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J esus sier : Kom til
meg, alle som strever
o g har tungt å bær e , o g
jeg vil gi dere hvile!
(Mat.11,28)

60. årgang

... tidlig en søndags morgen...
Ordet midt iblant oss
Når vi samles til gudstjeneste, samles vi om Ordet.Vi hører Gud tale til
oss gjennom ord, og vi møter ham
som er Ordet.
Det er ingen tvil om at bibellesningen og
utleggelsen av bibeltekstene har en sentral
plass i gudstjenesten.Vi finner spor av det
i språket vårt: Ofte hører vi at hele gudstjenesten blir referert til som «preika»!
Det sier noe om hvor sentralt ordene er i
vår lutherske tradisjon – både ordene fra
Bibelen og våre ord som lyder sammen i
gudstjenesten. Ordet er et nådemiddel –
når menneskehjertene møter Guds lov og
Guds nåde i det som forkynnes, skaper
Den hellige ånd tro.
I en vanlig høymesse leser vi tre tekster
i vår kirke: En tekst fra Det gamle testamentet, en tekst fra Det nye testamentet
utenom evangeliene, og en tekst fra et av
de fire evangeliene. Disse tre tekstene er
valgt ut slik at de skal ha en tematisk
sammenheng – selv om det av og til ikke
er like umiddelbart hva denne sammenhengen er. Prekenen tar som oftest
utgangspunkt i evangelieteksten.
De to lesetekstene
Den første teksten kalles ofte «lektietekst». Det er etter latin lectio – «lesning».
I påsketiden – fra søndag etter påskedag
og fram til pinse – kan denne teksten være
hentet fra Apostlenes gjerninger, ellers er
det alltid en gammeltestamentlig tekst.
Den andre leseteksten kalles «episteltekst». Navnet avslører at det som oftest er
snakk om en brevtekst, selv om det også
av og til leses fra Apostlenes gjerninger
eller Johannes’ åpenbaring.
Begge lesetekstene og evangelieteksten
følger Tekstbok for Den norske kirke. Ulike
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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.

kirkesamfunn organiserer tekstutvalget
som brukes i gudstjenesten på ulike måter.
Noen bruker faste tekstrekker, slik som vi
gjør, andre har det friere eller tar utgangspunkt i ulike tema. Fordelen med vår måte
å gjøre det på – i tillegg til at det er lang
kirkelig tradisjon for å gjøre det slik – er
for det første at det alltid er bibeltekstene
som bestemmer temaet, og ikke omvendt;
og for det andre at man ikke risikerer at
presten alltid preker over sine favorittekster. Med tre faste tekstrekker, slik vi har,
får vi brukt et stort utvalg av bibeltekster
i vår gudstjeneste, og får gode muligheter
til å bli kjent med en bred bibelsk tradisjon.

Evangelielesningen – Kristus midt
iblant oss
Evangelielesningen står i en særstilling. I
kristendommen er det Jesus som åpenbarer Gud for oss, og evangeliene er Kirkens
beretninger om Jesu liv og virke. Ordet
«evangelium» betyr «gode nyheter», og
evangelieteksten er tradisjonelt høydepunktet i gudstjenestens forkynnelse.
Det mest sentrale ved Bibelen er ikke
når den ble til, hvem som skrev den eller
hvordan den ble skrevet, men det som
skjer når vi leser den. Bibeltekstene er
tekster som Gud bruker til å gi oss et
møte med Jesus. Den hellige ånd gjør
ordene levende for oss, og gir oss et møte
med Gud. Enkelte bibelforskere mener å
finne spor i evangeliene selv av at et sentralt poeng for de første kristne fellesskapene var at i Jesus-fortellingene var Jesus
til stede slik at de kunne møte ham, selv
om han ikke lenger var synlig iblant dem
slik han hadde vært. Når de minnet hverandre om det han hadde gjort og sagt, var
Kristus til stede blant dem. Når vi leser fra
evangeliene, skjer det samme hos oss:
Kristus kommer til oss. Den hellige ånd er
til stede, slik at vi blir samtidige med det
som skjer i fortellingene vi leser.Vi blir vitner til Jesu ord og handlinger – og det
som skjer, gjelder for oss også. Kristus –
han som er Ordet – er midt iblant oss.
For å markere Kristi nærvær, reiser vi
oss alltid når vi hører evangelieteksten.Av
og til markerer vi nærværet på en enda
tydeligere måte ved å bruke evangelieprosesjon, tenne lys og synge «halleluja».
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

Prekenen og troen
Preken er derfor noe vi har fordi Gud er
til stede, midt iblant oss. Prekenen skal
hjelpe oss til å oppdage Jesus, slik at det vi
opplever blir en del av den samme fortellingen som evangeliene forteller om:
Fortellingen om at vi lever i Guds verden,
og at Gud er kommet nær oss i Jesus
Kristus. Selv om mange prekener kanskje
kan være både kjedelige og uinteressante,
er de likevel viktige: Vi bruker våre egne
ord for å minne hverandre om at Kristus
er midt iblant oss. Prekenen skal kalle oss
til virkelig å lytte til Guds ord, slik at
Ånden kan skape og fornye troen i oss.
Derfor er også den naturlige responsen
på tekstlesninger, evangelium og preken at
hele menigheten reiser seg og bekjenner
den troen vi har fått: «Jeg tror på Gud
Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper…»
Neste gang: Et folk som ber og tror
Sigurd Andreas Widvey Haugen

Pustehullet
Sommeren er kommet. Gjør den til et
pustehull!
For mange nærmer det seg ferietid når denne
utgaven av menighetsbladet dumper ned i
postkassen. Noen planlegger kanskje lange
reiser, andre skal bruke ferie hjemme. Noen
gleder seg, andre gjør det ikke. For en del er
kanskje ferie noe andre har – enten fordi man
rett og slett ikke har tid til ferie, eller fordi
man ikke har den typen hverdagsliv som det
går an å ta ferie fra.
«Sommerferie» er uansett et konsept som
de fleste av oss har et forhold til. Ferietid og
sommertid hører sammen – det er like mye
nostalgi, drømmer og forventninger som det
er realitet. «Grillsesongen» er her, det er tid
for «ferieflørt», for jordbær med fløte og det
ene og det andre – vi har mange bilder og
drømmer knyttet opp mot ferietiden og sommertiden. Dette skal være en tid på året som
er litt annerledes.
Jeg tror vi trenger slike pustehull.Vi trenger
det som er litt annerledes enn vanlig. Og vi
trenger det ikke bare for å samle krefter eller
for å gi fellesskap og glede et litt større rom i
livet enn det vi kanskje får tid til ellers – nei,
vi trenger det som er litt annerledes slik at
det vanlige blir til. Uten pustehullet, uten ferien, uten tid som er litt annerledes – da blir
tiden selv borte for oss. Det er ikke arbeidsdagene som strukturerer tiden for oss – det
er det fridagene som gjør, de dagene som er
annerledes. Helga skaper en rytme i uka og
gir oss et orienteringspunkt i hverdagen.

Ny vikarprest på Averøy

Menighetsbladet
Høytidene – jul, påske og pinse – skaper en
rytme i året og gir oss et orienteringspunkt
midt i tiden som går så altfor fort. De store
livsritene – dåp og gravferd, bryllup og konfirmasjon – gir oss et orienteringspunkt i livet,
og gjør at vi lettere kommer på sporet av hva
som er meningen med alt sammen.
Det er i pustehullet vi finner meningen med
hverdagen. Jeg håper at sommeren og ferietiden kan skape gode pustehull for mange –
uansett hva vi driver med. Livet går av og til
litt saktere om sommeren, og det gir gode
muligheter for å stoppe opp, tenke seg om og
komme litt nærmere hva det er som gjør alt
sammen verdt det.
I kirken samles vi til gudstjeneste hver søndag. Kirkerommet er rommet for høytider og
livsriter, men også for å finne igjen retningen
og meningen med livet hver uke. Hver søndag
feirer vi Kristi oppstandelse – bekreftelsen på
at evigheten finnes også her i vår verden. Gud
har åpnet «pustehull» der Guds tidløshet er
tilgjengelig midt i vår
tid. Gud holder alle
tider i sin hånd –
også vår tid, også
våre dager.
God sommer – og
godt «pustehull»!
Sigurd
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KIRKENS FOLK I EIDE
Kirkekontor: tlf 71 29 61 84
eidemenighet.no
Sokneprest
Ragnhild Annie Fuglseth
Mob: 906 35 391
prest@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
trosopplerer@eidemenighet.no

KIRKENS FOLK I AVERØY
Kirkekontor:Tlf 71 51 33 88
man/ons/tors. 10.00-14.00
v/ kontorfullmektig Gerd Meek.

Mens Carina er i 80% permisjon, er Leif
kirkekontoret@kirkeniaveroy.no
Nordahl tilsatt som vikarprest på
www.kirkeniaveroy.no
Averøy. Leif har vært i sving siden april,
Sokneprest i Bremsnes
og skal være prest hos oss i ett år.
Sigurd Andreas Widvey Haugen
Med Leif har vi fått en erfaren mann til
71 5134 02/950 70 027
Averøy, med en variert kirkelig bakgrunn. Leif
sokneprest.haugen@kirkeniaveroy.no
vokste opp med ungdomsarbeid i Den norske
Soknepr. i Kvernes & Kornstad
kirke på Røa i Oslo, og var aktiv der. Etter
Carina Møller tlf 922 30 833
militæret var han med i det som etter hvert
sokneprest.moller@kirkeniaveroy.no
Vikar: Leif Nordahl
ble Ungdom i Oppdrag. I seks år var han
71513401 / 940 52 818
teamleder, og reiste mye i hele Norge.
vikarprest@kirkeniaveroy.no
Deretter var han rektor på Ungdom i
Kirkeverge (vikar)
Oppdrags bibelskole i to år, før han tok lærerKristian Futsæter
skolen og ble kateket i Den norske kirke, først
Tlf. 913 26 730
i Helgerud menighet i Oslo, så i Tyristranda og klinisk videreutdanning og veilederutdanning,
kirkevergen@kirkeniaveroy.no
Hole menigheter.
og har lang erfaring med veiledning og samtaSpørsmål angående kirkegårdene
Sin lengste kirkelige tjeneste har likevel Leif letjeneste.
rettes til Kirkegårdsansvarlig
hatt i Frikirken. Han har vært pastor/forstanMens han gjør tjeneste hos oss bor Leif i
Rolf Rånes 911 58 833
der i Frikirken i 23 år, først i Stavanger, så i Kristiansund, men ellers bor han i Bærum
Kantor
Chris Clifton
Kragerø. De siste årene har Leif arbeidet som sammen med kona si. De har to voksne døtre
Tlf. 71 51 40 76/916 08 207
vikar i Den norske kirke, både i Alta og på og to barnebarn – med et tredje på vei!
clifton@online.no
Helgeland. Utover lærerutdannelsen har Leif
Vi ønsker Leif hjertelig velkommen til
Trosopplærer (se under Eide)
en
mastergrad
i
kristendom
fra Averøy og Eide, og håper at han vil trives her!
trosopplerer@kirkeniaveroy.no
Menighetsfakultetet i Oslo, han har pastoralSigurd
Menighetsbladet for Averøy og Eide
Forsidefoto: Kari Sørdal

Glimt fra menighetene
KVERNES
Hverdagsgudstjenster: Gudstjeneste
på en vanlig hverdag. På biskopens liste
over forordna gudstjenester er hverdagsgudstjenester ført opp som en mulighet.
Torsdag 18. april var det hverdagsgudstjenste i kverneskirka. Dette var en gudstjenste der det ble lagt vekt på kjent liturgi og kjente salmer. Etter gudstjenesten
ble alle invitert til middag og hyggesamvær
i Klippen. Menighetsrådet vil også i løpet
av høsten invitere til ny hverdagsgudstjeneste, - en udelt positiv og god opplevelse
der det ble lagt vekt på å tilrettelegge for
de som har behov for skyss og kanskje litt
praktisk hjelp.
Det er anskaffet nye mikrofoner til
bruk i kirka. Menighetsrådet vil sørge for
at teleslynga fungerer for de som er
avhengig av høreapparat så snart en kan få
det til.
Årets 50-årskonfirmanter blir invitert
til jubileumsmarkering søndag 8. sept.
Høsttakkegudstjenesten blir lagt til
søndag 22. sept. Menighetsrådet vil gjerne
holde oppe tradisjonen med høsttakkefest. Den dagen blir kirka pynta med årets
grøde og høstens farger.

EIDE
Eide menighet bygger for tiden. Kirketaket skal skiftes og være ferdig innen 1.
oktober. Utvidelsen av Eide nye kirkegård
og påbygg Eide kirke er også saker som er
i gang. Menighetsrådet har satt ned en
byggekomité for å få effektivitet i arbeidet. Komitéen kan inngå juridisk bindende
avtaler med aktuelle parter innenfor de
økonomiske rammer som er stilt til disposisjon til de enkelte prosjektene. De
som er med er leder i fellesrådet, daglig
leder, formannskapets medlem i fellesrådet og Grete Nogva.
Kirketaket er snart i boks, men hvordan
skal Eide kirke se ut om «kort tid»? Det
er det oppdraget arkitekt Nils Fiske fått
utfordringen på seg å tegne ut. Både
påbygg på vestveggen og innhold i gang/trappeområdet og nybygget.
Menighetsrådet har klaget på antallet
forordnede gudstjenester i Gaustad
kapell. Det er forordnet 2 hovedgudstjenester i kapellet og 43 i Eide.
Menighetsrådet øns-ker at det skal være 8
i kapellet og dermed 37 i Eide. I et foreløpig svar på klagen ber biskopen om en
uttalelse fra menighetsmøtet og fra sta-

ben. Saken vil derfor tas opp på menighetens årsmøte i 2014. Der vil alle som vil
det ha mulighet til å uttale seg.
Eide
menighetsråd
godkjenner
«Mandat for barne- og ungdomsutvalget i
Eide». Barne- og ungdomsutvalget skal
både være utvalg for trosopplæring og et
samarbeidsorgan mellom de som driver
med kristent barne- og ungdomsarbeid i
Eide. Utvalget vil starte opp høsten 2013.
Menighetsrådet har også vedtatt diakoniplan for menigheten. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Planen viser først
og fremst det diakonale perspektivet i
arbeidet i menigheten, men peker også på
noen mulige nye tiltak. Planen er tilgjengelig på menighetskontoret, i kirka og på
eidemenighet.no. Det samme gjelder den
lokale grunnordningen for gudstjenesten.
Menighetsrådet har vedtatt noen mindre
endringer i denne. Informasjon om gudstjenesten vil fortsatt gis i begynnelsen,
men øvrige kunngjøringer vil gis kort
etter forbønnen. Troens mysterium, et
ledd i nattverdliturgien, vil vi bruke først
og fremst på høytidsdager.Vi vil fortsette
å bruke den nikenske trosbekjennelsen,
men ikke i fastetida.
Eide menighet har vedtatt å ta i bruk
slagordet «Bygd på fjell», som også er slagord for trosopplæringen i Eide. Dette
sier noe om hva som særpreger bygda vår
- og samtidig hva vil ønsker at menigheten
skal kjennetegnes av, jf. Matt 7,24-25.
Dette innarbeides i menighetens kommunikasjonsmateriell.
I januar ble det vedtatt at menighetsrådets medlemmer ikke skal ha møtegodtgjørelse. Men etter å ha fått et godt budsjettresultat ønsker menighetsrådet å ta
opp saken på nytt til høsten.
Soknepresten går ut i fødselspermisjon
fra midten av september, og visitasen som
skulle være i oktober er derfor utsatt.

BREMSNES
Årets fasteaksjon innbragte kr. 28 266.
Vi takker konfirmantene som gikk med
bøsser, og alle som bidro med sin
«skjerv».
Lyden i kirken vil bli forbedret ved kjøp
av nytt mikrofonsystem, både til presten
og medliturger/sangere.
Den katolske kirke i Kristiansund ønsker å leie Bremsnes kirke for å avholde
messe. Menighetsrådet stiller seg positiv
til dette og kirkelig fellesråd skal utarbeide og inngå en mer detaljert leiekontrakt.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Bremsnes kirke ble i 1814 plukket ut
til å være valgkirke. Kirken spilte en sentral rolle i valg av representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll. Kongen ønsket å
knytte kirken, den kristne tro og kultur til
frigjøringsprosessen. Dette skal markeres
i forbindelse med nasjonaljubileet i 2014.
Vi kommer tilbake med en fyldig reportasje våren 2014.
Redskapshuset med sanitæranlegg som
ble renovert i 2006, brant ned i 2008. I
utgangspunktet skulle det være en enkel
sak å gjenreise bygget som var forsikret.
Gjenreisingen har derimot blitt en svært
krevende sak. Prosjektet er blitt mye mer
komplisert enn det forsikringsselskapet i
første omgang hadde opplyst om. Mange
formelle krav angående offentlig bygg har
fordyret og forlenget prosessen. Kommuneadministrasjonen har nå overtatt
ansvaret, og de har i år stått på for å få
bygget realisert innen tidsfristen til forsikringsselskapet. Dessverre er gapet mellom det billigste anbud og det forsikringsselskapet dekker for stort til at arbeidet
kan settes i gang som planlagt i sommer.
Noen av de store trærne ved sanitæranlegget ble felt i mai, for å gjøre klar byggetomten.Vi venter spent på fortsettelsen i
saken, og berømmer kirkegårdsarbeiderne for deres tålmodighet med tanke på
dårlige arbeidsforhold i mange år.

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
På Kornstad menighetsråds møte i
april ble det bestemt at menigheten skulle invitere til tur til Kornstadfjellet etter
gudstjenesten 1. pinsedag. Det ble quizoppgaver på veien opp og grilling ved parkeringsplassen og nydelig vær. Slike turer
egner seg til gjentakelse.
Terje Haga har fått i oppgave å organisere fest for 50-årskonfirmantene til høsten.
Det er kjøpt inn nye mikrofoner til
bruk i kirken for prest/liturg, medliturger
og sangere.

Takk
Bremsnes menighetsråd takker for minnegaven gitt i Hjørdis Oddrun Sollis
begravelse i Bremsnes kirke.

Andakten

- Korset fortalte hvem vi var og hva vi sto for

For en tid tilbake var jeg med i en mc-klubb som heter
Holy Riders. Jeg kjørte da rundt med mc og vest med
korset på ryggen, som medlemmer i HR gjør. Dette
hadde jeg mange gode opplevelser med. Folk flest visste
hvem vi var og hva vi sto for. Det er også slik når du
kjører mc, at om du stanser og tar en kaffe eller om du
får motorstopp og trenger hjelp er det alltids noen
andre mc-folk som stanser og slår av en prat eller hjelper til. Det samme skjer i campingmiljøet og i båtmiljøet. Folk med like interesser holder sammen.
Men fordi om jeg hadde mange felles interesser
med andre mc-førere var det noe helt spesielt
å kjøre med korset på ryggen. Med rak rygg
viste vi veldig tydelig hva vi trodde på, det var
ikke noen tvil. Og vi fikk veldig respekt og
bygde tillit blant andre mc-folk.Tenk deg å
Kristian
ferdes blant andre og å skape en tryggBrandsæter
het om hvem du er og hva du tror på.
serviceleder for
Å være en person som lyser av Guds
Caterpillar anleggskjærlighet, å ha tid til en neste som
maskiner
trenger en håndsrekning, eller en som
trenger noen å snakke med slik at de skjønner
hva som bor i deg. Uten et stort kors på ryggen er det ikke alltid like enkelt å være så tydelig. Jeg feiler ofte på dette området,
og må stoppe opp litt for å tenke over hva jeg holder på med, hva
jeg egentlig vil. Det som fungerer best for meg da er en fjelltur,

(tidligere var det en mc-tur) en tur i Guds skaperverk, stille og fredelig med tid til å snakke med Gud, en Gud som alltid er der, som
alltid lytter, en Gud som jeg alltid kan komme til samme hva jeg har
på hjertet. Med en slik tid for meg selv får jeg rensket tankene og
starter på en måte på nytt, nesten som når jeg går til nattverd.
I en travel hverdag har vi lett for å tenke mest på ting som ikke
har noen form for oppbyggelse for oss, men egentlig har vi vel alle
godt av å finne vår egen form for rekreasjon; fjelltur , mc-tur, spille
piano, lese, – finn det som passer for hver av oss. På den måten kan
du bl.a tenke over hva som betyr noe for deg, stanse opp litt, og ta
deg tid.
Vi i min familie står nå foran et veiskille, i og med at vi skal flytte.
Det som vi støtter oss til da og som har hjulpet oss er det som
står i Evangeliet etter Matteus kap.7:
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han
finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av
dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en
orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna
deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi
gode gaver til dem som ber ham!
Lykke til med gode timer og turer med rekreasjon og ettertanke.
Guds velsignelse ønskes for Eide og Averøys folk.
Mvh Kristian.

Bruktklærmarked og gudstjeneste
Marie Tvenning, Marit Rangøy, Dagny Storvik og Tone Rendal
Leithaug er snart klare for å arrangere bruktmarked på
Rangøya igjen. De tar imot klær, sko, smykker og vesker.

For 2 år siden ble det arrangert
Bruktklærmarked på Løa hos Marit
og Inge Rangøy. Nå gjentas stuntet.
Inntekten gikk til Higher Ground som
hjelper sexmisbrukte kvinner i Katmandu
i Nepal. Dette er et prosjekt som
misjonsorganisasjonen HimalPartner støtter, og som Kornstad og Eide menigheter
igjen lokalt støtter opp om. I år fyller
HimalPartner, tidligere Tibetmisjonen, 75
år, og da passer det godt å markere dette
med to arrangementer i vårt område.
Bruktmarked
Svært mange støttet arrangementet både

med
å
levere fine
klær,
og
b e s ø ke
Rang-øya på
dagen
da
bruktmarkedet gikk
av stabelen i
fjor.
– Nå er
det
igjen
planer om
bruktklærmarked, lørdag 14. september,
på Rangøya, forteller Tone Rendal
Leithaug, en av de fem bak arrangementet
på Averøya.
Det starter en stund før den aktuelle
lørdagen, med loddsalg.
– Denne gangen blir det også utlodning
på loddbøker med flotte gevinster. Vi i
komiteen satser på en flott dag ute på
Rangøya, og håper at folket støtter med å
levere pent brukte klær til oss i komitéen,
og møter opp på dagen, sier en engasjert
Tone.
Gjengen bak bruktmarkedet ønsker alle
typer klær, skjerf, vesker, smykker og sko,
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og alt dette både til dame, herre og barn.
– Klær kan leveres til oss i fra ca. 10.
august, forteller Tone. Komitéen består av
Tone, som kan nås på tlf. 950 38 571. De
andre i komitéen er: Marie Tvenning (993
11 030), Marit Rangøy (944 98 750),
Dagny Storvik (917 33 179) og Mari
Seljehaug (411 20 398). Det er bare å ta
kontakt med disse fra ca. 10. august. Følg
med i avisene for nærmere klarsignal for
mottak.
Gudstjeneste
I tillegg til stort bruktmarked, med mulig
tilbud til de unge noen timer ute på
Rangøya denne ettermiddagen, blir det
også gudstjeneste denne helga. Denne
holdes på Eide, som er den ene menigheten i vårt område som har HimalPartner
som misjonskontakten til menigheten.
Ragnhild prest har gudstjenesten og en
representant for HimalPartner vil delta på
denne. Så blir det kirkekaffe, sannsynligvis
på bedehuset etter gudstjenesten. Følg
med i avisen og på nettsidene til både
menighetene på Averøy og i Eide.
www.kirkeniaveroy.no
og eidemenighet.no

Takket av i AUK

Gaver til 1-, 2- og 3-åringene

Styreleder Ragnar Vassgård takket av daglig leder Astrid Rangøy Ingeborgvik
og klubbgrunnlegger Hans Tvenning på årsmøtet i mars.

Det var stor stemning da 1-, 2- og 3-åringene var invitert til å få hver sin gave
i Eide kirke i mai.

Bøker og cd-er var lovet og det
ble utdelt til de som møtte opp
i Eide kirke 9. mai. Med god hjelp
av småbarntreffsledere Ane Tjugen Røynstrand, Annette Ugelstad og Else Marie Husveg Huanca, kunne trosopplærer Tommy
Stormo og sokneprest Ragnhild
Fuglseth gjennomføre en sprek
gudstjeneste. Her var det mye
bevegelse, filming av flanellograf
opp til storskjermen slik at alle
så, og det var godt med gaver til
de yngste som var invitert - og
litt til ... Gudstjenesten ble derfor en kjempeflott opplevelse
for både små og store.

På årsmøtet til Averøy ungdomsklubb i mars ble daglig
leder Astrid Rangøy Ingeborgvik takket av for denne gang,
siden hun snart skulle ut i fødselspermisjon. (Nå har jenta
ankommet... gratulerer!) Tommy Stormo skal forsøke fylle
hennes sko det neste året, som
daglig leder i AUK.
Klubbstifter Hans Tvenning
takket også for seg, etter ca. 32
år med aktivt ungdomsklubbarbeid. De siste årene har han
vært økonomiansvarlig, men
har nå offisielt ingen verv i
klubben lenger. En epoke er

over. Men vi håper vi har ham
på lur i bakhånd. Som støtte til
styreleder Ragnar Vassgård og
kasserer Erlend Leithaug og alle andre i styret og daglig leder
når for eksempel søknader om
økonomiske bidrag skal utformes i forskjellige sammenhenger.Vi kan ikke annet enn bukke
dypt i ærbødighet og takke for
innsatsen de første 32 årene.
Ungdommene i Averøy, ja,
mange nå godt voksne også, er
hjertelig takknemlige for AUK!
Tommy Stormo
daglig leder i AUK

Utmerkelser 2013 aspirant- og barnekoret i Eide

Tommy innsatt som trosopplærer
2. pinsedag kom folk fra Averøy og Eide sammen for å få innsatt
trosopplærer Tommy Stormo. Prost Gerd Anne Aarset og sokneprest Sigurd Haugen hadde hovedregien, med god hjelp av flere
andre. Tommy tok seg av prekenen og snakket om «levende
vann», som var prekentekst for dagen. Noe som passer bra, da
det er mottoet til trosopplæringen i Averøy. Dessverre hadde
ikke så mange barn tid til å ta turen, men de i Averøy barnekor
bidro sterkt til en
flott gudstjeneste. Les mer på
nettutgaven.
Noen fra Averøy
barnekor sang på
innsettelsen av trosopplærer Tommy
Stormo. Og flinke
var de virkelig!

Disse fikk diplomer, 1årspin, tre- eller sjuårsmedalje: Foran fra
venstre:
Daniella
Storvik (3), Magda
Henrikke Langnes
(3),Vår Kristine Silnes
Straumsnes
(3),
Emma Marita Naas
(1), Kaja Djupvik
Halås. Bak fra venstre: Marie Alise Røvik
(1), Linnea Halås
Sandblåst (3), Helene
Ettårspins: Emma Marita Naas, Kaja Djupvik Saffert (som ikke fikk
Halås, Kristina Malmedal, Marie Alise Røvik, vært med på bildet i
Rebekka Myrbostad
fjor (2), Nadia Kristin
Treårsmedalje: Daniella Storvik, Linnea Holberg (7).

Halås Sandblåst, Magda Henrikke Langnes
Vår Kristine Silnes Straumsnes, Emily Halaas
Stene
Sjuårsmedalje: Nadia Kristin Holberg
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Stor aktivitet på kirkegårdene i Eide
En skulle kanskje ikke tro det, men det
skjer mye på kirkegårdene i Eide. Det
er stor aktivitet og mye som skjer, som
gjør at mange mennesker vil bli
berørt, på en eller annen måte.
– Det viktigste er nok at vi har måtte
stenge et felt på kirkegården ved kirka. Nede
i hjørnet, like ovenfor kommunehuset er forholdene så vanskelige at vi kan ikke ha flere
kistebegravelser der. Men om noen ønsker å
benytte seg av gamle graver der nede, er
kremasjon og urnenedsettelse eneste løsning, sier kirkeverge Anne-Lise Johnsen. Eide
menighet tar dessuten regningen for kremasjonen.
Slår et slag for kremasjon
– De som kremeres fra Eide, forutsatt at de
er bosatt i Eide ved sin død, tar vi regningen
for, ja, slår kirkevergen fast.
Kremasjon kan også benyttes for alle som
vil lage et enkelt familiegravsted, basert på

en-to graver.
– På en vanlig grav kan vi få plass til opptil 8
urner, så det kan være en mulighet å velge en
slik løsning, sier kirkevergen, som håper flere
og flere kan velge urnenedsettelse i stedet
for vanlig begravelse ellers i Eide også. Nytt
krematorium i Kristian-sund har lagt alle forhold til rette for at flere skal velge denne løsningen.
– Foreløpig har vi ikke en egen urnelund i
Eide, men det kommer i forbindelse med
utvidelse av Eide nye kirkegård.
Flytting av monumenter og lagring av
jord
– Vedtektene for kirkegårdene i Eide er også
i ferd med å fornyes. En ny paragraf er føyd
til: «Det må forventes at ved graving, vil man
måtte kunne flytte monumenter som står
nært den aktuelle graven, for å hindre skade
på monumentene og for å få plass til jorden.»
En skulle ikke tro en slik paragraf var nød-

Den nye delen av gravstedet på Eide nye kommer der trærne står i dag. Arbeidet med planen er godt i gang, og gravstedet blir omtrent dobbelt så stort som i dag når det er ferdig.
Trosopplæringen i Eide
høsten 2013
Konfirmanter: Informasjonsmøte for
konfirmanter 27. august kl. 18.00
15 år: Reunion konfirmanter i samarbeid med prest 1. september kl. 18.00.
6 år: 6-årsklubb - samlinger rundt 6årsboka (invitasjon m datoer i posten)
Utdeling av 6-årsbok 1. sept. kl. 11.00.
4 år: Utdeling av 4-årsbok: Eide kirke
27. oktober kl. 11.00
Utdeling av 4-årsbok: Gaustad kapell
10. november kl. 11.00
15-18 år: Lederkurs (i samarbeid med
Averøy) - oppstart 15. september
20. oktober / 17. november
9-10 år: Globusagenter (etter skoletid)
5 år: Kirkerottene Eide kirke 4. november kl. 17.30-19.00
Kirkerottene på sirkus 18. november kl.
17.30-19.00
Kirkerottene og Gabrielle (juletema) 9.
desember kl. 18.00-19.00
4-6 år++: Juleverksted i samarbeid med
søndagsskolen – 1. desember kl. 11.00.
Trosopplæringen i Averøy
høsten 2013
15 år: Reunion med fjorårskonfirmanter 30. august.

6 år: Utdeling av 6-årsbok Bruhagen
barneskole 8. september kl. 14.00
Konfirmanter: Presentasjon
Kvernes 8. september kl. 11.00
Kornstad 15. september kl. 11.00
Bremsnes 15. september kl. 16.00
Konfirmanter: Undervisning
Kvernes kirke tirs 10. sept kl. 18.3020.00 Kornstad kirke ons 11. september kl. 18.30-20.00 Bremsnes kirke
tors 12. sept kl. 18.30-20.00
15-18 år: Lederkurs (i samarbeid med
Eide) - oppstart 15. september
20. oktober / 17. november
4 år: Utdeling av 4-årsbok:
Bremsnes kirke 29. september kl. 11.00
Kornstad kirke 29. september kl. 16.00
Kvernes kirke 20. oktober kl. 11.00
Langøy kapell 20. oktober kl. 16.00
10 år: LysVåken: 9.-10. november
Kornstad kirke
5 år: Kirkerottene Bruvoll bedehus 6.
november kl. 17.30-19.00
Kirkerottene på sirkus Bruvoll bedehus
20. november kl. 17.30-19.00
Kirkerottene og Gabrielle (juletema)
Bruvoll bedehus 4. desember kl. 17.3019.00
11 år: Kode B - rundt om på skolene etter skoletid. (Desember)
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Denne delen av kirkegården er stengt for
kistebegravelser.
vendig, men det er folk som reagerer på at
gravmonumenter flyttes og at jorden legges
på «deres» gravsted. Men som nevnt i paragrafen forsøker vi hindre skader på steinen
og vi må jo gjøre av jorden et sted, sier kirkevergen.
Gravmonumenter kan være utsatt selv om
det ikke skades ved graving.
– Fra tid til annen ser vi nokså skakke og
skeive steiner, som på grunn av tele og annet
blir slik. Gravsteiner er private eiendeler, så
her må folk selv ta affære og gjøre noe. Kirka
har ikke ressurser til å gjøre noe med det,
men det skulle være rikelig med fagfolk her i
Eide som kan bistå om man trenger hjelp,
sier Johnsen.
Siden man ikke har kirkegårdsarbeider i
Eide på grunn av manglende økonomi til det,
må man leie inn hjelp til å slå gress og gjøre
annet arbeid på kirkegårdene.
– Midlene som brukes til å slå gravstedene
med, strekker ikke til annet enn det. Å bruke
store kantklippere rundt hver enkelt gravstein er ikke aktuelt og ikke tilrådelig heller.
Gresspruten inn på steinen er ofte et likestort problem. vi ber folk ta den jobben
selv, om de ønsker slått rundt sine steiner,
sier kirkevergen.
Steiner uten tilhørende
Som på alle kirkegårder finnes det etter
hvert mange steiner som ikke har tilhørende. Altså at ingen står som fester. Dette
gjøres det jevnlig noe med.
– De steinene vi ikke har kontaktpersoner
på lenger, blir fjernet. Graven kan derfor tas i
bruk igjen. Dette er det både økonomiske og
praktiske hensyn til. Og god økonomi i for
kirkegården, som ikke trenger bygges ut så
fort, sier kirkevergen.
Kildesortering
Til slutt vil kirkevergen slå et slag for kildesortering på kirkegårdene.
– Vi forsøker være så miljøvennlige som
mulig her. Derfor håper vi at alle kan sørge
for å få plast i plastavfallet, papir i papiravfallet, restavfallet på rett plass og alt organisk
hageavfall på sin plass. Dette blir best for oss
alle, slår kirkeverge Anne-Lise Johnsen fast.
Før hun avslutter:
– Og kjære dere - ikke legg farlige ting som
sakser og kniver i grøntavfallet! Vi skjærer
oss!

Vi går til kirken
23. juni – 5. s. i treenigheten
Prekentekst: Matt 18,12-18
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Dåp. Nattverd. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
30. juni – Aposteldagen
Prekentekst: Mark 5,25-34
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Dåp. Nattverd. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
07. juli – 7. s. i treenigheten
Prekentekst: Mark 5,25-34
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Dåp. Nattverd. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Maja Skålvold. Nattverd, offer, kirkeb.k.
◆
14. juli – 8. s. i treenigheten
Prekentekst: Mark 12,28-34
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Dåp. Nattverd. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
21 juli – 9. s i treenigheten.
Ingen gudstjenester i Averøy.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Maja Skålvold. Nattverd, offer, kirkeb.kaf.
◆
28. juli – Olsok
Prekentekst: Mark 11,25-26/
Olsok: Luk 22,24-27
Kvernes stavkirke kl. 11.00:
v/Haugen. Dåp. Kollekt til stavkirkens vedlikehold. Skyss.*
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
04. august – 11. s. i treenigheten
Prekentekst: Joh 8,31-36
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
11. august – 12. s. i treenigheten
Prekentekst: Joh 4,27-30.39-43
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Møller. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
v/ Fuglseth. Nattverd, takkoffer, kirkeb.k.
◆
18. august – 13. s. i treenigheten
Prekentekst: Joh 15,13-17
Kvernes småbåthavn kl. 12.00
v/Nordahl. Offer. Skyss.*

Gaustad kapell kl. 11.00
v/ Fuglseth. Nattverd, takkoffer, kirkeb.k.
◆
25. august – Vingårdssøndagen
Prekentekst: Matt 19,27-30
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Nordahl. 50-årskonf.jub. Nattverd. Offer.
Langøy kapell kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
1.sept. – 15. s. i treenigheten
Prekentekst: Joh 15,9-12
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. 50-årskonf.jub. Nattverd. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
v/ Fuglseth og Stormo. Utdeling av 6-årsbok. Nattverd, takkoffer, kirkebakkekaffe.
◆
8. sept. – 16. s. i treenigheten
Prekentekst: Matt11,16-19
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Konfirmantpresentasjon. 50årskonf.jubileum. Nattverd. Offer. Skyss.*.
Bruhagen barneskole kl. 14.00
Søndagsskolens dag v/Haugen og Stormo.
Utdeling av 6-årsbok for hele Averøy.
Eide kirke kl. 11.00
v/ Fuglseth. Nattverd, takkoffer, kirkeb.k.
◆
15. sept. – 17. s. i treenigheten
Prekentekst: Mark 5,35-43
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Konfirmantpresentasjon. Nattverd. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
v/ Fuglseth og Bjørn Ødegaard. Misjonsgudstjeneste – HimalPartner 75 år. Nattverd, takkoffer, kirkebakkekaffe.
◆
Bremsnes kirke kl. 16.00
v/Haugen. Konfirmantpresentasjon. Offer
◆
22. sept. – 18. s i treenigheten.
Prekentekst: Mark 1,40-45
Kvernes kirke kl. 11.00
Høsttakkegudstj. v/Nordahl. Offer. Skyss.*
Eide kirke kl. 19.00
v/vikar. Presentasjon av årets konfirmanter.
Nattverd, takkoffer, kirkebakkekaffe.
◆
29. sept. – 19. s. i treenigheten/
Mikkelsmesse
Prekentekst: Luk 9,57-62/ Joh 1,47-51
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Møller. 4-årsbok. Offer.
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Kornstad kirke kl. 16.00
v/Møller. 4-årsbok. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
06. okt. – 20. s. i treenigheten
Prekentekst: Matt 18,1-11
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Nattverd. Offer. Skyss.*
Eide kirke kl. 11.00
v/vikar. 50-årskonfirmantjubileum. Nattverd, takkoffer, kirkebakkekaffe.
* Ved gudstjenester i Kvernes kirke, kan man
få skyss til kirken om man trenger. Ring 71 51
62 65 lørdag kveld.
Husk også sommerkonsertene.
Se oversikt nedenfor.

Bedehusspalten
Kårvåg bedehus - NLM
August:
23/8 kl 19.30 - Kårvågstevne
25/8 kl 16.00 - Kårvågstevne

Sommerkonsertene
i Kvernes kirke
Torsdag 27. juni kl. 20
Aslak Fiske, gitar
Torsdag 4. juli, kl. 20
Ruth Elin Mork, sang, 4Voksne (band)
Torsdag 11. juli, kl. 20
Ann-Helen Moen, sopran, Chris Clifton, klaver
Torsdag 25. juli, kl. 20
Teddy Ezra, klarinett, Ioana Maria
Precup, klaver
Torsdag 8. august, kl. 20
Nikolas Fehr, bandoneon, Ioana Maria
Precup, klaver og orgel
Kollekt ved utgangen.

... litt mer trosopplæring
Vi har en nokså fyldig oversikt over høstens trosopplæring i kirkens regi på Averøy og Eide på side 7. Det er ikke absolutt
alt som er satt på, så det gjelder å følge
med i posten, ikke minst for 6-åringene.
Det som ikke er tatt med denne gang i
det hele tatt, er alle søndagsskolene, ungdomsklubbene og barneforeningene som
drar i gang rundt 1. september og har
jevnlige samlinger utover høsten. Følg
med i neste nummer som har eget napp
ut-bilag.
Tommy trosopplærer

Min salme: Guds kjærleik er som stranda
Som stranda og som graset. Denne vakre
salmen byrjar med å skape bilete i oss.
Klangen og forma gjer at vi ser for oss
jorda vi bur på «før vi zoomar ut, heilt ut
til heile universet» før det heile får ein
eksistensiell dimensjon: der ingen tomleik
finst, men rom for draumar.
Alt dette er sett saman på ei poetisk form
som hos meg opnar porene langt inn, som
ei god badstue for sjela. Ofte opnar det
tårekanalane òg, utan at eg heilt kan forklare kvifor. Teksten femner i mange
dimensjonar, og fortel på ein kjenneleg
måte korleis Guds kjærleik både er større
enn skaparverket og til stades i det, både
vind og vidd og jord.
I kreativ skriving er det noko som heiter
«show, don't tell». Denne teksten gjer nett
det - i staden for å seie noko abstrakt om
Guds kjærleik, viser han oss det, let oss
kjenne nesten fysisk på fridomen i andre
strofe. Som ein sterk kontrast til biletet
kjem så i tredje strofen ei bilete av murane
mellom oss, fangerommet av redslesteinar.
I fjerde og siste strofe får vi den sentrale
kristne nådebudskapen, og då i eit perspektiv som gjer at det ikkje framstår som
ein klisjé. «Å, døm oss, Herre, frikjenn oss
i domen!» syng vi med, og meiner det.

Guds kjærleik er som stranda og som graset,
som vind og vidd og jord og allheims rom.
Vi fridom fekk å bu der, gå og koma,
å seia ja til Gud og seia nei.
Guds kjærleik er som stranda og som graset,
som vind og vidd og jord og allheims rom.
Vi vil ein fridom der vi er oss sjølve,
ein fridom vi kan gjera noko av,
der ingen tomleik finst, men rom for draumar,
ei jord der tre og blomar kan slå rot.
Guds kjærleik er som stranda og som graset,
som vind og vidd og jord og allheims rom.

Denne salmen er av dei sjeldne
tekstane eg aldri blir lei av å lese og
gå inn i, som eg gjennomlever kvar
gong eg syng det. Omsetjinga til
Alfred Hauge har ei heilstøypt
form, og melodien til Lars Åke
Lundberg er prikken over i-en.
Difor er det eit særleg kjært minne
at denne salmen òg vart sungen i
bryllaupet mitt i Kornstad kyrkje
for snart 13 år sidan.
Øyvind Rangøy

Og endå er det murar oss imellom,
og gjennom sprinkelverk vi tøyer hand.
Vårt fangerom er murt av redsle-steinar,
og fangeklede er vårt stengde eg.
Guds kjærleik er som stranda og som graset,
som vind og vidd og jord og allheims rom.
Å døm oss, Herre, frikjenn oss i domen!
I di forlating fridom finst og von.
Den rekk så vide som din kjærleik vandrar,
til folk av kvar ein rase og nasjon.
Guds kjærleik er som stranda og som graset,
som vind og vidd og jord og allheims rom.
(Tekst: Anders Frostenson 1968,
omsetjing Alfred Hauge 1973,
melodi Lars Åke Lundberg 1968 NoS 727)

Gudstjeneste under fyrlyset
9. juni ble første kjente gudstjeneste holdt
på Kvitholmen. Siden været var nokså ruskete, bestemte Kvitholmens venner og
presten at gudstjenesten var best å holde
innendørs, i det store nauste ved havna. I
naustet og utenfor var det rundt 130 som
deltok på gudstjesten. Det var mange, tenker nå kanskje mange lesere, men når du
får vite at det også var tre barnedåp ute på
holmen, så forklarer det nok mye av saken.
Fire-fem sjarker gikk i skytteltrafikk fra
land og ut til Kvitholmen for å frakte folket utover. Mange frivillige i Kvitholmens
venner hadde selvsagt funnet veien utover
og sto for tilrettelegging og aktivteter. De
hadde også hyret inn folk som gav de som
ønsket det, muligheten til å rappelere ned
fra toppen av fyret - altså gå ned langs veggen, sikret i tau. Jonny Lyngstad tok folket

med på omvisning og fortellinger om fyrets
første fødte barn og mye mer interessant.
I naustet ble det først holdt gudstjeneste,
med tre dåp innlagt, før salg av god fiskeburger og kaffe å varme seg på ble solgt.

For det var litt kjølig i naustet, for folk
som satt stille lenge. Ikke minst pent pyntede dåpsfamilier... Men alle var vel enige
om at dette var flott og spesielt. Her
spørs det om det er skapt en ny tradisjon
- ikke minst for de som er glade i sjøen
og kysten ...

Bra at dåpsfølgene til dels hadde egen
båtskyss utover til Kvitholmen.

Ragnhild prest med de første barnedåpene
på Kvitholmen.

Sjelden det er gudstjenestekø på Kråkholmen,
men det var det 9. juni.

Menighetsbladet for Averøy og Eide
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DØPTE
Kvernes sokn
28.03 Adrian Aae Kunert
Torjus Male Strømsvåg
31.03 Hedda Mork Jørgensen
Silas Nedal Korfitz Brinch
21.04 Emma Farstad Røsand
Amiina Ismail-Meistad
Kornstad sokn
02.06 Lykke Kårvåg
Bremsnes sokn
30.12 Veronika Helen Folland
24.03 Ida Hatlen Flataukan
07.04 Sarah Mari Vattøy Ødegård
19.05 Alise Berge Johansen
(døpt i Nordlandet)
09.06 Liam Thor Kristiansen Dickson

DØDE

Eide sokn
31.03 August Gjetøy Amundsen
13.04 Thea Helmine Halaas Husøy
21.04 Jonas Kaldvansvik
02.06 Mathias Bjørnerem Storvik
09.06 Lotte Ramstad Slatlem
Oline Eirinsdotter Dåvøy
Simon Ingvar Kirkeland Sættem

VIGDE
Kvernes sokn
11.05 Silje Gustad og
Christian Gulbrandsen
Bremsnes sokn
01.06 Cecilie Hoset Holsen og
Jonny Holsen
08.06 Camilla Strømsnes Giske og
Fred Mathias Nyman
Eide sokn
27.12 Charlotte Kaspara Vevang og
Frank Espen Herskedal
13.04 Sara Eline Halaas Visnes og
Robin Husøy
15.06 Angeli Hansen og
Johannes Halås

Kornstad sokn
05.04 Gunvor Ottervik Rånes f. 1939
22.04 Per Arne Seljehaug f. 1955
Bremsnes sokn
25.02 Knut Karstein Smevåg f. 1924
04.03 Eva Strand f. 1916
15.03 Anna Sandvik f. 1942
14.03 Rolf Strømsvåg f. 1942
30.03 Svein Olav Gravem f. 1943
03.04 Astrid Lorentze Flovik f. 1912
04.04 Knut Kornelius Knutsen f. 1933
23.04 Sigmund Erling Haugnes f. 1945
04.05 Hjørdis Oddrun Solli f. 1939
09.05 Gunn Askegård f. 1952
14.05 Charles Johan Halaas f. 1911
27.05 Eli Bjørshol Johnsen f. 1958
29.05 Steinar Sandvik f. 1946
04.06 Anna Furø f. 1925
04.06 Emma Kristine Vebenstad f. 1921
05.06 Petra Gurine Vågen f. 1919
Eide sokn
27.04 Anne Karin Lund Hostad f. 1963
28.04 Kjellaug Eldbjørg Krakeli f. 1929
04.05 Peder Anton Lindseth f. 1918
12.05 Edel Johanne Fillingsnes f. 1928
25.05 Aud Norunn Eide f. 1940
28.05 Jens Stakvik f. 1925

Misjon uten aldersgrense!
Mange hjelpere, med Per Einar
Ellinggard i spissen, sørget for et
godt gjennomført stevne. Søndag
ettermiddag skiltes misjonsfolket
med: «Konge i æva, å lat du meg då
sigrande inn i ditt rike få gå.Ver du mi
tru, den vona eg ber til eg får skoda
din herlegdom der!»

Barnekorene fra Vevang deltok på NLM Nordvests regionmøte på Eide i mai.

25.- 26. mai arrangerte Norsk Luthersk
Misjonssamband (NLM) Nordvest sitt
regionmøte på Eide.Tilreisende kom fra
hele fylket. Med 200 delegater og 300400 på møtene var man godt fornøyd.
Spesielt kjekt var det at så mange barnefamilier hadde tatt turen til Eide.
Over 50 barn var med på forskjellige
aktiviteter. De minste hadde samlingsstund, hinderløype og krokodilleverksted på stevneområdet, mens de litt
eldre reiste til badeland i Molde.
Dagene ble fylt av årsmøte, ulike seminar, konsert, misjonskveld, familiemøte,
ulike barneopplegg og misjonstivoli.
Ungdomskoret Kairos, samt våre egne
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Atlanterhavskamerater og Vevang barnekor gledet oss med fin sang. De fikk
være med å understreke hvorfor vi
samles: «Jesus er troen min, Jesus gjør
gode ting i hjertet mitt, i livet mitt. Han
er hos meg.»
Leder i NLM utland, Hjalmar Bø var
med som taler. Temaet for helga var
«Ingen grenser». Han satte fokus på
NLM sin videre satsing inn mot de
minst nådde folkegruppene i verden.
Om vi bor i Norge, Japan, Indonesia,
Kenya eller Peru, alle har rett på å få
høre budskapet om Jesus som frelser.
Det er ingen grenser for Guds gode
nåde og kjærlighet.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Atlanterhavskameratene deltok med sang på Eide.

Barna hadde rikelig med tilbud under regionmøtet.

Prosesjonskors Eide ungdomsklubb feiret 10 år
i Eide

Urban Lips fra Molde
og gjesteartist fra Eide
skapte stemning i ungdomsklubbens lokaler
31. mai.

Menighetsrådsleder og medliturg Janne Liv Eide
fikk æren av å bære Eides prosesjonskors først inn
på en gudstjeneste - på selveste pinsedag.

Pinsedag 2013 var nok en merkedag
i Eide menighet. Da ble prosesjonskorset brukt for første gang.
Det er Arnold Eide som har laget korset
og de to lysholderne som brukes i forbindelse med evangelieprosesjonen.

31. mai feiret Eide ungdomsklubb
10-årsjubileum. Klubben ble startet
opp i kantina på Eide ungdomsskole for
10 1/2 år siden, og fikk deretter egne
lokaler på Eide bedehus. Klubben har
stort sett vært drevet av frivillige, både
voksne og ungdommer. Klubben er et trivelig og trygt sted å være for tenåringer,
med aktiviteter, matsalg og sosialt samvær.
Konfirmantforeldrene stiller opp som
natteravner og går rundt i sentrum mens
det er klubb. Håvard Haraldsvik og Jan
Solbakk er voksenlederne som er mest
innom klubben, godt hjulpet av flere

Eide ungdomsklubb fikk nytt ungdomsstyre i høst. De har blant annet gitt klubblokalet en liten «makeover» med ny pynt
med lilla tema.

JESUS

Bading
Sang

LEIR

veld
Leirk

Misjon

Sørheim,Vestheim,
Philipshaugen, Solhøgda

Bibel
Mat
Venner

Konkuranse
Musikk

Kiosk

Ledere gjennom

Velkommen mange år ble takket
til alle
for innsatsen.
mellom 13
og 18!

Nytt styre i Eide ukl

Styre består av (f.v.) Malin Gundersen Visnes,
Anne Kristin Silseth, Tina Louise Moen Ness og
Oda Konsine Søvik Dyrnes. I tillegg er Ragnhild
Brovold med fra Eide ungdomsråd.

Leik

andre. Er det flere
voksne som vil være
med på dette, er det
bare å ta kontakt!
Under feiringen var
det hilsen fra ordfører Ove Silseth, jubileumskake og konsert med beatboksgruppa «Urban Lips» og med Tommy
Stormo som Elvis, og det var god stemning! Klubben starter igjen når skolen
kommer igang til høsten.

Følg med i avisa eller gå inn på nettsidene og finn en leir som passer for
deg. Meld deg på i god tid!
www.sorheimleirsted.com
www.nmsu.no/more
www.nlm.no/nlm/leir/leirer/nordvest
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Ordfører Ove Silseth deltok ved 10-årsjubileet til
Eide ungdomsklbb og gav to bøker i gave til klubben. Her representert ved Malin Gundersen
Visnes og Oda Konsine Søvik Dyrnes.

Fra redaksjonen
«Iblant er jeg lei meg, iblant er jeg glad.
Iblant står problemer i lang, lang rad.
Iblant faller regnet, iblant er himlen blå.
Men, Jesus er den samme, han passer
på!»
I skrivende stund har vi akkurat lagt
bak oss noen herlige sommerdager, og
så kom regnet…
Kassereren kan imidlertid melde om
stigning i gaveinntekt til bladet. TAKK!
Dette nummerets framsidefoto er et
motiv fra veien til Nekstadsetra. Hverdagen kan oppleves så forskjellig for
oss… vi trenger alle å ta en hvil i ny og
ne.Vi i redaksjonen håper du kan finne
noen dager til ro og hvile for kropp og
sjel i løpet av sommermånedene. Ta
godt vare på vennene dine! «En venn
forstår din fortid, har tro på din framtid, og godtar deg som du er i dag.
Og… møter du en person uten et smil,
så gi han et av dine!»

Gravsteder oppusset

Returadresse:
Menighetsbladet i Eide og Kvernes

Postboks 18, 6530 Averøy
Averøy har flere gamle gravsteder
som i mange år har forfalt. Men nå
framstår et par av dem bedre enn på
veldig lenge: Leslies og Milns gravsteder ved Bremsnes kirke.
- I 2010 kom leder i Romsdal Fortidsminneforening Knut Bryn hit til Bremsnes
og viste meg gravstedene til Leslie og Miln.
De så ikke bra ut og kanskje var det en ide
å redde ett lite, men viktig kulturminne,
forteller Else
Marie Bae, leder i
Fortidsminneforeningen. Som tenkt, så
påbegynt.
- Vi planla også en tur til Skottland for å
lete opp fotsporene etter alle skottene
som kom til Kristiansund på grunn av fisken i havet. Gravstedet lå foreløpig på is,

Gravplaten på Milns gravsted var overgrodd
og det var resten av gravstedet også.

men turen ble gjennomført og etterat den
var ferdig, ble midler omsøkt gjennom
Sparebankstiftelsen Dnb NOR til prosjekt
gravsted, forklarer Bae. Midlene ble gitt til
Fortidsminneforeningen i Norge, som
skulle fordele dem, hvorav en del kom til
Averøys prosjekt. Prosjektet var et samarbeid mellom romsdalsavdelingen og
Nordmøre.
- Arbeidet ble gjort sommeren 2012 og
det som gjenstår er en informasjonsplakat
om disse to, Leslie og Miln, samt en liten
brosjyre som kan ligge inne i kirken, kan
fortidsminneforeningens leder fortelle.
- Hva har blitt gjort?
- Murene er skrapt rene for mose, skurt
og renset så godt det var mulig. Smijernet
er skurt, skrapt og pusset og innsatt med
Ovatrol og Bengalakk. Nødvendig torv er
fjernet og duk lagt ned og marmorsingel
lagt på. Smijernsporten er satt opp og har
fått ny diskret hengsel. Krukke med
beplanting og lys hever inntrykket, ramser
Else Marie opp. Men hun var slett ikke
alene om prosjektet, nei.
- Det var regelmessige dugnader, tirsdager og torsdager. Siden det er tungt arbeid
varte hver dugnad bare 2 timer, men til
sammen ble det ganske mange timer, sier
hun.
Men de to gravstedene like utenfor

Bremsnes kirke er ikke de eneste interessante historiske gravstedene på Averøy.
- Det er godt at det går an å ikke la de
forfalle, for det ser dobbelt så trist ut. Det
er mye historie bak alle disse menneskene
som fortjener å bli husket, sier den historieinteresserte damen.
- I Skottland restaurerer de nå ett av sine
gravsteder som var forfalt, nemlig John
Ramsay. Ramseyfamilien har jo etterlatt ett
gatenavn i Kristiansund. En del av historien
var nok glemt der borte, derfor er det
kjekt at de viste interesse og så får vi
sørge for at de ikke blir glemt her, avslutter Else Marie Bae.

SISTE: Besøk fra Skottland

Sandy og Frances Forrest fra Inverness
besøkte de oppussede gravminnene på
Bremsnes i slutten av mai. Frances er
etterkommer etter både Leslie og
Ramsay, kan Else Marie Bae fortelle. (Foto:
Per Malmin)

En uvasket og lite pen minneplate.

En vasket og fikset minneplate.

Vi ønsker alle
våre lesere en
riktig god
sommer!

