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Kling no, klokka!
Ring o g lokka,
ring o g lokka fra tusen tårn!
Tona om fr elsa!
Kalla o g helsa,
kalla o g helsa med fr ed Guds born
Kling no, klokka!
Ring o g lokka,
ring o g lokka frå tusen tårn!
Tekst: Elias Blix (1889) Nor sk salmebok 58, 1. str ofe

KVERNES
62. årgang

Serie i menighetsbladet
Vi ser nærmere på bibeltekster. Skrevet av Ragnhild Fuglseth,
denne gangen med hjelp fra Luzí Matteus-kommentar i serien Hermeneia. Bildene er hentet fra Wikimedia commons,
fotografer: myrra: Nina Aldin Thune, gull: Didies Descouens.
Maleri: Henrich Hofman.

Hvorfor denne teksten?
Vismennene fra østen finner vi i julekrybbene våre, og vi kjenner alle
til konseptet med julestjerne og julegaver. Men i juleevangeliet i Luk 2
som vi leser på julaften er ikke denne fortellingen med. Den finner vi i
Matteusevangeliet, og i kirkeåret dukker den opp på Kristi åpenbaringsdag. Mange steder feires hellig tre kongers dag 6. januar.Teksten presenterer Jesus som en annerledes konge, og viser at han kom til hele
mennesker i hele verden.

DYKK I
BIBELEN
Vismennene hyller Jesus (Matt 2,1-12)
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var
konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte:
«Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen
hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes
hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han
kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte
dem ut om hvor Messias skulle bli født. I Betlehem i Judea, svarte
de (...).
Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte
dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han
dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om
barnet! (...)
Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem
inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se
barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så
åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse
og myrra. (...)
HVA SKJER?
Vismennene er kommet for å hylle jødenes konge på grunn
av ei stjerne på himmelen. De drar naturlig nok til kongen i
området, Herodes, men dette viser seg å være feil sted.
Herodesí egne vismenn forteller dem at den nye kongen
kommer til å bli født i Betlehem (slik som kong David!). Der
ser de stjernen og finner huset der barnet er hos moren. De
hyller ham og gir han gaver som er en konge verdig: gull,
røkelse og myrra. Herodes er bekymret over ordene om
den nye kongen. Han håper vismennene vil melde fra til ham,
men de varsles i en drøm, og tar en annen vei hjem.
Herodes blir sint og vil drepe Jesus, men også
Maria og Josef varsles og flykter med barnet sitt til Egypt.
TANKER OM TEKSTEN
- I adventstida forbereder vi oss på at Jesus skal bli født, og
samtidig at han skal komme igjen en gang. Ordene fra Bibelen
er vår stjerne som viser veien til Jesus. Kanskje føles veien
lang? Eller kort? Til Jesus kom både gjeterne rett i nærheten,
vise menn fra Østen og engler fra Gud. Alle kan få et møte
med Jesus, uansett hvordan vår reise ser ut.
- Hvordan tar vi i mot de som er på reise eller på flukt?
- Hva er de fineste gavene vi kan gi til andre?

HVEM VAR DE?
På norsk kaller vi dem vismenn, på gresk heter de magoi (altså
samme ord som magi - magiker). Magoi var opprinnelig et ord
for persiske prester, men ble en generell betegnelse for vise
menn med kunnskap om teologi, filosofi og naturvitenskap. De
var høyt på strå og befant seg ofte i nærheten av kongen.
Vismennene vi hører om her ser ut til å ha kunnskap om stjernetyding, og har fulgt en stjerne som skal lede dem til jødenes
konge. De er fra østen, et uspesifisert område i øst som blir
forbundet med magi og astrologi. At de var tre står det ingenting om, men de hadde med seg tre gaver, så kanskje var de tre?
Det er mange som har diktet videre på fortellingen, derfor
kjenner vi dem som Baltasar (som er mørk i huden), Kaspar
(som er en skjeggløs ung mann) og Melkior (som er en eldre
mann med skjegg). I Jesaja 60 og Sal 72 finner vi profetier som
har bidratt til våre tanker om de vise menn: der hører vi om
konger som skal komme og gi gaver og prise Herren.

NÅR OG HVOR?
Vismennene kommer til Jerusalem etter at Jesus var født, mens
familien enda var i Betlehem. Herodes den store var konge i Judea
fra år 36 eller 37 f. Kr og døde i år 4 e. Kr. Vismennene reiser fra
îØstenî til Jerusalem og deretter Betlehem. Betlehem er byen kong
David kom fra, og profetier i Det gamle testamente forteller at
Messias (den salvede) - den nye kongen skal bli født her.
GULL
Gull er et metallisk grunnstoff
med kjemisk symbol Au og atomnummer 79. Det
er vakkert, mykt
og formelig og
vanskelig å ødelegge.
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RØKELSE
Røkelse er en blanding av plantestoffer som ved oppvarming gir en god
(?) lukt som sprer
seg i lufta. Det kan
inneholde harpikser, balsamer, eteriske oljer og blomsterblad.

MYRRA
- Myrra kommer fra
balsamtrær, og dannes
fra sevje som blir
svettet ut av barken
og som blir hardt. Det
inneholder gummi,
harpiks og eterisk
olje. Det har vært
brukt som medisin, i
salve, parfyme og
røkelse.

PRESTENS

Menighetsbladet

hjørne

Eit grunnfjell av døypte
Biskop Ingeborg Midttømme har tidelegare
i år oppmuntra sokneprestane i Møre til å
prioritere dåp og dåpsopplæring.
- Vi må ikkje snakke ned dåpen, er biskopens
klåre melding.
Omkring 80 pst av folket i Averøy og Eide
er døypt og dermed kyrkjemedlemmer. I
dåpsamtalar høyrer vi ofte unge foreldre
målbere grunnfesta kristen «barnetru» og
tydeleggjere den identitet dei vil barnet skal
få.
Ikkje få av dei det her er tale om er likevel
sjeldan i det kyrkjerommet der dei ber
barnet til dåp. Det er likevel grunn til å
spørje om vi no erfarer ein veksande kristen identitet og eit grunnfjell av døypte.
Møte med dåpsforeldre gjer mange prestar
optimistiske !
Dei mest kjente bibelske forteljingane er
ein fin blome for foreldre som vil oppdra
born til å bli «gagns menneske». Å be
kveldsbøn, bruke bibelsoger og synge for
born, står sentralt hos mange foreldre som
prøver å følgje opp så godt dei kan.
Dåpssamtalar er ei fantastisk utfordring,
om vi då ikkje etterpå stiller oss i vegen for
Johannes døpte med vann, men dere
skal bli døpt med Den hellige ånd. Når
Gud har gitt dem den samme gaven
som vi fikk da vi kom til tro på Herren
Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg
skulle kunne hindre Gud? (Apostlenes
gjerninger kap 11 v 16-17)

Magne Hoem
«Hovedmålet for bevilgningene til Den
norske kirke er å legge forholdene til
rette for at Den norske kirke skal
kunne opprettholdes og føres videre
som folkekirke. Folkekirken kjennetegnes ved at den er nærværende i alle
landets lokalsamfunn, at den samler
bred deltakelse og oppslutning, og at
den er relevant for kirkens medlemmer
gjennom livet. Målet for bevilgningene
til prestetjenesten er at alle menigheter
i Den norske kirke skal være betjent av
prest, slik at kirkens medlemmer har
tilgang på kirkens tjenester i menighetene der de bor.»
(Departementet sitt
tildelingsbrev 2013)

dåpen (Acta 11, 16-17) og grunnfjellet av
døypte. Dette året har vi fått nye folkevalde
i sokneråd og fellesråd som kan sikre at dei
vegstykke som opna ikkje fyk att.
Ordforklåring
Uttrykket «gagns menneske» betyr nyttig
(samfunns)menneske. Når skolen skulle gjøre
elevene til gagns mennesker, skulle altså skolen hjelpe til med å gjøre de til nyttige mennesker, gode samfunnsborgere.
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KIRKENS FOLK I EIDE
• Kirkekontor: tlf 71 29 61 84
eidemenighet.no
• Sokneprest
Ragnhild Fuglseth Mob: 90635391
prest@eidemenighet.no
• Kirkeverge
Anne-Lise Johnsen tlf 412 48 664
kirkeverge@eidemenighet.no
• Organist
Anders Robert Sandvik
tlf 951 46 581/71 29 65 00
organist@eidemenighet.no
• Menighetsrådsekretær/
klokker/trosopplærer
Tommy Stormo
tlf 71 51 63 44 / 909 56 111
klokker@eidemenighet.no
trosopplerer@eidemenighet.no

KIRKENS FOLK I AVERØY
• Kirkekontor: tlf 71 51 33 88
man/ons/tors. 10.00-14.00
v/sekretær Åshild Sundsøy.
kirkekontoret@kirkeniaveroy.no

www.kirkeniaveroy.no
• Sokneprest i Bremsnes
Sigurd Andreas Widvey Haugen
71 5134 02/950 70 027
sokneprest.haugen@kirkeniaveroy.no

• Sokneprest i
Kvernes/Kornstad
Magne Hoem
71 51 34 01/917 26 236

Lysene tiltar i styrke
Første søndag i advent er det den voksne
Jesus som står i sentrum. Prekenteksten forteller oss at han er oppfyllelsen av Det gamle
testamentets profetier om Messias. Det er
han det handler om, når profeten Sakarja forteller om kongen som kommer ridende på et
esel.
Andre søndag i advent handler om at det
skal komme falske profeter som urettmessig
kaller seg Messias. Men først når evangeliet er
forkynt for alle folkeslag, skal enden komme,
det vil si tiden da Jesus kommer synlig tilbake.
Tredje søndag i adventstiden er vi tilbake til
spørsmålet om den voksne Jesus fra Nasaret

sokneprest.hoem@kirkeniaveroy.no

virkelig er den Messias om folk har ventet på.
Jesus svarer med å peke på hva som hender
der han er. Blinde ser og lamme går, spedalske
renses og døve hører. Kan dere ikke legge
sammen to og to?
Fjerde søndag i adventstiden lar kirken døperen Johannes komme til orde. Han sier noe
om at han selv er uviktig, og at Jesus er den
det hele dreier seg om. Han er så enestående,
sier Johannes, at jeg ikke engang er verdig til å
løse sandalremmen hans.

• Kirkeverge
Kristian Futsæter Tlf. 913 26 730
kirkevergen@kirkeniaveroy.no
• Kirkegårdsansvarlig
Rolf Rånes 911 58 833
feste@kirkeniaveroy.no
• Kantor Chris Clifton
Tlf. 71 51 40 76/916 08 207
kantor@kirkeniaveroy.no
• Trosopplærer (se under Eide)
Tommy Stormo
trosopplerer@kirkeniaveroy.no

(Tekst: kirken.no/omtroen/kirkeåret/adventsiden)
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Redaksjonen sier:
«Takk»!
Redaksjonskomiteen ser med glede på
kontoutskrifter som viser økte gaveinntekter for bladet vårt! Først av alt:TAKK
TIL DEG/ DERE ALLE! Det har vært
noen spennende uker. Det har kommet
gaver fra enkeltpersoner, foreninger og
bedrifter. Takk også til annonsører som
gav oss EKSTRA GOD betaling denne
gangen! Nå skal årsmøtet i februar se på
utviklingen og arbeide med videre strategi. Dere har vært med å berge oss
gjennom en krise, men vi er fortsatt
avhengig av gavestøtten.
Så, nå vi vil spesielt utfordre «mellomgenerasjonen»! I dette nummeret er
det ingen giro, men ønsker du å gi
en gave, bruker du kontonummer
3931.20.33775. Husk at du kan gjøre
avtale med banken din om fast trekk av
et bestemt beløp.
Så lakker og lir det mot jul igjen. Jul er
tradisjoner. Det opplever vi over alt; i
butikkene, i barnehage og skole, på
arbeidsplasser, i fritidsaktiviteter, lag og
foreninger.
Hvordan er dine tanker i disse førjulstider? Ja, for du tar deg vel tid til å stoppe
opp og tenke over livet ditt av og til! Er
du travel og stresset, fyker hit og dit
mellom juleavslutninger, julegavekjøp,
matinnkjøp og andre positive tiltak?
Kanskje du har opplevd noe det siste
året som gjør at julefeiringen i år blir
annerledes? Har en du var glad i, dødd
fra deg? Er du blitt mor eller far til en ny
verdensborger? Eller kanskje bestemor
eller bestefar? Har du mistet jobben,
eller startet på ny arbeidsplass? Har du
blitt kjent med noen asylsøkere som skal
feire norsk jul for første gang?
Kontrastene kan være store. Dette ble
mange spørsmål, og du sitter med svaret.
Når vi skal finne svaret på hvorfor vi
egentlig feirer jul, skal vi ikke se inn i oss
selv. Vi finner det i Bibelen, i budskapet
fra engelen: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for
alt folket. I dag er det født dere en
frelser, som er Messias, Herren - i Davids
by.» (Luk.2,10-11)
Vi som har sittet i redaksjonen for
menighetsbladet de siste 4 årene takker
for oss og ønsker alle våre lesere ei riktig god jul, og et godt nytt år.
Kari Sørdal
(leder)
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Glimt fra menighetene
KORNSTAD

EIDE

• Marianne N. Aae fortsetter som leder i
menighetsrådet, etter at det konstituerte
seg i oktober. Marit Rangøy er valgt til
nestleder.
• Representanter til fellesrådet er
Torbjørn Aae og Judit Hjertvik. Vara er
Bjørn Dyrseth og Odd Einar Kornstad.
• Representant til Menighetsbladets redaksjonskomité og styre er Marit Rangøy,
og vara Dagny Vågen.
• Leder og nestleder utgjør menighetsrådets arbeidsutvalg sammen med soknepresten.
• Det nye menighetsrådet presenteres for
menigheten første gudstjenesten i 2016 24. januar.
• Menighetsrådet har brukt minnegaven
som kom inn ved Herlof Folland si båre til
faste puter til de fem fremste kirkebenkene.

• Anne Lise Vatne Eide er valgt til ny leder
i Eide menighetsråd. Menighetsrådet
bestemte seg også for å fortsette med
delt lederverv i rådet, slik at Eide er leder
for menighetsrådet og Trygve Herskedal
fortsetter som leder i fellesrådet. De er
hverandres nestleder.
• Erling Lyngstad utgjør sammen med kirkevergen bygningsutvalget i Eide menighet.
• Anne Lise Vatne Eide er Eides representant i redaksjonskomite/styre.
• Åshild Stakvik Eide er valgt til kontaktperson for Kirkens Nødhjelp. Britt Helen
Strand Eide er nytt medlem i barne- og
ungdomsutvalget i Eide.
• Fellesrådet ber Eide kommune om at
økonimiplanens avsatte 300 000 kroner
på investeringsbudsjettet til fortsettelse
med Eide nye kirkegård, blir økt til 1 million, slik at en kommer lengst mulig med
arbeidet i 2016.

KVERNES
• Amund Bjerkholt er valgt som ny leder i
menighetsrådet på Kvernes. Halvor Nedal
er valgt til nestleder. Representanter til
fellesrådet fra Kvernes er Liv Jorunn
Mork og Halvor Nedal. Menighetsrådet
skal selv fungere som diakoniutvalg.
• Trosopplæringsutvalgets nye medlem fra
Kvernes menighetsråd er Amund
Bjerkholt.
• Øystein Klakegg er representant fra
Kvernes til redaksjonskomité/styre i
Menighetsbladet.

God jul og godt nytt år til alle
lesere og deres familier!
Menighetsbladet

BREMSNES
• Valget i høst har ført til utskiftinger og
nye valg i menighetsrådet. Ny leder på
Bremsnes er Aud Skrudland, mens Lars
Tore Ingeborgvik er valgt til nestleder.
Sekretær er Kari Hasselø Lygre og kasserer er Jorun Iren Kronborg.
• Kirkelig fellesråds representanter fra
Bremsnes menighet, er Eva Mari Henden
og Martin Roald Waagen. Nytt medlem i
redaksjonskomiteen/styret for Menighetsbladet er Ragnhild Vang. Kari Hasselø
Lygre er representant for Bremsnes
menighetsråd i styret for Langøy kapell.
• Årsmøtet til Bremsnes menighet er 21.
februar 22016.

Nettutgaven av Menighetsbladet

www.kirkeniaveroy.no
eidemenighet.no

Vi minner om nettutgaven av bladet. Her får flere
av sakene større plass, med flere bilder og i noen tilfeller mer tekst. Denne
gang blir det blant annet litt mer om Langøy kapell, både billed- og tekstmessig. I tillegg har vi KPK-saker (Kristelig Pressekontor) som leverer litt julestoff,
og annet smått og
stort om det kristelige Norge og
verden for øvrig.
Flere barnesider og
aktiviteter er det
også der.
Last ned og skriv
ut. Nettutgaven kan
du finne på hjemmesidene våre.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Andakten

Adventstid
Det er advent og ventetiden er
kommet. Vi venter på det lille
Jesubarnet som skal komme til
jorden for å frelse oss mennesker. Jeg gleder meg veldig! Det er
på tide å sette fram adventsstaken på bordet og julestjerna i
vinduet, også må vi ikke glemme
julekrybben! Det er mye som
skjer rundt ventetiden.
Tenk på alt som må ordnes og handles inn, som
for eksempel julegaver,
julebaksten, julevasken
og mye mer...

Johanne
Seljehaug

Det er også julebord
på rekke og rad og for
Student
ikke å glemme alle
arrangementene og forberedelsene som skal til. Det er mye mas og
jag og det er lett og glemme hva vi egentlig forbereder oss til og hva vi venter på.
Maria ventet barn, ikke bare hvilket som
helst barn, men verdens frelser.

Tenk på alle forberedelsene hun må ha
gjort før hun skulle føde, men når hun
først skulle føde så fant hun ikke rom noe
sted og måtte føde i en stall og legge
ungen sin i en krybbe blant kuer og sauer.
Jeg tror Maria og Josef var veldig stressa
da fødselen begynte og ingen ville ta imot
de! De hadde muligens ikke forberedt at
hun skulle føde akkurat der og da.
Men de hadde ikke noe valg og fødte i en
stall.
Gud har full kontroll
Jeg tror Gud hadde full kontroll! Gud var
der hele tiden og så hva Maria og Josef
gikk igjennom. Han var der selv om de var
stressa og ikke fikk plass i herberget.
Han sørget for at de fikk en stall og føde
i selv om det ikke var en av de beste plassene og føde på. Gud var der selv om de
ikke hadde forberedt at fødselen skulle
skje der og da.
Jeg tror at dette gjelder oss i dag også
under alt stresset, handlingen, arrangementene, julevasken og julebaksten. Gud
er der og han lengter etter å bruke tid

med deg. Han vil være med deg rundt
stresset, han vil handle med deg, bake
sammen med deg, vaske sammen med
deg. Han vil være med deg!
Og da er det bare en ting som gjenstår å
si: søk Gud i det du gjør! Bruk tid med han
og ikke glem at han alltid er der! Han vil
være sammen med deg og hjelpe deg med
alle forberedelsene som skal til rundt
adventstiden.
Fyll adventstiden med Guds nærvær og
inkluder han i det du gjør!
Jeg vil hilse dere med ett vers fra den nye
salmeboka nr. 7.
Opp, gledest alle, gledest no
med fagnad, fred og heilag ro
i Herren, dykkar gleda!
For Jesus, han er no så nær
og vil, då han oss heve kjær,
i kjøt og blod seg klæda.
Johanne (21) er fra Averøy, og bor for tiden i
Skien der hun går på Disippeltreningsskole i
Ungdom i oppdrag.

4-årsklubben

I min Fars hus er det mange rom

Guds hus har mange rom, og det er plass til alle. Slik kan 4-åringer
fra Eide forestille seg dette huset med god plass etter et nytt tiltak
i trosopplæringen i Eide.

Gode hjerter ble funnet i kirka, da 4-åringene gikk på «hjertejakt».

10 fireåringer kom gående eller springende nedover midtgangen i Eide kirke 7. november. Snart fant de ut at i kirka var det
en hel masse røde hjerter som så ut som de kanskje smakte
godt. De fikk høre om at kirka er Guds hus, og at vi kan føle oss
hjemme her, alle sammen. På en liten skattejakt i kirka samlet de
hjerter fra prekestolen, døpefonten, alteret og lysgloben. Jesus
sa en gang: «I min fars hus er det mange rom», og 4-åringene

laget hvert sitt «rom» i et felles hus. Dagen etter, søndag 8.
november fikk disse og 18 andre 4-åringer boka «Et år med
Ring», og andre 4-åringer som bor i Vevang-distriktet eller ikke
fikk sjansen denne første søndagen, fikk boka si søndag 6. desember i Gaustad kapell. (Tekst/fotos: Ragnhild prest)

CONTAINERUTLEIE

Følg oss på Facebook:
• www.facebook.com/eidemenighet
• Søk opp Kirken i Averøy

Eide 71 29 96 70 • Averøy 71 51 21 22

Menighetsbladet for Averøy og Eide

5

Gratulerer med 80-årsdagen!

Kapellkake måtte selvsagt til da en feiret 80
år. (Foto: Kari Sørdal)

Det var 2 dåp da Langøy kapell markerte 80 år som kapell. Her er det Ida Martine Røeggen
Gjetøy som skal døpes, med familie og faddere på plass. (Foto: Åshild Sundsøy)
Søndag 15. november 2015 sto kapellet på Langøya pyntet til fest. Da
klokkene ringte til gudstjeneste var
huset fylt til siste stol av feststemte i
alle aldre.
I tillegg til sokneprest Sigurd Andreas W.
Haugen, deltok også sogneprest Magne
Hoem, prost Gerd Anne Aarset og Averøy
kirkekor m/solist Egil Botten.
Sigurd innledet med litt historikk:
Emissær Ole Løvold var foregangsmann
for det som var forløperen til kapellet,
nemlig et bedehus for «Langøens krets». I
1911 sto huset ferdig, satt opp på dugnad
på ca. ett år, og med en byggesum på 3 500
kroner.
Så for seg et kapell
Ole Løvold hadde hele tiden sett for seg
et kapell på denne tomta. Han døde i 1919,
uten å ha sett denne drømmen bli oppfylt.
Men, andre ildsjeler førte arbeidet videre.
I 1935, på initiativ fra daværende sogneprest Angvik, gikk Langøy, Kjønnøy og
Henda skolekretser sammen om å sette
planene ut i livet. På et halvt år ble det ordnet med utvidelse av tomt og bygd kor og
tårn på bedehuset. Dugnadsånden var stor
den gang, som i dag. Pengegaver strømmet

inn. Mye av utsmykningen i kapellet ble gitt
som gaver. Altertavlen ble gitt av kirkesanger Scheldrup.
Vigslet i oktober 1935
Den 2. oktober 1935 ble bygget vigslet av
prost Grasmo. Bukta var full av båter og
«meget folk var fremmødt, langt mer enn
huset kunde rumme», står det i protokollen. En gledens dag for øybefolkningen som
nå hadde fått sitt eget kapell.
2 små lagt til menigheten
Etter fin sang fra kirkekoret var det barnedåp. I god tradisjon ned gjennom 80 års
historie ønsker lokalbefolkningen å bruke
kapellet til nettopp slike merkedager
for familien. 2 små ble lagt til menigheten den dagen.
Prost Gerd Anne Aarset talte ut fra
dagens tekst i Matt 14, 22-34, om da
Jesus gikk på vannet.
Lekkert koldtbord
Etter gudstjenesten ble det disket opp
med et lekkert koldtbord, inspirert av
havets spiskammers. Folket spiste godt
og praten gikk livlig.
Kapellstyrets formann Eva Toril Strand
fortalte videre om historien rundt

Herreavdelingen av Averøy kirkekor klare for innsats. (Foto: Åshild Sundsøy)
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kapellet og hadde vært på mørkeloftet og
funnet gamle parafinlamper fra før strømmen kom til Langøya. Riktig fine kunstverk!!
Som seg hør og bør i et 80-årslag, måtte
det være festkake.Vi koste oss, og i tillegg
ble det solgt lodd på kapellbasaren. Mange
heldige vinnere ble trukket ut, og de vil
kunne kose seg med deilig fisk utover vinteren.
Jubileumstakkeofferet i gudstjenesten ble
hele 7 646 kroner, og basaren innbragte
16210,-. Pengene kommer godt med i
takrenoveringen som står for tur.
Takk for en fin dag, og takk til kapellstyret for uvurderlig innsats.
Kari Sørdal
Vil du lese en mer utfyllende historikk kan
du gå inn på nettutgaven av menighetsbladet.

Kapelldamene sto på ved markeringen av 80årsjubileet. (Foto: Kari Sørdal)
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Vi går til kirken
Søndag 6. desember - 2. s i advent

Søndag 3. jan - Kristi åpenbaringsdag

Prekentekst: Joh 16,21-24 Jeg skal se dere igjen

Prekentekst: 2 Kor 4,1-6 Gud har latt lyset skinne i
våre hjerter

Kvernes kirke kl. 17.00
Lysmesse v/Hoem og Kvernes-konfirmantene.Takkoffer. Konfirmantpresentasjon.
Kornstad kirke kl. 19.30
Lysmesse v/Hoem og Kornstad-konfirmantene. Takkoffer. Konfirmantpresentasjon.
Gaustad kapell kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Fuglseth
med utdeling av 4- og 6-årsbok. Takkoffer
og nattverd.
◆
Søndag 13. desember - 3. s i advent
Prekentekst: Joh 5,31-36 Jesu vitnesbyrd

Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nytt menighetsråd presenteres. Takkoffer og nattverd. Luciatog øvelse kl. 10.30 om du/dere vil være med!
Lussekatter blir det også.
◆
Torsdag 24. desember - Julaften
Prekentekst: Luk 2,1-20 Juleevangeliet

Kornstad kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Haugen.Takkoffer.
Kvernes kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste v/Haugen.Takkoffer.
Eide kirke kl. 14.00
Krybbespill.
Eide kirke kl. 16.00
v/Fuglseth.Takkoffer.
◆
Fredag 25. desember - Juledag
Prekentekst: Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Kvernes kirke kl. 11.00
Felles høytidsgudstjeneste for hele Averøy
v/Hoem og Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 13.00
Høytidsgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
◆
Lørdag 26. desember - Stefanusdagen / 2. juledag
Prekentekst: Joh 16,1-4a For at dere ikke skal bli
ført til fall

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
◆
Nyttårsaften
Eide kirke kl. 16.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
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Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 10. januar - 2. s i åpenb.tiden
Prekentekst: Joh 1,29-34 "Se Guds Lam, som bærer
bort verdens synd"

Kvernes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Bibelutdeling.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer, kort barnepreken før prekenen.
◆
Søndag 17. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden

Onsdag 10. februar - Askeonsdag
Eide kirke kl. 19.00
Gudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Fredag 12. februar
Eide kirke kl. 19.00
Ungdomsgudstjeneste. Nattverd.
◆
Søndag 14. februar - 1. s i fastetiden
Prekentekst: Matt 26,36-45 Jesus i Getsemane

Kvernes kirke kl. 11.00
v/Haugen.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 16.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer.
◆
Søndag 21. februar - 2. s i fastetiden

Prekentekst: John 1,15-18 Den enbårne har vist oss
hvem Gud er

Prekentekst: Jes 55,1-7 Søk Herren mens han er å
finne

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Bibelutdeling. Nattverd. Takkoffer.

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth og Stormo. LysVåken og bibelutdeling for 6.-kl. Nattverd, takkoffer.
◆
Søndag 24. januar - Såmannssøndag
Prekentekst: Matt 13,24-30 Kornet og ugresset

Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Bibelutdeling. Nattverd.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 11.00
v/Haugen. Bibelutdeling. Nattverd. Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
1-2-3-gudstjeneste v/Fuglseth. Utdeling av
bok/CD til de som blir 1, 2 og 3 år i år.
Nattverd, takkoffer.
◆
Søndag 31. januar - Kristi forklarelsesdag
Prekentekst: Luk 9,28-36 Forklarelsen på berget

Kvernes kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste
◆
Søndag 7. februar - Fastelavnssøndag

Gaustad kapell kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer, kort barnepreken før prekenen.
◆
Søndag 28. februar - 3. søndag i fastetiden
Prekentekst: Luk 22,28-34 Jesus forutsier Peters
fornektelse

Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
Søndag 6. mars - 4. søndag i fastetiden
Prekentekst: Joh 6,24-36 Brød fra himmelen

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer, kort barnepreken før prekenen.
◆
Søndag 13. mar - Maria budskapsdag
Prekentekst: Luk 1,39-45 Maria og Elisabet

Kvernes kirke kl. 11:00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.

Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.

Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 20. mars - Palmesøndag
Prekentekst: Joh 12,1-13 Inntoget i Jerusalem
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.

Eide kirke kl. 11.00
Karnevalsgudstjeneste v/Fuglseth. Tårnagentene deltar.

Gaustad kapell kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Fuglseth.
Nattverd, takkoffer.

Prekentekst: Luk 18,31-34 Jesus forutsier sin død
og oppstandelse
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De tre trærne
Det var en
gang
tre
små trær
som stod
ved en fjelltopp
og
drømte om
hva de skulle bli når de
ble store.
Det første
lille treet så
opp mot stjernene som blinket som diamanter over dem. «Jeg ønsker å romme en
vidunderlig skatt», sa det. «Jeg ønsker å bli
dekket med gull og fylt med edelstener. Jeg
vil være den vakreste skattekisten i verden!»
Det andre lille treet så på en liten bekk
som klukket forbi på sin veg mot havet.
«Jeg ønsker å bli et stødig seilskip», sa det.
«Jeg ønsker å reise over veldige hav og
bære mektige konger. Jeg vil være det største og beste skipet i verden!»
Det tredje treet så ned i dalen under
dem der travle menn og kvinner arbeidet i
den travle byen. «Jeg ønsker ikke å forlate
dette fjellet i det hele tatt», sa det. «Jeg
ønsker å bli så stort at når folk stopper for
å se på meg, så vil de løfte blikket mot himmelen og tenke på Gud. Jeg vil bli det høyeste treet i verden!»
Årene gikk. Det regnet, solen skinte, og
de små trærne vokste seg store. En dag
kom tre tømmerhoggere opp gjennom lia.
Den første tømmerhoggeren så på det
første treet og sa: «Dette treet er vakkert.
Det passer perfekt for meg.» Han svingte
den skinnende øksa, og det første treet
falt.
«Nå skal jeg bli til en vakker kiste», tenkte det første treet. «Jeg skal romme en
vidunderlig skatt.»
Den andre tømmerhoggeren så på det
andre treet og sa: «Dette treet er sterkt.
Det passer perfekt for meg.» Han svingte
den skinnende øksa, og det andre treet
falt.
«Nå skal jeg seile på veldige hav», tenkte
det andre treet. «Jeg skal bli et kongelig
skip!»
Det tredje treet kjente hjertet briste da
den siste tømmerhoggeren så bort på det.
Det stod der så rett og høyt og pekte
modig mot himmelen. Men den tredje
tømmerhoggeren løftet ikke engang blikket. «Hvilket tre som helst duger for meg»,
mumlet han. Han svingte den skinnende
øksa, og det tredje treet falt.
Det første treet jublet da tømmerhoggeren tok det med til en tømmermann,

men den travle tømmermannen tenkte
ikke på skattekister. I stedet formet de slitte arbeidsnevene hans en kasse for dyrefôr. Det en gang så vakre treet ble ikke
dekket med gull eller fylt med en skatter.
Det ble dekket av sagmugg og fylt med høy
til sulte husdyr.
Det andre treet smilte da tømmerhoggeren tok det med til et skipsbyggeri, men
det ble ikke arbeidet på noe mektig seilskip den dagen. I stedet ble det en gang så
sterke treet hamret og saget på til det ble
en enkel fiskebåt, for liten og for svak til å
seile på havet, eller til og med på ei elv. Det
ble tatt med til en liten innsjø. Hver dag
måtte det bringe last på last med død, stinkende fisk inn til land.
Det tredje treet ble forvirret da tømmerhoggeren kuttet det opp i sterke bjelker og la det på et trelastlager. «Hva skjedde?», tenkte det en gang så høye treet.
«Alt jeg ønsket var å stå ved fjelltoppen og
peke mot Gud.»
Mange, mange
dager og netter
gikk.Trærne glemte nesten drømmene sine. Men
en natt strålte gyllent
stjernelys
ned på det første
treet da en ung
kvinne la sitt
nyfødte barn i
fôrkassen. «Jeg skulle ønske jeg kunne
lage en vugge til ham», sa mannen hennes.
Moren klemte hånden hans og smilte idet
lyset fra stjernene skinte på det myke og
stødige tømmeret. «Denne krybben er
vakker», sa hun. Med ett visste det første treet at det rommet den største
skatten i verden.
En kveld krøp en
trøtt vandringsmann og hans
venner sammen
oppi den gamle fiskebåten. Vandringsmannen sovnet, og det andre
treet seilte stille ut
på innsjøen. Snart
blåste det opp til
en tordenstorm som kastet dem hit og dit.
Det lille treet skalv. Det visste at det ikke
hadde kraft til å bære så mange mennesker
trygt gjennom vinden og regnet. Den trøtte mannen våknet. Han stod opp, rakte ut
hånden og sa: «Stille! Vær rolig!».
Stormen sluttet like fort som den hadde
kommet. Med ett visste det andre

treet at det bar himmelens og jordens konge.
En fredag morgen ble det tredje treet
forskrekket da det plutselig ble hentet
fram fra den glemte plankehaugen. Det
rykket til da bjelkene ble båret
gjennom en sint
og skrikende folkemengde. Det
skalv da soldater naglet en
manns hender
og føtter fast
til det. Treet
følte seg stygt,
ekkelt og ondt. Men søndag morgen,
da sola kom opp og jorden skalv
under det, visste treet at Guds kjærlighet hadde forandret alt.
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Den hadde gjort det første treet
vakkert.
Den hadde gjort det andre treet
sterkt.
Og hver gang folk tenkte på det tredje treet, tenkte de på Gud. Det var
bedre enn å være det høyeste treet
i verden.
(Uavhengig oversettelse av legenden om de
tre trærne basert på en engelsk utgivelse ved
Lion Hudson plc 1993, etter godkjent gjengivelse ved Damaris i England.)

Dåpstreff for 2- og 3-åringer

Åtte 2- og 3-åringer var samlet i Eide
kirke 7. november til dåpstreff. I perioder
har vi hatt småbarnstreff for denne
aldersgruppen, men i år inviterte menigheten til ei samling i kirka der vi hadde
spesielt fokus på dåpen.Vi lekte dåp med
kirkedukka, og barna laget sin dåpsdue, vi
vandret rundt i kirka og koste seg med
grukt og polarbrød. Til slutt tente vi lys
for hver enkelt av barna.
(Tekst og foto: Ragnhild prest)

Bådalen bedehus
27. desember kl. 16.00
Julefest.

DØPTE
Bremsnes sokn
04.10 Even Sakshaug Otterlei
25.10 Ole Hermann Roaldsøy
Emma Kvarsvik
Alice Veiset Leren
15.11 Ida Martine Røeggen Gjetøy
(Langøy k.)
Frida Hoem Hasselø (Langøy k.)
22.11 1ndi Chamsiin Aukan Bjørsnøs
Johan Blix Dyrseth
Jonah James Nordskag
Live Otterlei (i Kongsberg)
29.11 Lais Dos Santos Hjertvik
Matheus Dos Santos Hjertvik
Lukas dos Santos
Eide sokn
01.11 Mathea Selin Røvik Langnes
22.11 Dorthea Hoset Bruaset
Magnus Lyngstad Drågen
Milian Eidsæther

DØDE
Kornstad sokn
04.10 Jorunn Visnes f. 1938
09.11 Peder Smenes f. 1920
Bremsnes sokn
28.09 Einar Eiliv Kalvø f. 1962
07.10 Margit Sofie Nedal f. 1923
09.10 Grethe Jorun Gustad f. 1944
25.10 Bertel Andreas Nekstad f. 1945
27.10 Jakob Osvald Solheim f. 1930
30.10 Magda Eli f. 1924
08.11 Palmer Erling Sørvik f. 1940
11.11 Gudrun Marie Røsand f.1915
14.11 Gerd Eide f.1928
17.11 Jan Vorpbukt f.1943
Eide sokn

Konserter i Kvernes kirke
Søndag 13. desember kl. 16
Averøy kirkekor, Kristiansund kirkekor
Benedikte Ranheim (sopran)
Vibeke Breian (saksofon)
Chris Clifton (orgel/klaver),
Johan Martin Røsand (dirigent)
Kollekt.
Lillejulaften kl. 21.00
«En stille stund før jul»
Averøy Gospelgruppe
Tea Megaard (sang)
Gratis adgang.
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Kårvåg bedehus
3. juledag kl. 16.00
Familiejuletrefest.
1. nyttårsdag kl. 15.
Kvinneforeningen til den indre Sjømannsmisjons nyttårsmøte. Tale ved Tommy
Stormo.
12. januar kl. 19.00
Vestborgrussen 2016 kommer.

Bådalen
søndagsskole/
barneforening
Vi har aktiviteten
siste tirsdag i mnd,
kl. 17.30-19.00 på
bedehuset. Alle
barna i bygda er hjertelig velkommen,
gjerne sammen med
voksne.

Olav: 911 28 657
Paula: 412 27 014
Kari: 950 42 188

Bremsnes
søndagsskole
(Lynghaug)
Hans Futsæter
(976 31 116)

Kårvåg
søndagsskole
Inger Lise Smenes
(992 11056), Unni
Stenberg (988 55
224), Berit Gjessing

Henda
søndagsskole
Søndag kl. 11-12.30
13/12 + eventuell
julefest! Barn og
foreldre-velkommen
Ragnhild Henden
(924 90 149), Eldar
Arne Henden,
Kari Ann Henden
(998 53 900)

Steinsgrenda
søndagsskole
Følg med i avisen
og plakater.
Velkommen til
store og små!

Ekkilsøy
søndagsskole
Alle søndagsskolene
er kl 11.00 i
Forsamlingshuset.

Ragnhild Vang
(450 38 801)
Barneforeningen
på Kårvåg
Onsdag kl. 17.30
Sjekk datoer.
Karin Smenes (942
79 130), Jorunn
Smenes og
Marit Smistad
(480 22 450)

Barneforeningen
Sennepsfrøet
For informasjon
kontakt Marianne og
Ivar Aae, tlf 71 51
61 06 eller 959 38
766.Velkommen til
alle som har lyst!
Annenhver TIRSD.
kl 17.30 til 19:00 på
Stene bedehus.

Averøy
Familieklubb
24. januar kl. 14:00
Ski, aking og grøt
ved gamma på
Meek. Oppmøte
gamma på Meek.
Ta med aktivitetsutstyr etter vær
og føre.
For nærmere informasjon kontakt
Marianne og Ivar
Aae, tlf 71 51 61 06
eller 959 38 766.

Ellen Aae, Aashild
Hetland Helene
Rotlid Seljehaug
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Steinsgrenda bedehus
27. desember
Julefest
24. januar kl. 16.00
Fellessamling
Klippen
6. juledag kl. 16.00
Juletrefest.
Eide bedehus
27. desember kl. 16.00
Juletrefest

Babysang

Vi fortsetter
utover vinteren.
Annenhver
tirsdag.
Bedehuset på
Bruhagen
Tirsdag 11.00.
Enkel lunsj
kaffe/te (20 kr). Ta
med mat til barna.
Ansvarlig:
Cecilie Elven
952 10 568

11 år/5. kl: Kode B et annerledes bibelhistoriekurs.Vil bli
arrangert rundt om
på skolene - etter
skoletid. Enkel servering på samlingene. Brev kommer.
Trosopplærer

Barabbas

Averøy ungdomsklubb

8. jan
22. jan
5. feb
12. feb

11. mar
1. apr
15. apr
29. apr

Tommy Stormo

Småbarnstreff

5- og 6-åringer
16. mars:
Bruvoll bedehus
kl. 18
Animasjonsfilmen
(med duploklosser)
om påskehistorien,
sett gjen-nom
Barabbas sine øyne.

Trosopplærer
Vi fortsetter
utover vinteren.
Hver mandag.
Bedehuset på
Bruhagen
Mandag 16.30 18.00. Enkel middag/servering.
(Ca. 20-30 kr pr.
familie (voksne)).
Ansvarlig:
Cecilie Elven
952 10 568

Peter

Nytt tiltak for 7og 8-åringer på
AVERØY/EIDE
like før pinse
Ved hjelp av duploklosser forteller vi
historien om Peter
og pinsen.

Trosopplærer

Min salme: Han tek ikkje glansen av livet
«Han tek ikkje glansen av livet» er den salmen som fra tidlig barndom fikk en sentral
plass i mitt liv. Den ble diktet av Trygve
Bjerkreim i 1950. Min mor begynte å synge
den for oss, samtidig som hun spilte gitar
til. Og da jeg i tillegg fikk møte Trygve
Bjerkrheim personlig en gang for året på
Kårvåg bedehus, fikk vi vite alt om denne
sangen og andre av hans sanger. Han hadde
et helt spesielt forhold til Kårvåg fordi han
som ung predikant fikk oppleve å stå i en
vekkelse her.
Mange besøk på Kårvåg
I nesten femti år kom han hit og hadde
med seg både sangere og ofte også en person som hadde gitt ham inspirasjon til å
dikte en sang. Og da han måtte gi seg,
hadde dette fått en slik verdi for meg at jeg
tok på meg ansvaret for å føre dette
videre.
Ungdomskveld
Da hadde vi ungdomskveld på lørdag, vi
deltok i gudstjeneste i kirka på søndag formiddag og på ettermiddag fest på bedehuset med sangere fra fjern og nær.
En kjær gjest var da Randulf Saunes, i tillegg til mange andre fra vårt distrikt og tilreisende utenfra.

Babysang
(Bedehuset på Eide)

Kl. 11 - ca. 13
I partallsuker.
Sjekk for oppstartsdato.
På babysang synger
vi og leker med
babyene og spiser
lunsj sammen.Ta
med matpakke, vi
ordner kaffe og te.

Babysang ledes av
Lill Iren
Dyrhaug Ness,
tlf. 932 14 626

Konfirmanter
15. mars - hele
Eide: Fasteaksjonen
(Bøsseinnsamling
Kirkens Nødhjelp)
17. mars kl. 19.00
- filmkveld i kirka:
Den sterke Jesusfilmen som Mel
Gibson laget i 2004.
Eldre ungdom også
velkommen!

Prest / Trosopplærer

Jubelkoret
Kl. 17.30 - 18.30
Eide bedehus
Følg med for datoer
utover våren, men i
partallsuker.
Fellesskap og sang
for små og store
(0 år og oppover).
Ta med matpakke og
drikke, så spiser vi
kveldsmat sammen
(vi ordner kaffe og
te). Kontakt:
Ragnhild Fuglseth
(90635391),Valborg
Hagerup-Jenssen
(99364870),
Else Marie Huanca
(91914441), Ane
Røynstrand
(41504246)

Søndagsskolen
i Eide
I partallsuker. Sjekk
for oppstartsdato
på nyåret.
Anne Hilde
Haraldsvik
971 69 411

Salme 355 i Norsk Salmebok
T Trygve Bjerkrheim 1950 M Koral hjå Anders
Arrebo 1627, omforma i svensk folkesong

1) Han tek ikkje glansen av livet,
den Frelsar som kallar på deg.
Fyrst då kan for alvor du leva
når han får deg fylgja på veg.
2) Du høyrer dei dårande røyster
som lovar deg gullglim og glans,
men ingen legg lys over vegen
som Jesus og kjærleiken hans.

Inge Rangøy
I tillegg til alt dette fikk jeg oppleve å bli
en nær venn av Trygve Bjerkrheim. I en
periode snakket vi daglig sammen i telefonen - og jeg besøkte han også i Oslo da jeg
var der.
En dag spurte jeg ham om han kunne skrive en sang til vår familie og før det var gått
en uke, kom den i posten, skrevet med
hans grønne penn.
Dette vennskapet betydde mye for meg og for ham også, tror jeg. Det var nok ikke
jeg alene om få oppleve: Han sendte over
to hundre julekort fortalte han meg.
Trygve Bjerkrheim har skrevet over 8000
sanger og dikt. Han gjorde det på en slik
måte at han favnet alt som var verdifullt både for tid og evighet. Og sangen «Han
Vevang barnekor
(5-9 år)
kl. 17.30-18.30
Nine Plus
(9 år- )
kl. 18.15-19.30
Brit Marie Sandøy

Eide ungdomsklubb

Barnas
misjonsdag
(29. mai 2016)

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

Barabbas

(bedehuset i Eide)
Har åpent på partallsuker - fredag
kveld kl. 20 - 23.
Sjekk for dato, pga
oppussing.
Jan Solbakk
Håvard Haraldsvik

11 år/6. kl: Kode B et annerledes bibelhistoriekurs.Vil bli
arrangert rundt om
på skolene - etter
skoletid. Datoer
kommer i posten.
Trosopplærer

3) Han hjelper i brattaste bakkar
og stør deg når vegen vert smal.
Han signar dei sollyse sletter
og lyser i dødsskuggens dal.
4) Han fører deg frelst over fjorden,
heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brotsjø du møter,
vil Jesus dra båten i land.
5) Han tek ikkje glansen av livet,
han gyller din morgon og kveld
og opnar ei dør til dei salar
der æveleg høgtid du held.
tek ikkje glansen av livet» favner denne
helheten på veldig fin måte!
Følg med på innbydelser pr. brev, plakater, hjemmesider, facebook og notiser i
avisene. Og sørg for
at ditt barn kommer
seg på aktuelle arNytt tiltak for 7rangement. Husk
og 8-åringer på
disse skjer en gang AVERØY/EIDE
øvelser og treninger
like før pinse
er hver uke... :-)
Ved hjelp av duploTrosopplæreren

Peter

klosser forteller vi
historien om Peter
og pinsen.

Trosopplærer

1-2-3-utdeling
(1-2-3-åringene)
24. jan kl. 11.00
Gudstjeneste med
utdeling av bøker/cd.

5- og 6-åringer
14. mars:
Eide kirke kl. 18
Animasjonsfilmen
om påskehistorien, sett gjennom
Barabbas sine
øyne.
Utdeling av hefte
fra filmen og
annet.
Trosopplærer

Menighetsbladet for Averøy og Eide

Prest / Trosopplærer

LysVåken
(6.-kl) 15.-16. jan.
Overnatting
i kirka
Bibelutdeling
søn. 17. jan kl. 11
Gudstjeneste med
bibelutdeling.
Prest / Trosopplærer
Organist

Aspirant- og
barnekoret
Aspirantkoret har
øvelse hver torsdag kl. 14 - 14.45
Barnekoret har
øvelse hver torsdag kl. 15 - 15.45
Anders R. Sandvik
951 46 581
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Ruben på nordmørstur

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide
Eide bedehus var et av stoppestedene til Ruben Gazki i slutten av november. Sabelsjonglering fikk fram
de store øynene hos både barn, ungdom og voksne. (Fotos:Tommy Stormo)

Ruben Gazki er godt kjent på
Averøy. Etter godt og vel 10 år i
tjeneste for Averøy ungdomsklubb, er det mange ungdommer
og unge voksne som har stiftet
bekjentskap med Ruben og hans
mange ferdigheter som tryllekunster, sjonglør, flammesluker og så
videre. Nå også som svindler. I
slutten av november var han tilbake på Averøy og besøkte også
Eide, der han har vært et håndfull
ganger før. I bedehuset på Eide
holdt han først et tryllesjongleringsflammeshow for en del unge
i alderen 8 til 12. I tillegg var det
yngre folk til stedet også, gjerne
sammen med foreldrene. Og det
var noen av disse som syntes at
litt av det Ruben presenterte, var
litt «ekkelt». Som da han dro en
sytråd ut av øyet...
Men de voksne var jo med på
moroa de også, så da en av

mødrene til stede ble utfordret
på et veddemål, tok hun det... og
tapte selvsagt. Til stor forlystelse
hos de yngre i salen. Spennende
var også sjongleringen med sabler
og flammeshowet.
Ungdommene, mange konfirmanter, fikk delvis det samme,
men samtidig en liten refleksjon
rundt hva hjernen kan gjøre med
oss, både positivt og negativt. Så
det gjelder å være positiv og gå
inn med åpent sinn i de fleste
saker. Og passe på om det virkelig
er virkeligheten vi nå forholder
oss til eller en «skapt virkelighet»,
slik vi tror den skal være. Og ungdommene på Eide fulgte meget
godt med og en kan bare håpe at
disse blir gjort gjeldende i deres
liv i årene framover. Da kan de
faktisk bli noe lykkeligere enn de
måtte være i dag. Med svært
enkle grep...

Når Ruben Gaxki svinger på de to ildballene, blir det morsomme bilder
siden det er litt mørkt i rommet og det trengs lang lukkertid på kameraet.

Postboks 18, 6538 Averøy

Lys våken på Kornstad

12 spente unge fra hele
øya hadde funnet veien til
Kornstad kirke, som var
årets Lys våken-kirke. På
programmet sto selvsagt
overnatting i kirka, kunstprosjekt (se bilde i nettutgaven), lek og moro, taco

og frokost, gudstjenesteverksted med gudstjeneste
med Lys våken-sangen
dagen etter. I prekendramaet hadde hele gjengen
samme rolle: Uvær. Og det
klarte de veldig bra!
(Tekst/foto:Tommy Stormo)

De voksne var mildt sagt skeptiske og så helst vekk når Ruben dro en sytråd
ut av øyet...

