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Her kan vi drømme om den fred
Som vi skal eie en gang
For dette barn har himlen med
Og jorden fylles med sang.
(Siste refreng i En stjerne skinner i natt)

Ny serie om bedehusene på Averøy og Eide

Bruvoll bedehus

Vi håper våre lesere kan hjelpe oss med å
skaffe litt eller mer eller mye informasjon,
omtrent som dette, eller andre historier/dokumentasjon på bedehusene på
Averøy eller Eide. Tommy redaktør
Bedehusene i
Averøy
Sveggen, Futsetra,
Solhøgda, Kirkevågen
Ekkilsøy kristelige
forsamlingshus,
Bruvoll, Klippen
Rokset, Meek, Stene,
Lillemork, Kårvåg
Bådalen, Henda,

Gammelt postkort som viser Bruhagen slik det så ut i 1910. Bedehuset er det hvite huset
midt i bildet. (Foto Privat)
Det første bedehuset på Bruhagen ble bygget i 1907, på grunn som tilhørte småbruket Brovolden skolejord. Det som i dag
omfatter en god del av flata av sentrum på
Bruhagen, tilhørte dette småbruket.
- Bedehusforeningen ble stiftet noen år
tidligere, med formål å få bygget et bedehus
i Bruvoll skolekrets, fortelle Olaf Bae.
Tredjegenerasjons bedehusbruker i Bruhagen og selv aktiv både på det gamle og
det nye bedehuset.
- Styreprotokollen fra den gang finnes
fremdeles og en kan lese ganske mye ut av
den om smått og stort i de tidene, sier Olaf.
Bedehuset ble bygget over samme lest
som mange andre bedehus på øya. Det var
muligens Sandøy bedehus som var først
ute, rundt 1903, men så fulgte etter hver
nesten alle større bygder på hele øya.
- Bedehuset på Bruvoll var litt større enn
det Klippen er, om jeg husker rett.
Svartovn
Han var med faren og sørget for både
varme nede på bedehuset. En stor svartovn
var varmekilden i mange, mange år.
- Ja, det var ofte min oppgave å stikke ned
og tenne opp i ovnen. Selv om strømmen
kom til Bruhagen-området allerede i 1936,
ble det ikke elektrisk oppvarming i bedehuset før rundt 1960. Og om jeg ikke husker
feil, var det Arne Vikene som tok seg av den
biten, forteller Olaf.
Mange emissærer og forkynnere har vært
innom Bruvoll. Olaf kan minnes flere av de
som var innom. (Navnene finnes i nettutgaven) Mange av disse bodde i nærheten og
var fast innom og tilhørte Nordmøre
Indremisjon, men det kom også andre.
- Bl.a Det norske misjonsselskap hadde
mange misjonærer innom i årenes løp.
Misjonærene hadde fritørner, der de var
hjemme et år eller to, og da reiste de rundt

og fortalte om opplevelsene sine fra
misjonsmarka og det var mye spennende
de hadde å fortelle til oss som satt og
hørte på, voksne og barn, minnes Olaf.

Langøy (som ble
kapell i 1934)
Kjønnøy, Sandøya
Bedehusene i
Eide
Vevang, Lyngstad,
Bolli,Visnes, Strand,
Øyen, Nås, Eide

kom, ble det farlig å gå ut og inn av huset.
- Bilene og ikke minst lastebilene ble jo
større og tyngre. Da det var møter og samlinger og en storbil kjørte forbi, klirret det
i de enkeltrutede vinduene som hadde dårlig kittede glass der. Veivesenet ville derfor
flytte bedehuset og det ble lovet et flyttetillegg. Men det ballet på seg og kommunen
trengte barnehage. Så spørsmålet kom om

Vannharpe
I tillegg hadde flere andre egne foreninger i
bruvollkretsen, og dermed sine egne møter
og samlinger på bedehuset.
- Mange av misjonærene og emissærene
bodde hos oss. Om jeg skal dra fram en ting
jeg husker fra laaangt tilbake, så må det kanskje bli den gang da Mathias Orheim, emissær i Indremisjonsselskapet, var på Bruhagen... det må ha vært i 1952 tror jeg. Da
hadde han med seg en stor koffert, med en
vannharpe oppi, fortelle Olaf. - Det var
glass i forskjellige størrelser som han satte
opp og fylte med vann til et visst punkt, og Olaf i fint driv på sykkelen, rett foran det
som han strøk med fingrene med oppå kan- gamle bedehuset. En kan se at trappa ender
ten, slik at han laget lyd av resonansen som rett ut i veien. (Foto: Privat)
da kom. Jeg var med og fylte glassene med
en ikke ville bygge et bedehus med en barvann, husker jeg.
Det var et aktivt brukt bedehus, slik de nehageavdeling. Bedehusforeningen fikk
fleste bedehus var aktivt brukt i de dager. tomten, stor og romslig, og det ble bygget
Misjonsselskapets kvinneforening hadde nytt bedehus i 1978, som er i svært aktiv
blant annet sine årvisse misjonsauksjoner bruk i dag, sier Olaf, som selv var med i bygmed produksjonen av håndarbeid fra siste gekomitéen for det nye bedehuset. Det
års samlinger. Dette gav mye penger i kassa gamle bedehuset ble solgt på rot, og skal
visstnok ha endt i Bud som naust.
beregnet på misjonsprosjekter rundt om.
- Barnehagen, drevet av indremisjonskretsen, var der fra august 1978 og fram til
Søndagsskole
Men det var andre aktiviteter som foregikk rundt 2005. Selve bedehuset, som en uavogså. Søndagsskole, ikke minst. Mange unge hengig bedehusforening eier, ble vigslet til
fikk stifte bekjentskap med historiene fra bruk vinteren 1979.
Da barnehagen flyttet ut, ble det påbegynt
Bibelen for første gang der. Fra romjula og
litt utover på nyåret var det juletrefester, en renovering og ombygging, slik at kirkesiden alle foreningene og organisasjonene kontoret med dets ansatte kunne flytte inn.
Og siden har prester, kantor, kirkeverge,
skulle ha sin egen juletrefest.
Da huset ble bygget, var løpske hester og ass. kirkeverge/kirkegårdsarbeider og konkjerrer eneste utfordring for de som skulle torsekretær hatt sine kontorer der. Trosut av huset. For nederste trinnet endte i opplærer har kommet til de siste årene.
(Flere bilder og mer tekst i nettutgaven!)
praksis ute i veien. Etter hvert som bilene
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PRESTENS

hjørne

Oppsøkande og medvandrande
I Bibelens store diktsamling - salmane lyser det poetiske språket mot oss slik at
vi får visdom i hjartet. Ja, Lær oss å telje
våre dagar heiter det i salme 90. Salmen
forkynner at vår levetid (den gongen?) er
sytti år, eller åtti år når styrken er stor.
Når vi møter dei eldste som kjem til kyrkjene, fortel dei ofte at det er blitt tynt i
rekkene. Det er få attende i hans eller
hennar generasjon.
Både tilsette og frivillige medarbeidarar
kan vere medvandrarar. Somme har sjølve
hatt særlege utfordringar i eige liv eller dei
har prøvd å hjelpe eigne foreldre eller
barn som har hatt det vanskeleg. Eigen
motgang og utfordringar er også gull verdt
når vi skal hjelpe andre. Alle som deltar i
besøksteneste, får brukt det dei veit om å
vere menneske.
Det er ikkje eit mål å erstatte nær familie
og gode venner, men gudstenester og
andakter kan vere mellom det faste i all
den endring som skjer i løpet av eit langt
liv. Avstanden til næraste familie blir
somme altfor stor.
Det djupaste evangeliske og diakonale
fundamentet for arbeidet vårt er dette at
mennesket har ein uendeleg verdi. Dette
er bakgrunnen for at vi også kan komme
heim til dei som takkar ja til å ta imot vår

besøksteneste. Dette gjeld alle
som ønsker kontakt med kyrkja, men som av ulike årsaker
ikkje lenger kjem seg dit.
Oppsøkande arbeid kan prioriterast. Biskop Ingeborg
Synnøve Midttømme har dette
året oppmoda sokneråda på
Averøya om åta utgangspunkt i
det diakonale arbeidet som blir gjort og ut
frå dette lage diakoniplaner.
Det er svært viktig og god økonomi at
offentlege og private interesser samarbeider. Somme gonger kan det vere rettar
eller behov som skal dekkast av den kommunale helseteneste.
I slike saker er det er viktig at frivillig
arbeid toppar, og ikkje erstattar, offentleg
omsorg.
Julehøgtida minner oss om at vi skal vere
til for kvarandre.Vi ønskjer lesarane våre
ei velsigna jul og godt nytt år.
Magne Hoem
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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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Tenn lys mot fattigdom og nød
Forfatteren Eyvind Skeies kjente sang
«Tenn lys» har fått et nytt vers.
Det femte verset er blitt til i skyggen av
kriger og konflikter, som også i dag rammer mange områder i verden.

Tenn lys for livets rikdom,
for jord og luft og vann!
Tenn lys for fred og vennskap,
for barn i alle land!
Må ingen være redde
og mangle hjem og brød!
Tenn lys og håp i verden
mot fattigdom og nød!

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:Tommy Stormo

Glimt fra menighetene
BREMSNES
Menighetsrådet er takknemlige for velviljen
rundt internasjonal gudstjeneste den 16.
oktober, og håper å kunne gjennomføre et
lignende arrangement også neste år.
Menighetens årsmøte for 2017 skal avholdes etter høymessen i Bremsnes kirke søndag 26. mars.
Det blir satt i gang en ordning med kirkeskyss i Bremsnes menighet. Ordningen
starter med skyss til høytidsgudstjenesten i
Kvernes kirke 1. juledag kl. 11.00, og etter
det skal det være kirkeskyss tilgjengelig til alle
gudstjenester i Bremsnes kirke og alle felles
gudstjenester på øya.
Interesserte kan kontakte Liv Øksenvåg Jansen

Ventetid
Ja, så er vi inne i adventstiden.
For alle som venter på noe, kan tiden
virke som den står stille.
For oss som arbeider med menighetssbladet, synes vi at tiden flyr avgårde fra det
ene nummeret til det andre.
Dette er det fjerde bladet som kommer
ut i år. Vi håper at dere alle sammen er
fornøyd med det dere får å lese der.
Dere er flinke til å bruke giroen som er
vedlagt bladet, og slik har vi midler til utgivelse. Vi takker alle og enhver for støtten.
Vi trenger hver krone.
Om dere har stoff eller nyheter som
dere har lyst skal være med i bladet, er
det bare å ta kontakt med Tommy.
Nå venter vi på julehøytiden som vi feirer til minne om Jesu Kristi fødsel.
De fleste av oss forbinder denne høytiden med kirkegang, familiehygge og kos.
Vi bør imidlertid også tenke på alle de
som ikke har muligheten til dette. Det er
mange som ikke har det så bra som oss.Vi
sender dem varme tanker, og har vi mulighet, kan vi også bidra med pengestøtte til
de som trenger det.
I julen er vi spesielt flinke til å møte opp i
kirkene, og det er kjekt å se. Som vanlig vil
dere finne oversikt over gudstjenestene
inne i bladet her.
Jeg vil ønske dere alle en velsignet
og fredelig julehøytid
og et godt nytt år.
Julehilsen fra

Anne Lise Vatne Eide
Leder menighetsbladet
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(tlf. 47400420), som vil formidle kontakt
med en god gjeng trivelige sjåfører. Det er
også mulig å melde seg som sjåfør dersom
man ønsker det.
Aud Skrudland og Lars Tore Ingeborgvik
ble enstemmig gjenvalgt som henholdsvis
leder og nestleder for Bremsnes menighetsråd.
Det er laget en samlet oversikt over det
diakonale arbeidet som blir drevet i Averøy.
Menighetsrådet vil jobbe for at det opprettes et felles diakoniutvalg for alle menighetene på øya.

EIDE
Bispekontoret har etterlyst diakoniplaner
for menighetene i Møre, og Eide har
benyttet sjansen til å hente opp sin plan
fra 2013, og ser for tiden på denne.
Diakoni er et satsningspunkt for Eide
menighet, og de vil gjerne utvide planen
med minst ett tiltak. En ser for seg en
hverdagsgudstjeneste etter gammel, kjent
liturgi og middag/mat etterpå.
Kirka skal forsøke utnyttet noe bedre.
Derfor ønsker en å fikse noen hyller og
kasser i barnekroken, der Jubelkorgjengen
blir utfordret til å komme med ideer. De
får 2000 kroner til disposisjon også.
På kjøkkenet er det foreslått hyller på
veggen, sittebenk med oppbevaringsmuligheter, for å få bedre plass der inne, samtidig som en fort kan få ting i gang. En
ønsker hyre inn en snekker eller to, som
godtgjøres fra blomsterfondet. Menighetsrådet hadde blitt veldig godt fornøyd
om man hadde blitt ferdig med arbeidet i
løpet av våren 2017, eventuelt hadde
brukt sommeren til det.

KVERNES
Kystpilgrimsleia går via Kvernes.
Menighetsrådet har fått informasjon om
pågående arbeid med å etablere en kystpilgrimslei med stoppested på Kvernes.
Rådet har drøftet menighetens rolle og
ansvar i dette arbeidet. Leder i rådet skal
sjekke opp hos andre menighetsråd som
også får stoppesteder, slik at en får koordinere innsats og målsetninger.
Kvernes menighetsråd ønsker å etablere
en besøkstjeneste basert på frivillighet.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.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

KORNSTAD
14. mars blir det konsert i Kornstad kirke,
med Solveig Leithaug og datteren Kari.
Det er bare å sette av datoen allerede nå.
Det er Nordmøre og Romsdal
Indremisjon (NRI) og menighetsrådet
ansvarlige for 50 % hver av et eventuelt
over- eller underskudd. Billettprisen er
satt til kr. 150 for voksne.

AVERØY KIRKELIGE FELLESRÅD
Averøy kirkelige fellesråd har i sitt møte
24. november vedtatt nye vedtekter for
gravplassene i Averøy som blir gjeldende
fra 01.01.2017. Det er ikke foretatt de
store endringene innholdsmessig, men
noen uklarheter er blitt presisert, og flere
emner er fyldigere omtalt enn tidligere.
Det er også tatt inn noen formaliteter
som ikke har stått utrykkelig i de gamle
vedtektene. Vedtektene er pr i dag til
godkjenning hos Møre bispedømme og vil
i tre i kraft fra 01.01.17 gitt at de er godkjent, men fellesrådet må altså avvente
godkjenning fra bispedømmet før de kan
gjøres gjeldende. Vedtektene vil, etter at
godkjenning foreligger, bli lagt ut på nettsiden vår, www.kirkeniaveroy.no, og vil finnes tilgjengelig på kirkekontoret og kommunens servicekontor for utdeling.
Ledere og nestleder i menighets- og fellesråd velges hvert år. Ny leder i fellesrådet er Martin Roald Waagen, nestleder er
Torbjørn Aae.

Andakten

Gud. Jeg vet at du er der, men jeg tror ikke på deg
Overskriften på denne andakten er ikke mine ord, det er en
setning som Per Fugelli har formulert. - Lege, professor i sosialmedisin og en aktiv samfunnsdebattant årtier.
De siste seks årene har han
hatt kreft. Det har også hans
offentlige stemme båret preg
av. Han har skrevet og
sagt mer om meningen
med livet, døden og om
det paradoksale fraværet av tro.

Møtt Per Fugelli
Jeg har møtt Per
Carina Møller Fugelli, hørt flere av
hans foredrag og lest
fengselsprest
noen av hans bøker.
Det han sier vekker ofte
gjenkjennelse hos meg. Jeg er enig med
ham i mye, men når det gjelder synet på
kirken og vår personlige tro er vi nok
mest uenige.
Fugelli liker ikke kirken og vår lange historie med maktmisbruk og undertrykkelser.
Kirken er et fellesskap av syndere
Noen av anklagene er berettiget, men jeg
ser allikevel på kirken som et hellig ufullkomment fellesskap av syndere som ikke
bare får, men også trenger Guds nåde.
Når det gjelder troen er Fugelli og jeg
muligens mer enige.Vi tror begge på en allmakt og en skaper. Men for Fugelli stopper
det der. Han greier ikke å få til en personlig relasjon med Gud. Ikke engang når han
gjerne vil tro, når han er syk og vet at han
skal dø.

Han kaller seg rasjonalist, det at han inni
seg kjenner at det må være en skaper forblir et paradoks. Utgangspunktet vårt er
altså likt. Jeg vet også at jeg er skapt, men
den vissheten leder meg til en personlig
relasjon med min Skaper - Gud.
Når livet røyner på
At mennesker vender om i gudstro når
livet røyner på, fremsettes noen ganger
som en anklage. - De som ikke tror i medgang har liksom ikke gjort seg fortjent til
Guds nærvær i motgang. Det er selvsagt
ikke sant!
De fleste mennesker er nok som Per
Fugelli eller meg. Gud som skapte oss, han
har satt sitt preg på oss. Han har gitt oss
en arv. Akkurat som barn som bærer med
seg genmateriale selv om de har ukjente
foreldre. Jesus kom til verden. Åpenbart
med arvemateriale fra sin kjødelige mor
Maria, men med tiden skulle det også bli
mer og mer synlig at han bar med seg
egenskaper fra sin himmelske far. Han
gjorde tegn og under som synliggjorde at
han kom fra Skaperen.
Påvirket av miljøet
I tillegg til arvematerialet henter vi med
oss miljøet vi kommer fra. Noen barn blir
født i land som ikke tillater kristen tro,
noen barn fødes inn i religionskritiske
familier, og noen barn fødes inn i fundamentalistiske strengt kristne menigheter
eller lokalsamfunn. Alt i livet preger vårt
forhold til Gud. Noen er stolte over hvor
de kommer fra, andre har behov for å
gjøre opprør. I voksenlivet formes vi
videre av omgivelsene fra skolemiljø og
arbeidsplasser. Vi tilpasser oss lett mange
ulike sosiale koder, verdisett og politiske

ideologier. Så lett tilpasser vi oss at vi ofte
ikke engang tenker over det.
Vi liker kanskje å tro at vi er selvstendige, autonome, reflekterte og enestående.
Men vi kan aldri bli rene produkt av oss
selv! Vi kommer alle fra et sted. Derfor
sier Per Fugelli med innblikk helt inn i
opphavs tid «Gud. Jeg vet at du er der - for
noen må ha skapt meg!»
En skjør tro skal få vokse
Og ut av en slik erkjennelse kan en liten og
skjør tro få lov til å vokse. Men så vet vi
også at vi formes i møte med andre. Vår
mer eller mindre bevisste evne til å la oss
påvirke av og tilpasse oss til livet og omgivelsene avgjør troens livsvilkår. I noen fellesskap vekkes troen til livet gjennom
anerkjennelse. I andre faser av livet blir
troen undertrykket av vonde hendelser
eller andres forakt.
En andakt som varer
Du har sikkert forstått at dette ikke en
andakt først og fremst om julen. Menighetsbladet skal stå seg til langt utpå vinteren, helt til neste utgivelse, men kanskje
kan allikevel bildet av Jesusbarnet si oss
noe om vår tro?
Han så ut til å være et ganske vanlig barn
av jorden. Født av Maria, oppdratt av sin
stefar Josef. Først med årene ble det sakte
men sikkert mer synlig at han også hadde
himmelen i seg!
«Gud. Jeg vet at du er der»
Du har skapt meg
Jeg bærer himmelen med meg

Følg med hva som skjer i menighetene på Facebook:
• Kirken i Averøy
• Eide menighet
På nettet finner du en utvidet versjon av
Menighetsbladet, flere bilder, mer tekst.

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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Min salme: Deilig er jorden
Da jeg fikk spørsmålet om jeg kunne skrive dette, var det første jeg tenkte: hvordan
skal jeg velge?! Det er jo så mange fine
julesanger og salmer. MEN; jeg kom fort
fram til, at om jeg skal velge en salme som
står i salmeboka faller valget veldig enkelt
på îdeilig er jordenî. Det er sikkert mange
som er enig med meg, men jeg skal skrive
litt om hvorfor.
Denne salmen husker jeg veldig godt fra
jeg var lita jente. Jeg husker den fra kirka
på julaften, i fra diverse juletrefester, juletregang og hjemme pleide vi å synge den
som bordvers på 1. Juledag. Det er med
andre ord mange gode juleminner knyttet
til denne sangen for meg.
For uten at det er en utrolig fin sang, er
det noe med høytideligheten i denne sangen også. Det synes jeg er fint, for jula ER
ganske høytidelig. Om vi en gang i blant,
innimellom alt styret vi har laget rundt det
å feire jul, tenker på hvorfor vi feirer jul;

Deilig er jorden
Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

ser vi at det som skjedde i stallen, og dette
budskapet denne sangen handler om, er
veldig høytidelig.
Fred over jorden, menneske fryd deg!
Oss er en evig frelser født!
Marthe Kristine Drøpping, Eide

EIDE BLOMSTERFOND

Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden,
menneske fryd deg.
Oss er en evig Frelser født
Tittel: Deilig er jorden
Melodi: Schleskisk folkemelodi
Tekst: Bernhard Ingemann
År: 1850

Flyktningetjenesten i Averøy og Eide
Både i Eide og Averøy bosettes det flyktninger. Den kommunale flyktningetjenestens arbeid innebærer blant annet bosetting
og oppfølging i forhold til bolig og ansvar for introduksjonsordningen som skal bidra til å kvalifisere flyktningene til å
komme ut i ordinært arbeid, eller til videre skolegang.

Eide blomsterfond har nå fått ei egen side under menighetens
nettside: http://eidemenighet.no/menighetsliv/eide-blomsterfond/
Her finner du mer informasjon om blomsterfondet.
Blomsterfondet er et alternativ til å gi blomster i en gravferd. I
stedet går pengene til forskjønnelse av kirkegården og pynting
med blomster i og utenfor kirka gjennom året. Det er Eide
menighetsråd som har ansvar for fondet, og regnskapet føres av
Eide kommune.Vi minner om at for å få ditt navn med på hilsenen som gis til de pårørende i en gravferd må du ta kontakt
med menighetskontoret på telefon eller e-post:
kirkeverge@eidemenighet.no. Du kan også ta kontakt med servicekontoret på Eide rådhus. Deretter gir du kr. 150,- eller mer
til konto 3932 62 09809.

Flyktningetjenesten er glad for frivillige som ønsker å bidra i
integreringen av de som blir bosatt i kommunen. Både i Eide og
Averøy arbeides det nå konkret med å få i gang språkkafé.
Dette skal være et tilbud for flyktninger og andre fremmedspråklige, slik at de har mulighet til å få praktisere muntlig
norsk. Mange av flyktningene gir uttrykk for at de mangler arenaer for å praktisere det de lærer i norskundervisningen.
Språkkafeen er ment som et bidrag for dette. Da er vi avhengig av frivillige som har lyst å være med - for eksempel en kveld
annenhver uke. Dette er et arbeid som ikke krever særlig forberedelse - man kan la praten gå fritt, eller samtale om ulike
temaer - fra nyhetsbildet, aktuelle ting som skjer i lokalsamfunnet, spille spill sammen osv.Vi håper også språkkafeen kan bidra
til å knytte bekjentskap mennesker mellom og at gevinsten
oppleves begge veier. Man kan i alle fall få anledning til å treffe
spennende mennesker fra ulike kulturer!
Vi oppfordrer alle som tenker at de har lyst å bidra inn i flyktningearbeidet, til å ta kontakt med oss i den kommunale flyktningetjenesten: Averøy kommune; Marte Vassli tlf 941 34
870 eller Lise Gaupset Kleven tlf. 908 02 431. Eide kommune; Ragnhild Brandshaug Vang tlf. 954 72 801. Servicekontoret
vil også være behjelpelig med å komme i kontakt med riktig
person.
Ellers håper vi alle vil være med å bidra til at flyktningene føler
seg velkommen til kommunene. Si hei, vær en god nabo, be med
deg noen til det frivillige arbeidet du allerede er en del av!
Ragnhild Vang
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- Jeg vil gi noe tilbake til samfunnet!
Enderias Gebregiorgis er 31 år. Han har
bodd her på Eide i snart tre år. Han kom
som flyktning fra Eritrea til Norge i 2013,
og bodde først på mottak i Namsos før
han fikk oppholdstillatelse og ble sendt til
Eide. Her har han gått på norskkurs før
han begynte i 3. klasse på Fræna videregående skole for å forberede seg til videre
studier.
Intervjuet av Ragnhild prest
- Etternavnet mitt betyr ´Gjør som engelen Gabrielª.
Jeg plukker opp Enderias på en av de kaldeste og mørkeste novemberdagene og
byr på fiskekaker og potetmos i presteboligen. Enderias smiler hele tida og svarer
entusiastisk på alle spørsmål. Han snakker
godt norsk, synes jeg.
- Det går bra å forstå norsk nå, sier han, men det er vanskeligere å snakke.
- Hva liker du med å være i Norge?
- Alt, sier han. - Nordmenn kan være litt
skeptiske, men man må bare bruke litt tid
på å bli kjent, så går det bra.
- Har du tips til hvordan vi kan ta i mot nye
flyktninger i lokalsamfunnet?
- Det er veldig hyggelig når folk sier hei til
deg på butikken, sier han, - selv om de ikke
kjenner deg!
Risengrynsgrøt er en favoritt
Han har fått smake mye forskjellig norsk
mat, og risengrynsgrøt er en favoritt.
- Odd Visnes har tatt med meg og de jeg
bor med på fisketurer.Vi fikk mange bøtter
med fisk, og vi både fylte fryseren og delte
ut til de andre flyktningene!, sier han entusiastisk.
Men absolutt alt er ikke så bra som det
kunne vært. Han savner familien og plassen
han har vokst opp på,Asmara. Han er likevel glad for å ha mange eritreiske venner i
Norge som han kan snakke morsmålet
tigrinja med.

I kirka på Eide
Han går gjerne på
gudstjeneste i Eide
kirke, og han har
vært med to ganger
på pilgrimstur på
Averøy med Eidekonfirmantene. I tillegg går han i den
eritreiske ortodokse menigheten i
Molde.
- Kirkene er forskjellige, men Gud
ser hva vi har inne i
oss, sier han. I den
eritreiske menigheten får de besøk av
en prest et par
ganger i måneden,
og ellers samles de
uten prest. Gudstjenesten starter
klokka seks om
morgenen og varer Enderias Gebregiorgis bor på Eide og er stadig å se i kirka på gudsgjerne i fire timer.
tjenester og annet. (Foto: Ragnhild Fuglseth)
- Det er mange
unge folk, og vi gjør ting på vår egen måte, og naboer og feirer med kaffeseremoni og
sier han. -Vi er mer opptatt av å bruke god mat.
Bibelen og snakke om Gud og troen. I opp- - Hvordan skal du feire jul her i Norge i år?
veksten var det mye fokus på helgenfortel- - Jeg har lyst til å reise til Oslo og besøke
linger, sier han. Og han har et betimelig venner der.
spørsmål som også mange av oss andre - Hvilke drømmer har du om framtida?
- Masse! sier han. - Jeg har lyst til å utdanlurer på.
- Hvorfor er det ikke flere unge som går i ne meg som sykepleier. Jeg vil gjerne få
de norske kirkene? Det er godt for oss å meg jobb, involvere meg i samfunnet og
hjelpe andre. Jeg har fått så mye her og vil
gå i kirka, sier han.
gjerne gi noe tilbake.
Intervjuet og måltidet er over og jeg kjøAnnen kalender
rer Enderias hjem, og det sludder ute.
- Hvordan feirer dere jul i Eritrea?
- Vi bruker den gregorianske kalenderen - Det var bra du ikke gikk hjem i dette
og feirer jul i januar. De siste årene har det været, sier jeg.
kommet mange nye tradisjoner fra Europa, - Jeg liker det egentlig litt, sier han, - å være
blant annet juletre! Men det viktigst er at ute i sånt vær som dette.
vi går i kirka på julaften og er våken hele Jeg smiler og takker for en trivelig etternatta. Så drar vi hjem og feirer med familie middag.

Deltok på Ungdomstinget 2016
Hvert år arrangerer Møre bispedømme ungdomsting. I år var temaet «Nåde - gratis og
ikkje til sals». På ungdomstinget er det et møte
der saker om kirka som opptar ungdom drøftes, og det velges et ungdomsråd. Hver menighet kan sende to delegater. Trygve Olav Nås
har vært to år på rad som delegat fra Eide
menighet.
- Hvordan var det å være på ungdomstinget,
Trygve Olav?
- Det var like morsomt som i fjor!
- Hva var det som var bra?
- Det er veldig sosialt. Jeg møtte igjen

mange folk som kjente meg igjen fra i fjor.Vi
hadde veldig mye forskjellig program, og alt
er lagt opp for ungdom.
- Hva var folk opptatt av å snakke om når det
gjelder ungdom i kirka?
- At aktiviteter for ungdom må bli mer synlig, og at det må være gode møteplasser for
ungdom.
- Vil du anbefale andre å dra på ungdomstinget?
- Det vil jeg anbefale på det aller sterkeste!
(Tekst/foto: Ragnhild Fuglseth)

Menighetsbladet for Averøy og Eide

7

Vi går til kirken
Søndag 18. des. 4. s i adventstiden
Luk 1,46-55 Marias lovsang
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer til menighetsarbeidet. Gospelgruppa.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Lørdag 24. des. Julaften
Luk 2,1-20 Jesus blir født
Averøy sykehjem kl. 12.00
Julegudstjeneste v/ Hoem.
Kornstad kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Haugen.Takkoffer.
Kvernes kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste v/ Haugen.Takkoffer.
Eide kirke kl. 14.00
v/Fuglseth. Krybbespill ved Eide menighets
aspirant- og barnekor.Takkoffer.
Eide kirke kl. 16.00
Julaftensgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
◆
Søndag 25. des. Juledag
Joh 1,1-14 Ordet ble menneske
Kvernes kirke kl. 11.00
Felles høytidsgudstjeneste for hele øya v/
Hoem / Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kirkekoret.
Eide kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
Nattverd.
◆
Man 26. des. Stefanusdagen/2. juled.
Matt 2,16-23 Barnemordet i Betlehem og
veien til Nasaret
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Hoem. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
◆
Lør 31. des. Nyttårsaften
Luk. 13, 6-9 Fikentreet som ikke bar fruk
Eide kirke kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store v/Fuglseth.
Lystog fra Eide barnehage til kirka kl. 15.30.
Ta med lykter med levende lys i, elektriske
stearinlys eller lignende.Vi går innom sykehjemmet.
◆
Søn 1. jan. Nyttårsd. / Jesu navnedag
Luk 2,21 Han fikk navnet Jesus
Kornstad kirke kl. 12.00
v/ Haugen. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Ordførerens nyttårshilsen.

◆
Søndag 8. jan. Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Vismennene finner Jesus
Kvernes kirke kl. 11.00
v/ Hoem/ Haugen / Stormo. Kirkespill.
Nattverd.Takkoffer. Fredagsklubben deltar.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søn 15. jan. 2. s i åpenbaringstiden
Matt 3,13-17 Jesus blir døpt
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 22. jan. 3. s i åpenbaringstiden
Joh 2,1-11 Bryllupet i Kana
Langøy kapell kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer. Den internasjonale bønneuka for kristen enhet.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Fuglseth.
1-2-3-gudstjeneste (utdeling av bøker og
cd til 1-, 2- og 3-åringene i Eide)
◆
Søndag 29. jan. 4. s i åpenbaringstiden
Luk 18,35-43 Den blinde ved Jeriko
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Hoem.
Bibelutdeling. Nattverd. Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 5. feb. 5. s i åpenbaringstiden
Mark 2,1-12 Jesus og den lamme
mannen
Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Hoem.
Bibelutdeling.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store v/Hoem.
Bibelutdeling.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 12. feb. Såmannssøndag
Luk 8,4-15 Såmannen og jordsmonnet
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Haugen.
Bibelutdeling.Takkoffer.

Eide: Ingen gudstjeneste.
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Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Fuglseth
og Stormo. Lys våken-gjengen deltar.
Utdeling av bibel til 6.-klassinger.
◆
Søndag 19. feb. Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1-9 Disiplene får se Jesu herlighet
Kvernes kirke kl. 11.00
v/ Haugen / Hoem. Dåp.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 26. feb. Fastelavnssøndag
1 Kor 13,1-7 Kjærlighetens vei
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/ Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kårvåg bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Onsdag 1. mar Askeonsdag
Matt 6,1-6.16-18 Gaver, bønn og faste
Kvernes kirke kl. 20.00
Aftensang. Kollekt.
Eide kirke kl. 19.00
v/Fuglseth.
◆
Søndag 5. mar 1. søndag i fastetiden
Matt 4,1-11 Jesus blir fristet
Kvernes kirke kl. 11.00
v/ Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 12. mar 2. søndag i fastetiden
Matt 15,21-28 Den kanaaneiske kvinnen
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 19. mar 3. søndag i fastetiden
Luk 11,14-28 Jesu makt over urene ånder
Langøy kapell kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 26. mar Maria budskapsdag
Luk 1,26-38 Budskapet til Maria
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.

Julenøtter
Til alle barn - en liten førjulsaktivitet
Svar på disse spørsmålene, og bli med i trekningen om et gavekort på en av våre lokale restauranter på en stor pizza. Du må
ha minst 4 riktige svar for å bli med i trekningen.
1) Alle tror de venter fordi det heter advent. Men hva
betyr egentlig advent? (Forkortelse for adventus
Christi)
a) Komme (Kristi komme)
b) Vente (Kristus venter på jul)
c) Gå (Gå ut og gjør alle til disipler og ikke
vent)
2) Alle har hørt om juleevangeliet. Men
hvor står det?
1. Mosebok 28, 1-9
Lukasevangeliet 2, 1-20
Markusevangeliet 1, 14-30
3) I hva slags bygning ble Jesus i følge Bibelen født?
a) Et stort kongeslott.
b) En stall.
c) Et skikkelig sykehus.
4) Hvem var Romerrikets keiser på den tiden Jesus ble
født?
a) Julius Cæsar b) Nero c) Augustus
5) Når levde Nikolaus, eller sankt Nikolaus som han
kanskje er mest kjent som, og som er opprinnelsen til
Santa Claus - den såkalte julenissen?
a) 300-tallet
b) 1500-tallet
c) 1900-tallet
6) De første vitnene til at Jesus var født hvem var de?
a) Romerske soldater
b) De vise menn
c) De fattige gjeterne fra Betlehemsmarkene
7) Hva het engelen som meddelte Maria
at hun skulle bli mor til Jesus?
a) Rafael
b) Gabriel
c) Uriel
Send svarene: Få hjelp av et eldre søsken eller en voksen med
Facebook-konto eller e-post og send rett svar til:
FB: PM-melding til Kirken i Averøy eller Eide menighet
E-post: trosopplerer@kirkeniaveroy.no
eller trosopplerer@eidemenighet.
Dere kan også sende et kort eller brev til
Menighetsbladet, Bruvollveien 11, 6530 AVERØY.
Du kan vinne: En stor pizza på Bella Panorama eller Averøy
Restaurant og Pizzeria.Vi trekker ut en vinner fra svarene vi får
fra Averøy og vi trekker ut en vinner blant svarene vi får fra
Eide.Vi blander besvarelsene fra begge kategorier barn/voksen
ved tekkingen.Vinnere blir offentlig gjort første uka på nyåret.
Søndag 2. apr 4. søndag i fastetiden
Joh 11,45-53 Ett menneske dør for folket
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Hoem.Takkoffer.
En minner om Kirkens Nødhj. fasteaksjon.

Vi trekker en vinner like over nyttår, så du kan delta i
konkurransen fram til 1. januar 2017. Send oss et
brev/kort, e-post eller privatmelding på Facebook.
Til alle ungdommer og voksne - en liten førjulsaktivitet
Svar på disse spørsmålene, og bli med i trekningen om et gavekort på en av våre lokale restauranter på en stor pizza. Du må ha
minst 5 riktige svar for å bli med i trekningen.Vi gir alternativer
på spørsmålene.Vet du ikke svaret, kan bibelen.no kanskje gi en
del av disse svarene.
1) Alle har hørt om juleevangeliet. Men hvor
står det?
a) 1. Mosebok 28, 1-9
b) Lukasevangeliet 2, 1-20
c) Markusevangeliet 1, 14-30
2) De tre vise menn skal etter tradisjonen
hete noe. Hva var navnene?
a) Jonatan, Jesper, Kaper
b) Melchior, Balthasar, Kaspar
c) Kaspar, Johnatan, Balthasar
3) Hvorfor måtte Maria føde
Jesus-barnet i en stall, i følge den
nye bibeloversettelsen?
a) Det var ikke rom i herberget.
b) For det var ikke husrom for dem.
c) Fordi ingen ville ta inn fremmede.
4) “Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden
blant mennesker som Gud har glede i”. Kjent sang som
brukes i alle gudstjeneser og som finnes i Bibelen. Når
og hvem deltar i handlingen?
a) Gjeterne sang for Jesus-barnet.
b) Englene sang for gjeterne.
c) De vise menn sang for Jesus-barnet.
5) Hvem var landshøvding i Syria da
Jesus ble født?
a) Sakarja
b) Kvirinius
c) Pontius Pilatus
6) Hvor måtte Jesu foreldre reise fra og til, da de skulle
innskrives i manntall?
a) Fra en by i Judea, til en by i Samaria.
b) Fra en by i Samaria til en by i Galilea.
c) Fra en by i Galilea opp til en by i Judea.
7) Når skal Jesus ha blitt født, etter nærmere beregninger?
a) år 0
b) Mellom 4-7 år f. Kr. c) År 2 e. Kr.
Vi takker våre
sponsorer:

Søndag 9. apr Palmesøndag
Joh 12,12-24 Inntoget og grekerne
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.

Eide: Ingen gudstjeneste.
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DØPTE
Kvernes sokn
02.10 Sigrid Haga
27.11 Iben Skarvøy
Bremsnes sokn
16.10 Ingrid Adelen Lilleby
20.11 Theo Alexander Gjengstø
(døpt i Eide kirke).
04.12 Magne Folland Storvik
04.12 Sandra Da Veiga Aunan
04.12 Diulia Emilyn
Da Veiga Nigres Aunan

Eide sokn
09.10 Milian Brevik Skarbø
23.10 Åsa Krakeli Almås
Kornelia Gaustad
Emma Svenøy Storvik
06.11 Silvia Halås Aalbu
20.11 Edvin Dyrhaug Stakvik
Ingrid Angelica Heilevang
Theo Alexander Gjengstø

VIGDE
Bremsnes sokn
08.10 Elin Johansen og
29.10

Leif Inge Karlsen
Mette Lind og
John Helge Simmersholm

Eide sokn
08.10 Lisbeth Bjørnerem og
Halvor Storvik

DØDE
Kvernes sokn
28.09 Øyvind Ovesen f. 1941
07.10 Aud Elin Aae f. 1951
11.10 Svenn Arild Årvik f. 1956
Kornstad sokn
21.09 Gerd Magnhild F. Hagen f. 1948
14.10 Elsa Bjellvåg f. 1947
16.11 Gunfrid Nedal f.1933
Bremsnes sokn
26.09 Malfryd Solveig Kvarsvik f. 1930
29.09 Anders Edin Hoel f. 1930
26.11 Laurits Jentoft Kvarsvik f. 1921
Eide sokn
19.10 Helen Oddny Eide Bach f. 1948
30.10 Birgit Leikny Bolli f. 1944
14.11 Ellinor Janne Nogva f. 1955
14.11 Norunn Marie Viggen Lyngstad
f. 1935
30.11 Eivind Bjarne Halås f. 1935

Kirkegårdene i Eide

Det er til daglig kirkevergen i Eide som har ansvaret for driften
av kirkegårdene. I Eide vil vi ta i bruk lovverket fullt ut i fremtiden og be om både søknad om godkjenning av minnesmerker
som er utenfor det vi finner i katalogene fra gravsteinsfirmaene
og melding når et minnesmerke settes opp.

Eide kirkegård ved kirka. Foto: Reidar Johnsen.

I Eide er vi så heldige at vi snart har ferdigstilt byggetrinn 2 på
Eide nye kirkegård. Byggetrinn 1 ble tatt i bruk i 1986 med 417
tilgjengelige graver. Byggetrinn 2 vil i tillegg til et lignende antall
graver ha plass til en navnet minnelund og mulighet til anonym
minnelund. Dette kun for urner.
Navnet minnelund
En navnet minnelund vil ha et monument som man fester plakett
med navnet på avdøde på og hvor det ikke er lagt opp til at de
pårørende skal ha noe ansvar for pynting og stell.
Våre kirkegårder vil fortsette å hete det samme som de gjør i
dag, fordi de allerede har fått sine eiendomsnavn. Nye anlegg skal
i fremtiden hete gravlunder. Kirken har forvalteransvaret for
gravlundene på vegne av hele samfunnet og det gjelder da alle
tros- og livssynssamfunn.Vi vil få tilrettelagte graver for muslimer
på Eide nye kirkegård. Det inviteres til årlige møter på prostinivå
med andre tros- og livssynssamfunn for gjensidig informasjon og
kommunikasjon.

Fine utstillingsvindu
Vi ser gjerne at våre kirkegårder er fine utstillingsvinduer for vår
kommunes egenart som gravsteinsleverandør. Det skal likevel
være rom for nytenking i både materialer og nyskaping ellers
innenfor sømmelighetens grenser. Hvor denne grensen befinner
seg er ikke en faktakunnskap, men kirkelig fellesråd er ankeinstans for kirkevergens avgjørelse og bispedømmerådet er ankeinstans for vedtak i kirkelig fellesråd.
Kirkegårdene skal være steder for ro og ettertanke og vi tenker ikke at det nødvendigvis skal være til parkmessig bruk for
øvrig. Kirkelig fellesråd arbeider nå med hvordan Eide nye kirkegård skal se ut når det gjelder benker, vannposter og søppelhåndtering. Inngjerding og porter er også noe vi må ta stilling til.
Anne-Lise Johnsen
Kirkeverge i Eide

Rom for mangfold, men ...
Det er kirkelig fellesråd i Eide som legger føringer for hvordan
kirkegårdene skal være. Det skal være rom for mangfold innenfor et regelverk som er i lovs form når det gjelder dimensjoner,
vekt og krav om sømmelighet.
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Gi en annerledes julegave!
Eide menighets lyd- og bildeprosjekt vil samle inn penger
til å kjøpe inn to gode lydanlegg til stuene på Slettatunet og
Furutoppen til ca. 10.000 kr. pr. stk.Vi har andakt hver tredje uke og får ofte tilbakemelding om at det er vanskelig å
høre oss.Vi tror at et taleanlegg av god kvalitet vil hjelpe på dette.
Det vil også kunne brukes til kulturelle arrangement og andre
aktiviteter. Du kan gi et bidra til prosjektet på kontonr. 3932 20
00573. Merk innbetalingen med «lyd og bilde».Vi selger også et
«gavekort». Et valgfritt beløp går til innsamlingen, og kortet til
mottakeren. Der står det at de har vært med og gitt god lyd.
Kortene kan kjøpes på menighetskontoret eller på sykehjemmet
(kun kontooverføring eller giro), eller bestilles ved å sende e-post
til: prest@eidemenighet.no. Følg med på eidemenighet.no/Eide
menighet på Facebook for å se hvordan det går med innsamlingen!
Ragnhild Fuglseth

Trosopplæring i Averøy og Eide
Eide bedehus
Søndagsskolen
Juletrefest 27. des.
kl.15.00
søndager kl 11-12
på Eide bedehus
29. jan / 12. feb
12. mar / 26. mar
23. apr

Eide
22. januar:
1-2-3-gudstjeneste

Ungdomsklubb
13. jan
10. feb
10. mar
7. apr
5. mai
2. juni
Vi gjør oppmerksom på at det er
satt opp kun en
kveld i måneden.
Det blir derfor
ikke tilbud om
ungdomsklubb
alle fredager
som tidligere.

3. apr: Barabbas

AUK
6. jan / 20. jan
27. jan / 10. feb
10. mar / 24. mar
21. apr / 28. apr

10.-11. feb.
Lys våken
12. feb.
Bibelutdeling
3. mar-5. mar
Konfleir

Averøy:
6. januar:
Fredagsklubben
8. januar:
Gudstjeneste med
Fredagsklubben
10.-12. mar
Konfleir
5. apr:
Barabbas

Husk fasteaksjonen i april. Konfirmantene
kommer med bøsser på det meste av
Averøy og Eide.
Kode B - 3 samlinger rett etter
skoletid, på skolene og en
avsluttende felles samling på Bruvoll bedehus / Eide
kirke
De som får bibel i år, blir invitert.
De som går i tredje
klasse blir invitert
til å en spennende
ettermiddag i en av
kirkene våre og de
blir med på gudstjenesten søndag.

Min kjære, dyrebare Jesus.
Jeg mente ikke å overta din plass.
Jeg bringer bare leker og ting,
og du bringer kjærlighet og nåde.
Folk gir meg lister over ønsker
og håper at de skal gå i oppfyllelse.
Men du hører hjertets bønner
og lover din vilje skal skje.
Barn forsøker å være snille
og ikke gråte når jeg besøker dem;
men du elsker dem uten forbehold
og den kjærligheten vil aldri ta slutt.
Jeg etterlater kun en sekk med leker
og midlertidig glede for en kort tid;
men du etterlater et hjerte av kjærlighet,
fylt av hensikt og mening.

Husk: Det er Jesu
bursdag vi feirer.
Ta ham med på
feiringen.

Jeg har mange tilhengere
og hva man kan kalle berømmelse,
men jeg helbredet aldri blinde
eller forsøkte hjelpe lamme.
Jeg har rosenrøde kinn
og en stemme fylt med latter;
men ingen naglemerkede hender
eller et løfte om evig liv.
Du kan finne mange av meg
i en by eller på et kjøpesenter;
men det er bare en allestedsnærværende deg,
som kan svare på en synders rop.
Og derfor, min kjære, dyrebare Jesus, kneler jeg her for å be;
for å tilbe og hylle deg, på denne, din hellige fødselsdag.

Konserter i kirkene
Kvernes kirke
Søndag 18.12 kl.19.00
Julekonsert med Kvernes musikkorps
Bremsnes kirke
Søndag 18.12 kl.19.00
. Julekonsert med Roy Bøe m.fl.
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Neonpar ty i Eidehallen

Glimt fra neonpartyet i Eidehallen i oktober 2016. (Foto: Ragnhild Fuglseth)
Trosopplæringen i Eide menighet og deltakerne på lederkurset VIP arrangerte
Neonparty i Eidehallen fredag 21. oktober.
Arrangementet var annonsert på Facebook, og vi så etterhvert at dette kom til å
bli veldig populært! Heldigvis fikk vi tak i
mange voksne til å være vakter. Vi samlet
til slutt over 240 ungdommer fra Eide,

Averøy, Fræna, Molde, Gjemnes og
Nesset! Ja, til og med fra Ålesund kom
visstnok ungdommer.
Ungdommene var kledd og sminket i
neonfarger, og koste seg med musikk, dans,
mat og fotball. Kvelden ble avsluttet med
ungdomsgudstjeneste med tema «Be in
the light» om Jesus som verdens lys. Takk

Under stjernene i Eide kirke

Sterkt møte med Kai

Det ble et sterkt møte med Kai Johannessen, da han besøkte AUK i 4. november.
Som 17-åring ble han satt i fengsel, og han
kunne fortelle hvordan Gud møtte ham
der i fengselscellen og han fortalte entusiastisk hvordan han ble frelst. I dag er Kai
gift, har tre barn og reiser rundt og forteller om Jesus. (Foto/tekst:Tommy Stormo)

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Postboks 18, 6538 Averøy
til ungdommene fra lederkurset, ansatte
og frivillige voksne som gjorde en kjempeinnsats for å få til dette!
Ragnhild prest
Søndag 20. november samlet Eide menighets aspirant- og barnekor sammen til fullsatt kirke med sitt «Under stjernene». Her
får vi en del av historien som leder opp til
historien som fortsetter med deres årlige
krybbespill på julaften.
Vi fikk se de tre vise menn som var på vei
til Betlehem, vi fikk se Maria og Elisabeth,
to kvinner som var blitt med barn på
underfull måte og engelen som brakte
budskapet til de to familiene. Dirigent
Anders Robert Sandvik hadde satt sammen flere kjente og noen ukjente sanger til
dette nye sangspillet, og sammen med
Ranghild prest, og Nils Benny som skuespillere innimellom sangene, ble dette en
veldig trivelig, morsom og koselig liten
time i kirka.
(Foto:Tommy Stormo)

Lys våken-gjengen i Bremsnes kirke

Vi har flere
bilder og
tekst om
årets Lys
våken-gjeng
på Averøy i
nettutgaven.

