveldsmesse.
Nattverd. Offer.
◆
9. mars – 1. s. i fastetiden

Askekors.

Matt 4,1-11 Jesus blir fristet

Kornstad kirke kl. 11.00
Nordahl. Nattverd. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
16. mars - 2. s. i fastetiden
Matt 15,21-28 Den kanaaniske kvinnen og hennes
datter

Kvernes kirke kl. 11.00
Nordahl. Offer. Menighetens årsmøte.
Langøy kapell kl. 19.00
Nordahl. Kveldsmesse. Nattverd. Offer
Eide kirke kl. 14.00
Samtalegudstjeneste v/Blomstrøm og konfirmantene. Nattverd. Offer.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

dokumentert gjennom fullmaktene som
ble utstedt til de lokale valgmenn.
I Finnmarkens amt fikk prosessen et
annet forløp. Til tross for at innkallingen
kom fram først 14. april, kalte amtmannen
inn til representantvalg. Her må vi huske at
ingen visste hvor lenge forhandlingene på
Eidsvoll ville vare. Men da valgmennene
møttes i Tromsø til representantvalg 1.
august, var nyheten om ferdig grunnlov
nådd fram.
Sverre Uran

Grunnlovsjubileum
på Averøy
I 2014 feires grunnloven over hele landet – også på Averøy! Den første dagen
som feires, er dagen som var den offisielle valgdagen i 1814, den 25. feb. Denne
fredagen ble det holdt valg til Eids.vollsforsamlingen i kirker over hele landet.
Derfor feires det over hele Norge festgudstjeneste søndag 23. februar 2014 –
en nasjonal bønnedag for land og folk. På
Averøy blir det fellesgudstjeneste for
hele øya i Bremsnes kirke, den av soknekirkene våre som også var valgkirke i
1814. To dager senere, tirsdag 25. feb.,
nøyaktig 200 år etter 1814, feirer
Averøy kommune med salmekveld med
Edvard Hoem og lokale krefter i
Bremsnes kirke og lokale korkrefter.
◆
23. mars – Maria budskapsdag
Luk 1,26-38 Budskapet til Maria

Kornstad kirke kl. 11.00
Møller. Nattverd. Offer. Menighetens årsmøte.
Bremsnes kirke kl. 11.00
Haugen. Nattverd. Offer. Menighetens årsmøte.
Eide kirke kl. 11.00
Nordahl. Nattverd. Offer.
◆
30. mars – 3. s. i fastetiden
Luk 11,14-23 Hvert rike som kommer i strid med
seg selv

Kvernes kirke kl. 11.00
Haugen og Stormo. Gudstjeneste for små
og store.Tårnagenthelg. Nattverd. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
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20.10
27.10
03.11

DØPTE
Kornstad sokn
29.09 Eline Seljehaug Gjerde
Alma Hansen
10.11 Kasper Andre Spilde
Markus Andre Solskjær
Bremsnes sokn
29.09 Martin Endal
27.10 Bastian Borsay Engvik
William Hoset Gule
17.11 Ella Pauline Henden
Eide sokn
07.07 Shanty Christian
Eide Ørgesvik Borge
21.09 Lovise Valde

Gaustad kapell
10.11 Patrick Leander Farstad Andersen

VIGDE
Bremsnes sokn
21.09 Sonja Nerlandsrem og
Dan-Martin Nekstad
19.10 Leila Bouderbal og
Jan Karstein Kirkevåg
Eide sokn
21.09 Liv Marit Hustad og
Peter Einar Valde
26.10 Hilde Søvik og
Joar Elmer Nerland
10.11 Lena Farstad- Ørjavik og
Andreas Birkelund Andersen

Trosopplæringen i Averøy og Eide
Også denne vinteren og våren blir det en rekke tiltak for forskjellige aldersgrupper. Noe er datosatt allerede, andre ting er i
ferd med å tilpasses tiltak som skal stemme overens.
Det vi nå vet, er at det blir en samling
med Kode B for de som skal få bibler
på Eide (6. klassingene 2002-årgangen) og Averøy (5. klassingene 2003årgangen) før jul. Invitasjon kommer i
posten. Opplegget blir gjerne på skolene på Averøy eller bedehuset på Bruhagen, på Eide blir det på
de to skolene i ytre strøk, mens det blir i kirka på Eide. Det blir
totalt fire samlinger med fire forskjellige tema.
Så blir det bibelutdeling i februar både på Averøy og
Eide. I Eides tilfelle blir det avslutningen på LysVåken,
overnattingstilbudet til 6. klassingene i Eide. (Averøy har
allerede hatt sin overnatting.)
Både på Eide og Averøy blir det tårnagenthelg, for de som fyller 9 år i 2014 - 3. klassingene. Dette blir i april/mai.
Det skjer mer, blant annet får iallfall Averøy besøk
av Ruben Gazki i løpet av våren, om alt klaffer en
gang han besøker ungdomsklubben. De som skal begynne i 1.

Eide søndagsskole
Søndager kl.11.00 -12.00
26. jan. / 9. feb. / 9. mar / 23. mar / 6. apr
Vi samarbeider med trosopplæringen i Eide og inviterer
barna og familiene til å delta på gudstjenester i Eide kirke
og Gaustad kapell i mai og juni.

Barnas Turklubb går adventstur 7.desember kl. 09.30-12.
Været blir litt avgjørende for hvor turen går, så følg med i TK. Det vil
bli masse frisk luft, adventsgrøt, andakt og utlodning til inntekt for prosjektet vårt. Spesielt velkommen til alle som ikke har vært på turklubb
tidligere. Barn under skolealder må ha med en voksen, men alle må
gjerne ta med hele familien.Ta gjerne kontakt med Anne Kristine F.
Eide tlf. 95182844 for spørsmål eller for å si at du kommer!
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DØDE

Ulrik Casillas Rasmussen
Martha Henøen Strand
Elvira Aurora Visnes Harstad
Jakob Krekvik Mowinckel
Phillip Lysgård

Kvernes sokn
30.09 Torfrid Ovedie Stormo f. 1925
16.10 Ole Konrad Meek f. 1932
29.10 Alf Avset f. 1948
02.11 Margit Meek f. 1916
Kornstad sokn
28.09 Svanhild Johanne Kummervold f.37
02.10 Aslaug Marie Kårvåg f. 1926
09.11 Ågot Helene Stene f. Avset f. 1920
Bremsnes sokn
05.10 Anders Andersson f. 1975
09.10 Ågot Stene f. Haga f. 1924
10.10 Olaug Fredrikke Gustad f. 1920
19.10 Kjellfrid Gudveig Sørensen f. 43
26.10 Lillian Harriet Søbstad f. 1933
28.10 Odd Martin Kleven f. 1928
Eide sokn
17.09 Rolf Sigmund Hansen f.1929

klasse neste år, og de som skal begynne i 2. klasse,
6- og 7-åringene, får invitasjon like før påske en gang
til å ta turen til Eide kirke/Bruvoll bedehus og høre
om påskebudskapet, sett
gjennom Barabbas sine øyne.
Så ber vi foreldre/foresatte
kikke etter og gi barna muligheten til å
delta når de får invitasjonen i posten, i en av
våre nye konvolutter. Følg også med på hjemmesidene våre:
www.kirkeniaveroy.no og eidemenighet.no. Det er også
mulig å sjekke ut Kirken i Averøy og Eide menighet på Facebook.
I tillegg foregår det mye trosopplæringsarbeid også utenfor kirkens regi. Ungdomsklubber, søndagsskoler og annet. Bruk dem!
Eide ungdomsklubb
29. nov / 13. des
24. jan Ungdomsgudstjheneste
med klubb etterpå
7. feb / 7. mar / 21. mar /
4. apr / 2. mai / 16. mai

Konfirmasjonsleir 14.-16.
mars med samtalegudstjeneste
16. mars kl. 14.

Babysang
12. des

Korene i Eide
5. des (øvelse til SEVEN)
12. des
Hver torsdag utover vinteren
og våren.

Fastlavnsverksted
27. feb 17-19.

Søndagsskole
1. des m/juleverksted

Gavekonto: 2601.07.14140

misjonutengrenser.no
Slik bruker vi pengene:
En m
atpa
kke =
kr. 20
0
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«Stille stund» på lillejulaften
I år på lillejuleaften vil
Averøy gospelgruppe igjen
arrangere «En stille stund
før jul».
Responsen de to første årene
har vært overveldende, og det
er tydelig at mange setter pris
på dette. Det var uten store
forhåpninger at dette i 2011
ble for første gang arrangert.
Den gang kom det 75, men i
fjor var 125 til stede. Som før
blir det en liten time med

AVKOBLINGEN

bibel- og diktlesninger, kor- og
fellessang. I år blir også Kirsti
Loe på althorn med. En utflytta
averøying med lang fartstid i
Kvernes musikkorps, er hjemom på familiebesøk og blir
med på arrangementet.
Tanken er at gospelgruppa fra
nå av skal sette dette arrangementet opp bare annenhvert
år for at det ikke skal bli oppbrukt.

(Kryssord av Oddmund Kvernes)
Vannrett
1 Tre
9 Fornem
11 Løfte
13 Kongenavn
14 Fugl /
Guttenavn
15 Hån
17 Forbund (fork.)
18 Rå
19 Hastes
21 By
22 Skarptenkt
23 Eskaleres
24 Ru
25 Krigsgud (norr.)
27 Sprengstoff
28 Cirka
29 Purka
31 Meddelte
32 Trosvitne
34 Orakel

AVERØY
30. nov. kl. 11.00: Julemarked
Salg av lefser, julebakst, dekorasjoner,
håndarbeid. Julegrøt selges fra kl 12.
Adventssamling kl 13. Gospelgruppa. Arr:
Bruvoll bedehusforening

Søndagsskolen arrangerer juletrefest. Det
blir sang, andakt, gang rundt juletreet, en
liten overraskelse til barna, kaffe og kaker.
1. jan kl. 15.00: Nyttårsfest
Åresalg, bevertning, juletregang.Tale ved
Tommy Stormo. Arr: Kvinneforeningen
DISM
19. jan kl. 16.00 Fellessamling NLM

Bådalen bedehus

Steinsgrenda bedehus

11. des kl. 19.30
Konrad Frøystad (NRI)
4. juledag kl. 15.00
Familiejuletrefest. Marte Leithaug holder
andakt,og det blir sang og musikk. Pakker
til barna og kaffebord med sosialt samvær
og utlodning. Alle velkommen!
16. feb. kl.16.00 Fellessamling NRI

Formiddagstreff - 2. torsdag i mnd

Bruvoll bedehus

Henda bedehus
15. jan: Besøk av Vestborg-russen

Kårvåg bedehus
26. des kl. 16.00: Juletrefest

12. des. kl. 12
Klippen
Onsdag 11. des. kl. 16.00
Adventsamling: Kvernes misjonsforening ønsker alle velkommen til
samling om misjonen. Karen Flatø.
Sang og musikk, bevertning, utlodning.
30. des kl. 16.00: Juletrefest
Kvernes menighetsråd inviterer til juletrefest. Det blir tale, juletregang, bevertning,
underholdning. Festen er for alle aldre.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Loddrett
2 Idet
3 Likt begge veier
4 Tre
5 Luksusbil
6 Holden
7 Grunnstoff fork.)
8 Forsamling
10 Grend ved fjorden
12 Besettelsen
14 Høytidens
16 Gud
18 Unaturlig
20 Politisk parti
21 Ansamling
25 Plantemateriale
26 "Den avskyelige
snømann"
29 Aula
30 Smak!
32 Volum (fork.)
33 Tone / Slagsted

(Løsningen finnes i
nettutgaven av bladet - om du ikke
har tilgang til nett,
kanskje noen kan
ta en utskrift for
deg eller noe...
Nettutgaven finner
du på eidemenighet.no eller www.kirkeniaveroy.no)

Nettutgaven
Nettutgaven inneholder denne gang
MYE mer stoff enn
vi får plass til på 12
papirsider.
Velkommen innom
for å lese mer om
trosopplæringen og
annet julestoff.
Ha en flott høytid!
Tommy redaktør

4. mars kl. 19.00: Feitetirsdag
Rømmegraut serveres fra kl. 19. Sang og
musikk, enkel underholdning kl. 20.

EIDE
Eide bedehus
Formiddagsmøter kl. 11
(Første mandag i måneden.)
Tirsdagsmøter kl. 19.00
(Siste før jul: 17. des/første i 2014: 14. jan)
1. des kl. 11.00
Gudstjeneste for store og små, med
påfølgende juleverksted.
27.des kl.16.00
Søndagsskolens julefest for alle
Juleopptrinn. Andakt. Kaffe. Juletregang.
Bjørklia omsorgssenter
Foreningsmøte siste torsdag i hver måned
kl. 16.30.
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To av juleevangeliene
LUKAS FORTELLER
Jesus blir født
Det skjedde i de dager at det gikk ut
befaling fra keiser Augustus om at hele
verden skulle innskrives i manntall.
Denne første innskrivningen ble holdt
mens Kvirinius var landshøvding i Syria.
Og alle dro av sted for å la seg innskrive,
hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea
opp til Judea, til Davids by Betlehem,
siden han var av Davids hus og ætt, for å
la seg innskrive sammen med Maria, som
var lovet bort til ham, og som ventet
barn. Og mens de var der, kom tiden da
hun skulle føde, og hun fødte sin sønn,
den førstefødte. Hun svøpte ham og la
ham i en krybbe, for det var ikke husrom
for dem.
Det var noen gjetere der i nærheten
som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en
Herrens engel foran dem, og Herrens
herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem:
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en
stor glede, en glede for hele folket: dag er
det født dere en frelser i Davids by; han
er Messias, Herren. Og dette skal dere ha
til tegn: Dere skal finne et barn som er
svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var
engelen omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem og vendt
tilbake til himmelen, sa gjeterne til hver-

Bilde fra: juleevangeliet.no

Han selv som er Guds eget ord,
Guds eget ord.
Han kom i kjød og ble vår bror.
Halleluja, Halleluja!

andre: «La oss gå inn til Betlehem for å se
dette som har hendt, og som Herren har
kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av
sted og fant Maria og Josef og det lille
barnet som lå i krybben. Da de fikk se
ham, fortalte de alt som var blitt sagt
dem om dette barnet.Alle som hørte på,
undret seg over det gjeterne fortalte.
Men Maria tok vare på alt som ble sagt,
og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne
dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt
de hadde hørt og sett; alt var slik som
det var sagt dem.

Guds kjære barn vi ble på ny,
vi ble på ny,
Skal holde jul i himmelby.
Halleluja, halleluja!

JOHANNES FORKLARER
Ordet ble menneske
I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.
Det som ble til
i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.
Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke
overvunnet det.
Et menneske sto fram,
utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes.
Han kom for å vitne.
Han skulle vitne om
lyset, så alle skulle
komme til tro ved
ham. Selv var han
ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Postboks 18, 6530 Averøy
Han var i verden,
og verden er blitt til ved
ham,
men verden kjente ham ikke.
Han kom til sitt eget,
og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli
Guds barn,
de som tror på hans navn.
De er ikke født av kjøtt
og blod,
ikke av menneskers vilje
og ikke av manns vilje,
men av Gud.
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne
Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Josef og Maria og engler i
Eide kirke 2009.
Foto:Tommy Stormo

Lov takk og pris i evighet,
i evighet,
Den hellige treenighet!
Halleluja, halleluja!

