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Tronge fjordar, trauste fjell
Fiska torsk ein sommarkveld
Flagget vaiar vakkert akter
I raudt og kvitt og blått
Når eg midt i det ser korset
Må eg tenka: ”Å, eg har det godt
Som kjenner Deg det minnar om.
Må du velsigna landet vårt.”

KVERNES
61. årgang

Eg ber for Norge
Kjære Jesus, la det skina over Norge
La lys frå himmelen koma ned
Eg ber for Norge
Kjære Jesus, la det skina over Norge
La lys frå himmelen koma ned over oss
Eg ber for Norge (Solveig Leithaug)

... tidlig en søndags morgen...
Sendt med velsignelse
«Kirken er det eneste fellesskapet
på jorden som eksisterer for å gi fordeler til ikke-medlemmer.»
Slik sa en tidligere erkebiskop av
Canterbury det. [1] Helt fra den første
tiden har den kristne kirken kalt mennesker til tjeneste for andre. Dette er en
bevegelse som også finnes i gudstjenesten
vår – og som det kan være særlig
meningsfylt å ta fram nå i fastetiden.
Fastetiden er tiden for endrede perspektiver – for å leve nærmere Gud og nærmere mennesker. I gudstjenesten får vi ta
imot Guds gode gaver i Ord og sakramenter – og vi kalles til å gi Guds velsignelse videre.

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.

Guds velsignelse er et løfte – og en gave.
En velsignelse er mer enn et ønske, for en
velsignelse gir det den lover og ønsker
mens det blir lovet og ønsket. Vår velsignelse er et løfte og en gave om beskyttelse, om nåde og om fred – shalom. Og
Guds fred – shalom – er mer enn fravær
av krig: Det handler om overflod av alt
godt.

«En innsamling til de fattige»
Helt konkret samler vi for eksempel inn
penger.Allerede Justin Martyr (d. 165) forteller at når de kristne samlet seg, ga de
penger til den som ledet gudstjenesten –
slik at han kunne fordele videre til dem
som trengte det. Det er to veldig gode
grunner til å ha en slik ofring i vår gudstjeneste: For det første er det noen som
trenger pengene! Det er mange i verden
som har bruk for ressurser – både her
hjemme og andre steder.Vi kan ikke tilbe
de fattiges Gud og samtidig ignorere de
fattige. For det andre trenger vi å gi! Å gi
av det vi har forandrer oss. Å åpne lommebøkene kan gjøre det lettere å åpne
hjertene og livene våre både for Gud og
for hverandre. Og vi som får ta imot Guds
gode gaver – skulle ikke vi være klare til å
dele?
Brød og vin – og så kaffe og kjeks
Det er heller ikke uten grunn at vi stadig
oftere samles over en kaffekopp, kake,
kjeks (eller hva som helst) etter gudstjenesten. Å møtes til kirkekaffe gir oss mulig
nettopp til å være åpne for hverandre.
Når vi ber sammen, møter Guds ord sammen og deler nattverdens mysterium, da
er vi sammen om helt fundamentale ting –
og vi kan behøve litt «kaffehjelp» slik at vi
også kan være sammen på et rent menneskelig nivå. Den gode samtalen, det å
møte hverandre ansikt til ansikt – det er å
gi hverandre rom til å være sammen.
Sendt med velsignelse
Mot slutten av hver gudstjeneste lyser
liturgen Herrens velsignelse over oss.
Dette er den aronittiske velsignelsen, den
velsignelsen Gud ba Aron og Israels prester lyse over Israelsfolket (4 Mos 6,24-26)
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ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTER
I AVERØY OG EIDE
1 SAMLING
Forberedelse
- Klokkeringing
- Informasjon v/medliturg
- Stillhet og 3 klokkeslag
Prosesjon og inngangssalme
Inngangsord v/liturg
Samlingsbønn v/medliturg
Syndsbekjennelse (her i Averøy)
Bønnerop KYRIE
Lovsang GLORIA
(Dåp)
2 ORDET
Første bibellesning
Salme
Andre bibellesning
Evangelielesning
Preken
Trosbekjennelse CREDO
Salme
3 FORBØNN
Kunngjøringer (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

Etter gudstjenesten går veien ut i hverdagen.
Så: «Gå i fred.Tjen Herren med glede!» Vi
sendes til en verden, til en hverdag der vi
alle er kalt til å la mennesker få møte
Guds nåde og Guds fred. I det vi sier, i det
vi gjør ligger potensiale for at Gud kan
møte mennesker med det de trenger, slik
at Guds kjærlighet – den vi møter i gudstjenesten – formidles videre i hverdagen.
En gudstjeneste er egentlig aldri over –
den fortsetter utenfor kirkedørene fram
til vi samles neste gang, for på ny å få ta
imot nåde, fred og kjærlighet.
Ved avslutningen av velsignelsen tegner
liturgen korsets tegn. Dette er det usynlige merket som ble gitt oss ved døpefonten – og som forteller om hva kjærlighet,
nåde og fred handler om: Om han som ga
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seg selv for å dø – slik at verden skulle
leve. Det er ikke noe mindre enn Jesu
nærvær i hverdagen det handler om – han
som lovet å være med alle dager, helt til
verdens ende.
Så ta imot Herrens velsignelse – og gi den
videre:

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og
være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg
fred.
Neste gang: ”Herre, vi synger ditt hellige
navn”
[1] William Temple: «The Church is the only
society on earth which exists for the benefit
of those who are not its members.»

Året for lov og evangelium
Året 2014 må være «året for lov og evangelium» i Norge. 200 år med egen grunnlov er
fortsatt et godt budskap for oss som lever våre
daglige liv i kongeriket. Og grunnloven og evangeliet er tettere sammenføyd enn det vi lett
kan narres til å tro i en såkalt sekulær kultur.
Rent organisatorisk var det gjennom valg i de
lokale kirkene at menn ble tatt i ed for å velges
til å representere sine landsdeler da Eidsvollsmennene skulle samles. Den danske kronprins
Christian Frederik skrev et brev som skulle
leses fra prekestolen i alle landets kirker den
25. februar 1814. Riktignok var postgangen variabel så på Mørekysten nådde brevet neppe før
uti mars de fleste steder. Kongen ba folket sverge troskap til fedrelandet, og folket svarte: «Det
sværge vi, saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord!» Kongens brev og de påfølgende valg
som ble avholdt i kirkene illustrerer de tette
båndene som var mellom kongen og kirken.
Men den virkelige årsaken til at grunnloven ble
til finner vi i båndet mellom kirken og folket.
Det steg frem en kraft nedenfra i folket, innenfra i hvert et menneske. Rent historisk kan vi
se både til den franske revolusjon og den nye
frie verden i Amerika. Men hvor kom folkets
lengsel og frihetstrang egentlig fra? Min påstand
er at folkets opprør kom fra kirkens budskap.Vi
må huske at dette er en tid hvor stadig flere ble
lesekyndige og flere familier eide en bibel. Det
betød at flere og flere ble kjent med sprengkraften og frigjøringen i budskapet om Jesus
Kristus. Folket på grasrota lærte å kjenne budskapet om menneskets egenverdi uavhengig av
herkomst og beskjeftigelse!
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På den ene siden fungerte altså kirken som en
utøvende statsmakt for kongen. I alle landets
kirker spredte kongen sin informasjon og beordret valg, men på den andre siden var det selve
budskapet som kirken alltid har målbåret som
tvang frem den prosess som kongen bare må
følge med på. Det minner meg om den daglige
kompleksiteten i det å være kirke, konstituert
av Gud utøvet av frie mennesker.
Norge fikk Europas frieste grunnlov, men fortsatt var mange av borgerne ufrie. Kvinner, husmenn, eiendomsløse og arbeidsfolk var ikke
medregnet, og jøder og jesuitter var utestengt
fra riket.
Når vi feirer 200 år med egen grunnlov er det
ikke bare loven slik den forelå vil feirer. Det er
også en feiringen av friheten til å tale selveste
grunnloven imot, friheten til å stille spørsmål
som kan føre til endringer og friheten til å innrømme at vi har begått feil som nå må rettes
opp.
I dette bladet kan du også lese Edvard Hoems
prolog som ble lest i alle landets jubileumsgudstjenester den 23. februar i år. Selv befant
jeg meg i Nidarosdomen da prologen ble lest
ved innledningen til gudstjenesten. Avslutningsvis lyste biskop Singsaas velsignelsen over oss,
på samisk. Jeg ble rørt til tårer. Så mange mennesker har på ulik vis blitt krenket i statens og
kirkens navn.Velsignelsen på samisk var helt på
sin plass, et lite uttrykk for at kirken erkjenner
sine feilgrep. Vi er i en stadig prosess, og vi er
villige til å være det.
Carina Møller

Prolog ved markeringen av Grunnlovsjubileet
Dette er landet vårt. Her er vi heime.
Her mellom fjell og fjord lyser Guds kjærleik.
Her skal vi tryggja vår fridom og rett.
Her skal vi takke og ære vår Gud,
vi som er borgarar av ei større verd,
og deler framtid med alle menneske.
To hundre år er gått
sidan Napoleonskrigane endte.
Kong Frederik den sjette av Danmark avstod
landet vårt, som ingen fiende før hadde teke,
til Sveriges tronarving.
Forlatne og svikne kjende vi oss.
Så snudde alt.
Den danske kronprins Christian Frederik
skreiv eit brev som vart lese frå preikestolen
i alle Noregs kyrkjer.
Han bad folket sverja fedrelandet truskap.
Og folket svarte:
Det sværge vi, saa sandt hjælpe os Gud,
og hans hellige Ord!
Ein myndig ordre følgde brevet.
Alle distrikt skulle velja talsmenn

som skulle møte på Eidsvoll den 10. april
1814.
for å gjeva landet ei grunnlov.
Bodet kom på bededagen 25. februar.
Grunnlova vart vedteken 17. mai 1814.
Slik fekk dette landet Europas friaste grunnlov.
Men enno var verket uferdig. Mykje stod att.
Berre eit fåtal av alle norske menn
deltok i valet.
Kvinner, husmenn,
eigedomslause og arbeidsfolk var ikkje med.
Jødar og jesuittar var utestengde fra riket.
Men trykkefridom og talefridom,
forsamlingsfridom og tankefridom
opna ein veg mot eit samfunn
med større rettferd.
Framtidslandet kunne vi skimte,
morgondagens land, der fleire og fleire
fekk hand om sin kvardag
og fann ord for å krevja sin rett.
(Fortsetter på side 5)
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Glimt fra menighetene
EIDE
Byggegodkjennelsen for utvidelsen av
Eide kirke er i boks. Roten ved bauta skal
fjernes. En håper på byggestart så snart
som mulig.
Menighetsrådet i Eide har sendt ett
brev til bispe- og prostekontoret om sin
frustrasjon rundt prestesituasjonen i Eide
og samarbeidsområdet. Rådet ber om formelle avklaringer på en del spørsmål.
Årsmøtet til Eide menighet går av stabelen søndag 23. mars, umiddelbart etter
gudstjenesten. Åsmeldingen blir å finne i
kirken og på eidemenighet.no.
Ny salmebok er tema på årsmøtet, for
det er menighetsmøtet som skal bestemme om en skal ta den i bruk. Gaustad
kapell har allerede gjort innkjøp på 100
stykker, mens Eide kirke fremdeles bare
har ca. 20 bøker til utprøving. Tilrådingen
fra menighetsrådet er at menigheten innfører den nye salmeboka: «Norsk salmebok 2013». Deretter vil en drøfte hvordan en skal finansiere ca. 100 salmebøker.
Salmesangkvelder og andre arrangementer er aktuelt.
Britt-Sissel Vevang Teistklub har søkt
om fritak fra verv for resten av menighetsrådsperioden. Hun er innvilget fritak,
og etter at Kristian Brandsæter flyttet i
fjor sommer, samt justeringer av varamannslista, består menighetsrådet nå av
disse: Faste medlemmer: Janne Liv Eide,
Trygve Herskedal, Jan Roger Gjetøy, Liv
Jorid Smørholm, Harriet V. Nerland, Grete
Nogva, Wenche Kristine Aarsbog og
Wenche Irene Rødal. Vara: 1) Synnøve
Perny Kile, 2) Arnfinn Ugelstad, 3) Birgit
Leikny Bolli, 4) Margareta Rogne Lindseth.
Første vara møter fast ved menighetsrådets møter.
Fasteaksjonen i år blir på tirsdag 8.
april. Da kommer konfirmanter og andre
rundt og samler inn til Kirkens Nødhjelps
mange prosjekter rundt om i verden.

KVERNES
Menighetsrådet inviterer til hverdagsgudstjeneste på selveste 8.mai .Det vil bli
gitt tilbud om skyss for de som måtte ha
behov for det. Gudstjenesten er lagt til
kl.13 og med velkjent liturgi .Etter gudstjenesten inviteres alle til enke l middag i
Klippen.
Kirkemusikalsk arbeid vil bli tilgodesett med et beløp på kr. 3 000,- årlig.
Beløpet dekkes over menighetskassen.
Kirkekoret, gospelgruppa, sommerkon4

sertene og andre musikkinnslag er med å
berike menighetslivet. Dette er det vår
kantor Chris Clifton som skal takkes for.
Festgudstjenesten 17. mai blir lagt til
Kvernes stavkirke. Det var her det ble
avlagt ed og holdt valg 13. mars for 200 år
siden. En kopi av fullmakten de valgte fikk
med seg til Eidsvoll vil bli avduket i forbindelse med gudstjenesten.
Prestelaget «Syvstjernen»: Det er i
år 300 år siden disse prestene samlet seg
her på Kvernes og utformet sitt klageskriv til kongen i København. Menighetsrådet vil se på muligheter for å kunne
markere dette 15. juni, da sammen med
de andre berørte kirkesognene.

KORNSTAD
Ved behov for kirkeskyss i Kornstad
menighet, kan du ringe en av disse: Ellen
Aae: 974 87 260, Bjørg Aae: 918 78 463,
Elin Seljehaug: 71 51 21 10, Dagny Vågen:
974 17 593
Det blir vaskedugnad i Kornstad kirke
torsdag 3. april fra kl.17.00.Vi oppfordrer
til å møte opp og ta et tak for å gjøre vårrengjøring til påske og konfirmasjon. Ta
gjerne kontakt med en i komitéen: Odd
Magnar Fagereng, Terje Haga, Marit
Rangøy.
Kornstad kirke har hatt ei flott julekrybbe som skolene laga til tusenårsskiftet. Den har gledet oss i 14 år, men må nå

takke for seg.Vi ønsker oss altså ei ny, og
lurer på om det finnes noen som kunne
tenke seg å lage ei ny julekrybbe til
Kornstad kirke. Oppfordringa er altså:
Har du idéer og/eller mulighet til å lage ei
julekrybbe som kan stilles ut i kirka under
julefeiringa i åra som kommer, så ta kontakt. Menighetsrådet kan bevilge maks
5000kr til prosjektet.
Kornstad menighetsråd vil bevilge
3000 kroner til kirkemusikalsk arbeid.
Årsmøtet for Kornstad menighet blir
holdt etter gudstjenesten 23. mars. Det er
fint om mange blir med til samtale om det
som foregår i kirke og menighet. Vi vil
blant annet drøfte den nye liturgien, som
vi vet mange har meninger om.

BREMSNES
Ny salmebok blir sak på menighetens
årsmøte 23. mars. Bremsnes menighetsråd anbefaler årsmøtet å vedta at ny salmebok skal tas i bruk. Møt opp og bli med
i debatten!
Bremsnes menighet ønsker å få takke
for minnegaven til vedlikehold av Bremsnes kirke etter Kaare Noviks bisettelse.
Menigheten ønsker også takke for minnegaven gitt til utsmykking av bårehuset
på Bremsnes etter Thordis Johanne
Gustads begravelse.

Om biskopen og vigselsliturgi for likekjønnede og
utmelding av PF
En av våre lesere har bedt om en uttalelse vedrørende biskop Ingeborg Midttømme sitt syn i debatten om vigselsliturgi for likekjønnede par.Til dette er det
to ting å si: Etter det vi forstår var ikke
biskopens utmeldelse av presteforeningen først og fremst begrunnet med hennes syn på spørsmålet om vigselsliturgi
for likekjønnede. Hun som personlig
medlem opplevde imidlertid at Presteforeningens sentralstyret tok til orde for
et syn som ikke var forankret hos medlemmene. Utmeldingen var altså slik vi
forstår det, et signal om at
Presteforeningen ikke lengre var en forening som på en demokratisk måte
kunne ivareta henne som medlem.
Det andre gjelder biskopens uttale om å
vurdere sin rolle som biskop. NRK Møre
og Romsdal gjennomførte et intervju
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med biskopen i januar som kom veldig
feil ut i eteren. Biskop Ingeborg Midttømme sa at spørsmålet om vigselsliturgi av likekjønnede var av en slik karakter
at det kunne føre til at hun måtte vurdere sin stilling. Men NRK utelot å ta
med i nyhetssaken på sin hjemmeside at
«der var ikke biskop Ingeborg Midttømme»! Mange lesere ble derfor lurt til
å misforstå og tro at hun ville trekke seg
fra sitt embete dersom likekjønnet vigselsliturgi ble innført. I radiosendingen
fikk lytterne hele ressonementet.
Vi i Menighetsbladet har grunn til å forstå biskopen dit hen at hun fortsatt står
på kirkens tradisjonelle syn om likekjønnede par, men at hun mener at kirken i
fremtiden kan komme dit hen at vi lever
med to syn.

Andakten

ET MØTE MED JESUS!

Da Jesus gikk omkring her nede på jorden, var det
mange som fikk et møte med han.
Vi kan lese om den samaritanske kvinnen ved brønnen. I Joh.4,6ff. I det møtet forstår denne kvinnen at
det er ikke «hvem som helst» hun her samtaler med.
I utgangspunktet var det uhørt at han som var jøde
ville ha noe med en samaritaner å gjøre. Og når det
gjaldt vannet i brønnen som hun var kommet for å
hente, så sa denne mannen at han kunne gi henne
levende vann! Et vann som en ikke ble tørst av
igjen. «En kilde med vann som veller frem til
evig liv.»
Etter at Jesus hadde fortalt henne om livet
hennes, forstår hun at han er en profet, og
viser at hun kjenner til profetiene om at
Messias skal komme, han som kalles Kristus.
Magnhild
Jesus sier da til henne: Jeg er det, jeg som
Hansen
taler med deg.» Hun gikk da inn til byen
Hjelpepleier
og sa til folket der: kom og se en mann som
har sagt meg alt det jeg har gjort, han skulle vel
ikke være Messias?
Mange i denne byen kom til tro på Jesus ved denne kvinnens
vitnesbyrd. Og ved at de selv fikk et møte med Jesus.

I Luk.18,35ff. møter vi en blind mann som satt veien og tigget da
Jesus gikk forbi. Da han fikk høre det var Jesus, ropte han: ”Jesus
du Davids sønn, miskunne deg over meg. ”Folket hysjet på han at
han skulle være stille, men han ropte bare enda mer. Jesus stanset og sa de skulle føre den blinde til han. Han spurte ham: hva
vil du jeg skal gjøre for deg? At jeg må få synet igjen. Og Jesus sa:
bli seende, din tro har frelst deg. Og straks fikk han synet igjen!
Og han fulgte etter Jesus.
I dag er Jesus den samme. Han hører også våre rop. Han taler
til oss gjennom sitt ord og ved sin Ånd.
Jesus er den gode hyrde som forlater saueflokken for å lete
etter den ene som er kommet bort. Han vil at alle skal bli frelst.
Det gjelder også deg som leser dette. Jesu kjærlighet til oss er så
stor, at han gav sitt liv for oss, slik at alle som tok imot ham, gav
han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh. 1,12.
Jesus vil gi oss framtid og håp, også når dette livet her på jord
er slutt.
«Si kjenner du det skjønne Jesu navnet, som til frelse gud oss gav?
Dets pris nå synges over hele verden, over alle land og hav.
Navnet over alle navn er Jesus, det stråler med en himmelsk
glans.
For intet annet navn kan gi oss frelse, intet annet navn enn hans.»

(fortsettelse fra side 3)
AVERØY:
Stortinget valde regjering,
Bruvoll bedehus
ein ny rettsorden vart skapt.
05.04 kl. 12-16: Vårmesse (NMS)
Røysterett vart innført, steg for steg.
23.- 27.04 Marit Stokken (NRI)
I 1905 vart Noreg eit uavhengig rike
blant Europas frie nasjonar.
Bådalen bedehus
17.04 kl. 11.00
Mykje er enno uferdig.
Skjærtorsdagsmøte (Normisjon)
Mykje er enno ugjort.
Verda er komen til oss,
Henda bedehus
og vi er heime i verda.
23.03 kl. 16 - fellessamling
Alt som hender av krig og ulykke
Sverre Bøe (Fjellhaug/NLM)
kjem oss ved.
Sørheim leirsted
Alt som tenner håp og ber bod om
29.-30.03 Weekend for voksne - lørdag kl.
framgang,
12 til søndag ca. 15 - weekend. Lørdag kl. 13
kjem oss ved.
er det middag, grøt og kaffe. Kl 14.30 er det
Saman med alle menneske av god
årsmøte for Sørheim. Kl 18 Fest, tale v/
vilje
Oddbjørn Pedersen. Sang av Atlanterhavsskal vi forvalte rikdomen på jorda.
kameratene. Søndag kl 9. Frokost, kl. 11:
Bibeltime ved Reiner Dorner, sang av Randi
Dette er landet vårt. Her er vi
og Anne Hatlen. Kl 13: Middag, kaffi og kaker.
heime.
Kl. 15: Aslutningsmøre. tale av Andre Sætre.
Her mellom fjell og fjord lyser Guds
Påmelding til Karin Smenes, 94279130 eller
kjærleik.
Andre Sætre 90054587.Alle samlingene er
Her skal vi takke og ære vår Gud,
åpne for alle og vi ønsker alle velkommen.
han som har gitt oss landet i gåve,
05.04 kl. 10.30 Kretsmøte for Nordmøre
vi som er borgarar av ei større verd,
Sønsdagsskolekrets
og deler framtid med alle menneske.
Steinsgrenda bedehus
Edvard Hoem
08.05 Arild Ove Halås (NRI)
Husk at bladet kommer med dobbelt så mange sider i nettutgaven.
Kårvåg bedehus
Denne gang: Mye påskestoff og anna 03.04 - Bibeltime Arild O. Halås (NRI)
fra Kristelig Pressekontor, bl. a.
17.05 Festmøte Marit Stokken (NRI)
Trosopplæringsbilder og tekst
Låven på Rangøya
finner du også der. Stikk innom
09.05 kl. 19.00 Frihetssamling. (Averøy sjøhjemmesidene våre og les og se. T.
sport og NLM)
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Kjønnøy bedehus
15. mars kl. 18.00 Sangkveld m/
Atlanterhavskameratene. Påskeallsanger.
Åresalg og kaffekos.Rømmegraut.
Averøy (ikke plassert ennå)
16. og 18.05 Marit Stokken (NRI - møter)
30.-31.05 Odd Ågedal (NLM)
Rikardtrøa
27.03 kl. 19.00
24.04 kl. 19.00
29.05 kl. 19.00

Husmøter hos
Rolf og Laura

Møteuke med Oscar Nordbø (NLM)
25.03 kl 19.30 - Ekkilsøy
26.03 kl 19.30 - Steinsgrenda
27-28.03 kl 19.30 Henda
29.03 Lør - ??
30.03 kl 16 - Bådalen

EIDE
Eide bedehus
22.03 kl. 11-15 Bedehusbasar. Kl. 11: Basarbord. åresalg, barnebord, kaffe og kaker.
12.30: Andakt v/Sigurd prest, 13: Grautsalg...
09.04 kl. 19.00 Idedugnad: Samarbeid og utvikling av ungdomsarb. i kirke og bedehus.
Vevang bedehus
Bibelhelg: Taler: Arild Ove Halås
14.03 Bibeltime 1: kl. 18.00 Kveldsmat
14.03 Bibeltime 2: kl. 19.30
16.03 Bibeltime 3: kl. 17.00
Arr.: Nordmøre og Romsdal Indremisjon
27.-28.05 Odd Ågedal (NLM)
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Grunnlovsjubileet
Bededag og valg - i alle menigheter
oversendt likelydende for Bremsnes menighed, annex under Quer-nes Prestegjeld i
Trondheim Stift, Quernes Hovedsogn og
Kornstad Annex under Quernes.
Så skulle 12 av menighetens aktverdige
menn underskrive fullmakten, noe som
skjedde med påholden penn for de fleste,
godt hjulpet av byfoged O. Schare.

Inge Rangøy har avfotografert ett bilde fra feiringen i Kornstad kirke på hundreårsdagen for
grunnloven, 17. mai 1914.
Etter «stormannsmøtet» på Eidsvoll
16. feb. 1814 mottok alle landets biskoper skriv med pålegg om å tillyse en
ekstra Bededag der folket skulle
avlegge ed og velge valgmenn.
De to valgte fra hver menighet skulle delta
i
utvelgelsen
av
utsendinger
til
Riksforsamlingen på Eidsvoll. Den ene av de
valgte skulle være bonde. Deretter skulle
valgmennene møtes på et sentralt sted i
amtet for å velge tre representanter seg i
mellom til den grunnlovgivende forsamling
på Eidsvoll. Minst en av de valgte skulle være
bonde.
Bededagen ble satt til 25. februar. Det tok
sin tid før dette nådde ut over i landet. I
Nord-Norge nådde skrivelsen fram først
etter at Riksforsamlingen var oppløst og
Grunnloven underskrevet.

Sverre Uran med en kopi av fullmakten som
ble gitt fra Bremsnes for 200 år siden.
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VALG AV VALGMENN FRA BREMSNES, KORNSTAD OG KVERNES
I Bremsnes kirke ble valg avholdt 11. mars.
For Kvernes og Kornstad 13. mars. Dette
ble nok for mange en spesiell kirkedag.
«Fruentimmer og tjenestepiger» ble anmodet om å holde seg i bakgrunn og gi plass
for de som kunne avgi stemme. Mange som
kom til kirken var nok ikke klar over hva
som egentlig skulle foregå på denne ekstra
«bededagen». Presten skulle først innlede
med en kraftfull tale og fortelle at Norge
var løst fra sin troskapsed til danskekongen.
Den nye eden som nå ble avkrevd lød:
«Sverge I, at hævde Norges Sælvstendighed og at vove Liv og Blod for det ælskede
Fædreland?» Svaret skulle avgis med løftede
fingre: «Det sværge Vi, så sandt hjælpe os
Gud og hans hellige ord.»
Ingen liste over kandidater forelå, Valget
måtte virke noe kaotisk på den uforberedte
allmue. ... «uden at have tid til å tænke valtes
den de først fikk øye på». Dette var nok litt
overdrevet. Det skulle så utformes fullmakter som de valgte skulle ha med som
bevis for at de var rettelig valgt og at selvstendighetseden var avlagt. Fullmakten var
gjerne utformet på forhånd, kanskje av
presten med støtte fra skriveføre medhjelpere.
Vår daværende sogneprest Lorentz Angell
med hjelp fra residerende kapellan Hans
Grøn Bull og klokker
Lars Pederson Christvig
utformet erklæringen
og fullmakten som ble
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«SÅ HAVE VI MED VELBERAAD HUE I
dag aflagt vor troskaps ed til Fædrelandets
gode sag... Slik står å lese i fullmakten som
valgmennene fikk med fra våre valgkirker:
Fra Bremsnes Elling Endresen Røsand og
Ole Thoresen Engvigen. Fra Kornstad: Niels
Svenning Andersen Sørsæt og Ole Pedersen
Herskedal. Fra Kvernes: Peder Nielsen
Strand og Ole Andersen Kjørsviig.Valget for
Kornstad (og Eide) ble holdt i den gamle
kirka som ble revet i 1871. På Kvernes var
det stavkirka som den gang var sognekirke
(også for storlendingene) Bremsnes kirke er
den eneste sognekirka i dag som blir betegnet som «valgkirke» og slik får tilsendt kopi
av fullmaktene som ble utformet etter valget. Kirka blir også utstyrt med et emaljeskilt som for kommende slekter skal gi en
påminnelse om det som skjedde i kirka 11.
mars i 1814.
Kopi av fullmakten som ble skrevet 12.
mars 1814 blir å finne i Bremsnes kirke,
satt i glass og ramme. For Kvernes sogn blir
kopi av fullmakten hengt opp i stavkirka og
høytidelig avduket 17. mai i forbindelse med
festgudstjenesten som blir avholdt der den
dagen.

Edvard Hoem holdt flere engasjerende innlegg på
kommunen og kirkens grunnlovsmarkering 25.
februar.

Valgkirker gav grunnlovens 112 mann

I anledning grunnlovsjubileet, har alle nåværende kirker som den gang var valgkirker, fått ett
fysisk bevis for nettopp dette i form av et skilt. Bremsnes kirke ble oppført og tatt i bruk i
1771 og siden den fremdeles er i bruk som soknekirke er skiltet nå på plass over hovedinngangen. Skilt kommer også på ett par håndfuller stavkirker som fremdeles er i bruk - vår
egen stavkirke på Kvernes får sitt skilt offisielt på plass 17. mai.
Til grunnlovgivende forsamling på
Eidsvoll, som bestod av 112 menn,
var 14 prester blitt valgt. Fra Møre
og Romsdal møtte sogneprest og konstituert prost Jens Stub. Stub var sogneprest i Veøy og konstituert prost i
Romsdal. Stub sluttet seg til unionspartiet,
som én av de få fra Vestlandet. Han deltok
aldri i ordvekslingene under selve
møtene, men skal ha uttalt seg klart i
andre sammenhenger. Han omkom under
en kullseiling i Tresfjorden i 1819.
Elling Olsen Walbøe, unionspartiet,
tok senere navnet Elling Olsen Lande. Han
var gårdbruker, byggmester, også stortingsmann, fra Ørskog. Som byggmester bygde
han bl.a. Innvik kirke (Stryn kommune) og
Ørskog kirke, som ble flyttet til Leikong,
begge åttekantet. Han ledet også oppføringen av den åttekantede kirken på
Hareid. Denne ble senere revet.
John Moses, unionspartiet, født i
Kr.sund, skipsreder, fra kjøpmannsfamilie
av britisk herkomst som hadde slått seg
ned i Kr.sund fra 1740-årene for å drive
eksport av fisk. John Moses startet som
20-åring eget firma og var blant Kristiansunds fremste forretningsmenn da han ble
valgt til riksforsamlingen. Etter riksforsamlingen reiste han til Storbritannia og Frankrike.
Fredrik Motzfeldt, selvstendighetspartiet, født i Skaun, norsk embetsmann, eidsvollsmann. Cand.jur. 1801, sorenskriver i
Romsdal og byfogd i Molde 1806–14,
assessor i Høyesterett i 1814. Møtte på
Riksforsamlingen 1814 som representant
for Molde. Stortingsrepresentant 1830.
1821–45 var han statsrevisor.

Andre med tilknytning til Møre og
Romsdal:
Wilhelm Frimann Koren Christie, selvstendighetspartiet, født i Kr.sund. Ti år
gammel ble han sendt for å gå Latinskolen
i Bergen, 16 år gammel – student i København. Han vendte tilbake til Bergen 30 år
gammel, senere utnevnt til sorenskriver i
Nordhordland. Formann i komiteen under
forhandlingene med Sverige og har fått
hovedæren for bevaringen av Norges selvstendighet i unionen.
Georg Ulrich Wasmuth, selvstendighetspartiet, var opprinnelig fra Kr.sund – sønn
av kjøpmann Vasmuth, men representerte
Første Trondhjemske Infanteri-Regiment.
Han hadde vært med i felttoget i Jãmtland
1808. Høsten 1814 var han med i krigen
mot Sverige, deltok bl.a. i slagene i Tr.lag og
ved Glomma.
Partigrupperinger
Det var et etablert prinsipp i 1814 at man
ikke skulle slutte seg til bestemte meningsgrupper, men stå fritt i enhver sak. Ideelt
sett skulle alle gjøre nøye overveielser og
fatte beslutninger på selvstendig grunnlag.
Likevel var det kun et fåtall representanter
som fullt og helt levde opp til idealet om
full uavhengighet. De andre sluttet seg mer
eller mindre konsekvent til de to meningsgruppene, selvstendighetspartiet og unionspartiet.
Men dette var ikke politiske partier i
moderne forstand. «Partiene» på Eidsvoll
var to uorganiserte meningsgrupper: De
som gikk inn for full selvstendighet for
Norge og de som gikk inn for en union
med Sverige.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Selvstendighetspartiet – ble karakterisert som danskepartiet, prinsepartiet, de
ilende. Dette utgjorde flertallet i Riksforsamlingen. Landet burde være en selvstendig stat med et konstitusjonelt monarki
som styreform og velge Christian Fredrik
som ny norsk konge. Et styresett basert på
folkesuverenitet, mulig en framtidig personalunion med Danmark (Chr. Fredrik –
tronfølger til Danmark). Mot union med
Sverige på Kiel-traktatens prinsipper. Ca.
80 av representantene på Eidsvoll.
Christian Magnus Falsen – fremste talsmann og med bl.a.Wilhelm Frimann Koren
Christie – som de ledende. Målet var å
bevare Norge som en selvstandig stat.
Riksforsamlingens oppgave skulle være:
- Ledende
- Utarbeide en grunnlov
- Velge en konge, deretter skulle forsamlingen oppløses.
Flertallet av forsamlingens 37 bønder tilhørte selvstendighetspartiet, de deltok i
liten grad i debattene.
Unionspartiet – karakterisert som svenskepartiet, de nølende. Disse utgjorde
mindretallet i Riksforsamlingen, som skulle
- Behandle enhver sak, hadde myndighet
til dette
- Fortsette arbeidet etter at Grunnloven
var ferdig.
Ca. 20 representanter, ledet av Johan
Caspar Herman Wedel Jarlsberg, Severin
Løvenskiold, Nicolai Wergeland, Peder
Anker, Jacob Aall.
Unionspartiet var nok ikke mer orientert
mot Sverige enn selvstendighetspartiet var
orientert mot Danmark, ville foretrukket
selvstendighet hvis det var mulig. Grunnloven måtte tilpasses en løs union med
Sverige da Norge på dette tidspunktet ikke var i stand til å eksistere som selvstendig stat, kunne ikke avvise et svensk militært angrep. Norge ville på denne måten få
bedre kår med Sverige enn å bli underlagt
Sverige etter et sannsynlig militært nederlag.
Kilder: Grunnlovsjubileet,Wikipedia, Store
norske leksikon
Bjørg Bergem/Sverre Uran
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Vi går til kirken
16. mars- 2. s. i fastetiden
Matt 15,21-28 Den kanaaniske kvinnen og
hennes datter
Kvernes kirke kl. 11.00
Nordahl. Offer. Menighetens årsmøte.
Langøy kapell kl. 19.00
Kveldsmesse v/Nordahl. Nattverd. Offer.
Eide kirke kl. 14.00
Samtalegudstjeneste v/Blomstrøm og konfirmantene, som avslutning på konfirmantweekend.
◆
23. mars – Maria budskapsdag
Luk 1,26-38 Budskapet til Maria
Kornstad kirke kl. 11.00
Møller. Dåp. Nattverd. Offer. Menighetens
årsmøte.
Bremsnes kirke kl. 11.00
Haugen. Dåp. Nattverd. Offer. Menighetens
årsmøte.
Eide kirke kl. 11.00
Nordahl. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Menighetens årsmøte.
◆
30. mars – 3. s. i fastetiden
Luk 11,14-23 Hvert rike som kommer i strid
med seg selv
Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Haugen
og Stormo.Tårnagenthelg. Nattverd. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
6. april – 4. s. i fastetiden
Joh 11,45-32 Ett menneske dør for folket
Kårvåg bedehus kl. 11.00
Møller. Nattverd. Offer til Kårvåg bedehus.
Eide kirke kl. 11.00
Haugen. Nattverd.Takkoffer.
◆
13. april – Palmesøndag
Joh 12,12-14 Inntoget og grekerne
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen Nattverd. Offer.
Kornstad kirke kl. 20.00
Påsken i ord og toner.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Blomstrøm. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
◆
17. april – Skjærtorsdag
Matt 26,17-30 Det siste måltid
Kvernes kirke kl. 20.00
Skjærtorsdagsmesse v/Møller. Nattverd
Gaustad kapell kl. 19.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
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18. april – Langfredag
Joh 18,1-19,42 Lidelsesfortellingen
Kornstad kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Møller
Eide kirke kl. 11.00
Langfredagsgudstjeneste v/Haugen.
◆
19. april – Påskenatt
Mark 16,1-8 Den tomme graven
Bremsnes kirke kl. 23.15
Påskenattmesse v/Haugen og Møller. Nattverd. Offer.
◆
20. april – Påskedag
Luk 24,1-9 Jesus står opp.
Kornstad kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste for hele øya v/Møller.
Nattverd. Offer til NMS.
Eide kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Haugen. Nattverd.
Takkoffer.
◆
21. april – 2. påskedag
Luk 24,13-35 Emmausvandrerne
Langøy kapell kl. 11.00
Høymesse v/Møller. Nattverd. Offer.
◆
27. april – 2. s. i påsketiden
Joh 21,13 Peters fiskefangst

Kvernes kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste v/Møller og konfirmantene i Kvernes og Kornstad. Offer.
Bremsnes kirke kl. 19.00
Samtalegudstjeneste v/Møller og konfirmantene i Bremsnes. Nattverd. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
03. mai – Lørdag
Joh 10,11-18 Den gode gjeteren

Bremsnes kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Haugen.
Offer.
Bremsnes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstj. v/Haugen. Offer.
◆
04. mai – 3. s. i påsketiden
Joh 10,11-18 Den gode gjeteren
Bremsnes kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstj. v/Haugen. Offer
Kvernes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstj. v/Haugen. Offer
Eide kirke kl. 11.00
Tårnagentgudstj. v/Møller og Stormo.
Søndagsskolen deltar. Nattverd.Takkoffer.
◆
8. mai - Torsdag
Kvernes kirke kl. 13.00:
Hverdagsgudstjeneste.
◆
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Lørdag - 10. mai
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Blomstrøm.
Takkoffer.
Eide kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Blomstrøm.
Takkoffer.
◆
11. mai – 4. s. i påsketiden
Joh 16,16-22

Kornstad kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Møller. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Blomstrøm.
Takkoffer.
◆
17. mai – Grunnlovsdag
Luk 1,50-53 Fra slekt til slekt

Kvernes stavkirke kl. 10.00 v/Bauta
Festgudstjeneste v/Møller. Offer. Kvernes
musikkorps spiller ved bauta og i kirken.
Kornstad kirke 11.30 v/bauta
Festgudstjeneste. Offer til Nordmøre
søndagsskolekrets. Kvernes musikkorps
spiller ved bauta.
Bremsnes kirke kl. 11.30 v/bauta
Festgudstjeneste. Offer. Bremsnes og
Bruvoll musikkorps spiller ved bauta.
Eide kirke kl. 12.30
Festgudstjeneste v/?.
◆
18. mai:
Averøy: Ingen gudstjeneste i Averøy.
Eide:: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
25. mai – 6. s. i påsketiden
Luk 18,1-8 Enken og dommeren

Bremsnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd. Offer
Kornstad kirke kl. 20.00
Salmesangkveld.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
29. mai – Kristi himmelfartsdag
Mark 16,19-20

Kl. 11.00: Kirkestimarsj fra Øvre
Bådalen til Kvernes.
Kvernes stavkirke kl. 13.30:
Pilegrimsmesse v/Møller. Offer
Eide kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
◆
1. juni – Søndag før pinse
Joh 15,26-27 Talsmannen og dere skal vitne

Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Haugen. Nattverd. Offer

Vår salme: Gud signe vår dyre fedreland
I år markerer vi at den norske grunnloven
er 200 år. Hva er vel mer naturlig enn å
dvele ved en av våre nydeligste nasjonalsanger? Redaksjonen i Menighetsbladet
velger Gud signe vårt dyre fedreland, skrevet av nordlendingen Elias Blix. Han utdannet seg til professor i teologi i tillegg til at
han var forfatter og lærer. Han var umettelig opptatt av det norske språket, og gav
ut en egen salmebok på nynorsk. Mange
mener nok at han er landets største salmedikter.
Denne vakre bønnesalmen er betydningsfull for vår nasjonalfølelse. Man kan ane at
Blix sin oppvekst i nord er en av grunnene
til de sterke bånd som forfatteren har til
vår vakre natur. Det kommer tydelig frem
at folket og landet har stått overfor utfordringer i form av vanskelige tider, krig og
fattigdom.
Han takker Gud for det fine landet vi har
og for at Gud bevarte folket og landet når
de hadde det vanskelig. Han takker også
for at budskapet om Jesus som verdens
lys, kom til Norge. Innholdet i vers 6 har
kanskje aldri vært mer tidsaktuelt enn nå!
Vi lever i et flott land og har det materielt godt.Vår grunnlov ble tuftet på Bibelen

og de 10 bud. I dag,
200 år seinere, blir
flere lover endret,
bort fra det bibelske
fundamentet.
Gudskunnskapen blir
mindre og mindre
blant oss. Hvilke konsekvenser har det for
oss som nasjon og
enkeltmenneske?
… «Så vakta oss, Gud, så me kan bu i
heimen med fred og hyggja.» Det er viktig
for oss å ha slike salmer som minner oss
om å være takknemlige for det vi har. En
salme som gjør oss ydmyke og takknemlige for den naturperlen vi har fått i gave.Vi
behøver salmer som skaper nasjonalfølelse
og som hjelper oss å holde sammen når vi
står overfor utfordringer.
Derfor er denne salmen like aktuell i dag
som da den ble skrevet på slutten av attenhundretallet.
Redaksjonen
Saken har en lengre tekst på nettutgaven av
Menighetsbladet. Der har vi både den originale
teksten til salmen og den vi bruker i dag, med alle
vers selvsagt.Velkommen innom for å lese.

KIRKESTIVANDRING PÅ Konsert i Kornstad kirke
KR. HIMMELFARTSDAG 23. mars kl. 19.00
Per Aarsund sammen med musikerne
Torsdag 29. mai
I år starter turen med buss fra parkeringen
ved museet, Kvernes, kl.10.30. Bussen kjører
til Øvre-Bådalen hvor vandringen har felles
start kl.11.15 med en lokalkjent turleder
som vil orientere underveis.
Det blir sang, musikk og en god matpause
på turen.Vandringen går direkte til Stavkirka
for en kort Pilegrimsmesse (ca. 30 min)
Pilegrimsmessa begynner kl.13.30. Etter
messa fortsetter vandringen med turleder
ned gammelveien, om sjøavdelingen og opp
til museet hvor resten av dagen kan tilbringes. Der blir det matservering.
(NB: Bussen returnerer ikke tilbake til
Øvre–Bådalen etter messa)
Arrangørene Fortidsminneforeningen, Kvernes
menighetsråd, Gamle Kvernes Bygdemuseum og
Averøy kommune ønsker alle hjertelig velkommen
til å bli med på tur.

Eide kirke kl. 11.00
Barnas misjonsdag v/Blomstrøm. Søndagsskolen og menighetens to kor. Nattverd.
Takkoffer.
◆
8. juni – Pinsedag
Joh 20,19-23 Ta imot Ånden

Bremsnes kirke kl. 11.00
Felles høytidsgudstjeneste for hele øya
v/Haugen og Møller. Nattverd. Offer

Øystein Sandbukt, Jo Inge Nes og Kyrre
Sætran. Frå kl 18:00-19:00 og etter konserten blir det enkel kafe i Hansgarden
Kornstad - kultur og natur. Billett kr 200,Filmkvelder i kirke og bedehus:
For store og små. (sjekk for datoer)
Eide kirke/Bruvoll bedehus:
* Mel Gibsons storfilm om Jesu siste timer
- fra konfirmantalder og oppover.
* Dukkefilm om Jesus og hans liv - for alle.
Kontakt Tommy for nærmere info - FB/hjemmeside
Velkommen til «kirkekino»!

Eide kirke kl. 11.00
Fuglseth. Nattverd.Takkoffer.
◆
9. juni – 2. pinsedag
Joh 16,5-11 Ånden går i rette med verden

Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Møller.
Nattverd. Offer til Sørheim leirsted.
Vi tar med:
Friuftsgudstjeneste på Skaret 2. påskedag
for folk i Eide og alle andre.
◆
15. juni – Treenighetssøndag
Matt 28,16-20 Til Faderens og Sønnens og Den
hellige ånds navn

Langøy kapell kl. 11.00
v/Møller. Nattverd. Offer
Menighetsbladet
Menighetsbladetfor
forAverøy
Averøyog
ogEide
Eide

1) Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!
2) Vårt heimland i mørker lenge låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men Gud, du i nåde til oss såg
din kjærleik oss ikkje gløymde;
du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde.
6) Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje vera by og land,
kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss, Gud, så me kan bu
i heimen med fred og hyggja!
7) No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong er mogen!

SOMMERKONSERTER I
KVERNES KIRKE
01.05 Quernes mandssangerforening
og Tarrakarrain
Nasjonalromantikk
22.05 MUG (Musikere uten grenser)
Musikk fra hele verden!
05.06 Averøy kirkekor. Egil Botten,
tenor; Asbjørg Ingeborgvik, fløyte
19.06 Geir Opaas, trombone m.fl
03.07 Ruth Elin Mork og 4voksne
10.07 Familien Urtans, fra Latvia
24.07 Duoen Zweieley Pfeifferey
07.08 Gruppa «Hjemmelaget». Musikk
for trekkspill, fiolin, gitar, bass,
piano og vokal.
Alle konserter kl. 20.00. Kollekt.
Vel møtt til årets sommerkonserter!
Kvernes kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste v/Møller. Offer.
Halåssetra kl. 12.00
Fuglseth.
◆
22. juni – 2. s. i treenighetstiden
Matt 3,11-12

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd. Offer
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
29. juni – 3. s. i treenighetstiden
Jes 25,6-9
Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd. Offer.
Gaustad kapell kl. 11.00
Fuglseth. Nattverd.Takkoffer.
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19.01

DØPTE
Kvernes sokn
25.12 Bendik Aae Kunnert
16.02 Martin Andreas Hoff Kalvø
Kornstad sokn
15.12 Isak Angell Veglo Dyrset
26.12 Mererid Myrset Davies
12.01 Sofie Folland
Thea Folland
26.01 Andrea Sundsøy Dyrseth
Bremsnes sokn
19.01 Storm Dahl Jakobsen
26.01 Nelli Eline Solheim Berget
Matheo Engdal-Otterlei
09.02 Natalie Brandvik Orhammer
Eide sokn
08.12 Elias Krakeli Moen
15.12 Aksel Robinson

Ellinor Synnøve Fuglseth Haugen
Sigurd Slutås Sildnes
26.01 Anton Torvald Rangøynes
16.02 Sunniva Karlsvik
June Gautvik Skotheimsvik
Nora Hermine Øverland
02.03 Ingrid Krakeli Silnes
Sigurd Håndstad Silseth
Gaustad kapell
02.02 Sina Smenes Hagerup-Jenssen

VIGDE
Eide sokn
21.09 Liv Marit Hustad og
Peter Einar Valde
26.10 Hilde Søvik og
Joar Elmer Nerland
10.11 Lena Farstad- Ørjavik og
Andreas Birkelund Andersen

DØDE
Kornstad sokn
16.11 Martinus Mareno Kvalshaug f. 1923
23.11 Marius Rotlid Seljehaug f. 2013
24.12 Ole Sigfred Jørgensen f. 1943
10.01 Liv Helen Utheim f. 1936
24.01 Harald Rånes f. 1937

Trosopplæring våren 2014

EIDE SØNDAGSSKOLE

Hei til alle unge (og noe til
deres foresatte) i Averøy og
Eide. Det siste året har vært
travelt til tider, og det har
skjedd en god del for mange av
årskullene i begge kommuner.
Det er myegodt det samme begge steder,
men litt forskjeller er det. Noe vi har i Eide,
får vi ennå ikke i gang på Averøy på grunn av
manglende menneskelige ressurser med tid
og krefter, men ting er på gang. Blant annet
med babysang og småbarnstreff som har
vært populært på Eide. Noen som har lyst til
å være med å drive noe av dette på Averøy?
Ta kontakt med Tommy! Vi fortsetter med
«gamle» tiltak i vår, begge steder, som
Barabbas - påsken sett fra Barabbas sine
øyne, for 5- og 6-åringene. Bibelsertifikatet
arrangeres for 5. klassinger i Averøy og 6.
klassinger i Eide, dette blir nok i april. Brev
kommer. Babysangen fortsetter på Eide, flere
småbarnstreff er også planlagt. Kanskje klarer vi å få i gang de to tilbudene på Averøy
også, iallfall fra høsten, kanskje litt før sommeren? Er du med? Kommer du med barna
i familien? Velkommen!

Søndager kl.11.00 -12.00
23. mar / 6. apr / 4. mai (m/tårnagentene)
/ 18. mai / 1. juni (Barnas misjonsdag)

Averøy:

Vi samarbeider med trosopplæringen i Eide
og inviterer barna og familiene til å delta på
gudstjenester i kirke/kapell i mai og juni.

Eide u-klubb
21. mar / 4. apr /
2. mai / 16. mai /
30. mai
Babysang
27. mar, 10./24. ap
r, 8./22. mai, 5. jun.
Småbarnstreff
30. mars kl. 11.00
Korene i Eide
Hver torsdag
Aspirantkor: 6-8 å.
barnekor: 9-12 år
Barnas misjonsdag 1. juni: Alle
barn inviteres til
kir-ka, ta gjerne
med en liten blomsterkvast til pynting av blomsterkorset.

6. klasse: Bibelsertifikatet - 26
apr - Eide kl. 13-16.
Kode B:
Felles
avslutning 29. mar.
Hakasleppet for
små og store Eide bedehus lørdag 5. april. Sjekk
plakater og på
facebook osv for
nærmere info.
9- og 10-åringer:
Globusagentene:
(Dato ikke klar.)

5 & 6 år: Barabbas (invitasjon kommer)

5. klasse: Kode B - 4. saml. felles Bruvoll
bedehus 22. mars kl. 13-16
5. kl: Bibelsertifikatet 11. april
5 & 6 år: Barabbas (invitasjon kommer)
3. kl.:Tårnagenthelg 29. - 30. mars
9- og 10-åringer: Globusagentene: Dato
ikke klar.

Følg med på:
www.facebook.no/eidemenighet
eidemenighet.no
www.kirkeniaverøy.no
Søk oss opp på facebook: Kirken i Averøy
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Bremsnes sokn
16.11 Henry Oddbjørn Leite f. 1935
30.11 Dagny Hjelset f. 1946
07.12 Leif Gunnar Jansen f. 1947
18.12 Arnulf Peder Bekken f. 1941
19.12 Jan Sørvik f. 1949
02.01 Janne Ignora Gården f. 1917
04.01 Martin Marius Vikene f. 1925
10.01 Ingeborg Wangensten-Øye f. 23
25.01 Arvid Herlof Slettvåg f. 1934
27.01 Thordis Johanne Gustad f. 1920
12.02 Ingebjørg Tordis Bjørshol f. 1928
14.02 Kaare Novik f. 1937
18.02 Ellinor Dagmar Hoseth f. 1940
18.02 Mary Johanne Gustad f. 1927
20.02 Randi Synnøve Nekstad f. 1969
Eide sokn
03.12
Torleif Årsbog f.1922
03.01
Karli L. Jensen f.1929
05.01
Harald Henrik Skarvøy f.1943
08.01
Olav Lyngstad f.1932
11.01
Mary Svelund Naas f.1926
21.01
Ragnhild Anita Øyen f.1945
23.01
Helga Eide f.1914
31.01
Erna Lydveig Gaustad f.1934
14.02
Dagrun Grøttjord f.1960
16.02
Ellen Silseth f.1914

AVERØY FAMILIEKLUBB
Barn, unge og voksne er velkommen til å bli
med i Averøy familieklubb.Vi møtes på søndagstur til åndelig og sosialt samvær. Har
dere lyst til å bli medlemmer? Betal kr. 50,pr. barn til konto 3931.62.38045 pr. år.
28. – 30. mars Ski og aktivitetshelg på
Bjorli. Påmelding til Olav M. Seljehaug
27. april kl. 14:00 Tur til Å hytta. Ta med
grillmat. Oppmøte v/ Mork Snekkerverkst.
25. mai kl. 14:00 Sjøsportaktiviteter på
Rangøya. Ta med grillmat. Oppmøte Averøy
UK Sjøsport på Rangøya.
For informasjon: Marianne og Ivar Aae, tlf 71
51 61 06 eller 959 38 766. Velkommen til
alle som har lyst, med eller uten familien!

SENNEPSFRØET
BARNEFORENING
Annenhver TORSDAG kl 17.30-19:00: barneforening på Stene bedehus. Ulike aktiviteter, en
liten andakt og utlodning (2 kr pr. lodd, ta med
en liten gevinst). Medlemskap for 2014 kr 50.
Mer informasjon: Marianne Aae tlf. 959 38 766.

27. mars Vi lager gressgubbe og steker
vafler
10. april Vi lager påskepynt
VELKOMMEN! Arr. Misjonsselskapet og
Misjonssambandet

Henda søndagsskole
16/3 - 6/4 - 27/4 - 11/5 - 25/5
Kl.11 - 12.30: Barn og foreldre ønskes velkommen til samlingene! Bibelfortelling,
sang .aktiviteter og noe å bite i! Ofte eget
opplegg for de største!

KONFIRMANTER I AVERØY 2014
Bremsnes kirke lør 03. mai kl. 10.30:
Malene Andersen
Sindre Laland Berntsen
Patrik Sørvik Bøe
Kåre Fladset
Guri Folland
Andrea Strand Hoseth
Live Brandvik Meek
Henrik Futsæter Solem
Ingrid Bævre Solli
Kristine Bævre Solli
Kyrre Elias Vebenstad
Stian Silva Vebenstad
Julie Ødegård
Bremsnes kirke lør 03. mai kl. 12.30:
Mathilde Folland
Solveig Grøtting
Morten Gule
Sander Gustad
Mali Faksvåg Kippernes
Celina Kippernes Manickam
Jens Brekstad Nekstad
Karoline Ramstad Qvam
Hans-Eliam Raknerud
Severin Ramsøy Sakshaug
Elisabeth Solheim Stormo
Johan Bekken Søbstad
Rina Heggeset Vollan
Bremsnes kirke søn 04. mai kl. 10.30:
Adrian Ljøen Berg
Tonje Mæhle Berntsen
Unni Brandstad
Sebastian Otterlei Ellingvåg
Are Brian Lindset Heggeset
Emma Ormset Husby
Jan Erik Istad
Hanna Aandahl Knutsen
Sander Sundsøy Meek
Martin Lyngvær Stormo
Eline Worpvik,
Kvernes kirke søn 04. mai kl. 12.30:
Mathea Aae Hestvik
Olivia Aae Hestvik
Sunniva Rimeslaatten Klakegg
Amanda Natalie Sande
Magnus Skarset
Lars-Erik Øvertungset Skram
Lars-Martin Strand
Kornstad kirke søn 11. mai kl. 11.00:
Ivar Sandø Brekstad
Julie Bøe
David Halvorsen
Emil Bae Ildhusøy
Hermann Kjønnø
Iben Eliassen Kongsvik
Rikke Lillemork Kvendbø
William Johansen Mjønes
Gry Elisabeth Visnes Nedal
Lea Andrine Roaldsøy

Markus Lysø Skarvøy
Andreas Rabjerg Strand
Emma Haukås Sæther
Maria Arntsen Øvertungset
KONFIRMANTER I EIDE 2014
Eide kirke lørdag 10. mai kl. 11.00
Ej Bacaron
Malin Jeanette Bechstrøm
Andrine Eide Blikås
Aina Bolli
Amalie Sildnes Gedde-Dahl
Anders Harstad
Mathias Visnes Reitan
Ole Mathias Risvik
Simen Røvik
Alane Catharina Børresen Sporsheim
Jonas Tøsse
Sirianna Langnes Vassgård
Eide kirke lørdag 10. mai kl. 13.00
Oliver Krekvik Bergset
Ingrid Bolli
Kevin Ladegård Dyrhaug
Madelene Johansen Lie
Kristian Myklebust Lysgård
Kenneth Silseth Mekvik
Thomas André Aaasen Nerland

Jan Kjetil Holberg Sandnes
Renate Sandnes
Karl Audun Schjetne
Anne Kristin Silseth
Eirik Kjøl Tornes
Vetle Visnes
Anita Solbjør Weltan
Pernille Lyngstad Ørgesvik
Eide kirke søndag 11. mai kl. 11.00
Oda Konsine Søvik Dyrnes
Anette Eide
Tommy Engebretsen Halås
Jonas Heggstad
Emilie Halås Heimen
Camilla Lehing Lange
Håvard Lingen
Jørgen Lysgård
Lucas Sverke Polonio Lyngstad
Marie Lysgård
Tina Louïse Moen Ness
Marius Lyngstad Nås
Aslak Silseth Skarvøy
Sander Dale Sørvik
Thea Tøvik Toreli
Marthe Elise Ørjavik

Info fra kirkevergen i Averøy
Festeavgiften økes fra 2014
Kommunestyret i Averøy har vedtatt, etter
forslag fra Averøy kirkelige fellesråd, å øke
satsen for festeavgift.Avgiften øker fra 60 til
100 kr pr. grav på år fra og med 2014. Det
er i kommunestyrets vedtak gitt mulighet
for at beløpet årlig kan indeksreguleres med
konsumprisindeksen (kpi).
Festeavgiften faktureres i utgangspunktet
for 10 år om gangen, men det kan etter
nærmere avtale gjøres unntak fra dette i
spesielle tilfeller.
Økning i festeavgiften vil gjelde for de som
fra og med 2014 har festavgift som forfaller
til betaling. Økningen i festeavgift vil ikke bli
etterfakturert for fakturaer som er utstedt
tidligere år, og som delvis gjelder for perioden fra 2014 og fremover.
Sommerjobb?
Averøy kirkelige fellesråd ønsker å knytte til
seg noen ungdommer over 18 år, pensjonister eller andre som kan tenke seg å bidra
med plenslått og annet stell og vedlikehold
av gravplassene i Averøy i sommer. Eller
kanskje du kan tenke deg å være med å
assistere i forbindelse med åpning og lukking av graver? Sommeren er ekstra travel
for våre ansatte, i tillegg til at også de skal
ha sine fortjente ferieuker. Om du kan være
behjelpelig med ei eller flere uker, så ønsker
vi å høre fra deg. Skulle du tilfeldigvis bare
ha lyst til å slå plen på dugnad en dag eller
tre, så setter vi selvfølgelig stor pris på det!
Vi ser etter ansvarsbevisste, selvgående og
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pålitelige mennesker, som evner å jobbe selvstendig og ta nødvendige beslutninger
underveis. Arbeidet krever normal god
helse pga. periodevis lange dager med jevnt
tungt arbeid og noen tyngre tak innimellom.
Nødvendig opplæring vil bli gitt.
Tilkallingshjelp som gravemaskinfører
I tillegg har vi behov for å knytte til oss en
eller flere som kan stå som tilkallingshjelp
for å kunne grave i forbindelse med evt.
begravelser under ferieavvikling og evnt.
sykemeldinger med mer. Det kreves maskinførerbevis for å kunne ta på seg slike
oppdrag. Vi ser gjerne etter entreprenører
eller andre som på få dagers varsel kan avse
et par timer til åpning av grav, og ca. tilsvarende tidsbruk til lukking av grava i etterkant. Vi har vår egen gravemaskin, så vi
trenger kun hjelp til å betjene den. Vet du
om noen som du tror kan egne seg, så vil vi
gjerne høre fra deg. Nødvendig opplæring
vil bli gitt. Du må kunne snakke godt norsk,
og kunne disponere bil (pga. ulike oppmøtesteder). Ta kontakt med kirkevergen innen
utgangen av mars dersom du er interessert.
Jeg hører gjerne fra deg dersom du tror
noe av dette kan være av interesse for
deg.Ta kontakt på tlf 71 51 33 88 / 913 26
730 eller e-post kirkevergen@kirkeniaveroy.no
Kristian Futsæter
Vik. kirkeverge
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Ta godt i mot bøssebærerne!
De kommer 6. - 8. april
Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Postboks 18, 6530 Averøy

Vi er der i katastrofen – og vi trenger din støtte!
Borgerkrigen i Syria er vår tids største katastrofe. Kirkens Nødhjelp jobber i Syria og
andre katastrofeområder for at flest mulig
mennesker skal få en sjanse til å overleve.
Fasteaksjonen bidrar til dette og til at folk
reiser seg og får nye muligheter.
I perioden 6. - 8. april 2014 kommer igjen
over 40 000 bøssebærere fra alle landets
menigheter til å gå dør til dør for å samle inn
penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette
formidable engasjementet over hele landet
gjør aksjonen til Norges nest største dør-tildør-aksjon.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har
som mål å samle inn penger til de som
trenger det mest, og å forandre årsaker til
nød gjennom beslutningspåvirkning.Aksjonen
har vært arrangert siden 1967. Pengene
som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden.
Mange mennesker i verden kjenner nøden på
kroppen. Men heldigvis er vi mange som står
sammen for å skape forandring både i våre
prosjekter ute og her hjemme i Norge.

Bygger videre på fjorårets aksjon
Fasteaksjonen 2014 vil bygge videre på 2013aksjonen: Sammen forandre. Kirkens
Nødhjelp arbeider sammen med hverdagshelter over hele verden som redder liv og
skaper forandring. Gjennom fasteaksjonen vil

vi fortelle historiene til noen av disse forbildene. Vårt arbeid bygger på deres kunnskap
og engasjement. De sikrer bærekraftige løsninger som er forankret i lokalsamfunnene
deres. De får det til!

Eksempler på hva din støtte er verdt:
- For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til katastroferammede.
- For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann.
- For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpumpe.
- Med mange underskrifter kan vi flytte de store investeringene til fattige land.

TV-aksjonen 2014 tildelt Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp fikk tildelt TV-aksjonen
2014. Det er 4. gang Kirkens Nødhjelp skal ha
TV-aksjonen, og vi ser dette som en stor
anerkjennelse av det arbeidet vi gjør sammen
for å skape en mer rettferdig verden.
Mange menigheter har lange tradisjoner for å
være med på TV-aksjonen. Nå får vi en stor
mulighet til å vise hvordan kirkene i Norge og

resten av verden er handlekraftige aktører i
møte med verdens urettferdighet.
TV-aksjonen 2014 skal sikre én million mennesker bærekraftig tilgang til rent vann.
Pengene skal brukes i konkrete prosjekter i
syv ulike land i en femårsperiode. Fasteaksjonene i 2014 og 2015 går sin gang, til frie midler som KN kan bruke i sitt arbeid.

Vinner av konkurransen
Denne
gangen
valgte
redaksjonskomiteen å
utfordre 7.
klasse ved
Bruhagen
barneskole
til å lage
framside.
Tema var grunnlovsjubileet.Vi fikk
inn mange fine forslag. Nøyaktighet
og fin fargelegging var det som til
slutt utpekte Markus Eldegard
Ressem til vinner. Gratulerer! Til
vanlig driver han ikke noe særlig
med tegning. Da er det artigere
med fotball og basketball, sier den
litt overraskende vinneren. Markus
har et valgspråk:Yoloswag. For oss
som trenger litt oversettelse betyr
Yolo:You only live once, og swag:
Kul stil. Markus har så rett, vi lever
bare en gang! Hva gjør du og jeg
med livet vårt? De andre tegningene vil du finne i nettutgaven av bladet på kirkeniaveroy.no.

