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Guds kjærlighet den er rundt om meg,
den er ov er alt jeg v et
Og hv or jeg sn ur eller v ender meg
er jeg midt i Guds kjærlighet.
Den er over, under, f oran, bak
o g den var er hv er eneste da g.
JA!
(Av Elisabeth Varnes)

Takk for nåderik tid!

- Frelst for å tjene. I København ligger gravstedet for medarbeidere i den danske
Frelsesarméen. (Foto: Magne Hoem)
I siste halvdel av september
var det gravferd i Bremsnes
kirke for Hedvig Helene
Sørvik (14.01.1934 - 05.09.
2016). Hedvig vart fødd i
Øksenvågen. 27 år gamal
vart ho kalla til teneste i
Det Norske Misjonsselskap (NMS), og fekk barnog ungdom i Møre krins
som sitt arbeidsområde.
Stor takk er det som lyser sterkast i
Hedvigs ettermæle.
- Jeg har ingen ting å rose meg av (Ef 2,8
ff), men mye å takke Gud for, som ga meg
så lang tid i sin tjeneste, skriv ho i ei helsing til NMS som er kalla «Tilbakeblikk fra
en takknemlig medarbeider».
Audmjuk takkar ho også for det ho kallar «ein stor og grunnleggande kristen
arv» frå Øksenvågen.
Hedvig takkar vidare trufaste misjonsvenner som sto på år etter år, og mest av
alt går hennar «takk til Gud for hans
nåde».
Saman med venninna Marta Egge tok
Hedvig i 1977 den første reisa til Madagaskar, der Marta hadde vore misjonær.
Saman har dei i mange år budd og vore
engasjert i det lokale misjonsarbeidet i
Molde og på Philipshaugen, også etter at
dei pensjonerte seg. Hedvig ville som så
mange utflytta averøyingar komme heim
og finne siste kvilestaden der ho vart
døypt.
Gravsteinen på Bremsnes vil for mange
vitne om den store innsats som kvinner
og menn frå Averøy har lagt ned i indreog ytremisjon.

Medan eg skriv dette går tankane
mine, som tidlegare sjømannsprest i
Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet, til den største gravstaden i
København. Her fann eg ein haust
gravstaden til dei som har vore kalla
til teneste i Frelsesarmeen. - Frelst
for at tjene, sto det med store bokstavar under namnet Anna Bendtsen
(biletet), som fekk den evige kvile i
1961, same året som Hedvig Sørvik
vart kalla til teneste hundre mil lenger
nord.
Vår gudstenesteliturgi endar med helsinga «Gå i fred og ten Herren med
glede». Den utflytta averøyingen Hedvig
Helene Sørvik inspirerer oss som danske
fru brigader Anna Bentsen til å synge for
Herren og tene kvarandre.
Magne Hoem

ETTERLYSNING
I forbindelse med at vi har serier som
går over noen utgaver av
Menighetsbladet, etterlyser vi gamle bilder av bedehus rundt om på øya.Vi
håper disse kommer sammen med litt
historie om når det ble bygget, om virksomheten på bedehuset, var det vekkelsesmøter/uker der, spesielle sanggrupper
med utspring der og så videre. Gjerne
bilder fra aktiviteter innenfor veggene
også. Bilder og historie kan sendes til
redaktør Tommy Stormo på e-post:
klokker@eidemenighet.no
Kan du ikke sende bildene, men har dem
i papirformat, si fra så lånes de for scanning. Ring meg i så fall. Tommy Stormo
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Reformasjonsjubileet:

500 år med
Martin Luther
Lutherske kirkesamfunn over hele verden
feirer neste år 500 års jubileet for reformasjonen i 1517. Den norske kirke har
som folkekirke et omfattende jubileumsprogram, også i Møre bispedømme.
Arven fra reformasjonen har gitt utviklingen i samfunnet vårt innhold og retning.
Det er tydelige spor fra reformasjonen i
utviklingen av skole, sykepleie og kommunal omsorg. Kristne og lutherske verdier
preger tenkning og moral, og misjonen har
åpnet våre øyne for fattige og undertrykte
andre steder i verden. Menighetsbladet vil
komme tilbake med informasjon om lokale initiativ og ideer til markering av jubileet. Følg også med på http://www.kirkeniaveroy.no (våre nettsider). Møre bispedømme har opprettet egen prosjektgruppe,
som ledes av Arvid Helle, leder av bispedømmekontorets avdeling forkirkeliv.
http://www.bd.kirken.no/more (Møre biskops nettsider)

Fra redaksjonen
Vi takker for mange gode tilbakemeldinger på bladet vårt. Det leses tydeligvis i
mange hjem rundt om i Averøy og Eide.
Ja, til og med utenfor våre kommunegrenser. Rundt 40 stykker får tilsendt bladet
pr. post rundt om i landet og verden. Men
husk også at vi har bladet ute på nettet
og en kan finne det på våre hjemmesider.
Vi har denne gangen, som vanlig, giro i
bladet som vi håper mange av våre lesere
kan benytte seg av. Det koster å gi ut et
blad i våre dager, men det virker som
dette er et blad som folk flest blar i og
mange leser fra «perm til perm».
Pr. skrivende øyeblikk, like før trykking
den første uka i oktober, står det nok
penger til ca. 1 1/2 blad på konto, for å si
det slik. Så en håper det blir komme inn
en del på giroen også denne gangen. Og
bruk gjerne det som står like til høyre
her - mCash-QR-koden, som gjør at du
kan gi via mobiltelefonen. Her kan du gi
små og store beløp, og du kan kombinere
flere beløp til å få gitt den summen du
ønsker å gjøre. Her «kjøper» man varer
og ender opp med en sum man til slutt
betaler inn.
Dette bladet er et lite unntaksblad, da
høsten ble veldig travel for både styre og
redaktør.Vi kommer sterkere tilbake til
våre serier som nå blir blant annet om
bedehusene våre.
Med hilsen
Tommy redaktør

PRESTENS

hjørne

Du er viktig! Gjør noe med det.
Det er slagordet til det nye lederkurset
for ungdommer vi har startet opp på Eide
i høst. Det er 13 ungdommer fra 13-16 år
som er med på kurset. Det heter VIP fordi alle mennesker er viktige! Og fordi
det er gøy og viktig å engasjere seg for
andre som ledere eller medhjelpere.
Ungdommene skal er med på fire samlinger nå i høst, og skal deretter ha praksis i
ungdomsklubben eller trosopplæringa.
Det er utrolig kjekt at ungdommene både
på Averøy og Eide ser verdien i å gjøre
noe for andre. Å ha en frivillig oppgave er
givende! Faktisk viser forskning av frivillig
arbeid gir bedre helse (BMJ Open, 8.8.16).
På Eide og Averøy har vi utrolig mange
som står på for menigheter og organisasjoner på frivillig basis. Det er utrolig viktig! På den måten skapes fellesskap og
møtesteder, troen formidles på mange
ulike måter og mange blir sett og møtt. Jeg
er også glad for alle som ber for arbeidet
vi gjør. Det er også viktig. Kirka er ingen
îbedriftî - det er et levende fellesskap, og
vi er avhengig av det frivillige engasjementet. Derfor har jeg lyst til å løfte det fram.
Takk til alle som gjør en stor eller liten
innsats! Jeg håper at dere trives i oppgavene og at dere opplever god tilretteleg

ging. Det kan være krevende å ha en tjeneste. Det er alltid noe mer vi kunne ha
gjort! Men vi må selvsagt også tenke på
oss selv og hva vi trenger. Noen ganger
må vi si nei til nye oppgaver. Å finne en viss
balanse er noe vi må hjelpe hverandre
med - både ansatte og frivillige. Når det er
sagt, vi som er ansatt i kirka er her helt frivillig, vi også! Jeg er veldig glad for å kunne
jobbe i kirka og møte alle dere - i sorg og
i glede, midt i det yrende livet og midt i et
fellesskap.
Ragnhild
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KIRKENS FOLK I EIDE
• Kirkekontoret: tlf 71 29 61 84
eidemenighet.no
www.facebook.com/eidemenighet
• Kirkeverge
Anne-Lise Johnsen tlf 412 48 664
kirkeverge@eidemenighet.no
• Sokneprest
Ragnhild Fuglseth M: 906 35 391
prest@eidemenighet.no
• Organist
Anders Robert Sandvik
tlf 951 46 581/71 29 65 00
organist@eidemenighet.no
• Menighetsrådsekretær/
klokker/trosopplærer
Tommy Stormo tlf 909 56 111
klokker@eidemenighet.no
trosopplerer@eidemenighet.no
• Trosopplærings/ungdomsarbeider
Lill Iren Dyrhaug Ness
tlf. 932 14 626
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Noen av deltakererne på lederkurset:
Anastasia Sandøy, Pia Sjømæling, Isabel
Lysgård, Lise Marie Haraldsvik, Sondre
Øverland Lyngstad og Reidar André
Heilevang. (Foto: Ragnhild Fuglseth)

KIRKENS FOLK I AVERØY
• Kirkekontor: tlf 71 51 33 88
man/ons/tors. 10.00-14.00
v/sekretær Åshild Sundsøy.
kirkekontoret@kirkeniaveroy.no
www.kirkeniaveroy.no
Lik Kirken i Averøy på Facebook
• Sokneprest i Bremsnes
Sigurd Andreas Widvey Haugen
Kontor: 458 79 208/M: 950 70 027
sokneprest.haugen@kirkeniaveroy.no
• Sokneprest i Kvernes/Kornstad
Magne Hoem
Kontor: 458 79 211/M: 917 26 236
sokneprest.hoem@kirkeniaveroy.no
• Kirkeverge
Kristian Futsæter
Kontor: 458 79 087
kirkevergen@kirkeniaveroy.no
• Kirkegårdsansvarlig
Rolf Rånes K:458 77 301/M 91158833
feste@kirkeniaveroy.no
• Kantor Chris Clifton
Kontor: 458 77 301/ M: 91608207
clifton@hotmail.com
• Trosopplærer (se under Eide)
Tommy Stormo
trosopplerer@kirkeniaveroy.no

Forsidefoto: Ragnhild Fuglseth

Glimt fra menighetene
BREMSNES

EIDE

I sommer ble maling av bårehuset på
Bremsnes fullført. Bremsnes menighetsråd
vil gjerne takke Ole Bergem og Johannes
Hoel, som stilte opp og tok det andre strøket.
Søndag 16. oktober inviterer menighetsrådene på Averøy til internasjonal kirkedag.
Flyktningene som er bosatt i kommunen er
spesielt invitert, men invitasjonen går ut til
alle innflyttere fra utlandet. Det blir gudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 11.00, og i stedet for kirkekaffe i våpenhuset blir det et
felles måltid i kantinen på kommunehuset
etter gudstjenesten. Arrangementet kunngjøres på flere språk, og menighetsrådet
håper at dagen kan være et bidrag til at
mange får nye bekjentskaper. Utgiftene til
arrangementet dekkes gjennom støtte til
integreringsarbeid gitt Bremsnes menighet
fra Sparebank1 MidtNorge.
Menighetsrådet arbeider med å nedsette
en komité for fornyelse av enkelte kirketekstiler i Bremsnes kirke. Messehakelen
har behov for enkle reparasjoner, og det er
også ønskelig å anskaffe en ny i en annen av
de liturgiske fargene.
Menigheten har kjøpt inn bøker som skal
gis som gave til dåpsbarns storesøsken.
Bøkene, fra en serie om Sara og farmor, er
emnebøker utgitt av Verbum forlag, og blir
også tilgjengelig i barnekroken i kirken.
Bispevisitasen i vår avdekket at Bremsnes
menighet ikke har noen diakoniplan. Derfor
satte man i gang et arbeid med å sjekke hva
som finnes av arbeid som retter seg mot
eldre, ensomme, syke og flyktninger. Her vil
man se kommunen under ett. Leder i
Kvernes menighetsråd, Amund Bjerkholt,
har tatt på seg å sammenstille resultatet
som skal legges fram for alle tre rådene på
øya. Så får man kanskje utformet en diakoniplan som vil gjelde for Averøy.
Menighetsrådet er av den formening at
rekkverket på galleriet i Bremsnes kirke må
gjøres høyere. Sikkerheten er ikke godt
nok ivaretatt med det altfor lave rekkverket. Fellesrådet bes prioritere arbeidet
med å forhøyet det.
Ordningen med å melde seg lettere ut og
inn i Den norske kirke har skapt behov i
menigheten. Menighetsrådet ønsker at det
utarbeides en rutine for hvordan en tar
imot nye medlemmer som er felles for alle
menighetene på øya. Fram til disse rutinene er klare, blir nye medlemmer kontaktet
enten via brev eller telefon.
1. juledag er det felles høytidsgudstjeneste
i Kvernes kirke. Menighetsrådet på
Bremsnes stiller med kirkeskyss innover,
om det skulle være noen som har behov.Ta
kontakt i så fall.

Eide menighetsråd vedtok å starte revideringen av lokal grunnordning for gudstjenesten. De vedtok følgende: Syndsbekjennelsen kan flyttes til begynnelsen av
gudstjenesten, før Kyrie. Menigheten sitter under første og andre tekstlesning, og
kan sitte under første og siste salme.
Dette sendes tjenestevei til biskopen for
godkjenning.
Trosopplæringsmedarbeider og ungdomsarbeider Lill Iren Dyrhaug Ness har hatt
en engasjementsstilling siden 1. januar
2016. Dette har fungert så godt for prest,
trosopplærer og menigheten generelt at
man har gjort stillingen permanent. Hun
ble derfor ansatt fast i 10 % stilling fra 1.
oktober 2016. Samtidig ser man store
muligheter for å få til enda mer ungdomsarbeid med en litt større stilling, så på sikt
vil menighetsrådet arbeide for å få økt
stillingen fra 10 % til 20 % stilling. Dette vil
gi større uttelling på de fleste områder
Dyrhaug Ness jobber med.
Kirketjenerstillingen har stått ubesatt
noen år, men kirkevergen har leid inn
hjelp på timesbasis i tre år, blant annet for
å sjekke hvor stor prosentdel stilling
dette arbeidet faktisk utgjør. Santiago
Daniel Huanca Chura har fungert i stillingen, og timeantallet har man nå beregnet til det som tilsvarer 30 % stilling.
Menighetsrådet vedtok derfor å ansette
Santiago i 30 % fast stilling som kirketjener i Eide menighet på sist møte.
Tilsettingen er fra 1. oktober.
Neste menighetsrådsmøte blir 17.
november, i kommunestyresalen på Eide
rådhus.
Menighetsrådet satte ned en inventarkomité som skulle se på bruken av Eide
kirke og dens rom og romløsninger. Flere
av forslagene vil bli tatt med videre, men
det eneste som ble gjort vedtak på, var å
kjøpe inn en lysglobe eller annet egnet
lystenningssted for plassering bak i kirka.
Kostnadene dekkes over blomsterfondet.
Aspirant- og barnekoret er en stor velsignelse i Eide menighet. Mange flotte sangere som korer i vei på gudstjenester og
annet som foregår.Vi henter noen få ord
fra årsmeldingen som kom nå i september. (Året går fra skoleår til skoleår.)
Årets kortur (4.-5. juni) gikk til Visthus
leirsted i Vistdalen og var en kjempetur
for både sangere og foreldrene. 21. august
deltok korene med sang på friluftsgudstjenesten på Atlanterhavsveien i forbindelse
med Eidedagene. Det var ikke så mange
som hadde anledning til å være med, men
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de som var der stilte opp og gjorde jobben. Etterpå var de med på verdensrekorden med soveposeligging rett utenfor
gudstjenestestedet.
Etter at korøvelsen til aspirantkoret ble
lagt til SFO-tiden har det blitt oppsving i
rekrutteringen av sangere. Derfor har
aspirantkoret hatt 42 medlemmer i fjor
og nå høsten 2016 er det 33 i det koret.
Når barnekoret utgjør 14 i høst, er de
omtrent like mange sangere som fjoråret.

KVERNES
Kvernes menighetsråd ønsker å etablere
en besøkstjeneste basert på frivillighet. - I
vår travle hverdag er det få som banker på
døren til hverandre for å si hei og for å slå
av en prat. Gjennom min jobb i hjemmetjenesten har jeg sett at det er mange
som er ensomme og som ville satt pris på
om noen stakk innom en tur. Kvernes
menighetsråd ønsker å gjøre noe med
dette.Vi trenger frivillige medhjelpere for
å få til dette hjelp for å få til dette. Har du
som leser dette lyst til å få besøk eller du
vil bli en besøksvenn så ønsker vi at du tar
kontakt med oss, sier Dagny Storvik. Om
du vil bli med på dette på Kvernes, så kontakt Dagny Storvik: 917 33 179 eller Liv
Mork: 481 50 618.

KORNSTAD
Kornstad menighet vil takke Inge Folland
for den fine porten han har laget til
Folland gravsted.
Marit Smistad er valgt inn i diakoniutvalget fra Kornstad menighet og Ruth
Smenes Kristiansen representerer Kornstad menighet i trosopplæringsutvalget.
Kornstad menighet støtter opp om internasjonal kirkedag i Bremsnes kirke den
16. oktober og oppfordrer menigheten til
å delta her.

Vi ønsker
våre lesere
en riktig fin høst!

Andakten

En himmelsk venneforespørsel!

Jesus sender ut venneforespørsel, ikke på Facebook, men
gjennom sitt ord: Vil du bli min
venn? Kan jeg få dele alt mitt
med deg?
En skulle tro at det er de elskverdige, de snille og gode han
inviterer. Evangeliene forteller
noe helt annet. Det er nok å se
på Jesu disippelflokk, som
besto av reddharer, mennesker som sviktet, falt
og sovnet.
Saken er at Gud elsker
hvert eneste menneske,
den gang og i dag. Han
har sendt sin egen sønn
Boe Johannes
til verden for å gjøre
Hermansen
godt igjen det vi har
misjonskonsulent
ødelagt. Han har fori Normisjon
likt oss, forsonet oss
med Gud, gjennom Jesu

stedfortredende lidelse, død og oppstandelse.
Det er på dette grunnlaget Jesus inviterer
til vennskap. ´Dere har ikke utvalgt meg,
men jeg har utvalgt dereª. Hans inderlige
ønske er å ha et personlig, levende forhold
hvor han deler alt med oss, og vi kan dele
alt med Ham. Han vil alltid høre, lytte, ja
svare. Slik han ser det er til beste for oss.
Leste vi ikke at han også stiller krav:
«Dere skal elske hverandre, som jeg har
elsket dere»? Men dette er ingen tung
plikt. Det vi skal gi videre, er det han gir
og vi tar imot, nemlig Kristi kjærlighet.Vi
er verken slaver eller tjenere, men hans
venner, som skal bære frukt som varer.
Samtidig er dette en daglig kamp. Fordi
det innebærer at jeg må si nei til mitt
eget liv og ja til hans. Hele tiden må jeg
lære hva som er sann og ekte kjærlighet.
Og at Guds bud alltid er gode.
Vi kan slette hverandre fra Facebook, vi

Johannes 15,13-17
Ingen har større kjærlighet enn den
som gir livet for vennene sine. Dere er
mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren
hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg
har gjort kjent for dere alt jeg har hørt
av min Far. Dere har ikke utvalgt meg,
men jeg har utvalgt dere og satt dere til
å gå ut og bære frukt, en frukt som
varer. Da skal Far gi dere alt dere ber
om i mitt navn. Dette er mitt bud til
dere: Elsk hverandre!

kan gi hverandre opp som venner. Kristus
vil i stedet ta oss til seg i nåde, utdype og
forsterke sitt vennskap med oss. Det gjør
han, om vi ikke trekker oss unna, men
kommer til ham og blir hos ham.
Til sist:Avslå ikke invitasjonen til å bli Jesu
venn. Begynn de første vaklende skritt på
troens vei, i dag!

Maling av tårnet og vestveggen på Kvernes kirke

Følg med hva som skjer i
menighetene på Facebook:
• Kirken i Averøy
• Eide menighet

Maling av tårnet og vestveggen på Kvernes kirke
Det har vært tydelig for mange de siste årene at
særlig tårnet og vesteveggen på Kvernes kirke trengte en overflatebehandling. I fjor sommer var ikke
været med oss i det hele tatt. I år var det mye bra
vær første del av sommeren, men de praktiske forholdene var ikke da godt nok tilrettelagt.Veggene ble
vasket i begynnelsen av
Kirkeverge Kristian
juli, og malingen ble
Futsæter og menighetsrådutsatt til over ferien for
sleder Amund Bjerkholt
at det kanskje skulle
gjorde arbeid høyt i været.
være lettere å få med
(Fotos: Øystein Klakegg)
folk på en maledugnad.
Ustabilt vær har gjort at dette har drøyd ut i tid,
men vi har i løpet av september klart å få malt ferdig
1. strøket.Tusen takk til alle dere som har stilt opp
og hjulpet til med å svinge malekosten og servert
deilig mat! Vi planlegger å male 2. strøket til våren / forsommeren, og håper at det er noen som har lyst å stille opp på dugnad
da også!
Kirkevergen i Averøy

Vi er mer enn bare et bilverksted
- besøk oss på facebook eller vår hjemmeside!

www.skjelvikbilverksted.no

CONTAINERUTLEIE

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

www.auto8-8.no
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N y m a l t s t av k i r k e

I sommer har stavkirka på Kvernes blitt «ny» på flere steder. De utskiftede bordene er blitt malt og store deler av
resten av kirka har blitt frisket opp i fargen.
Støttene som står rundt stavkirka har også fått en helt ny
farge, rett og slett fordi de er blitt tjæret. Det ses tydelig på bildet oppe til høyre her, at de nytjærede har en helt annen farge
enn de som ennå ikke er rukket tjæret. De er nærmest hvit i
farge.
- Det ble bra med ny tjære på, men det må nok til flere strøk.
Stor forskjell på de nå, men jeg regner med at vi får tatt de to
siste også før vi avslutter helt her inne for i år, sier Else Marie
Bae i Fortidsminneforeningen og primus motor for stavkirkens
ve og vel på Averøy.
- Vi hadde siste gruppe innom kirka da averøykonfirmantene
kom på sin pilegrimstur, slik også eidekonfirmantene gjorde
noen uker før. I tillegg har vi hatt ei turgruppe fra Eide her nå
på tampen av sesongen, som vi guidet og fikk en tur gjennom
marka via museet og tilbake til parkeringsplassen oppom kirka,
forteller en fornøyd Else Marie Bae. Hun har hatt med seg noen
på dugnadsmalingen som har skjedd denne sommeren og tidlighøsten.
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Nytjæret, nymalt og «pusset» opp står
stavkirka på Kvernes klar for vinteren
og ny travel sesong til neste sommer.
Ovenfor er ser man to nytjærede støttestolper og to ennå ikke tjærede.
Fotos: Else Marie Bae

Søndagstreff på Bruhagen
Søndagstreff er en videreføring av fellessamlingene som har
vært arrangert på søndre del av Averøy de siste årene.Vi
som har jobbet med planleggingen av disse nye møtene,
håper at de kan være et kristent fellesskap for både ung og
gammel, barnefamilier som enslige, ungdom og voksne. For å
legge til rette for et godt fellesskap, satser vi på å ha hyppige
samlinger enn det har vært tidligere.Vi håper også at disse
møtene skal være gode å være på for de som ennå ikke har
tatt valget om å følge Jesus.
Møtene blir arrangert på Bruvoll bedehus på Bruhagen
annenhver søndag utover høsten. Selve møtet starter kl.
17.00, men fra kl. 16.15 blir det mat, så det er mulig å
komme fra da.
En kan finne Søndagstreff på Facebook også, og bli oppdatert på hva som skjer på oppleggene.
Møtet inneholder sang, bønn, lek, tale, kollekt, lovsang og
mulighet for forbønn.
Vi har satt «Å ta gode valg» som tema for høstens sju samlinger. Hver samling har et tema som handler om å ta gode
valg. Her følger en oversikt over datoene, tema, taler og
organisasjon. Selve samlingene er et samarbeid mellom NRI
og NLM:
DATO TEMA
TALER ORGANISASJON
23. okt Velg å fortelle om Jesus Marte Sofie Leithaug NRI
6. nov Velg å hjelpe andre Sveinung Henden Refugee
Alliance
20. nov Velg å tilgi Gry og Rune Sæter NLM
4.des
Velg et skritt til siden NLM
Ragnhild Henden
på vegne av arbeidsgruppen bak Søndagstreff
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Ny port på Folland
Gravstedet på Folland har fått ny
port. De som har vært oppå der den
siste tiden kan ikke ha unngått å ha
sett det flotte nye inngangspartiet til
Folland gravsted.
Det var «Foreningen for forskjønnelse av
Folland gravsted» som tok kontakt med
nærmeste nabo til gravstedet, Inge Folland.
- Vi ville stå for materialene og lurte på
om han kunne lage ny port. Han svarte ja,
sier en fornøyd Magnhild Folland. Sammen
med henne, består styret av Anne Berit
Henden, Helge Bullgård John Roaldsøy,
Judith Hjertvik og Guri Utheim.
Inge Folland har laget de to nye portene på gravstedet på Folland.
- Vi ville ha temaet solnedgang, som kan
være et lite symbol for stedet, sier Dugnader
Flere planer
Magnhild. Samtidig kan det jo også være et Flere dugnader siden den nye delen av - Til våren blir det grusing av inngangsparbilde på soloppgangen som kommer i øst. Folland gravsted sto ferdig, har fått skikk tiet og hekken som ble klippet i vår skal
Når Jesus kommer tilbake, vil han gjøre på kirkegården
fikses skikkelig. Nye lamper skal også på
det fra øst. Et viktig kristent symbol, altså.
- Det har vært generelt rydde- og fikse- plass opp portsteinene og de skal erstatte
- Vi vil gjerne få takke Inge for flott utført arbeid her, og vi har tatt oss av beplantning utlampa på hushjørnet, viser Magnhild og
oppgave. Men han har bedt oss ta med at rundt redskapshuset og i bedene inne på kommer med en av de nye lampene for å
Svein Stene bisto med viktig arbeid i for- området. I tillegg har vi plassert ut et par vise.
bindelse med monteringen på de to nye benker for folk som trenger sette seg
Det siste som ble gjort nå før sesongen
«portstolpene» - to soilde steiner. Gamle nedpå litt når de er innom her, sier ble avsluttet, var å plante rognasal Dette er
hengsler og gammel lås er pusset opp og Magnhild og viser rundt.
en blanding av rogn og asal, og kan bli 3-7
brukt fra den gamle porten.
Arbeidet er slett ikke ferdig. Det er flere meter høyt.
Det er planlagt en minnelund på den nye
planer på gang.
delen av gravstedet. Men her trenger foreningen faghjelp, og kirkelig fellesråd ska l
Fotos:Tommy Stormo
også inn og si sitt. Om denne minnelunden
blir navnet eller unavnet er ennå uklart.
Mange utflyttede ønsker graver på hjemstedet, men ikke ei grav som må stelles. Da
er en minnelund tingen.
- Så lenge det er penger på kontoen, vil
vi stelle og ordne her oppe. Om frivillige
gaver til formålet kommer, og minnegraver ved begravelse blir gitt, kan vi holde
på en god stund med smått og strt her
oppe, sier Magnhild Folland.

Gudstjeneste ved Atlanterhavsveien

Under Eidedagene var det også i år gudstjeneste utendørs. «Superkoret», satt
sammen for anledningen, deltok med flott
sang.Været var på vår side, og etter guds-

tjenesten satte Eide i verdensrekord i å
ligge i sovepose på rekke. (Foto:Tommy
Stormo)
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Metall tilbake i AUK

AUK er godt i gang med klubbåret og
selv om store aktiviteter som paintball i
år måtte legges ned, har gamle blitt tatt
opp igjen. Metallarbeid er blant de siste. I
tillegg ønsket ungdommene på 10. trinn
trafikalt grunnkurs tilbake og det klarte vi
organisere. Flere som vil ha det? Ta kontakt for vårens program. Tommy
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Vi går til kirken
Søndag 9. okt. - 21. s.i treenighetst.
Luk 12,13-21 Den rike bonden
Kornstad kirke kl. 11.00:
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Dåp, takkoffer, nattverd. 50-årskonfirmantjubileum.
◆
Søndag 16. okt. - 22. s i treenighetst.
Luk 10,25-37 Den barmhjertige samaritan
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Hoem. Internasjonal kirkedag.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Fredag 21. oktober
Eide:
Ungdomsgudstjeneste v/Fuglseth m.fl. Sjekk
eidemenighet.no for tid og sted.
◆
Søndag 23. okt. - 23. s i treenighetst.
Matt 24,35-44 Dagen og timen kjenner ingen
Langøy kapell kl. 11.00:
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store v/Hoem.
Utdeling av 4- og 6-årsbok.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd, dåp, takkoffer.
◆
Søndag 30. okt. - Bots- og bønnedag
Luk 15,11-32 Sønnen som vendte hjem
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Haugen og Hoem.Takkoffer.

◆
Søndag 6. november - Allehelgensdag
Luk 6,20-23 Saligprisningene
Kvernes kirke kl. 11.00:
v/Hoem.Vi minnes siste års gravlagte.
Kornstad kirke kl. 11.00:
v/Haugen.Vi minnes siste års gravlagte.
Nattverd.
Bremsnes kirke kl. 16.00
v/Haugen og Hoem.Vi minnes siste års
gravlagte. Nattverd.
Eide kirke kl. 11
v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer.
Eide kirke kl. 19
v/Fuglseth.Vi minnes de som er døde det
siste året.
◆
Søndag 13. nov - 26. s i treenighetst.
Luk 13,10-17 Jesus helbreder en kvinne
Bremsnes kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store v/Haugen
og Stormo. Nattverd.Takkoffer. Lys våken.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 20. nov. - Domssøndag / Kristi
kongedag
Joh 9,39-41 Til dom er jeg kommet
Kornstad kirke kl. 11.00:
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.

◆
Søndag 27. nov - 1. s i adventstiden
Matt 21,1-11 Inntoget i Jerusalem
Kvernes kirke kl. 11.00:
v/Haugen og Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 19.00:
Lysmesse v/Haugen og Bremsnes-konfirmantene.Takkoffer.
Eide kirke kl. 19.00
v/Fuglseth og konfirmantene.Takkoffer.
◆
Søndag 4. des. - 2. s i adventstiden
Joh 14,1-4 Jeg vil ta dere til meg
Langøy kapell kl. 11.00:
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 19.00:
Lysmesse v/Haugen og konfirmantene i
Kvernes og Kornstad.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer.
◆
Søndag 11. des. - 3. s i adventstiden
Jes 35,1-10 Den hellige vei
Bremsnes kirke kl. 11.00:
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer.
Eide kirke kl. ??
Adventskonsert med kor og korps.

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd, dåp, takkoffer.

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer. Utdeling av
4-årsbok.

STEINSGRENDA BEDEHUS
13/10 kl. 19.30 Harald Skotheimsvik (NRI)
19/10 kl. 19.30 E. Flå (Kr. Muslimmisjon)
23/11 kl. 19.30 Per O Aarseth (NLM)
SØRHEIM LEIRSTED
22/10 kl. 15 Sørheimbasaren
KÅRVÅG BEDEHUS
23/10 kl. 11 E. Flå (Kristen Muslimmisjon)
5/11 kl. 12 Halås, Arild Ove
Julemesse (NRI)
24/11 kl. 17.30 Barneforeningens grøtfest
BÅDALEN BEDEHUS
10/11 kl. 19.30 AO Halaas
Bibelundervisning (NRI)
1/12
kl. 19.30 AO Halaas
Bibelundervisning (NRI)
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LØA T INGE OG MARIT RANGØY
15/10 kl. 12 Inspirasjonsstevne (NMS)
HENDA BEDEHUS
25/11 kl. 19.30 AOHalaas
Bibelundervisning? (NRI)
BRUVOLL BEDEHUS
9/10 kl. 17 Søndagstreff (NRI-NLM)
23/10 kl. 17 Søndagstreff (NRI-NLM)
29/10 kl. 11-16 MISJONSMESSE (NLM)
6/11 kl. 17 Søndagstreff (NRI-NLM)
20/11 kl. 17 Søndagstreff (NRI-NLM)
26/11 kl. 11 Julemarked (Bedehusforen.)
4/12 kl. 17 Søndagstreff (NRI-NLM)
Rikardtrøa - husmøter hos Rolf og
Laura
27/10 kl. 19
24/11 kl. 19
Menighetsbladet for Averøy og Eide

EKKILSØY KRISTNE FORSAMLINGSHUS
20/10 kl. 19.30 E.Flå (Kr. Muslimmisjon)
LYNGHAUG BEDEHUS
22/11 kl. 19 Per O Aarseth (NLM)
EIDE BEDEHUS
3. juledag kl. 16 Søndagsskolens juletrefest

Følg med i aviser, plakater og på
Facebook, der bedehusene og søndagstreffet har egne sider for nærmere informasjon og andre møter og samlinger som
kan komme på plakaten.

Internasjonal kirkedag på Averøy Enno er der murar oss i mellom ...

Bremsnes menighet er teknisk arrangør, men har alle menighetsrådene med seg når det skal arrangeres internasjonal kirkedag på
Averøy søndag 16. oktober. I bildet over står omtrent denne teksten, på 6 andre språk som er representert på øya.
Internasjonal kirkedag i Bremsnes kirke, søndag 16. okt.
Er du bosatt på Averøy og kommer fra et annet land?
Har du lyst til å bli bedre kjent med menighetene og kirkene?
Du er spesielt invitert til gudstjeneste i Bremsnes kirke søndag
16. oktober klokka 11.00
Etter gudstjenesten blir det «kirkekaffe» i kantina på kommunehuset på Bruhagen. Dette blir en litt spesiell samling, med sikkert
mye forskjellig og god mat.
Har du utlendinger som naboer, så tips dem gjerne om dette tilbudet!
Bremsnes menighet har fått 10 000 kroner fra Sparebank1 SMN
til aktiviteter med tanke på flyktninger.

Fort gjort å glemme...
Det er fort gjort å glemme...
En hektisk søndag med barnedåp kan det for eksempel
være fort gjort å huske på å ta
med seg dåpslyset hjem. På
kirkekontoret har det samlet
seg opp en god del dåpslys det
siste året. De blir tatt vare på,
men vi blir glade nå de blir
hentet og brukt. For eksempel
på barnets dåpsdag. Stikk innom kontoret, så får du med
ditt barns dåpslys.
Åshild

Eg reiste frå
København i
mørke
november og
kom til
henne.
(Jerusalem er
hokjønn). Ho
låg der i vakkert nordisk
sommarver.
Det er korte
avstandar i
denne «byen
på fjellet»,
gatene innanfor bymurane
er smale,
difor må
jødar, muslimar, kristne
ofte gå side
om side. Det
er ein slags
nedarva
«unnseelighet», der ein går forbi som dei ikkje ser kvarandre.
Om morgonen går alle for å be; ortodokse jødar til bøn ved klagemuren, muslimen til moskeen på tempelplassen og dei kristne til
gravkyrkja.
Her måtte eg bøye meg fleire gonger for det er ikkje alle stader
det er høgt under taket. Når det er høgtider med mykje folk blir
arealet for lite.
Dette er ikkje eit dårleg bilete på menneskets store utfordring.
Korleis skal vi fordele plassen, kva skjer når vi ikkje finn fram eller
det blir for trongt, for lite rom, jo, då blir vi lett aggressive.
Ved tryggjingskontrollen mellom Jerusalem og Betlehem såg eg i
november ein ung gut selje julekort med motiv frå dei to byane.
Kommande generasjonar minner oss om det forferdelege skiljet
og murane som er bygd mellom det palestinske og israelske folket.
Vi veit kor viktig det då er å tale saman medan det enno er tid.
Det gjeld vårt forhold til den andre, ikkje minst våre næraste i familien. Og det gjeld forholdet til naboen, som vi i vårt land har regulert med eiga nabolov; til og med snø og is med kort levetid som vi
sjølve, kan skape konflikter. For ikkje å snakke om kvar gjerdet skal
gå eller om eit tre som kastar skugge må fellast eller ikkje.
Bibelen talar trøystefullt til alle folk om at vi må finne ut av det med
kvarandre; og om Ordet som er oss nær, vi har det i munnen og i
våre hjarte. (Dt 30,14/Rom 8)
Tidlegare president Bill Clinton brukte eit bilete frå Abraham som
stolte på Gud for å rettleie partane i MidtAusten; Abraham sa til
broen Lot; tek du til venstre, tek eg til høgre og omvendt. Ikkje
berre israelske og palestinske interesser, men også vi har liknande
utfordringar. Mange lokalsamfunn reagerer, særleg når barn som
har gått mange år i norsk barnehage og skole bli sendt ut.Vi må vi
kunne vere takknemlege, men kritiske slik at norske styremakter
held seg til det mellomfolkelege regelverk på dette området.
Fotografiet (over) er frå vegsperringa mot Betlehem der vi på vår
pilegrimsvandring møtte ein liten gut selde «julekort»!
Eg ser den vesle guten som tøyer hendene sine gjennom gitterporten mot Jerusalem. Han sto der og ga ikkje opp eller gjorde det
nesten uråd å takke nei, kjøpe seg fri. Han står der utestengt og
minner oss om framtid og håp for kommande generasjonar.
Magne Hoem

Menighetsbladet for Averøy og Eide
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11.09

Emil Aasen Grønås
Kari Melby Ørgesvik
Adrian Åsebø Lie
Jonas Greff Selnak
Viljar Sveinbjørnsson Langnes
02.10 Leo Marvin Haukås
Theodor Molnes Langnes
Gaustad kapell
17.07 Samuel Skotheimsvik Hoel
Emma Rakvåg-Bakkan

DØPTE
Kvernes sokn
03.07 Ida Kristine Slatlem
31.07 Felicity Elsa Skramstad
04.09 Tobine Myrstad Strand
18.09 Martin Folland

VIGDE
Kvernes sokn
06.08 Joy Godinez Epe og
Ove Arnfinn Smenes

Kornstad sokn
26.06 Johannes Soquillo Sørvik
24.07 Live Eliassen Kleven
Bremsnes sokn
19.06 Kristine Gustad Kvila
28.08 Alina Berge Johansen
(døpt i Nordlandet kirke)
Astrid Mordal Angell
25.09 Elea Brekstad Folland
Elisabeth Kongshaug Kvam
Bjørn Magne Smenes Johnsen
Noah Angell Veglo Dyrset
Eide sokn
19.06 Alina Madeleine Kismul
(døpt i Tresfjord kirke)
Filip Brevik Kjøl
03.07 Edvin Bredeli Omland
07.08 Kristian Rene Håheim
Mie Johansen Gjendem
14.08 Ella Othelie Dyrhaug-Male
21.08 Leander August Lindseth
(døpt i Brattvåg kirke)

Ikke parker her!

20.08
17.09

DØDE
Kvernes sokn
02.06 Georg Herlof Thoresen f. 1931
11.09 Gudrun Amanda Strand f. 1916
Kornstad sokn
09.06 Gunnar Stene f. 1922
04.08 Alve Jensen Smenes f. 2001
12.08 Eva Westad f. 1922

Bremsnes sokn
25.06 Line RenateVassgård og
Håvard Slatlem
27.08 Mailen Hoem Hansen og
Karl Kristian Hasselø
(Langøy kapell)
03.09 Trine Kristoffersen og
Eskild Rundfloen

Bremsnes sokn
26.05 Sigrun Helseth f. 1950
15.06 Martin Ragnar Kleiven f. 1942
(begr. Lademoen kpl.)
16.06 Unni Søbstad f. 1961
24.06 Trygve Risholm f. 1922
25.07 Ingolf Magnar Henden f. 1937
26.07 Håvard Mostad f. 1998
(begr.Eid kirke)
15.08 Peder Nedal f. 1922
16.08 Olav Ellingvåg f.1932
04.09 Ole Peder Nekstad f. 1923
05.09 Hedvig Helene Sørvik f. 1934

Eide sokn
02.07 Rita Helen Fjærvoll og Jostein
Røvik
23.07 Line Karin Krekvik Harstad og
Sølve Mikal Nerland
30.07 Emelie Mathilde Langnes og
Øystein Holden
13.08 Marina Ødegård Skarseth og
Arnt Inge Eidem
20.08 Leena Mari Male Lyngstad og
Marius Løkketangen

Eide sokn
21.06 Sondre Hagerup Lyngstad f. 2000
04.07 Rannbjørg Bolli f. 1941
05.07 Olav Melvin Skaret f. 1925
26.07 Ole Lauritz Silseth f. 1959
16.08 Beathe Mari Lie Børresen f. 1978
16.08 Margot Eide f. 1921
24.08 Gudrun Fredrikke Kjøl f. 1925
31.08
Arne Skotheim f. 1941
07.09
Thor Jostein Dyrhaug f. 1953
27.09 Per Karstein Øyen f. 1926
29.09 Endre Holten f. 1925

Kornstad sokn
21.05 Cecilie Elven og
Stig-Roar Røsand

Kystpilegrimsvegen
Averøya med tusenårsstaden Kvernes er saman med
Edøy (Smøla) og Ålesund peika ut som sentrale pilegrimsstader i Møre og Romsdal fylke.
Kystpilegrimsleia langs norskekysten var ein av dei
viktigaste og kanskje mest brukte pilegrimsrutene til
Nidaros (Trondheim), der relikviane etter den norske
heilagkongen Sankt Olav vart teke vare på.
Kystpilegrimsleia er nemnt
skriftlege kjelder allereie på
slutten av 1000-talet.

Melding fra kirkevergen i Eide: - Vi har nå malt opp en «vei» på
parkeringsplassen ved Eide kirke. Hensikten er å gi råd til trafikantene for hvordan det kan sikre oss trygg adkomst for ambulanse og andre nødvendige kjøretøy når det er noe som foregår
i kirken. Det kan være gudstjeneste, konsert eller begravelser,
hvor parkeringsplassen blir full. Bårebilen vil i stadig større grad
også ha bruk for å kjøre opp til Eide nye kirkegård ved begravelser. Da er det viktig at den kan komme ut. På forhånd takk for
at du ikke parkerer mellom disse strekene.
Foto: Ragnhild Fuglseth
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Marit Vatne Eide og
Kai Even Solheim
Anne Sissel Krakeli og
Johnny Sandvik
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50-årskonfirmanter i Kornstad
Søndag 14. august møttes 17 lett tilårskomne og forventningsfulle 50-årskonfirmanter utenfor Kornstad kirke i god
tid før gudstjenesten begynte, på dagen 50 år etter konfirmasjonsdagen 14. august 1966. Etter hilsen og klemmer
kom praten fort i gang, ja, den gikk minst like lett som for
50 år siden.
Da vi litt senere satt inne i kirken, og gudstjenesten hadde
begynt, gikk nok mange tanker tilbake til sommeren 1966
da vi også satt på de samme benkene og hadde overhøring.
Res. kap. Ola Rise satt bak sitt bord fremst i midtgangen, og
de utvalgte måtte reise seg og si fram salmevers, trosartikler, Davidssalmer eller bud m. forklaringer. Fru Rise satt
bak i kirken, tilsynelatende ivrig opptatt med sitt strikketøy.
Av og til falt en strikkepinne på gulvet. Et signal? Vi «gikk for
presten», et uttrykk brukt om konfirmantforberedelsene
den gang, hele sommeren, og da Rise hadde ferie, var klokker Olaf Leithaug vikar for presten. Selv om vi måtte streve
med å pugge «prestleksene», var det ei fin tid, og når vi var
på overhøring, fikk vi et lite pusterom fra slåttonn med
hesjing og høykjøring eller andre plikter, samtidig som vi fikk treffe
gode venner vi pga. store avstander ikke traff så ofte ellers.
Det ble ei fin gudstjeneste ledet av sogneprest Sigurd Widvey
Haugen og klokker Marit Rangøy. Mot slutten av gudstjeneste ble
50-årskonfirmantene bedt om å stille opp framme i koret, og navnene på alle konfirmantene ble lest opp av sogneprest Haug-en.Av
24 konfirmanter hadde 17 møtt fram til jubileet, fire kunne ikke
komme, mens tre var gått bort. De tre som var gått bort, var
Solfrid Smenes, John Holm og Edvin Håndstad. De ble minnet
under gudstjenesten, og lys ble tent for dem.
Etter gudstjenesten, fotografering og prat på kirkebakken, fikk vi
beskjed av Odd Einar Kornstad, medlem i menighetsrådet og primus motor for arrangementet, om å bevege oss inn i menighetshuset for servering av middag og festlig samvær. Han ønsket velkommen og orienterte om hva vi skulle få å spise. Han hadde alliert seg med Elise Øvertungset til å lage mat og hjelpe til med servering.Vi fikk servert ei nydelig gryte og senere kaffe med dessert
og kaker. Praten gikk livlig rundt bordet og ute i solskinnet etter
middagen. Blant annet snakket vi om de fysiske anstrengelsene
mange måtte gjennom for å komme seg til kirken og konfirmantforberedelsene. Kirsten, Karin, Jan og Johan fra Sandøya måtte først
ta seg fram i båt til Rangøya og deretter sykle sammen med Knut
og Kåre fra Rangøya til Kårvåg og deretter over fjellet til Kornstad.
Også fra Kårvåg var det en dryg sykkeltur over fjellet til kirka, og
etter overhøringen ventet ei hard stigning opp på Kleivan før en
kunne la sykkelen trille ned til Folland og Kårvåg, mens de som
skulle utover Staurnesveien måtte trø videre.
I godt selskap går tiden altfor fort, og utpå ettermiddagen måtte
vi bryte opp. 50-årskonfirmanter hadde en flott dag og vil takke
Kornstad menighetsrådet for et fint arrangement. En spesiell takk
til Odd Einar Kornstad for god og effektiv organisering og til Elise
Øvertungset for god mat.

Konserter i Kvernes kirke
Torsdag 27. oktober kl. 19.00
Kristiansund Storband, leder Alf Ekholm
«Folkemusikk i jazzdrakt»
Proff. solister og unge talenter fra Atlanten vgs.
Bill. 150,- (honnør/student 100,-)
Tirsdag 22. november kl. 19.00
Førjulskonsert med Unni Boksasp Ensemble
«Jul inni fjorda»
Julekonsert med nordmørske farger! Ensemblet plukkar fram
nordmørske førjuls-/ juletradisjonar og blandar dei med kjende
songar og sine eigne nyskrivne songar. Ilag med lokale barn,
ynskjer dei å lage ein konsert som gjev publikum varme, lys,
julestemning, tradisjonar og historier desse novemberdagane
inn mot advent.
Unni Boksasp Ensemble har vunne Spellemannspri-sen og fleire Folkelarmprisar for musikken sin. Dei har songar som ofte
blir spela på radioen, som "To piker" og "Vestlandsspellmann".
Inn mot jul kan ein ofte høyre deira eigen julesong "Jul inni fjorda", som har gjeve tittelen til denne julekonserten.
Unni Boksasp, song, zitter, dulcimer; Magne Vestrum, kontrabass;
Rune Tylden, trøorgel, klaver; Jo Einar Sterten Jansen, feler.
Billetter kr. 200,- (Under 16 år: 100,-) ved inngang,
og på forhåndssalg fra midten av oktober.
Ungdomsfestival på Høgtun Folkehøgskole, Gjemnes

Velkommen til

SKUBB
11. -13. nov. 2U16
Det forventes 400
ungdommer fra hele
Møre og Romsdal til
en real høstfestival på og rundt Høgtun folkehøgskole.
Det blir musikk, seminarer, aktiviteter og mye mer.
Dette er en fantastisk mulighet for deg som er mellom 1319 år for å ha det gøy sammen med andre ungdommer en
hel helg på Nordmøre, bl.a. i Gjemneshallen.
Festivalen er et arrangement i regi av Møre Bispedømme i
forbindelse med ungdomsåret 2U16.
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Pilegrimstur over fjellet

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide
Konfirmanttiden er i gang igjen, og noe av det første som skjer både på Averøy og Eide, er at de foretar
en pilegrimstur fra Nedal over til Kvernes og stavkirka. Her er eidekonfirmantene på toppen. (Foto:
Ragnhild Fuglseth)

Postboks 18, 6538 Averøy

Konfirmanttiden er godt i gang med alt det
konfirmantene skal gjennom i løpet av
året. Tradisjonen tro startet begge våre
lokale kull med pilegrimstur fra Nedal til
Kvernes, der besøk og guiding i stavkirka
var det mest spennende. Eget opplegg i
nykirka ble det også, kort gudstjeneste
eller info/undervisning. Som vanlig vartet
Tommy opp med tomatsuppe med kjøttboller. kokte egg og loff. Og maten smakte
etter en god pilegrimstur.

Sigurd og Magne i ferd med å gi de siste instruksjoner før pilegrimsferden til Kvernes startet
fra Nedal.Averøykonfirmantene fikk en flott tur over, tross usikkert vær til å begynne med. (Foto:
Tommy Stormo)

Gudstjeneste på moloen
En av oppgavene underveis var å finne to
pinner og med en liten hyssing binde seg et
kors. (Foto:Tommy Stormo)

I vakkert sommervær samlet folk fra Averøy seg til
gudstjeneste på Sørheim 11.
sept. Ja, ute på moloen nede
ved strandkanten ble gudstjenesten holdt og Guds ord
delt. Nattverd ble det også,
og dagens takkoffer gikk
selvsagt til leirstedet.

Musikk hører med på gudstjeneste, og mologudstjenesten var intet unntak. Chris
på trøorgel.

Etter gudstjenesten stilte
leirstedets folk med kaffe
og saft og litt å bite i for
små og store.
Fotos: Steinar Reiten

