MENIGHETSBLADET
for
EIDE

BREMSNES

N r. 2

KORNSTAD

JUNI 2014

H i m l e n b l å n e r f o r v å r t ø ye ,
j o rd e n g r ø n n e s fo r v å r fo t .
B e k ke n r i s l e r f o r v å r t ø r s t e ,
ko r n o g b l o m s t o g t re s l å r ro t .
F u g l e r s p i l l e r s i n e v i n g e r,
b a r n e t p l u d r e r m e d s i n m o r.
L ov e t v æ r e H a n s o m s k a p t e
d r ø m m e n og d e t f ø r s t e o rd .
T: E i n a r S k j æ ra a s e n
N r. 2 9 6 N o r s k S a l m e b o k 2 0 1 3

KVERNES
61. årgang

... tidlig en søndags morgen...
«Herre, vi synger ditt hellige navn!»
En av vår kirkes største skatter er salmene våre. I kirken synges det – med den
stemmen man har!
Det kan sies på spøk at det ikke er så
mange steder folk synger sammen lenger
– klin edru nordmenn synger stort sett
bare i kirken og på Arbeiderpartiets landsmøte! For mange er sangen og musikken
noe av det viktigste i gudstjenesten – både
blant dem som gjerne synger med, og
blant dem som helst lar andre synge.
Bibelske salmer og hymner – og
moderne
Sangen og musikken har vært med mennesker i uminnelige tider. Også i kirken.
Salmenes bok i Det gamle testamentet
forteller om en poesitradisjon og en
musikktradisjon som de første kristne
bygget på – og i Det nye testamentet er
det flere tekster som kanskje opprinnelig
var hymner. Blant de mest kjente er lovsangene i de første kapitlene av
Lukasevangeliet (Luk 1,46-55; 68-79; 2,2932), Johannesprologen (Joh 1,1-14),
Kolosserbrevshymnen (Kol 1,15-20) og
Filipperbrevshymnen (2,6-11).
Det har også vært lang tradisjon i den
kristne kirke for å dikte hymner, salmer og
sanger til bruk i gudstjenesten. Dette er
tekster som bruker sin tids språk, men
som gjerne har en klangbunn inn i den
bibelske fortellingen. Den norske salmedikteren Svein Ellingsen har sagt at en
salme er menighetens svar på Guds tiltale
til oss – «det himmelvendte svar på det
himmelsendte budskap» – og er evangeliet tatt i mot i bønn og lovsang med et
språk som ligger nært «tidens livsfølelse».
Salmeskatten
Derfor kan vi ikke bare synge de gode,
kjente, gamle salmene. De hører med,
men vi trenger også salmer som er er fra
vår tid, som bruker våre ord for å ta imot
evangeliet, for å be eller for å gi budskapet
om Jesus videre i tekst og melodi. I fjor
kom en ny salmebok – i skrivende stund
er det vedtatt å ta den i bruk i Eide og
Bremsnes menigheter – og det er nettopp
et uttrykk for dét: Vi skal ta vare på salmeskatten, og vi skal legge våre ord til
ordene vi har fått av tidligere generasjoner.
På sett og vis er vi en «salmekirke». Den
lutherske tradisjonen har vært særlig rik
på gode salmer – Luther var selv en ivrig
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I 2012 begynte vi på en ny serie om de ulike
leddene i gudstjenesten vår. Ny gudstjenesteordning er innført i Den norske kirke, og det er
på tide å se nærmere på hva vi gjør når vi feirer gudstjeneste – og hvorfor vi gjør det.

salmedikter, og en stor del av luthersk kirkemusikktradisjon springer nettopp ut av
salmesangen.
Sendt med velsignelse
Men gudstjenesten er også full av annen
musikk. I gudstjenestene i Averøy og Eide
er det oftest orgelet som leder oss gjennom salmesang, messeledd og bønnesvar
– orgelet kalles ofte «instrumentenes
dronning», og brukes fordi vi da har et
helt orkester i de ulike orgelstemmene.
Prosesjoner, takkoffer og altergang ledsages ofte av musikk – det er kanskje vår
tids ekko av hvordan mange gudstjenesteledd og hymner har blitt til: De ble sunget

mens man beveget seg fra et sted i kirken
til et annet.
Noen prester messer, andre messer
ikke. Messesangen er også gammel – og
flere av melodiene som brukes har også
høy alder. Det er et gammel kristent ord
som sier at en bønn som synges er dobbel bønn. Det er ikke fordi vi trenger å
synge for at Gud skal høre – Gud hører
før vi ber – men kanskje mer fordi det å
synge er en naturlig måte å uttrykke glede
og lovprisning på.
Den himmelske lovsangen
Så vi synger. Og i sangen kommer vi kanskje også på sporet av noe av det en gudstjeneste er:Vi blir med i den evige lovprisMenighetsbladet for Averøy og Eide

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTER
I AVERØY OG EIDE
1 SAMLING
Forberedelse
- Klokkeringing
- Informasjon v/medliturg
- Stillhet og 3 klokkeslag
Prosesjon og inngangssalme
Inngangsord v/liturg
Samlingsbønn v/medliturg
Syndsbekjennelse (her i Averøy)
Bønnerop KYRIE
Lovsang GLORIA
(Dåp)
2 ORDET
Første bibellesning
Salme
Andre bibellesning
Evangelielesning
Preken
Trosbekjennelse CREDO
Salme
3 FORBØNN
Kunngjøringer (Averøy)
Syndsbekjennelse (plasseres her i Eide)
Forbønn
Kunngjøringer (Eide)
Takkoffer
4 NATTVERD
Nattverdsalme og forberedelse av måltidet
Takksigelse og bønn
Herrens bønn
Nattverdmåltid
Måltidets avslutning
5 SENDELSE
Salme
Velsignelse
Postludium
Utsendelsesord

ningen av den evige Gud – og når vi i takk
og bønn kommer fram for Guds ansikt
sammen, møter Gud oss med sine gaver:
tilgivelse og fred, glede og trøst. I middelalderen kaltes koret fremme i kirken gjerne for «songhuset» – ikke bare fordi vi
synger i kirken, men fordi vi i gudstjenesten møter Gud som alltid er omgitt av
lovsang fra sine engler og sin kirke i himmelen og på jorden. Med dem får også vi
«forene våre røster og tilbedende synge»,
som det heter i nattverdliturgien.
Vi feirer gudstjeneste fordi Gud er her,
midt iblant oss, i sitt ord og sine sakramenter. Han hører vår bønn og tar imot
vår lovsang – og vi kommer nær den hellige Gud, han som på nytt og på nytt tar
imot oss i sin kjærlighet.
Med dette avsluttes serien om gudstjenesten.
Sigurd

På terskelen av noe nytt
«Tiden går så fort», sier vi. Det er stadig noe
nytt, noe annerledes, noe som forandrer seg.
I kirken i Averøy og Eide har det skjedd mye
nytt de siste årene. Vi har ny gudstjenesteordning, ny salmebok er på trappene, i kirkestabene skjer det stadig forandringer – og nå har
det på toppen av alt dumpet et nytt menighetsblad ned i postkassen... Et nytt menighetsblad
er for så vidt en rimelig hverdagslig sak. Men
sånn er det nå med det aller meste – både det
som kjennes trygt og godt, og det som er nytt
og annerledes, truende eller spennende. Før
eller siden er alt hverdag.Tiden som går så fort,
den er stort sett helt vanlige dager.
I dette menighetsbladet kan du som vanlig lese
om hverdager, om tiden som går, om hva som
fyller dagene i menighetene i Averøy og Eide.
Bladet har sine faste spalter: Vi minnes våre
døde, vi feirer våre nydøpte og nygifte og vi
kunngjør når vi på nytt kan samles til gudstjeneste. I dette nummeret ser vi også bakover til
300-årsjubileet for prestelaget «Syvstjernen», vi
får lese en andakt nettopp om tid, og vi får
noen glimt av hva som har skjedd siden sist, og
hva som skal skje framover.
Tiden står ikke stille – og det gjør ikke vi heller. Å skrive en liten sommerhilsen i menighetsbladet er noe av det siste jeg gjør før jeg starter i farspermisjon. Hverdagene mine vil bli litt
annerledes en tid framover. Det vet jeg de vil bli
på kirkekontorene også: Carina skal etter hvert
over i ny stilling som fengselsprest, Ragnhild tar
over for Erik på Eide, og til høsten tar vi imot
en ny medarbeider, Ingibjorg.Vi skal ha helt vanlige dager, alle sammen, men litt annerledes.
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Jeg tenkte litt på dette da jeg for noen søndager siden kjørte forbi ei av de mange vakre
sommerengene vi har fått nyte i solskinnet den
siste tiden. Jeg hadde kjørt forbi der bare noen
dager før – da var enga gul av løvetenner. Nå
var enga hvit. Hver eneste løvetann stod med
hvite fnokk, klare til å bli spredt med vinden.
Det gikk så fort!
Livet forandrer seg hele tiden. Hverdagene blir
stadig vekk annerledes. Kroppene våre forandrer seg, drømmene våre forandrer seg, naturen rundt oss er i endring.Vi står alltid på terskelen til noe nytt. Det er litt av livets hemmelighet – og jeg tenker det er litt av nådens
hemmelighet også: At vi får lov til å stå på terskelen av noe nytt særlig når det gamle gikk i
stykker, at vi får muligheten til å begynne på
nytt – tilgitt, elsket og sett.
God sommer!
Sigurd

Prester kommer, prester går ...
Det er ingen hemmelighet at det har vært noen
vikarprester i drift i Averøy og Eide den siste
tiden. Menighetsbladet kan melde gode nyheter:Vi er fortsatt så heldige at vi skal få ha gode
vikarprester og prestevikarer hos oss i tiden
som kommer.
Noen går…
Carina Møller, sokneprest i Kvernes og
Kornstad, begynner i ny stilling som fengselsprest i Hustad fengsel fra august. I neste nummer av menighetsbladet vil hun dele noen tanker om det – vi takker Carina for tjenesten her
hos oss gjennom mange år, og er glad hun ikke
blir helt borte! Erik Blomstrøm, seniorprest i
prostiet, har vært vikar på Eide i 50%, og avsluttet sin tjeneste hos oss for denne gangen i
begynnelsen av juni. Sigurd A.W. Haugen, sokneprest i Bremsnes, går ut i farspermisjon fra 9.
juni, og blir hjemmeværende denne høsten.
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tillegg får vi bli kjent med Ingibjorg Johannsdottir, som skal være prestevikar på Averøy i
seks måneder fra 1. august. Ingibjorg vil bli nærmere presentert i neste nummer av menighetsbladet. Men for at folk kanskje skal kjenne
henne igjen når hun kommer, så har vi et bilde
av henne her. Velkommen til vårt område,
Ingibjorg.

… og noen kommer (tilbake)
Ragnhild Fuglseth er tilbake i fullt som sokneprest i Eide. Vikar for Sigurd blir Leif Nordahl,
som vi allerede kjenner godt. Denne høsten er
han fungerende sokneprest for hele Averøy. I
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KIRKENS FOLK I EIDE
Kirkekontor: tlf 71 29 61 84
eidemenighet.no
Sokneprest
Ragnhild Fuglseth Mob: 90635391
prest@eidemenighet.no
Kirkeverge
Anne Lise Johnsen tlf 412 48 664
kirkeverge@eidemenighet.no
Organist
Anders Robert Sandvik
tlf 951 46 581/71 29 65 00
organist@eidemenighet.no
Menighetsrådsekretær/
klokker/trosopplærer
Tommy Stormo
tlf 71 51 63 44 / 909 56 111
klokker@eidemenighet.no
trosopplerer@eidemenighet.no

KIRKENS FOLK I AVERØY
Kirkekontor:Tlf 71 51 33 88
man/ons/tors. 10.00-14.00
v/ kontorfullmektig Gerd Meek.
kirkekontoret@kirkeniaveroy.no

www.kirkeniaveroy.no
Fung. sokneprest i Bremsnes
Leif Nordahl
71 5134 02/940 52 818
vikarprest@kirkeniaveroy.no

Soknepr. i Kvernes & Kornstad

Carina Møller tlf 922 30 833
sokneprest.moller@kirkeniaveroy.no

Vikar: Ingibjorg Johannsdottir
71513401 / 401 78 914
ingajo67@gmail.com
Kirkeverge (vikar)
Kristian Futsæter
Tlf. 913 26 730
kirkevergen@kirkeniaveroy.no
Kirkegårdsansvarlig
Rolf Rånes 911 58 833
feste@kirkeniaveroy.no
Kantor
Chris Clifton
Tlf. 71 51 40 76/916 08 207
kantor@kirkeniaveroy.no
Trosopplærer (se under Eide)
trosopplerer@kirkeniaveroy.no
Forsidefoto: Jostein Seljehaug

Glimt fra menighetene
KORNSTAD
50-årskonfirmantene i Kornstad anno
2014 inviteres til samling søndag 24.
august. Terje Haga får ansvaret fra menighetsrådet for festlighetene.
Menighetsrådet takker Oddvei Raanes
for den innsats hun har gjort ved å skaffe
tilveie en oversikt over menighetens kirketekstiler og deres historikk. Kornstad
kirke har 3 alterduker, en eldre duk med
innbrodert KORNSTAD KIRKE, den
andre som ble brukt fram til begynnelsen
av 2000-tallet og den tredje som da ble
tatt i bruk. Den nyeste ble sydd av Paula
Bae etter mønster fra den gamle duken.
Menigheten har 3 messehakler av nyere
dato som er i bruk i bruk i dag. Kornstad
har også 4 messehakler av eldre dato.
Raanes jobber videre med saken for å
finne ut hvordan de gamle messehaklene
og dukene kan oppbevares på en best
mulig måte.
Den gamle julekrybba i Kornstad er
utslitt. Odd Einar Kornstad er utfordret
på å lage ny julekrybbe til kirka.
Løperen i midtgangen og teppet
innenfor alterringen i Kornstad kirke har
blitt meget slitt. Menighetsrådet har nå
besluttet å skifte dette og takker for støtte fra de som måtte ønske å bidra til innkjøp av ny løper og nytt teppe.

Litt statistikk fra menigheten i 2013:
Oppmøtet til gudstjenestene gikk ned
med 8% i 2013 i forhold til 2012, som
igjen er noe lavere enn i 2011. Menighetsrådet har vært opptatt av hvordan vi
skal snu denne trenden. Det å involvere
flere i gudstjenestene tror vi er viktig i
denne sammenhengen. • Det var også en
del færre barn som ble døpt i Bremsnes
kirke i 2013, men her er årsaken først og
fremst at mange som sogner til Bremsnes
av praktiske hensyn har valgt å la sine
barn døpes i Kvernes eller Kornstad.
Nye salmebøker: Bremsnes menighet
ønsker å gå til innkjøp av den nye salmeboka som kom i 2013. Denne vil erstatte
de røde og blå bøkene som vi har brukt i
noen år nå. Siden dette blir et stort økonomisk løft, så kommer det til å bli noen
ofringer til dette formålet utover sommeren og høsten.

KVERNES

Maling av bårehuset ved Bremsnes
kirke: Bårehuset skal få samme farge som
det nye redskapshuset og malingen vil skje
på dugnadsbasis.Vi håper at noen av dere
har anledning til å svinge malekosten i
løpet av sommeren. Det kan gjøres når
det passer for den enkelte. Ta kontakt
med kirkegårdsarbeider Rolf Rånes eller
med kirkeverge(vikar) Kristian Futsæter.
Kirkeverter og medliturger: En viktig
del av den nye gudstjenestereformen er at
flere av menighetens medlemmer skal
delta under gudstjenestene. Dette skjer
blant annet ved at vi har frivillige med som
kirkeverter og medliturger. Her trenger vi
flere frivillige! Hvis dette er noe du kan
tenke deg å være med på, så ta kontakt
med presten eller en i menighetsrådet.Vi
trenger også hjelp til å bake til kirkekaffe
og/eller til å organisere denne.
• Medliturg: Lese bønner, bibeltekster
og kunngjøringer under gudstjenesten.
• Kirkevert: Stå i døra og ønske folk velkommen, dele ut salmebøker og eventuelt
ordne med kirkekaffen etterpå.

26. april organiserte menighetsrådet
etter oppfordring fra kirkevergen, rake/ryddedugnad på gravstedet. Det møtte
opp mange nok til at hele gravstedet ble
ryddet for kvister, løv ble raket sammen
og slik var det klargjort for plenklippingen
som startet ekstra tidlig i år.
8. mai inviterte menighetsrådet igjen til
hverdagsgudstjeneste med påfølgende
middag i Klippen Det ble gitt uttrykk for
at det var godt å kunne «gjenoppleve»
kjente ord og toner fra den gamle liturgien. Menighetsrådet inviterer til hverdagsgudstjenester to ganger i året, vår og høst.
15. mai var den årlige plantedagen på
gravstedet. Averøy Blomster stilte med
planter, menighetsrådet godt hjulpet av
Indre Vel sørget for jord og gjødsel. Kuling
og regn til tross så var det mange som
benyttet muligheten til å få plantet til
17.mai. Det var det godt med kaffe i
Klippen etter en kald tørn i regnværet.
Sommerutstillingene i Klippen er alt
godt i gang. I mai stilte Jostein Seljehaug ut
fotografier fra nærområdet. Mange sikret
seg bilder. I juni er det igjen Bjarne jensen
som overtar med sine malerier. I juli kommer Sissel Johansen med «nordmørsmalerier».
Innkjøp av lysestaker. Menighetsrådet
har vedtatt å gå til innkjøp av to lysestaker. De er tenkt plassert framme i koret
der lysestakene fra stavkirka i dag står.
Disse stakene blir flyttet att og fram
mellom kirkene, noe som ikke er en god
ordning. De nye lysestakene forutsettes
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godkjent av Riksantikvaren. Innkjøp vil bli
dekkes av minnegaver gitt til Kvernes
kirke.
Møte mellom menighetsråd og ansatte
skal etter § 8 i Lov om Den norske kirke
avholdes årlig. Dette har ikke blitt formelt
gjennomført. Menighetsrådet vil invitere
ansatte til menighetsrådsmøtet som er
fastsatt til 17. juni. Her vil det bli samtale
og drøftinger rundt de mange oppgaver
som ansatte og menighetsrådet har felles
i arbeidet for Kvernes menighet.
300-årsmarkering for «Sjustjernene» blir lagt til torsdag 31. juli, med
foredrag av Otto Gussiås. Litt om disse
«Sjustjernene» og hva de foretok seg
finner du mer om på et annet sted i bladet.

Takk for minnegave
Menighetsrådet i Kornstad takker for
minnegaven gitt etter Ågot Stene,
Steinsgrenda. Familien har selv kjøpt
inn og gitt 3 benker til Kornstad kirkegård. De er allerede satt ut og tatt i
bruk.

Fra redaksjonen
Vi håper at alle våre lesere denne gangen
finner menighetsbladet i postkassen sin.Vi
beklager at det de to siste gangene har
vært mangler i distribusjonen, spesielt på
Averøy. Men, nå prøver vi noe nytt! Fra og
med dette nummeret kommer bladet
med posten. Vi håper det vil fungere tilfredsstillende, og vil gjerne ha tilbakemelding fra våre lesere. Denne ordningen vil
bli noe dyrere for oss. Derfor er vi glad
for den økonomiske støtten vi kan få. Du
finner kontonummeret foran i bladet. Før
vi ønsker dere en riktig god sommer kan
vi «sakse» litt fra bladets årsmelding:
Det har vært et godt arbeidsår, mye tilgang på stoff til bladet og mange positive
tilbakemeldinger fra lesergruppen. Bladet
bærer seg godt økonomisk, takket være
mange trofaste givere! TAKK!
Så hilser vi alle våre lesere en riktig god
sommer!
Redaksjonen

Vi ønsker alle våre lesere
en riktig god sommer!

Andakten

«Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt.»
Kol. 4:5

OM TID

Det kjennes som om tiden går fortere for hvert år
som går. Den tiden som før virket uendelig lang og full
av utallige muligheter, blir det mindre og mindre igjen
av, den passerer som øyeblikk. Jeg kan ikke få den til å
gå sakte. Jeg kan ikke skru den tilbake, og jeg kan ikke
få den til å gå i en fart som passer meg.
Jeg tenker på tiden som min tid, som noe som tilhører meg. Jeg vil ha oversikt over tiden, så jeg kan kontrollere den. Min tid. Mitt liv.
«Jeg har ikke tid.» En av de vanligste frasene
vi hører.
Det er nok av dagene jeg begynner med å
sitte med kaffekoppen og ikke greie å tenke ut
hvordan jeg skal rekke alle pliktene mine. Hvor
skal jeg ta den nødvendige tiden fra? Det er
Imbi
som å bevege seg i en tykk tåke. Jeg ser
Rangøy
ikke
langt, jeg går sakte og tar korte skritt.
oversetter
Men min tid tilhører egentlig ikke meg. For
all tid tilhører Gud, det er hans gave. Bibelen sier
at alle våre tider kommer fra ham.
Å forstå dette sprer den tykke tåken og gir meg en retning å

gå i. Når jeg er redd for ikke å ha nok tid til alle oppgavene mine,
blir jeg mint om at det ikke er sikkert en time har 60 minutter
for Gud. Jeg har opplevd mange dager lagt i Guds hånd som har
hatt mer enn 24 timer.
Guds tid er her og nå. Det er akkurat nok. Øyeblikket, dagen i
dag vet jeg at jeg har. Om morgendagen vet jeg ingenting. Om
tidene som kommer vet jeg ikke annet enn at de tilhører Herren.
Jeg kan heller ikke ta dem på forskudd. Det er som presten i min
estiske menighet sa: «Du må vente på Guds tider, du kan ikke gå
forbi dem.»
Altså, tiden er ikke min eiendom. Det er Guds ressurs.Tiden er
akkurat så lang som den må være. Når jeg erkjenner overfor Gud
at denne dyrebare ressursen tilhører ham og ikke meg, oppdager
jeg at jeg ikke mangler tid. Det blir tid til overs.
Og i dag kjenner jeg en forsiktig glede ved inngangen til dagen.
Dagen venter meg med alle sine oppgaver, men jeg trenger ikke
å skynde meg. Alle timene i den kommer fra Gud, de rulles ut
foran meg som et teppe av gulltråder. Og alle gjøremål kan jeg
gjøre i fellesskap med Gud, han som all universets tid tilhører.
Amen.

Kjære Eide-konfirmanter 2014!
Er konfirmanttida alt over? Ja, samlingene,
frivillige gudstjenester og gudstjenester
med møteplikt, lysmesse, ungdomsgudstjenester, konfirmanthelg på Sørheim, overhøring og forbønnsgudstjeneste, selskapene,
nå er det gjennomlevd og nå vet dere hvordan det var. Nye dager og nye utfordringer
kommer imot dere i jamn strøm. Men er
det over, eller har det bare så vidt begynt?
Jeg håper vi har satt i gang en prosess som
fortsetter sjøl om gavene er pakka ut og
det nærmer seg tida for takkekort.
Jeg håper at dere har fått ei nysgjerrighet
på livet med Gud, på trua, på hva det er
som står i bibelen og hva det betyr for oss
i dag. Jeg håper at vi har gitt dere undringa
og et ønske om å tenke sjøl. Jeg håper at
dere har opplevd at dere alltid har muligheta til å be, til å legge hele livet med gleder
og sorger fram for Gud, til å be for hverandre, til å takke for alt som er godt.
Jeg håper at dere har fått kjenne dere

hjemme
og
godt mottatt på
gudstjenestene
som dere har
vært på. Jeg
håper at dere
fikk
kjenne
dere som deltagere i bønner,
salmer, trosbekjennelse og
nattverd,
at
dere fikk oppleve dere som en
viktig del av
gudstjenesta, og
at dere har lyst og mot til å komme igjen.
Jeg håper at samtalene vi har hatt om livet,
nestekjærlighet og skaperverk har gitt dere
etisk ballast til å gjøre god valg i livet, til
beste for dere sjøl og for menneskene
rundt dere.

Babysang i Eide

På bildet fra v. Sina,Valborg, Sigurd, Marina, Sara, Ellinor, Benedikte, Aksel, Anna,
Phillip, Hege, August, Marianne og Sigurd.

Vi har hatt en
kjempefin
vår
med babysang på
Eide
bedehus.
Valborg S. Hagerup-Jenssen og
Ragnhild Fuglseth
har ledet samlingene sammen med
Sigurd, Sina og
Ellinor Synnøve.Vi
har sunget og
spist sammen og
fått lov til å se
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Det har vært fint å få være sammen med
dere denne tida, fint å få dele tanker, alvor
og latter. Takk for fellesskapet. Jeg ønsker
dere alt godt i livet!
Erik Blomstrøm

mange flotte babyer som har blitt ganske
mye større i løpet av våren. Selv om en
noen sanger byttes ut for hvert semester
har vi tatt med oss videre blant annet
«Babysamba», «Det skjer et under i verden» og «Guds kjærlighet er rundt om
meg». Babyene synes det er gøy med såpebobler og rytmeinstrumenter. Det er også
fint for foreldrene å møtes og prate!
Til høsten håper vi noen andre har lyst til
å lede babysang på Eide. Ta gjerne kontakt
med Ragnhild dersom du har lyst. (Tlf.
90635391)
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«Syvstjernen»
I år er det 300 år siden de syv prestene fra Nordmøre og Romsdal gikk
sammen og fikk sendt et «klageskriv» til kongen i København.Vi som
en gang pugga kirkehistore på skolen
gjenkjenner navnet, men skjønte vel
ikke helt hva de fikk utrettet med
sitt skriv.Vi har funnet fram en artikkel som sokneprest Torolv Blomstrøm skrev i forbindelse med et
temanummer for Menighetsbladet i
1988. Vi gjengir den tilnærmet i sin
helhet her. De kommentarer om
Kvernes slik det var for vel 25 år
siden, er ikke nødvendigvis gjeldende
i dag.
Prester samlet på Kvernes kom til å påvirke og fremskynde den første skoleloven
som kom i 1739.
Bakgrunn i Tyskland
I de første årene av 1700-tallet dannet det
seg en spesiell pietisme i byen Halle i
Tyskland. Den skiller seg en god del fra det
som senere er lagt i ordet pietisme. Opphavsmannen til retningen var Phillip Jacob
Spener. Hovedsynspunktet var at i kristendom gjelder det ikke bare den rette lære,
men også liv. Den andre store «Halle-pietisten», August Hermann Francke, var
prest og professor i Halle. Hos ham foldet
troen seg ut i et usedvanlig aktivt liv. Det
var Francke som ga støtet til senere tiders
skoleutvikling – selv om pedagogikken har
måtte gå andre veier siden. Skoleidéene
kom snart til å slå bro over til Kvernes,
hvor underlig dette enn kan høres. Men tilbake til datidens Halle i Tyskland. Der tok
Francke seg særlig av de fattige og barna
deres. Han bygget skoler for dem. De rike
hadde råd til å holde huslærere, mens de
fattige var blitt uten opplæring. Det ble
startet både boktrykkeri og bokhandel. I
1710 ble det også startet en bibelanstalt
og 8 år senere ble det gitt ut en stor ettbindskommentar til de fire evangeliene.Av
dette verket finnes det for øvrig et
eksemplar på Kvernes prestegård.
Prestelaget «Syvstjernen»
Syv yngre prester i Romsdal og på
Nordmøre hadde i København i studiedagene møtt strømningene fra Halle og skoleidéene derfra. Og disse tankene var de
levende opptatt av også i sitt arbeid. De
ville virkeliggjøre mest mulig av det i sine
egne menigheter. Disse 7 prestene dannet
derfor omkring 1714 et studie- og
arbeidsfellesskap, og de kalte sin forening
«Syvstjernen». De kom til å gjennomføre
6

det mest aktive prestesamarbeidet vi kjenner til i datidens Danmark/Norge. De
møttes fortrinnsvis på Kvernes. Der var
Amund Barhow sokneprest. Svigersønnen,
Eyler Hagerup, var kommet dit som kapel-

Amund Barhow; sokneprest på Kvernes og prost for
Nordmøre prosti.

Eyler Hagerup; kapellan på Kvernes, og gift med
Barhows datter. Han var sønn av tidligere sokneprest på Kvernes, Hans Hagerup. Eyler var født på
Kvernes og skulle derfor kjenne godt til de lokale
forholdene, med tanke på brevet som ble sendt.
Eyler Hagerup ble senere biskop.
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lan to år tidligere. Han var sønn av Barhows forgjenger på Kvernes, Hans Hagerup. Han var derfor født på Kvernes og
døpt i Stavkirka. Både Amund Barhow og
Eyler Hagerup ble med i «Syvstjernen»,
sammen med sokneprest Thomas von
Westen i Veøy, sokneprest Nicolaus
Engelhart i Nesset, residerende kapellan
Peder Strøm i Bud, sokneprest Mentzer
Ascanius i Aure og den lærde magister og
prost, Jens Juel i Tingvoll. Det ser ut til at
de møttes ofte på Kvernes, men kom også
sammen i Tingvoll.
Lokal bokmisjon
Riktignok var «Syvstjernen» et studie- og
samtalefellesskap, men disse prestene ville
også hjelpe folk i menighetene til et høyere kunnskapsnivå. De la derfor sammen
penger og kjøpte inn bibler, salmebøker og
andaktsbøker som de delte ut. De som
hadde råd, betalte for bøkene. De som
ikke hadde penger, fikk bok som gave. De
hjalp også mange til å lære å lese.
Syvstjernens bokspredning er årsaken til at
Johan Arndts «Sande Christendom» ble
den mest leste oppbyggelsesboken på
Nordmøre i de neste hundre år, og ennå
finnes et eksemplar av en annen oppbyggelsesbok fra denne tiden på Kvernes
prestegår, nemlig Brochmanns «Huspostille».
Nødrop til Kongen
Det som har festet syvstjerneprestene til
historiens blader, er ikke av lokal karakter,
men det som skjedde på Kvernes prestegård den 17. april 1714. Da undertegnet de
en henstilling til Kongen o København. De
bar fram en klage på tidens umoral og sa
at verken kirke eller øvrighet tok sitt kall
alvorlig nok. Innledningsvis skriver de –
«Naar faa Guds Børn undtages, da skiller
Intet paa os og vore hedenske Forfædre,

Nicolaus
Engelhart;
sokneprest
i Nesset.

end at vi kaldes Kristne...». De hadde klare
forslag til forbedringer av tilstandene. De
oppga navn på tre professorer i København, som de ba Kongen oppnevne til
«sensorer» for å overveie deres klager og
forslag. Kongen gjorde dette og de tre professorene fikk brevet oversendt ved midtsommerstid. De ønsket gjerne videre
utredninger fra «Syvstjernen».
Prestene lot ikke vente på seg. Vel en
måned senere kom de sammen på Tingvoll
prestegård og undertegnet et utførlig forslag. De skrev at det trengtes
• «midler til Informasjon» • «saasom gode
Bøger, Klokkere, Skolemestere» og de sa
videre: • «Faa har lært at lese, mindre har
Forstand paa det lidet de læser, og den
allermindste Deel har selv Bibel.»
Utsending til København
Da syvstjerneprestene hadde undertegnet
ennå et skriv, bare vel en måned senere,
ble de grepet av panikk. De kom til å tenke
på at de rett og slett kunne bli anklaget for
oppstand mot det øvrige embetsverk. De
fant det derfor best å sende en talsmann til
København for å forklare seg og eventuelt
forsvare deres standpunkt og ønsker.
Valget falt på Kvernes-kapellan (senere
biskop) Eyler Hagerup. De skillinget sammen 200 riksdaler til reisepenger for ham,
og han dro i vei.
Hagerup var den energiske
typen med både stor veltalenhet og evne til å ta
avgjørelser og han ble
hørt både i kongehuset
og av professorene.

arbeid
Selv ble kanskje syvstjerneprestene skuffet, ettersom tiltakene fra Kongens side
gjaldt mer fjerne egne enn der de arbeidet.
Fredik 4. handlet for så vidt raskt. Innen
årets utgang oppnevnte han et «misjonskollegium» til å ta seg av både ytre misjon
og tilstandene innen Kongens riker.
Umiddelbar virkning fikk syvstjerneaksjonen på bibelprisene. Før hadde en bibel
kostet 10 riksdaler. Etter nyåret 1715 ble
bibler å få kjøpt for 1 riksdaler. 90 % prisnedgang gjorde bibler tilgjengelige for de
fleste. Dette fikk uvurderlig betydning.
Mange har antatt at deres innflytelse
begrenset seg til dette. Men vi vil påstå at
den spente over flere felt.
Det syntes etter hvert klart at syvstjer-

Thomas von Westen; sokneprest i Veøy. Han var den
som sto bak dannelsen av dette arbeidsfellesskapet som senere fikk navnet «Syvstjernen».

neprestenes klage til Kongen motiverte og
fremskyndet både innførselen av konfirmasjon i Danmark/Norge i 1736, og vedtaket
av Lov om almueskoler av 23. januar 1739.
Disse sju prestene møttes jevnlig til
møter der de samtalte om det som opptok dem. Dette er nærmere beskrevet i
brevene som gikk til København, og disse
kan man finne i sin helhet i nettutgaven av
Menighetsbladet.
Der finner en også to bilder fra
prester og andre som var samlet på Kvernes i 1914 til 200årsjubileet. - Til høyre her
ser du et lite utdrag fra
det ene bildet du finner i
større versjon på nettet.

Informasjon fra
Averøy kirkelige fellesråd om
begravelser i Averøy
Averøy kirkelige fellesråd har 3 faste ukedager som det tilbys begravelser på: tirsdager, torsdager og fredager. Av og til forekommer det enkelte datoer blant disse
ukedagene som det likevel kan være vanskelig å gjennomføre begravelser på. Det
kan være pga. eksterne møter, kurs eller
fagsamlinger for prestene eller fellesrådets
ansatte som vanligvis er involvert ved
begravelser. I disse tilfellene er dette kjent
i god tid på forhånd, og begravelsesbyråene
varsles fortløpende om at de må unngå å
oppgi disse datoene til de pårørende som
aktuelle for begravelse.
Vi har imidlertid stor forståelse for at
pårørende kan ha sterke ønsker om en
bestemt dag med tanke på at mange har
lang reisevei etc. Fellesrådet vil i noen av
disse tilfellene likevel kunne klare å finne
løsninger som gjør at de pårørendes
ønsker kan imøtekommes. I andre tilfeller
vil det ikke være mulig for fellesrådet å stille med bemanning uten at dette påfører
fellesrådet en god del ekstra utgifter og
merarbeid. I slike tilfeller hvor en dato som
i utgangspunktet ikke er tilgjengelig for
gravferd, men er sterkt ønsket, kan det bli
slik at ekstrakostnadene som den nødvendige ekstrabemanningen medfører, dekkes
av de pårørende. Dette vil i hovedsak dreie
seg om lønns- og reiseutgifter til ekstraressursene som settes inn. Beløpene vil
variere i hvert enkelt tilfelle.
Averøy kirkelige fellesråd ønsker å være
fleksible overfor de pårørendes ønsker,
samtidig som vi også må ivareta våre ansattes behov for forutsigbarhet i hverdagen.
På denne måten kan fellesrådet imøtekomme de pårørendes behov i noe større
grad, uten at dette går utover andre oppgaver som fellesrådet bærer det økonomiske ansvaret for.
Kirkevergen i Averøy
Kristian Futsæter
Vik. kirkeverge

Resultatet
av
«Syvstjernens»
Jens Juel; sokneprest i
Tingvoll. Han var «sekretær»
og førte i pennen selve klageskriftet som ble oversendt
kongen i København.
Syvstjernen-prestene
Peder
Olsen Strøm; sokneprest i Bud og
Mentzer Ascanius; sokneprest i Aure
fant vi ikke noe maleri av.
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Vi går til kirken
Søndag 22. juni · 2. s i treenighetst.

Søndag 17. august · 10. s i treenigh.t.

Søndag 14. sept. · Vingårdssøndagen

Matt 3,11-12 Døpe med Den hellige ånd og ild

Luk 5,27-32 Å kalle syndere til omvendelse

Matt 20,1-16 Arbeiderne i vingården

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Kirkekaffe.

Småbåthavna på Kvernes kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste. Ingibjorg Johannsdottir.Takkoffer.

Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 29. juni · 3. si treenighetst.

Bålhuset på Vevang kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
◆
Søndag 24. august · 11. s i treenighetstiden

Kvernes kirke kl. 11.00
v/biskop Ingeborg Midttømme m.fl.
Feiring av Averøy kommune 50 år.
Bremsnes kirke kl. 19.00
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.Takkoffer.

Jes 25,6-9 Herrens festmåltid

Kornstad kirke kl. 11.00
V/Møller. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00.
v/Fuglseth. N attverd.Takkoffer.
◆
Søndag 6. juli · 4. s i treenighetstiden
Mark 10,17-27 Den rike, unge mannen

Kvernes kirke kl. 11.00
v/Leif Nordahl. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd.Takkoffer.
Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 13. juli · 5. s i treenighetstiden
Matt 7,15-20 Treet skal kjennes på fruktene

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Nattverd.Takkoffer.
◆
Søndag 20. juli · Aposteldagen
Luk 5,1-11 Simons fiskefangst

Gaustad kapell kl. 11.00
v/Tommy Stormo. Nattverd.Takkoffer.
◆
Søndag 27. juli · 7. s i treenighetstiden/Olsok
1 Mos 16,1-13 Hagar gir Gud navn/Joh 12,24-26
Hvetekornet

Kvernes stavkirke kl. 11.00
Olsokgudstjeneste v/Møller.
Kvernes stavkirke kl. 20.00
Aftensang v/Møller. Åpning av kystpilegrimsleden.
◆
Søndag 3. august · 8. s i treenighetst.
Matt 6,19-24 Skatter i himmelen og på jorden

Kornstad kirke kl. 19.00
Kveldsmesse v/Nordahl. Nattverd.
Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Nordahl. Nattverd.Takkoffer.
◆
Søndag 10. august · 9. søndag i treenighetstiden
Matt 11,28-30 Jesus gir hvile

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Ingibjorg Johannsdottir.
Eide kirke kl. 11.00
v/Tommy Stormo. Nattverd.Takkoffer.
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Matt 23,37-39 Som en høne samler kyllingene

Kornstad kirke kl. 11.00
v/Ingibjorg Johannsdottir. 50-årskonfirmanter. Konfirmantpresentasjon.
Nattverd.
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Nordahl. 50-årskonfirmanter. Nattverd.
◆
Søndag 31. aug. · 12. s i treenighetst.
Neh 9,19-21 Gud sørger for Israel i ørkenen

Kvernes kirke kl. 11.00
v/Nordahl. 50-årskonfirmanter. Konfirmantpresentasjon.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Fuglseth.
Nattverd.Takkoffer. Utdeling av 6-årsbok.
◆
Søndag 7. sept. · 13. s i treenighetst.
Matt 25,14-30 Lignelsen om de ti talentene

Kornstad kirke kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste v/Knut Aston Eikrem
m.fl. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 19.00
Presentasjonsgudstjeneste av årets konfirmantkull v/ Fuglseth. Nattverd.Takkoffer.
◆

SOMMERKONSERTER I
KVERNES KIRKE
19.06 Geir Opaas, trombone m.fl
03.07 Ruth Elin Mork og 4voksne
10.07 Familien Urtans, fra Latvia og
Quernes Mandssangerforening
24.07 Duoen Zweieley Pfeifferey
07.08 Vibeke Breian, saksofon;
Johan Martin Røsand, orgel
Alle konserter kl. 20.00. Kollekt.
Vel møtt til årets sommerkonserter!
03.08 Kl. 16.00 Averøystevne (NRI) (foreløpig ukjent sted)
Kårvåg bedehus
22.08 kl. 19.30 Kårvågstevne (NLM)
24.08 kl. 16.00 Kårvågstevne (NLM)
Følg for øvrig med på plakater og i TK.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd.Takkoffer til
HimalPartner.
◆
Søndag 21. sept. · 15. s i treenighetst
Matt 5,38-48 Elsk deres fiender

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høsttakkefest. Ingibjorg Johannsdottir og
Stormo. Utdeling av 6-årsbok. Speiderne.
Takkoffer.
◆
Søndag 28. sept · 16. s i treenighetst.
Mark 7,31-37 Jesus helbreder en døvstum

Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store. Ingibjorg
Johannsdottir. Utdeling av 4- og 6-årsbok.
Mulig dåp. Nattverd.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store. Ingibjorg
Johannsdottir/Stormo. Utdeling av 4-årsbok.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd.Takkoffer.

Nettutgaven
Husk at bladet kommer med fort dobbelt
så mange sider i nettutgaven. Denne gang:
Konfirmantene anno 2014, større bilder i
sakene om flyktningene og «Syvstjernen»,
trosopplæringssaker med større bilder og
pinsestoff og annet fra Kristelig Pressekontor, bl. a. Stikk innom hjemmesidene
våre og les og se. Men husk at den utvidede utgaven kommer litt stykkevis i dagene
og ukene framover.
Tommy redaktør

Trosopplæringen
6-årsbøker: I august og september
6-årsklubben: I august og september
Øystein og Chris: 13.-14. september
4-årsbøker: September og oktober
LysVåken: November (Averøy)
Juleverksted: Desember
... og mer skjer også. Følg med på Facebook
og nettsider. Datoer m.m. kommer etter
hvert på nettutgaven, og høstens utgave av
Menighetsbladet vil inneholde flere detaljer,
i et eget bilag. Invitasjoner sendes også...
FB: Søk på Kirken i Averøy og
facebook.com/eidemenighet

Vår salme: O Store Gud
Å finne en favorittsalme er ikke lett. Noen
minner meg om julen og noen minner meg
om appelsin, kvikklunsj og påske. Andre
igjen minner meg om livet. De siste er de
personlige salmene; de som minner meg
om dåpen til barna mine og ekteskapsløftet jeg gav.
Når jeg nå må velge, så tar jeg en som har
vært relevant i livet mitt noen år. Det er
salmen «O store Gud».
Jeg glemmer aldri den dagen da jeg stod
alene i gangen i trettende etasje i sentralbygget på NTNU. Jeg hadde levert masteroppgaven min, og var på vei ut i verden. Jeg
var blitt sivilingeniør. Jeg trodde at fem år
på universitetet skulle gjøre meg smart. Da
dørene til instituttet ble lukket, måtte jeg
stoppe opp: «Hva med alle ligningene som
ikke ble løst? Hva med alle de fysiske fenomenene jeg ikke kunne forklare? Skulle jeg
møte verden nå?» Skremt forlot jeg NTNU og startet i arbeidslivet.
Grunnen til at jeg tar frem denne opplevelsen i dag er at denne dagen er første
dagen da jeg virkelig forstod hvor stor
Gud må være.Akkurat som i første vers av
sangen. Jeg har lest min andel fagbøker, allikevel er jeg mer forvirra enn noen gang. En
god kollega ga meg en gang følgende råd:

O store Gud
O store Gud, når jeg i undring aner,
hva du har skapt i verden ved ditt ord.
Ser universet med de mange baner,
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord;
*/* Da bryter lovsang ifra sjelen ut,
O store Gud, o store Gud! */*
Når jeg i skriften ser du mange under,
som Gud har gjort fra første Adams tid.
Og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livet strid.
Refr.

«de menneskene som sier at de kan noe
full og helt, det er de du ikke skal lytte til.»
Et godt råd. Jo mer jeg leser, jo større blir
Gud. Det er dette det første verset i salmen handler om for meg. Vi kan kun ane
konturene av det store Gud har skapt. Som
Paulus sier i det første Korinterbrevet så
kan vi kun forstå verden stykkevis. Lærelyst
og nysgjerrighet er derfor gaver vi kan ta
med oss hele livet. Heldigvis. «Da bryter
lovsang i fra sjelen ut, O store Gud».
Annette Ugelstad

Utmerkelser og diplomer
Eide menighets aspirant- og barnekor 2014

Når jeg så vet at Kristus lot seg føde,
Ja, at han gikk omkring og gjorde vel.
Inntil han sonet verdens synd og døde,
og oppsto for å frelse hver en sjel:
Refr.
Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se.
Vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne:
*/* Da bryter lovsang ifra sjelen ut,
Takk, store Gud, takk, store Gud */*

På pinsetur opp kleiva

Gjennomgang av spørsmålene turdeltakerne fikk utdelt nede ved kirka,
måtte til etter litt grilling og turkos. Carina prest ledet fasitavsløringen. Og
var selv på det vinnende laget, andre året på rad...

Det har blitt pinsetradisjon med gudstjeneste på Kornstad
og tur opp Kornstadkleiva med grilling på toppen. Så også
dette året. En fin tur fra kirka og opp på parkerings- og rasteplassen på toppen, der grillene sto klare og praten gikk livlig mens to oppgaveark ble løst ferdig.

Barnas misjonsdag er dagen for utmerkelser til medlemmer i Eide
menighets barne- og aspirantkor. Ikke så mange kunne møte denne
dagen, men alle får sine fortjente utmerkelser. På gudstjenesten var iallfall Sofie, Sigrid og Helene. I tillegg var Daniella og Kaja med på bildet
de har vært medlem i år utenom utmerkelsene dette året.
(Fotos:Tommy Stormo)
1-årsknapp: Aspirantkor: Ailè 5-årsmedalje
Halås Hasseløsæther, Alida Tøsse, Barnekor
Andrea Riise Torhus, Johanne Elisabeth Halås Heimen, Karoline
Silseth Aspen, Jule Mende, Marit Silnes Straumsnes, Lina Marie
Solbakk, Olava Mari Solli Vass- Søvik Listaul, Pernille Kile Holberg
gård, Sigrid Leirmo Nås, Sigrun
Magnussen Sylte, Vilde Hammer- 7-årsmedalje:
bukt
Barnekor
Sofie Risvik
Litt for kaldt for bading i kulpen, men jammen var det
3-årsmedalje: Aspirantkor:
ikke fisk der en kunne forsøke se etter.
Helene Saffert
Menighetsbladet
Menighetsbladetfor
forAverøy
Averøyog
ogEide
Eide
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DØPTE
Kvernes sokn
02.03 David Aasen-Selnes
Malin Fredriksen
27.04 Stian Silva Vebenstad
Marie Elise Ødegård Heinonen
01.06 Ella Sofia Utheim Kornstad
Kornstad sokn
09.03 Hanna Haga Hoel
Neri Leander Sandøy Skanke
23.03 Ida Vevang Kornstad
Bremsnes sokn
23.03 Daniel Andersen Ohrvik
Sean Louis Foss Nadolski
Isak Kvisvik Hoseth
13.04 Mathias Egon Karlsen
25.05 Venil Fagerli
Sofie Haldorsen Brandvik
Hermine Leithe Kvarsvik
08.06 Nikolai André Visnes
Olav Nystøyl

Eide sokn
16.03 Alane Catharina
Børresen Sporsheim
23.03 Carolyn Guo Opstad
Isac Gaustad
06.04 Oddveig Ingebjørg Eninga
Hedda Finholt Teistklub
13.04 Eila Eidsæther
20.04 Elisabeth Karin Ohayas Eide
17.05 Bella Dempsey

VIGDE
Bremsnes sokn
24.05 Lise Nekstad Brandstad og
Knut Evert Øksenvåg
31.05 Evy Kristin Strand Bøe og
Roy Eddi Bøe
07.06 Veronica Annette Hoem og
Stig Olav Lysø

Eide sokn
19.04 Hege Johanne Vassgård Gjetøy
og Asbjørn Hagset Amundsen
23.05 Lilia Mendez og Oskar Kjøl
31.05 Ingeborg Brun og
Ørjan Stokland
07.06 Katrine Finholt og
Stian Magne Teistklub

Småbarnstreff på Halåssetra

DØDE
Kvernes sokn
07.03 Mary Strand f. 1927
Kornstad sokn
02.05 Magne Egil Roksvaag f. 1945
Heidi Margrete Slatlem f. 1965
Bremsnes sokn
27.02 Ole Strupstad f. 1929
07.03 Magnar Herø f. 1924
19.03 Ivar Tomassønn Nygård f. 1940
Marie Jonetta Bjørshol f. 1921
20.03 Alfred Reidar Søbstad f. 1927
25.03 Mary Langbakk f. 1919
18.04 Bjørg Nordhopbakk f. 1923
01.05 Ingeborg Dahlen f. 1925
02.05 Åse Smistad f. 1929
Eide sokn
10.03 Anna Kristine Eide f. 1925
14.04 Karstein Agnar Lyngstadås f. 1930
25.04 Bjørg Sandvik f. 1932
29.04 Ivar Åsebø f. 1942
02.05 Håkon Bolli f. 1924
15.05 Oskar Eriksen f. 1920
30.05 Oddvar Gjengstø f. 1927

Program for Rangøyweekend
Fredag 5. sept:Velkomstkaffi og innkvartering frå kl 16.00.
kl. 18.00: Kveldsmat.
kl. 19.30: Syng med oss i Kårvåg bedehus.
Atlanterhavskameratene, Asmund og
Inger Lise Smenes, Misjonsglimt.
Lørdag 6. sept. kl. 09.00: Frokost
kl. 10.00: Knut Aston Eikrem: ”Et rett og
sunt selvbilde – Hva sier Bibelen – Hva er
erfaringen fra sjelesorgen.
kl. 12.00: Lunch
kl. 13.00: Knut Aston Eikrem: ”Å leve rett
med hverandre - Bibelsk veiledning –
Erfaring fra sjelesorgen.
Kl. 14.00: Kaffi
Kl. 17.00: Grilling. Deretter: Sang- og
delekveld v. Gerhard Silset med fleire.
Søndag 7. sept. kl. 09.00: Frokost
kl. 11.00: Gudsteneste i Kornstad kyrkje
der Knut Aston Eikrem preiker.
kl. 13.30:
Middag.

25. mai var det et stort turfølge som la
avgårde til Halåssetra.Vi skulle ha utendørs
småbarnstreff, og inviterte med de som
har vært på babysang i tillegg. Noen ble
trillet, noen ble båret i bæremeis eller
bæresele og noen gikk selv hele den lange
bakken opp til setra. Vi sang mange artige

sanger, fikk høre en liten andakt og spiste
matpakke. Det var kjekt å komme seg ut
på tur sammen! Nå er det bare å glede seg
til høsten - da blir det småbarnstreff annen
hver søndag, vanligvis på Eide bedehus.
Ragnhild Fuglseth
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Prisar for heile opphaldet: kr. 1000 pr.
person i dobbeltrom med oppreidd seng.
Kr. 500 pr. person om du har med campingbil/vogn.
Nærare opplysningar og påmelding til
Sigurd Stige tlf 94 27 63 35 eller
sigurd.stige@gmail.com

En spennende mulighet!
Vi har i løpet av det siste året fått
noen nye innbyggere på Averøya; flyktninger som kommer fra Eritrea og
Syria. Flere kommer trolig i løpet av
sommeren og høsten.
- Så spennende, tenkte jeg, og tok kontakt
med flyktningekonsulent Malin Sørvik
Gustad i fjor høst. Dermed ble jeg en slags
kontaktperson for Luam (10 år) og hennes
mamma, Senait. Denne oppgaven delte jeg
etter hvert med Hilde og Kristian Fut-sæter.
Jeg troppet opp på døra med en blomsterhilsen, ønsket dem velkommen til Averøya
og ble tatt veldig godt i mot. Litt språkvansker hadde vi kanskje i starten, men med litt
engelsk, bittelitt norsk, mest fingerspråk,
humor og godvilje, gjorde vi oss forstått.
Etter hvert har kommunikasjonen glidd lettere og vi har litt av hvert å prate om.
Jeg har alltid likt å bli kjent med mennesker fra andre land og kulturer og nå har jeg
fått «verden» i gave hit til meg. Det har du
også! De nye naboene vi har fått til øya
ønsker å bli kjent med oss og de ønsker å
praktisere det norske språket som de går
på skole for å lære. Jeg håper dere er flere
der ute, som ønsker å bli kjent med dem?
Har vi nok med oss selv?
Vi nordmøringer er jo ikke så veldig utadvendte av oss. Vi kvier oss kanskje for å ta
kontakt uoppfordret eller å snakke med
noen som vi ikke kjenner. Og så har vi det
jo så travelt alle sammen! Har vi nok med
oss selv, vårt og våre? Hvis du tar sjansen på
å bli kjent med en av disse, så tror jeg at jeg
kan love deg; du kommer rikere ut av det.
De gangene i livet der jeg har tatt sjansen på
å riste «nordmøringen» av meg, har jeg
erfart at det kan ende med både glede (for
begge parter) og langvarige vennskap.
Dessuten blir en litt klokere av å møte mennesker med andre livserfaringer enn en selv.

Kontaktpersoner søkes
Kan du tenke deg å være kontaktperson for
en av flyktningene? Malin behøver flere
slike. I praksis betyr det at du blir introdusert for en person eller en familie. Det som
forventes er at du setter av litt tid til å bli
kjent og kanskje også bistå litt praktisk i
starten.Ta en tur på biblioteket sammen, gå
en tur, invitere med til kirke (de fleste av
dem som har kommet hittil, er kristne),
handle mat sammen (hva er hva i disse hyllene?), ta en kjøretur og vise fram den flotte øya vår, invitere til kaffebesøk eller en
enkel middag. Behovene og ønsk-ene kan
være forskjellige. Du kan kanskje regne med
litt hyppig kontakt i starten og så blir de
mer selvhjulpne og får utvidet sitt kontaktnett etter hvert.
En hel bygd trengs
Et afrikansk ordtak sier at det skal en hel
landsby til for å oppdra et barn. Etter min
mening trengs det ei hel bygd til for å integrere en flyktning også, fordi jo flere vi er til
å ta imot og ta oss av, desto bedre sjanser
har de til å finne seg til rette, lære seg språket og ta del i samfunnet på lik linje med oss
andre. Jeg introduserte Senait og Luam for
Hilde og Kristian Futsæter, slik at vi etter
hvert ble to familier som delte på oppgaven

som kontaktpersoner. Delt glede, gjør dobbelt glad!
Malin har hovedansvaret for flyktningene
som kommer til øya. Hun bistår med det
som trengs av informasjon og praktisk hjelp,
i tillegg til at alle deltar i et obligatorisk opplæringsprogram. Malin rekker likevel ikke alt
alene og hun ønsker seg flere som kan hjelpe flyktningene med å finne ut av og forstå
hvordan vi gjør saker og ting her i landet. Å
bli integrert, heter det visst så fint.
Hvis dette høres ut som litt for mye ansvar
(noe det slett ikke trenger å være), så kanskje du rett og slett kan tenkte deg å bli
kjent med en eller flere av dem? Det er det
det først og fremst handler om: Å være en
nabo, en venn og et medmenneske.
Bremsnes menighetsråd ønsker å utfordre
deg som enkeltperson, men også menighetene, organisasjoner og lag på Averøya, til å
være med og ønske flyktningene velkomne
hit. De kommer med ulik bakgrunn og forskjellige erfaringer. Målet er at de skal føle
seg hjemme her hos oss og dette er vårt
felles ansvar.
Hvis du har lyst til å engasjere deg på en
eller annen måte, ta kontakt med Malin
Sørvik på mobil nr. 941 34 870
Else Mari Strand

Kapellet på Langøya renoveres på dugnad
Menighetsbladet har stadig hatt små
drypp de siste årene, fra arbeidet som
foregår i og rundt Langøy kapell. Det er
ikke lenge siden det ble fornyet inne, og
våren 2014 har man skiftet hele østveggen. Bordkledningen er skiftet og de to
vinduene er også skifte. Det betyr at alle
vinduene i hele kapellet er skiftet siden
dette arbeidet startet opp for noen år
siden.
- Dugnadsinnsatsen har vært fenomenal,
skryter og takker kapelleder Eva Toril
Strand, i skrivende stund i Nordsjøen på
fiske. Men samtidig som selve kapellet får
seg en oppussing og renovering, blir også
detaljer innvendig fornyet.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

- Vi har vært så heldige at vi har fått ny
offerskål på alteret. Denne har Helge
Kvåle laget, og denne ble også gitt oss
gratis! Tusen takk! Eneste påskjønnelse
var et menighetsblad ble det sagt. Og det
må vi vel
sørge for,
slår Eva
Toril fast.
Men det
er mer som
skal skje
rundt kapellet. Mer om
det senere...

13. - 14. september i Eide og Averøy

Øysteinkampanje for alle
Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Postboks 18, 6530 Averøy

Øystein (nærmest) og Chris kommer til Eide og Averøy i september. Kommer du?
Sjelden har vel menighetene i Eide
og Averøy slått større på stortromma enn andre helga i september
2014. Da inviteres alle barn (i alle
aldre) til den store Øystein-kampanjen.

alle barn og deres familier skal få høre
evangeliet om Jesus. Her står vi sammen
med deres lokale menigheter og på denne
måten nå ut til flest mulig, sier Chris
Duwe, som gir stemme og bevegelse til
Øystein. Her buktales det, altså...

Øystein og Chris er et begrep i kristenNorge og har vært det noen år. De kommer reisende med en stor trailer, der
hengeren fungerer som scene og samlingspunkt for alle frammøttes øyne og ører.
Chris er mannen bak opplegget, og
Øystein er dukken som brukes til å formidle et godt budskap til små og store,
med humor og alt som hører med. Har du
ikke opplevd disse to før, er det bare et
oppmøte som kan bøte på dette, for å se
en morsom forestilling.

Tenker stort
Aldri før har man tenkt større enn til
dette arrangementet. Alle inkluderes, ved
at man får opptil flere ting i postkassen.
Om alt går etter planen kommer
Menighetsbladet med mer info like før
helga. Så kommer det en cd-plate i alle
postkasser, med Øystein og Chris på, og
om det skulle være slik at det eldre ekteparet eller hvem det nå er som får plata i
postkassen sin ikke trenger nettopp denne
- hva med å gi den til unger i familien eller
nabolaget?
Det blir også lagt opp til at det skal skje
mer før og etter selve showet. Både i Eide
sentrum og Bruhagen håper en at alle
kristne barne- og ungdomsorganisasjoner
stiller med sin lille stand og markerer at de
er aktive i «den bygda».
- I tillegg er det planlagt hoppeslott, kanskje grilling og annen matservering,

- Hva er egentlig en Øystein-kampanje?
- Det er et samarbeid mellom menigheter
i ditt område og oss. Det vi ønsker er at

I Eide
I Eide deltar søndagsskolen i Eide, korene

på Vevang, Eide menighets barne- og
aspirantkor og flere frivillige i planlegging og gjennomføring. På Averøy
satses det på at søndagsskoler, barneforeninger, speidere og andre lag
og organisasjoner som jobber for
barn og ungdom som ønsker det
blir med med utstillinger og aktiviteter. Dette blir også siste dag av kommunejubileet.
Det jobbes også med å få til tilbud
som ansiktsmaling, hoppeslott og
annet som kan være enkelt å få til i
de to sentrumsområdene på dagene.
Gratis ballonger til ungene er det
også en viss mulighet for at det kan
bli. Konkurranser og andre aktiviteter jobbes det også med for å få til.
Litt servering blir det selvsagt også,
og dette skal koste lite eller ingenting. Så her etterlyser man kanskje
også noen som kan bli med på en liten
dugnad med å bake kaker eller annet aktuelt.
Vi kommer tilbake med mer informasjon
til høsten, både i Menighetsbladet og egen
info og plakater i forbindelse med tiltaket.
Men sett av datoen allerede nå, folkens:13. september på Eide og 14.
september på Averøy.
Tommy Stormo

Du har ansvaret for gresset
rundt gravminnet

Fra tid til annen kommer det klager over
manglende og/eller dårlig klipping av kirkegårdene. Dette kan være tilfelle, for
eksempel i Eide, som ikke har egen kirkegårdsarbeider, men innleid hjelp for hver
gang, og dermed litt kapasitetsproblematikk. Men rundt selve gravminnet, som på
bildet over, blir det alltid stående igjen
høyt gress. Dette må pårørende selv ta
ansvar for, da det ikke er mulig for kirkegårdsarbeiderne å slå helt inntil gravminnene - både på Averøy og Eide. Kirkevergen

