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I denne fagre sumarstid
gå ut, mi sjel, og gled deg
i vår Herres store under!
Sjå hagen prydd med blomeseng,
sjå garden med si grøne eng,
og skog med li og lundar!
1. vers av salme 840
T Paul Gerhardt 1653
O Bernt Støylen 1923
M Nathan Söderblom 1916

Serie i menighetsbladet:
Vi ser nærmere på bibeltekster.
Ragnhild har skrevet om teksten
med god hjelp fra Craig Koester i
boka «Revelation and the end of all
things.» Eerdmanns, 2001.
Bildene er hentet fra
freeimages.com og bibelen.no

Apokalypse - åpenbaring
Når vi blar opp i Bibelens siste bok merker vi at den skiller seg
ut. Det er en apokalypse, en sjanger vi kjenner fra andre kristne
og jødiske skrifter. En apokalypse åpenbarer eller avslører noe
som er skjult, og tolker livet på jorda i lys av kunnskap om den
himmelske verden og om fremtida. Den vil forsikre leserne om
at Gud vil være trofast, til tross for det som skjer i verden, og at
leserne derfor bør være lojale mot Gud.

DYKK I
BIBELEN
Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny
jord
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet
fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye
Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i
stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og
jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og
døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»

Johannes' syn
Johannes var på øya Patmos da
Ånden kom over ham og han
hørte en stemme som ba ham
skrive ned det han fikk se.
Stemmen kom fra ´en som var
lik en menneskesønnª - ordene
kommer fra Jesus selv. Det er en
vanlig oppfatning at Åp er skrevet
i perioden til den romerske keiseren
Domitian (år 81-96), men det kan
også ha vært tidligere. Boka begynner
med brev til sju menigheter med
oppmuntring og irrettesetting.
Deretter får vi fortsette å følge
Johannesí visjon i lyd og bilder: ´en
dør var åpnet i himmelen.ª Ulike
vesener priser Gud, og det skjer en
rekke symbolske handlinger. Vi leser
om sju segl, sju basuner, sju skåler.
Noe av symbolikken blir forklart
underveis - andre deler er er ikke like
lett å tolke. Kanskje er det skrevet
med kodespråk slik at romerne ikke

skulle
forstå
det?
D e t
gamle testamente klinger ofte i bakgrunnen. Det er sanger, profetier og
forkynnelse. I kapittel 12 blir det krig
i himmelen og den dramatiske kampen mellom det gode og onde og
beskrives på ulike måter og med ulike
aktører. Så faller Babylon, lovsangen
bryter ut i himmelen og Kristus kommer som seierskonge. En engel stiger
ned fra himmelen og griper dragen /
Satan og binder ham fast i tusen år.
Martyrene får regjere sammen med
Kristus. Så blir Satan sluppes løs igjen,
men bare i kort tid før han overvinnes for godt. Så kommer dommen, og
deretter den nye himmelen og den
nye jorden. I siste kapittel hører vi
Jesu ord ´Se, jeg kommer snart!ª

Hvorfor denne teksten?
Teksten brukes ofte i begravelser. Den er vakker
og forunderlig. Den kan gi trøst og håp. Samtidig
åpner den for en rekke spørsmål. Hva skjer helt til
slutt? Hvordan skal det hele foregå? I tillegg er
Johannes åpenbaring ei bok som noen ganger forvirrer mer enn den opplyser Kanskje kan denne
teksten hjelpe oss til å se det store bildet.
Forslag til arbeid med teksten
Les åpningskapittelet i Johannes åpenbaring og
legg merke til hvordan boka presenteres.
Les videre og legg merke til: Hvordan beskrives
Jesus i Johannesí åpenbaring?
Slå opp bakgrunnstekster for vår tekst: Jes 64,17;
Esek 37,27; Sak 2,14
Tenk på dine omgivelser og ditt eget liv: hvilke
tårer og hvilken smerte finnes der? Kan teksten
gi håp, og hvordan?
Har du båt?
Mange synes det er
kjedelig at det står i
teksten av havet skal
forsvinne! I Åp er
havet utgangspunktet
de onde kreftene som

kjemper mot Gud.
Med andre ord kan
det hende at vi kan
nyte en dag på sjøen i
det evige livet... Hvem
vet?

Når enden er god
Til alle tider har Johannes' beretning
blitt tolket på ulike måter, enten om
samtida eller nåtida. Dyret i kapittel
13 er for eksempel ofte blitt tolket
om en den personen i samtida som
man synes verst om. Det har blitt
regnet ut feilslåtte dommedager, og
frykt for ulike tegn og hendelser har
spredd seg. Så kommer disse ordene:
´Han skal tørke bort hver tåre fra
deres øyneª. De har en annen virkning på oss, og de viser den omsorgs-
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fulle siden av Gud. De siste kapitlene
forteller at nyskaping og frelse for
hele skaperverket er Guds mål. Alt
blir gjort nytt. Johannes får se både
en ny himmel og en ny jord. Smerte,
død og ondskap er borte: Det er ikke
lenger onde krefter som motvirker
Gud. Her bor Gud midt i blant menneskene! Gud er en vi kan stole på,
og som bryr seg om oss. Selv om
livet kan være fylt av kamper, ser Gud
alltid det endelige målet.

PRESTENS
Hjemom

Menighetsbladet

hjørne

- Velkommen hjemom! sier Sjømannskirken til nordmenn langt hjemmefra.Vi
burde kanskje si det oftere i kirken her
hjemme også.
På pinsedag sang vi en av Edvard Hoems salmer under høytidsgudstjenesten i Kvernes
kirke:
No kallar sol og sommarvind.
Vårt liv spring ut, vår dag er lang.
No lokkar hav og doggvåt skog,
og fjerne hjarteklokkers klang.
Far ut! Far ut! Kjenn himlens regn
og skjelv i nattevindens sus.
La auga gå mot ukjend verd,
og styr ditt steg mot ukjent hus.
Hoem forteller at denne salmen ble laget til
en inspirasjonssamling med temaet «Kom
hjem», og han noterte seg det paradoksale i at
den som skal komme hjem, nødvendigvis er
nødt til å dra av gårde først. Før man kan
komme tilbake til det kjente og trygge, må
man legge ut i det ukjente.
På sett og vis er det alltid noe ukjent som ligger foran oss. Livet forandrer seg, den neste
dagen blir aldri som den forrige. Denne våren
har vi merket det på en annen måte enn vanlig i kirkene våre også. I Den norske kirke
arbeides det for tiden helt konkret med nettopp det ukjente - for ettersom arbeidet med
å løse båndene mellom stat og kirke fortsetter, må kirken komme nærmere en ny kirkeordning, en ny måte å organisere seg på. I den
gamle statskirken var det kongen i statsråd
som forankret kirkestyre, kirkerett og alt som
skal til for at noe slikt som et kirkesamfunn
skal fungere fra dag til dag. Nå må det bli
annerledes. Menighetsråd og fellesråd har
drøftet høringsspørsmål fra sentralkirkelige
organer, og sagt sitt om hvordan man tenker
at en ny kirke skal organiseres og styres.
På kirkekontoret på Averøy venter vi også på
Ny sokneprest i Kvernes og Kornstad
I løpet av høsten er Magne Hoem på plass
som ny sokneprest i Kvernes og Kornstad.
Magne er opprinnelig fra Hoem i Fræna, og
kommer flyttende til Averøya fra København
sammen med kona, Ingrid Mari Amundsen. I
kongens by har Magne vært sjømannsprest
siden 2007. Søndag 6. september blir det innsettelsesgudstjeneste i Kvernes kirke med
prost Gerd Anne Aarset. I neste nummer av
menighetsbladet får vi bli bedre kjent med
«nypresten».Vi ønsker Magne hjertelig velkommen til Averøy!
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noe annerledes. Gode medarbeidere, prestevikar Ingibjorg og vikarprest Leif, skal i løpet
av sommeren gjøre sine siste tjenester hos
oss. Vi takker for innsats og gleder oss over
dere! Og til høsten gleder vi oss over å få ta
imot en ny sokneprest for Kvernes og
Kornstad, Magne Hoem.
Ny kirkeordning og ny sokneprest: Dette
er helt alminnelige ting, men samtidig en
påminnelse om at det som kommer, alltid vil
være litt annerledes enn det som har vært. Og
samtidig: Når vi sammen som kirke går inn i
noe nytt, gjør vi det for at kirken fremdeles
skal være et hjem å komme tilbake til, et åpent
hus og et åpent fellesskap som vil ta imot oss
på Kristi vegne.
Så til Ingibjorg og Leif: Velkommen hjem til
kirke der hvor veien går videre!
Til Magne: Velkommen hjem til kirken i
Averøy og Eide! Og til oss alle sammen:
Velkommen hjem til kirke - om den styres av
konge eller kirkemøte er det den samme Gud
som møter oss og åpner sin favn for oss. Som
vi sang i Kvernes på pinsedag:
Kom heim, kom heim til faders hus!
Var synda stor, er nåden stor.
Og himlens glede blir eit brus
av tusen venger over jord.
God sommer!
Sigurd prest
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Glimt fra menighetene
EIDE

KORNSTAD

Mindreforbruket i 2014 i menigheten er
satt av på fond. Mindreforbruket var på 88
894 kroner, men det var etter et år med
få begravelser og en del andre utgifter.
Massebehovet i forbindelse med utvidelsen på Eide nye kirkegård var feilberegnet.Arbeidet med denne delen av jobben har derfor blitt gjort på nytt senvåren
2015. Kirkegården er beregnet ferdigstilt
rundt
Kirkebakkekaffekomitéen består også
dette året av Åsta Søvik og Oddrun
Hoset Strand. Takk til alle velvillige lag og
organisasjoner som har bidratt og skal
bidra denne sommeren med litt kaker og
annet bakverk etter gudstjenestene.
Eide menighet støtter bruktmarkedet på
Rangøya der inntektene går til
HimalPartner. Menigheten organiserer
eget mottak for klær, vesker, sko og smykker på Eide en gang i august/september. En
vil også organisere loddboksalg i løpet av
august/september

Tilbakemeldingene på årets utgave av
Påsken i ord og toner var gode.Vellykket,
med fin sang og musikk og godt besøk.
Noen av menighetens medlemmer har
ytret ønske om at det arrangeres et tilbud
om søndagsskole under gudstjenestene
som arrangeres i kirka. En får se om dette
ønsket blir oppfylt, og om noen tar på seg
oppgaven med å organisere en minisøndagsskole under deler av gudstjenesten.
Temaet minnegaver har vært oppe i
menighetsrådet. Ved en gjennomgang på
hva en hadde på konto av ubrukte gaver,
kom en fram til tallet 16 150 for 2014.
Men i år har menighetsrådet fått fart på
pengene. Redskapstavle, spotter til kirka
og prosesjonslys med batteri utgjør ca. 9
000. Da sitter en igjen med ca. 7 000
ubrukte minnegavekroner.
For å få bedre kontroll med pengene som
er gitt i minnegaver og hva som er benyttet av disse i løpet av året, bes regnskapsfører å merke dette spesifikt i regnskapet.

KRISEMELDING fra redaksjonen

Siste menighetsblad kommer til jul??!!
Ja, du leser faktisk helt riktig. Vi håper
selvsagt at vi kan skremme dette «spøkelset» langt bort, men foreløpig «puster det
oss i nakken»! Økonomien til menighetsbladet er i fritt fall. Fra å ha en god saldo
i april 2014 med kr. 135 484,- (ett års
budsjett i reserve), var saldoen i april
2015 kr. 54 157,-.Vi er nå i den stilling at
vi kun har økonomi til 3 blader ... og så er
kontoen tom! Nedgangen i gaver til bladet startet i 2014 og har fortsatt videre i
2015.Vi har stilt oss spørsmålet: - Hva kan
grunnen være til dette? Vi velger å tro at
hovedgrunnen ligger i uklarhet rundt
omorganisering av givertjenesten.
Vi skal forsøke å berolige og forklare:
Menighetsbladet har ikke vært registrert
som eget foretak i Brønnøysundregisteret. Derfor har vår kasserers navn - Ann
Elisabeth Gjersvik - kommet opp som
mottaker av pengene. Dette kan ha ført
til at mange ikke har sendt sin gave, fordi
de trodde pengene gikk til en privatperson. Det har aldri vært noen problemer
med dette, rent teknisk, for alle gavene
som er gitt, har kommet inn på menighetsbladets konto, slik de alltid har gjort.
Det er myndighetene og bankene som

nå krever at alle bankkontoer skal ha tilknytning til en juridisk enhet - det være
seg privatperson eller virksomhet. Men
siden ingen privatperson eller virksomhet
har stått bak Menighetsbladet til nå, har
kontoen automatisk (av banken) blitt
registrert som konto i Gjersviks navn
(som disponerer kontoen som kasserer).
Nå blir det forandring! - Vi har nå registrert kontoen under Averøy kirkelige fellesråd! Kontonummeret blir det
samme som før: 3931.20.33775. Ved
å bruke dette kontonummeret vil din gave
automatisk registreres på Menighetsbladet, slik det har blitt gjort hele tiden. For
deg som ønsker å bruke brevgiro; fyll ut
en tom blankett med Menighetsbladets
kontonummer.
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Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på Menighetsbladet. Menighetene i
Eide og Averøy trenger dette organet for
å spre nyheter og reportasjer om menighetsarbeidet. Vi tror økonomien vil
komme «på fote» igjen! TAKK til deg som
vil være med å bære ansvaret!
For styret
Kari Sørdal

Gaver til Folland gravsted skal også spesifiseres, og egen konto opprettes i Sparebank1 Nordvest.
Menighetsrådet bevilget et tilskudd på
kr. 25 000 til renoveringen av menighetshuset på Kornstad i 2010. I tillegg lånte
menighetsrådet 55 000 til menighetshuset. Tilbakebetalingen har gått dårligere
enn planlagt. Huset går i underskudd med
ca. 5-6 000 kroner hvert år. Fellesrådet
dekker strøm og renovasjon, men ikke
husleie for bruk av sanitæranlegget. Dette
til tross for at menighetsråd og menighetshuset sto for alle kostnader til nødvendig renovering høsten 2010. Om renoveringen ikke hadde blitt foretatt, ville kirken stått uten sanitæranlegg og fellesrådet
hadde blitt tvunget til å gjøre noe. Derfor
har menighetsrådet foreslått følgende
ordning: Lånet nedskrives fra 55 000 til 10
000. 45 000 av lånet gjøres om til tilskudd.
Resten av lånet bes innfridd innen 1.
august 2015. For å få litt mer fart på inntektene, anmodes fellesrådet om å betale
en fast husleie på kr. 7 000 pr. år, og i tillegg dekke utgifter til strøm og renovasjon for menighetsrådet.
Styret for Kornstad menighetshus har
skiftet styremedlem. Odd Gunnar Stene
har flyttet fra menigheten, og nytt medlem
er Odd Magnar Fagereng. Han sitter sammen med Einar Aae, Bjørg Aae og Kjell
Stenberg.
Terje Haga har fått ansvaret for å organisere fest for 50-årskonfirmantene anno
2015. Dato er 23. august.
Slik ble resultatet av Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon i Averøy 2015:
Kvernes: kr. 11 130
Kornstad: kr. 14 867
Bremsnes kr. 38 497
Til sammen
64.494

KVERNES
Kvernes menighetsråd takker hjertelig for
minnegaven som ble gitt til Klippen i forbindelse med Olaf Skarsets begravelse.
Kvernes menighetsråd har fått en del ting
fra Meek bedehus . to fine tinn lysestaker
som er plassert i kirka,et bord som vil få
sin plass i våpenhuset.en brodert duk i lin
,et filmlerret som blir plassert i Klippen.
Menighetsrådet takker† hjertelig for
gavene.
Kandidatliste til menighetsrådsvalget til
høsten er godkjent.Valgstyret (menighetsrådet) vil takke alle som har sagt seg villig
til å stå på liste til valg av nytt menighetsråd.

Andakten

Stedfortrederen

Påsketiden er ifølge kirkeårets
tekstrekke, tiden fra påske til
Kristi himmelfartsdag.
Påskebudskapet følger oss spesielt denne tiden, og når påske
nevnes, går tankene til det som
hendte for snart 2000 år siden.
Det blir mange spørsmål og spekulasjoner omkring dette som
hendte med Jesu korsfestelse, død og oppstandelse. Kan det være at
det virkelig skjedde slik
Bibelen sier? Forstanden
sier «nei», men troen
sier «ja». Vi blir tvilende
som apostelen Tomas
Steinar
noen og hver. Vi krever
Solem
pensjonist
sjølopplevelse for å tro.
Det hjelper ikke om
Bibelen er de best dokumenterte skrifter
av alle historiske skrifter fra årtusener tilbake. Det blir likevel ikke trodd av mange.
Slik er det for oss på flere områder. Det
finnes for eksempel i dag mennesker, gjerne med høy utdanning, som benekter
jødeforfølgelsen og utryddelsen av jøder i
konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig,
sjøl om det er haugevis med sterke dokumentasjoner gjennom filmer, bilder, doku-

menter, rester etter leirene og sannhetsvitner. - Tør vi da stole på det som står i
Bibelen? Våger vi å tro?
Mange av oss har vel opplevd å få hjelp av
andre i vanskelige situasjoner. Andre har
tatt på seg vanskelige oppgaver for oss, gått i stedet for oss. Det kan være ved
sjukdom, ulykker og død m.m. Dette er i
tråd med Guds ord: «Bær byrdene for
hverandre og oppfyll på den måten Kristi
lov!» (Gal.6.2) Sjøl hadde jeg en slik opplevelse for fem år siden da jeg ble heilt lam
og ikke kunne snakke. Da jeg var tilkoblet
respirator, ble det heilt umulig å si noe,
men kona mi forstod meg og tolket blikk
og mimikk. Hun ble en stedfortreder som
formidlet mine tanker.
Men vi blir bare små som stedfortredere
for hverandre når vi tenker på den store
stedfortrederen, Jesus Kristus. Han døde
for oss, tok på seg den straff vi hadde fortjent... Gud var så glad i alle mennesker at
han sendte sin sønn for å ta på seg alle
våre mistak så vi kunne stå «ren og rettferdig, himmelen verdig» når vi forlater
denne verden. Jesus ble vår stedfortreder.
Han forsonet oss med Gud: «For det var
Gud som i Kristus forsonte verden med
seg selv, slik at han ikke tilregner dem
deres misgjerninger, og han betrodde bud-

KVINNER I RISIKOSONEN
I NEPAL / BRUKTKLÆRMARKED

nen) støttes av
HimalPartner
og er Kornstad
menighet og
Eide menighet
sine misjonsprosjekt, er det
med stor motivasjon vi igjen
arrangerer
bruktklesmarked på Rangøya
12 september.
Vi oppfordrer
nå folk i Averøy
og Eide om å ta
en
skikkelig
vårrydding
i
garderoben.
Vi annonserer dette allerede nå i juni, for
at folk skal få litt tid på seg.
- Vi ønsker oss pent brukte klær, sko,
skjerf og vesker til dame, herre og barn.
- Klær kan leveres til oss i komiteen fra
ca 10. august, forteller Tone Rendahl
Leithaug. Komiteen består av Tone, tlf. 950
38 571. De andre i komiteen er: Marie
Tvenning, tlf. 993 11 030, Marit Rangøy, tlf.
944 98 750, Dagny Storvik, tlf. 917 33 179,
Mari Seljehaug, tlf. 411 20 398, Liv Mork,
tlf. 481 50 618.
Det blir nærmere orientering om brukt-

Landet Nepal har vært i medias
søkelys i vår, grunnet jordskjelvkatastrofene som har rammet flere
ganger. Bildene av knuste bygninger,
hele landsbyer som er blitt jevnet
med jorden og ulykkelige mennesker som har mistet hus og familiemedlemmer, gjør dypt inntrykk på
oss.
Misjonsorganisasjonen HimalPartner har
vært i landet i 60 år og har bygd både
sykehus og kraftverk . Odd Hoftun fra
Batnfjordsøra fikk bygd sykehus i Tansen
som både utdanner sykepleiere og andre
helsearbeidere. Sykehuset i Tansen og i
Katmandu (bygd av misjonslege Sigrun
Møgedal), står etter jordskjelvet uskadd
og drives for fullt for å hjelpe skadde.
Bygningene til Higher Ground har klart
seg bra. Medarbeiderne er også uskadde,
men mange har mista slektninger og venner og på denne måten er de hardt
berørt.
Etter jordskjelvet er mange jenter i stor
fare. De har mistet sine omsorgspersoner
og er «fritt vilt» for menneskehandel.
Da Higher Ground (Kvinner i risikoso-
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skapet om forsoningen til oss.» (2. Kor.
5,19) Dette er ikke til å forstå fullt ut,
men til å bli overbevist gjennom tro.
Sannheten vil vel først gå opp for oss når
vi virkelig trenger en stedfortreder.
Derfor må vi klynge seg til troen. Jesus
sier: «Den som tror på meg, skal leve om
han enn dør» (Joh.11.25). Tomas kom til
tro da han møtte Jesus etter oppstandelsen. Vi må ta imot budskapet som ble
gitt oss gjennom de som fulgte Jesus mens
han levde her på jorda og godta det som
sannhet.
Jeg må mange ganger ta for meg Ivar
Aasens ord: «Det vesle vitet strekk ikkje
til; ei tru må stydja oppunder!» Når vi tar
imot troen som en Guds gave, kan vi være
med og synge sammen med barna: «Jeg er
trygg hos deg. Jeg får be til deg. Jeg vil lovsynge ditt navn. Du har tid for meg når jeg
søker deg, min Herre, min Gud.»
Påskebudskapet gjelder heile året, og
derfor kan vi stemme i:
«Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens
grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham alle tunger, Kristus Herre er!»

klærmarkedet i avisen i august/september.
- Vi opplyser også om at vi kommer til å
gå rundt med loddbøker.
- Bruktklesmarkedet på Rangøya har
vært arrangert 2 ganger før, og folk var
veldig flinke til å levere fine klær, og støttet opp om arrangementet på dagen. Vi
håper at folk er like flinke og gode denne
gangen, avslutter Tone Rendahl Leithaug.
Fra Eide er det også gitt beskjed om at
menigheten stiller med innsamlingspunkt
og loddboksalg. Dato kommer en tilbake
til.
5

Pinse - den ukjente høytiden
Pinsen er den tredje av de store
kristne høytidene, og kanskje den
minst kjente.
Egentlig er den vanskelig å forstå. Det er
snakk om Den hellige ånd. Julen med fødsel og barnet i krybben, er enklere.Vi forbereder julen, baker og pynter og gir gaver.
Påsken med kors og død og oppstandelse,
kan vi lese om i Bibelen. Der har vi tradisjon for påskeegg, påskepynt med den gule
fargen på lys, blomster, duker og pynt.
Hvordan feire pinse?
Hvordan feirer vi pinse? Her er det vel få
som har pinsetradisjoner. Mange sier og
tror at det er mer mellom himmel og jord
enn det vi kan forstå. Ivar Aasen skreiv det
så fint: «Nei, vesle vetet det strekk ikkje til.
Ei tru må stydja oppunder».
Pinsen har med ei tro på det som står i
Bibelen om Gud, Jesus og Den hellige ånd.
Gud er her fortsatt, og vi får tro på Guds
kraft som sender han oss gjennom Den
hellige ånd.
Talsperson skal komme
Jesus lovet disiplene en talsperson når han
drog fra dem. Nå i dag ca. 2 000 år etter at
Jesus for opp til himmelen, er det Ånden
som gir liv til kirken og de kristne. Jesus
prøvde å fortelle og forberede disiplene på
hva som skulle skje etter at han hadde forlatt dem. Men de forstod ikke hva han
mente.
Etter den første påsken ble disiplene
redde og forvirret. Hva nå? De begynte på
sitt gamle liv, gikk tilbake til båten og fisket.
Jesus viste seg for disiplene flere ganger,
men Tomas var ikke tilstede. Han trodde
ikke før han fikk se. Hva gjorde Jesus da?
Johannes forteller det så levende: (Joh.20,
26) «Åtte dager senere var disiplene igjen

sammen, og Tomas var
sammen med dem. Da
kom Jesus mens dørene
var lukket. Han stod midt i
blant dem og sa: «Fred
være med dere». Så sier
han til Tomas: «Kom med
fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden din og stikk den i
siden min. Og vær ikke
vantro, men troende».
«Min Herre og min Gud»,
sa Tomas. Jesus sier til
ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige
er de som ikke ser, og likevel tror».» Dette
er pedagogen Jesus!
- Vent på det Far har lovet
I Apostlenes gjerninger leser vi i kap. 1 v.4:
«En gang han spiste sammen med dem,
påla han dem dette: Dere skal ikke forlate
Jerusalem, men vente på det som Far har
lovet, det som dere har hørt fra meg. For
Johannes døpte med vann, men dere skal
om noen dager bli døpt med Den hellige
ånd.» Og i vers 8 gir han et stort oppdrag
til de skrekkslagne disiplene sine: «Men
dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og
helt til jordens ende. Og da han hadde sagt
dette, ble han løftet opp mens de så på, og
en sky tok han bort foran øynene deres.»
Hele verden er oppdraget
For ei oppgave! Han sa ikke: Hvis dere er
flinke nå, så kan dere klare å fortelle dette
til naboene. Nei. Hele verden var oppdraget! Og hva har hendt? Vi har også i år feiret pinse sammen med en verdensvid
kirke! Budskapet har nådd ut!

Jean II Restouts maleri «Pentecoste» (Pinse)
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Pentekoste - den femtiende dagen
Det er 40 dager mellom påske og Kristi
Himmelfartsdag. Så kommer pinse på den
50-ende dagen etter påske.
Pinse kommer av det greske ordet: pentekoste som betyr femti. Pinsen var ei
jødisk høytid fra tidligere. Jøder fra alle
deler av verden strømmet til Jerusalem for
å delta i pinsefeiringen ved templet. Vi
leser om at disiplene var samlet.
Ap.gj.2.kap. leser vi: «Da pinsedagen kom,
var alle samlet på et sted. Plutselig lød det
fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.
Tunger, som av ild viste seg for dem, delte
seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da
ble de fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden
ga dem å forkynne».
Svikeren, løgneren Peter
Her står Peter fram, han som sviktet, løy
og stakk av fra Jesus bare 50 dager tidligere. Han taler til folket på mange språk!
Alle forstod hva han sa, selv om de var fra
andre land og ikke kunne språket.
Peters berømte tale kan vi lese om i
Apostelgjerningene 2. kapittel. Det måtte
være en kraftfull tale! Det står at om lag
tre tusen begynte å tro at Jesus var Guds
sønn og ble døpt. Det ble den første, store
kristne dåp.
Pinsen regnes for kirkens fødselsdag.
Oddvei Raanes

Kandidater til Kvernes menighetsråd

AVERØY
Menighets- og bispedømmerådsvalg 14. sept 2015
Valgdag og tid:
Stemmerett:

Mandag 14. september 2015 kl. 12.00 til 20.00
Den som står oppført som medlem i Den
norske kirke, og som har fylt 15 år innen
utgangen av valgåret.

Valgkort vil bli sendt ut i august på grunnlag av oppføring i medlemsregisteret.

1) Amund Bjerkholt f. 1976, ingeniør
2) Øystein Klakegg f. 1968, veterinær
3) Eli Ellingvåg Gustad f.1972, førskolelærer
4) Dagny Storvik f. 1957, hjemmehjelp
5) Eli Irene Nedal f. 1957, regnskapsmedarbeider
6) Halvor Nedal f. 1968, maskinfører
7) Tone Margrethe Bjørshol f. 1971, regnskapsmedarbeider
8) Aina Beate Hoset f. 1978, kantinemedarbeider
9) Geir Ødegård Rugset f. 1966, sjåfør
10) Anne Margrete Stormo Mork f.1956, daglig leder
11) Geir Morten Karlsen f. 1967, daglig leder
12) Liv Jorun Mork f. 1954, hjemmehjelp
13) Siv Iren Gustad f. 1977, regnskapsmedarbeider
14) Åshild Mokkelbost f. 1945, pensjonist

Kandidater til Kornstad menighetsråd

VALGINFO
Forhåndsstemming
Forhåndsstemming til menighets- og bispedømmerådsvalgene i
Bremsnes, Kvernes og Kornstad sokn vil foregå på Averøy kirkekontor i kontorets åpningstid i perioden fra og med 10. august til
og med 11. september.
Kirkekontorets åpningstid i perioden er mandager, onsdager og torsdager fra kl. 10.00 til 14.00. Torsdag 25.
august og 3. september vil det være mulig å forhåndsstemme frem til kl. 18.00. NB! Dersom du skal forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bor, må det gjøres innen 1.
september. Dette inkluderer også Svalbard og utlandet.
Manntall
Fra 10. august til 1. september vil utkastet til soknenes kirkelige
mantall være lagt ut til offentlig ettersyn. Her kan du kontrollere
om oppføring i medlemsregisteret stemmer. Du vil kun få tilgang
til opplysningene som gjelder deg selv, eller opplysningene til den
som du evt. har fullmakt fra til å kontrollere. Dersom du eller
noen andre feilaktig er innført i eller utelatt fra mantallet, kan du
kreve at valgstyret retter feilen. Mantallet vil være lagt ut på
Averøy kirkekontor i kontorets åpningstid.
Valgkort
Valgkort sendes ut innen 10. august på grunnlag av oppføring i
kirkelig mantall. Mener du at du skal stå oppført som medlem i
Den norske kirke, men ikke mottar valgkort, bør du ta kontakt
for å sjekke oppføringen i medlemsregistgeret.
Valgdagen
På selve valgdagen 14. september vil valglokalene være åpne fra
12.00 til 20.00, og lokalitetene for menighets- og bispedømmerådsvalget vil ligge i umiddelbar nærhet til der hvor kommuneog fylkestingsvalget foregår i den aktuelle valgkrets.Ta gjerne
med valgkortet. Dette gjør arbeidet med selve valget lettere for
valgfunksjonærene. Legitimasjon kan bli avkrevd dersom ikke
valgfunksjonærene vet hvem du er.
Kirkevergen i Averøy

1) Marianne Nørgaard Aae, 46, Steinsgrenda, Seksjonssjef
2) Marit Smistad, 57, Kårvåg, Hjelpepleier
3) Torbjørn Aae, 45, Steinsgrenda, Hygieneteknikker
4) Ann- Magrit F. Kjønnø, 45, Sandøya, Lærer
5) Marit Skarset, 18, Steinsgrenda, Student
6) Odd Einar Kornstad, 60, Fagerengbogen, Lærer
7) Dagny Vågen, 74, Kårvåg, Pensjonist
8) Kjell Modolf Stenberg, 64, Kårvåg, Pensjonist
9) Judit Hjertvik, 65, Kårvåg, Pensjonist
10) Marit Rangøy, 64, Rangøya, Klokker
11) Alv Harald Smenes, 63, Kårvåg, Fisker
12) Bjørn Dyrseth, 50, Kårvåg, Maler
13) Helene Rotlid Seljehaug, 33, Steinsgrenda,Tannlege
14) Magnhild Folland, 68, Kårvåg, Pensjonist
15) Lisbet Elin Hoset Sørvik, 61, Kårvåg, Sykepleier
16) Kjell Arve Strand, 46, Kårvåg, Baseoperatør
17) Eldbjørg M. Johnsen, 50, Kårvåg, Ingeniør
18) Anne Kristin Dyrset, 60, Kornstad, Spesialhjelpepleier
19) Paul Johan Helset, 41, Steinsgrenda, Avdelingsleder
20) Janne Ingunn Johansen, 39, Kårvåg, Sykepleier

Kandidater til Bremsnes menighetsråd
1) Eva Mari Henden, 58 år, Bådalen, lærer
2) Lars Tore Ingeborgvik, 32 år, Bruhagen, mekaniker
3) Ranghild Vang, 39 år, Ekkilsøy, sykepleier
4) Kari Hasselø Lygre, 39 år, Hasseløy, lærer
5) Martin R.Wågen, 58 år, Ekkilsøy, ingeniør
6) Jorun Iren Kronborg, 43 år, Sveggesundet, forpl.medarb.
7) Ragnhild Henden, 33 år, Henda, husmor
8) Aud Skrudland, 56 år, Øksenvågen, veterinær
9) Johannes Hoel, 73 år, Bådalen, pensjonist
10) Silvia Schipke, 36 år, Bådalen, renholder
11) Berit Fjærli Gården, 49 år, Bruhagen, kjøkkensjef
12) Tove Hasselø Kleven, 49 år, Henda, lærer
13) Oddrun Hoset, 56 år, Bådalen, helsesøster
14) Eva Artnsen Haga, 52 år, Røsand, barne- og ungdomsarb.
15) Eivind Ingeborgvik, 75 år, Bruhagen, pensjonist
16) Ola Hals, 73 år, Røsand, pensjonist
17) Britt Eva Ressem, 63 år, Hjelset/Bruhagen, helsesøster
18) Bjarne Stormo, 52 år, Ekkilsøy, elektriker
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Kandidater til Eide menighetsråd

EIDE
Menighets- og bispedømmerådsvalg 13. - 14. sept
2015
Valgdag og tid:
Stemmerett:

Søndag 13. september kl. 13.00 - 18.00
Mandag 14. september kl. 10.00 til 20.00
Den som står oppført som medlem i Den
norske kirke, og som har fylt 15 år innen
utgangen av valgåret.

Valgkort vil bli sendt ut i august på grunnlag av oppføring i medlemsregisteret.

1) Janne Liv Eide, Eide, 63, butikkmedarbeider
2) Trygve Arild Herskedal, Nås, 59, bedriftseier
3) Lill Iren Dyrhaug Ness, Lyngstad, 24, tømrer
4) Wenche Kristine Aarsbog,Vevang, 69, pensjonist
5) Roald Bjarne Ugelstad, Øyen, 56, gårdbruker
6) Anne Lise Vatne Eide, Eide, 60, salgssekretær
7) Henrik Hagerup-Jenssen,Vevang, 41, miljøterapeut
8) Britt Helen Strand Eide, Eide, 39, lærer
9) Erling Lyngstad, Lyngstad, 69, arbeidsleder
10) Bjørn Ståle Sildnes, Eide, 59, inspektør
11) Åshild Stakvik Eide, Eide, 60, lærer
12) Anders Røynstrand, Nås, 33, rådgiver
13) Steffen Andre Holberg, Eide, 23, butikkmedarbeider
14) Arnfinn Magne Ugelstad, Øyen, 61, lagerarbeider

VALGINFO
Forhåndsstemming
Forhåndsstemming til menighets- og bispedømmerådsvalgene i
Eide menighet vil foregå på Eide menighetskontor i kontorets
åpningstid i perioden fra og med 10. august til og med 11. september.
Kirkekontorets åpningstid i perioden er mandag - fredag
fra kl. 10.00 til 14.00. NB! Dersom du skal forhåndsstemme i
et annet sokn enn der du bor, må det gjøres innen 1. september.
Dette inkluderer også Svalbard og utlandet.
Manntall
Fra 10. august til 1. september vil utkastet til soknenes kirkelige
mantall være lagt ut til offentlig ettersyn. Her kan du kontrollere
om oppføring i medlemsregisteret stemmer. Du vil kun få tilgang
til opplysningene som gjelder deg selv, eller opplysningene til den
som du evt. har fullmakt fra til å kontrollere. Dersom du eller
noen andre feilaktig er innført i eller utelatt fra mantallet, kan du
kreve at valgstyret retter feilen. Manntallet vil være lagt ut på Eide
menighetskontor i kontorets åpningstid.
Valgkort
Valgkort sendes ut innen 10. august på grunnlag av oppføring i
kirkelig mantall. Mener du at du skal stå oppført som medlem i
Den norske kirke, men ikke mottar valgkort, bør du ta kontakt
for å sjekke oppføringen i medlemsregistgeret.
Valgdagen
På selve valgdagene, 13. og 14. september vil valglokalene være
åpne fra 12.00 til 20.00, og lokalitetene for menighets- og bispedømmerådsvalget vil ligge i umiddelbar nærhet til der hvor
kommune- og fylkestingsvalget foregår i den aktuelle valgkrets.
Ta gjerne med valgkortet. Dette gjør arbeidet med selve valget
lettere for valgfunksjonærene. Legitimasjon kan bli avkrevd dersom ikke valgfunksjonærene vet hvem du er.
Kirkevergen i Eide
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Husk at det ikke er noe annet offentlig valg
der du som velger
har større innflyelse på hvem
som kommer inn i råd.
Menighetsrådet/fellesråd
tilsvarer kommunestyret i kommunen,
bispedømmerådet kan sammenlignes
med fylkestinget.
Derfor: Gi din stemme i
menighetsråds- og bispedømmerådsvalget 2015.
Valglokalet finnes i nærheten av valglokalet som
benyttes til kommune- og ylkestingsvalget.
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Nye gravsteder - Folland

Festeavgifter og sletting
av graver
I løpet av juli settes årets prosess med
utskriving av festeavgifter for kirkegårdene i Eide i gang.
Det koster kr 170 kroner pr. år. pr. grav.
Man betaler da for en rettighet til grav.
Den som har festebrevet med sitt navn
på, har de juridiske rettigheter og plikter.
Vi trenger å vite hvem som har ansvaret
for en grav for eksempel hvis vi gjør en
skade på gravminnet og må melde fra om
det til den ansvarlige for graven. Plikten
som følger med er å holde gravstedet i
orden.

På bildet ser vi kirkegårdsarbeider Rolf Rånes, kirkeverge Kristian Futsæter, og Samuelsens
Maskin AS sine Eirik Naas og Torsten Schreiber.
UTVIDELSEN AV FOLLAND GRAVSTED PR. 31. MAI
De av dere som har vært på Folland i det
siste har sett at arbeidet med utvidelsen
av kirkegården og opparbeidelsen av parkeringsplassen er kommet godt i gang.
Samuelsen maskin AS fra Malmefjorden
utfører jobben, og fremdriften har gått
etter planen så langt. Det aller meste av
arbeidet med planering, kabellegging og
masseforflytning er ferdig, og etter hvert
startes det med planting av busker og
trær. I forbindelse med utvidelsen vil det
også bli ordnet med vanntilførsel fra det
kommunale vannverket. Dette har lenge
vært et mål, og ble nevnt som tiltak allerede i forbindelse med reguleringsplanen
for utvidelsen som det jobbes med i dag.
Det har allerede vært en liten dugnad for
å rydde kvister etter to trær som måtte
felles, og engasjerte innbyggere i området

er klar for å hjelpe til når gjerdet rundt
utvidelsen skal på plass. Kirkevergen opplever et stort engasjement fra ildsjeler for
det som skjer på gravstedet, og flere ildsjeler har et ønske om å foreta en liten
ansiktsløftning av det eksisterende gravstedet i forbindelse med utvidelsen. I den forbindelse har de satt i verk tiltak for å få inn
midler fra bygdefolket til ekstra forskjønnelse av Folland gravsted.
Anleggsarbeidet vil bli avsluttet en eller
annen gang i løpet av sommeren, men det
er foreløpig vanskelig å si en bestemt dato.
Kristian Futsæter
Kirkeverge

På kirkegården på Gaustad og på kirkegården ved kirka har vi en del steiner
uten ansvarshavere.Vi vil etter hvert fjerne disse steinene og dermed ha tilgjengelige gamle graver til gjenbruk.
Når vi nå sender ut festebrev, så ønsker vi
at dere tenker over hva dere vil beholde
av gravsteder og hva dere kan tenke dere
å slette.
Etter hvert har en del gjort flere slettinger, men samtidig samlet flere i familien
til en eller noen få steiner som har hatt
plass og mulighet for dette. Dette gjør at
en får færre graver å ta vare på.
Det er helt logisk at det slettes gamle
graver over personer som ikke har slekt
eller ansvarlige som vil beholde graven. ≈
ta vare på alle graver i en familie til alle
tider er urealistisk. Det er veldig greit om
dere melder fra, helst skriftlig, om grav
dere ønsker å slette når dere får brev fra
kirkevergen.Ta dere likevel tid til å drøfte
med nære slektninger om det skulle være
en annen som ønsker å overta, hvis du vil
ut av ansvar og arbeid.
Det er helt greit å ta en telefon til kirkevergen om det er noe en lurer på i sakens
sammenheng.
Kanskje finnes det et svar på det du
lurer på når det gjelder festeavgifter og
gravsteder.
Ha en fortreffelig sommer og beste hilsen fra
Anne-Lise kirkeverge.

Eide nye gravsted
Eide nye gravsted er også i ferd med å få
sin form. Arbeidet er kommet så langt at
man har fått gravd av og avdekket det
som skal gjøres, og man er nå inne i et
nytt beregningsarbeid, for å finne det
rette tallet på masse som må fylles på.
Arbeidet med den nye delen av kirkegården beregnes i stor grad å være ferdig i
løpet av året.
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Vi går til kirken
Søndag 28. juni * 5. s i treenighetst.

Søndag 16. august * 12. s i treenigh.

Prekentekst: Matt 7,21-29 Huset bygd på fjell

Prekentekst: Luk 8,1-3 Kvinnene som fulgte Jesus

Bremsnes kirke kl. 11.00:
Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen og
Oddbjørn Leirvik. Nattverd.Takkoffer.

Kvernes småbåthavn kl. 12.00:
Friluftsgudstjeneste v/Sigurd A.W. Haugen.
Takkoffer til Redningsselskapet.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
Søndag 5. juli * 6. søndag i treenighetstiden/Aposteldagen

Frodestad kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste v/Ragnhild Fuglseth i
forbindelse med Eidedagene.
◆
Søndag 23. august * 13. s i tree.tiden

Eide kirke kl. 11.00:
v/ Ragnhild Fuglseth. Kirkebakkekaffe.
Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 27. september * 18. søndag i
treenighetstiden

Prekentekst: Luk 12,41-48 Den kloke forvalteren

Prekentekst: Matt 8,5-13 Offiseren i Kapernaum

Kornstad kirke kl. 11.00:
v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.
Jubileum for 50-årskonfirmantene.
◆
Søndag 30. aug * Vingårdssøndagen

Kvernes kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store. Takkoffer.
Utdeling av 4- og 6-årsbok.
Langøy kapell kl. 16.00:
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.

Prekentekst: Matt 16,13-20 Peters bekjennelse

Kornstad kirke kl. 11.00:
v/Ingibiorg Johannsdottir.
Takkoffer.

Nattverd.

Eide kirke kl. 11.00:
v/ Fuglseth. Kirkebakkekaffe. Takkoffer.
Nattverd.
◆
Søndag 12. juli * 7. s i treenighetst.
Prekentekst: Luk 19,1-10 Sakkeus
Bremsnes kirke kl. 11.00:
v/Leif Nordahl. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
Søndag 19. juli * 8. s i treenighetst.
Ingen gudstjeneste i Averøy.
Gaustad kapell kl. 11.00:
Høymesse. Kirkebakkekaffe. Takkoffer.
Nattverd.
◆
Søndag 26. juli * Olsok
Prekentekst: Luk 9,23-26 Den som mister sitt liv,
skal vinne det

Kvernes stavkirke kl. 11.00:
Olsokmesse.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Høymesse. Kirkebakkekaffe. Takkoffer.
Nattverd.
◆
Søndag 2. august * 10. s i treenigh.
Prekentekst: Matt 18,21-35 Den ubarmhjertige tjeneren

Bremsnes kirke kl. 11.00:
Høymesse. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
Søndag 9. august * 11. s i treenigh.
Prekentekst: Mark 2,23-28 Herre over sabbaten

Kornstad kirke kl. 11.00:
Høymesse v/Sigurd A.W.
Nattverd.Takkoffer.

Haugen.

Eide kirke kl. 11.00:
v/ Ragnhild Fuglseth. Kirkebakkekaffe.
Takkoffer. Nattverd.
12

Bremsnes kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store. Takkoffer.
Utdeling av 4-årsbok til Bruhagen og
Bådalen kretser.

Prekentekst: 1 Kor 3,4-11 Gud ga vekst

Bremsnes kirke kl. 11.00:
v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.
Jubileum for 50-årskonfirmantene.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
Søndag 4. oktober * 19. søndag i treenighetstiden

Eide kirke kl. 11.00:
v/Fuglseth. Kirkebakkekaffe. Takkoffer.
Nattverd.
◆
Søndag 6. september * 15. si treenig.

Prekentekst: Joh 7,14-17 Jesu lÊre er fra Gud

Prekentekst: Luk 10,38-32 Marta og Maria

Kvernes kirke kl. 11.00:
Høymesse v/Magne Hoem, Gerd Anne
Aarset og prestene i samarbeidsområdet.
Innsettelse av ny sokneprest i Kvernes og
Kornstad. Nattverd. Takkoffer. Kirkekoret.
Jubileum for 50-årskonfirmantene.
Gaustad kapell kl. 11.00 Gudstjeneste i
forbindelse med Rangøystevnet v/Sigurd
Stige m.fl..
Eide kirke kl. 19.00:
Presentasjonsgudstjeneste
v/Fuglseth.
Kirkebakkekaffe.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 13. sept * 16. s i treenighetst.
Prekentekst: Matt 5,10-12 Salige er de som forfølges

Bremsnes kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store. Takkoffer.
Utdeling av 6-årsbok til Bruhagen og
Bådalen kretser.
Eide kirke kl. 11.00:
v/ Gerd Anne Aarset. Kirkebakkekaffe.
Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 20. september * 17. søndag i
treenighetstiden
Prekentekst: Luk 7,11-17 Enkens sønn i Nain
Kornstad kirke kl. 11.00:
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Bremsnes kirke kl. 11.00:
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Gaustad kapell kl. 11.00:
v/ Ragnhild Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
Søndag 11. oktober * 20. søndag i treenighetstiden
Prekentekst: Mark 10,2-9 Ekteskap og skilsmisse

Kornstad kirke kl. 11.00:
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.

Sommerkonserter 2015
KVERNES KIRKE
Kl.20.00 / Kollekt
25.06

Tone og Marte Leithaug,
sang; m/band, inkl. Sigurd Andreas
W. Haugen, fløyte
02.07 4 voksne; Ruth Elin Mork,
sang.
16.07 Fredrik Haga, saksofon;
Chris Clifton, orgel og klaver
30.07 Tor Strand og
Chris Clifton, klaverduett
13.08 Operaens stryketrio
Trond Harald Saltnes, Odd
Sonntag, fiolin, Karen Flesvig
Schrøder, cello Chris Clifton,
orgel og klaver.
Klippen er åpen før og etter konsertene,
der det går an å se på utstillingen av bilder mm.

Min salme: Det skjer et under i verden
Salmen eg vil framsnakke i denne spalta er
«Det skjer et under i verden», skriven av
Gerd Grønvold Saue. Ho er bl.a forfatter
og salmediktar, og har bidratt med fleire
salmar i den nye salmeboka. Det skjer et
under i verden er ei mykje brukt salme ved
dåp i Den norske kyrkja.
Første gong eg verkeleg høyrde teksta på
denne salmen, var på babysong på Eide
med vår førstefødde dotter. Der, på ei
mjuk treningsmatte på golvet, ilag med
mange andre stolte mødre og deira små
born, traff teksta meg rett i hjartet. Den
sat ord på tankar eg har hatt, men som eg
ikkje sjølv hadde fått satt ordentleg ord på.
Å få syngje denne songen saman med dei
andre mødrene, for være kjære små, vart
utruleg fint. Teksta har fått ein nydeleg
melodi, som det er lett å syngje med på og
lett å bli glad i.
Å bli mamma var større enn eg kunne
tenke meg. Eg visste at det kom til å bli
stort, mange rundt meg har blitt mødre, og
dei fortel om det vakraste dei har i livet bornet sitt. Men denne kjensla, kjensla av å
vere mor, å ha eit lite born i armane sine,
som er fullstendig avhengig av deg, det veit
eg ikkje om eg greier å gjengje bra nok
med ord. At eit levande, velskapt born,
plutseleg var mitt, var så ufatteleg at det
fort vart rimeleg klart at dette var stort.

Salme 591

Dette var større enn eg hadde trudd!
Det skjer et
under når barnet møter oss
hud mot hud,
øynene speiler
Guds himmel,
gir oss et glimt
av Gud
Å kjenne på
den
mjuke
Foto: Mirasol Smørholm
babyhuda,
å
kjenne pusten inntil mitt eiga kinn, og høyre den knirkande stemma på den nyfødde, det set deg litt ut av
spel, i alle fall satte det meg ut.
Kjærleiken eg kjende for bornet, var den største eg
hadde opplevd.
Det skjer et under i kirken større enn verden vet,
barnet får del i Guds rike, svøpt i Guds kjærlighet
I dåpen til vår andre dotter var dette ei av salmene
som vart sunge.Teksta var nær, ekte og fin, sidan vi no
kjende salmen, og vi hadde fått opplevd å få to nydelege døtre.
Det skjer verkelege eit under, kvar gong eit born vert
til. Det er ei unik gåve, kvart eit menneske som vert
til, og at det er ei større kraft enn oss menneske som
passar på oss, og dei nyfødde borna, er ein stor glede
og trøyst for den som trur.
Eirin Hansen Berg

T Gerd Grønvold Saue 1994, 1996
M Kjell Mørk Karlsen 1996

1) Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.
Omkved: Ingen på jorden er himlen så nær /: som barnet han tar i
sin favn. :/
2) Det skjer et under når barnet møter oss hud mot hud,
øynene speiler Guds himmel,
gir oss et glimt av Gud.
3) Det skjer et under i kirken,
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.
4) Det skjer et under i dåpen,
her skapes liv av ord.
Barnet er størst i Guds rike
skjønt det er minst på jord.
5) Så la oss synge i glede,
nå er Guds ånd oss sendt,
vannet blir kilden til livet,
her har et under hendt.

Utmerkelser Eide menighets aspirant- og barnekor
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Hele 23 stykker har fått ettårspins, etter å ha
sunget i et av korene i Eide menighet. Disse
er: Andrea Hatlen Indrebø, Andrea Lyngstad
Pedersen, Anna Iren Røvik, Erika Johanne
Gjerde Halås, Ingeborg Eirin Herskedal, Isak
Storm Meland, Johanne Aae Ødegård, Jonatan
Huanca Husveg, Julia Gjerde Eide, Julie
Gedde-Dahl, Kristian Sandvik, Live SandnesOlsen, Nathalie Magerøy Holien, Nelly Elise
Kråkholm, Nils Benny Røvik, Noomi Brevik

Stakvik, Suzanne Braga Storvik, Therese
Hatlen Indrebø, Theodor Riksfjord Halås,
Thomas Sommernes, Thuva Amalie Ouff, Vera
Ohrvik, Meda Kurlaviciütè. 4 stykker har vært
med i tre år, og fikk 3-årsmedalje: Christabell
Finseth, Emma Marita Naas, Kaja Djupvik
Halås og Tuva Linea Holberg Ims.Veteranene i
år, med fem års sangtid, er disse to, som fikk
medalje: Daniella Braga Storvik og Vår Kristine
Silnes Straumsnes. (Foto:Tommy Stormo)
Menighetsbladet for Averøy og Eide

FELLESRÅDET
Leif-Helge Seljehaug sa tidligere i år opp
stillingen som kirkeverge som han har
hatt permisjon fra, og fellesrådet har
ansatt Kristian Futsæter som ny kirkeverge i 80 % stilling. I januar ble Åshild
Sundsøy tilsatt i stillingen som kontorsekretær (inntil videre 40 %) , etter at Gerd
Meek gikk av med pensjon.
Mesteparten av overskuddet fra 2014,
som ble satt på disposisjonsfond, ønsker
Fellesrådet å benytte til et eller flere
større vedlikeholds- og utbedringstiltak,
så langt pengene rekker: Følgende prioriteringer er vedtatt:
1) Helt nødvendig overhaling av taket på
Bremsnes kirke
2) Oppgradering/oppussing av toalettene
i Kvernes kirke (oppfyller ikke lovens
krav)
3) Installering av brannalarm i Kornstad
kirke.
Fellesrådet har ellers gitt grønt lys for å
utbedre hjemmesiden til menighetene på
Averøy. Den skal oppgraderes for å
skape bedre brukervennlighet.
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Eide sokn
19.04 Samantha Canedo Hansen
(stadfestelse av dåp)
19.04 Lillian Andrea Helset Brandsæter
(Indre Sula Kyrkje)
19.04 Robin Sebastian
Hvattum Lønsethagen

DØPTE

VIGDE

Kornstad sokn
08.03 Ovedie Mathilde Hamre Karlsen
William Ellingvåg Karlsen
29.03 Brage Heggeset Vestad
Iris Smenes Kristensen
Teodor Pedersen-Haga
12.04 Andreas Hovland

Kvernes sokn
18.04 Rune Andre Smenes og
Victoria Tornes

Bremsnes sokn
22.03 Grete Marie Andresen
Tiril Reitan Sandvik
05.04 Mia Kaylanie Ormset Castro
06.04 Sigurd Folland

Eide sokn
18.04 Marianne Slutås og Rune Sildnes
23.05 Janita Synnøve Silseth og
Vegard Bjorli
30.05 Charlotte Pernille Ørgesvik og
Frank Halvor Melby
Gaustad kapell
06.06 Veronica Løvli og
Konrad Lillevevang

Program for Rangøyweekend 4. - 6. sept. 2015
Fredag 4. sept.: Velkomstkaffi og innkvartering frå kl. 17.00.
Kl. 19.30: «Syng med oss» i Kårvåg
bedehus.
Atlanterhavskameratane / Asmund og
Inger Lise Smenes / Misjonsglimt
Kveldsmat på Rangøy etter samlinga på
bedehuset.
Laurdag 5. sept.:
Kl. 09.00: Frokost
Kl. 10.00 Bibeltime v. Bjørn Hovde.
Tema: Skattejakt i Bibelen.
Kl. 12.00 Bjørn Hovde.
Tema: Dette tror vi på.
Kl. 13.00 Lunch
Kl. 15.30 Kaffe. /Sangstund og gode
historier v. Gerhard Silset.

Kl. 17.00 Grilling
Kl. 20.00 Kveldssamling.
Søndag 6. sept.:
kl. 08.30 Frokost. Pakking og vasking.
Kl. 11.00 Gudsteneste i Gaustad kapell
v. Sigurd Stige med flere.
Weekenden blir avslutta med
kyrkjekaffi etter gudstenesta.
Prisar: Kr. 1000 pr. pers. i dobbeltrom
med opreidd seng i hus med wc og bad.
Kr. 900 om du har med eige sengetøy.
Kr. 500 pr. pers om du har med campingbil/vogn.
For nærare opplysningar og påmelding:
Ring Sigurd Stige, tlf. 942 76 335.

«Gud signe vårt dyre fedreland»

Dette får stå som en overskrift over feiring av frigjøringsdagen på Rangøya 8. mai.

Marit, Inge og flere gode
hjelpere hadde stelt så
fint i stand og pyntet
med
nasjonalfarger.
Kvelden startet med at
Jeremy Hill tok oss med
inn i ørnens verden.
Han fortalte fra sitt
arbeid for å bevare
ørnestammen her langs
kysten. Levende og
engasjerende historier i
følge med flotte bilder.
Med denne fine opplevelsen fikk «Fagert er
landet du oss gav» et fornyet innhold!
Hildegunn T. Gustad leste dikt, Gerhard

DØDE
Kvernes sokn
17.03 Olaf K. Skarset f. 1929
03.04 Ragnhild Borgrun Avset f. 1930
10.04 Hallgjerd Judith Lyngstad f. 1929
Kornstad sokn
07.02 Bjørg Årsbog f. 1935
(begr. i Gaustad kapell)
Bremsnes sokn
03.03 Marie Kitty Bae f. 1932
14.03 Johan Toralf Båtbukt f. 1925
20.05 Arne Levi Hoseth f. 1944
Eide sokn
25.03 Nils Visnes f.1938
04.04 Inger Charlotte Hjellnes f.1933
15.04 Maria Jorunn Aandahl f.1955
28.04 Peder Asbjørn Mekvik f.1932
08.05 Robert Indrebø f.1938
21.05 Gunvor Johanne Kallmyr f.1923
24.05 Hans E. Skarvøy f.1928
Bådalen bedehus
02.08 kl. 16.00 - Averøystevnet
Kjønnøy bedehus
Muslimmisjonen har møte. Sjekk nærmere for dato og klokkeslett.
Kårvåg bedehus
23.08 kl. 16.00 - Kårvågstevnet
04.09 kl. 19.30 - Sangkveld
(Normisjonen)
Steinsgrenda bedehus
20.09 kl. 16.00 Fellessamling (NRI)
Løa på Rangøya
12.09 kl. 11-18: Bruktklærmarked på
Løa på Rangøya. Inntekten går til
«Higher Ground», et prosjekt som er
tilsluttet Himalpartner, for å berge
Kvinner i risikosonen" i Nepal.
Kl. 13.00 blir det salg av rømmegrøt,
pølse med brød og kaffemat.
Kl. 14.00. Informasjon og film ved Bjørn
Ødegård. Loddsalg. Se egen sak side 5.

Silset sang og spilte trekkspill. Flere tok
også ordet og mintes hendinger fra krigens
dager.Vi må ikke glemme de som sto opp
for landet vårt! Krigsseilerne ble spesielt
nevnt. Så var det tid for mat! Et deilig festbord var dekket for de ca. 50 frammøtte.
Etter hvert var også loddsalget i gang med
stor stemning og mange fine gevinster. Det
ble 5 000,- kroner til arbeidet ved Averøy
UK sjøsport.Takk for en fin kveld!

Boliviakveld på Eide bedehus
Jonatan, Santiago og Mathias hadde et lite
drama fra Bolivia på boliviakvelden 17. april.

Atlanterhavskameratene og andre deltok
for å støtte prosjektet Boliviadråper «La
Gotita» i Cochabamba. Prosjektet ble starta den 26. august 2008 i Cochabamba,
Bolivia. Det gir leksehjelp og mat til skolebarn som ikke kan få hjelp hjemme. Noen
foreldre kan ikke lese, eller de har ikke fullført grunnskolen.
Med Atlanterhavskameratene og alle de
andre som kom og deltok denne kvelden
på Eide Bedehus, ble møtet veldig bra.
Programmet var boliviansk musikk, drama,
andakt, video om Bolivia og Boliviadråper
«La Gotita». Det var utlodning og det ble

servert
kveldsmat der vi smakte
´salteÒasª fra Bolivia. Vi takker til alle som
kom til Boliviakvelden, og støttet prosjektet gjennom loddsalg, for å samle inn penger til barn som trenger leksehjelp. Mer info
om prosjektet kan du lese på
www.boliviadraaper.blogspot.com eller
skrive til Toril Korsvik (torilk@yahoo.no )
Else Marie og Santiago

Skifte på kontoret
Åshild Sundsøy (til venstre) er ny sekretær ved
kirkekontoret på Averøy.
Hun overtok stillingen
etter Gerd Meek (se mer
til høyre) i januar, og har
derfor kommet godt i
gang med jobben. Inntil
videre er hun tilsatt i 40
% stilling. Det betyr at
kirkekontoret kan påregnes være åpent på de
gamle tidspunktene mandag, onsdag og torsdag. Se
mer side 3 for klokkeslett
eller sjekk hjemmesiden.

Menighetsrådsleder Bjørg Bergem takket kontorfullmektig Gerd Meek for mangeårig stor
innsats på kirkekontoret, da hun gikk av med
pensjon i januar i år. Det er mange som har
mye å takke Gerd for, med den kunnskapen
hun satt inne med, etter en liten mannsalder
som kontorist for menighetene og kirken på
Averøy.

Trosopplæringsnytt

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Postboks 18, 6538 Averøy
Nettutgaven
I nettutgaven av bladet kommer det
en rekke ekstra sider. Blant annet
et par sider for barn, med barnekryssord og kubekryssord og mer
om trosopplæringsting fra det som
har vært. I tillegg har vi med en del
stoff fra Kristelig Pressekontor,
som større påskeandakter og smått
og stort om det som skjer i kristen-Norge og verden for øvrig.
Større versjoner av noen av sakene
vi har i papirutgaven, vil også komme fra tid til annen.
Du finner bladet på
eidemenighet.no og
www.kirkeniaveroy.no

Eidekonfirmantene dro som vanlig til Sørheim, da de i april dro på konfirmanthelg.

Siste helga i april dro konfirmantene på Averøy og Eide
på leir. Averøyingene til Frænabu, eidegjengen til
Sørheim. Det ble en uforglemmelig helg for mange.
Eidekonfirmantene fikk forsøke et nytt opplegg i år. Noe var
selvsagt ved det gamle, andre ting var helt nye. Som at det skulle arrangeres bryllup i løpet av leiren. Da var det bra de hadde
med seg litt finklær og litt ekstra ting og tang. Men det er jo
ikke bare klær som gjør et bryllup. Her må det prest til, brudepar, pynting av lokaler, bord og så
videre. Ja, og mat måtte man jo
lage, og her ble det taco
Lørdag var det sporløp rundt om
i området utenfor Sørheim leirsted, og det ble fyrt opp bål så pølsene kunne bli grillet. En riktig trivelig helg som ble avsluttet med
overhøringsgudstjeneste» hjemme
på Eide. Den gikk også bra.Takk for
året, konfirmanter!

Bryllupsmaten ble taco...

Hvordan ser det ut inne i
«kirken», tro? Bruden er
spent...

Trosopplæringen til høsten
Det er sommerferie, og det er ikke så mye som skjer for de
unge i denne tiden. Men så snart ferien er over, skolene kommer i gang igjen, blir bl.a 6-åringene invitert til 6-årsklubb før
de blir invitert til å få seksårsboka. 4-åringene får også invitasjon til å motta bok. Ungdomsklubbene drar i gang med sin
aktivitetet, babysang likeså. Så følg med på Facebook og i avisene og på hjemmesidene våre for nærmere info. De fleste
arrangementer vi har for de enkelte aldersgrupper, blir
annonsert med en invitasjon pr. brev.
Vi ønsker alle, små og store, en riktig god sommer og
ønsker velkommen til trosopplæringen til høsten! Tommy

Prest må man selvsagt ha,
når det skal være et bryllup. Og brudepar. Talere,
familie og så videre. Men
rommet måtte jo også pyntes. Bordene måtte ordnes,
med duk og alt som skulle
til... Skjell kan brukes til
mye...

Paintball på AUK
I nærmere 15 år har Averøy ungdomsklubb, AUK, tilbudt paintball som en av
aktivitetene på klubben. I mange av disse
årene har vi hatt folk som har fulgt aktiviteten i mange år, og deretter blitt ungdomsledere og deretter kanskje også ledere (over 18 år).
De siste par årene har vi slitt med å rekruttere voksne til oppgaven.Vi har hatt ungdommer som har gjort en stor innsats,
men det sliter på klubben at vi ikke har en eller flere faste
voksne som kan følge med denne aktiviteten.
Derfor har vi måtte tenke tanken på å legge ned den aller største aktiviteten vi har. Men vi gir ikke opp helt ennå. Innen 1.
august og nytt klubbårs tilbud, må vi ha folk på plass.Vi har
utfordret nabokommuners paintballklubber, og hvordan dette
går vet vi ikke ennå. Uansett vil vi utfordre folk på Averøy til å
ta i et tak. En trenger ikke spille paintball selv, men det er veldig
artig å være med også... En spiller det meste av året innendørs, i
Averøyhallen, der ungdommene selv har ansvaret for å sette
opp og ta ned spillebanen.
Om du har lyst til å bidra, ta kontakt med styreleder Astrid
Rangøy Ingeborgvik, tlf 997 92 118/astrid@rangoy.com eller
Tommy Stormo 909 56 111/trosopplerer@kirkeniaveroy.no.

