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DYKK I
BIBELEN
Den rettferdige og
den ugudelige veien
Salmen beskriver to veier i livet,
eller to typer mennesker: de rettferdige og de ugudelige. Ordet
salig, asjer på hebraisk kan også
oversettes med lykkelig, velsignet
eller glad. I Bibelen brukes ordet
om de som holder seg til Herren
og gjør det rette. Det er altså ikke
nødvendigvis vanlig lykke, men
den rette lykken knyttet til forholdet til Gud og til måten å leve på.
Det er to ting som preger livet til
den rettferdige: han holder seg
ikke sammen med spottere, men
grunner på Herrens lov, Torah, og
gleder seg i den. En spotter, rasja
på hebraisk, kan oversettes med
ond, kriminell, en som er skyldig i
noe galt. I Salmenes bok er Torah
helheten av Guds vilje og instruksjon for Israel. Her er den en kilde
til glede, som oppdages ved konstant meditasjon. At det går godt
for den rettferdige er ikke en premie, men er resultat av måten å
leve på. Han sammenlignes med et
tre som plantet ved vannet. Treet
får god frukt, og løvet visner ikke.
Med andre ord får han hele tida
«påfyll» fra Herrens lov. De ugudelige sammenlignes med agner
som spres for vinden og dermed
skilles fra kornet. På samme måte
skilles de ugduelige fra de rettferdige. De rettferdige går på den
rette veien. Menneskens valg har
betydning: det en gjør får logiske
konsekvenser både for livet og for
dommen. Det er lett å se for seg
at salmen kan ha blitt brukt som
undervisning. Leseren oppfordres
til å ha sin glede i Guds lov og ikke
gjøre dårlige valg.

Salme 1
Salig er den som ikke følger lovløses råd,
ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
men har sin glede i Herrens lov
og grunner på hans lov dag og natt.
Han er lik et tre plantet ved rennende vann.
Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.
Alt han gjør, skal lykkes.
Slik er det ikke med de lovløse.
De er lik agner som spres for vinden.
Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen,
ingen syndere i flokken av rettferdige.
For Herren kjenner veien de rettferdige går,
men de urettferdiges vei fører vill.
(bibelen.no / Det norske bibelselskap 2011)

Hvorfor denne teksten?
Mens løvet visner rundt oss forteller
denne teksten om et tre som aldri visner.
Det er lett å si seg enig i at salmen gir en
god veiledning for livet. Men den er også
vanskelig. Den setter veldig klare skillelinjer mellom mennesker og lover at det går

Salmenes bok som veiledning for livet
Salmenes bok er en samling av mange ulike
salmer som er skrevet til forskjellige tider,
men likevel kan vi lese den slik den fremstår
for oss, som en helhetlig bok.Vi ser at det er
tematikk som går igjen: klage, bønn om hjelp,
lovprisning, kongen, fiender og etikk. Salmene
er tiltale til Herren eller omhandler Herren.
Lovprisning, eller tillit til Gud, også i klagesalmene, går som en rød tråd gjennom boka.To
forskere beskriver på forskjellige måter
hvordan Salme 1 fungerer som innledning til
boka. Mays mener at Salmenes bok inneholder en bevegelse fra bønn til lovsang. Salme 1
introduserer temaene i boka og inviterer til å
lese og studere salmenes bok og leve etter
den. På den måten kan leseren også ha sin
glede i loven og bli salig. Brueggemann mener
at Salmenes bok inneholder en bevegelse fra
lydighet til lovprisning. Salme 1 presenterer
en logisk og moralsk konsekvent verden. Den

godt med dem som gjør det rette og dårlig med dem som ikke gjør det. Er det alltid slik? Som første salme i Salmenes bok
fungerer den som en innledning. Det er
spennende å lese den i lys av boka som
helhet!

som gjør det gode går det bra med og motsatt. Når vi leser videre viser det seg derimot
at dette ikke stemmer. Vi leser om mennesker som opplever stor smerte og selv om de
har vært lydige. De roper til Gud, spør hvorfor de må lide og klager sin nød. Samtidig
inneholder mange av disse salmene lovprisning og tro på Guds barmhjertighet. Med
salme73 begynner en ny fase. Problemene er
ikke løst, men salmisten har gått videre og
kan leve i troen på at Gud er god på tross av
lidelsen. Guds barmhjertighet er større enn
alt. I den siste salmen, salme 150, finner vi
bare lovprisning uten spørsmål eller forklaringer. Begge disse forskerne peker på at vi
har nytte av å lese boka som en helhet med
alle dens ulike perspektiver. Salmenes bok
kan slik være en veiledning for livet. Den viser
oss at vi kan kjempe med, be til og ha tillit til
Gud gjennom alt vi møter i livet.

Menighetsbladet for Averøy og Eide

PRESTENS
Godt for hjertet

Menighetsbladet

hjørne

For ei stund siden var jeg på tur til Trolldalsvatnet. Jeg hadde hørt at det skulle være en fin
tur, og det var det. Sola skinte og lufta var klar
og kald, og veien var så lett å gå. Det var først
når den bratte bakken på slutten kom at jeg
skjønte hvorfor turen blir beskrevet som «en
tur for hjertet!» Vi kom fram, pulsen gikk ned
og vi kunne nyte utsikten utover det stille og
blanke vannet.Vi kunne ikke bade, for dette er
jo drikkevannet vårt. Så fredelig og tilbaketrukket ligger det der, vannet som vi i Eide
daglig drikker av, dusjer i og vasker med. Det
er forunderlig at det stadig kommer nytt vann
ut av kranene, og jeg er glad for at vi kan støtte de som hjelper flere med å få tilgang på
rent vann.
Dåpsvannet
Vi bruker vann i kirka også. Her på Eide er det
kirketjener Santiago som har jobben med å
skru på kranen i dåpssakristiet og fylle dåpskanna med passelig varmt vann for små barnehoder. Vannet bæres inn, gjerne av stolte
søsken. Når det helles i døpefonten kan vi
høre hvor fint det sildrer, og det er alltid plass
til alt vannet!
Dette vannet er også fra Trolldalsvatnet, og
det er forunderlig hvordan Guds skaperverk
møter oss på den måten, så nært og likevel så

stort. I en av bønnene vi kan be før dåpen sier
vi «takk for dåpens vann, som ved ditt ord er
en nådens kilde.» Til og med spedbarna får
med seg litt av det store som skjer når de
kjenner det varme vannet på hodet sitt. I dåpsliturgien sier vi om dåpen: «Etter sitt ord og
løfte tar Gud imot oss i dåpen og frelser oss
fra synd og død.Vi forenes med Jesus Kristus
til et nytt liv og innlemmes i den kristne
kirke.» Det nye livet som begynner i dåpen,
fortsetter.Vi får lov til å vokse og leve i troen.
I hele Den norske kirke er vi nå i gang med
satsing på dåp, og i vårt bispedømme vil vi
arbeide med prosjektet «Velkommen til dåp»
i årene framover. Det handler både om hvordan vi tar i mot de som kommer til dåp og
hvordan vi underviser om dåpen. Mange foreldre er flinke til å fortelle barna at de er døpt,
for eksempel ved å se på bilder fra dåpen eller
vise fram døpefonten og kirka barnet er døpt
i. På den måten blir det en del av vår livsfortelling og vår identitet.Vi kan også bli minnet
om at Gud er glad i oss og tar i mot oss i
dåpen når vi skrur på kranen hjemme eller går
tur til nærmeste fjellvann. Det er også godt
for hjertet!
Ragnhild prest
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Takk til våre annonsører
For første gang, i «moderne tid» iallfall, har vi
i dette nummeret av Menighetsbladet annonser som en delfinansiering av utgivelsen.Vi takker alle annonsørene på det hjerteligste.
Bladet har bare forholdsvis små annonser,
men vi gjør oppmerksom på at i nettutgaven
av bladet har vi gitt annonsørene en helside
hver, med gode muligheter til å gi leserne gode

tilbud, informasjon om hva de kan tilby og så
videre. Vi håper alle lesere merker seg våre
gode hjelpere, og at dette var en god måte å
sørge for at dette bladet kom ut. Om vi fortsetter med annonser i papirutgaven vil bli
avgjort på årsmøtet i februar 2016.
Redaktør Tommy Stormo
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Glimt fra menighetene
EIDE
Stiftelsen Gaustad kapell: Mandag 29.
juni konstituerte styret i Stiftelsen
Gaustad kapell seg på nytt og valgte
Trygve Herskedal som styreleder.
Ettersom det var tvil om vedtakets gyldighet ble det sendt inn til og godkjent av
Stiftelsestilsynet. Styret har de samme
medlemmene som tidligere, to representanter valgt av Vevang Vel (Kolbjørn

Gaustad og Edvin Sivertsen), soknepresten (Ragnhild Fuglseth), kirkevergen
(Anne-Lise Johnsen) og menighetsrådsleder (Trygve Herskedal).Ta gjerne kontakt
dersom dere har spørsmål rundt arbeidet
i stiftelsen.
Åpen kirke på Allehelgen. Eide kirke
er åpen 1. nov. hele dagen mellom de to
gudstjenestene kl. 11 og 19 (minnegudstjeneste). Kom innom for å tenne et lys,
vandre i kirkerommet eller sitte i stillhet.

KORNSTAD
Menighetsrådet takker for minnegaven ved Herlof Folland si båre.
Menighetsrådet vil også takke foreningen for forskjønnelse av Folland gravsted
for stor dugnadsinnsats. Takk også til alle
dere som har bidratt med økonomisk
støtte.

DETTE SKAL VI KLARE SAMMEN!
«Det er i motbakke det går oppover!»
sier ett gammelt, men slett ikke utdatert
ordtak. I disse valgtider kjenner noen på
medgang, mens andre strever i motbakke.
Menighetsrådene i Eide og Averøy hadde
10. september ekstraordinært årsmøte på
grunn av den økonomiske situasjonen for
Menighetsbladet. Status i banken pr. 1.
august var at det knapt var
penger til å gi ut dette nummeret. Noe måtte altså
gjøres! Vi måtte også ta
noen valg.Vi ønsker å nå
et mål, men vet ikke
helt sikkert veien dit.
Gode råd, tidligere erfaring og en god
samtale førte til noen vedtak. Her får du
et lite resymé:
1) Giroen skal inn i bladet igjen, fra og
med nr 3/2015.

2) Bladet skal delvis finansieres gjennom
annonser. (Om vi fortsetter med annonser i Menighetsbladet vil bli avgjort på
årsmøtet i februar 2016)
3) Det skal fortsatt komme 4 nr. pr.år.
Vi tror pengene for å drifte bladet er
«der ute» et sted. Du og jeg er viktige
støttespillere og må ta noen valg.Vi håper
du tar ut giroen, bruker den med en gang
eller bruker den som huskelapp til neste
gang du skal inn i nettbanken din. Ditt og
mitt valg vil gjøre en forskjell for
Menighetsbladets framtid!
Dette er første trinn i prosessen mot en
ny god periode for menighetsbladet. Etter
hvert vil også innhold, og det redaksjonelle bli revidert. Noe er bra, og noe kan bli
bedre! Vi vil gjerne ha din mening om
saken.Ta kontakt på telefon eller epost.Vi
tar imot både ris og ros!

Bruktklærmarkedet på Rangøya - en suksess!

Giverglede

Bådalen helselag vil å gi en
hjelpende hånd til Menighetsbladet.Vi er glad i dette bladet
og ønsker at det fortsatt skal
komme i postkassene våre. Vi
4

Kommunevalg og kirkevalg er over. Nå
ønsker vi deg GODT VALG
for
Menighetsbladet!!
Leder i redaksjonen
Kari Sørdal
(950 42 188 / kses_bae@hotmail.com)

gir en gave på kr. 5 000,- og
utfordrer andre lag til å gjøre
det samme.
Hilsen Bådalen helselag v/ Astrid
Vebenstad
Menighetsbladet

12. september var det tredje
bruktklærmarkedet på Rangøya et faktum. Og det ble ny
rekord! TUSEN TAKK til alle
som ga flotte klær, vesker og
sko og som støttet med å ta
lodd.Vi i komitéen er overveldet og begeistret over å
kunne overføre kr 45 000,- til
prosjektet Higher Ground i
for Averøy og Eide

Katmandu i Nepal. Pengene vil
bli brukt i arbeidet for å redde
jenter fra sexslaveri og fattigdom. TAKK også til alle som
deltok, som handlet og som
besøkte Løa til Marit og Inge
Rangøy denne nydelige solskinnsdagen.
På vegne av komitéen,
Tone Rendahl Leithaug

Andakten

Tilgitt

En mann ble spurt: «Hva er kristendom?» Han svarte:
«For det første: Syndenes forlatelse.
For det andre: Syndenes forlatelse.
For det tredje: Syndenes forlatelse.»
I vers 21 stiller Peter et spørsmål, og Jesus svarer. Jeg
tror Peter tenkte at nå
tok han skikkelig i da han
kom til Jesus med spørsmålet.Vi vet ikke hvorfor
Peter kom med dette
spørsmålet akkurat denne dagen. Men, det er
Emil Krakeli
bra han gjorde det!
snekker
For det var dette spørsmålet som ga Jesus anledning til å snakke om noe av det viktigste i
hele verden; tilgivelsen, både i forhold til
Gud og i forhold til andre mennesker.
Ingenting kan erstatte den følelsen du får
når du virkelig forstår at du er tilgitt.
Ingenting kan få oss til å rette ryggen, som
det å vite at alt er i orden. Ingenting kan få
oss til å legge ting bak oss for godt, som
tilgivelsen.
Ingenting kan gi oss troen på livet og

fremtiden, som å være tilgitt. Jo, det var
godt Peter spurte.
Vi innledet med at kristendom er syndenes forlatelse. Det er dette det dreier
seg om. Peter visste godt hva fariseerne
mente og hadde klare svar på det meste.
Tre ganger skal du tilgi. Da forstår vi hvorfor Peter tok så godt i.
Men Jesus overrasket Peter; «Sju ganger
Peter? Nei ikke sju ganger, men 7x70!» ( =
490.)
Hva mente Jesus med dette? Han mente
at det ikke går noen grense i det hele tatt.
Han skulle fortelle Peter og oss at når vi
hører Jesus til, finnes det ikke noen grense. I Guds rike gjelder Guds lover og Guds
sinnelag. Hvor ofte tror du Gud tilgir den
som synder mot han? Har du møtt noen
grense hos din himmelske far?
Nei, hans tilgivelse er grenseløs. - Slik skal
du også oppføre deg, Peter. Det er på
denne bakgrunn Jesus forteller oss lignelsen vi har lest.
Kongen ville gjøre opp regnskap med
sine tjenere.Tjeneren stod i bunnløs gjeld
til kongen. Han skyldte et svimlende
beløp, og var helt ute av stand til å gjøre
opp for seg. Kongen ettergav han hele
gjelden.
Seinere på dagen tok tjeneren kvelertak

Janne og Egil takket av

Janne Liv og Egil Eide ble takket av etter mangeårig innsats i Eide, både
for bedehus, søndagsskole og kirke/menighet. Blant de som ville takke for
innsatsen var Emil Krakeli (bak fra venstre), Inger Marie Silset, Jakob
Ingvar Krakeli, Gerhard Silset, sokneprest Ragnhild Fuglset (m/Ellinor
Synnøve på armen), kirkeverge Anne-Lise Johnsen og Anne Hilde
Haraldsvik. (Fotos:Tommy Stormo)

Noen hadde hatt Egil på søndagsskolen
for mange år siden. Andre har hatt veldig
god hjelp av Janne Liv til å styre bedehusets økonomi og aktiviteter, ja, helt fram
til nå i høst. Ja, det var dette og mye mer
disse to ble takket for, da kirke- og bedehusgjengen samlet seg for å takke dem
for innsatsen gjennom manns- og kvinne-

Nabojente og prestedatter Ellinor Synnøve måtte
selvsagt være med og si
ha det til Janne Liv. De
har hatt god kontakt.
Janne fikk gaver som passer til mer solfylte og
«sydligere strøk». At det
for få år siden var «4
meter med snø» der nede, ble nesten ikke nevnt
med et ord.

aldre. Disse to har gjort mye for mange,
selv om de kanskje ikke har vært veldig
synlig utad til en hver tid. Men likevel har
de betydd mye for veldig mange opp
gjennom årene. Nå venter en ny tilværelse i Kristiansand, der begge barna og
deres familier bor. Eide takker dere for
innsatsen! Ha en fin tid i Kristiansand!
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren
21 Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange
ganger skal min bror kunne synde mot eg og jeg likevel
tilgi ham? Så mange som sju?» 22 «Ikke sju ganger»,
svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!
23 Derfor kan himmelriket sammenlignes med en
konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine.
24 Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som
skyldte ham ti tusen talenter. 25 Han hadde ikke noe å
betale med, og herren befalte at han skulle selges med
kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. 26 Men
tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: «Vær
tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.»
27 Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden.
28 Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en
som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham,
tok strupetak på ham og sa: «Betal det du skylder!» 29
Men den andre falt ned for ham og ba: «Vær tålmodig
med meg, så skal jeg betale deg.í 30 Men han ville ikke.
Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle
han sitte til han hadde betalt gjelden.
31 Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de
dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som
hadde hendt. 32 Da kalte herren ham til seg igjen og sa
til ham: «Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg
fordi du ba meg om det. 33 Burde ikke også du ha vist
barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?í 34 Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde
betalt hele gjelden.
35 Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og
en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»
Matteus 18, 21-35

på en medhjelper som skylte han et fillebeløp.
Han truet ham med både fengsel og straff
hvis han ikke gjorde opp for seg. Han som
var tilgitt alt, hadde ikke selv tilgivelse å gi.
Det er så fint at Guds tilgivelse er uten
betingelser, Gud tilgir ufortjent.
Vi må feste blikket på Jesus og det han
gjorde for oss på korset. La budskapet om
hans ufattelige kjærlighet få plass i vårt
hjerte og sinn. Da slipper kjærlighetens
varme stråler ut til våre medmennesker.
Det kan forvandle kalde og harde hjerter.
Efeserne 4.32
«Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre. Likesom
Gud har tilgitt dere.»

Konserter i Kvernes kirke
Søndag 13. desember kl. 16
Julekonsert med Averøy kirkekor og
Kristiansund kirkekor. Kollekt.
Lillejulaften kl. 21.00
«Ei stille stund før jul» med Averøy
Gospelgruppe. Fri adgang.
I tillegg kommer solister, men da bladet gikk i trykken, var ikke disse klare.
Følg med i avisa og på Facebook for
mer info.
Følg oss på Facebook:
• www.facebook.com/eidemenighet
• Søk opp Kirken i Averøy.
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Bremsnes menighetsråd
Faste medlemmer:
1) Eva Mari Henden, 58 år, Bådalen, lærer
2) Martin R.Wågen, 58 år, Ekkilsøy, ingeniør
3) Aud Skrudland, 56 år, Øksenvågen, veterinær
4) Britt Eva Ressem, 63 år, Hjelset/Bruhagen, helsesøster
5) Jorun Iren Kronborg, 43 år, Sveggesundet, forpl.medarb.
6) Ragnhild Vang, 39 år, Ekkilsøy, sykepleier
7) Kari Hasselø Lygre, 39 år, Hasseløy, lærer
8) Lars Tore Ingeborgvik, 32 år, Bruhagen, mekaniker

AVERØY
Kvernes menighetsråd
Faste medlemmer
1) Amund Bjerkholt f. 1976, Kvernes, ingeniør
2) Dagny Storvik f. 1957, Kvernes, hjemmehjelp
3) Øystein Klakegg f. 1968, Kvernes, veterinær
4) Liv Jorun Mork f. 1954, Mork, hjemmehjelp
5) Eli Ellingvåg Gustad f.1972, Kvernes, førskolelærer
6) Halvor Nedal f. 1968, Kvernes, maskinfører
Varamedlemmer:
1) Geir Ødegård Rugset f. 1966, Kvernes, sjåfør
2) Geir Morten Karlsen f. 1967, Kvernes, daglig leder
3) Åshild Mokkelbost f. 1945, Kvernes, pensjonist
4) Eli Irene Nedal f. 1957, Kvernes, regnskapsmedarbeider
5) Siv Iren Gustad f. 1977, Nedal, regnskapsmedarbeider

Kornstad menighetsråd
Faste medlemmer:
1) Marianne Nørgaard Aae, 46, Steinsgrenda, Seksjonssjef
2) Marit Smistad, 57, Kårvåg, Hjelpepleier
3) Odd Einar Kornstad, 60, Fagerengbogen, Lærer
4) Torbjørn Aae, 45, Steinsgrenda, Hygieneteknikker
5) Bjørn Dyrseth, 50, Kårvåg, Maler
6) Marit Rangøy, 64, Rangøya, Klokker
7) Dagny Vågen, 74, Kårvåg, Pensjonist
8) Judit Hjertvik, 65, Kårvåg, Pensjonist
Varamedlemmer:
1) Paul Johan Helset, 41, Steinsgrenda, Avdelingsleder
2) Ann-Magrit Fladseth Kjønnø, 45, Langøyneset, Lærer
3) Marit Skarset, 18, Steinsgrenda, Student
4) Magnhild Folland, 68, Kårvåg, Pensjonist
5) Janne Ingunn Johansen, 39, Kårvåg, Sykepleier

De nye menighetsrådene skal konstituere seg i løpet av oktober, og tiltrer 1. november. De gamle menighetsrådene fratrer
31. oktober.Vi takker alle de som går ut for innsatsen den
siste perioden, og ønsker lykke til til dem som fortsetter og
som er nyvalgte til menighetsrådene i Averøy.
I Averøy skal de velges 2 medlemmer fra hvert menighetsråd
til Averøy kirkelige fellesråd. Dette rådet skal konstituere seg i
løpet av november, og tiltrer 1.desember. Det gamle fellesrådet fratrer 30. november.
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EIDE
Eide menighetsråd
Faste medlemmer:
1) Trygve Arild Herskedal, Nås, 59, bedriftseier
2) Britt Helen Strand Eide, Eide, 39, lærer
3) Roald Bjarne Ugelstad, Øyen, 56, gårdbruker
4) Bjørn Ståle Sildnes, Eide, 59, inspektør
5) Åshild Stakvik Eide, Eide, 60, lærer
6) Anne Lise Vatne Eide, Eide, 60, salgssekretær
7) Erling Lyngstad, Lyngstad, 69, arbeidsleder
8) Lill Iren Dyrhaug Ness, Lyngstad, 24, tømrer
Varamedlemmer:
Janne Liv Eide, Eide, 63, butikkmedarbeider (Janne Liv flytter fra
Eide i oktober, og faller derfor ut av listen over varamedlemmer)
1) Wenche Kristine Aarsbog,Vevang, 69, pensjonist
2) Arnfinn Magne Ugelstad, Øyen, 61, lagerarbeider
3) Henrik Hagerup-Jenssen,Vevang, 41, miljøterapeut
4) Anders Røynstrand, Nås, 33, rådgiver
5) Steffen Andre Holberg, Eide, 23, butikkmedarbeider

Kirkevalget 2015 - Eide

Kirkevalget 2015 - Averøy

Torvvegen 7, 6490 Eide
Tlf: 71 29 99 50 / 977 81 980

Varamedlemmer:
1) Oddrun Hoset, 56 år, Bådalen, helsesøster
2) Ragnhild Henden, 33 år, Henda, husmor
3) Bjarne Stormo, 52 år, Ekkilsøy, elektriker
4) Tove Hasselø Kleven, 49 år, Henda, lærer
5) Berit Fjærli Gården, 49 år, Bruhagen, kjøkkensjef

www.storvikmaskin.no

Det nye menighetsrådet skal konstituere seg i løpet av oktober, og tiltrer 1. november. Det gamle menighetsrådet fratrer
31. oktober.Vi takker alle de som går ut for innsatsen den
siste perioden, og ønsker lykke til til dem som fortsetter og
som er nyvalgte til menighetsrådet i Eide.
Eide har bare et menighetsråd, som også fungerer som fellesråd. Menighetsrådet har vedtatt at en kan dele lederoppgavene
i to verv: menighetsrådsleder og fellesrådsleder. Det gjenstår å
se om det nye menighetsrådet vil fortsette ordningen inn i
den nye perioden.

www.skjelvikbilverksted.no
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Ny sokneprest i Kvernes og Kornstad: Magne Hoem
dagleg leiar ved
København stasjon.
Vår einaste dotter,
Ragnhild, vart fødd
våren 1984. To år
etter at eg hadde
gjennomført teologistudiet.
- Vi kjøpte eit verneverdig hus på
Vålerenga med gangavstand til Oslo sentrum. I dette arbeiderbevegelsens kjerneområde har eg
seinare arbeidd for
Det nye presteparet på Kvernes: Magne og Ingrid. (Foto:Tommy Stormo)
skoleetaten med leveMagne har skrevet litt om seg og sin kår, kultur og identitet.
bakgrunn, slik at vi kan bli litt mer
kjent med ham og Ingrid.
Vegen vidare
- Ragnhild, Sigurd Andreas og eg er no sokBakgrunn
neprestar i samarbeidsområdet Averøy og
- Det året eg fylte 47 år stilte eg meg til Eide. Prestane i Eide og Averøy fordeler
teneste for Møre bispedømme og deret- utfordringane slik det er hensiktsmessig.
ter Sjømannskyrkja. No kjem vi frå tenes- Prost Gerd Anne Aarset, som sit i
te i sjømannskirken Kong Haakons kirke i Kristiansund, er leiar for prestane. Vi skal
København. Denne vakre bygningen med vere til for alle!
stavkirkeforma tak er ei av dei mest popuSmå og store blir døypt, oftast ved livets
lære bryllupskirkene for norske par som begynnelse, og ved livets slutt blir det gravvil gifte seg i utlandet. Kyrkja vart bygd ferd. Livet vekslar mellom sorg og glede.
etter krigen til ære for Kongen som visste Konfirmasjon og bryllup hører også med,
kva han måtte gjere då Norge vart okku- og det er forunderleg kor stor prosent
pert.
nordmenn som gjerne vil at kirkerommet
- Det er fint å vere prest både i Norge skal vere ramme på slike store dagar i
og Danmark. Ingrid har sidan 2009 vore livet.

Lengsel mot havet og salmenes bok
- Ei av hovudårsakene til at eg valde å søke
stilling som sokneprest i Kvernes og
Kornstad er lengselen etter å komme
nærare havet. Det vakre landskapet, strendene, kyrkjene og prestegardstunet kjem
som ekstra bonus. Når sola snur og kommande vinter går mot vår, håper eg å ha
funne ein høveleg båt, slik at vi får fersk
fisk på middagsbordet heime i prestegarden på fredagskveldane. Ja, dersom nokon
har ein høveleg færing å selje, gjerne med
to par årar, er det berre å ta kontakt. Det
gjeld også den eller dei som er urolege for
kommande generasjonar. Det er tid for
meir samtale om livets slutt og den uakseptable «utsortering» som skjer ved
livets begynnelse.
«Gammelpresten» driver garden
- Prestegardsdrifta er som mange veit
«gammelpresten» fengselsprest Carina
Møllers område, men nokre høner slik at
vi får egg til det danskane kallar «morgenmad» kunne være fint. Kvar morgon begynner for øvrig med vakker poesi frå ein
av dei 150 bibelske salmane.
- I sjømannskyrkjene forkynner vi den
rause Gud og at «dåpens lys forblir når
livet slukner». Det har eg tenkt å ta med
meg til Ytre Nordmøre prosti, for Gud er
raus, og ikkje minst tålmodig mot dei som
kjem ved den ellevte timen!
Med hilsen
Magne Hoem
Sokneprest i Kvernes og Kornstad

Magne innsatt i Kvernes kirke
Sokneprest Magne
Hoem ble vel innsatt i
tjenesten i Kvernes av
prost Gerd Anne Aarset
og sokneprestene
Sigurd Andreas W.
Haugen (Bremsnes) og
Ragnhild Fuglseth
(Eide). I tillegg deltok
menighetsrådsleder
Marianne Aae som
leste brevet fra biskopen til Kvernes og
Kornstad menigheter.

Det var en flott ramme som lå rundt
innsettingen av ny sokneprest i Kvernes
og Kornstad søndag 6. september, med
sol og fin varme. Det hele ble godt ivaretatt av prost Gerd Anne Aarset og
med god hjelp av sokneprest i Bremsnes,
Sigurd Andreas W. Haugen. Ordfører Ann
Kristin Sørvik talte på vegne av kommu-

nen og ønsket hjertelig velkommen. En
godt besøkt kirkekaffe i Klippen etter
gudstjenesten fikk praten til å gå.
Menighetsbladet ønsker Magne og hans
kone Ingrid hjertelig velkommen til
Averøy og vi gleder oss til å bli bedre
kjent med dere.

Menighetsbladet for Averøy og Eide

Prost Gerd Anne Aarset sørget for at sokneprest
Magne Hoem ble innsatt som prest i Kvernes
og Kornstad 6. september. Ordfører Ann Kristin
Sørvik var sammen med presteparet i Eide og
Bremsnes Ragnhild Fuglseth og Sigurd Andreas
W. haugen med på den store dagen. Nå er
prestesituasjonen på Averøy og Eide så fulltallig
vi kan få det pr. tiden. (Fotos:Tommy Stormo)
7

Vi går til kirken
Fredag 16. oktober
Eide kirke kl. 19.00
Ungdomsgudstjeneste. Åpent for alle ungdommer fra 8. klasse og oppover. Tema:
«Spørsmål???!»
◆
Søndag 18. oktober
21. søndag i treenighetst. * Luk 16,19-31
Kvernes kirke kl. 11.00:
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 16.00:
Gudstjeneste for små og store.
Takkoffer. Utdeling av 4- og 6-årsbok.
Eide kirke kl. 11.00
v/ Fuglseth. 50-årskonfirmantjubileum.
Takkoffer og nattverd
◆
Søndag 25. oktober
Bots- og bønnedag * Luk 18,9-14
Bremsnes kirke kl. 11.00:
Høymesse. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store.
Takkoffer. Utdeling av 4- og 6-årsbok.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/ Fuglseth
og Stormo. Utdeling av 6-årsbok.Takkoffer
og nattverd.
◆
Søndag 1. november
Allehelgensdag * Matt 5,13-16
Kvernes kirke kl. 11.00:
Høymesse. Minnestund.
Kornstad kirke kl. 11.00:
Høymesse. Nattverd. Minnestund.
Møter og samlinger på bedehus mm:
Møteuke/bibelhelg v/W. Lunde (NLM)
15.-16. okt. kl. 19.30 Steinsgrenda bedeh.
17. okt. kl. 16.00 Bådalen bedehus
17. okt. kl. 19.00 Bådalen bedehus
18. okt. kl. 16.00 Bådalen bedehus
Husmøte hos Laura og Rolf
30. okt. kl. 19.00: Elin Støle
26. nov. kl. 19.00
Siste torsdag i måneden er normal samlingsdag. Hjertelig velkommen.
Kårvåg bedehus
7. nov: Julemesse (NRI)
Henda bedehus
22. nov. kl. 16.00: Fellessamling.
Steinsgrenda bedehus
4.-6. des: Møter med Ingbørn Vingen (NRI)
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Bremsnes kirke kl. 16.00:
Høymesse. Nattverd. Minnestund.
Eide kirke kl. 11.00
v/ Fuglseth.Takkoffer og nattverd.
Eide kirke kl. 19.00
Minnegudstjeneste v/ Fuglseth. Vi minnes
de som er døde i løpet av året.
◆
Søndag 8. november
24. søndag i treenighetstiden * Kol 1,24-29
Kornstad kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store. Nattverd.
Takkoffer. LysVåken - for hele Averøy.
Eide kirke kl. 11.00
v/ Fuglseth med utdeling av 4-årsbok.
Takkoffer og nattverd.
◆
Søndag 15. november
25. søndag i treenighetst. * Matt 14,22-34
Langøy kapell kl. 11.00:
Jubileumsgudstjeneste. Nattverd.Takkoffer.
Langøy kapell 80 år. Utvidet kirkekaffe.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 22. november
Domssøndag/Kristi kongedag * Matt 25,113
Bremsnes kirke kl. 11.00:
Høymesse. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/ Fuglseth. Barnepreken, takkoffer og
nattverd.
◆

Søndag 29. november
1. søndag i adventstiden * Matt 21,10-17
Kvernes kirke kl. 11.00:
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 19.00:
Lysmesse
m/konfirmantpresentasjon.
Takkoffer.
Eide kirke kl. 19.00
Lysmesse v/Fuglseth. Konfirmantene deltar.Takkoffer og nattverd.
◆
Søndag 6. desember
2. søndag i adventstiden * Joh 16,21-24
Kvernes kirke kl. 17.00:
Lysmesse m/ konfirmantpresentasjon.
Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 19.30:
Lysmesse m/ konfirmantpresentasjon.
Takkoffer.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Fuglseth og Stormo. Utdeling av 4- og 6årsbok.Takkoffer og nattverd.
◆
Søndag 13. desember
3. søndag i adventstiden * Joh 5,31-36
Kornstad kirke kl. 11.00:
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/ Fuglseth. Nytt menighetsråd presenteres.Takkoffer og nattverd.
◆.

Den norske kirke - Eide kirkelige fellesråd søker etter:
TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER
i trosopplæringen i Eide for aldersgruppa 11-18 år
10 % engasjement i ett år med mulighet for forlengelse. Oppstart 1. januar 2016.
For nærmere opplysninger: kontakt sokneprest Ragnhild Fuglseth eller kirkeverge
Anne-Lise Johnsen. Søknad sendes til kirkeverge@eidemenighet.no.
Søknadsfrist 1. november 2015.
Les hele utlysningsteksten på hjemmesiden til Eide menighet: eidemenighet.no

Bruvoll bedehus
25. okt. kl. 18.00: Sangstund ved Gunnar
Bonsaksen.
31. okt. kl. 11-16: Misjonsmesse. Besøk av
Lars Petter Ødegård (NLM)

Sørheim leirsted
24. okt. kl. 15.00: Basar (DISM)
22. nov. kl. 15.00: Små og store-samling.Ta
gjerne med et matfat o.l. Sang, andakt,
åresalg og bevertning.

Bådalen bedehus
11. nov kl. 19.30: Bjørn Nerland (NRI)

Eide bedehus
Tirsdagsmøter kl. 19.30
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Nydelen av Folland gravsted ble vigslet

Prost Gerd Anne Aarset, sokneprestene Sigurd
Andreas W. Haugen og Magne Hoem, menighetsrådsledere, dugnadsfolk - totalt nærmere
70 stykker var til stede da den nye delen av
Folland gravsted ble vigslet en ettermiddag i
september. (Foto:Tommy Stormo)

Frivillig arbeid er drivkraften
Faktaboks om Folland gravsted
- utvidelsen ferdigstilt 2015
* Reguleringsplan vedtatt vinteren 1997
* Nødvendig areal kjøpt av grunneierne i
2006 * Forprosjektet ferdig høsten 2010
* Finansiering på plass i 2014 * Start
anleggsarbeid april 2015, utført av
Samuelsen Maskin AS, Malmefjorden
* Vigslet av prost Gerd Anne Aarset 17.
sept. 2015
• Samlet: Utvidelsen består av: Gravsted
på 2.680 m≤ bestående av 2 gravfelt
med til sammen 193 dobbeltgraver, og et
gravfelt med 60 urnegraver med plass til
4 urner i hver grav. I tillegg er det avsatt
et område som driftsareal. • Asfaltert
parkeringsplass med 35 parkeringsplasser
Ny vanntilførsel fra Folland vannverk
Gjerdet rundt den nye utvidelsen er blitt
satt opp på dugnaden av ivrige hjelpere
fra bygda. Disse har i tillegg satt i gang
og samlet inn penger for å få midler til
kunne gi den gamle delen av gravstedet
og inngangspartiet et ansiktsløft i forbindelse med utvidelsen.Tusen takk til alle
som har bidratt med gaver og dugnadsinnsats!!
Husk: Nettutgaven av Menighetsbladet
inneholder alle papirsidene, pluss en
rekke flere sider, med flere bilder til
sakene vi har viet plass til her. Så sjekk
gjerne ut nettutgaven vår!

Positiv innstilling fra bygdefolket er avgjørende for
arbeidet med forskjønning av gravstedet på Folland.
- Hadde ikke bygdefolket stilt
opp på frivilling basis, hadde
det vært vanskelig å få utført
arbeidet med forskjønning av
gravstedet, sier Judit Hjertvik,
leder i foreningen til forskjønnelse av Folland gravsted.
En minnegave til gravstedet
var opptakten til at foreningen Ivrige dugnadsarbeidere i gang med å sette opp gjerde ved det nye
for forskjønning av gravstedet gravstedet på Folland. Robert Smenes (til venstre), Jakob Folland,
på Folland så dagens lys. Judit Karstein Eliassen, Erik L. Folland, Ola Kalvøy og Terje Haga. Judit
Hjertvik er leder i foreningen. Hjertvik (foran) leder i foreningen til forskjønnelse av Folland grav- Det er mange gode medar- sted.
beidere i styret, som gjør en fantastisk legges det beplantning av blomster, busker
jobb, sier Judit Hjertvik. Foreningen har og trær. I tillegg håper vi på tilstrekkelig
hatt pengeinnsamling til gravstedet tilhø- midler til innkjøp av benker.
Bygdefolket gir mange positive tilbakemelrende kretser Kårvåg og Sandøy.
- Vi i styret er imponert og dypt takknem- dinger på det som skjer på Folland gravlig over velvilligheten, givergleden og dug- sted.
nadsinnsatsen. Det er tydelig at folk - Takket være bygdefolkets velvillighet har
ønsker at gravstedet skal være et fint og vi fått utrettet svært mye. Foreningens
godt sted å komme til, et sted hvor man visjon er at arbeidet med vedlikehold av
kan føle på verdighet og ærbødighet over gravstedet skal opprettholdes gjennom
velvillighet og eventuelt minnegaver, opplyde som har forlatt oss.
Arbeidet med forskjønning av gravstedet ses det fra styrehold.
er kommet godt i gang, men en del gjen- Styret har samarbeidet tett med kirkevergen i Averøy.
står.
Tekst og foto: Jostein Seljehaug
- Det er satt opp utebelysning, som nå
lyser fint opp på gravstedet. Vi håper i
løpet av høsten å få satt opp en ny port,
med portstolper av naturstein.Videre plan-

CONTAINERUTLEIE
• Tlf: 71 51 48 00 • post@gustad.no • Røsand, 6530 Averøy

Eide 71 29 96 70 • Averøy 71 51 21 22
Menighetsbladet for Averøy og Eide

www.gustad.no
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DØPTE
Kvernes sokn
27.09 William Stene Goksøyr
Emilie Strand Høye
Leon Gulset Bævre
Sonia Nakamura Slettvåg
Kornstad sokn
23.08 Dennis Fernando
Kongshaug Ødegård
Bremsnes sokn
02.08 Eleah Olsson Lindvåg-Leren
02.08 Emma Fielitz Bøe
30.08 Nils August Avset Knutsen
20.09 Geir Erling Hjelset
Mathea Stensønes Artvåg
Eide sokn
21.06 Arvid Vågen
Nikita Elfrida Dyrhaug
Stein Bolli Mekvik
05.07 Ulrik Naas Chatten
Thomas Christoffer
Sildnes Byrknes
Håkon Alexander Sildnes Byrknes
Fredrik Ness Tangen
19.07 Julia Brandseter
26.07 Nova Marielle Nerland-Malmedal
30.08 Sverre Hagen Pedersen

Gaustad kapell
09.08 Aksel Marcelius Bakkelid Røyland
Johanne Ugelstad
06.09 Henrik Eidsæter Vågen
13.09 Ronja Krisztina Palmer Bartus
20.09 Martine Hole Nordvik-Lie
Eline Brandshaug
04.10 Marius Herskedal Hestad
Hanna Tjugen Røynstrand
Daniel Sandnes
Klara Muniz Sandnes

VIGDE
Kvernes sokn
04.07 Øyvind Hansen og
Karoline Lange
Kornstad sokn
11.07 Yngve Malkenes og
Signhild Marie Kongshaug
11.07. Kim Andre Kippernes Trodal og
Lene Katrin Nørbech
25.07 Kjell Ole Sandø og
Tone Sæther Roaldsøy
Bremsnes sokn
27.06 Fredrik Andre Røsand og
Nina Hustad (Langøy kapell)
15.08 Markus Mørken Skustad og
Maren Hasselø Kleven
Eide sokn
20.06 Trude Karin Groven og
Stian Grøtta Krakeli
04.07 Hanne Årli og
Stian Skotheimsvik
08.08 Eva Kristin Skare og
Jonas Bernhard Hjelen

Eidedager og friluftsgudstjeneste
på Frodestad

Under årets Eidedager var det mange aktiviteter
for store og små! Etter iherdig innsats og heing
satte Eidefolket 15. august verdensrekord i å
hoppe på en fot samtidig. Søndag 16. august var
det friluftsgudstjeneste på programmet, og også i
år prøvde vi oss på en ny plass ute i Eides fine
natur. På Frodestad kunne vi se utover vannet og
feire gudstjeneste under åpen himmel. Frode IL
hadde ordnet i stand og serverte smakfull kirkekaffe ved det nye bålhuset.
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29.08
19.09

Margrethe Bolli Anundsen og
Øystein Gagnat
Lill Tone Fredriksen og
Bjørn Magne Engvik

DØDE
Kornstad sokn
28.05 Guri Wolan f.1965
23.07 Ingeborg Annie Dyrseth f.1922
09.09 Herlof Olav Folland f. 1933
Bremsnes sokn
18.06 Per Norvald Kleven f. 1937
19.06 Sigrid Nordbø f. 1926
08.07 Peggy Annbjørg Bae f. 1925
16.07 Brynhild Anette Røeggen f. 1913
19.07 Borghild Holen Bjerkestrand f.34
24.07 Magnar Ansgar Bae f. 1925
29.07 Halvor Kongshaug f. 1931
31.07 Anders Henden f. 1937
19.08 Konrad Nikolai Hoseth f. 1941
05.08 Jostein Magne Kronborg f. 1937
24.08 Oskar M. Fladset f. 1913
27.08 Ivar H. Ødegård f.1958
03.09 Odd Gunnar Sæter f. 1961
24.09 Berit Anne Sørvik f. 1954
Eide sokn
21.06 Johanne Lindseth Hoem f.1933
01.08 Anna Kristine Smørholm f.1922
12.08 Kristian Brandshaug f.1929
26.08 Guri Alfrida Silseth f.1924
27.08 Borgny Breivik f.1920
28.08 Raymond Andre
Mekvik Myrbostad f.1986

Friluftsgudstjeneste i småbåthavna
I strålende vær hadde rundt 55
personer samlet seg til den årlige
friluftsgudstjenesten i småbåthavna på Kvernes i august. Sigurd
Andreas W. Haugen var prest for
anledningen, og Asbjørg Ingeborgvik bidro med fløytespill i
godt samspill med Chris Clifton.
Det var småbåteier og soknprest Torolv Blomstrøm som fikk i gang disse
gudstjenestene i sin tid, rundt 1982, og
siden den gang har man samlet seg 2.
helga i august. Menighetsråds- og motorbåtforeningsmedlem Per Stakvik (bildet)
var selvsagt på plass, sammen med kona
Hild. De har faktisk deltatt på alle
disse gudstjenestene siden 1982.
Tradisjonen tro,
var det Redningsselskapet som fikk
innholde i takkof-
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ferstampen som
ble båret rundt.
Det var salg av
kaffe og bakels før
og etter gudstjenesten, og etter
endt gudstjeneste
tok mange turen
bort til museets
sjøavdeling. Der var det salg av bacalao, kaffe og kake. John Harry
Kvalshaug holdt foredrag om en av
geitbåtene som ligger i det verne
prestegårdsnauset.
(Tekst & fotos: Carina Møller)

Min salme: Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot
Jeg har begynt å synge i kor igjen!
Jubelkoret! Målet er ikke å opptre for et
stort publikum, men å få kjenne på gleden
og felleskapet som følge av å synge sammen med andre. Det er så flott å kunne
synge sammen med små og store - kjenne
på den umiddelbare gleden som bare barn
har evne til å vise når de bryter ut i latter,
danser rundt og synger med hele seg.
Jeg var alltid med i et kor i oppveksten,
men har ikke sunget i kor på mange år. Av
og til savner jeg å kunne være en del av
flerstemt sang og fellesskapet man blir en
del av når man synger sammen. En av de
flotteste opplevelsene jeg har hatt var et
seminar der flere kor hadde meldt seg på
sammen og dannet et stort kor. I løpet av
helgen øvde vi inn flere sanger, men det
var spesielt en sang som gjorde inntrykk
på meg. Det var sangen «Å tro det er å
legge». en gammel sang med nytt arrangement. Arrangementet koblet sammen to
melodier. En i dur og en i moll. Det var så
flott! Når det ble sunget sammen og skapte nydelige harmonier, kan jeg enda huske
hvordan det hørtes ut å stå midt i koret å
være omsluttet av denne sangen.

1) Å tro det er å legge Seg ned ved korsets fot :/: Og begge armer strekke Vår
Herre Krist imot. :/:
2) Å tro det er å slippe Sin egen herlighet
:/: Og fly til nådens klippe,Til Jesu kjærlighet. :/:
3) Å tro det er å bygge Sitt liv på Herrens
ord, :/: Og søke fred og lykke Kun der
hvor Jesus bor. :/:
Anne Hilde S Haraldsvik
Teksten handler om å tro. Så enkelt, men
likevel så vanskelig. Vi trenger bare å tro!
Tro at Jesus døde for oss- for deg og meg og være villig til å vandre videre gjennom
livet sammen med ham..
Vi synger ikke denne sangen i Jubelkoret,
men vi synger sanger som favner om det
samme.Vi synger sanger om tro, budskapet
er det samme, men uttrykket er preget av
barnas sangglede og tro. Jeg har så mye å
lære av barna! Jeg syns jeg er privilegert
som får lov å være med i kor igjen!

4) Å tro det er å hvile På hans fullbragte
verk, :/: Mot døden kunne smile, I sorgen
være sterk. :/:
5) Å tro det er å takke, Guds vei er
nådens vei. :/: Går titt det oppad bakke,
Gudsbarnet klager ei. :/:
6) Å tro det er å tage Sin Frelser fast i
hånd :/: Og vandre alle dage Veiledet av
hans ånd. :/:
Tekst: Emilie Thorup
Melodi: Christoph Glück

Blomsterfondet - en nyttig ekstra ressurs
I Eide har vi gjennom mange år hatt gleden
av å ha et blomsterfond. Det gir ekstra
økonomisk ressurs til ting vi ikke kan
vente står på kommunal bevilgning til drift
/vedlikehold av kirke og kirkegårder.
Parkbenker, blomsterkasser ...
Dette er for eksempel parkbenker, blomsterkasser med innhold , blomster inne i
kirken og små redskaper til utendørs
nytte. Bårevognene som vi har på hver
enkelt kirkegård er også kjøpt for blomsterfondpenger. Slike store innkjøp er da
vedtatt i menighetsrådet. Det er greit at
det er en penger i fondet slik at vi for
eksempel kan ha litt å gå på når vi får en
utvidelse på Eide nye kirkegård. Det blir
behov for flere benker og blomsterkasser
osv.
Driften ikke lenger dugnadsarbeid
Blomsterfondet ble oppstartet med hjelp
fra Nordmøre sparebank. De tok i mot
telefoner, belastet konto eller sendte giro

og laget ferdig folder til begravelsesdagen.
Vi er dem stor takk skyldig som fikk dette
til å fungere. Etterhvert er bankdriften
endret og de kan ikke lenger drive slikt
dugnadsarbeid som jo dette er. Løsningen
ble en kombinasjon av menighetskontor
og servicekontor på Rådhuset.
Tar imot hilsner
Servicekontoret tar imot den som ønsker
å sende en hilsen og det gjør også menighetskontoret. Det kan brukes både telefon, mail, sms til menighetskontoret og
personlig oppmøte begge plasser. Betaling
kan skje på stedet, via nettbank ( og det er
aller best) vi sender også giro. Det har av
og til skjedd at tidspunkt for kontoutdrag
og innbetaling gjør at det har blitt sendt
ut giro på allerede innbetalte beløp, og det
beklager vi. Det jobbes stadig med rutinene. Den tekniske utvikling går av og til fortere enn vår hverdag. Arbeidet med blomsterfondhilsener går i rykk og napp som
logisk er, og det er en oppgave som begge

kontorene har i tillegg til sine basisoppgaver . Det er heller ikke til en hver tid samsvar mellom innbetalinger og antall navn i
hilsenene for vi kan ikke bruke tid på purringer. Noen innbetalinger kommer med
en gang, noen ganske raskt etter begravelsen og noen blir også avglemt. Den som
ønsker å bruke nettbank må bruke denne
kontoen til innbetaling 3932 6209 809.
Forskjønnelse av kirkegårdene
Det er viktig å få sagt at dette er midler
som bidrar til forskjønnelse av kirke og
kirkegårder. Dette ekstra som vi ikke kan
forvente at kommunen kan bevilge i
stramme økonomiske tider. Pr. dags dato
står det på konto kr 122552,- på blomsterfondets konto.
Kirkevergen i Eide

Se vår
annonse i
nettutgav
en!
nettutgaven!
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Sprek 90-åring

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide
Stene bedehus er blitt et bygg etter nåtidens standard. Nye vinduer, renovert utbygg med utskjæringer,
ny kledning og nymalt fasade.

På Stene bedehus var festbordet dekket.
Ballongene var klare, en rikholdig meny,
samt variert underholdning stod på programmet da Stene bedehus feiret 90 år.
Å smelle ballonger gir gjenlyd. Det hørtes
i bedehusveggene på Stene fredagskvelden.
Gunnlaug Aae Lima hadde med seg ballonger med bibelvers. Inne i ballongene lå
det bibelvers med ulike sitater. I det ballongen gikk i fillebiter ble det en merkbar
salutt, og vips, så kom bibelverset frem.
- Det er ord vi kan ta med oss, og legge
oss på hjertet, sa Gunnlaug Aae Lima.
Når en har benket seg på bedehuset på
Stene, sitter en faktisk under en stjernehimmel. I taket er det nemlig malt en himmel full av stjerner.

Stjernehimmel
Under mimringen på bedehuset denne
kvelden kom det frem at enkelte har latt
seg inspirere av denne stjernehimmelen.
Som liten tilhører, når en for lengst har falt
av lasset og mistet all konsentrasjon over
lange utgreiinger fra predikanten, kunne en
bare lene seg bakover og telle stjernene på
stjernehimmelen i bedehustaket.
Ole K. Aae og Torbjørn Aae gjenskapte
lyden av 70-tallet. Med god gammeldags
båndspiller og en mikrofon gjenskapte de
salige toner fra det legendariske musikklaget, Steinsgrenda musikklag. Det ble også
vist bilder på storskjerm, fra ulike aktiviteter som har vært arrangert på bedehuset
opp gjennom tidene.

Steinsgrenda musikklag gjenoppstod i anledning jubileumsfeiringen på bedehuset. Einar Aae (venstre) Lars Olav Leithaug,
Ole Petter Raanes Ellen Aae, Bjørg Aae, Helen Reiten,Oddvei
Raanes,Tone R.Leithaug, og Hans Helseth.

Aktiv 90-åring
Bedehuset på Stene er en aktiv
90-åring.
- Det arrangeres mange ulike
aktiviteter. Noe for både liten og
stor sier Oddvei Raanes, medlem i bedehusstyret.
- Formiddagstreffene som
arrangeres på bedehuset har
blitt en suksess. Mange møter
opp på disse arrangementene,
sier hun.
Folket i bygda er glade i bedehuset sitt. Det kan en tydelig se.

Postboks 18, 6538 Averøy
Mange gjør en formidabel innsats.
Bedehuset har fått nytt kjøkken.
Sanitæranlegget er ordnet. Det er også
skiftet vinduer etter kopi av de gamle vinduene. Med ny bordkledning, og nymalt
fasade, fremtrer bedehuset på Stene som
et bygg etter dagens standard.
- Vi er utrolig takknemlige for alle som
bidrar, både økonomisk, og alle som gjør
frivillig arbeid sier Ellen Aae og Oddvei
Raanes.
Tekst & foto: Jostein Seljehaug

Ole Petter Raanes (venstre) Helen Reiten, Bjørg
Aae, Ellen Aae, og Oddvei Raanes serverte rømmegrøt til festdeltakerene.

