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Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død, er vår Herre i dag!
Kristus, du lever, og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.
(Svein Ellingsen 1975)
(Salme 209 i Salmeboka)

Profeten Jesaja og tjenersangene
Teksten finner vi hos profeten Jesaja. Hendelsene vi leser om i
Vi ser nærmere på bibeltekster.
Jesajaboka skjer fra rundt 730-700 f. Kr. og er knyttet til
Denne gang er dykket foretatt av
Jerusalem. Men det kan se ut til at boka er skrevet og redigert
Ragnhild Fuglseth,
over lengre tid. I kap. 40-55 finner vi «trøstedelen,» som retter
s.com
mage
freei
Bildene er hentet fra
seg mot Juda etter at Jerusalem ble erobret i 587 og mange av
dem måtte flykte. Her finner vi fire tekster som har blitt omtalt
som «tjenersangene» (Jes 42,1-4; 49,1-6; 50,4-11; 52,13-53,13). I
disse finner vi uttrykket «Herrens
tjener,» som vanligvis brukes om
hele Israel, men her ser det ut til at
vi møter en enkeltperson som har
en oppgave overfor Israel og som
ikke har gjort noe galt selv. Beskrivelsene kan minne om det som
står om Messias, den salvede kongen, men lidelsen er et nytt og
annerledes element, og tjeneren omtales ikke som konge.Tjeneren
i Jesaja er en gåtefull fremtidsskikkelse.
Hvorfor denne teksten?
Jes 53,1-5: Herrens lidende tjener
Denne teksten er forunderlig i sin
mening. Når vi leser den, kan den
Hvem trodde budskapet vi fikk?
sammenheng.
En
tjener
blir
plaget
hjelpe oss å skjønne litt mer av
Hvem ble Herrens arm åpenbart for?
og
såret
for
andres
skyld
og
derethvorfor Jesus måtte lide og dø, og
Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som
ter
opphøyd.
I
Det
nye
testamentet
den kan klinge i bakgrunnen til den
et rotskudd av tørr jord.
tolkes
den
om
Jesus,
og
får
ny
stille uke og påska.
Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på,
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DYKK I
BIBELEN
ikke et utseende vi kunne glede oss over.
Han var foraktet, forlatt av mennesker,
en mann av smerte, kjent med sykdom,
en de skjuler ansiktet for.
Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
Sannelig, våre sykdommer tok han,
våre smerter bar han.
Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget.
Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.
(bibelen.no/Det norske bibelselskap 2011)
Forslag til arbeid med teksten:
Sett deg ned med teksten og skriv alt det du
kommer på når du leser den. Les gjennom
dette og plukk ut noen setninger eller ord som
du fester deg ved.
Les sammenhengen teksten står i: Jes 40-55.
Les fotnoter, ordforklaringer og teksthenvisninger til teksten i Bibelen. Se på hvor du finner
igjen teksten i Det nye testamente.
Be, tenk… Hva betyr teksten for deg? Hva
betyr det at Jesus bærer vår smerte og vår
synd? Hva vil det si å få fred?
Les påsketekstene, for eksempel Luk 22-24,
med denne teksten i bakhodet.
Refleksjon
Når jeg leser denne teksten tenker jeg på et
dikt av Ylva Eggehorn: «Ingen annan Gud har
sår». De fleste helter er vellykkede, pene og
flinke. Slik er det ikke med Jesus. Han er vår
helt fordi han gikk fullt og helt i døden og stod
opp igjen for å forsone Gud og mennesker.
Jesus opplevde smerte og nederlag. Han opplevde å være ensom og redd.Vi har en Gud
som har sår, og som vet hva det vil si å være
menneske. Og som gjorde alt dette for oss.

Tolkning
I Jes 52 introduseres «min tjener»:
det er Gud som sier at tjeneren
skal ha fremgang, til tross for at han
ikke ligner en mann. I 53 er det et
«vi» som forteller: Det er noen som
sier dette sammen, og de starter
med en bekjennelse. De har ikke
trodd budskapet de fikk, de har sett
ned på denne tjeneren som var så
foraktet. Han beskrives på en svært
tragisk måte, som en som ikke blir

regnet med, men som bærer en
straff. Men så kommer vendingen: de
har forstått at tjenerens plager
hadde en dypere mening. Han ble
såret for deres lovbrudd - han tok
på seg straffen så de kunne få fred.
Som bekjennelse handler den likevel
ikke om samtida: «Ingen i hans tid
tenkte på…» Den er en form for
«profetisk liturgi»: slik skal det være
en gang når Guds løfter oppfylles.

Teksten i NT
I NT finner vi flere tekster som siterer eller
tar opp tema fra denne teksten. I Matt 8,17
tolkes Jesus som en oppfyllelse av denne
teksten når han helbreder syke, og i mange
tekster hører vi gjenklang av
teksten når vi leser om
hvordan Jesus døde for
menneskenes synder
(f.eks 1 Kor 15,2-3).
I Fil 2,6-11 finner vi en tekst
med mange likhetstrekk.
«Da han sto fram som menneske,
fornedret han seg selv og ble lydig til døden,
ja, døden på korset. Derfor
har også Gud opphøyd ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.» I Luk 24
sier den oppstandne Kristus til to disipler:
«Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn
til sin herlighet?» Deretter legger Jesus ut
om alt som står om ham i skriftene, men det
får bare de, og ikke leserne vite.

Kilder:Weyde: Messias i Det gamle testamente. Stordalen: Den store fortellingen. Kartveit: Det gamle testamentet. Analyse av tekstar i utval.
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PRESTENS
Lette sko

Menighetsbladet

hjørne

Så lenge jeg kan huske, er det én ting som mer
enn noe annet har gitt meg følelsen av at nå er
våren kommet: Å bytte ut tunge og svære vintersko med tynne, lette vårsko.
Hele vinteren gjennom stamper vi rundt i
digre støvler, støvletter, skisko, brodder, cherroxer og annet vinterfottøy for å komme oss
fram gjennom søle, snø og slaps.Vi må ha tykke
såler med dype mønstre så vi ikke sklir på isen,
vi må ha fôr og varme så vi ikke fryser på føttene, og vi må for all del huske å impregnere
skoene, så vi ikke blir våte.
Så, endelig, kommer våren. Nå er våren på
våre kanter av verden ofte både våt og kald,
men innimellom kommer de vidunderlige
dagene når snøen er smeltet bort, sola har tørket vei og gress, og tykke vintersåler kan byttes
ut med tynne vårsåler. Vi kan kjenne det i føttene: Nå er vi på vei mot lysere tider, tørre
veier, forsiktige, vårsol og lette sko.
Snart påske
Når menighetsbladet dumper ned i postkassen
denne gangen, er det ikke mange dagene til
påske. Vi skal gå inn i den stille uken, gå veien
om palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag til
selve livets sol går opp påskemorgen. Påske er
tiden da vi ser rundt oss og ser at livet kan bli
nytt – litt utpå vårparten leter vi etter friske
skudd både i hagen og i sjelslivet. Påske er høytiden for å feire at Gud stryker ut nederlag,
skyld og skam og gir oss noe nytt. Vi skal få la

fortid være fortid – for vi får ny framtid i gave.
På kvelden skjærtorsdag vasket Jesus disiplenes føtter – et glimt av det som skulle
komme. Han vasket bort støv og skitt fra bygater og landeveier, han vasket bort strev og skyld
og skam slik at de kunne sette seg til bords til
fest, til høytidsstund og glede. De fikk ta imot
noe nytt:Tilgivelse, nåde og fred.
Tilgivelse
Tilgivelsen er det som gjør at vi kan rette ryggen, selv om vi skulle ha grunn til å bøye hodet.
Tilgivelsen vasker bort det som har vært, slik at
vi er frie til å gå med forventning og glede inn i
det som kommer. Vi kan sette bort de tunge
vinterskoene, og drømme om å danse på lette
såler inn i sommeren, lyset og varmen som venter på oss. Det som holdt oss fast i fortiden, i
vinteren, er borte. Nå er det påske, våren er
kommet – alt som har vært som en klamp om
foten for oss, kan ryddes unna.
God vår – og god påske!
Sigurd prest

Omlegging av giro-systemet i bladet
Siden det koster ganske mye å få trykket
giroblanketter som stiftes inn i bladet, og
gaveinntektene har gått dramatisk ned, må vi
forsøke oss på sparetiltak her og der.Vi
håper dere derfor blir vant til følgende oppsett i nr. 1 og 3 av bladet, istedet for innstif-

tet eller ilagt giro som dere har vært vant
til.Vi håper det nedenfor er såpass forklarende, at alle som ønsker bidra med en gave,
klarer gjøre nettopp det. Men spør oss gjerne om du lurer på noe.
Redaktøren

SLIK GIR DU DIN GAVE TIL MENIGHETSBLADET
-----------------------------------------------------------------------------------------------Bruker du brevgiro: Du får giroblanketter (blanke) på posten eller du spør postbudet om
å skaffe deg giroer.
Fyll ut blanketten med menighetsbladets konto: 3931.20.33775
Bruker du nettbank: Gaven sendes til konto 3931.20.33775
---------------------------------------------------------------------------------------------Ordningen med giro i bladet vil fra nå opphøre på grunn av de ekstra kostnadene disse medfører. Menightsbladet blir nå sendt gjennom posten og det koster noe mer, men da vet vi alle
får bladet og til rett tid. Takk for alle bidrag.

Sommerfuglen som kristent oppstandelsesmotiv
Sommerfuglen har helt fra oldkirken blitt brukt
som et kristent oppstandelsessymbol. Larven som
bilde på det jordiske liv. Kokongen som et bilde på
graven. Sommerfuglen som påminnelse om det
evige livet som fortsetter i en annen form, på den
andre siden av det stille mørket. En dag skal livet
vårt bre seg ut i farger vi knapt nok visste bodde i

oss. Så pynt gjerne påskehuset med sommerfugler i
år. La dem minne deg om evigheten du rommer, det
du har i vente, fordi Jesus gjorde det mulig den
påsken som forandret alt. (Utdrag fra Frelses-armeens «Krigsropet»s påskenummer 2013.)
Kommentar til forsidebildet, motiv fra en gravstein ved
Silseth Sten. Sommerfuglen er laget av Stine Langnes.
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Statistikk fra Bremsnes menighet
2014: Det ble gjennomført 43 ordinære
gudstjenester som til sammen samlet
4785 personer. Dette er en økning i gudstjenestedeltakelsen på 12 % fra året før.
26 barn ble døpt og 37 ble konfirmert.
Årsregnskapet for 2014 ga et underskudd på ca. 28 000 kroner, noe som skyldes innkjøpet av nye salmebøker.
Menigheten har 71 473 kroner på
konto ved årets utgang. Det var lagt opp
til ofringer til nye salmebøker både høsten 2014 og vinteren 2015. De nye salmebøkene ble tatt i bruk 1. søndag i advent
2014.

Menighetsrådet står som nominasjonskomité og valgstyre til høstens menighetsrådsvalg. Om noen ønsker å stille til valg
eller har frorslag til kandidater, takker
menighetsrådet for tipsene. Ta kontakt
med leder Marianne Aae. Eventuelle forslag bør komme til menighetsrådet innen
15. april.
Menighetsrådet takker for minnegaven på
kr. 15 000, gitt ved Hilmar Rånes’ begravelse.

Vi tar med litt fra statistikken for 2014:
Kirkelige handlinger: Det ble utført 13
dåp i Kvernes kirke, hvorav. 3 har bosted
i menigheten, og 3 vielser og 5 begravelser.
Takkoffer: Ved offer og kollekter ble det
samlet inn kr. 57 343. Av dette gikk kr. 18
939 til arbeid i egen menighet. Konserter:
I alt ble det avholdt 9 konserter, 7 av disse
som sommerkonserter. Til sammen benyttet 986 personer seg av disse tilbudene
Ny salmebok: Ny salmebok ble tatt i
bruk fra advent 2015. Iinnkjøpet ble dekket av menighetskassen og beløp seg på
kr.23 900,Valg av nytt menighetsråd: Arbeidet
med å sette opp kandidatliste er i gang.
Har du gjort deg tanker om aktuelle kandidater ,så ta kontakt med nominasjonsnemda som er sittende menighetsråd.

Konfirmantinnskriving i Eide
16. juni kl. 18-19 blir det mulighet for å
registere seg som konfirmant for konfirmantåret 2015-2016.
I tillegg inviteres 8. klassingene til en enkel
samling i kirka, rett etter skoletid 12. mai.
Da kan de også få med seg konfirmantinnskrivningsskjema de kan levere på kvelden 16. juni.

Langøy kapell
Tirsdag 10. februar var det årsmøte i
kapellforeningen. Årsmeldingen fortalte
om et godt driftsår. Medlemstallet har økt
med ca. 40%! Det har vært gjort store
reparasjoner både på steinmur, vinduer og
bordkledning. Dette har medført utgifter på i overkant av kr. 100.000,-. Dette
førte til et driftsunderskudd, men oppsparte midler gjorde at beholdning pr.
01.01.15 likevel var på ca. kr. 137.000,-.
Disse midlene kan komme godt med når
det til våren planlegges renovering av toalettene.
Det har blitt avviklet 9 gudstjenester.
Kapellet har også blitt brukt i 5 begravelser og ett bryllup, samt basar og juletrefest.
Faste medlemmer i styret i 2014 var: Eva
Toril Strand, Gunvor Gustad, Karl H.
Hasselø, Kari Kjønnø og Ole I. Løvold. For
2015 går Kari Kjønnø ut av styret, mens
Kåre Nedal blir fast medlem av styret.
Ellers ingen forandringer. Styret er glad
for positiv holdning blant øyfolket til å
slutte opp om kapellet, og velvilje til dugnadsinnsats.
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Fra redaksjonen
Onsdag 11. februar ble det avholdt årsmøte for Menighetsbladet. Årsmeldinga
fortalte om et godt arbeidsår.
Den nye temasiden «Dykk i Bibelen» er
kommet i gang, og så har det vært noe
praktisk omlegging i forbindelse med at
bladet nå blir distribuert gjennom Posten.
Det er viktig med referat og bilder fra
arrangementer i regi av trosopplæringen.
Vi får positive tilbakemeldinger på bladet, og vår oppfatning er at det blir lest av
veldig mange.
Den økonomiske biten er ikke fullt så
lystelig lesning.Vi var klar over at distribusjonskostnadene ville gå noe opp, men at
gaveinntektene samtidig skulle bli redusert med ca. 27 % var en overraskelse.
Regnskapet for 2014 viser derfor et
underskudd på 28 000. I samtalen etterpå
ble det framlagt ønske om mest mulig
lokalt stoff i bladet.
Vi velger å ha litt «is i magen», så det skal
fortsatt være 4 utgivelser pr. år, i fullfarge,
men giroen i bladene er borte. I stedet
kommer det en enkel tekst om hvordan
du kan gi din gave til bladet.
Vi sender ca. 40 blader med adresse
utenfor Averøy og Eide. Her vil det bli lagt
med en konkret giro med «sterkt ønske»
om å få et minimumsbeløp på 200 kroner
pr. år.
Foreløpig ønsker vi ikke å åpne for
annonser i bladet. Vi gjør oss mange tanker om hvorfor gaveinntektene har gått så
mye ned. Noe entydig svar finner vi ikke.
Vi håper dette bare kan noteres som et
«hendelig uhell».
Vi oppfordrer alle våre lesere til å være
med på å bidra til positiv utvikling. Finn
DIN måte å gi til bladet, hovedsaken er at
pengene kommer inn på konto, og vi har
muligheten til å gi deg et flott blad tilbake.
Kari Sørdal
Leder i styret
Menighetsbladet for Averøy og Eide

KUNNGJØRINGER - KVERNES:
Plantedag på gravstedet på Kvernes
blir i år lagt til fredag 15. mai. Det blir
plantesalg. Jord og gjødsel blir tilgjengelig.
Det blir gitt en hjelpende hånd til de som
måtte ønske det. Kaffe og bakels serveres
i Klippen. Plantedagen skjer i samarbeid
mellom Indre vel og menighetsrådet.
Klippenbasaren blir tradisjonen tro på
første lørdag etter påske, som i år er 11.
april. Her blir det som tidligere år, mulig å
vinne graniumavleggere. Så synges det vårsanger. Kirkestimarsjen blir 2. pinsedag
som er 25. mai. I år samles vi først til pilegrimsmesse i stavkirka kl.11. Etter gudstjenesten blir det buss til Øvre-Bådalen
hvor vandringen starter 12.15.Vandringen
over fjellet slutter så på museet hvor det
blir matsalg og kulturinnslag. Utstillinger i
Klippen: I mai stiller Jostein Seljehaug ut
fotografier. Bjarne Jensen stiller ut i juni
og framover sommeren. Nytt i år blir
ikonmalerier. Bente Avset vil vise noen av
sine ikonmalerier. Hun vil åpne utstillingen
med foredrag. Utstillingen blir lagt til
overgangen juni–juli.

Givere til AUK
Ungdomsklubben trenger flere givere av
gaver til driften av klubben. Har du lyst
og mulighet til å være med på laget? Vi
får ofte litt støtte her og der, men bare
til konkrete grupper og aktiviteter, ikke tl
drift. Se klubbsidene på www.auk.nu.
Giverkonto er: 3931.62.38673.
Styret

Andakten

Guds kjærleik

«Guds kjærlighet er langt, langt lydig til korset for vår skuld, for at vi skulstørre enn penn og tunge tolke le gå fri Guds straff for synda. «For så høgt
kan.» Slik byrjar ein song eg elska Gud verda at han gav sin son, den
lærde i min ungdom. Vi går mot einborne, så kvar den som trur på han
påske. Der minnast vi all liding ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.»
Jesus gjekk igjennom for vår (Joh.3,16) Ein av Jesu likningar talar sterkt
skuld, og at han overvann om Guds kjærleik. I Luk.15,11-32 les vi
dødens og Satans makt. Jesus vis- om den bortkomne sonen som kom heiste heile sitt liv kva han skulle matt til sin far. Han hadde brukt opp heile
igjennom. I hans kamp i arven sin i eit vilt liv. I v.20 står det: «Og
Getsemane, der han ba han stod opp og gjekk til far sin. Men endå
sin Far om å få sleppa, sa medan han var langt borte fekk faren sjå
han: ”.. ikkje som eg vil, han. Han sprang mot han og kasta seg om
men berre som du vil.” halsen og kyste han.» Vi les vidare om at
Kampen var så hard at faren laga stor fest for han. Slik er Guds
han svetta blod. Han var kjærleik til oss på grunn av at Jesus tok
Sigrid
Futsæter
Jødisk påske / kristen påske

straffa for våre synder, store eller små, og
gav oss rett til barnekåret hos Gud.
Sangen eg starta med lyder slik i siste verset: «Om alle hav med blekk ble fylte, var
himlens hvelv av pergament. Og var en
penn hvert strå på jorden, hver mann med
skrivekunsten kjent. Å skildre rett Guds
kjærlighet vil tømme alle hav, og himlens
hvelv fra bryn til bryn ei plass til skriften
gav.» Måtte denne påskehelga få leda oss
djupare inn i Guds kjærleik og nåde.
God påske!

pensjonist

Av Marit Rangøy
«Se vi går opp til Jerusalem», sa Jesus til
disiplene, og han begynte å forberede dem
på det som skulle skje med ham der. De var
ikke alene om å gå mot Jerusalem på den tid
av året. Store skarer av folket drog opp til
Jerusalem for å feire påske.
- Feire påske?? Det er jo det som hendte
med Jesus, vi minnes og feirer i påsken.
Hvordan har det seg da at Jesus og store folkehoper drog opp til Jerusalem for å feire
påske? De kunne jo ikke feire det som ikke
var skjedd ennå. Nei, jødisk påske har ei lang
historie som har rot i noe som hendte lang
tid før Kristus.
Israelsfolket, etterkommerne etter Jakob,
bodde i Egypt. I første omgang kan de vel
kalles ei priviligert gruppe, men som åra
gikk, ble de et stort folk som Farao følte
som en trussel mot si makt. Derfor ble de
mer og mer holdt nede med slavearbeid. De
begynte å drømme om den frihet de hørte
om fra den tid forfedrene bodde i Kaanans
land.
Moses ble den som skulle føre folket ut av
trelldommen mot det lovede landet. Men
Farao ville ikke gi slipp på slavearbeiderne
sine. Vi kan lese om dramatiske hendelser i
2.Mosebok 7-11. De ti landeplagene rammet
faraos Egypt; det kulminerte med at alt førstefødt liv omkom. Dette var israelsfolket
varslet om. De hadde gjennom Moses fått
beskjed fra Gud om å slakte et lam og stryke blodet på dørstolpene. Der det var blod

på dørstolpene, gikk
døden forbi. Ulykka
rammet ikke dem
som satt i ly av blodet.
Endelig innså Farao
at han ikke kunne
holde på israelittene
lenger, og de fikk
ikke bare tillatelse til
å dra; de ble skyssa
avsted i slik ei fart at
de ikke fikk ordne
seg med skikkelig
ferdamat. De måtte ta med brøddeigen slik
den var, usyret. Med dette begynte ørkenvandringa mot løfteslandet.
At Gud slik befridde folket fra slaveriet, er
begivenheten som danner grunnlaget for
jødisk påske, den største og viktigste høytiden i den jødiske religion. Pesach heter
høytiden. Det betyr «forbigang», fordi døden
gikk forbi der blodet var strøket på dørstolpene. Høytiden blir også kalt «de usyredes
brøds høytid», til minne om brødet de spiste i ørkenen.
Pesach blir feiret 15.-22. nissan, etter den
jødiske kalenderen. Første og siste dagen er
høytidsdager, dagene i mellom er halvveis
helg. Disse dagene spises det bare ugjæret
mat.All gjær og surdeig må fjernes fra huset
før høytiden.
Første kvelden i høytiden er det seder,
påskemåltid. På Jesu tid ble påskelammet
slaktet i templet og spist den kvelden. Etter
at templet ble ødelagt i år 70, er den tradisjonen slutt. Nå består påskemåltidet av en
rekke deler som skal minne om tiden i Egypt
og utfrielsen. Den yngste i familien spør
familiefaren om betydningen av de forskjellige rettene. Spørsmål og svar og rekkefølgen
av rettene er fastsatt i ritualet, haggadah shel
pesach, som er ei nøyaktig oppskrift på
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hvordan påskemåltidet skal feires. Gjennom
dette ritualet blir minnet om Guds utfrielse
holdt levende i generasjon etter generasjon.
Denne høytiden drar Jesus og disiplene
opp til Jerusalem for å feire. Det er spenning
i lufta. Overprestene og de skriftlærde blir
enige om å få Jesus drept. Men ikke under
høytiden, sa de. De ville ikke skape uro blant
folket. Likevel ble det i påsketiden Jesus blir
dømt og korsfestet.
Jesus og disiplene var samlet til påskemåltidet, seder, den største høytid for jødene. De
mintes at Gud ikke hadde glemt sitt folk,
men fridde dem ut fra slaveriet. De fulgte
nok ritualet slik det var vanlig på den tid.
Da skjer noe uhørt: Når Jesus bryter
brødet og gir dem vinen, sier han:
«Dette er min kropp», «Dette er mitt
blod».
Disiplene må ha fått hakeslepp. Der skal de
minnes hva Gud gjorde gjennom Moses, og
så gjør Jesus seg selv til hovedperson!!
Vi vet hva som skjedde: Jesus lider og dør,
- og står opp fra de døde! Påsken fikk et
annet innhold for de første kristne og for
hele den kristne kirke. Jesu blod frir oss ut
fra syndens slaveri. Det er trosstyrkende å
se sammenhengen mellom den gamle og den
nye pakt.
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Bispevisitasen i Eide
Biskop Ingeborg Midttømme og hennes følge
besøkte Eide 3. mars til 8. mars. Hennes oppgave er å se til menigheten og dens medlemmer.
Det ble mange gode ting hun fikk se på Eide.
Hun var med på morgenbønn i Eide kirke og
Gaustad kapell, møter med stab, menighetsråd,
politikere, kristne organisasjoner og og frivillige
i meigheten . Hun var med på hverdagsgudstjeneste for små og store der Jubelkoret og søndagsskolen deltok, skolegudstjeneste for 5.-7.klasse og møte med elever fra ungdomsskolen,
samt møte med rektorer, lærere og barnehagestyrere.Vi var på bedriftsbesøk på Silseth stein.
Torsdag kveld sang vi oss gjennom kirkeåret på
en flott salmekveld med Odd Arne Halaas,
Atlanterhavskoret, Eide hornmusikk og Anders
Robert Sandvik. Uka ble avsluttet med visitasgudstjeneste der Eide menighets barne- og aspirantkor og Vevang barnekort deltok. På kirkekaffen fikk vi høre visitasforedraget. Dette vil bli tilgjengelig på menighetens nettsider.
Flott uke
Det var ei flott uke der vi ble sett av prost og
biskop, fikk vist fram mye av det gode som skjer
på Eide, og fikk noen utfordringer til arbeidet
videre. Det er tradisjon at biskopen lyser velsignelsen, og den fikk vi mange ganger i løpet av
uka, i tillegg til mange gode ord, tanker og
spørsmål.Tusen takk for alle som bidrog til visitasen på forskjellige måter, og til alle som møtte
opp på møter og samlinger.

Gudstjeneste for små og store er mye moro,
for alle aldre. Her i en av sangene som krever noe bevegelse til... :-)

Elevrådet hadde forberedt mange gode spørsmål til
biskopen, og de ble bare bedre og bedre ut over i
spørsmålsrunden. (Les: vanskeligere og vanskeligere... hvor bor du til problematikken rundt jødene
og 2. verdenskrig.)

Biskop Ingeborg Midttømme holdt visitasforedrag på Eide bedehus. Her kunne hun
fortelle om alt det positive og det litt negative som Eide menighet lever i og med. Hele
foredraget kommer på nettsiden til Eide
menighet når det er klart.

De frivillige i menigheten og representanter for de
forskjellige kristelige lag og organisasjoner møtte
biskopen og følget onsdag kveld.

Salmekvelden ble en kjempekveld, der menighet,
kor og korps sang og spilte seg gjennom kirkeåret i
salmeboka.

Politikere og kommuneadministrasjon møtte biskopen til møte i kommunestyresalen. Biskopen var ikke
imponert over at man siden forrige bispevisitas ikke hadde fått løst kirkevergestillingsproblematikken som
allerede den gang ble påpekt. Ordfører Ove Silseth kunne på sin side iallfall overrekke «den siste kommunefane», siden neste bispevisitas nok ikke skjer i Eide kommune.
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Vanligvis markerer man ikke 8. mars så veldig i
kirka, men denne søndagen måtte en jo benytte
sjansen når sokneprest, biskop og prost alle var
kvinner.

Status utvidelsen av
Folland gravsted
I begynnelsen av mars signerte Averøy
kommune, på vegne av Averøy kirkelige
fellesråd, kontrakt med Samuelsen maskin
AS fra Malmefjorden. Kontrakten gjelder
både utvidelsen av selve gravstedet og
opparbeidelse av parkeringsplass. Samuelsen maskin ønsker å komme i gang med
arbeidet så snart tillatelsen om iverksetting av tiltak er behandlet og godkjent i
byggeadministrasjonen. Det vil si at entreprenøren etter all sannsynlighet er i gang
med sitt arbeid like over påske, kanskje
før. Det vil i anleggsperioden naturligvis bli
noe støy knyttet til arbeidet, og vi ber
besøkende ved gravstedet ha forståelse
for dette. En ber også om at eventuell
merking og sperrebånd fra entreprenørens side respekteres.
Fellesrådet v/kirkevergen håper å komme
helt i mål hva økonomi angår. For å bidra
til dette har vi tatt selve oppsettingen av
gjerdet rundt den nye utvidelsen ut av
kontrakten med entreprenøren, og satser
altså på at det finnes stor dugnadsvilje
blant innbyggerne som har tilhørighet til
gravstedet. Dette arbeidet vil kunne sannsynligvis kunne utføres i mai/juni. Vi vil
også vurdere om vi i samme slengen kan
foreta en oppgradering av gjerdet som
står rundt nåværende gravsted. Vi håper
derfor på stor oppslutning fra lokale krefter for å komme i mål med utvidelsen
etter hvert.
Har du lyst til å bidra, ber vi om at du tar
kontakt med kirkevergen på e-post kirkevergen @kirkeniaveroy.no eller på telefon
913 26 730.
Kirkevergen i Averøy
Kristian Futsæter
Vik. kirkeverge

Menighets- og bispedømmerådsvalg 14. sept 2015
Valgdag og tid: Mandag 14. september 2015 kl. 12.00 til 20.00
Stemmerett: Den som står oppført som medlem i Den norske kirke, og som
har fylt 15 år innen utgangen av valgåret.
NB! Ta kontakt med kirkekontoret på telefon eller e-post i nærmeste fremtid for
å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret, dersom du er usikker på oppføringen. (f.eks på grunn av flytting, navneendring etc.). Valgkort vil bli sendt ut
i august på grunnlag av oppføring i medlemsregisteret.
Valgbarhet / nominasjon
Valgbar til menighetsråd er alle stemmeberettigede som har fylt 18 år innen
utgangen av valgåret. De som er valgbare har plikt til å ta i mot valg. Alle kandidater skal forespørres før de kan settes opp på kandidatlisten.
Dersom du ønsker å stille til valg, ber vi om at du tar kontakt med nåværende
menighetsråd i ditt sokn (som er nominasjonskomite for valget), eller kirkekontoret som kan videreformidle informasjonen.
Her er noen gode grunner for å la seg nominere til et menighetsrådsvalg:
1) Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2) Du gjør en viktig jobb for fellesskapet i din lokale kirke / menighet
3) Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
4) Du kan bidra til at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
5) Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
6) Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
7) Du kan oppdage nye sider ved deg selv
Krav til kandidatlister:
Dersom det er ønske om å stille andre lister enn nominasjonskomiteens forsalg
til valgdagen, er fristen her 1. mai. Informasjon om hvem som kan fremme kandidater, og øvrige kriterier for å stille slike lister til valget, ligger ute på nettsiden
vår, www.kirkeniaveroy.no
Mer informasjon om selve valget kommer i neste menighetsblad. Se ellers nettsiden vår www.kirkeniaveroy.no og kirkens egen valgside, www.kirkevalg.no
Kirkevergen i Averøy

Averøy misjonskor anno 1980
Menighetsbladet fikk tilsendt et gammelt
bilde, i svart/hvitt, av gode gamle Averøy
misjonskor. Det er tatt før 1982, ser ut til
å være tatt utom Kirkelandet kirke.
Fra venstre: Marit K. Bergem, Magnar
Brandvik, Ellen F.Aae,Artur Eide,Terje Henden,
Elisabet Hoel, Ivar Egil Holm, Inger-Lise
Bergem, Hilda Gundersen, Ole Petter Raanes,
Dagny Otterlei, Svein Leithaug, Kirsten
Brandvik, Synnøve Aae, Ole Bergem, Olaug
Brandvik, Steinar Solem, Karin Smenes, Bjørg
Bergem, Ingrid Solem (Eier av foto: Oddveig og
Ole Petter Raanes)
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Vi går til kirken
Søndag 29. mars - Palmesøndag
Prekentekst: Matt 26,6-13 Jesus blir salvet

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Torsdag 2. april - Skjærtorsdag
Prekentekst: Luk 22,14-23 Nattverden innstiftet

Kvernes kirke kl. 20.00
Kveldsmesse. Nattverd. Kirkekoret.
Gaustad kapell kl. 19.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste v/Nordahl.
Takkoffer. Nattverd.
◆
Fredag 3. april - Langfredag
Prekentekst: Matt 26,30-27,50 Lidelsesfortellingen

Bremsnes kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste.
Eide kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Lørdag 4. april - Påskenatt
Prekentekst: Mark 16,1-8 Den tomme graven
Bremsnes kirke kl. 23.15
Påskenattsmesse. Dåpspåminnelse. Nattverd.
◆
Søndag 5. april - Påskedag
Prekentekst: Matt 28,1-10 Jesus er oppstått fra
de døde

Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste m/tårnagentene og
Fuglseth/Stormo.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 26. april - 4. s. i påsketiden
Prekentekst: Joh 13,30-35 Som jeg har elsket
dere, skal dere elske hverandre

Kvernes kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste for hele øya. Nattverd.Takkoffer.

Eide kirke kl. 14.00
Samtalegudstjeneste m/konfirmantene
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 3. mai - 5. s. i påsketiden

Eide kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Nordahl.Takkoffer.
Nattverd.
◆
Søndag 25. mai - 2. pinsedag

Prekentekst: Luk 13,18-21 Sennepsfrøet og surdeigen

Prekentekst: Joh 6,44-47 Ingen kan komme til
himmelen uten ved Far

Kornstad kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste.Takkoffer.
Kvernes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste.Takkoffer.

Kvernes stavkirke kl. 11.00
Pilegrimsmesse. Kirkestimarsj fra ØverBådalen etter gudstjenesten.
◆
Søndag 31. mai - Treenighetssøndag

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide
◆
Lørdag 9. mai
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.Takkoffer.
Eide kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.Takkoffer.
◆
Søndag 10. mai - 6. s. i påsketiden
Prekentekst: Matt 7,7-12 Be, så skal dere få

Kornstad kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.Takkoffer.

Eide kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste v/Fuglseth og
Johansdottir.Takkoffer. Nattverd.
◆
Mandag 6. april - 2. påskedag

Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.Takkoffer.
◆
Tors 14. mai - Kristi himmelfartsdag

Langøy kapell kl. 11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 19.00
Påsken i ord og toner.
◆
Søndag 12. april - 2. s. i påsketiden
Prekentekst: Joh 21,15-19 ”Simon, sønn av
Johannes, elsker du meg?”

Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store. Nattverd.
Takkoffer.Tårnagenter.
◆
Søndag 19. april - 3. s. i påsketiden
Prekentekst: Joh 10,1-10 Porten inn til sauene

Langøy kapell kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Kvernes kirke kl. 16.00
Gudstjeneste.Takkoffer.
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Prekentekst: Joh 14,15-21 En annen talsmann:
Sannhetens ånd

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.

Bremsnes kirke kl. 11.00
Felles høytidsgudstjeneste for hele Averøy.
Dåp. Nattverd.Takkoffer. Kirkekoret deltar.

Prekentekst: Luk 24,36-45 Jesus viser seg for disiplene

Eide kirke kl. 12.30
Festgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Søndag 24. mai - Pinsedag

Prekentekst: Luk 24,46-53 Jesus blir tatt opp til
himmelen

Bremsnes kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
Nattverd.
◆
Søndag 17. mai - Søndag før
pinse/Grunnlovsdag
Prekentekst: Joh 3,16-21 Så høyt har Gud elsket
verden

Kornstad kirke kl. 10.00
Festgudstjeneste.Takkoffer.
Kvernes kirke kl. 11.30
Festgudstjeneste.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.30
Festgudstjeneste.Takkoffer.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Prekentekst: Luk 10,21-24 Faderen og Sønnen

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
Søndag 7. juni - 2. s. i treenighetst.
Prekentekst: Joh 3,26-30 Johannes vitner om Jesus

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Fuglseth. Barnas misjonsdag.
Alle barn inviteres til å ta med en lien blomsterbuket til å pynte blomsterkorset med.

◆
Søndag 14. juni - 3. s. i treenighetst.
Prekentekst: Joh 1,35-51 Følg meg

Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 16.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Halåssetra kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste.
◆
Søndag 21. juni - 4. s. i treenighetst.
Prekentekst: Matt 16,24-27 Den som mister sitt liv,
skal vinne det

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Søndag 28. juni - 5. s. i treenighetst.
Prekentekst: Matt 7,21-29 Huset bygd på fjell

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.

Min salme: Sov, du lille, sov nå godt
Min salme, eller kanskje sang, som betyr
mest for meg må bli «Sov du lille sov nå
godt». Det er nok mange sanger jeg kunne
ha valgt som betyr mye for meg da jeg har
vært med i kor i snart 15 år og som har
gjort meg til den jeg er i dag. Han som fant
sangen var den tidligere dirigenten min,
Andrew Hudson, og som har vært en god
støtte for meg helt siden jeg startet i
koret. Den har betydd mye for meg og han
som fant sangen når jeg spurte etter råd,
for jeg ønsket å synge i barnedåpen til min
førstefødte sønn, Andreas. Barnedåpen
ble helt perfekt,Andrew spilte piano mens
jeg holdt sønnen min og sang for han. Det
var en rørende og spesiell dag for meg,
sangen betyr rett og slett utrolig mye for
meg. Jeg har nå flyttet til Averøy og fått en
gutt til, Henrik, som ble døpt i Kvernes
kirke for ikke lenge siden. Jeg valgte å
synge sangen for ham også. Og dagen ble

fin! Ved å skape den tradisjonen med å synge til
dem mens jeg holder
dem. Dette kommer jeg
til å gjenta om det blir
flere barn. Dåpsdagen
på Kvernes ble fin.
Denne gang tok Chris
på seg å spille, og det
ble en rørende og fin
gjentakelse.
Uansett - sangen har
en veldig fin tekst som
beskriver livet, man hører blant annet om starten på
livet, dåpen, og om hvordan Gud tar vare på de små.
Hvordan man vokser opp og hva livet kan erfares, På
godt og vondt, og om kjærlighet, død, håp, tro og
hvordan den kristnes tro er.
Gunhild Malene Skutholm Vestavik
(p.t. babysangleder på Averøy)

Bli med i menighetsrådet
Til høsten er det menighetsrådsvalg - kirkens kommunestyre, altså. En trenger noen
som brenner for, er interessert i eller har
hjerte for kirken, menigheten og det den
holder på med, skal holde på med og
burde ha holdt på med ...
Normalt har menighetsrådsvalgene vært
lagt til samme dag som stortingsvalget,
men for 6 år siden la man om til at det
skulle bli samtidig som kommune- og fylkestingsvalg. Det gjorde at forrige periode
bare ble to år. Else Mari Strand er en av
dem som har vært med de to siste periodene, og ikke tar gjenvalgt.
Mulighet til å påvirke
- Til høsten har jeg vært med i Bremsnes
menighetsråd i 6 år sammenhengende i
denne omgang. og en periode eller to på
90-tallet, jeg husker sannelig ikke. Når jeg
nå har valgt å ikke stille i neste 4-årsperiode, så er det fordi jeg har andre ting jeg
ønsker å prioritere, samt at det kan være
greit at også andre får komme til. Samtidig
så skjer det så mange spennende ting i kirken for tiden, at jeg gjerne skulle vært med
og påvirket hvilken kirken skal gå. For en
har faktisk mulighet til å påvirke en god
del, hvis man sitter i menighetsrådet, sier
Else Mari.
Reformene har stått i kø de siste årene
på å bli planlagt og innført i menighetene.
2 store reformer
- I de siste seks årene har jeg blant annet
fått være med på både en trosopplæringsreform og en gudstjenestereform. For meg
har det vært spesielt verdifullt å være med

og bestemme hvordan innholdet i gudstjenestene
skal være, for eksempel
plasseringen av de liturgiske ledd og ikke minst, hvilken liturgisk musikk som
skal benyttes, sier hun.
Kommunikasjonen gudstjenesten og dens innhold har
til de som sitter på kirkebenkene, er en av
de viktige tingene som hun er opptatt av.

1) Sov, du lille, sov nå godt,
du er døpt, ditt hår er vått.
Nå er livet godt begynt,
dødens nederlag forkynt.
Du er på den grønne gren,
lille knopp, Guds øyensten!
2) Gjennom dåpens dype vann
kommer du til livets land,
druknet, død, igjen stått opp
som en del av Kristi kropp,
som en knopp på livets tre
- lille barn på voksenkne!
3) Når du vokser og blir stor,
skal du be om sanne ord.
Du er døpt til kjærlighet,
åpenhet og ærlighet!
Spør oss ut om tro og håp,
nattverd, bønn og barnedåp!
4) Spør om hva din Skaper vil
du skal bruke livet til!
Spør om Jesu hjertesak,
julenatt og påskedag!
Spør om lykkens rose rød,
spør om hjelp i liv og død!
5) Lille knopp på livets tre,
lille barn på voksenkne,
nå er livet godt begynt,
Kristi kjærlighet forkynt.
Du skal vokse, blomstre smukt,
bære god og evig frukt.

Må kommunisere
- Ja, jeg er veldig opptatt av hvordan gudstjenesten kommuniserer til kirkegjengerne. Hvordan er det egentlig å komme til
kirken? Føler man seg inkludert og velkommen som man er, eller føler man seg
fremmedgjort og ikke «god nok»?
Hvordan blir man tatt i mot og hvordan
kjennes «stemningen» i kirkerommet - er
den så tyst og høytidelig at man er redd
for både å høres og synes, eller føler man
at man har kommet inn i et rom og en forsamling som er åpen og varm, lurer Else
Mari.
Språket er viktig for kommunikasjonen.
Er det forståelig for alle?
- Hvordan er språket og «bildene» som
blir brukt? Er det for de spesielt innvidde
eller er det forståelig for alle? Jeg er glad
for at språket i for eksempel syndsbekjennelsen og de ulike bønnene har fått en mer
moderne og folkelig form, i stedet for det
jeg oppfattet som gammelmodige og i
overkant høytidelige tekster, som inkluderte ord som ikke lenger gav mening for
alle, forklarer hun.

Glad i gudstjenesten
Likevel er hun glad i gudstjenesten, både
slik den var og har blitt.
- Selv er jeg glad i både gamle salmer og
i tradisjonell kirkemusikk, men jeg tror
også det er viktig at kirkegjengerne får
høre sang og musikk med et litt mer
moderne uttrykk. Spesielt viktig er kanskje
dette under gudstjenester der barn og
unge er spesielt invitert, men jeg setter
også selv pris på litt nyere musikk som
svinger, en gang i blant. Det er jo ikke for
ingenting at jeg synger i gospelgruppa, sier
hun med et smil.
Den liturgiske musikken har også fått et
gladere uttrykk.
- Ja, den liturgiske musikken har blitt gladere og lettere i uttrykket, og det tror jeg
flere enn meg har opplevd. Det er godt
med lovsang (gloria, som det kalles) som
faktisk føles som det, og ikke som en klagesang. Så valget av musikk, er faktisk veldig viktig, slår Else Mari fast.
Likevel råder det nok «uenighet» rundt
om i aldersklasser og for den del menigheter på Averøya. Noen er for det nye,
andre for det gamle.
- Det har vært ulike synspunkter på dette
med valg av liturgi og musikk, men jeg har
opplevd at min stemme også har blitt hørt,
(fortsettelse side 10)
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DØPTE
Kvernes sokn
16.11 Maria Angela Rånes Mork
18.01 Mie Bakken
Simon Jakob Roksvåg-Utstrand
Kornstad sokn
11.01 Emma Mikkelsen Bakkebø
25.01 Johannes Osvald Ingeborgvik
Sigurd Seljehaug
15.02 Kai Ola Stokke
Bremsnes sokn
16.11 Ida Kristoffersen Rundfloen
(døpt i Nordlandet)
11.01 Jon Bernhard Røsand
01.02 Mathea Lyngås
01.03 Celine Ødegård Sekkenes
Odin Øwre Wick Holmen
Alvin Andre Brevik Raanes
Ayla Cathrin Dakpogan Karlsen

Eide sokn
14.12 Andrea Grønås
Ask Øien Sandnes
25.12 Siv Randi Solheim Steinshamn
11.01 Niklas Amadeus Brandsæter-Vågen
18.01 Hermann Einar Visnes Eide
Marta Eirinsdotter Dåvøy
08.02 Mathilde Rakvåg-Bakkan
Noel Johannes Dyrhaug Bolli
15.02 Ingvild Ugelstad Storvik
Gaustad kapell
01.03 Camilla Aleksandra Tanisaeng-Jensen
Mathea Eide Mørk

DØDE
Kvernes sokn
06.12 Arne Bernhard Mokkelbost f. 43
17.12 Signe Bævre f. 1928
Kornstad sokn
12.11 Hilmar Arvid Rånes f. 1926
21.11 Oddlaug Tøvik f. 1927
18.12 Randi Rangø f.1958
07.01 Eivind Johan Storvik f. 1933
11.01 Karin Nekstad f. 1949
08.02 Paula Margrethe Bae f.1923
Bremsnes sokn
26.11 Kristi-Anne Nekstad Vebenstad
f. 1956

Sommerkonserter på Kvernes Tilbud om avtale for stell av
21.05 Klangturneen.
gravsted
Edvard Hoem, Hilde Brunsvik (sang),
Jorun Marie Kvernberg (fele), DagFilip Roaldsnes (klaver), Kirkekoret

30.05 Unni Boksasp (folkesanger).
Kirkekoret (i Kvernes stavkirke)
11.06 Lone Elnes (sopran),Tor Strand
(klaver og orgel)
25.06 Tone og Marte Leithaug (sang)
02.07 4voksne og 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 strykekvartett

(fortsettelse fra side 9)
og det føles positivt. Slik er det også med
de andre tingene som menighetsrådet
arbeider med; vi får være med og velge inn
kandidater til bispedømmerådet (noen
velges direkte under valget til høsten,
mens andre velges indirekte ved at menighetsrådene får gi sine stemmer i rådssammenheng) og vi får være med og bestemme hvilke aktiviteter som skal drives i
menighetene. Så om du ikke er spurt, så
meld deg til kirkevergen eller menighetsrådslederen med ditt kandidatur, oppfordrer avtroppende menighetsrådsmedlem i
Bremsnes, Else Mari Strand.
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Averøy kirkelige fellesråd har tidligere hatt
en ordning med stellavtaler knyttet til gravlegat/stellegat. Ordningen med å opprette
gravlegat/stellegat ble av ulike årsaker vedtatt opphørt for noen år siden. Fellesrådet
kan nå i stedet tilby stell av graver fo alle
som har behov for det. Faktura vil bli sendt
ut årlig. Stell vil bli utført av fellesrådets
ansatte. Oppdatert avtale for kommende
sesong og påfølgende år vil bli lagt ut på
nettsiden så snart den er klar, senest
utgangen av april. Den kan også fås tilsendt
ved henvendelse til kirkevergen fra samme
tidspunkt.
Kirkevergen
Vår nettside finner du på
www.kirkeniaveroy.no

Kirkeutbygget ferdig
Kirka i Eide er ferdig utbygget og innredet. Den ble akkurat tidsnok ferdig til
bispevisitasen. Nye kontorer og møterom og handikaptoalett er noe av innholdet. Kjøkken og vaskerom er også på
plass.Ta en kikk neste gang du er innom.

10.12
18.12
22.01
31.01
27.02
03.03

Gunvor Risholm f. 1925
Solveig Otelie Folland f. 1931
Bjørn Ole Dahlen f.1954
Ruth Marie Mjønes f.1929
Margit Øksenvåg f.1918
Arne Olai Ødegård f.1922

Eide sokn
23.09 Hannah Marie Visnes Eide f. 2014
23.11 Arna Sørvik f. 1929
03.12 Ragnhild Kallmyr f. 1930
08.12 Petter H. Dreyer f. 1935
22.12 Bjørg Irene Brevik f. 1935
31.12 Anders Vevang f. 1938
02.01 Margit Leonora Hansen f. 1927
07.01 Oddbjørn Sverre Grøtta f. 1935
17.01 Olav Kåre Stave f. 1937
27.01 Ronald Lars Tøllefsen f. 1932
(gravlagt Myrbostad)
29.01 Anna Kristine Lyngstad f. 1927
30.01 Karen Skotheim f. 1921
07.02 Bjørg Årsbog f. 1935
22.02 Arthur Gautvik f. 1923
02.03 Borghild Naas f. 1923
02.03 Bobby Oedegaard f. 1977
09.03 Ingrid Åsebø f. 1921
09.03 Kirstin Annie Sørvik f. 1925
09.03 Arthur Oddvar Weltan f. 1966
(gravlagt Frei)

Familieklubben
26. april kl. 14.00 Aktivitetsdag på Storlauvøya. Ta med grillmat. Hos Linda og
Roar Henden.
30.-31. mai Oppmøte på Rangøya kl.
17.00 30. mai. Sjøsportaktiviteter på
Rangøya. Ta med mat etter eget ønske. Vi
ordner med griller. De som ønsker overnatte, tar med telt. Meld gjerne fra til
Marianne Aae om overnatingen, innen 24.
mai.

Sennepsfrøet barneforening
Annenhver torsdag fra kl. 17.30-19.00 er
det barneforening på Stene bedehus. På
barneforeningen har vi ulike aktiviteter, en
liten andakt og utlodning. (2 kroner pr.
lodd, ta med en liten gevinst). Medlemsskap
for hele 2015: kr. 50. For nærmere info, ta
kontakt med Marianne Aae (959 38 766).
26. mars kl. 17.30-19.00
Vi lager påskepynt.
16. april kl. 17.30-19.00
Vi lager gressgubbe og steker bakels.

Babysang i Eide
Eide bedehus annenhver torsdag kl. 11.00
til ca. 13.00. I vår er datoene:
16. april, 30. april, 28. mai, 11. juni.

Babysang i Averøy
Bruvoll bedehus hver onsdag kl. 11.00. Ansvarlig Gunhild Malene Skutholm Vestavik 980 28 654
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Kvernes kirke 03.05.2015 kl. 12.30
Sander Veiset Bævre
Siril Alise Luka Eikrem
Nikoline Gjersvik
Henning Ellingvåg Gustad
Jørgen Gustad
Mathias Stormo Hoset
Birger Gikling Ingeborgvik
Tuva Kongshaug
Oda Mork Stormo
Mats Gustad Veiset
Maren Emilie Veiset Yttervik

Eide kirke - lørdag 9. mai kl. 11.00
Hanne Dyrhaug
Emilie Hagen Gjerde
Brage Hammerbukt
Malene Herskedal Helle
Even Johan Krakeli
Sondre Hagerup Lyngstad
Maria Helene Nogva
Selina Roaldsøy
Anna Marie Rånes
Ane Haugnes Simonsen
Sivert Venaas Skjelvik
Markus Svenøy
Eide kirke - lørdag 9. mai kl. 13.00
Knut Asgeir Gautvik Bolli
Kine Eide
Robin Andre Hesjedal Halås
Sander Haug
Sandra Bottolfsen Herskedal
Andreas Hjelvik
Nadia Kristin Holberg
Geir Morten Lyngstad Langnes
Jørgen Lyngstad
Mathea Smørholm Meek
Mathias Myren-Smørholm
Kristoffer Nerland
Oscar André Naas
Simen Bøvra Reinton
Søndag 10. mai kl. 11.00
Malene Hansen
Adrian Fjærvoll Hustad
Maria Lyngstad Inderhaug
Ruben Andre Kråkholm
Mathilde Langnes
Torfinn Håndstad Løvold
Andreas Bruseth Malm
Amanda Visnes Nerland
Trygve Olav Nås
Lars Tore Nås
Helene Roaldsøy
Elise Vevang Smørholm
Emily Halås Stene
Vanja Alice Talseth
Kristoffer Robin Ørjavik Skutholm

Kornstad kirke 03.05.2015 kl. 10.30
Marte Angell
Ida Marie Elven
Henrik André Fagereng Heggeseth
Emil Folland Lyche
Trym Ormset Løkken
Tor-Magnus Slatlem
Nora Amalie Fagereng Stene
Tobias Folland Tennøy
Emil Johan Rånes Øvertungset,
Ingrid Sveinsvoll Aae
Lars Bratsberg Aae
Kornstad kirke 10.05.2015 kl. 11.00
Aksel Henden Bøe
Isabelle Wenstad Bøe
Eirik Karlsen Fagereng
Hanna Fladseth Folland
Marius Slatlem Kongshaug
Liv Sofia Fjærvik Kvalshaug
Magnus Langset
John Arne Øvertungset
Tore Iver Aae
Bremsnes kirke 10.05.2015 kl. 11.00
Inga Helen Mork Brandvik
Ida Elise Grønlie
Renate Husby Kongshaug
Trym Kvisvik
Even Marthinussen Leite
Adrian Hoset Myran
Henrik Nordhopbakk
Elia Henden Nygård
Jens Nedal Skarset
Håkon Kristiansen Stormo

Lars Rune Avset Sørvik
Milli Vassgård
Andreas Uran
Nils Anders Vebenstad
Bremsnes kirke 14.05.2015, Kristi
himmelfartsdag kl. 10.30
Magne Brevik
Anniken Gjøten
Sigrid Grøtting
Chris-Remy Gundersen
Caroline Furø Honningsø
Mina Kristin Dyrli Lein
Fredrik Meek
Julie Vevang
Bremsnes kirke 14.05.2015, Kristi
himmelfartsdag kl. 12.30
Fredrik Ohrvik Dragseth
Samuel Dorner
Mathilde Bremnes Eliassen
Martin Andreas Kalvøy Fladset
Asgeir Slettvåg Gustad
Eli Aurora Hoset
Mathias Engeli Johansen
Peder Person Kleven
Svein Ivar Furø Løvold
Andreas Nøstan
Cecilie Isabelle Aune Aasen

Kvernes kirke
Søndag 26. april kl. 19.00
Averøy ungdomskorps, Chris Clifton,
orgel, Kollekt

Bådalen bedehus
2. april kl. 11.00 - Normisjon
8. april kl. 19.30 - Sakarias Ingolfsson
(NLM) «Bibelen i livet» - urhis
torien 1. Mosebok 1-11.
26. april kl. 16 - NLM/NRI fellessamling

Bruvoll bedehus
19. april kl. 18.00
Kulturkveld v/Bonsaksen

Henda bedehus
15. april kl. 19.30 - Arild Ove Halås (NRI)

Sørheim leirsted
13.-14. juni Samemisjonens kretsårsmøte

Kårvåg bedehus
6. april kl. 19.00 - NRI

Eide
Eide bedehus
17. april kl. 19.30 Bolivakveld ved
Santiago og Atlanterhavskameratene

Påsken i ord og toner
2. påskedag - Kornstad kirke kl. 19.00
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Løa på Rangøya
8. mai kl. 19.00 - Frihetssamling
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Trosopplæringsnytt

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Postboks 18, 6538 Averøy
Nettutgaven

Kode B har blitt arrangert på alle skoler i Averøy og Eide. Rett etter skoletid har alle 6-klassinger i Eide
og 5-klassinger i Averøy fått tilbud om et lite bibelkurs. Det betyr at trosopplærer Tommy har besøkt alle
skolene i Averøy og Eide tre ganger, siden det er tre samlinger på hvert sted. I tillegg var det felles avslutning med alle i Eide samlet i sentrum og alle på Averøy samlet på bedehuset på Bruhagen. Eneste gruppe som ikke var på skolen, var sjetteklassingene ved Eide barneskole. De insisterte på å ta turen bort til
kirken og være der.

Det har også denne perioden vært arrangert en del trosopplæringstiltak. Godt besøkte filmkvelder i kirka (Eide) og bedehuset
(Bru-hagen) for 5- og 6-åringene og Kirkerotte-filmene er artig.
Det kunne selvsagt ha vært flere, men det er vel ikke alle som har
tid og anledning å ta med seg de unge til kirke og bedehus for en
halvannen times tid.
Når dette bladet kommer ut, skal 5- og 6-åringene av året ha
vært innom kirka (Eide) og bedehuset på Bruhagen for å se på
duplofilmen om Barabbas. En håper at mange foreldre kjører
barna sine til også dette tiltaket.
I april skal vi også ha tiltak for 3.klassingene, nemlig tårnagenthelg.
Alle tredjeklassinger blir invitert
(brev skal være sendt ut allerede) til
å bli med på et artig, spennende og
lærerikt opplegg i kirka på Eide eller
Kornstad.
Ellers minner vi om søndagsskolene og barneforeningene som finnes. Og til høsten starter et nytt sangerår i menighetskorene på
Eide og barnekorene på Vevang, foruten Jubelkoret og Averøy barnekor også, der de sistnevnte er åpne for alle aldre.

Misjon er en stor del av kristendommen og det kan være sterke
møter med verdens mange historier. Som når HimalPartner møter
konfirmantene i Eide og forteller om skjebnen til mange jenter og
kvinner i Nepal. Konfirmatene blir veldig stille når livets harde realiteter går opp for dem...

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

Babysangen på Averøy hadde i mars karnevalssamling, og flere av de
yngste kom flott kledde for anledningen. (Foto: Gunhild M. S.Vestavik)

Roadservice besøkte både Eide (bildet) og Averøy-konfirmantene og
skapte stor stemning med sine to undervisningstimer og ikke minst
konserten etterpå.

