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D e g v æ r e æ r e , H e r r e ov e r d ø d e n s m a k t !
E v i g s k a l d ø d e n v æ re K r i s t u s u n d e r l ag t .
L y s e t f y l l e r h av e n , s e , e n e n g e l k o m ,
å p n e t d e n s t e n g t e g r av e n ,
J e s u g r av e r t o m !
R e f r. :
D e g v æ r e æ r e , H e r r e ov e r d ø d e n s m a k t ,
ev i g s k a l d ø d e n v æ re K r i s t u s u n d e r l ag t .
( N o r s k s a l m e b o k n r. 1 8 7 )
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... tidlig en søndags morgen...
Samling på søndag
Vi samles til gudstjeneste på søndag
formiddag – men hvorfor akkurat da?

Vi samles på søndagen
Og det første vi gjør i en hvilken som helst
gudstjeneste, er å samles. Vi har satt hverandre stevne på et bestemt sted til en bestemt tid, og når klokkene ringer for oss,
samles vi. Oftest er det søndag klokken
elleve som er samlingstidspunktet. Og det
skal vi ikke tulle med!
For kirken har gjennom hele sin historie
hatt søndagen som dagen for at menigheten skal samles for Guds ansikt til gudstjeneste. Kristendommens jødiske røtter
kunne kanskje tilsi at det var lørdag – sabbaten, den dagen Gud hvilte etter å ha
skapt verden – som burde være samlingsdag for menigheten. Men med kristendommen er det noe nytt som er kommet til, og
som er det aller viktigste: Søndag er den
første dagen i uken, oppstandelsesdagen,
dagen da Kristus beseiret døden – dagen da
graven var tom.
Søndagen er en påskedag!
Hver søndag er en liten påskedag! Og hver
søndag er ikke bare den første dagen i
uken, men også den åttende. I gudstjenesten sprenges rammene for vanlig tid – og
evigheten er til stede, midt i vår verden.
Med Kristi oppstandelse fra de døde er
nyskapelsen begynt, og derfor er oppstandelsesdagen også dagen for å feire menighetens hovedgudstjeneste.
Et møte med Guds nåde
Første del av gudstjenesten kaller vi i vår
gudstjenesteordning for samlingsdelen.
Etter klokkeringingen får vi litt informasjon
om det som er spesielt med akkurat den

2

I forrige nummer av menighetsbladet 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.
gudstjenesten vi skal feire, og så starter vi.
Etter tre bønneslag med en kirkeklokke (i
Eide en liten klokke i koråpningen) er det
tid for første salme, inngangssalmen, gjerne
med prosesjon. Når det er prosesjon, synliggjør vi at kirken er Guds folk på vandring
gjennom livet – et pilgrimstog som følger
etter Kristus frem mot evigheten. Prosesjonen følger etter korset, og representerer menigheten.
Vel framme sier presten inngangsordene.
Tradisjonelt brukes her det trinitariske formularet: «I Faderens og Sønnens og Den
hellige ånds navn.» I Eide og Averøy hilser
presten vanligvis menigheten med nådehil-

senen: «Nåde være med dere og fred fra
Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.»
Dette er Paulus’ faste hilsen til menighetene han skrev brev til, og forekommer i
innledningen til sju av brevene i Det nye
testamentet.
Samlingsbønn
Så ber vi en samlingsbønn, en bønn for
gudstjenesten vi skal feire. Den bes oftest
av klokker eller medliturg, og er ny i gudstjenesten vår. Vi samles om et møte med
Guds nåde – og det er også bakgrunnen
når menighetene i Averøy framsier syndsbekjennelsen tidlig i gudstjenesten (i Eide
kommer syndsbekjennelsen senere i gudstjenesten, i forbindelse med forbønnen). Vi
er syndige mennesker som møter den hellige Gud, men i tro på Guds trofasthet kan
vi trygt si hvem vi er, og hvordan vi kommer
til kort både med det vi er og det vi gjør:
Det vi møter i gudstjenesten er en nådig
Gud, som elsker oss og tar imot oss likevel.
Bibelske bønnerop/oldkirkelig lovsang
«Kyrie eleison!» Kristendommen er ikke
norsk – og det blir vi minnet om når vi slår
over på gresk tidlig i hver eneste gudstjeneste. Kyrie eleison er et bønnerop –
«Herre, miskunne deg over oss». Ropet er
en fars bønn om helbredelse for sønnen sin
(Matt 17,15) og en mors bønn for sin dat-
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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
Syndsbekjennelse (plasseres her i Eide)
Forbønn
Takkoffer
4 NATTVERD
Nattverdsalme og forberedelse av måltidet
Takksigelse og bønn
Herrens bønn
Nattverdmåltid
Måltidets avslutning
5 SENDELSE
Salme
Velsignelse
Postludium
(Eide: Informasjon)
Utsendelsesord

ter (Matt 15,22). Med kyrieropet ber vi om
Guds barmhjertighet over alt i livene våre,
både det vi utsettes for og det vi utsetter
andre for.
I skrivende stund er vi inne i fastetiden, og
fortsetter ikke gudstjenesten etter kyrie
med den store lovsangen, gloria: «Ære være
Gud i det høyeste, og fred på jorden…»
Dette
er
englenes
lovsang
fra
Betlehemsmarken, som lyder i hver gudstjeneste. Hymnen som følger – «vi lover
deg, vi priser deg…» – er blant de eldste
leddene i gudstjenesten; vi finner den allerede i det andre århundret. I nesten to tusen
år har kristne lovsunget Gud med disse
ordene. Gloria kan brukes både i en fullstendig og i en forkortet form. Det vanligste hos oss er den forkortede.
Den store lovsangen avslutter samlingsdelen i gudstjenesten. Hvis det er dåp, kommer den etter gloria – dåpen er veien inn i
kirken og passer godt tidlig i gudstjenesten.
Så fortsetter gudstjenesten...
Neste gang: ”Ordet midt iblant oss”

Å følge en fortelling

Menighetsbladet

De fleste liker å leve seg inn i fortellinger. Enten det er påskekrim, et eventyr, en roman, en
romantisk komedie eller en thriller. Da jeg var
liten var vi ofte på hytta i påska, og kveldene ble
tilbrakt foran peisen med høytlesning. Da
kunne jeg drømme meg bort i flammene og i
fortellinger.
I tillegg til å underholde eller more oss kan
fortellinger gi oss identitet, mulighet til å reflektere over vårt eget liv og egne følelser, nye perspektiver og ny kunnskap.
Også i kirka er fortellinger viktig. I Bibelen har
vi ei skattekiste av fortellinger. I løpet av kirkeåret følger vi disse og lever oss inn i dem på
forskjellige måter. Hele kirkeåret er en fortelling som vi selv er en del av. Ikke bare gjennom
ord, men også gjennom handling, synsinntrykk,
lukt og smak.
I påska blir dette ekstra tydelig og intenst – og
ekstra fint og spennende! For nå setter vi
Jesus-fortellinga på sakte film og får med oss
hver eneste spennende bevegelse.
Gjennom påska er vi med på å hylle Jesus om
konge, spise med Jesus som en venn og tjener,
være vitne til hans lidelse, og møte ham i soloppgangen på påskedagen.
I kirka gjør vi det tydelig hva som skjer. På
palmesøndag tar vi i mot Jesus med «Hosi-

anna!» På skjærtorsdag får vi høre om Jesu
siste tid sammen med disiplene, og får kjenne
på det gode fellesskapet, samtidig som det er
sorg og avskjed i lufta. Etter gudstjenesten på
skjærtorsdag dekker vi av alteret og legger på
svart duk. På langfredag ser vi den svarte
duken og det upyntede kirkerommet mens vi
lytter vi til fortellingene om Jesu lidelse.
I Kvernes blir det også påskenattgudstjeneste.
Da kan vi, som kvinnene som gikk til graven tidlig om morgenen, komme til kirka i mørket, for
så å se påskelyset bli tent. På påskedag er kirka
igjen pyntet, og den hvite festfargen viser at
Jesus er oppstanden.
Også hjemme, på hytta eller andre steder kan
vi ta del i fortellingen. På palmesøndag kan vi
pynte med greiner, eller gå på palmevandring.
På skjærtorsdag kan vi spise kveldsmat sammen, eller kanskje vaske hverandres hender
eller føtter? På langfredag kan vi dekke på med
svart duk, og på påskedag kan vi pynte med friske farger, male egg og glede oss.Vi kan markere
dagene med sanger, lese fra Bibelen, tegne eller
male påskefortellingen. I alt dette kan den største av alle fortellinger bli levende for oss, og vi
kan se oss selv som en del av den.
God påske!
Ragnhild Fuglseth

Trosopplærer i fast stilling
Reform av kirkens trosopplæring ble vedtatt av
Stortinget i 2003. Nasjonal plan for opplæringen ble vedtatt i 2009.Alle barn mellom 0-18 år
har rett til å få 315 timer med opplæring i sin
tro. Fasen med forsøk og engasjementsstillinger
er nå avsluttet, og lokale planer er utarbeidet.
Trosopplærere ansettes nå i faste stillinger i
menighetene.
Averøy og Eide har ansatt Tommy Stormo
som trosopplærer i til sammen 70 % stilling.
Tommy har det siste halvannet året vært engasjert i den samme stillingen på Averøy og siden
starten på Eide i 2010, og vært med på å prøve
ut ulike tiltak og utforme en lokal trosopplæringsplan. Mange barn og foreldre vil kjenne til
arrangement som babysang, LysVåken, Kirkerottene og Kode B.Tommy gleder seg nå til å få
være med på å sette planen ut i livet og videreutvikle tilbudene.

Tommy, som er en ekte pekaill, er kjent og
kjær for mange kirkemedlemmer både i Averøy og Eide. Han har vært sterkt engasjert i ungdomsarbeidet, spesielt i ungdomsklubbene
begge steder.Tommy er veldig godt likt av ungdommene og har vist at han har en flott evne
til å få kontakt med de unge. Med sin utadvendte og humørfylte væremåte fanger han de
unges oppmerksomhet og formidler kristne
verdier på en spennende måte.
Tommy trives sammen med alle aldersgrupper
og gleder seg til å samarbeide både med de
ansatte i menighetene og frivillige.Ta godt vare
på Tommy og støtt opp om det viktige arbeidet
med å lære opp barn og unge fra 0-18 år til en
levende tro.
Eva Mari Henden
Leder i Averøy kirkelige fellesråd

Fra redaksjonen

med!! I dette nummeret ligger det en giro. Vi
takker alle som vil bruke den, eller sende sin
gave via kontonr. 3931.20.33775. Det er mye
arbeid å få bladet ut i alle postkasser. Dette gjøres billig og godt av Ragnvald Einar Grønvik og
Tommy Stormo/Lisa Marie H. Stormo.TAKK!
Redaksjonskomiteen besto i 2012 av Marit
Rangøy (Kornstad), Liv Jorid Smørholm/ Harriet V. Nerland (Eide), Ann Elisabeth Gjersvik(
Kvernes), Kari Sørdal (Bremsnes), Tommy
Stormo (ansv.red.), Carina Møller (prest).
Du finner bladet med div. tilleggsopplysninger
og flere bilder på nettsidene: eidemenighet.no
og kirkeniaveroy.no.

Menighetsbladet har hatt sitt årsmøte. Årsmeldingen sier at arbeidet med bladet har gått
greit, takket være velvillige bidragsytere. Det
har ikke vært vanskelig å få verken andaktskrivere eller noen til å fortelle om betydningsfulle
sanger/salmer. Vi retter også en takk til Oddmund Kvernes for kryssord til bladet. Mye av
trosopplæringsarbeidet har fått spalteplass og
mange synes det er kjekt å se og lese om det
de selv har vært med på. Vi er fortsatt avhengig av innspill fra dere lesere. Send inn bidrag,
forslag til reportasjer eller bilder. Gaveinntektene har gått litt ned i 2012. Det må vi gjøre noe
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KIRKENS FOLK I EIDE
Kirkekontor: tlf 71 29 61 84
man, tirs, tors og fre 09-15.30
Ny adresse: eidemenighet.no
Sokneprest
Ragnhild Annie Fuglseth
Mob: 906 35 391
sokneprest@eidemenighet.no
Kirkeverge:
Anne Lise Johnsen tlf 412 48 664
kirkeverge@eidemenighet.no
Organist:
Anders Robert Sandvik
tlf 951 46 581/71 29 65 00
organist@eidemenighet.no
Menighetsrådsekretær/
klokker/trosopplærer:
Tommy Stormo
tlf 71 51 63 44 / 909 56 111
klokker@eidemenighet.no
KIRKENS FOLK I AVERØY
Kirkekontor:
Tlf 71 51 33 88/faks 71 51 32 69
man/ons/tors. 10.00-14.00
v/ kontorfullmektig Gerd Meek.
kirkekontoret@kirkeniaveroy.no

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

Sokneprest i
Kvernes og Kornstad
Carina Møller tlf 922 30 833
sokneprest.moller@kirkeniaveroy.no

Kirkeverge
Leif-Helge Seljehaug
Tlf 71 51 46 46/ 971 74 053
kirkevergen@kirkeniaveroy.no
Spørsmål angående kirkegårdene
rettes til Kirkegårdsansvarlig
Rolf Rånes 911 58 833
Kantor
Chris Clifton
Tlf. 71 51 40 76/916 08 207
clifton@online.no
Trosopplærer (se under Eide)
trosopplerer@eidemenighet.no

Glimt fra menighetene
KVERNES
Menighetens misjonsprosjekt vil fortsatt være støtte til landsbyutvikling i Mali.
Avtalen med Det Norske Misjonsselskap
er vedtatt fornyet for 5 år.
Grete Leithe Hansen er valgt som nytt
medlem i gudstjenesteutvalget da Bjørg
Bergem har bedt seg fritatt. Det som nå
gjenstår for gudstjenesteutvalget, er å
legge fram forslag til musikk for gudstjenesten.
Årsstatistikken for 2012 viser at det ble
forrettet 26 dåp i Kvernes kirke siste år.
Av disse har 7 bostedsadresse i sognet.
Det ble forrettet 7 vielser og det ble
utført 11 begravelser.
I Kvernes kirke var det 22 gudstjenester.
Det ble gitt kr. 51 288 i ofringer til ulike
formål. Av dette ble kr. 18 973 gitt til
menighetsarbeidet.
Kirkemusikalsk arbeid: Det ble i alt
arrangert 14 konserter i Kverneskirka i
2012. Her legger organist Chris Clifton
ned et stort arbeid som mange etter
hvert vet å sette pris på. I fjor var hele 1
415 på konsert.
Menighetsrådet har for 2013 innvilget
offer til følgende formål: Bibelselskapet,
Norsk kirke i utlandet (Sjømannsmisjonen), Nordmøre Søndagsskolekrets, Averøy ungdomsklubb, Det Norske Misjonsselskap, Redningsselskapet, Kirkens Nødhjelp, IKO, Stavkirkens vedlikehold, Frelsesarmeen i Kr.sund, Menighetens misjonsprosjekt i Mali menighetsarbeidet.
Nytt el-piano er på plass i Klippen. Det
gamle «trøorglet» er nå plassert i kirka til
bruk ved enkelte anledninger der.

EIDE
Medlemmene i menighetsrådet tar den
dårlige økonomien i menigheten til følge
og avvikler ordningen med møtegodtgjørelser. Leder og nestleder får henholdsvis
4000 og 2000 kroner for vervet, om ikke
annet blir bestemt - for eksempel om de
får hvert sitt ansvarsområde - fellesråd og
menighetsråd. Menighetsrådets medlemmer som kjører mer enn 5 km t/r kan få
kjøregodtgjørelse over de 5 km.
Biskopen kommer på visitas i uke 43 21. - 27. oktober.
Nye ledere i Eide menighetsråd er Janne
Liv Eide og Trygve Herskedal. Janne Liv tar
seg av menighetsrådsdelen av virksomheten, mens Trygve har hånd om fellesrådssakene. De er hverandres nestleder.

Eide menighet har fått nytt internettdomene - eidemenighet.no. Så besøk
oss gjerne der og følg med på hva som
skjer i menigheten.
Møtene for resten av første halvår er: 4.
april, 25. april, 30. mai - normal møtetid er
kl. 19.00 i kommunestyresalen. Husk at
møtene er åpne for alle, på linje med
kommunestyremøtene.
Det er planlagt tre dugnader på kirkegårdene.Tirsdag 30. april på Eide kirkegård, 2.
mai på Gaustad hjelpekirkegård, 7. mai:
Eide nye kirkegård.Tidspunktene er kl. 18
- 20 alle kvelder.

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

BREMSNES
Fasteaksjonen på Bremsnes går over to
dager i år, 18. og 19. mars. Utlevering av
bøssene blir mandag, og de skal leveres
tirsdag kveld. Det betyr at konfirmantene
kan dukke opp på din dør enten mandag
kveld eller i løpet av tirsdag ettermiddag.
Ta godt imot dem!
Menigheten ønsker flere frivillige som
vil involveres i gudstjenesten og dermed
få et enda nærmere eierforhold til den.
Det arbeides med å skaffe slike og samtidig lage et system som skal være lett å
administrere både for kirkens stab og de
frivillige selv.

Dåpsrommet er oppgradert med blant
annet nye hyller og benkeplate .
Else Mari Strand har overtatt som kontaktperson for Kirkens SOS.
Forskjønnelse og renovering av kirka
har vært tema for menighetsrådet. Fellesrådets bygningsutvalg bes kartlegge behovet for oppgradering og renovering. Rapporten fra dette arbeidet bes lagt fram for
menighetsrådet for å se om de kan bidra
med noe.
Langøy kapell: Det er avholdt årsmøte i
Langøy kapell, og vi sakser litt fra årsmeldingen: Faste medlemmer i styret har
vært Eva Toril Strand (leder), Gunnvor
Gustad, Karl H. Hasselø, Svanhild Kongshaug og Ole Løvold. Varamedlemmer har
vært Kåre Nedal, Marianne Smenes, Bodil
Uran og Kari Kjønnø. Kari Sørdal har
vært representant fra menighetsrådet.
Kapellforeningen har ca. 100 betalende
medlemmer. Av vedlikeholdsarbeid er det
bl.a. lagt nytt teppe i koret, samt skiftet
portierer i kordøren. Dette er finansiert
gjennom gaver fra enkeltpersoner og
betydelige summer fra næringslivet i
området. Basaren i november ga også et
fint økonomisk resultat. I 2012 var det 9
gudstjenester i kapellet, Langøystevnet, en
begravelse, og i julen var små og store
samlet til juletrefest. Styret er tilfreds med
den økonomiske situasjonen. De driver
med overskudd og har en god slump
penger i banken, men samtidig venter
store utvendige vedlikeholdsarbeider. Det
er fint å merke den positive oppslutningen folket i nærområdet viser ved å stille
opp på dugnad, eller bidra økonomisk.

Takk for din støtte - men litt problemer med giro...
Menighetsbladets styre takker alle
leserne for støtten de gav til bladets drift i 2012. Bladet er helt avhengig av de frivillige gavene som kommer inn
fra våre lesere. Selv med en liten nedgang
fra 2011, gikk vi nesten i null i fjor også.
Vi satser på at dere bidrar med minst
like mye i 2013, slik at vi kan fortsette å
utgi bladet i denne formen.
Hvordan får vi inn gavene? Jo, vi legger
ved en giro, akkurat som i denne utgaven, to ganger i året. Men for å spare ca.
7-8 000 kroner som det koster å legge
inn i en original giroblankett, har vi spart
de fleste av disse kronene og kopiert
opp et visst antall blanketter. Så lenge
man benytter seg av nettbanken går dette helt utmerket. I det man går på posMenighetsbladet for Averøy og Eide

ten/i banken eller sender inn en brevgiro,
kan det bli litt problemer, For om en
annen gavegiver har benyttet maken kopi
som du har, vil nummeret som står nede
i høyre hjørne av blanketten (se nedenfor innringet på bildet: blankettnummer)
være brukt og da får man ikke brukt dette nummeret en gang til.Vi ber om at du
som opplever dette problemet enten tar
kontakt med kirkekontoret for å få en ny
blankett, eller tar en tom blankett og fyller ut selv. Kontonr.: 3931.20.33775
På forhånd
takk for din
gave!
Styret i
Menighetsbladet

Andakten

Guds lys og påskeforberedelse!

Vi har hatt fantastisk fine dager med snødekte jorder
og mye strålende solskinn.Alt lyset gjør alle ting så mye
lettere for oss i hverdagen vår. Psykiaterne på Sørlandet
forteller at de har merket innflytelsen fra godværet ved
at det har vært færre depresjoner blant folk denne
våren. Jeg er gjerne med på å stadfeste det inntrykket
også fra mitt utsiktspunkt.
Ja, lyset virker positivt på oss. Gud er sannelig god
som har gitt oss lyset. ”Det bli lys!”- lyder
ordene på bibelens første blad. « Og det ble
lys!» Deretter ser vi livet spire fram i alt sitt
mangfold. Uten lys visner alt liv og går til grunne.
Evangelisten Johannes er mye opptatt av lyset
i sitt evangelium. Jesus er i egen person selve
Lyset, ”lyset som skinner i mørket”.
Knut Aston
Påskehøytiden som vi snart skal feire,
Eikrem
er en vandring fra mørke til lys. Vi er
tidl. sokneprest i
med på en vandring i den stille uke som
Kvernes
går fra mørk fortvilelse til lys glede.
Påskemorgen kommer til oss med budbærere,
engler, i ”skinnende hvite klær”.
I sjelesorgens og veiledningens rom møter jeg som prest mange
mennesker som er preget av fortvilelse og mørke i tanker og
sinn. Når fokus i livet er mørke, vil livet lett kunne gå i en spiral
som selvforsterkende drar alt nedover i enda dypere mørke.

Derfor er det viktig for meg å peke på et annet fokus: På det som
er lyst og godt, og på Han som selv er lyset og livet.
Ingenting er vel så fint som å få oppleve skriftemålet i funksjon.
Mange ganger har jeg opplevd at mennesker har kommet bokstavelig talt fysisk nedbøyd av skyld og tynget av livets feiltrinn og synder. Etter at de har fått bekjenne sin synd og tatt imot syndenes
forlatelse ”i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn”, - så
har jeg fått oppleve at mange har gått rakrygget bort i lys frimodighet.
Å være en kristen er ”å vandre i lyset”. Det er å eie syndenes forlatelse, ikke på grunn av noe som finnes hos meg selv, men som er
gitt meg i troen på Jesus Kristus. Hele grunnlaget for min frelse og
frimodighet finnes i påskens budskap om han som dør for mine
synder og står opp til min rettferdighet. Her er mitt lys og min fred
og min trygghet.
Vi er inne i forberedelsestiden før påske.Ta deg tid til å lese evangelienes fortellinger om det som skjedde i påsken. Du finner dem
ved slutten av evangeliene hos Matteus, Markus, Lukas og
Johannes. Her vil du kunne gjennomleve vandringen fra mørke til
lys. Kom så og bli med i påskens gudstjenester i den stille uke! Kom
og bli med i fellesskapets vandring fra mørke til lys og håp. Påsken
er drama, og ingenting er som å gjennomleve den i gudstjenestenes
ramme med ord og sakrament, med musikken, påskesalmene og
lyssymbolikken som møter oss der. Vel møtt til påskens gudstjenester! Og en god og velsignet påske til dere alle!

Konfirmanter i Averøy og Eide 2013
Bremsnes kirke 05. mai kl. 11.00

Bremsnes kirke 12. mai kl. 11.00

Ellingvåg, Pia Sofie
Gustad, Jan-Erik Hasselø
Hasselø, Martin
Hoset, Henrik Søbstad
Kongshaug, Mats Meek
Megaard, Synne
Myrnes, Odin Hagen
Ramsøy, Liv-Grete Sevaldsen
Smenes,Viktoria Agnete
Sørvik, Mats
Trondsen, Oda Kristiane
Vebenstad, Oliver Ildhusøy
Young, Robin

Ellingvåg, Marie
Engvik, Ingvild Elisabet Nordbø
Flataukan,Tonje Strømsvåg
Fylling, Erik Oskar Vikene
Helseth, Inger Adele Haugnes
Ramsøy, Daniel Smevåg
Skarset, Othelie
Sørvik, Olav Hasselø
Trang, Gaute Hønsvik
Utheim,Tor Anders Uran
Utheim,Trym Peder Uran
Voie, Hallvard Grønseth
Aasen, Ann-Helen Aune

Kvernes kirke 05. mai kl. 13.00

Eide kirke:
Lørdag 11. mai kl. 11.00

Lervik, Emilia
Loe, Liss Mari Aae
Mork, Martinus Brekstad
Roksvaag,Tobias Bjørshol
Smalø, Stian Andre Bjørshol

Kornstad kirke 09. mai kl. 11.00
Haga,Trygve André
Olsen, Lasse Roaldsøy
Sjøflot, Sofie Christin Kornstad
Sørensen, Annabelle Kårvåg
Utheim, Sigve Fremo
Aae, Kristianne Bratsberg

Synnøve Krakeli Eide
Stina Iversen
May Bente Nås
Charlotte Kristiansen
Torgeir Lyngstadaas
Emeli Lysgård
Marius Halås Sandblåst
Malin Gundersen Visnes
Bjørnar Åsebø
Melissa Næss Brevikhaug
Frida Marie Skaarberg Dahl
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Lørdag 11. mai kl. 13.00
Kåre Silseth Bolli
Dani Gautvik Eriksen
Madelen Granberg
Kristoffer Kruse
Martin Lyngstad-Røvik
Inga Lena Morsund
Emma Nikoline Silseth Naas
Jøran Solbakk
Helene Krakeli Visnes
Aud Ingrid Silseth
Janne Helen Rønstad Nautnes

Søndag 12. mai kl. 13.00
Marit Halås
Kristian Nås Kristiansen
Silje Risan Nilsen
Julie Roaldsøy
Ingeborg Sandvik
David Richard Ørjavik Skutholm
Cassandra Finseth
Bjørnar Sjømæling
Tobias Visnes
Ellada Vasseng
Sondre Hestad Gjetøy
Kristine Viktoria Kummervold

LysVåken

Unge ledere på tur til London
Skrevet av: Ine Marie Volden
Unge ledere: Birgitte Stormo, Marie Mathisen, Ingrid Dyrseth,
Sunniva Johansen, Esben Otterlei og Ine Marie Volden. Voksne
ledere: Ragnhild Annie Fugleseth, Sigurd Andreas Haugen, Astrid
Rangøy Ingeborgvik og Lars Tore Ingeborgvik.
Turen startet tidlig tirsdagsmorgen med oppmøte på
Kvernberget kl. 8. Med et stopp på Gardemoen var vi snart på
Heathrow, London. Alle sammen var overveldet allerede før v i
landet over hvor stort London er. Vi «unge ledere» fikk i oppgave å lede gjengen på rett undergrunn til hotellet vårt.Vi kom fram!
Onsdagsmorgen fikk vi en veldig koselig frokost og satte oss tidlig på undergrunnen på vei til Leeds. Etter litt togtrøbbel, var vi
fremme og møtte en prest, en ungdomsarbeider og tre ungdommer på togstasjonen. Vi besøkte kirken deres og fikk vite litt om
hvordan de hadde ungdomsarbeidet der. Det var veldig interessant
å få andre inntrykk fra andre miljø.
Torsdag ble det et besøk på sjømannskirken i London. Der fikk vi
informasjon om hvordan sjømannskirken startet og om arbeidet
deres. Det er veldig bra at vi har et slikt tilbud rundt om i verden
og en slik stabil kirke. Gode vafler hadde de og. Så hadde vi et par
timer med fritid. Det gjorde at vi raste av sted til Oxford Street
for litt heftig shopping.Vi var jo tross alt 5 jenter og 1 gutt J
Kl. 16.30 møttes vi ved St. Paul kirke for gudstjeneste kl. 17.
Gudstjenesten heter Evensong og består av mye sang. Middagen
ble på en fin italiensk resturant, vi fant også ut at billettene til musikalen vi skulle på senere var feil. Men det ordnet seg og vi fikk se
The Lion King, og musikalen var kjempebra!
Siste dagen i London fikk vi en ny utfordring. Vi ble delt inn i 2
grupper, litt konkurranse måtte det være. Den bestod av 3 oppgaver, der den første innebar litt leting i Bibelen. Den andre oppgaven gikk ut på å finne en gammel bibel som befant seg et sted i
London. Sigurd ventet på oss i The British Library ved den 1700 år
gamle bibelen. Der fikk vi neste oppgave. Etter mye prøving og feiling fikk vi beskjed om at utfordringen var over. Steinen som vi
skulle finne var på The British Museum, der Ragnhild ventet på oss.
Klokka var ikke mye, så vi tok undergrunnen til Madam Tussauds
voksmuseum. Mange bilder ble tatt, før vi tok turen til Oxford
Street igjen. Etter en innholdsrik dag ble det en tidlig kveld, for vi
måtte opp kl. 4 for å rekke flyet tilbake til Norge.

26.-27. januar var det for første gang LysVåken i Eide kirke. 6.-klassingene var invitert, og 33 av dem deltok. Det var mye liv og røre i
Eide kirke dette døgnet! Da vi kom fikk alle t-skjorte, navnelapp og
vannflaske, og et sted å legge bagasjen. Så startet vi ganske raskt
med å lære LysVåken-sangen, og det viste seg tidlig at dette var
barn som kunne synge og danse. Med jevne mellomrom ble det kalt
inn til tidebønn, og i tillegg til faste sanger og bønner dramatiserte
vi fortellingen om Jesus som 12-åring i tempelet, hadde bønnevandring og fikk høre om bibeldagen og hvor mye det kan betyr for
mennesker å få en bibel. Under bønnevandringa skulle alle velge seg
et bibelvers fra et ark som de limte på ei treplate, og så skulle de
male et bilde rundt verset. Det ble mange fine bilder! Vi hadde også
gudstjenesteverksted der vi forberedte gudstjenesten på forskjellige måter, både med sang, drama og ministrantoppgaver. Det var
også underholdningskveld med morsomme leker og mange gode
innslag. Høydepunktet var kanskje da konfirmantene som var med
som hjelpeledere dukket opp som One Direction? Det ble også en
tur utendørs på refleksløp, og alle klarte oppgaven. Det var også
mye god mat i løpet av dagen, både ostehorn, pizza og boller. Til
slutt var det endelig tid for å finne seg et sted å sove, og etter mye
om og men fant alle veien til soveposen, selv om det ikke nødvendigvis betydde at alle fikk sove så mye. Søndag våknet en trøtt gjeng
til en god frokost på bedehuset, og så var det tid for gudstjeneste
med bibelutdeling, og enda flere 6.-klassinger deltok. Det var
såmannssøndag, og dramagruppa viste bibelfortellingen om frøene
som ble sådd i forskjellig jord. Det svingte i hele kirka da LysVåkensangen runget utover kirkerommet, akkompagnert av bandet som
bestod av Kristian, Eli og Sigve Brandsæter.Takk til alle foreldre som
stilte opp med mat, som nattevakter og med annen hjelp i løpet av
helga, og til ivrige deltakere!

Fastelavn
I år ble 2.-klassingene i Eide for
første gang invitert på fastelavnsverksted.
Eide
menighets aspirantkor var også
med, og vi møttes
på Eide bedehus torsdag 7. februar.Vi forberedte gudstjenesten på
søndag med sang og rytmeinstrumenter, bakte boller og laget fastelavenspynt: fargerike kroner og barter! Hvorfor barter? Jo, vi fikk
nemlig høre fortellingen om Bartimeus, og den ble også dramatisert i kirka.Vi kan vel anta at Bartimeus hadde bart? I alle fall gjør
(fortsetter nede på neste side)

Mange flere bilder og etter hvert tekster til disse og flere
trosopplæringstiltak i Averøy og Eide på nettutgaven.
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Rapport fra Sørlandet
På oppfordring fra redaksjonen i menighetsbladet, kommer her et lite pip fra den
utvandrede gamlepresten Knut Eikrem og
hans hulde viv Eli.
Det er over 12 år siden vi forlot Averøy
først i januar 2001 for å dra til Lillesand og
Vest-Nedenes prosti. Vi har så vidt vært
innom Averøy på besøk hos venner og
kjente, men håper vi kan få bedre tid til å
møte flere av dere etter at vi begge vil
være pensjonister fra 1. oktober.Vi søkte,
og fikk fritak fra boplikten, og flyttet fra
tjenesteboligen for to år siden. Nå bor vi i
vårt eget hus med flott utsikt over havet, i motsetning til det tjenesteboligen «på
prærien» kunne tilby av utsyn. Det er nesten som å være på Kvernes igjen.
Vi har beholdt barndomshjemmet mitt i
Engesetdalen. Det blir på mange vis hytta
vår. Men det er lang reisetid dit, ca. 12
timer med bil. Ettersom eldstegutten vår,
Frode, som bor i Mandal, har etablert seg
med trillinger, blir det nok slik at vi fortsatt
ønsker å være i nærhet av barnebarna våre
som snart fyller 8 år.
Ikke lett å bli klok på
Hva så med Sørlandet og sørlendingene?
Det er ikke alltid like lett å bli klok på dem.
De holder mye tilbake, og det går tid før
du blir ordentlig kjent med dem. De har
selv en anekdote som de selv forteller for
å illustrere sitt lynne:
Det sto en sørlending og malte det hvite
stakittgjerdet sitt. Bussen kjørte forbi midt
opp i en stor vanndam, så både det nymalte gjerdet og mannen ble kliss våt. Da rettet mannen seg opp og sa: «Æ lige det
ikkje!». Etter en stund kom bussen kjørende tilbake, og det samme skjedde på ny:
Tilsølt stakittgjerde og klissvåt mann. Da
det fortellingen
lettere å huske! I
fortellingen spør
Jesus Bartimeus
«Hva vil du at jeg
skal gjøre for
deg?» og det fikk
stå som et inngangsspørsmål til
fastetida, samtidig
som vi snakket om
at vi kan hjelpe
andre. Vi delte ut fastebøsser fra Kirkens
Nødhjelp og snakket om å ha en usynlig
venn på middagsbesøk i fastetida.
Gudstjenesten ble fargerik og livlig. Barna
hadde ministrantoppgaver, sang og dramatiserte. Etter gudstjenesten var det endelig
tid for å spise alle fastelavnsbollene vi hadde
bakt.
Ragnhild prest

sprang han etter
bussen, nådde den
igjen, gikk inn døra
og sa til sjåføren: «Æ
lige det slett ikkje!»
Mangfoldig
Når det gjelder kirkelivet, er Sørlandet
en
mangfoldig
b u k e t t .
S ø r l a n d s d i k t e re n
Gab-riel Scott sier i
en av sine bøker at
«der er en potensiell
sektleder i annen Knut og Eli Eikrem i en mer avslappet stund ved Blindleia på
hvert hus». Han har Sørlandet.
et
poeng
der.
Styrke kirkebetjeningen
Innflytelsen fra England, og i særdeleshet
Et av mine ønsker som jeg har målbåret i
fra Amerika, er stor på disse trakter. Bare i
mange år, er at vi burde få styrket kirkebeLillesand by har vi flere trossamfunn repretjeningen i denne tiden, slik at vi kunne
sentert:
Frikirken,
Baptistkirken,
være mer synlig kirke for våre sommerPinsevennene, Jehovas vitner og Smiths
gjester, og også for dem som er fastbovenner. Forholdet og kontakten mellom de
ende her.
største kirkene er god. Jeg opplever stadig
Ellers tror jeg vi har flere felles utforat flere av dem som tilhører de andre kirdringer med dere på Averøy. Prostiet vårt
kene, kommer i sjelesorg til meg, eller tar
fikk endelig tildelt trosopplæringsmidler.
kontakt når relasjonene rakner, eller proPlan-leggingsarbeid og nytilsettinger har
blemene tårner seg opp i livet. Det er
tatt mye tid. Vi har også lagt ned mye
naturlig og rett at «storebror», Den norarbeid med ny liturgi, både med evaluering
ske kirke, som står mer på avstand, kan
i prøveperioden, og valg av egen lokal
kontaktes når eget mindre miljø kommer
liturgi. Dette gjelder også utprøving av salfor tett på.
mebokforslaget som vi har fått i hende.
Omorganisering av prestetjenesten med
Å gå et stykke
nye tjenesteordninger, har også vært en
Det er et privilegium å bli invitert inn i
krevende prosess. Vi som er proster har
livet til andre mennesker og få gå ved siden
fått pålagt oss flere nye og krevende oppav dem et stykke av livsveien.
gaver. I vårt bispedømme i Agder og
Menighetene i prostiet med kommunene,
Telemark, har vi fått et delegasjonsregleLillesand, Grim-stad og Birkenes, er preget
ment der prosten overtar en rekke oppgaav mange gode ressurser, også i det frivilliver fra biskopen og bispedømmekontoret.
ge arbeidet. Sommeren er helt spesiell. Da
Det er nå også lagt nye føringer for promangedobles folketallet her på kysten.
sten, der han skal ha en mye nærmere konFolketallet i Lillesand med normalt 10.000
takt med prestene, menighetsrådene og
innbyggere, øker da til nær 40.000. De flesfellesrådene. I tillegg er det også kommet
te av disse er såkalte «fastboende somnye krav med hensyn til arbeidsmiljøarbeimergjester». Dette er folk, særlig fra Østdet, HMS, arbeidet for Helse, Miljø og
Norge, som gjerne har hatt hytte og tilSikkerhet. Hensikten er både nødvendig og
hold her om sommeren i flere generasjogod, men ikke alle av oss er like glad for
ner. Båtlivet er heftig, og Blindleia som går
byråkratiseringen og «papirmøllen» som
fra Lillesand til Kristiansand, er full av båter
følger med.
av alle slag. «Folk ligger som grillpølser
Flere trekk i kirkebildet har bekymret
oppover alle svabergene», sa en møring
mange med meg. Men vi må understreke
med sans for blomstrende språk og overklart og tydelig: Vi har ennå fantastiske
drivelser. Bibelcamping, stormøter og
muligheter som kirke og kristenfolk til å
mange kulturelle begivenheter finner sted
forkynne evangeliet for nye generasjoner.
i denne tiden. Mange flotte tilbud, men det
Vi må stå sammen om dette og oppmuner ikke alltid det blir anledning å få med
tre hverandre til trofast tjeneste i Guds
seg så mye med halvering av den kirkelige
rike.
betjeningen i sommermånedene, og et hefMed hilsen fra «sørlendingene»
tig arbeidspress.
Eli og Knut Eikrem
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Vi går til kirken
17. mars – Maria budskapsdag
Prekentekst: Luk 1,39-45

Bremsnes kirke kl. 11.00
Haugen. Offer. Menighetens årsmøte.
Kornstad kirke kl. 11.00
Græsli. Offer. Menighetens årsmøte.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer og nattverd.
◆
20. mars
Eide kirke kl. 19.00
Påskefilm for ungdommer og voksne. Se
egen omtale på neste side.
◆
24. mars – Palmesøndag
Prekentekst: Jon 12,1-13

Bremsnes kirke kl. 11.00:
Græsli. Offer.
Kornstad kirke kl. 20.00:
Påsken i ord og toner. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for store og små v/Fuglseth.
Søndagsskolen deltar. Palmevandring fra
kirka til bedehuset, kirkekaffe der.
Takkoffer og nattverd.
◆
28. mars – Skjærtorsdag
Prekentekst: Joh 13,1-17

Kvernes kirke kl. 19.00:
Haugen. Dåp. Nattverd.
Gaustad kapell kl. 19.00
v/Fuglseth.Takkoffer og nattverd.
◆
29. mars – Langfredag
Prekentekst: Luk 22,39-23,46

Kornstad kirke kl. 11.00:
Haugen. Gospelgruppa.
◆
Langfredag
Eide kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
Eide kirke kl. 19.00
Påskefilm. Se omtale på neste side.
◆
30. mars – Lørdag
Prekentekst: Mark 16,1-8
Bremsnes kirke kl. 23.15:
Påskenattmesse. Nattverd. Møller/
Haugen.
◆
31. mars – Påskedag
Prekentekst: Joh 20,1-10

Kvernes kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste for hele øya. Dåp.
Nattverd. Møller/Haugen. Offer.

Eide kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer
og nattverd.
◆
01.april – 2. påskedag
Prekentekst: Joh 20,11-18

Langøy kapell kl. 11.00:
Møller. Offer.
◆
07. april – 2. s. i påsketiden
Prekentekst: Joh 20,24-31

Bremsnes kirke kl. 11.00:
Haugen. Offer
Kårvåg bedehus kl. 16.00:
Haugen. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
14. april – 3. s. i påsketiden
Prekentekst: Mark 6,30-44

Kornstad kirke kl. 11.00:
Møller. Samtalegudstjeneste med konfirmantene i Kvernes og Kornstad. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer og nattverd.
◆
21. april – 4. s. i påsketiden
Prekentekst: Joh 14,1-11

Kvernes kirke kl. 11.00:
Haugen. Offer.
Bremsnes kirke kl. 16.00:
Haugen. Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Tårnagentene deltar.Takkoffer
og nattverd.
◆
28. april – 5. s. i påsketiden
Prekentekst: Joh 17,6-11

Kornstad kirke kl. 11.00
Haugen.Tårnagenter. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste m/konfirmantene og
Fuglseth.Takkoffer og nattverd.
◆
05. mai – 6. s. i påsketiden
Prekentekst: Matt 6,7-13

Bremsnes kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Møller. Offer
Kvernes kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Møller. Offer
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
09. mai – Kristi himmelfartsdag
Prekentekst: Joh 17,1-5

Kornstad kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen.
Offer.
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Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Søndagsskolen deltar. Sanger
fra babysang/småbarnstreff. Utdeling av
bok/cd til 1-3-åringer. Nattverd og offer.
◆
11. mai
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
Eide kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
12. mai – Søndag før pinse
Prekentekst: Joh 16,12-15

Bremsnes kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen.
Offer
Eide kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Fredag 17. mai – Grunnlovsdag
Prekentekst: Luk 17,11-19

Kornstad kirke v/bauta kl. 10.00
Festgudstjeneste etter bekransningen.
Vikar. Kvernes musikkorps spiller ved
bauta og i kirken. Offer.
Kvernes kirke v/bauta kl. 11.30
Festgudstjeneste etter bekransningen.
Vikar. Kvernes musikkorps ved bauta.
Offer
Bremsnes kirke v/bauta kl. 11.30
Festgudstjeneste etter bekransningen ved
Haugen. Bremsnes og Bruvoll musikkorps
spiller. Offer.
Eide kirke kl. 12.30.
Bekransning av bautaene ved kirken kl.
12.10, før gudstjenesten.
◆
19. mai – Pinsedag
Prekentekst: Joh 14,23-29

Kornstad kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste for hele øya.
Haugen. Offer
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd.Takkoffer
◆
20. mai – 2. pinsedag
Prekentekst: Joh 7,37-39

Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store med innsettelse av Tommy Stormo som trosopplærer i Averøy og Eide.
◆
26. mai – Treenighetssøndag
Prekentekst: Luk 24,45-48

Kirkestimarsj fra Øvre-Bådalen kl.
11.00 til Kvernes. Kvernes stavkirke kl.
15.00: Pilgrimsmesse. Haugen. Offer.

Min salme: Kjælighet fra Gud
«Kjærlighet fra Gud» er en salme jeg setter svært høyt og som jeg elsker å synge
og lytte til. Den har fulgt meg gjennom
livet og på en måte grodd seg fast i minne.
Salmen er mer enn 150 år gammel med
tekst av J. N. L. Schjørring 1854 og melodi
av H. S. Thompsen 1840. Tekst og tone er
som hånd i hanske, og er vel en av de mest
brukte salmer gjennom tidene.
Fra barneåra minnes jeg godt den gode
stemninga og opplevelsen jeg hadde da
Peder spilte «Kjærlighet fra Gud» på det
gamle trøorglet på bedehuset, og da jeg
var i Kornstad kirke og fikk høre Olaug
fremføre salmen på kirkeorglet, var opplevelsen fullkommen.
Jeg har også hørt Sigvart Dagsland synge
salmen ved flere anledninger. Han har en
innlevelse og stemmeprakt som løfter salmen til det helt store.
Asbjørn Utheim

Bedehusspalten

Kjærlighet fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,
kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.
Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

AVERØY
Bruvoll bedehus

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
02. juni – 2. s. i treenigheten
Prekentekst: Joh 3,1-13

Kornstad kirke kl. 11.00
Vikar. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth og besøk fra NMS. Barnas
misjonsdag.Takkoffer.
◆

16/3 Vårmesse (NMS)
14/4 Samemisjonens vårmøte kl. 13-14,
salg av middag mm, kl. 16-17. Karen
Flatø, Ruth Brennhaug Staurseth, Inger
Starheimsæt-er, Atlanterhavskameratene.
Bådalen bedehus
15-16/3 L.Nesheim (NRI)
28/3 kl. 11 - NOR, Påskesaml.
Ekkilsøy kr. forsaml.hus
15/3 kl 19.30 - E. Flå, Kristen muslimm.

09. juni – 3. s. i treenigheten

Henda bedehus

Prekentekst: Mark 10,13-16

13-14/3 L.Nesheim (NRI)

Langøy kapell kl. 11.00
Haugen.

Kårvåg bedehus

Kvitholmen fyr kl. ??
Gudstjeneste på Kystens dag på
Kvitholmen. Sjekk nettside for tidspunkt.
◆
16. juni – 4. s. i treenigheten

og kaker. Åresalg og loddsalg. Andakt ved
Ellen Aae. Arr: Kvinneforeningen til Den
Indre Sjømannsmisjon

Prekentekst: Matt 9,35-38

Kvernes kirke kl. 11.00
Haugen. Offer
Halåssetra kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/Fuglseth. Helt
grønn-deltakere deltar. (7. klassinger)
◆
23. juni – 5. s. i treenigheten
Prekentekst: Matt 18,12-18

Bremsnes kirke kl. 11.00
Vikar. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
Husk også sommerkonsertene.
Se oversikt på side 11.

Kjærlighet fra Gud
springer like ut
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

16/3: Basar kl. 13. Servering av grøt, kaffe

1/4 kl ?, Påskesamling (NRI)
21/4 kl. 16, Ole Os, NLM, Fellessamling

Sørheim leirsted
6.-7. april: Weekend for voksne. Andre Sætre
fra DISjømanns-misjon deltar, sammen med
Odd-bjørn Pedersen, Annbjørg og Kåre
Sævareid. Påmelding til Karin Smenes, tlf
94279130.

23. juni kl. ??
St.Hansfeiring
Foreløpig uplasserte møter/samlinger
2.-4. mai: Møter med Ole Os (NLM)
Ukjent bedehus
1.-2. juni - Kretsmøte NRI

EIDE
Eide bedehus
Formiddagsmøter kl. 11
(Første mandag i måneden.)
Tirsdagsmøter kl. 19.00
27. april: Basar kl. 11.00
Trekning ca. kl. 15.00.
25.-26. mai
Regionsmøte NRI

Vevang bedehus

Steinsgrenda bedehus
17/3 kl 16 - L.Nesheim (NRI)
Fellessamling.

17/3 kl 11 - E.Flå, Kristen muslimmisjon

Faktaboks: Kirkens Nødhjelps

ninger som er forankret i lokalsamfunnet.
De får det til! Støtten fra norske menigheter gir forbildene mulighet til å skape virkelig og varig forandring. For seg selv, for
andre og for hverandre.
Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden.

fasteaksjon 17.–19. mars
Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Dette
er mennesker som er født på feil side av urettferdigheten. Men de vil forandre
verd-en, og de vet hvordan. De er forbilder. Med årets fasteaksjon vil Kirkens
Nødhjelp fortelle historiene til noen av
disse.Vårt arbeid bygger på deres kunnskap
og engasjement. De sikrer bærekraftige løs-

Menighetsbladet for Averøy og Eide

Følg også med på plakater og notiser i avisene.

Støtt aksjonen direkte ved å:
* benytte kontonummer 1594 22 87493
* sende GAVE på sms til 2468 (kr. 200)
* Ringe givertelefon 820 44 088 (kr. 200)
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09.12
13.01
20.01

DØPTE
Kvernes sokn
26.12 Silvia Fernanda Karlsen
Markus Fabiano Karlsen
Martin Felipe Karlsen
06.01 Ole Edvard Avset Utheim
Kornstad sokn
03.02 Petter-William Kirkevik Sildnes
Chanett Fladset
17.02 Ada Cecilie Folland
Bremsnes sokn
25.11 Daniel Utheim-Hoel
Elias Kvalvik Nordskag
20.01 Sarah Ringstad
03.02 Eirik Hargaut Ohrvik
(døpt Nordlandet)
10.02 Sigrid Hoem Hasselø
Eide sokn
25.11 Lilly Kanutte Øverland
Daniel Gedde-Dahl
Adrian Sørseth
Lina Hestad Gjetøy

03.02

Ailo Brevik-Nerland
Magnar Søvik Nerland
Jan Ottar Vassgård Gautvik
(Vågøy kirke)
Alviola Madelen Ukkelberg
June Ørgesvik Hestad
Imre Grønås
Johannes Brevik
Mathilde Langset Vetvik
(Molde domkirke)
Jeremy Bjorli Vassgård
Eirik Kjøl Tornes

Gaustad kapell
17.02
William Magerøy Holien

VIGDE
Eide sokn
16.02 Gunnhild Dreier Eide og
Kjetil Halås

DØDE
Kvernes sokn
26.11 Elisa Sæther f. 1940
19.12 Aslaug Veiset f. 1916
09.01 Ingeborg Bullgård f. 1925
27.01 Per Meidel Veiset f. 1958
Kornstad sokn
13.11 Ruth Eldbjørg Kvalvik f. 1934
02.12 Einar Martin Tøvik f. 1948

Trosopplæring våren 2013
Søndagsskolene
Ekkilsøy
Steinsgrenda
17. mars
Barneforeningen
14. april: vi deltar på
Sennepsfrøet
«Barnas Roadshow»;
felles fest for søndagsskolene i området med markering
av jubileum for bladet
«Barnas». Sted:
Indremisjonens bedehus, Langv. 19
Kristiansund kl 11.00.

28. april / 26. mai
Henda
17.mars 7. april - 21. april
5.mai - 26. mai
9.juni (avslutning)

2. april Vi dekorerer
rammer/hengere.

16. april Vi lager
gressgubbe og planter
solsikke

30. april
Vi griller
pølser og
popper popcorn på Rånestangen.

Kårvåg
Barneforeningen
kl 17.30
20. mars
17. april

TÅRNAGENTHELG
Eide: 20.-21. april
Averøy: 27.-28. april
8-åringene i Eide og Averøy inviteres
til Eide og Kornstad kirke for to dager
med lærerik moro, sang og fellesskap.
Sjekk brev som kommer like før (Eide)
eller etter (Averøy) påske.
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Eide - bedehuset
Søndagsskolen
24. mars Palmesøndag
Søndagsskolen +
korene er med i
kirka.Vi går med
palmegreiner ned til
bedehuset etterpå
og har kirkekaffe.

7. april
Søndagsskole /
Småbarnstreff
kl. 11
21. april:
Tårnagenthelg deltar i kirken.
9. mai -søndagsskolen deltar i
kirka.

Ungdomsklubb
2. juni: Barnas
misjonsdag i kirka.
5. april
19. april
3. mai
16. mai
31. mai 10-årsjubileum
14. juni
Normal klubbkveld er kl. 20-23

Eide: HELT GRØNN
15. - 16. juni: Overnattingstur for 7. klassingene i Eide.Vi samles på Halåssetra om ettermiddagen, og har det
morsomt og lærerikt utover kvelden og
deltar på gudstjenesten søndag formiddag. Invitasjon sendes ut i ca. i månedsskiftet.
Ragnhild og Tommy
Menighetsbladet for Averøy og Eide

02.01
21.01

Karen Ildhusø Utheim f. 1928
Signora Fagereng f. 1919

Bremsnes sokn
15.11 Jorunn Gustad f. 1946
19.11 Inga Smevåg f. 1931
21.11 Ingolf Oddvar Sørvik f. 1930
02.12 Torbjørn Aae f. 1922
24.12 Johanne Kristiansen f. 1920
28.12 Rolv Asbjørn Nekstad f. 1944
31.12 Paula Sandnes f. 1920
07.01 Else Lilleløvø f. 1919
05.01 Ole T. Gustad f. 1930
07.01 Arthur Charlie Søbstad f. 1925
19.01 Aslaug Karlsen f. 1921
24.01 Edith Midthaug f. 1922
30.01 Inger Kirkevåg Wik f. 1955
25.02 Knut Karstein Smevåg f. 1924
Eide sokn
27.11 Marie Elfrida Ugelstad f.1922
17.12 Gunnhild Hjørdis Naas f.1929
02.01 Klara Olise Strand f.1929
05.01 Kjell Inge Årsbog f.1980
05.01 Sigvart Oliver Eide f.1924
20.01 Ingebjørg Andrea Margit Rogne
f.1913 Haram kyrkje
24.01 Marit Mediå f.1938
04.02 Edvard Øverland f.1918
04.02 Gustav Bolli f.1922
21.02 Einar Kristoffer Bjorli f.1951

Trosopplæringen i
Averøy og Eide
Babysang på Eide bedehus kl. 11.
14. mar / 11. apr / 25. apr / 23. mai/6. juni
Småbarnstreff på Eide bedehus
7. april kl. 11.00
9. mai kl. 11.00: I kirka sammen med
søndagsskolen og babysang.
Babysang på Averøy?
Interesserte kan melde seg til Tommy
Stormo, så får vi se om vi klarer få det i
gang på Bruvoll bedehus.
Barabas (5-6-åringene)
Påskehistorien fortalt med duploklosser.
(Like før påske - invitasjon kommer til både
Averøy og Eide)

6-årsklubb - før utdeling av 6-årsbok
Averøy og Eide inviterer 6-åringene til et par
samlinger før sommeren, før utdeling av 6årsbok til høsten. Eide får sin bok i august, trolig - uke 34. Averøy ikke avklart. Følg med
i invitasjonene som kommer i mai.

Averøy Barnekor
Øvelser: 21.3 / 4.4 / 18.4 / 2.5.
Vi spiser enkel middag kl 17 og har
øvelse fra 17.30-18.15. Barn i alle aldre
er velkommen.

Allsidig utfordring for Tommy
Tommy Stormo er nå ansatt i fast stilling
som trosopplærer i 30% på Eide og 40% på
Averøy. I tillegg jobber han som klokker og
menighetsrådssekretær i 20% på Eide, og er
redaktør for menighetsbladet. I tillegg har
han jobbet som prestevikar (lek gudstjenesteleder) siden 1995, med mange gudstjenester hovedsakelig i Eide og mange har møtt
ham i begravelser både på Eide og i Averøy.
2. pinsedag innsettes han som trosopplærer både i Averøy og Eide, i
Kvernes kirke, etter å ha vært i engasjementsstilling, halvannet år på Averøy og
siden 2010 i Eide.
- Tommy, hvor lenge er det siden du første gang
begynte å jobbe i kirka på Eide og Averøy?
- Jeg hadde et klokkervikariat i Bremsnes
fra sommeren 1992 til sommeren 1993. Det
var starten. Men så var det ledig en halvstilling som klokker og menighetsrådssekretær
på Eide som jeg søkte på høsten 1993, og
fra 1. oktober var jeg i den rollen og siden
har jeg hatt de stillingene.
- Hva var det som inspirerte deg til å jobbe i
kirka?
- Nei, si det... Det startet vel egentlig etter
at jeg hadde vært leder i ungdomsklubben
og sett at dette var både morsomt og
givende. Å gi ungdom et tilbud som de
kunne både lære og vokse på, i aktivitet og
fellessamlinger med andakter av alle slag,
var noe som tiltalte meg. Og etter et halvår
på bibelskole i Oslo, «halvfullført» kateketstudie i Volda og klokker- og menighetsrådssekretæroppgaver i Eide, fant jeg ut at
her var det mye jeg likte å holde på med og
det så ut som jeg hadde en eller annen evne
til å kommunisere med både barn, ungdom
og voksne. Å få være med på å dele evangeliet, budskapet om Jesus, med disse gruppene var noe jeg aldri trodde jeg skulle
gjøre. Men her er jeg - godt i gang...
- Hva liker du best med jobben som trosopplærer?
- Allsidigheten i arbeidet. Det er stor forskjell å nå fram til 5-åringer og konfirmanter. Derfor må man finne en måte å få dem
i tale og så kan vi sammen gå på trosopplæringsveien med de skritt vi klarer å ta, alderen tatt i betraktning. Å vite hva vi tror på,
er helt essensielt. Enten vi tror eller ikke...
- Hva tror du trosopplæringen kommer til å
bety for kirka?
- Siden jeg kjenner Eide aller best, selv om
jeg bor på Averøya, så må jeg si at det har
Følg med på invitasjoner og nettsidene
våre om andre tiltak
som arrangeres.Vi
planlegger flere tiltak
som skal få en dato 6-årsklubb på Eide og
Averøy blant annet.

eidemenighet.no
kirkeniaveroy.no.
Velkommen på tiltakene som du hører
til!
Tommy

Leir for de unge/ungdom
* Frænabu Misjonssenter
- Tenleir (7.-10. kl) - 22.-24. mars
- Jenter på hest (4.-6. kl) - 26.-28. apr
* Visthus
- Minileir (5år, 1.-2. kl) - 13.-14. april
- Bibel, sport og friluftsliv (6.-10. kl)
20.-23. juni,

Sommerkonsertene 2013

Som trosopplærer må man gjøre mye forskjellig. At man plutselig har en minikonsert
som «Elvis» kan være en del av det hele.
Her fra Kode B-avslutningen på Averøy.
skjedd en revolusjon. Og nå ha midler til å
nå de unge med egne eller nasjonale tiltak
på forskjellig vis - det er helt fantastisk. Selv
storkoser jeg meg når det fylles opp med
unge som er interesserte og lurer på hva
«dette» er for noe, enten det er småbarnstreff med de på 2-3, Kirkerotter for 5åringer, tårnagenter for 8-åringene eller for
den del konfirmanter. Med få små unntak, er
alt dette arbeidet basert i trosopplæringsmidlene og at man har en trosopplærer.
Men frivillige - det må til! Så still opp!
- Noen siste ord til folket?
- Jeg håper foreldre mer enn gjerne sørger
for at de unge som inviteres til et tiltak i
kirka eller bedehuset, oppfordrer de unge
om å dra og ikke minst kjører dem dit, om
det trengs. Noen har kanskje ikke så lyst til
å dra, men bare de kommer seg på tiltaket,
ser de gjerne at det er artig! Kode B-tilbudet i februar var et godt eksempel på det.
Og om de ønsker prioritere den ukentlige
treningen eller øvelsen - tiltaket er bare en
gang, treningen/øvelsene fortsetter i ukene
og månedene framover.
- Foreldre er viktige trosformidlere. Enten
direkte, eller at de får sine barn på tiltakene
som det inviteres til. I de fleste tilfeller er
også udøpte barn i samme årskull også invitert om de vil være med, selv om vi kanskje
ikke har navnene på disse på våre lister.
Foreldre stiller også opp som vakter og
medhjelpere - jeg blir bare glad når slikt
skjer. Det er SÅÅÅÅ bra at man engasjerer
seg i de unge. Fortsett med det! Vi snakkes
og sees på et tiltak for ditt/dine barn!
Første store tiltak er i tårnagenthelg for 3.

Også i år presenteres et spennende og
variert tilbud i det som kalles Sommerkonsertene i Kvernes kirke. Alle konserter er kl. 20, om ikke annet er nevnt.
24. mai - kl.19.00: Hamar domkor - dir.
Johan Martin Røsand. Chris Clifton, orgel
30. mai - Averøy gospelgruppe, May Rita
Lyche Johansen, sang; Hans Erik Kristensen, bass, Simon Kongshaug, trommer
13. juni - Elisabeth Opaas, sopran; Astrid
Aubert, blokkfløyte; Gaute Schrøder,
gitar; Chris Clifton, klaver
27. juni - «Viser og sanger III». Ruth Elin
Mork, sang; Geir Morten Karlsen m. band
11. juli - Ann-Helen Moen, sopran; Chris
Clifton, klaver
25. juli - Teddy Ezra, klarinett; Ioana
Maria Precup, orgel og klaver
8. august - Nikolas Fehr, bandoneon,
akkordeon og orgel; Ioana Maria Precup,
klaver og orgel.
Følg med på hjemmesiden for alle detaljer.

Konsert i Klippen
20. mars i Klippen kl. 19.00
Veslemøy Solberg og Svein Ohrvik
Billett: kr. 150 - Arr: Averøy kulturkafé
KVERNES:
KLIPPENBASAREN blir lørdag 13.
april fra kl.16. Det blir bevertning, sang og
musikk. Skulle noen ha lyst til å bidra med
handarbeidsprodukter til utlodningen, så
tar vi gjerne i mot det.
PLANTEDAGEN på gravstedet (Kvernes): 15. mai. Av erfaring vet vi mange vil
stelle gravene til pinse. Det blir plantesalg
fra kl. 17. Kaffe å varme seg på i Klippen.
KIRKESTIvandringen: Søndag 26. mai
med start i Øvre-Bådalen ved høymessetid. Pilegrimsmesse i stavkirka kl. 15.
klassingene, men det er en rekke tiltak og
muligheter før dette også. Bibelsertifikatkurs for 5. - og 6. klassingene, påskehistorien gjennom Barabbas’ øyne for 5- og 6åringene, søndagsskoler, ungdomsklubber
og annet.Velkommen!

Påskefilm i kirke og bedehus - ald.gr: 14 år
Eide kirke 20. + 29. mars kl. 19.00v / Bruvoll bedehus 24. 03 kl. 19.00
Folk fra konfirmantalder og oppover invi- yngre folk enn 14-15 år, på grunn av innteres til å se påskefilmen framfor noen, holdet. Har du spørsmål om hvilken film
regissert av Mel Gibson i 2003. Filmen det er og annet, kan «kinosjef» Tommy
handler om lidelseshistorien og korsfes- kontaktes. Det blir en liten innledning før
telsen langfredag, med glimt av tidligere filmen. (På grunn av lisensavtaler, kan vi ikke
hendelser i Jesu liv. Den passer ikke for oppgi filmens navn på slike steder som her.)
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Fasteaksjon med fokus på forbilder

Returadresse:
Menighetsbladet i Eide og Kvernes

Postboks 18, 6530 Averøy
i Nytt liv-programmet var omme, ble
hun spurt om å fortsette på senteret
Martha Martha Gezahegn (28) er lærer i kunsthåndverk på Nytt liv-senteret for tidligere sexarbeidere i Addis som lærer. Hun møtte Esubaleu i kirAbaba. Jentene lager vakre stofftrykk som selges i en liten butikk i byen. I fremtiden kan denne kunnskapen bli ken, giftet seg og ble mor til Nathnael.
For henne ble familien et håndfast
et levebrød, men allerede nå er ekstrainntektene velkomne. Fotos: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp.
bevis på den kjærligheten som er så
Martha Gezahegn (28) solgte kroppen nale organisasjon er en av Kirkens Nødvanskelig
å forstå.
sin til fremmede menn. Nå er hun gift, hjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye
– Jobben min er å lære jentene opp i et
mamma og lærer for andre tidligere jenter inn i et toårig program som gir dem
sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helse- praktisk kunsthåndverk som kan sikre dem
et levebrød. Men den viktigste lærdommen
forbildene som utfører norske menig- hjelp og terapi.
jeg kan gi dem, er at de er elsket av Gud. Jeg
heters internasjonale diakoniarbeid.
har delt deres fornedrelse, og nå er jeg et
Vi har sett det før, i de nattemørke gatene Sammen forandre
hjemme i Oslo og i byer over hele verden: Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens forbilde som kan vise hvor sterk kjærligheEn kvinne som forhandler med en fremmed Nødhjelp sette fokus på mennesker som tens makt er. (Les mer i nettutgaven om
mann om prisen på det mest sårbare hun forandrer verden. Vi vil fortelle historiene aksjonen på menighetenes nettsider. Også
eier. En jente som gir bort en liten bit av seg om noen av dem som i våre prosjekter er denne artikkelen som er noe lenger enn det
selv i bytte mot en bunke skitne sedler, natt med på å gjennomføre norske menigheters som trykkes her. TA GODT I MOT BØSSEetter natt, til det ikke er mer igjen å gi. Eller internasjonale diakonale arbeid i praksis. BÆRERNER - konfirmanter og menighetsråd.)
til hun møter en engel som ikke vil ha noe Gjennom film, historifra henne, men som tilbyr henne håp. Et nytt
liv.
Gir håp
– En natt kom det noen mennesker bort til
meg på gaten, og en av dem ga meg en liten
papirlapp. Det var en invitasjon til lunsj på et
senter som het Nytt liv. Det hadde aldri falt
meg inn at det kunne finnes noe nytt liv for
meg. De fortalte meg at Gud fremdeles
elsket meg, men jeg trodde ikke det kunne
finnes en slik kjærlighet, forteller Martha
Gezahegn.
Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom
senteret som drives av Mekane Yesus, den
evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diako-

er og bilder vil vi se
hvordan både nødhjelpsoperasjoner,
langsiktige utviklingsprosjekter og det
beslutningspåvirkende arbeidet er
forankret i lokale
behov og løsninger,
og i den verdensvide
kirkes diakonale oppdrag.
Fra fornedret til
Kirkens Nødhjelps teambesøk inspirerte konfirmantene til å samle
forbilde
inn mye penger tirsdag 19. mars. Nå gjestår det at DU tar godt imot
Etter at Marthas to år
bøssebærerne!

Kirketaket skiftes... og kanskje bygges det på kirken
De som har vært innom Eide
kirke det siste året har sett båndet som hindrer folk gå for nært
veggen, på grunn av fare for fallende takstein. Nå er anbud
sendt ut og innen 1. oktober skal
taket skal være skiftet og sperrebåndet fjernet. Nyvalgt fellesrådsleder Trygve Herskedal er godt i

gang med oppgaven, og planene
om å få bygget på vestveggen,
samtidig som den renoveres, er i
ferd med å utarbeides. Nybygget
vil framfor alt inneholde et universelt utformet toalett, slik at vi
slipper gå ut av kirka for nødvendige ærender. Følg med videre i
arbeidet på nettet.

