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PRESTENS
Heia!

Menighetsbladet

hjørne

«Heia!» sier hun. Jenta vår på snart ett år er
visst født sosial, og «heia!» ble hennes første
ord. Hun sier det til de fleste vi møter. Hun har
sagt «heia!» til de andre i køen på butikken, en
mann som var ute og luftet hunden og en gutt
som lekte på lekeplassen. Hun har sagt «heia!»
til ei bestemor på kjøpesenteret, en håndfull
tyske turister og ei dame vi traff på trikken.
Hun skiller ikke mellom kjente og ukjente, gammel og ung, nasjonalitet eller hudfarge, menn
eller kvinner. Hun forstår ikke helt forskjellen
mellom en flytur og et slektstreff. For henne er
alle potensielle venner. Etter hvert blir hun nok
mer skeptisk til fremmede, og det er jo slik det
skal være. Men åpenheten håper jeg ikke hun
mister. For det er alltid noen som trenger et
hei. Det er alltid noen som nettopp har flyttet.
Det er alltid noen som har mistet noen. Det er

alltid noen som har glede av å slå av en prat.
Sier vi «hei!» kan det gi et lyspunkt i hverdagen
– og kanskje også åpne for nye muligheter.
Spesielt tenker jeg på når vi møtes til gudstjenester i kirkene våre. Det kommer av og til
noen nye – eller noen vi ikke kjenner så godt.
Vi sitter kanskje hver for oss, men vi feirer
gudstjeneste sammen. Det hadde vært fint hvis
gudstjenesten var et sted der alle kunne føle at
de var en del av et fellesskap. Et sted å begynne
kan være et «hei!»
Jeg vil gjerne ønske alle menighetsbladets
lesere en god høst, og håper vi sees på gudstjeneste! Ta gjerne også kontakt med oss prestene
om du ønsker hjemmebesøk eller samtale. –
Ragnhild

Odd Bondevik
(1941 - 2014)
Menighetsbladet minnes biskop emeritus Odd Bondevik, som døde i
Drammen lørdag 7. september etter
lengre tids sykdom. Han ble 73 år gammel.
Odd Bondevik var biskop i Møre i nesten 17
år, fra november 1991 til februar 2008 ˆ over
halvparten av de 31 årene vi har vært eget
bispedømme. Bondevik var også preses i
Bispemøtet fra 1998 til 2002. Han ble
cand.theol. fra Menighetsfakultetet i 1965, var
misjonær i Japan for Det Norske Misjonsselskap (NMS) 1969-78, sekretær ved NMS‚
hovedkontor 1978-80, og generalsekretær fra
1980 til han ble utnevnt til biskop i Møre.
Bondevik ville helst huskes som evangelieforkynner - og mange har trukket fram hans

enkle og tydelige budskap om Guds nåde. Han
var en tidlig talsmann for miljø- og naturvern
i Den norske kirke, og ble oppfattet som troverdig: Oppfordringen til å leve enklere ble
fulgt opp i praksis. Odd Bondevik var en skarp
teolog og fagperson, men beskjeden og ydmyk
på egne vegne. «Han viste tillit, og fikk tillit og
respekt tilbake,» sier biskop Ingeborg
Midttømme til Romsdals Budstikke.
Som biskop kom Bondevik flere ganger til
Eide og Averøy, og det er mange som kan
fortelle om gode møter med ham. Det var
også Odd Bondevik som vigslet det nybygde
Gaustad kapell i 2000.
Bondevik giftet seg med Wenche Yamamoto
20. juli 2012, og bodde de siste årene i
Drammen.
Vi lyser fred over Odd Bondeviks minne.

- TAKK, CARINA!
Takk, Carina, for den store innsatsen
du har gjort som sognepresten vår.
Vi vet at du har brukt en masse
energi og tid på arbeidet for
menighetene på Averøya. Du har
satt spor etter deg og bidratt til
at mange har fått et fint møte
med kirken både i sorg og glede.
Når du nå har valgt å slutte som
sogneprest er vi kjempetakknemlige for at du, Amund, Ivri
og Åste fortsatt blir boende her
på øya.Vi har blitt så glad i familien Møller/Bjerkholt, en familie
som viser sånn en fantastisk gjestfrihet, raushet og imøtekommenhet.
Vi er glade for at du har sagt du kan
være vikarprest for oss, av og til. Carina,

du forkynner Guds ord og
viser hans kjærlighet til oss
på en forståelig, personlig
og ærlig måte. Du kommer
med gode eksempler fra
hverdagen og er ikke
redd for å utfordre oss.Vi
ønsker deg lykke til i tjenesten som fengselsprest!
Hilsen fra
Bremsnes, Kvernes og
Kornstad
menighetsråd
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Glimt fra menighetene
BREMSNES
Bremsnes menighetsråd takker for
pengegaven gitt av årets 50-årskonfirmanter, som overskudd fra deres jubileumssamling i august, til innkjøp av nye salmebøker.
Bremsnes menighetsråd takker Bjarne
Jensen for maleri til utsmykking i bårehuset. Det er også innkjøpt bilder/maleri til
utsmykking i bårehuset fra minnegave
etter Thordis Johanne Gustad.

I Bremsnes kirke har ofringene 17. mai og
24. august gått til formålet innkjøp av nye
salmebøker, med til sammen ca. 10.000
kroner. Dette vil dekke rundt 30 bøker.
Hvis noen ønsker å gi en gave til innkjøp
av nye salmebøker til Bremsnes kirke, så
kan pengene settes inn på kontonummer
3931.62.16505. Merk beløpet «Nye salmebøker».

KORNSTAD
Årets konfirmanter ble presentert i

Kornstad kirke den 24. august. Vi ønsker
dere velkommen som konfirmanter i
menigheten. Menigheten oppfordres til å
be for konfirmantene.
Kornstad menighet har i høst møte 11.
nov. Menighetsrådet ønsker medvirkning
fra menigheten og setter pris på innspill til
saker. Innspill kan meldes kirkekontoret
eller menighetsrådet.
Kornstad menighet takker Sparebank1
Nordvest for støtte til kjøp av ny løper i
kirken.

Ny prestevikar på Averøy: Inga
Det fulle navnet til Averøys nye prestevikar,
er Ingibjorg Johannsdottir.Vi kan imidlertid
kalle henne Inga. Så da gjør vi det.
Inga er gift med den nye soknepresten i
Gjemnes, Arnaldur Bardarson, og er bosatt
på prestegården like oppom Øre kirke i
Gjemnes. Inga er 47 år gammel, og har en
bred yrkeserfaring når hun nå tar fatt på
presteoppgavene på Averøy.
Make up-artist og sauebonde
- Ja, jeg har jobbet som make up-artist, vært
sauebonde, lærer på en skole med barn
med psykiatriske diagnoser av forskjellig
slag, prestefrue hjemme på Island, jobbet i
barnehage og litt til, sier hun på norsk...
men med gode innslag av islandsk aksent.
Men det bør ikke være vanskelig å forstå
henne verken for unge eller eldre på
Averøy. Familien består i tillegg til presten
og prestevikaren av 5 gutter i alderen 1123. De har bodd i Norge siden 2010, og
arbeidet i Hemne og Vesterålen. Inga har
vært trosopplærer på begge stedene. Nå
venter presteoppgaver, selv om hun ikke er
ferdig utdannet prest ennå.
- Hvordan trives du så langt her på
Nordmøre, både Gjemnes og Averøy?
- Pappa var bonde, så jeg har vokst opp
med alt det innebærer. Så her på Nordmøre og denne delen av landet liker jeg
meg veldig godt.
Inga går veien til prestetjeneste litt utenom den vanlige veien, gjennom en masteroppgave i spesialpedagogikk. Om alt går
etter planen, så er hun ferdig om ett års tid.
Alt utenom vielser
- Her blir det gudstjenester med dåp og
nattverd, andakter på sjukeheimen, begravelser og kanskje ikke minst ha ansvar for
konfirmantene.Alt uten å vie folk, sier Inga.
- Hvorfor vil du bli prest?
- Jeg var døpt og konfirmert, men vokste
opp i et hjem der det ikke var noe særlig
religiøs praksis av noe slag. Men jeg lærte
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meg mye selv, barnebønner, Fader vår og
så vid-ere. Jeg har
vært på vandring hele
livet for å finne noe.
Jeg leste derfor mye
filosofi og etikk da
jeg studerte. Men det
var først da jeg kom
til teologien at jeg
følte at jeg kom
hjem. Ønsket om å
bli prest har blitt
sterkere og sterkere
etter hvert, og nå
nærmer det seg, sier
Inga. Som ikke har
problem med å se
seg selv som prest
her i vårt distrikt.
Føler oss hjemme her
- I dette området føler vi oss hjemme.To av
guttene har bosatt seg i regionen,
Trondheim og Kristiansund og da er det jo
greit å slå seg til her. To av guttene bor
fremdeles hos oss, mens den siste går på
skole hjemme på Island, forteller hun. Å ha
så mange i familien i nærheten, gjør at man
fort kan treffes om helgene og det er jo et
pluss.To søstre har hun også i Norge.
- Du liker området. Hva med veien helt fra
Øre og ut hit på øya?
- Det er jo så vakkert her. En flott vei å
kjøre, og da kan jeg høre på salmer og fin
musikk og det er jo avslappende å se alle
fine husene, den flotte naturen... Jeg liker
det veldig godt, slår Inga fast.
- Hva vet du om prestetjenesten?
Prestefrue med mange oppgaver
- Egentlig veldig mye. I tillegg til å være
hjemme med ungene mens de var små og
fostermor for flere, så var jeg også prestefrue. Og det er noe helt annet på Island,
enn det er her i Norge i dag. Der borte
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betydde det at jeg var med på alle begravelser, dåp, konfirmantundervisninger og så
videre også videre. Og damene i menigheten kom gjerne til meg med sine problemer,
som de ikke ønsket å snakke med presten
om. Jeg tok i mot folk hjemme, hadde kirkekaffe hjemme og mye annet slik. Så jeg
kjenner den oppgaven med å være prest
veldig godt, sier hun med et smil. For hun
har også som nevnt vært sauebonde og det
å gjete flokken er jo et godt bibelsk motiv.
Og somrene var tid for rideskole for barn
hjemme på Island. Men på grunn av allergi i
familien nå, har hesten måtte vike her, mens
hund og katt lever i garasje og bare deler av
huset.
- Nå gleder jeg meg bare til å få komme
skikkelig i gang. Jeg er veldig glad i barn og
unge, så det skal bli godt å få mye med disse
å gjøre gjennom både konfirmantene og
forskjellige trosopplæringstiltak som skal
gjøres gjennomføres, avslutter Inga.
Menighetsbladet ønsker henne hjertelig
velkommen til Averøy og ber alle ta godt i
mot henne.

Andakten

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.
Salme 37,5

Hvilke planer har du?

Jeg har alltid likt å høre om hvilke planer venner og
kjente legger. Da jeg var student, syntes jeg det var
spennende å spørre medstudenter om hvilke valg de
tenkte å ta, hva de skulle studere videre, hvilken jobb
de tenkte å søke og hvor de skulle bo etter endt studium. Jeg tror nok jeg av og til kjedet vennene mine
med all denne spørringen. Jeg har inntrykk av at de
fleste av oss ikke var helt sikre på valgene våre. Noen
ganger valgte vi for ett år av gangen, andre
ganger begynte vi på ett fag og skiftet senere
over til et annet. For meg var det viktig å finne
noe jeg likte og som jeg syntes jeg kunne få til
på en grei måte.
Av alle de jeg spurte ut om framtidsplaner,
var det ei som skilte seg ut med svaret sitt.
Ragnhild
Hun var legestudent og jeg vet hun hadde en
Henden
drøm om å jobbe som lege ved en misjonsmamma
stasjon i Afrika. En gang jeg traff henne, hadde
på heltid
hun fått et jobbtilbud i Norge, med gode
muligheter for å skaffe seg erfaringer hun trengte. Men hun sa at hun ennå ikke var sikker på om hun skulle
takke ja; først ville hun be Jesus om hjelp til å bli rettledet.
Femten år senere husker jeg ennå dette svaret så godt, for jeg

syntes det var så fint. Ikke bare ba hun til Jesus om hjelp til å ta
det riktige valget; hun var også helt åpen om at denne rettledningen var avgjørende for om hun skulle takke ja til jobben eller
ikke.
Det er lett for oss å legge planer og etter beste evne prøve å
styre livene våre i den retningen vi ønsker.Vi kan ha ulike drømmer og ulike muligheter, men uansett prøver vi ofte så godt vi kan
å styre livet dit vi vil ha det. Men Bibelen sier det litt annerledes.
Det står i Salmenes bok at hvis vi legger vår vei i Herrens hånd
og stoler på ham, så vil han gripe inn. Han vil lede oss dit han ser
det er bra for oss å være. Gud har mye bedre oversikt over livene
våre enn vi selv har. Derfor har han også mulighet til å føre oss
dit hvor han har noe i vente for oss. Gud har ikke lovd oss at livet
skal være enkelt, men han har sagt at han alltid vil være sammen
med oss. Derfor vil et liv på Guds vei alltid være det tryggeste.
Jeg har selv opplevd at Gud har ført meg inn i noe helt nytt, noe
jeg på forhånd ikke kunne ha forestilt meg at jeg ville trives med.
Men nå ser jeg at det Gud hadde i vente for meg, var det aller
beste. Jeg håper derfor at jeg etter hvert kan tilegne meg enda
mer av den ydmyke holdningen til legestudenten, slik at jeg først
legger min vei i Herrens hånd, og ikke prøver å ta alle valgene på
egen hånd.

Fra redaksjonen
Dagene er fremdeles varme og fine, men
kalenderen forteller at høsten har kommet. For noen er hverdagen hektisk med
arbeid, barn, aktiviteter og kjøring hit og
dit. Andre har roligere dager. Vi er i forskjellige faser av livet. Se deg rundt, kanskje
akkurat du er den som kan gjøre dagene
litt lettere for noen rundt deg? En mobilmelding lød:» Gode venner er som gatelys
langs veien. De gjør ikke avstanden kortere, men veien enklere å gå.» Enkel å forstå en høstmørk kveld! På framsiden av
bladet denne gangen ser du en samling av
diverse materiell som blir delt ut eller blir
brukt ellers i Eide og Averøy gjennom
trosopplæringen. Menighetene er glad for
at barna og de unge på den måten kan bli
bedre kjent med Gud, Jesus og fortellingene i Bibelen. Du som ber; vil du også
huske på alle de som i høst får ei bok eller
en CD fra menigheten, samt alle de unge

som blir inviterte til tiltak i trosopplæringens eller dens samarbeidspartneres regi?
Vi er litt spent på hvordan det går med
giroen denne gangen, når vi tar i bruk
skikkelige giroer igjen. Dette for å spare
oss noe arbeid.Vi håper at kostnaden med
minst en innstiftet giro i bladet i året kan
bli oppveid med at dere lesere bidrar med
minst like mye som dere har gjort tidligere.Vi håper dere er fornøyd med bladet
og dets innhold.Vi er svært takknemlig for
alle bidrag! Det er selvsagt fremdeles
mulig å bruke nettbank, og nå blir alle problemer vi har hatt med girosystemet , eliminert.
Lykke til med hverdagens mange utfordringer!
Redaksjonen

Budnadscape gjenglemt i Kornstad kirke
i løpet av 2013. Henvendelse kirkekontoret 71 51 33 88 for event. henting m.m.

Oppstart av forsangergruppe i Eide menighet!

Forklaring til førstesidebildet

Det blir oppstart av forsangergruppe i menigheten torsdag 18. september kl. 18.30 – 20.00.
Øvelsene vil foregå i kirken på partallsuker dvs. annenhver torsdag.
Forsangergruppens oppgaver vil
være å lede salmesangen og liturgien
under gudstjenester.
Det er også planlagt noen salmesangkvelder i løpet av 2014-15 som
forsangergruppen vil komme til å

Førstesidebildet denne gang er et bilde av en god del av
det vi deler ut til barn og unge i menighetene våre eller
benytter i trosopplæringen for øvrig gjennom diverse
tiltak. I tillegg er det mye som ikke ble med på bildet,
som det de nydøpte får, ballonger og helt sikkert flere
cder og bøker. De fleste tingene vi deler ut, og for så
vidt benytter fysisk i tiltakene, er avhengig at barna faktisk kommer på tiltakene. Vi har fått mange gode
tilbakemeldinger på bøker og cder vi deler ut, og slik
som filmer som vi viser for de unge. Kommer ditt/dine
barn ved neste anledning? Hjertelig velkommen!

medvirke i.
Alle fra 12 år og oppover er hjertelige velkommen til å bli med.
Om du begynner og finner at
dette ikke var for deg, så er det
ikke noe bindende medlemskap.
Verv gjerne en venn/venninne til å
bli med.
Vel møtt!
Første øvelse etter at bladet
kommer ut er: 2. oktober.
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Kjempesuksess med Øystein og Chris

- Deeeeer. roper ungene når Øystein dukker opp bak Chris på scenen, og gjemmer seg før Chris rekker se...
Unger og voksne strømmet til Eide
sentrum lørdag 13. september og
Bruhagen sentrum søndag 14. september for å overvære showet til Øystein
og Chris. God annonsert med plakater,
facebookmeldinger og cd i postkassen med
invitasjon festet til, var grunnen lagt til et
godt arrangement. «Godt» er en god beskrivelse for hvordan det ble. Sjelden har vi sett
en slik oppslutning om et trosopplæringstiltak i Eide, når langt over 100 barn hadde
funnet veien, med minst en voksen hver. Det
er anslått at det var mellom 250 og 300
mennesker i området under showet. På
Averøy var det også tett oppunder 100 barn
og nesten like mange voksne i området da
showet startet, et meget bra antall for
Averøy å være, altså!
- Helt fantastisk, sier trosopplærer Tommy
Stormo om oppslutningen. - Hadde det ikke
vært for at det var Orkla cup samme helga
på Eide og at vi måtte ha showet på søndag,
hadde det nok fort vært enda mange flere
her disse to dagene!
Søndagsskolen på Eide og søndagsskolene
og barneforeningenepå Averøy hadde hadde
stand på sine steder og delte ut blader og
cder, og søndagsskolekonsulent Hans Orset
hadde med seg hoppemadrass og knyttet
ballongfigurer av forskjellig slag.
Trosopplæringen viste fram litt av det de
deler ut eller bruker i trosopplæringen i
løpet av året, og delte villig ut ballonger til
unger som ville ha.
Fra trailerscena underholdt Chris og
Øystein også, og fikk med ungeskokken
foran scena på det meste som skjedde. Her
ble det liksomsurfet, liksomklatret fort opp
stiger og liksomkjørt bil... ungene var med
på alle stunt som ble lansert fra scena. Og
trosopplæreren gikk rundt og trodde knapt
det han så.
– Ja, jeg er nokså rørt og glad nå. Jeg håper
alle ungene hadde det like artig som det så
ut som de hadde seg med hoppemadrass,
ballonger og gratis kaker og drikke, men det
som gjorde meg aller, aller gladest, var at de
også var så aktive og veldig med på det som
skjedde fra scena. Takk til teamet bak
Øystein-showet og alle som bisto under
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arrangementene
med smått og stort i
Averøy og Eide. Dere gjorde iallfall meg
veldig glad disse to
dagene, sier en svært
takknemlig trosopplærer.

Dukka Øystein og buktaler Chris var en kjempesuksess både på
Averøy og Eide.

Alle skal få høre
evangeliet
- Hvorfor reiser dere
rundt slik?
- Vår visjon er at
hvert barn og hver
familie i Norge og verden skal høre evangeliet om Jesus Kristus og lære å leve i det, sier
Chris. Så kort og greit kan det oppsummeres. Men det gjør seg jo ikke selv.
- Vi ønsker spre evangeliet til barna, på en
måte som gjør at de kan forstå det, gjennom
å bruke sanger som sier litt om det vi vil
formidle, og dukka Øystein i godt samspill
med meg, sier Chris med et bredt smil.
Dette er noe han og teamet brenner sterkt
for, og kjører lange avstander bare til selvkost for diesel og cd-opptrykking. Resten tar
de lokale arrangørene seg av.
De som står bak, jobber i den internasjonale og tverrkirkelige misjonsorganisasjonen
«Ungdom i oppdrag» og holder til ved
Grimerud gård ved Hamar.
- Vi bruker dukka Øystein mye for å formidle budskapet. En ni år gammel gutt, som
får stemme av meg, sier buktaler Chris.
Dette fungerte iallfall veldig bra på nordmørsturen denne septemberhelga.
Trioen reiser rundt i landet med Øysteins
søndagsskoleshow, som vi fikk se på Eide og
Averøy denne gang, men de har også seminarer for barnearbeidere, foreldre og andre.
Søndagsskole-cder produseres også, som gis
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Informasjon om trosopplæring, søndagsskoler, barneforeninger og annet ble gitt
etter showene, og her er
det Ragnhild og Ane som
informerer om Jubelkoret et kor for alle fra ca. 0 år
og oppover i Eide.
ut gratis så langt lageret til en hver tid rekker. For dette går på innsamlede midler.
- Flott at en spontan kollekt på Eide gav
700 kroner til arbeidet vårt, takker Chris.
Om flere vil gi en gave til arbeidet, er det
bare å sjekke nettsiden deres, og bruke de
aktuelle bankkontonummer og slikt der. På
nettsiden ellerstakk.no kan en også lese mer
om Øystein og Chris, og høre alle cdene
som er laget så langt - tre i antallet - helt
gratis.
– Målet er hele tiden at det meste skal
dreie seg om den kristne tro, slik at de som
er på våre show, innom nettsiden og treffer
oss på andre steder skal bli bedre kjent med
Gud.Vi er veldig glade for alle de som kom
på showene våre her på Averøy og i Eide,
avslutter Chris. Her er det bare å takke Gud
for hver en som tok turen.Vi skal ikke glemme å takke Gud for at Han la til rette for alt
det flotte som skjedde denne helga. Så er
det bare å klare følge opp det som nå har
skjedd. Kan du som leser dette nå hjelpe til
med å kjøre ditt barn/fadderbarn/barnebarn,
nabounger osv - til søndagsskole og barneforening? Når visse aldersgrupper inviteres
til trosopplæringstiltak? På forhånd hjertelig
takk for at du gjør den tjenesten for Gud,
for Gud har invitert. Kommer du med deg
og/eller dine? Gud velsigne alle og en hver
især.
(Flere og større bilder kommer i nettutgaven!)
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Hei igjen til alle dere barn og unge i Averøy og Eide,
og like mye hei til deres foreldre/foresatte, faddere
og familie for øvrig.
Som tidligere år, håper jeg flest mulig av dere napper ut
disse sidene og henger opp hjemme hos dere på et godt
synlig sted. For før eller senere blir de unge som er døpt i
familien invitert til et tiltak i regi menighetenes trosopplæring. På Averøy samarbeider alle de tre menighetene om tiltakene, så der ser man Averøy under ett når invitasjonene
går ut. Kirkene blir brukt, kapellet likeså, og kanskje ikke
minst bedehuset på Bruhagen. I tillegg kan andre steder
også bli brukt fra tid til annen.
I Eide er det fremdeles kirken og bedehuset som i all
hovedsak vil bli brukt, om vi trenger lokaler til det vi skal ha
av aktiviteter.
Som man kan se ut av disse neste sidene har vi MANGE
aktiviteter i gang eller som skal startes opp i løpet av tiden
framover. Alt etter om vi får folk til å stille som frivillige og
hjelpe prester og trosopplærer med alle de aktiviteter som
står her.
I tillegg har vi mange andre aktiviterer som foregår utenfor kirkens regi, men likevel defineres innenfor trosopplæring så det holder. Søndagsskoler og ungdomsklubb er noe
av dette.Vi har valgt å ta med så mye vi kunne i denne oversikten på side 2 og 3.
På side 2 og 3 er det mye informasjon, men den er ikke
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heldekkende. Så her gjelder det å følge med på plakater,
facebook, hjemmesider og andre informasjonskanaler. Brev
vil komme med invitasjoner til mange av tiltakene fra
menighetene, de kontiunerlige tiltakene må man skaffe seg
selv - blant annet ved å se på side 2 og 3 her.
Utfordring til foreldre/foresatte/faddere/familie
Jeg vil utfordre alle foreldre/foresatte og familie for øvrig og
ikke for å glemme fadderne, på at dere sa ja til å hjelpe
de unge å bli mer kjent med sin tro. Kirken står klar
til å bistå med denne kristne oppdragelsen. Da må de unge
komme på våre tiltak. Det er helt klart mange grunner til at
man ikke sender sine unge på ulike tiltak, det være seg søndagsskole, ungdomsklubb eller kirkens egne kortvarige tiltak som kirkerotter, seksårsklubb, tårnagenter eller Kode B,
for å nevne noen. Men finnes det grunner for å kjøre dem,
sende dem med andre foreldre som skal kjøre sine - da må
foreldre/foresatte gjøre en innsats. Ungene synes selv det
er veldig artig å få være med på alt dette.
Jeg og alle som driver innenfor trosopplæringsaktiviteter
gleder oss til å få mange barn og unge inn på våre samlinger.Vel møtt!
Tommy Stormo
trosopplærer i Averøy og Eide

Trosopplæringen i Eide
Søndagsskolen i Eide
(bedehuset i Eide)
2. nov.
27. des:
16. nov
Juletrefest kl. 16.
30. nov - med jule11. jan.
verksted med
25. jan.
trosopplæringen
8. feb.
Anne Hilde Haraldsvik (97169411)

Kirkebok

4-åringer
19. okt.
Eide kirke kl. 11
9. nov.
Gaustad kapell
kl. 11
Utdeling av kirkebok til 4-åringene.
Søndagsskolen.
Barnekoret.
Prest
Trosopplærer
Juleverksted for
hele familien
(4-6-år+alle andre)
30. nov.
Eide bedehus kl. 11
Trosopplærer
Søndagsskolen

Jubelkoret
Kl. 17.30 - 18.30
Eide bedehus
30. sept., 14. okt.,
28. okt., 11. nov.,
25. nov., 9. des.
Fellesskap og sang
for små og store
(0 år og oppover).
Ta med matpakke og
drikke, så spiser vi
kveldsmat sammen
(vi ordner kaffe og
te). Kontakt:
Ragnhild Fuglseth
(90635391),Valborg
Hagerup-Jenssen
(99364870),
Else Marie Huanca
(91914441), Ane
Røynstrand
(41504246)

Vevang barnekor
(5-9 år)
kl. 17.30-18.30
Nine Plus
(9 år- )
kl. 18.15-19.30
Øvelse: 22.10.,
5.11., 19.11.,
adventsfest 30.11.
Brit Marie Sandøy
Aspirant- og
barnekoret
Aspirantkoret har
øvelse hver torsdag kl. 14 - 14.45
Barnekoret har
øvelse hver torsdag kl. 15 - 15.45
Anders R. Sandvik
951 46 581

Kirkerottene
(5- og 6-åringene)
5. & 19. nov./3. des
Filmkvelder i kirka
kl. 17.30 - 19.00
Kirkerottene
(5. nov) og Kirkerottene på sirkus
(19. nov)
Kirkerottene og
Gabrielle og NY
FILM: Kirkerottene og Lea Mus
(3. des)
Utdeling av cden
Kirkerottene og
Lea Mus.

Eide ungdomsklubb
(bedehuset i Eide)
Fredag kl. 20 - 23
17. okt / 31. okt (+
ungd.gudstjeneste)
14. nov / 28. nov
12. des
9. jan./ 24. jan
(ungd. gudstj.?)
/ 6. feb
6. mar / 20. mar
Jan Solbakk
Håvard Haraldsvik

Konfirmanter
Lørd. 29. nov:
Filmkveld i kirka
24. mars - hele
Eide: Fasteaksjonen
(Bøsseinnsamling
Kirkens Nødhjelp)

Prest / Trosopplærer

Barnas
misjonsdag
(Tidligsommer 2015)

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

Babysang
(Bedehuset på Eide)

Kl. 11 - ca. 13
25. sept.
23. okt.
6. nov. /20. nov.
4. des.
Ragnhild Fuglseth m/fl.

Bibelsertifikatet
6.-klassingene
Våren 2015
Bli kjent med
Bibelen og hvordan
en bruker den.
Trosopplærer

Ungdomsgudstjeneste

Trosopplærer
Aspirant- og
barnekoret

31. okt kl. 19
Prest / Trosopplærer
Organist
Aspirant- og
barnekoret
Julaften

Like før skoleslutt Kortur

Eide kirke kl. 14.00

Organist

Med krybbespill.

«Bygd på fjell»
Disse sidene vil fortelle at det skjer ganske mye for barn og ungdom mellom 0 og 18 år i Eide og på Averøy. Slett ikke alt er nevnt
spesifikt, slik at det kommer flere tiltak, der det inviteres med
brev eller ved hjelp av plakater, Facebook, sms og e-post. Sammen
med sport, musikk og annen kultur, betyr det at de unge får
mange tilbud gjennom det meste av sin barn- og ungdom.
På disse sidene konsenterer vi oss om det som er viktigst for
oss - trosopplæringen. Foreldre og faddere lovet ved

dåpen at de skulle følge opp sine små med en oppdragelse i den kristne forsakelse og tro. Men vi vet
selvsagt at ikke alle kan gjøre alt på egen hånd, og der kommer
trosopplæringen inn.Vi kan gi foreldre støtte og hjelp til det de
selv kan gjøre, og i tillegg forsøker vi legge til rette for enkelttiltak og kontinuerlige tiltak som de unge håpefulle er hjertelig velkommen til å delta på.
Trosopplæringsplanene er godkjent fra bispekontorets side. Men
planen er en plan som hele tiden må evalueres - hva fungerer, hva
fungerer ikke? Hvorfor kommer så lite unge på det ene arrangementet, mens andre fylles opp? Vil ikke de unge selv? Har ikke
foreldre/faddere/familie tid til å kjøre dem dit/være med dem?
Trosopplæreren vil gjerne ha ros og ris på slike problemstillinger.

Av erfaring kan vi rimelig trygt si at de fleste barn
og unge mer enn gjerne blir med på ting, bare de
får kommet seg dit. Så her utfordres foreldre og
familie til de unge. Få de unge på tiltakene som
arrangeres. Dette er artig for ungene!
Vi trenger også frivillige. Har DU lyst til å delta i trosopplæringen i Eide og på Averøy, kanskje med et eget tiltak, så ta mer enn
gjerne kontakt med menighetene, gjerne med trosopplærer
Tommy Stormo Vær med på å gi de unge i vårt område interessante, lærerike og spennende aktiviteter å
holde på med.
Småbarnstreff
Trosopplærer Tommy Stormo
2. nov. / 16. nov
0-3 år
Stor samling på
Barabbas
bedehuset, for de
under søndagsskolealder..
11 år/6. kl: Kode B Else Marie Husveget annerledes bibelHuanca
Lill Iren Dyrhaug Ness,
historiekurs.
Ane Tjugen Røynstrand,
Gjennom filmer,
Annette Ugelstad
powerpoint og mye
moro lærer man litt
om et lite utvalg av
5- og 6-åringer
bibelens historier
Like før påske blir
og hvordan man
man invitert til
bruker Bibelen..Vil
kirken for å se
LysVåken
bli arrangert rundt
animasjonsfilmen
(11-åringene/6.-kl).
om på skolene (med duploklos31. jan-1. feb
etter skoletid. så
ser) om påskehisOvernatting i kirlangt det går an.
torien, sett gjenka før bibelutdeDette skjer før
nom Barabbas
ling søn. 1. feb.
bibelutdelingen.
sine øyne.
Gudstjeneste med
Bibelsertifikatet kan Utdeling av hefte
bibelutdeling.
tas etter bibelutdefra filmen og
Prest / Trosopplærer
lingen.
annet.
Organist
Trosopplærer
Trosopplærer

Trosopplæringen i Averøy
«Levende vann»
4-årsbok

Babysang

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

Kornstad 28. sept kl. 11
Bremsnes 28. sept kl. 16
Kvernes 19. okt kl. 11
Langøy kap. 19. okt kl. 16
Prest / trosopplærer

Bedehuset på Bruhagen
1. okt.
5. nov.
(8. okt.)
12. nov.
15. okt.
19. nov
22. okt.
26. nov.
29. okt.
(3. des.)
Alle dager: 11.00. Vi spanderer enkel lunsj, kaffe/te. Ta
med mat til barna.
Marian Brennesvik Hansø
411 47 155

6-årsbok /6-årsklubb

Kirkerottene
(5- og 6-åringene)
3. og 17. nov. / 1. des
Filmkvelder i kirka
kl. 17.30-19.00
Kirkerottene (3. nov) og
Kirkerottene på sirkus (17.

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

Arrangementer
28 . sept. kl. 14:00
Aktiviteter på Låvøya.Ta med
grillmat. Låvøya hos Linda og
Roar Henden

Henda
søndagsskole

(Lynghaug)
21. sept - i kirka i

28. sept./ 12. okt. /
26. okt. / 16. nov.
/ 30. nov./ 14. des.

forb. med 6-årsbok
28. sept. + 4-årbok
i kirka kl. 16

12. okt. / 26. okt
9. nov / 23. nov
(23. nov. Storkonsert i Molde)

7. des. - Juleavsl.
Hans Futsæter
(976 31 116)

Ekkilsøy
søndagsskole
Averøy ungdomsklubb

Klubb:
Bremsnes 20. sept. kl. 14
Kornstad 27. sept. kl. 14
Kvernes 18. okt. kl. 10.30
Langøy 18. okt. kl. 14
Bok:
Bremsnes 21. sept. kl. 11
Kornstad 28. sept kl. 11
Kvernes 19. okt kl. 11
Kvernes 19. okt kl. 16
Prest og trosopplærer

Bremsnes
søndagsskole

26. sept
17. okt
31. okt
14. nov
28. nov
12. des
9. jan

23. jan
30. jan
27. feb
6. mar
20. mar
10. apr
24. apr

Tommy Stormo
Om 6-åringen ikke kan komme på
klubb eller bokutdeling i sin kirke,
kan han/hun delta ved en annen
klubb/utdeling om det passer

nov) Kirkerottene og
Gabrielle og den
nye filmen:
Kirkerottene og
Lea Mus (1. des)
Tommy Stormo
909 56 111
26. okt. kl. 14:00
Tur til Søbstadbjerga. Ballspill på
Søbstad. Ta med matpakke.
Oppmøte hos Paula og Knut
Engvik
16. nov. kl. 14:00

Aktivitetsdag med fotball eller
aking. Adventsforberedelser og
prøvesmaking av julegrøten.
Oppmøte Nord-Å. For nærmere informasjon kontakt
Marianne og Ivar Aae, tlf 71 51
61 06 eller 959 38 766.
Velkommen til alle som har
lyst, med eller uten familien!

Alle søndagsskolene
er kl 11.00 i
Forsamlingshuset.

Ragnhild Vang
(450 38 801)

Bibelfortelling,sang
og aktiviteter og noe
å bite i! Barn og foreldre ønskes velkommen til samlingene!
Ragnhild Henden
(924 90 149), Eldar
Arne Henden, Kari
Ann Henden (998 53
900)

Steinsgrenda
søndagsskole
Følg med i avisen
og plakater for
nærmere beskjed.
Velkommen til
store og små!
Ellen Aae,
Aashild Hetland
Helene Rotlid
Seljehaug

Send dine barn til
trosopplæringstiltakene og de kontinuerlige tiltakene, som
søndagsskolene. Her
blir det mye moro
for de unge. Husk hva foreldre og faddeere
lovet ved døpefonten... :-)
Velkommen med de unge til trosopplæringens tiltak og våre samarbeidspartneres
kontinuerlige
Barneforeningen
tiltak. Tommy
på Kårvåg
Onsdager: 24.
Barneforeningen
sept. / 15. okt,
Sennepsfrøet
5. nov og 26. nov.
Første samling i
høst: 14. okt.
Annenhver tirsdag kl 17.30 til 19:00 barneforening på
Stene bedehus, med
ulike aktiviteter, en
andakt og utlodning.
Medlemskap: kr 50.
Marianne Aae
Tlf. 959 38 766

På den siste dagen
invitere vi store og
små, unge og eldre
til åresalg, andakt
og risengrynsgrøt,
kaffe, saft og kaker.
Karin Smenes (942
79 130), Jorunn
Smenes og
Marit Smistad (480
22 450)

LysVåken
(5. kl. f. 2003)
15. november
Overnatting i
Kvernes kirke.
16. november - Gudstjeneste med
deltakerne og for hele Averøy.
Sokneprest / Trosopplærer

Bådalen
søndagsskole/
barneforening
Aktiviteten er flyttet til 2.tirsdag i
måneden, kl. 17.30
Datoer kommer på
nett, facebook og
plakater.
Alle barna i bygda er
hjertelig velkommen
gjerne i følge med
foreldre.

Paula Nordbø
Olav Gustad

Bruhagen
søndagsskole
Amund Bjerkholt
(922 88 584)

Kårvåg
søndagsskole
Inger Lise Smenes
(992 11056), Unni
Stenberg (988 55
224), Berit Gjessing
Barnas Turklubb
er for barn i alle
aldre. Vi går tur lørdag formiddag kl.
09.30-12 en gang i
måneden. Barn
under skolealder må
ha med en voksen.
Turene inneholder ei
samling med andakt
og mat. Ofte har vi
også utlodning til
inntekt for fadderbarnet eller prosjektet vårt. Det er også
bedrifter og privatpersoner som støtter
turgåinga vår. Har
du lyst å være med?
Følg med i TK
under “Nordmøre
rundt” eller ta kontakt med Anne
Kristine F. Eide tlf.
95182844 for SMSvarsling før hver tur.
Ta også gjerne kontakt hvis du ønsker
mer informasjon
eller har lyst å være
sponsor!
VELKOMMEN!

6-årsklubben i Eide

Prøving av orgelet måtte til...

6-årsklubben hadde samling i og ved Eide
kirke dagen før 6-årsbokutdelingen. En trivelig ettermiddag der 8 seksåringer fikk
vite litt mer om Eide kirke, høre litt fra
boka de fikk dagen etter, sett så snarest

opp i klokketårnet, spist litt pizza og drukket litt brus oppe i skogen og ellers ha det
artig. Prøving av orgelet fikk de opplevd...
de som ville iallfall. For det er jo litt skummet også, da... (Foto:Tommy Stormo)

Anders organist viste hvordan orgelet kan brukes,
med skikkelig spilling både på flere tangenter
med fingrene og de han må bruke føttene på.

Litt av gudstjenestereformens og trospplæringsreformens vesen, er at barn i langt større grad skal og
kan delta på og i gudstjenesten med forskjellige
ting. Som her ved bålhuset på Vevang, der en trio
hjalp Ragnhild prest litt med prekenillustrasjonen.
(Foto:Tommy Stormo)
Når man har mye av utstyret og hjelpemidlene på plass i kirka, så er det enkelt å sysselsette de unge
under en gudstjeneste. Denne gangen under prekestolen, og stiller og mer arbeidssom har vel aldri ungene vært på en gudstjeneste. Så det passet veldig bra at de skrev «Alt er mulig for Gud» med klistremerker. (Foto:Tommy Stormo)

Oppfordring til foreldre/foresatte

Bruk av skattekista i Eide er nokså fast innslag på
nesten alle gudstjenester.. Greit med en liten barnepreken før de voksne får sitt. (Foto:Tommy Stormo)

Når barn inviteres til de ulike tiltak i
trosopplæringen, har de egentlig lyst til
å dra. Men så kan ikke foreldre kjøre, så
er det trening i fotball eller håndball, så
er det musikkøvelse, eller så er det dans
eller... Eksemplene er mange på unnskyldninger en kan komme med. Likevel
håper vi at foreldre/foresatte kan skjære gjennom og sørge for at de unge
kommer seg på trosopplæringstiltaket
og at dette ikke får noen negative konsekvenser for verken fotball eller dans
eller noe annet. Dette er gjerne ting
barna deltar i, hver eneste uke, ja, kanskje flere ganger i uka i noen tilfeller. Da

må det, for trenere og instruktører,
være mulig at disse barna kan være
borte en gang fra en trening, uten at
dette skal få noen konsekvenser, selv
om man er midt inne i sesongen. Et allsidig tilbud som de unge kan benytte seg
av, er jo det vi alle jobber for.
Så jeg oppfordrer og utfordrer foreldre og foresatte til alle barn, iallfall de
døpte, på det som ble lovet ved døpefonten i sin tid. Menighetenes trosopplæring står klare til å bistå dere i det løftet som ble gitt. Da må dere bringe
barna til det som skjer.
Da treffes vi når det skjer noe? :-)

Takk fra Carina prest
Kjære menigheter!
Nåde være med dere, og fred fra Gud
vår Far og Herren Jesus Kristus!
Tanken på at følgende ord skulle være
mine siste som menighetsprest i Averøy,
og litt for Eide, det har nesten gitt meg
skrivesperre.
Hos dere har jeg har fått lov til å tjene
Gud og mennesker i godt og vel 8 år. I
deres kirker har jeg fått lov til å gå mine
første skritt som prest. Her har jeg fått lov
til å forkynne mine mer eller mindre velforberedte og velformulerte taler. Her har
jeg fått lov til både å føde, sette ut i livet
(og begrave noen) kreative tanker og visjoner. Her har jeg fått lov til å ta del i mange
sterke møter med enkeltpersoner og
familier, unge og gamle, i gode og onde
dager.
Dagene som sokneprest har vært mange
og tidvis veldig lange. Allikevel takker jeg
for nesten hver eneste en av dem! Og derfor har jeg også bestemt avslått tilbud om
avskjedsgudstjeneste med takk og blomster.
For noen år siden ble jeg takket for innsatsen som prest på Bremsnes og ønsket
velkommen til «ny» jobb i Kvernes og

Kornstad. Da
fikk jeg blomster
og
mange gode
ord. Jeg gjemte dem i hjertet som mine
dyrebare
skatter, og jeg
tar dem ofte
frem og gleder meg over
følelsen av å
være verdsatt. Det kjennes godt og
det unner jeg
alle å få oppleve. Derfor
er det jeg
som
skal
takke nå!

Carina i aksjon under en LysVåken-gudstjeneste i Kvernes kirke for et par år siden.
(Foto:Tommy Stormo)

Jeg takker for menighetene, barn og
unge, mennesker jeg har fått gå sammen
med i alle livsfaser. I sorg og i glede, syke,
gamle, de engasjerte i menigheten, lag og
foreninger, ansatte ved øyas institusjoner,
mine kjære medarbeidere og nære venner
som vi har fått – Velsignelsene er mange!

Jubelkoret - nytt tilbud i Eide

Takk for motstand, takk for at vi kunne
dele sorgen og gleden, takk for utforinger,
takk for støtte og hjelp, takk for gode ord
og oppmuntringer.Takk for at det å avslutte tjenesten som deres prest er min sorg,
takk for at jeg fortsatt skal få lov til å kalle
Averøy mitt hjem, og takk for all den balast
dere alle har gitt meg til å gå inn i en helt
annerledes tjeneste ved Hustad fengsel.
Jeg har funnet et dikt som jeg kommer til
å bære med meg en god stund. Det handler en innstillingen til livet – om takken for
alt som rørte ved oss og en takk til Gud
for nåden:
La dagen legge seg til ro
i nattens fløyelskiste.
Der skal den ligge mykt og glemt
med alt det vonde, triste.
La det du kjente tungt i den
få hvile i sin myke seng,
Guds nåde er det siste.
Men alt du gjorde godt i dag,
selv det du ikke visste,
de gode tanker, varme ord,
det skal du ikke miste.
Det Gud har skrevet med sin penn,
det skal du en gang se igjen;
Hans nåde er det siste.

Fra prøve-øvelsen vi hadde i Jubelkoret før vi starter for fullt den 16. september. Foto: Henrik Hagerup-Jenssen

Småbarnstreff og søndagsskolen samarbeider!

Vi har startet opp et nytt tilbud på
Eide 16. september – Jubelkoret!
Voksne og barn (0 år og oppover)
møtes til fellesskap, sang, andakt og
kveldsmat. Korøvelsen er lagt opp
slik at den passer for barn under
skolealder, samtidig som det er artig

I høst blir det søndagsskole og småbarnstreff
annenhver søndag i partallsuker.Vi møtes på Eide
bedehus kl. 11.00 og har felles åpning. Så går de små
ned og har en egen samling der.Til slutt er det
mulighet til å spise matpakke og ta en kopp kaffe.
Kontakt: Ragnhild Fuglseth (90 63 53 91).

for større barn og voksne å være
med. Velkommen til Eide bedehus
tirsdager i partallsuker kl. 17.3018.30. Ta med kveldsmat og drikke
(vi har kaffe og te). Kontakt: Ragnhild
på tlf. 906 35 391 for nærmere
informasjon.

Vi går til kirken
28. sept. – 16. s. i treenighetstiden

2. nov.- Allehelgensdag

Mark 7,31-37 Jesus helbreder en døvstum

Matt 5,1-12 Saligprisningene

Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store ved
Ingibjorg Johannsdottir og Tommy
Stormo. Utdeling av 4- og 6-årsbok. Offer.
Bremsnes kirke kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store ved
Johannsdottir og Stormo. Utdeling av 4årsbok. Offer.

Kvernes kirke kl. 11.00
v/Johannsdottir.Vi minnes våre døde som
er gått bort det siste året.
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen.Vi minnes våre døde som er
gått bort det siste året.
Bremsnes kirke kl. 16.00
v/Nordahl.Vi minnes våre døde som er
gått bort det siste året

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd. Offer.
◆
5. okt. – 17. s. i treenighetstiden
Joh 11,17-29 eller 30-40 Jesus vekker opp
Lasarus

Kvernes kirke kl. 11.00
Høsttakkegudstjeneste ved Johannsdottir.
Nattverd. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd. Offer. 50-årskonfirmantjubileum.
◆
12. okt. – 18. s. i treenighetstiden
Matt 8,14-17 Jesus helbreder Peters svigermor

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Johannsdottir. Nattverd. Offer.

Eide kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Nattverd. Offer.
Eide kirke kl. 19.00
v/Fuglseth.Vi minnes de som er døde i
Eide det siste året.
◆
9. nov. – 22. s. i treenighetstiden
Matt 12,33-37 Treet og fruktene og tungen

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd. Offer
Gaustad kapell kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Nordahl
og Stormo. Utdeling av 4-årsbok.
Nattverd. Offer.
◆
16. nov. – 23. s i treenighetstiden
Mark 10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
19. okt. – 19. s. i treenighetstiden
Matt 5,20-26 Men jeg sier dere

Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store ved
Johannsdottir. Utdeling av 4- og 6-årsbok.
Offer.
Langøy kapell kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store ved
Johannsdottir og Stormo. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Fuglseth
og Stormo. Utdeling av 4-årsbok.
Nattverd.
◆
26. okt. – Bots- og bønnedag
Luk 13,22-30 Er det få som blir frelst?

Kornstad kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Nattverd.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd. Offer.
◆
31. okt.
Eide kirke kl. 19.00
Ungdomsgudstjeneste v/Fuglseth.
Nattverd.
◆
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ALPHA-kurs
Bruhagen bedehus
18. sept. / 2. okt. / 16. okt. / 30. okt.
13. nov. / 27. nov. / + etter nyttår
◆
Rikardtrøa - husmøte-Rolf og Laura
25. sept. kl. 19.00
30. okt. kl. 19.00
27. nov kl. 19.00
◆
Bruvoll bedehus
10. sept. kl. 19.00 Generalsekretær i
Gideon Tore Sandring
25. okt. kl. 11-17 Misjonsmesse
Bernhard Lillevik (NLM)
◆
Bådalen bedehus
21. sept. Fellessamling (NRI)
1. okt. kl. 19.30 Kåre Lislien (NRI)
17. okt. kl. 19.30 Kirsti Strand (NLM)
Japanmisjonær
12. nov. kl. 19.30 Andreas Lima (NRI)
20. nov. kl. 19.30 Anna Sæther (NLM)
Taiwanmisjonær.
◆
Stene bedehus
19. okt. kl. 16.00 Fellessamling: Kirsti
Strand
(NLM)
3. des. kl. 19.30 Konrad Frøystad (NRI)
◆
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store ved
Johannsdottir og Stormo, i anledning
LysVåken. Offer. Nattverd.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
23. nov. – Domssøndag/Kristi kongedag
Matt 25,31-46 Dommen

Langøy kapell kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd
Kornstad kirke kl. 19.00
Kveldsmesse ved Johannsdottir.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
30. nov. - 1. søndag i advent
Luk 4,16–22a Jesus står frem i Nasaret

Kårvåg bedehus kl. 11.00
v/? Nattverdgudstjeneste.
Bremsnes kirke kl. 19.00
Lysmesse v/Ingibjorg og konfirmantene.
Offer.
Eide bedehus kl. 11.00
Adventssamling v/Fuglseth og søndagsskolen. Juleverksted for små og store etter
samlingen.
Eide kirke kl. 19.00
Lysmesse v/Fuglseth og konfirmantene.
Henda bedehus
14.-15. okt. kl. 19.30 Kirsti Strand
(NLM) Japanmisjonær
22. okt. kl. 19.30 Hans Kleven (NRI)
18. nov. kl. 19.00 A. Bentsen
(Israelssamling)
◆
Kårvåg bedehus
10.-12. okt Bibelhelg v/Kjell Furnes
(NRI)
16. okt. kl. 19.30 Kirsti Strand (NLM)
Japanmisjonær
1. nov kl. ?? Messe. Randi Marie
Solbakken (NRI)
16. nov. kl. 16.00 Fellessamling (NRI)
◆
Eide bedehus
Tirsdagsmøter hver tirsdag kl. 19.00
◆
Vevang bedehus
26.-28. sept: Bibelhelg Eivind Volle NRI
19. nov. kl. 19.30 Anna Sæther (NLM)
Taiwanmisjonær
23.11.: Sang og musikkmøte v/ Tone og
Lars Olav Leithaug
I tillegg kommer nok flere møter, messer
og samlinger, som bønnesamlinger på
flere bedehus- Følg med og bli gjerne
med på det som skjer.

Min salme: Vår Gud gir oss løfter
Når jeg skal velge meg en salme, så tenker
jeg på en relativt ukjent sang. Den står ikke i
salmeboka, men i Sangboken på nr. 388.
Forfatteren er S.C. Kirk (1909), og sangen er
oversatt til dansk i 1909. Melodien er av
Herbert J. Lacey (1915)
Jeg oppdaga sangen en dag for lenge siden
da jeg arbeidet for Samemisjonen i Finnmark. Vi satt en dag på et rom på en aldersheim og sang og prata. Denne sangen traff
meg på en spesiell måte, og siden har den
fulgt meg. Jeg tar den gjerne fram i vanskelige tider.
Margot Meek

Den lengtende finner,
den bedende får,
Den livslov står fast i Guds Rike:
Du aldri forgjeves til Frelseren går,
Han aldri sitt løfte kan svike!

Vil du gi din støtte til AVERØY UNGDOMSKLUBB?
på å oppfylle små og store drømmer for
din grasrotmottaker. Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren • Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen
987086491 til 2020
Informasjon: se www.norsk-tipping.no
Averøy ungdomsklubb (org.nr.987086491)
er basert på frivillig innsats, og slik ønsker
vi det skal være.Vi har likevel en del utgifter, og deltakerkontingenten dekker bare
litt av det det koster å drive klubben.
Derfor er vi stadig avhengig av støtte for å
kunne gi et godt tilbud til ungdommen på
Averøya.
Dette er ikke en oppfordring om å
begynne å tippe, eller å bruke mer penger
på spill. Men for deg som allerede har spillerkort, og ikke allerede har valgt AUK,
ønsker vi at du vurderer om du vil la grasrotandelen din gå til oss. Det er ikke komplisert, det koster ikke deg noe ekstra, og
det betyr mye for oss. Det vedlagte brevet
forklarer enkelt hvordan du kan gjøre det.
Bare ta kontakt ved spørsmål eller
andre tilbakemeldinger!
Vennlig hilsen styreleder i AUK
Astrid Rangøy Ingeborgvik
auk.nu

Formiddagstreff på Stene
Formiddagstreffene på Stene bedehus
fortsetter i høst. Andre torsdag i måneden
treffes vi til sosialt samvær på bedehuset.
Vi serverer varm mat og god tid til å prate
med hverandre. Vi har ord for dagen og
utlodning.
Første treffet i høst var den 11. september.

Vår Gud gir oss løfter,
vår Gud holder ord.
Han ei fra sitt tilsagn kan vike.
Hvil trygt på det ord i din trengsel på
jord:
Gud aldri sitt løfte kan svike!
Kor: Guds ord som en klippe i vel og i ve
Står fast når alt annet må vike,
Så sant som du tror, du skal få se:
Gud aldri sitt løfte kan svike!

Bibelhenvisningen er fra Jes 54,10:
For om fjellene viker og haugene vakler,
skal min godhet aldri vike fra deg,
min fredspakt skal ikke vakle,
sier Herren, som viser deg barmhjertighet.

Grasrotandelen gir deg som spiller
mulighet til å bestemme hvem som skal
motta noe av overskuddet til Norsk
Tipping. Hver gang du spiller kan du velge
å støtte det laget eller foreningen du
mener fortjener det mest. Vi oppfordrer
deg til å støtte oss i AVERØY UNGDOMSKLUBB.
For å være grasrotgiver må du være
kunde hos Norsk Tipping, og ved spill vil
inntil 5 prosent av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker.
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk
Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.
Gjennom å være grasrotgiver er du med

Vår Gud gir oss løfter

De planlagte treffene videre er 9. oktober, 13. november og 11. desember.Vi er
samlet fra kl. 12 til kl. 14.
Følg med i Averøynytt for mer informasjon.

Menighetsbladet
Menighetsbladetfor
forAverøy
Averøyog
ogEide
Eide

Og går jeg enn stundom
med tårer min gang,
Når sæden jeg sår for Guds rike,
Min Herre har lovet meg sol over vang,
Han aldri sitt løfte kan svike!
Og skjelver mitt hjerte i lutringens ild,
En trøster han er uten like!
Hans hånd er så varsom,
hans stemme så mild,
Han aldri sitt løfte kan svike!
De fineste bånd rives over i hast,
Men der i Guds herlighets rike
De heles igjen,
og de skal knytes fast.
Gud aldri sitt løfte kan svike!
Miniandakt:

På nett?
Det var en tid da bøker, blader, aviser eller
dokumenter av papir eller pergament var
en forutsetning for å kunne hente eller
dokumentere informasjon. Selv før trykkekunsten ble oppfunnet, var det slik.
Forkynnerens bok i Det gamle testamente
advarer rett og slett mot dette: «Det er
ingen ende på de bøker som skrives, og
mye gransking gjør kroppen trett» (12,12).
I vår tid kan man finne det meste av dette
«på nett», ja, man er selv «på nett» så mye
eller så lite man vil. De fleste vil mye, ser
det ut til. Men nettet er sårbart, og noen
ganger er det «nede».
Gud selv har vært «på nett» siden lenge
før noe menneske kom dit. Profeten Jesaja
hadde følgende hilsen fra Gud til et folk i
trengsel: «Før de roper, skal jeg svare,
mens de ennå taler, vil jeg høre» (65, 24).
Det er en «nett-tilgang» som aldri er
«nede» eller svikter på andre måter.
Herren er alltid «online» og til stede.
(KPK)
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Eide sokn
08.06 Emilia Sandviknes Strand
29.06 Leander Flønes Eide
03.08 Mats Leikarnes Stakvik
17.08 Sarah Athene Olsen Gálik
Vania Alicabo Moen

DØPTE
Kvernes sokn
07.07 Johanna Odde Godø
Silvia Schipke
Lea-Marie Schipke
27.07 Emma Hustad Røsand
31.08 Jakob Junge Hansen
Andreas Havnen Mork
Kornstad sokn
29.06 Kasper Dyrseth Haga
07.09 Henrik Skutholm Nedreberg
Bremsnes sokn
15.06 Selma Rånes Sandvik
22.06 Aleksander Vebenstad
Magnus Ormbostad Hansen
29.06 Tomine Aurora Elisabeth Sørvik
(døpt i Vågan kirke)
13.07 Sondre Lindset
03.08 Fride Ingebrigtsen Ormset
(døpt i Kirkelandet kirke)
10.08 Philip Soreno Bae

VIGDE
Kvernes sokn
05.07 Anne Valde og Kristian Leithaug
19.07 Tanja Lange Sedsbø og
Jon Vidar Samuelsen
Kornstad sokn
29.08 Ann Iren Folland og
Gunnar Sandnes
06.09 Heidi Merete Folland og
Magne Einar Aae
Bremsnes sokn
14.06 Ingrid Margrethe Furø og
Terje Løvold
12.07 Ramona Kristine Hoset og
Odd Jonny Sørvik
13.07 Kasorn Tabtimdam og
Anders Lindset
26.07 Ann Kristin Brandsæter-Vågen
og Dagfinn Vågen
23.08 Sunniva Røsand Vollan og
Pål Fredrik Vollan
30.08 Stina Hargaut og
Leif Eirik Hjelset Ohrvik

Eide sokn
30.08 Stine Anneli Langnes og
Per Olav Røvik

DØDE
Kvernes sokn
08.07 Kåre Gustad f. 1920
01.09 Edvard Martin Myrset f. 1930
Kornstad sokn
08.07 Leif Magne Nedal f. 1965
31.07 Jann Egil Slatlem f. 1926
02.08 Anne Seljehaug f. 1928
20.08 Borgny Oddlaug Leithaug f. 1921
Bremsnes sokn
05.06 Anna Uran f. 1920
09.06 Marie Røsand f. 1919
24.06 Magnhild Hendbukt f. 1926
29.06 Gunnbjørg Bae f. 1928
30.06 Ovedie Margrete Karlsen f. 1914
25.07 Løve Ottar Vebenstad f. 1939
28.07 Johnny Palmer Rogne f. 1946
08.08 Marie Søbstad f. 1922
Eide sokn
04.06 Jorun Naas f. 1930
13.06 Elisa Lillevevang f. 1930
15.07 Kåre Sigmund Ørjavik f. 1934
23.07 Kåre Øien f. 1916
05.08 Elida Ørjavik f. 1929
30.08 Kirsten Skarvøy f.1939

Bli med på sakte-tv: «Salmeboka minutt for minutt»

Fra fredag 28. november til
søndag 30. november skal
alle de 899 salmene i den nye
salmeboka synges nonstop dag
og natt av kor, solister og som

allsang – i og utenfor Vår Frue kirke i
Trondheim. Alt skal sendes
direkte på NRK.
- Det blir en salmefest uten
like, sier prosjektleder Helge
Gudmundsen som forteller at
også andre steder i landet skal
trekkes med i sendingen.
- Selv om basen er i Trondheim
og Vår Frue kirke, kommer vi
også til å sende direkteinnslag fra
andre steder i Norge, sier han.
Man har regnet seg fram til at det
vil ta cirka 60 timer å synge seg
gjennom hele salmeboka.

Det meste av direktesendingen 28.-30. november
skjer inne i og utenfor Vår Frue kirke i Trondheim.
Foto:Wikimedia Commons

Trenger 5000 sangere
- Vi kommer til å trenge bortimot 5000 sangere til sammen, sier Gudmundsen. I og med
at så mange sjangere og musikalske uttrykk
er representert i den nye salmeboka, trenger
man også ulike typer kor og sanggrupper til
å synge. Blant annet vil man trenge barnekor.
I stor grad vil det være snakk om unison
sang når man skal synge seg gjennom salmeboka, men noen salmer har flerstemmige
arrangementer, og i disse tilfellene kan det
være aktuelt å synge flerstemt.
Gudmundsen forteller at en komite har
gått gjennom salmeboka for å bestemme
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Over 20 kor har til nå meldt sin
interesse for å delta i «Salmeboka
minutt for minutt» på NRK TV i
november. – Veldig bra respons så
langt, sier prosjektleder Helge
Gudmundsen som er overrasket
over den gode geografiske spredningen på korene.
Av Ole Andreas Husøy, KPK

Helge Gudmundsen er prosjektleder for «Salmeboka minutt for minutt». Arkivfoto

hvilke salmer som egner seg for korsang, for
solosang eller som allsang.
Spesiell opplevelse
NRK ønsker gjerne kor som vil synge fra
utsiden av kirken. Det kan bli en helt spesiell
stemning med god lyssetting, norsk vinterkulde, historiske rammer og opplyste julegater. NRK garanterer god lyd, og vil dessuten
ta hensyn til værforholdene underveis. KPK
NB: EIDE KIRKE er stedet for litt felles
synging denne helga. Følg med for nærmere info.Vi streamer NRK på lerretet
og synger sammen med korene på tv...
Velkommen!

Menighetsbladet for Averøy og Eide

Kick-off for konfirmantene i Eide

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Postboks 18, 6530 Averøy

Noen av konfirmantene under kickoffen i Eide kirke tente lys i lysgloben.

Hva er nattverd og hva innebærer den?
Ragnhild prest fortalte konfirmantene litt
rundt temaet under første samling i kirka.

44 ungdommer har meldt seg opp til konfirmasjon i Eide i 2015. 6. september sparket vi
året i gang med en lørdagssamling.Vi gikk
gjennom en hel gudstjeneste fra A til Å, med
leker, utforsking av kirka og bollespising innimellom. Søndag 7. april ble konfirmantene
presentert for menigheten. Konfirmantåret
er nå godt i gang, og det blir spennende å se
hva året bringer!
Vannstafetten utenfor kirka tok litt lenger tid enn konfirmantene så for seg... Med to hull i koppen de kunne
bære vann i, endte vannet gjerne utenfor flaska og ikke
oppi... (Alle foto:Tommy Stormo)

Gratulerer med de 50, Averøy
September sto i kommunejubileets tegn på
Averøy. 50 år etter at Bremsnes, Kornstad
og Kvernes slo seg sammen til en kommune, og sendte Vevang over til Eide, ble det
markert flere dager på rad at vi står på
egne bein. Mange arrangementer med større og mindre oppslutninger er lagt bak oss.
Kirken i Averøy er godt fornøyd med våre
arrangementer - gudstjeneste i Kvernes
kirke og Øystein og Chris-mønstringen på
Bruhagen.Takk til alle som kom! TS

Nytt ALPHA-kurs starter i høst
I september starter vi ett nytt Alpha-kurs på Averøy
Interessen for de verdensomspennende Alpha-kursene er stadig økende, ikke bare på Averøy, på verdensbasis har det hittil
deltatt 22,5 millioner.
Alpha er for alle! Her møtes vi for samtale og diskusjon
omkring de essensielle spørsmål i livet med en forelesning
hver kurskveld over et på forhånd gitt emne.
Alpha står for:
Alle som leter / vil finne ut mer om den kristne tro
Læring og latter / vi har mye å lære og mye moro
Pizza og pasta / kurskveldene begynner med kveldsmat og sosialt samvær
Hjelpe hverandre / i smågrupper samtaler vi med hverandre
Alt du vil vite / alle spørsmål og tanker kan man komme med

Det nye kommunehuset og plassen foran det egnet
seg veldig godt til å ta i mot Øystein og Chris og alle
barna som ville se og høre disse. (Foto: Tommy
Stormo)

Sett av annenhver torsdag i høst allerede nå. Første kurskveld starter torsdag
18.september kl.1900 på Bruvoll bedehus. Kurset går over 5 kvelder, med 5
ulike tema før jul, og 5 nye kvelder/tema etter jul
For informasjon og påmelding Marit Leithaug 402 29 072,
KariAnn Henden 998 53 900 eller Eivind Ingeborgvik 909 50 559.

