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Barn Jesus i en krybbe lå,
skjønt himlen var hans eie,
hans pute her var høy og strå,
mørkt var det om hans leie!
Men stjernen over huset stod,
og oksen kysset barnets fot.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
H.C. Andersen (1832)
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PRESTENS
Adventstiden
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hjørne

Adventstradisjoner i Norge og på Island hvor
jeg kommer i fra er nokså like. Folk har det travelt i adventstida.Det er mye som må ordnes
før julen. Kjøpe gaver og god mat, pynte og
vaske hus o.s.v. I kirken blir barna invitert på
adventsbesøk og til skolegudstjenester. Prestene har det ganske travelt med å fortelle om
«Ordet» som ble kropp. Mange pynter husene
sine med vakre lys som lyser opp de korte og
mørke dagene i desember. Adventskransen er
på plass i mange hjem og vi tenner lys som minner oss om julefortellingen fra Lukasevangeliet.
Et lys minner om spådommen om kongen som
skal komme, Lys tennes for Jesu fødested
Betlehem og lys for hyrdene på marken og englene som sang om den nyfødte Messias i krybben. Jesus er verdens lys og dette lyset er tent
for oss.
På Island så kommer 13 julenisser i adventstiden. Dette er en veldig gammel tradisjon og før
i tida så var disse julenissene ikke så snille.
Julenissene brukte å skremme folk og stjele mat
og lys fra heimen. De hadde ei mor kalt Gryla.
Hun var ei fryktelig trollkjerring som som alle
barn fryktet. Hun ble brukt for skremme barn.
«Hvis du ikke blir snill så kommer hun Gryla og
tar deg» ble sagt til barna. Gryla hadde og ei

forferdelig svart katt - Julekatten. Julekatten fikk
de som ikke fikk noen julegaver.
Vi har ordspråk på Island om Julekatten. De
som får julegave sier: «Takk og pris at jeg ikke
blir spist av Julekatten dette året.»
På Island så har tiden endret seg, lysere dager
med mye bedre liv og ganske mye overflod av
det meste har ført til at Julekatten har sultet
ihjel og det er få som snakker om den i dag.
Gryla blir heller lite brukt til å skremme, for
det er ikke bra pedagogikk å skremme barn.
Julenissene 13 som før vandret om i mørket for
å skremme og stjele er i dag snille og greie
karer som kommer med gaver til alle barn. 13
dager før jul så setter barna skoen sin i viduene
og hver natt så kommer en av disse julenissene
med små gaver til barna. En gammel tradisjon
har blitt endret. Den bærer ikke med seg ondskap som før. Nu blir alle så snille, gavmilde og
omsorgsfulle. Det kristne budskap om kjærlighet har fått gjennombrudd. Det å gi er en tradisjon som skal minne oss om den første julegaven, - frelseren Jesus Kristus.
Ingibjorg Johannsdottir

Kontakt gjerne sokneråd og drøft kandidatar.
Dei som blir foreslått skal spørjast om dei er
villige til å la seg nominere.

Kyrkjevalet 2015 er i gang
Det skal veljast nytt bispedømeråd i Møre
bispedøme i Den norske kyrkja. Medlemmene
i dei 12 bispedømeråda landet over er
Kyrkjemøtet. Bispedømerådet tilset prestar
og forvalter m.a. statlege løyvingar til trusopplæring og stillingar for diakoni og kateketikk. Kyrkjemøtet vedtek prioriteringar for
heile kyrkja, m.a. planar for trusopplæring,
gudstenestereform og framtidig organisering
av kyrkja.
No gjeld det å fremje forslag til LEKE KANDIDATAR til Møre bispedømeråd og
Kyrkjemøtet.
Fram til 15. januar:
Kvart sokneråd har høve til å foreslå opptil
fire kandidatar.
Ungdomsrådet i Møre bispedøme kan foreslå
kandidatar.
Nominasjonskomiteens medlemmer kan
foreslå ein kandidat kvar.

Takk for «lånet»

Fram til 1. mai:
Det er høve for andre grupper å lansere
FORSLAG TIL LEKE KANDIDATLISTER.
Følgjande krav må m.a. oppfyllast:
Alternative kandidatlister skal eigenhendig
underskrivast av minst 150 stemmeberettiga
forslagsstillarar frå minst tre ulike sokn i
bispedømet.
Alternative vallister skal vere utfylt med
minst 7 og maksimalt 18 ulike namn i prioritert rekkefølgje.
Jf.Valgreglane § 2-7.
Nominasjonskomiteen for leke har bruk for
OPPLYSNINGAR OM KANDIDATANE.
Kandidatane fyller sjølv ut «Skjema for presentasjon»
Sjå www.kirken.no/more/ - gå til
Kirkevalg 2015.
Valrådet i Møre bispedøme

på låven i Eriklia siden undertegnede de første
Tusen takk for «lånet» av Johannes Osvald til årene var jevnlig der oppe for å skrive om
fotograferingen i Eriklia, som utgjør dette gjengen som i førjulstider underholdt små og
store på ymse vis. I år er det åpne dager 14.
nummerets forside.
Det var artig å se utviklingen som har skjedd og 21. desember. Lykke til!
Tommy fotograf
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Menighetsrådet er bedt om å evaluere
gudstjenestereformen. En evaluering bør
gjøres av de som deltar i gudstjenestene
og det bør utarbeides et evalueringsskjema som kan deles ut og besvares.
Menighetsrådet i Bremsnes ber derfor
gudstjenesteutvalget utarbeide et slik evalueringsskjema som skal brukes av menighetene i evalueringen av gudstjenestereformen.
Salmebok 2013 tas i bruk offisielt i
Bremsnes menighet fra 1. søndag i advent
2014.
Gudstjenesteutvalget er også bedt om
å få i gang videre arbeid med planleggingen.
Løperne på gulvene i Bremsnes kirke
skal måles opp og forespørsel om pris og
kvalitet går ut til aktuelle leverandører i
nær framtid.

Menighetsrådet takker Odd Einar
Kornstad for den flott julekrybba han har
laget til Kornstad kirke. (Se bilder og
artikkel annet sted i bladet.)
Kornstad menighet har hatt tradisjon
for å arrangere «Påsken i ord og toner»
på palmesøndag. Påsken 2015 flyttes
arrangementet til 2. påskedag, som en
prøveordning. På palmesøndag blir det
derfor gudstjeneste i Kornstad kirke kl
11, der palmesøndagens budskap markeres spesielt.
Høsten 2015 skal det velges nytt menighetsråd. Nominasjonskomiteen for nytt
råd er sittende menighetsråd. Om noen
har forslag til kandidater som ønsker å stå
på valg ønsker menighetsrådet tips om
dette.

Pilegrimsbesøk på Kvernes: I forbindelse med åpning av Kystpilegrimsleden
var 70 – 80 pilegrimer innom på Kvernes
27. juli til kveldsmesse i stavkirka og samling i Klippen etterpå. De var på tur med
«Nordstjernen» på vei til Olavsdagene i
Trondheim.
Lørdag 30. august var det igjen pilegrimsbesøk på Kvernes. Ei gruppe fra
NMS var på pilegrimsvandring og tok
turen innom stavkirka. Etter et solid måltid i Klippen, gikk de den gamle kirkestien
over til Øvre-Bådalen.
Hverdagsgudstjeneste med påfølgende middag i Klippen er blitt en fast tradisjon. Den 8. okt. ble det invitert til gudstjeneste. Hver vår og høst inviterer
menighetsrådet til gudstjeneste i kirka på
en vanlig ukedag. Fint å kunne legge til
rette for de som må ha litt ekstra hjelp
for å komme seg til kirke.
50-årskonfirmantene var samlet til
jubileumsmarkering 31. august. Menighetsrådet sto for å lage middag med påfølgende kaffe i Klippen. På samme gudstjeneste ble årets konfirmanter presentert.
Jubileumsgudstjenesten søndag 14.
sept. forbindelse med Averøy kommunes
50-årsmarkering, ble en stor og høytidelig
opplevelse. Stor takk til organist Chris
Clifton og kirkekoret som sammen med
domprosten og vår egen prost gjorde
denne gudstjenesten til en fin markering.
Prestesituasjonen er fremdeles uavklart etter at Carina Møller sluttet i stillingen som sokneprest for Kornstad og
Kvernes. Det vil ta tid før stillingen blir
lyst ut. Det er antydet at stillingen kan bli
redusert til 80%. For tiden har vi ikke
«fastboende» prest på Averøya.
Menighetsrådene har sendt en felles uttale til bispekontoret ang. saken.
Nye salmebøker: Den nye salmeboka
blir tatt i bruk på lysmessa 7. des.
Menighetsrådet har etter vedtak i menighetsmøte, gått til innkjøp av 80 eksemplarer av den nye salmeboka. 20 av disse med
stor skrift. De nye bøkene er noe større
enn de som til nå har vært i bruk. Dette
kan skape nye utfordringer når de skal få
plass på salmebrettet i benkene.

TILKALLINGSVIKAR
KIRKETJENER
I AVERØY
Averøy kirkelige fellesråd har behov for
å knytte til seg en eller flere personer
som kan vikariere for kirketjenerne ved
sykdom, ferie mv. Arbeidet vil hovedsakelig være knyttet til gudstjenester og
andre kirkelige handlinger. Arbeid på
helg må påregnes.
Dersom du finner dette interessant,
ber jeg om at du kontakter kirkevergen
på e-post
kirkevergen@kirkeniaveroy.no eller tlf
71 51 46 46 for en nærmere prat.
Kirkevergen i Averøy
Kristian Futsæter

Takk for offerskåler
Menighetene i Averøy og
Eide takker for trebollene
fra kunstner Helge Kvåle.
Flere har allerede tatt dem i
bruk. Bollene er i samme stil
som denne Langøy kapell fikk.

Kapellbasar på Langøya
Søndag 9. november var det igjen klart for
basar i kapellet på Langøya. Farsdagskakene gikk unna og stemningen var god.
Mange flotte gevinster var gitt til basarbordet, noe kapellstyret er veldig takknemlig for. Da dagen var slutt viste opptellingen kr. 32.000,- brutto. Helt utrolig!
Dette kommer godt med når de til våren
må skifte noe av taket. TAKK for en fantastisk innsats!
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Fra redaksjonen
«Nå er det jul igjen, ja, nå er det jul
igjen…» Et år går så utrolig fort og du og
jeg har hatt både fine og vonde dager.
Gjennom Menighetsbladet håper vi du
finner hvile for tankene dine, og et håp for
evigheten. Vi får mange positive tilbakemeldinger på bladet og det er vi i redaksjonen glad for. Nå ser det ut for at også
distribueringen går fint. Men, Posten tar
seg godt betalt og det tærer på kapitalen!
Ved tredje kvartal ligger vi noen tusen
etter 2013 i inntekter. Men, det kan vi
gjøre noe med! Du finner gironummeret
på s. 3.
Vi henviser forresten til forsiden av bladet
og takker Linda for bruken av låven på
Eriklia.Vi ønsker lykke til med årets arrangementer 14. og 21. desember og takker
for at vi fikk låne litt av låven til forsiden
denne gang.
Det har blitt en tradisjon, og dermed
gjenbruk av stedet, dette med Eriklia. I
dette nummeret får vi en del tips om
gjenbruk også på andre måter. Det er bra,
og vi har enda mye å gjøre på den fronten,
både du og jeg, tenker jeg! I den sammenhengen kom en sang inn i tanken min:
«Din trofaste kjærlighet…..Den er ny
hver en morgen!» Takk for at vi slipper å
leve på gammel nåde og kjærlighet. Vi
oppfordrer deg til å «pakke opp» Jesusgaven denne julen. Slik kan du, i vår gjenbrukstid, få del i denne stadig nye kjærligheten. GOD JUL til deg og dine, fra oss i
redaksjonen.
Kari Sørdal
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Givere til AUK
Ungdomsklubben trenger flere givere av
gaver til driften av klubben. Har du lyst
og mulighet til å være med på laget?
Se klubbsidene på www.auk.nu.
Giverkonto er: 3931.62.38673. Styret

Andakten

«Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å
Joh. 1,9
komme til verden»

Vi har vært velsignet med fantastisk fint vær denne
høsten. Om det ikke har vært skyfri himmel hver dag,
så har jeg ved mange anledninger vært vitne til soloppgangen over fjellene.
Jeg sitter på kontoret mitt med vindu mot sjøen, og
de vakre fjennene våre i bakgrunnen. Plutselig, uten at
en er forberedt på det, stråler solen i all sin glans opp,
over fjellet. Blir nesten lamslått av den energiutfoldelsen en er vitne til. De fantastiske og
livgivende solstrålene overstråler alt annet, og
det farer gjennom hodet mitt: Ja, slik skal han
komme igjen, han som kom til oss som verdens lys for mer enn 2000 år siden.
Vi går mot adventstid, ventetiden før jul.
Advent
betyr Herren komme. Vi venter altså
Per Einar
på
at
vi
skal feire Jesu komme til oss i Jula.
Ellinggard
Det var forutsagt i profetiene at han skulle
salgsansv.
komme, og det skjedde virkelig slik som det
Eide Sten

var profetert. Dette gler vi oss til å feire enda en gang: Lyset kom
til jorda.
Men han har også forutsagt at han vil komme igjen, og englene
forkynte etter at Jesus var reist opp til Himmelen: «Slik som dere
så han fare opp til Himmelen, skal han komme igjen».
Adventstiden er altså ikke bare en ventetid på at jula skal
komme, men også ei ventetid på å gjøre seg klar på at han snart
kommer igjen for å hente sine.
Jesus ble oppreist fra graven «som førstegrøden av de hensovede», tidlig påskemorgen, - med soloppgangen. Slik skal også alle
hans barn oppstå når han kommer igjen, og vi som lever når han
kommer, skal «i ett nu» forvandles, og bli med Jesus.
La solen, når det bryter fram over fjellene, minne oss på at én
dag, når vi ikke venter det, kommer han igjen, som han har sagt.
La adventstiden bli anledningen da du sier ja til Jesus i hjertet. La
han som er synderes venn komme til med sin frelsende nåde og
lyse opp der det før var mørke. Da kan vi med glede i hjertet
ønske verdens lys velkommen og si: Ja kom, Herre Jesus!

Ny julekrybbe i Kornstad
Til jula 2000 ble det laget en flott julekrybbe til Kornstad kirke av elever og
lærere ved Meek og Utheim skoler.
Julekrybba var laget av pappmasjé og har
nå mer eller mindre gått i oppløsing og
blir ikke lenger brukt. Menighetsrådet har
ønsket at det ble laget en ny julekrybbe til
kirka, for det er en fin symbolikk å kunne
ha en slik stående i kirka i tiden fram mot
jul. Dette til minne om at Jesus, Guds sønn
kom til jorda for å frelse verden.
Saken har vært litt «ute på bygda» og
folk har tenkt og spekulert, og Ole Petter
Raanes var en av dem som kom med innspill til menighetsrådet: - Hva med å la
Odd Einar Kornstad bruke saga til å lage
en gruppe figurer? Som sagt og tenkt, så
gjort. Odd Einar tok utfordringen og i dag
står julekrybba (nesten) ferdig og klar til
bruk.
- Ole Petter kom med stokkene i september, og siden jeg har fått litt erfaring
de siste 4-5 årene, så var jeg grovt ferdig
på halvannen uke, etter å ha holdt på noen
kvelder i uka, forteller Odd Einar. Det var
ved et besøk i Sør-Dakota at han så noen
totempæler, og ville forsøke å lage lignende ting hjemme.
- De første brukte jeg ganske lang tid på.
En måtte jo prøve ut hvordan dette måtte
og burde gjøres. Men nå sager jeg nokså
kjapt ut ansikter, hoder og så videre. Her
brukes både motorsag, smale pussebånd
for å finpusse tingene og mer redskaper
for å få det til, forklarer han. Garasjen er
full av figurer, nærmest som ei stor «snikkarbu» som vi kjenner gjennom Emil-historiene. Dog er det mer figurativ trekunst

Odd Einar holder på med, enn trefigurene
Emil gjorde...
Lakking og oljing
- Uansett hvordan du gjør det, så blir det
jo på en måte grovt. Det er jo store trestokker du holder på med. Men etter tilskjæring og pussing, så blir det ganske bra
resultat når du får lakket og oljet det godt
etter en god tørking, sier trekunstneren
på Lillemork.
Ja, lakking og oljing... Figurene er bare til
låns i kirka denne jula, fordi Odd Einar vil
sørge for at det blir godt tørket og deretter behandlet med olje og lakk. På figurer
som skal stå ute blir det fort 8-10 lag med
lakk, så mye trengs nok ikke på de som
Menighetsbladet for Averøy og Eide

skal stå i kirka på Kornstad.
- Det tar fort noen timer å sage ut figurene, men arbeidstimene etterpå er heller
ikke få, altså, presiserer Kornstad.
På lysmessa i Kornstad 7. desember blir
de fire figurene presentert for folk.
Jesusbarnet ligger i ei krybbe, og ved siden
av kneler jomfru Maria, mens Josef og en
gjeter med et lam står ved siden av. De
stående figurene er omtrent 1,50 høy.
Men når treet er godt tørket og klare til
lakking og oljing, er dagens vekt på ca. 5060 kg, kanskje nede på nærmere 40 kg. Så
det blir mulig å håndtere dem ganske
greit.
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Julegaver
av resirkulert sort
Det er trivelig å gi julegaver, og det er trivelig å få gaver. Gaveåpninga er høgdepunktet i mange hjem på julaften, særlig
der det er barn tilstede. Jo, det er festlig,
men... Julegaver kan også bli et stress for
noen. Hva skal vi kjøpe til tante som har
alt hun trenger og vel så det? Eller må vi
kjøpe noe vi egentlig ikke har råd til, fordi
vi fikk så dyr gave fra dem i fjor? Eller hva
med de nødlidende som møter oss i aviser
og nyhetssendinger; skal de få noe?
Gleden ved å gi og få må ikke bli ødelagt
av slike tanker, men kanskje vi kan glede
noen med noe vi har laga selv? Tanken på
at noen har brukt tid og omtanke for å
lage noe til oss, er vel vel så hjertevarmende som at de har brukt penger på oss.
Vi kan strikke luer votter, skjerf, grytekluter eller labber. Vi kan bake julekaker og
lage syltetøy. Noen kan til og med snekre
sammen et eller annet (- og at det er en
nytteting, kan ingen komme fra)

Vi spør Inga Mölder
om hun har noen ideer.
Hun tenker seg om en
stund, og kommer fram
til at da er det lurt å
bruke noe av det vi har
rundt oss.
Her ute ved havet er
det ikke vanskelig å skaffe seg skjell. De kan brukes til forskjellige dekorasjoner. Her er en ide til engler.
Det hender vel ofte at olabuksene kan bli
for kort eller lang eller trang. Dongeri kan
brukes til mangt, som vesker, pennal, vester.. Av buksebeina kan det lages små korger som kan være ei gave i seg selv, eller
den kan fylles med noe, for eksempel småkaker, julegodter,
sylteglass eller toalettartikler.
Vi ønsker lykke til,
og håper at førjulstida blir fylt av mye
omtanke og lite
stress.

«Bruksanvisning»

Dongerikorger:
Klipp buksebeinet av ei olabukse og snu
det på vranga. Sy igjen den avklipte enden.
Sy en søm tvers over hjørna. Snu på retta.
Brett ned kanten, og pynt med noe du har:
en blomst, en knapp, eller du kan brodere
noe.

Engler:
Bruk kamskjell til skjørt og mindre skjell til
vinger. Skjellene kan males i lyse farger, og
gjerne strøs med glitter. Limes sammen
med limpistol, og får perle eller annen kule
til hode. Pyntes med silkebånd i livet, og
gjerne litt «gull» i en ring som glorie på
hodet. Silkebånd eller annen snor limes på
til oppheng.

oooOooo

Juleevangeliet i Lukas-evangeliet
Jesus blir født

2Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser
Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.
Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var
landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til
Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,
for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet
bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der,
kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den
førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for
det var ikke husrom for dem.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på
marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto
en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste
om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til
dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en
glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i
Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha
til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i
en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sang:
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«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til
Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren
har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant
Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de
fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om
dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og
grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet
og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik
som det var sagt dem.
(Lukas 2, 1-20)
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God miljøbevisst jul?
Jula er naturligvis en av de viktigste kristne
høytidene, og vel verdt en skikkelig feiring.
En typisk norsk julefeiring har samtidig et
kraftig fotavtrykk på skaperverket når det
gjelder ressursforbruk og miljøpåvirkning.
Med noen bevisste valg kan julefeiringa gjøres både mer miljøvennlig og solidarisk - og
samtidig rimeligere. Her er noen tips og
anbefalinger:
Miljøvennlig reise
Mange legger ut på langreise for å feire
jul/nyttår med familie eller venner. En togeller bussreise gjennom norsk vinterlandskap gir både julestemning og lave klimagassutslipp. Er dere flere som reiser sammen,
vil også bil være et mer miljøvennlig alternativ enn fly. Har du allerede bestilt flyreise?
Kompenser for utslipp ved å kjøpe klimakvote, f.eks. på www.mittklima.no.
Alternative julegaver
Spørreundersøkelser har vist at det er flere
som ønsker seg opplevelser eller tjenester
til jul enn både harde og myke pakker.
Personlige gavekort er jo også morsomme
både å lage og gi. Organisasjonen Framtiden
i våre hender har på sine nettsider
(www.framtiden.no) en gavekortgenerator,
samt 243 gavetips til gaver fra A – Å til som
ikke er «ting».
«Rettferdige gaver» har blitt populære de
senere år. Dette er symbolske gaver/gavekort der overskuddet går til trengende i
innland og utland. Slike gaver finner du hos
mange bistands-organisasjoner, f.eks.
Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Redd Barna,
Leger uten grenser, UNICEF m.fl.
Går du for en fysisk gave, velg kvalitetsprodukter som varer lenge. Skal du kjøpe
klær kan du også se etter økologiske/naturlige produkter. Gjør grundig forarbeid
og finn ut hva folk virkelig ønsker seg eller
trenger. Skulle det likevel bli bomkjøp, pass
på at varen blir byttet eller lever evt. til en
gjenbruksbutikk.
Julegave i gråpapir?
Glanset gavepapir egner seg ikke for gjenvinning og må kastes i restavfallet. Et bedre
alternativ til gaveinnpakking er derfor gråpapir, avispapir eller kvalitetspapir som kan
resirkuleres. Kanskje har du også liggende
noen fine esker eller poser som kan brukes?
Eller noen fine stoffrester? Hyssing, garntråd eller pent brukte skolisser kan erstatte
syntetiske gavebånd. Her er det bare kreativiteten som begrenser! Ta også vare på
noenlunde uskadd gavepapir og gavebånd til
neste gang du skal pakke inn noe!
Klimanøytral julepost
Elektronisk julepost er både gratis og
utslippsfri. Mange vil nok fortsatt foretrekke
håndskrevne julekort, og de fleste papirfor-

Gaveforslag
retninger har et bra utvalg av julekort og
konvolutter laget av resirkulert materiale.
Skal du sende pakker tilbyr Posten klimanøytral levering.
Julemat
Miljøvennlige matvalg dreier seg mye om å
erstatte kjøttprodukter med fisk og vegetabilske produkter, samt å velge økologiske
varer. For å spare både miljø og tunge julemager kan du legge inn en kjøttfri middag
eller to i løpet av julen. Er du kjøttsulten,
tenk på at lyst kjøtt (kylling, kalkun, svin) er
vesentlig mer klimavennlig å produsere enn
storfe- og lammekjøtt.
Fornybar julepynt
Naturen gir oss mange fornybare materialer
til julepynt. Ta en adventstur i skogen og
sank med deg morsomme greiner og røtter,
kongler, bær, lav og mose. Liker du å pynte
med elektriske julelys – skru de iallfall av
om dagen, når de likevel ikke synes!
Innendørs er batteridrevne lys som etterligner telys eller kubbelys et miljøvennlig
alternativ til telys og kubbelys.
50 milliarder
«Det er nå jul bare en gang i året!» tenker
vi gjerne - og «det kan vel ikke ha så stor
betydning?». I år er det ventet at nordmenn
over 18 år totalt vil bruke nærmere 50 millarder kroner på jule- og nyttårsfeiring. Med
en så stor totalsum har det helt klart stor
betydning hva folk flest velger å bruke penger på. Lykke til med feiring og forberedelser!
Anders Røynstrand

Stene bedehus
3. des. kl. 19.30 Konrad Frøystad (NRI)
◆
Sørheim
14. des. Adventssamling
For små og store:Vi synger julesanger, har
andakt, åresalg og bevertning.
◆
Klippen
6. juledag kl. 16.00
Traisjonel juletrefest. Andakt ved Ingibjorg
Joh juletradisjoner fra Island. Juletregang.
Bevertning.
17. februar kl. 17.00
Fetetirsdag. Rømmegraut.
◆
Kårvåg bedehus
2. juledag kl. 17.00 Det blir brus, kaffe
og kaker. Poser til barna. Andakt og gang
rundt juletreet. Utlodning.
Hele familien er hjertelig velkommen.
1. januar kl. 15: Nyttårsfest
Tale ved Tommy Stormo. Bevertning, åresalg. Arr: DISMs kvinneforening
10. januar kl. 16.00
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Framtiden i våre hender har gaveforslag
som er miljøvennlige og morsomme og
artigere både for den som gir og får...
Her er noen gaveforslag:
· Massasje. · By på fire retters middag.
· Kurs i noe du tror andre kan ha nytte
av. · Tid og tjenester.
· Måke oppkjørselen i
hele januar. (Et år det
er snø iallfall... :D)
· Tur i marka eller
fjellet med isbading
og bål. · Matkurs.
· Skulder- og hodemassasje, 3 x 20
minutter. · Barnepass en helg.
· Fireretters middag hjemme hos meg.
· Én times lytting uten avbrytelser.
· Romantisk kveld.
· Hårklipp.
· Vi drar på Operaen til en forestilling du
velger. · Diskusjon om valgfritt tema.
· Høytlesning av en valgfri bok.
· Jeg stiller som servitør når du har venninner på besøk. · Jeg stiller på dugnad.
· Frokost på sengen. · Rydde boden.
· Gliding og prepping av dine ski.
· Innrømme at du har rett neste gang vi
er uenige. · Måneskinnstur.
· Lete sammen med deg når du mister
noe. · Service på sykkel. · Beise huset.
· Restaurantbesøk, du velger sted.
· Slapp-av-helg på hytta, fullpensjon.
- Kommer du på flere selv...?

Frelsesarmeen: Julefest, med sang, tale, åresalg og bevertning.
◆
Bådalen bedehus
13. januar kl. 19.30
Vestborgrussen kommer.
◆
Eide bedehus
27. des. kl. 16.00
Søndagsskolens juletrefest
Tirsdagsmøter hver tirsdag kl. 19.00
◆
Vevang bedehus
29. nov. kl. 15.00
Adventsfest.
I tillegg kommer nok flere møter, messer
og samlinger, som bønnesamlinger på flere
bedehus- Følg med og bli gjerne med på
det som skjer.
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Vi går til kirken
ADVENT OG JUL 2014
30. nov. – 1. s. i adventstiden

21. des. – 4. s. i adventstiden

Luk 4,16-22a Jesus står frem i Nasaret

Ingen gudstjeneste i Averøy og Eide
◆
24. des. – Julaften

Kårvåg bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd. Offer.
Bremsnes kirke kl. 19.00
Lysmesse ved Johannsdottir 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.
◆
2. des. – Tirsdag
Kvernes kirke kl. 19.30
Salmesangkveld der vi synger salmer fra
den nye salmeboka. Averøy kirkekoret.
Asbjørg Ingeborgvik. Gospelgruppa.
◆
7. des. – 2. s. i adventstiden
1. Kor 15,50-57 Vi skal bli forvandlet

Kvernes kirke kl. 16.00
Lysmesse ved Johannsdottir og konfirmantene. Offer.
Kornstad kirke kl. 19.30
Lysmesse ved Ingibjorg Johannsdottir og
konfirmantene. Offer.
Gaustad kapell kl. 11.00
Gudstjeneste.Takkoffer. Nattverd.
Eide kirke kl. 18.00
Adventskonsert m/kor- og korps.
◆
10. des. - onsdag
Gaustad kapell kl. 19.30
Adventskonsert m/Eide Hornmusikk.
◆
12. des. – fredag.
Bremsnes kirke kl. 19.00
Konsert ved Averøy ungdomskorps.
Kollekt
◆
14. des. – 3. s. i adventstiden
Luk 3,7-18 Frukt som svarer til omvendelsen

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.Takkoffer. Nattverd.
◆
20. des. - Lørdag
Kvernes kirke kl. 19.00
Julekonsert ved Kvernes musikkorps.
Andakt. Kollekt.
◆
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Luk 1,39-45 Maria og Elisabeth

Luk 2,1-20 Jesus blir født

Averøy sykehjem kl. 12.00
Julaftensgudstjeneste ved Nordahl og
ordfører Ann Kristin Sørvik.
Langøy kapell kl. 14.00
Julaftensgudstjeneste ved Johannsdottir.
Offer.
Kornstad kirke kl. 14.00
Julaftensgudstjeneste ved Nordahl. Offer.
Kvernes kirke kl. 16.00.
Julaftensgudstjeneste ved Nordahl. Offer.
Bremsnes kirke kl. 16.00
Julaftensgudstjeneste ved Johannsdottir.
Tarrakarainn. Offer.
Eide kirke kl. 14.00
Julaftensgudstjeneste v/Fuglseth med
krybbespill av Eide menighets aspirant- og
barnekor.Takkoffer.
Eide kirke kl. 16.00
Julaftensgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
◆
25. des. – Juledag
Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Kornstad kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste for hele øya ved
Nordahl og Haugen. Nattverd. Offer.
Eide kirke kl. 13.00
Høytidsgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
Nattverd.
◆
26. des. – 2. juledag/Stefanusdag

Søndag 4. januar · Kristi åpenbaringsdag
Luk 2,40–52

Jesus som tolvåring i tempelet

Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 11. januar · 2. s. i åpenbaringstiden
Mark 1,3–11

Døperen Johannes og Jesu dåp

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 18. januar · 3. s. i åpenbaringstiden
Joh 4,4–26 Kvinnen ved brønnen

Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Takkoffer. Utdeling av bibler til 5. klasse v/Meek skole.
Langøy kapell kl. 14.00
Gudstjeneste. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av bibler til 5. klasse v/Henda skole.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store. Utdeling av
gaver til 1-, 2- og 3-åringene.
◆
Søndag 25. januar · 4. s. i åpenbaringstiden
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

Matt 10,16-22 Som sauer blant ulver

Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd.Takkoffer.
Utdeling av bibler til 5. klasse v/Utheim
skole.

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse ved Haugen og Nordahl.
Nattverd. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 1. februar · Såmannssøndag

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
31. des. – Nyttårsaften
Joh. 14.27 Min fred gir jeg dere

Kornstad kirke kl. 23.00
Midnattsmesse for hele øya.
Eide kirke kl. 15.00
Gudstjeneste for små og store. (Fakkeltog
fra sentrum 14.30)
◆
Torsdag 1. januar · Nyttårsdag/Jesu
navnedag

Mark 4,26–34 Såkornet og sennepsfrøet

Bremsnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av bibler til 5. klasse v/Bruhagen barneskole og Bodalen friskole.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Fuglseth.
Utdeling av bibler til 6. klassingene i Eide.
◆
Søndag 8. februar · Kristi forklarelsesdag
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Matt 1,20b–21 Navnet Jesus, han skal frelse

Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.

Bremsnes kirke kl. 13.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
◆

Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.Takkoffer. Nattverd.
◆
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Min salme: O helga natt

O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Alfhild Fevåg er ikke i tvil om hva hun
synes er den fineste julesangen når hun
blir spurt.
- Det er O helga natt, slår hun ettertrykkelig fast. Ingen tvil der.
Jo, da, hun liker også mye annet musikk og
julemusikk. Sputnik, Gluntan,Thorleifs, Ole
Ivars, Hellbillies... for å nevne noen i farten.
Bjelleklang, White Christmas og Vi tenner
våre lykter for å nevne litt mer julete sanger Men favoritten er den verdenskjente O
helga natt.
- Fordi den er så rørende og god å høre
på.
Hun har selv cden med Hanne Krogh og
de tre tenorene som har den sangen på
repertoaret. Men Jussi Bjørlings versjon er
også kjempeflott. Og Rein Aleksanders...
Men de norske julesangene av for eksempel Alf Prøysen er jo også fine. Som «En
skulle vøri 4 år i romjulen».
Søndag 15. februar · Fastelavnssøn.
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Fuglseth.
Takkoffer. Nattverd.
◆
Onsdag 18. februar · Askeonsdag
Matt 12,38–42 En ond slekt krever tegn

Bremsnes kirke kl. 20.00
Askeonsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Takkoffer. Askekors.
◆
Søndag 22. februar · 1. s. i fastetiden
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Takkoffer.
Langøy kapell kl. 14.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 1. mars · 2. s. i fastetiden
Luk 7,36–50

Hun som fikk syndene tilgitt

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Gaustad kapell kl. 11.00
Gudstjeneste.Takkoffer. Nattverd.
◆
Onsdag 4. mars
Eide kirke kl. 17.30
Hverdagsgudstjeneste for små og store i
forbindelse med bispevisitasen i Eide.
◆
Søndag 8. mars · 3. s. i fastetiden
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
Ty frälsar'n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.
F olk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
Eide kirke kl. 11.00
Visitasgudstjeneste ved biskop Midttømme
og Fuglseth. Eide menighets barne- og aspirantkor.
◆
Søndag 15. mars · 4. s. i fastetiden
Joh 3,11–16

Så høyt har Gud elsket verden

Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer
Kårvåg bedehus kl. 14.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
Søndag 22. mar · Maria budskapsdag
Luk 1,46–55

«O helga natt» (fransk originaltittel
«Minuit, Chrétiens») er ein kristen, opprinnelig franskspråklig julesang fra 1800talet. Sangen ble på fransk kalla Adams
julesang etter opphavsmannen Adolphe
Adam (Adolphe Charles Adam), som også
er kjent for musikken til balletten Giselle.
På engelsk heter sangen O Holy Night.
Den svenske teksten er skriven av
Augustin Kock. Sangen blir normalt sunget solistisk, og siden den ikke passer for
allsang, står den bare i noen få salmebøker. I Sverige er sangen en klassikar på
juleplater og konserter. Best kjent er versjonen sunget av Jussi Björling.

Marias lovsang

Bremsnes kirke kl. 11.00
Felles høymesse. Nattverd.Takkoffer.

Bremsnes kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste.

Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 29. mars · Palmesøndag

Eide kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste.
◆
Lørdag 4. april · Påskenatt

Matt 26,6–13 Jesus salves

Mark 16,1–8

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse/familiemesse. Nattverd. Offer.

Bremsnes kirke kl. 23.15
Påskenattsmesse for hele øya. Nattverd.
◆
Søndag 5. april · Påskedag
Matt 28,1–10 Jesus står opp
Bremsnes kirke kl. 11.00
Felles høytidsgudstjeneste for hele øya.
Nattverd.Takkoffer.

Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.Takkoffer. Nattverd.
◆
Torsdag 2. april · Skjærtorsdag
Luk 22,14–23 Nattverden

Kvernes kirke kl. 20.00
Skjærtorsdagsmesse. Nattverd.Takkoffer.
Ev. kirkekaffe før gudstjenesten.
Gaustad kapell kl. 19.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste.
Takkoffer.
Nattverd.
◆
Fredag 3. april · Langfredag
Matt 26,30–27,50 Lidelsesberetningen
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Jesus står opp

Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.Takkoffer. Nattverd.
◆
Mandag 6. april · 2. påskedag
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

Langøy kapell kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
◆
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28.09
05.10

26.10

DØPTE

02.11

Kornstad sokn
28.09 Teodor Saltkjelvik
26.10 William Kristian Gustad Leite
Martin Petter
Nerlandsrem-Nekstad

23.11

Adrian Bakkan
Adam Eidsæter Svenøy
Eline Nergård Wilhelmsen
Signe Gimnes Herskedal
Henrik Olai Eide Halås
Stephen Magerøy Holien
Leona Skare-Hjelen
Emilie Fjærvoll-Tjugen
Ask Stenløs Sivertsen
Ariana Follestad Haaseth
(døpt i Bud kyrkje)

VIGDE

Bremsnes sokn
21.09 Evander Eikrem
Konstantin Veiset Leren
Sander Solli Stomsvik
Mats Olai Vattøy Ødegård
28.09 Sebastian Giske Nyman
12.10 Johannes Bogen Hansen
09.11 Albert Helset Kristiansen
Hannah Tømmervåg Sørvik

Kvernes sokn
20.09 Marit Avset Folland og
William Storvik
Bremsnes sokn
13.09 Synne Helen Helstad og
Stein Jøran Westad
Jeanette Ingmari Lindqvist og
Odd Egil Brandstad
27.09 Anneli Skalstad og
Per Olav Dahle Otterlei

Eide sokn
31.08 Mathis Muniz Sandnes
14.09 Sara Jensen Storvik

Eide sokn
21.06 Britt Evy Nerland og
Jan Inge Gaustad

05.07
12.07
26.97
30.08
27.09

Johanne Marie Storvik og
Harald Mahle Drejer
Ruth Astrid Fladset og
Raymond Brandshaug
May Britt Tangen og
Egil Ingvar Halås
Stine Anneli Langnes og
Per Olav Røvik
Anne Silje Ugelstad og
Kim Andre Hovland

DØDE
Kornstad sokn
16.10 Ann Iren Folland f. 1978
27.10 John Trygve Hjelen f. 1933
27.10 Martin Torleif Utheim f. 1926
10.11 Peder Gudmund Smenes f. 1991
Bremsnes sokn
04.09 Tor Bævre f. 1942
12.10 Helge Skjevling f. 1946
14.10 Odd Hermann Sørvik f. 1919
Eide sokn
23.09 Hannah Marie Visnes Eide f. 1914
24.09 Hanne Iren Skarvøy f. 1956
Christen Johan Sørum f. 1932

Bjerkrheim-konsert på
Bruvoll bedehus
Trygve
Bjerkrheim er for mange
en av de virkelig
store forfatterne,
dikterne og sangskriverne i de
kristne kretser i
Norge. Nå kommer foreningen
«Trygve Bjerkrheims
venner»
med konserter i
vårt område våren 2015. TB-konserter blir
arrangert først i Molde bedehus fredag kveld 20.
mars, så Elnesvågen lørdag 21. mars, før de siste
to konsertene er å få høre i Aukra kirke kl. 11.00
22. mars og til slutt Bruvoll bedehus om ettermiddagen søndag.
Det er Marianne Juvik Sæbø som blir hovedsanger, mens Kåre Ekroll, formann i Trygve
Bjerkrheims Venner (TBV), forteller om TB og
sangene innimellom sangene.
- I forbindelse med disse konsertene ønsker vi
også å ha med lokale og frivillige sangkrefter, sier
Ekroll i en mail til kantor Clifton. Kirkekoret,
Ruth Solbakk og andre er aktuelle til å delta fra
de mer lokale krefter. Noen flere også, kanskje?
Ta kontakt med enten Ekroll eller Chris Clifton.
Dette lover til å bli en sangkveld utenom det
vanlige. Mest kjent av hans mange tusener av dikt
og sanger er nok «Det er makt i de foldede hender».
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50-årskonfirmanter i Kvernes 2014

50-årskonfirmanter i Kornstad 2014
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50-årskonfirmanter i Bremsnes 2014

50-årskonfirmanter i Eide 2014
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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LysVåken i Kvernes

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Postboks 18, 6530 Averøy

En fantastisk gjeng med 11-åringer fra Averøy var samlet til LysVåken-helg på Kvernes i november.
På det meste var de 39 stykker...
Det ble invitert til LysVåken på Averøy, i
november. Overnatting i kirka på Kvernes fra
lørdag til søndag. Det så først lenge ut som
det ble få påmeldte og dårlig med nattevakter
og andre som kunne hjelpe til. Så feil kunne
man altså ta...
For det ble en kjempehelg på alle måter. Til
slutt sto man med hele 39 påmeldte, der iallfall 35 skulle overnatte i kirka. Hvordan skulle vi få plass til alle disse? Jo, her tok man i
bruk de fleste ledige gulvflater i kirkeskip og
kor, og la liggeunderlag, oppblåsbare madrasser og feltsenger over alt. Ja, vi kunne nok fått
med noen til, om det knep om, men det var
fullt, ja...
Dette ville ikke gått uten god og fleksibel
hjelp. Ungdom i oppdrag var meldt på Averøy
og kunne bistå med hjelp og støtte til det
som skulle skje. For sikkerhets skyld var det
også dobbeltbooket på ungdomsklubben, for
foruten Uio hadde også Ruben Gazki meldt
sin ankomst. Hell i uhell - for Ruben ble en
viktig brikke i avviklingen av LysVåken.
Legger man til de foreldrene som bakte boller, skoleboller og pizzasnurrer, de foreldrene
som var med som nattevakter, de fra menigheten som la til rette og gjorde kjøkken- og
mattjeneste, får man en helg å huske. En skal
ikke glemme verken kantor Chris som fikk
ungene med på en god versjon av Lysvåkensangen, eller for den del trosopplærer Tommy
som forsøkte være foran og bak det meste.

En av aktivitetene på LysVåken, er et lite kunstprosjekt - mal et glassmaleri. Mange fine bilder
ble det, ja...
Sistnevnte hadde nok likevel vært temmelig
ille ute uten alle disse medhjelperne.
Hvordan ungene selv hadde det i helga? Nei,
hvem vet det, tro...? Tilbakemeldinger fra
voksne som hentet sine eller traff igjen til
dels trøtte barn søndag før eller etter gudstjensten sa at de tydeligvis hadde hatt det
artig. Og innsatsen med dans, skuespill, lesing
og synging var såpass stor og god, at noe
hadde de fått med seg - at dette skulle være
litt læring, litt alvor, men kanskje først og
fremst en veldig artig helg.
Alle dere 11-åringer som var på Kvernes
den helga - tusen takk for at dere kom, og var
så lenge våken, at dere løp litt rundt kirka, at
dere var helt totalt stille da jeg leste boka
«Du er unik» (jeg er mektig imponert og ikke
minst takknemlig), sang, danset, leste og spilte så bra... Dere er topp, folkens!!! Vi treffes
senere en gang! (Og jeg tror mange kanskje
vil ta seg en tur om Ruben dukker opp og
skal ha show for denne aldersgruppa...)
Tommy trosopplærer
(Flere bilder på nettutgaven som kommer.)
Sjonglering med sverd i kirka på Kvernes var
noe av det som overrasket deltakerne (og de
andre lederne) ganske mye.Takk til Ruben for
show og lederoppgaver!)
Takk til foreldre som var nattevakter,
bakte boller, skoleboller og pizzasnurrer, takk til Ruben ogde sju unge
damene fra Ungdom i oppdrag som
hadde vært på Averøya en liten uke
og møtt skoleelever, ungdomsklubbmedlemmer og til slutt LysVåken-gjengen. Her sammen med vertsfamilie
Møller/Bjerkholt. Jentene fra Finland,
Sverige, Sveits, Canada og Tyskland
gjorde en kjempeinnsats, ikke minst
på LysVåken.

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

