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Junikv eld
Vi sitter i slørb lå junikv eld
o g svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser har dob belt liv,
f or di vi sanser det sammen.
Se - sko gsjøen ligg er o g skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og b lankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.
Og hegg en v ed grinda br enner så stilt
av n ykv eikte b lomsterkvaster.
Nå skjelv er de kvitt i et pust av vind,
- det er som om noe haster...
Å, fl ytt deg nærmer e inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svimlende kor t den stund
vi mennesker er sammen
Hans Børli

KVERNES
63. årgang

Serie i menighetsbladet
Vi ser nærmere på bibeltekster.
Ragnhild Fuglseth har skrevet om
teksten med god hjelp fra Bruce
Malina (The New Teastament World)
og Luke Johnsons Lukas-kommentar.

Hvorfor denne teksten?
Hver gang det er dåp leser vi om hvordan Jesus tar i mot barna. Jesus
sier at vi må ta i mot Guds rike slik som et lite barn. Når vi leser videre
i bibelteksten finner vi en kontrast: en en fortelling om en rik mann.Vi
møter en voksen som lurer på hvordan han skal arve evig liv. Jesus ber
mannen selge alt han eier og følge ham. Mannen blir satt overfor et
valg. Skal han gå tilbake til livet sitt, eller gi fra seg alt og følge Jesus? Disse
tekstene finner vi også hos Matteus og Markus. Lukas er den som forteller oss minst, mens spesielt Markus’ fortelling er mer utbrodert.

Bildene er hentet fra freeimages.com
(Matan Bouganim) og wikipedia.no
(Heinrich Hoffmann)

DYKK I
BIBELEN
Luk 18, 18-23 - Den rike mannen
Et medlem av Rådet kom og spurte ham:
«Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve
evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én - det
er Gud! Du kjenner budene: Du skal ikke
bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal
ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal
hedre din far og din mor.» Han svarte: «Alt
dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da Jesus
hørte dette, sa han til ham: «Én ting mangler
du ennå: Selg alt du eier, og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom
så og følg meg!» Men da mannen hørte
dette, ble han dypt bedrøvet, for han var
svært rik.
(bibelen.no/Det norske bibelselskap 2011)

Hvem er den rike mannen?
Mannen presenteres i Luk som en archån, en leder, her: et medlem i
jødenes høye råd. Han er en lovtro jøde som holder budene, og han
er svært rik - plousious. Å være rik kunne bety at man ble sett på
som grådig, fordi man hadde mer enn andre. Men i praksis var det
også et stort ansvar. Mannen hadde nok store eiendommer, mange
dyr og tjenere. Han var en viktig person i samfunnet både som religiøs leder og som jordeier. I den gruppa han var en del av, gjorde han
de riktige tingene for å få ære. Men så ser han at i gruppa rundt Jesus
er det andre verdier som gjelder. Stemmer de overens med det livet
han lever? Lurer han på om han skal velge noe annet, eller ønsker han
en bekreftelse på at hans fromhet er god nok? Eller vil han provosere
Jesus? Uansett gjør han noe uventet for en mann som han - han kommer til Jesus og spør hva han skal gjøre for å arve evig liv.

Å bli som barn
Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Egentlig
har Jesus allerede svart mannen. Bli som et
barn! Barna har evnen til å ta i mot og til å
vise tillit. De er avhengige av kjærlighet og
omsorg. Alle trenger Gud! Status eller rikdom
hjelper oss ikke til evig liv. Det er Guds kjærlighet som er den største skatten. Å tro er å
ta del i et annerledes fellesskap, der de små
blir store og de store små. For mannen innebærer kanskje det å bli som et barn å kvitte
seg med rikdom, status og ansvar - selv om
det koster. Hva innebærer det for oss?

Forslag til videre arbeid med teksten
* Les mer: Sammenlign teksten hos Matt, Mark
og Luk. Les gjennom Lukasevangeliet med blikk
for det som har med rikdom og fattigdom å
gjøre.
* Gjør noe: Se på barn som leker, ta del i
leken.Tenk på hva det innebærer å ta mot
Guds rike som et lite barn.
* Reflektér: Rikdom kan gi oss evne til å hjelpe
andre og ta ansvar. Men det kan også gjøre at vi
ikke lenger ser verdien av det vi har, eller at vi
aldri synes vi får nok. Hva kan vi gjøre for å
bruke rikdommen på en god måte?

Jesus og disiplene
Disiplene til Jesus har forlatt det de hadde. De har satt Jesus foran sin egen
familie og sitt arbeid. De blir sendt ut uten nistemat og penger og må stole
på Gud. Samtidig har de blitt del av et nytt fellesskap, en ny familie med nye
verdier. Det er ikke alle Jesus møter som blir utfordret til dette. Det er
ingen tvil om at noen fortsatt må arbeide eller ta seg av familien. Noen må
kunne ta inn disiplene på deres vandringer og gi dem mat. Men de som velger å forlate alt og følge Jesus blir ikke distrahert av rikdom eller status, for
dem er det enklere å sette Gud først.

Mannens valg
Den rike mannen er en av dem som får utfordringen om å selge alt han eier
og følge Jesus. Men det vil være en radikal handling for en som han. Han ville
måtte bryte med av sin egen gruppe og gå fra ansvaret for mange som kanskje
er avhengig av ham. Samtidig er det han får, en ny familie og en ny sammenheng
der andre verdier er viktigst, og der skatten i himmelen er større enn den på
jorda.Vi vet ikke hva mannen velger, men vi leser at han blir lei seg. Det er vanskelig for en som eier mye å komme inn i Guds rike, sier Jesus: Det er lettere
for en kamel å gå gjennom et nåløye. Likevel: alt er mulig for Gud. Kanskje er
det håp for den rike mannen?
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Sett og hørt

KIRKENS FOLK I EIDE
• Kirkekontor: tlf 71 29 61 84
eidemenighet.no
• Sokneprest
Ragnhild Fuglseth M: 906 35 391
prest@eidemenighet.no

• Kirkeverge
Anne-Lise Johnsen tlf 412 48 664
kirkeverge@eidemenighet.no

«Hjerte taler til hjerte»
- slik var temaet for bispevisitasen i
Averøy nå på forsommeren.
«Hjerte taler til hjerte» er et gammelt ord.
For oss fikk dette ordet ramme inn hele
mangfoldet i det biskop Ingeborg fikk se
mens hun var på besøk. «Hjerte taler til
hjerte» - det er et ord om det vi har fått ta
imot fra alle som har gått foran og tråkket
opp stier for oss. Det er et ord som sier
noe om det som skjer mellom oss når vi
deler det som er viktig for oss, og det er et
ord om det som bærer hele kirken: at Guds
hjerte er åpent for oss.
Så har biskop Ingeborg vært her. Hun har
hilst på barnehagebarn og på frivillige i organisasjoner og kristenliv; vi har feiret skolegudstjeneste og vært på sykehjemsbesøk;
biskopen har svart på spørsmål fra sjuendeklassinger, spist frokost med speiderne og
mye, mye mer enn det. Og vi som har fulgt
henne rundt, har fått høre henne fortelle
mange ganger hva en biskop er for noe: En

Fra redaksjonen:
Vi har fått inn mange positive tilbakemeldinger på Menighetsbladet. Takk for at dere
fortsetter og støtte opp om bladet med
bidrag. Det trenger vi også framover. Vi er
avhengig av en jamn strøm med bidrag for å
kunne klare å gi ut bladet. Vi har derfor
bestemt at vi kommer til å legge ved giro i

biskop er en som ser. Selve ordet betyr
«den som fører tilsyn» - eller rett og slett
«den som ser».
Det er godt å bli sett. Det er godt når noen
er interessert, når noen hører på oss, bryr
seg, er med på det som er viktig for oss.
Når vi opplever at vi er sett og hørt, våger vi
oss frampå - våger vi å være synlige som oss
selv.
Om det går dager, uker, måneder og år, og
det skulle gå så galt at vi ikke husker mer
enn én ting fra bispevisitasen, så håper jeg
det er dét vi husker: At vi er sett. Og ikke
bare av biskop Ingeborg, men av en Gud
som alltid er større enn vi kan forstå. Slik at
vi fortsatt kan tale med hverandre hjerte til
hjerte - og våge å løfte våre hjerter, åpent
og ærlig, til ham som alltid ser og alltid
hører.
God sommer!
Sigurd prest
bladet to ganger i året. Vi håper og tror at
dette vil gjøre det enkelt for de fleste og
støtte.
Takk for at du er med og bærer dette ansvaret.
Hilsen fra
styret i menighetsbladet
v/leder Anne Lise Vatne Eide
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• 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

• Trosopplæringsmedarbeider
Lill Iren Dyrhaug Ness
tlf. 932 14 626

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

www.kirkeniaveroy.no
• Sokneprest i Bremsnes
Sigurd Andreas Widvey Haugen
Kontor: 45879208/M: 950 70 027
sokneprest.haugen@kirkeniaveroy.no

• Sokneprest i
Kvernes/Kornstad
Magne Hoem
Kontor: 45879211/M: 917 26 236
sokneprest.hoem@kirkeniaveroy.no

• Kirkeverge
Kristian Futsæter
Kontor: 45879087 / M: 91326730
kirkevergen@kirkeniaveroy.no
• Kirkegårdsansvarlig
Rolf Rånes K:45877301/M
91158833
feste@kirkeniaveroy.no
• Kantor Chris Clifton
Kontor: 45877301/ M: 91608207
kantor@kirkeniaveroy.no
• Trosopplærer (se under Eide)

Forsidefoto: Øystein Klakegg

Glimt fra menighetene
KORNSTAD
Vielser utenfor kirka? Det var et spørsmål
menighetsrådet drøftet på møtet i april.
Det er kommet inn et ønske om at
Håholmen skal tas i bruk som vielsessted.
Men dette er ikke godkjent til slik bruk
enn så lenge. Menighetsrådet var også
innom spørsmålet om det er rett å legge
vielser utenfor kirkerommet og om det
er rett å la et kommersielt sted å få ha
vielser? Kostnader og tidsbruk for presten var også spørsmål som ble reist. Kan
et vigslet rom på Håholmen være løsningen? Saken ble ikke avsluttet på dette
møtet, men tas opp til videre behandling
til høsten. Saken skal også i så fall fremmes
Friluftsgudstjeneste på Sørheim har
vært et ønske fra styret på Sørheim. Nå
får de ønsket sitt oppfylt, når menigheten
flytter gudstjenesten ut til leirstedet 11.
september.
Menighetsrådet hadde også en idemyldring rundt rådets oppgaver slik det framkommer i Kirkelovens ß 9. «... sin oppmerksomhet på alt som kan gjøres for å
vekke og nære det kristelige livet i soknet,
særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt,
syke og døende betjent med det, døpte
gis dåpsopplæring og at barn og unge er
samlet om gode formål og legemlig og
åndelig nød avhjulpet.» Idéene som kom
fram var blant annet å arrangere søndagsskoletilbud i menighetshuset når det er
gudstjeneste i kirka, slik at det blir lettere
for barnefamilier å ta turen. Menigheten
må motiveres til å møte på gudstjenesten,
og dette vil igjen skape engasjement og
kanskje flere kan delta med sang og dans.
«Åpen kirke» er et mulig tiltak, der en kan
finne roen. Rolig musikk, dans, meditasjon,
bønnevandring inne og ute. Trosopplæringen blir også utfordret, med å arrangere konfirmantreff året etter de ble konfirmert. Flyktninger må kunne inviteres til
det som skjer i kirka, kirkehistoriekvelder
kan arrangeres og det må fokuseres på
diakoni, som de fleste av disse tiltakene
nevnt over kan være gode eksempler på.

Marit Skarset og Marianne N. Aae arbeider videre med idéen «Åpen kirke» og
satser på at det kan gjennomføres høsten
2016. De andre idéene tar rådet med seg
videre i sitt virke og saken kommer på
sakskartet også neste vår.

EIDE
Eide menighet har kjøpt inn ny gravramme i strekkmetall. De gamle trerammene
ved Eide kirkegård er derfor byttet ut
med nye strekkmetallrammer, noe som vil
bedre forholdene mye for de som bærer
kistene inn på grava. Foreløpig er det bare
på en av kirkegårdene for å se hvordan
det fungerer. men målet er at alle tre kirkegårder skal få hver sin.
Kirkevergen har fått oppjustert sin stillingsstørrelse med 5 % fra 1. januar. Pr.
tiden har altså Eide menighet kirkeverge i
80 % stilling.
Fellesrådet ber leder Trygve og nestleder
Anne Lise utarbeide nytt forslag til ny og
oppdatert stillingsbeskrivelse for kirkevergestillingen.
Kirkebakkekaffekomitéen har de siste
årene bestått av Åsta Sørvik og Oddrun
Hoset Strand. Det gjør den fortsatt, og de
har spurt og fått mange lag og organisasjoner til å ta ansvar for kirkebakkkekaffen også denne sommeren. Takk til alle
som stiller opp!
Gudstjenesten under Eidedagene i august,
(21. august) blir holdt på Skarvøya, der
den gamle bomstasjonen sto på
Atlanterhavsveien.
Lokal grunnordning (gudstjenestene) er i
endring i Eide. Menighetsrådet vedtok i
2013 den grunnordningen en bruker i dag.
Men noen små justeringer er tenkt gjort.
Til menighetsrådsmøtet i juni foreslår
menighetsmøtet, som ble holdt i april, at
en flytter syndsbekjennelsen til før Kyrie.
I tillegg foreslås det at menigheten sitter
under 1. og 2. tekstlesning, og en kan også
sitte under første og siste salme.
Forslaget sendes tjenestevei til biskopen
for endelig godkjenning.

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.

BREMSNES
Bremsnes menighets misjonsprosjekt har
vært det samme i mange år, og menighetsrådet ønsker å inngå en ny misjonsavtale. De har vedtatt å støtte Refugee
Alliances arbeid i Meheba, Zambia, og
undersøker mulighetene for å inngå en
slik avtale og for å gjøre menigheten
bedre kjent med Refugee Alliance og
arbeidet denne organisasjonen driver.
En arbeidsgruppe fra menighetsrådet har
hatt møte med flyktningkonsulenten i
Averøy for å utforske hva menigheten kan
gjøre for å være med på å ta godt imot
flyktningene som kommer til kommunen
vår. Menighetsrådet har vedtatt å være
med på å arrangere internasjonal kafé på
kommunehuset, og å arrangere en îkirkedagî, der de flyktningene som ønsker det
kan bli bedre kjent med Den norske kirkes gudstjeneste, liturgi og salmetradisjon;
og med menighetsmedlemmer her på
Averøya.
Menighetsrådet arbeider også med muligheten for å arrangere en salmekveld i
løpet av høsten.

Følg oss på Facebook:
• www.facebook.com/eidemenighet
• Søk opp Kirken i Averøy
På nettutgaven som kommer på hjemmesidene til
menighetene i Averøy og Eide, vil det bli flere
bilder fra visitasen og flere bilder fra konfirmasjonsleirene, blant annet. Følg med!
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Eide 71 29 96 70 • Averøy 71 51 21 22
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Andakten

- Hjelpe til ved å be

«- Også dere må hjelpe til ved å
be for oss. Når mange ber, vil
takken for den nådige hjelp vi
får, stige opp fra manges munn.»
2.Kor 1,11.
Flere steder i sine brev kommer Paulus med oppfordringen:
Be for oss!
Søndagsskolen delte for noen år
siden ut et «selvlysende»
kort med denne overskriften: Det nytter å be!
B&C (be og se hva som
skjer) var tittelen på
kort fra Laget.
Det er makt i de foldede hender, synger vi.
Ellen Aae
Ofte føler vi oss makpensjonist
tesløse når vonde ting
skjer. Skal vi være mer frimodige å be om hjelp, og være til hjelp for
hverandre i bønn?
«Når mange ber, vil takken for den nådige
hjelp vi får, stige opp fra manges munn.»

Hjertestarter i Eide kirke

18. mai var Guttorm Skovly fra Norsk Folkehjelp
på Eide og kjørte kurs for 10 ansatte og menighetsrådsrepresentanter.

Når dette leses i Menighetsbladet, har
Eide helselag offisielt overrakt sin gave til
Eide kirke. Gaven er en hjertestarter, som

Nye toaletter i Kvernes kirke

Splitter nye toaletter og vaskerom er på plass i Kvernes kirke. Et vanlig toalettrom
og et tilpasset handikapede. (Foto:Tommy Stormo)
Tidens tann har måtte bite i porselenet i Kvernes kirke. For toalettene og «vaskerommet» er nå oppgradert så det er en fryd.
- Det som var, var lite hensiktsmessig på alle mulige måter. Da
vi endelig fikk midlene til å gjøre jobben på plass, gikk vi i gang
på rehabiliteringen av denne delen av kirken. Utbygget under
tårnet har blitt delt opp i to toaletter og et lite vaskerom, foruten litt garderobeplass, forteller kirkeverge Kristian Futsæter.
Fortidsminneforeningen driver stort på Kvernes, med rundt
18 000 besøkende hver sommer. Så de hadde også bruk for
gode toalettforhold til alle disse gjestene/turistene.
- De bidro derfor med midler til prosjektet, forteller Futsæter.
Det er Mork Snekkerverksted som har gjort jobben, og resultatet ser ut til å ha blitt veldig bra og tjenelig for de som er på
besøk i en av kirkene på Kvernes. Lokalene sto ferdige til påske.
Tommy Stormo

fikk sin plass i Eide kirke fra 18. mai. Da
var det nemlig kurs for 10 ansatte og
menighetsrådsmedlemmer.
May Britt Halås, leder i Eide helselag,
overrakte offisielt hjertestarteren til
menigheten på gudstjenesten 19. juni
(sjekk gjerne Facebooksiden vår for bilder
og så videre, og i det nettbaserte
Menighetsbladet som kommer snart).
Det var Eide helselag som kom med
idéen og sto bak finansieringen av både
selve hjertestarteren og det første kurset
der 10 personer fra staben og menighetsrådet møtte opp og fikk oppdatert seg på
førstehjelp - hjerte- og lungeredning, som
det heter. Guttorm Skovly fra Norsk
Folkehjelp var på Eide 18. mai og kjørte
kurset, og der var det full innsats fra alle
tilstedeværende. Disse kan nå bruke hjertestarteren, og må gjerne kontaktes om
det skulle oppstå noe i Eide, mens en må
vente på ambulansen og dens personale.
- Vi må få si at det nå finnes minst fire
hjertestartere i Eide sentrum, som er tilgjengelig på forskjellig vis og forskjellig
tidspunkter. Det finnes i brannbilen, det er
en i idrettshallen og selvsagt på legekontoret. I tillegg finnes det nå altså en i kirka.
Det er flere som har nøkkel til kirka, som
kan kontaktes om det skulle bli behov, sier
kirkeverge Anne-Lise Johnsen.

Sokneprest Ragnhild Fuglseth, menighetsrådets Erling
Lyngstad, organist Anders R. Sandvik og menighetsrådsleder Anne Lise Vatne Eide
var noen av de som kurset seg på hjerte/lungeredning og hjertestarter.
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www.auto8-8.no
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Bispevisitas i Averøy
Mange var med og
feiret gudstjeneste på
Kvernes på siste visitasdag, søndag 5. juni.
Biskop Ingeborg
Midttømme og hennes følge fikk oppleve
at ordfører og bispedømmeleder leste
tekster, speidere kom
med flaggborg, det
var barnedåp og kirkekoret sang, for å
nevne noe.
(Foto:Tommy Stormo)

Det skjer mye i Averøy! En kort, hektisk uke har biskop Ingeborg
Midttømme vært på visitas i
Kvernes, Kornstad og Bremsnes
sokn.
På forhånd var besøket grundig forberedt
av kirkestab og menighetsråd. En visitasmelding med beskrivelse av menigheter og
kommune var oversendt Molde, og vi fikk
møte en biskop som var godt orientert
om Averøy. îDet er vel ingen kommune i
bispedømmet jeg har besøkt så ofte som
turist,î røpte hun.
«Hjerte taler til hjerte» var satt som
tema for visitasen - og gjennom tre travle
dager skulle biskop Ingeborg komme på
sporet av hva som er viktig her hos oss.
Sammen med prost Gerd Anne Aarset i
Ytre Nordmøre prosti og kulturrådgiver
John Erik Brakstad fra bispedømmekontoret dro biskopen fra sted til sted for å
møte mennesker, lytte og inspirere.
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Første dag: Stavkirke, hverdagsgudstjeneste og sangkveld
Tirsdag 31. mai startet visitasen med morgensang i stavkirken, der leder i Fortidsminneforeningen, Else Marie Bae, også fortalte litt om driften av stavkirken som
turistmål og kulturarv. Biskopen møtte kirkestaben, deltok på hverdagsgudstjeneste i
soknekirken på Kvernes og spiste middag
på Klippen sammen med mange av dem
som besøkte gudstjenesten. En stor takk
til alle som var med og bidro i kirken og på
Klippen!
Om kvelden var det klart for sangkveld i
Kornstad kirke, før biskopen møtte menighetsråd og fellesråd på Kornstad menighetshus. I løpet av dagen ble det også tid til
å møte medlemmer i styret for Averøy
ungdomsklubb, og snakke om både klubben og hvordan det er å være ung i Averøy
kommune.
Andre dag: Møte med mangfoldet i
Averøy
Onsdagen var det tid
for skolegudstjeneste
i Langøy kapell. Dette
var første gang biskop Ingeborg har
besøkt kapellet, og
det ble en fin gudstjeneste, der elever fra
Henda skole gjorde
en flott innsats med
drama og sang.
Under en visitas vil
biskopen bli kjent
Menighetsbladet for Averøy og Eide

med hele kommunen, og fra kapellet var
det kort vei til bedriftsbesøk på Stranda
Prolog. Biskopen fikk en orientering om
bedriften fra Klaus Hoseth, og det ble en
spennende samtale om havbruk og bærekraft.

På Averøy sykehjem fikk biskop Ingeborg
møte mange av beboerne som var samlet
til sangstund og lystenning. Det ble avholdt
møte med formannskapet på kommunehuset, og tidlig på kvelden gikk turen til
Bremsnes kirke, der biskopen var med og
feiret gudstjeneste for små og store sammen med mange flinke medhjelpere.
Onsdagen ble avsluttet med et møte for
frivillige i lag og organisasjoner, barneforeninger og søndagsskoler, misjonsforeninger og bedehusstyrer. Biskopen fikk høre
om mangfoldet i kristelig arbeid som finnes på Averøy, og var imponert over de
mange misjonsorganisasjonene som var
representert på møtet. Hun orienterte
også om kirkemøtet i Trondheim i april.
Tredje dag: Oppvekst og kultur
På torsdagen startet biskopen dagen med
frokost i Båsemor gårdsbarnehage. Der
var det dekket et flott bord, barna sang og
fortalte, og Ingeborg fikk si noe om hva en

Fint med besøk

Prost, biskop og sokneprest studerer den gamle bibelen som ligger på
alteret i stavkirka.
biskop er for noe. Etter frokost var det tid
for morgenbønn på Kårvåg bedehus, med
formiddagskaffe etterpå. Undervisningsrådgiver Bente Wangensteen fra bispedømmekontoret var med på visitas denne
dagen, og hun deltok både på fagmøte med

Heidi Dyrseth sangunder sommerkonserten,
sammen med Averøy gospelgruppe og musikere.

Det var veldig fint å ha biskopen og hennes følge på
besøk her i Averøy. Godt å
kunne bli bedre kjent, og
godt å ha tid og anledning til
å drøfte saker og temaer av
stor betydning for kommunen
vår. Kirke og kommune har et
felles ansvar, når det gjelder å
legge til rette for at innbyggerne våre skal ha det best
mulig. I alle livets faser. Og jeg
er glad over å kunne si, at det
i Averøy er et godt samarbeid
mellom oss to. Bispevisitasen
hadde et rikholdig program,
og de fikk se og oppleve veldig
mye av det Averøy har å by på.

staben og på møte
med KRLE-lærere.
Biskopen fikk møte
sjuendeklassinger
fra hele kommunen
på Bruhagen barneskole, og fikk mange
gode
spørsmål.
«Det vanskeligste
var nok hvilket
bibelvers som er
min favoritt», røpte
hun etterpå. Likevel
er det Jesaja 41.10
som har fulgt henne
hele livet.
Torsdagskvelden Elever fra Henda spilte
ble avsluttet med kapellet.
flott sommerkonsert i Kvernes kirke.
Averøy gospelgruppe, Heidi Dyrseth og
dyktige musikere sørget for en minneverdig opplevelse for de mange frammøtte.
Biskopen stakk
innom speiderleiren
som var satt opp like
ved Klippen, til frokost søndag morgen.
I speideruniform,
selvsagt...

Vi fikk vist frem entusiasmen,
engasjementet, arbeidsgleden
og pågangsmotet som kjennetegner denne kommunen. Så
følget reiste hjem med mange
inntrykk, etter alle stedene og
menneskene de hadde møtt,
og med et sterkt ønske om å
komme tilbake. Så vi takker
for denne gang, og sier på
gjensyn!
Ordfører Ingrid Rangønes

ut Filip og den etiopiske hoffmannen på
ikke minst flinke musikere!
Etter gudstjenesten ble visitasen avsluttet
på Kvernes bygdemuseum. Der var det
stelt i stand til flott kirkekaffe, og biskop
Ingeborg holdt sitt visitasforedrag (det
finner du på www.kirkeniaveroy.no) med
gode råd for veien videre.

Søndag: Visitasgudstjeneste og foredrag
Søndag
morgen
kom med sol og
sommervind - og
speidere. Bremsnes
KFUK-KFUM hadde
slått opp telt ved
Klippen og overnattet der, og fikk frokostbesøk av en biskop i speiderskjorte. Som gammel
speider hadde hun
den på plass!
Mange var med i
visitasgudstjenesten:
kirkekor og musikere;
kirkestab,
prost og prest; ordfører og bispedømmerådsleder;
og

Sokneprestene Sigurd Andreas Widvey
Haugen og Magne Hoem, kirketjener og
bispedømmerådsleder Ann-Kristin Sørvik, ordfører Ingrid Rangønes, biskop Ingeborg
Midttømme og prost Gerd Anne Aarset etter
visitasgudstjenesten på Kvernes.
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Ungene i Båsemor gårdsbarnehage inviterte biskopen på frokost og
fikk en god prat med henne om hva hun arbeider med.

Vi takker biskopen for gode dager!

Vi går til kirken
Søndag 26. juni Aposteldagen
Apg 9,1-19 Saulus ved Damaskus
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 3. juli - 7. søndag i 3enighetst.
Mark 5,25-34 Hun som rørte ved Jesu kappe
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Dåp.Takkoffer. Nattverd.
Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 10. juli - 8. s. i 3enighetstiden
Mark 12,28-34 Du skal elske Gud og din
neste
Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 17. juli - 9. s i treenighetstid.
Luk 6,35-42 Døm ikke
Averøy: Ingen gudstjeneste, men ta gjerne
en tur til Gaustad.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Hoem. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 24. juli - 10. s i treenighetst.
Ef 4,29-32 Tilgi slik Gud har tilgitt
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Stormo.Takkoffer. Nattverd.
Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 31. juli - Olavsdagen / olsok
Luk 22,24-27 Hersker eller tjener
Kvernes stavkirke kl. 11.00
Olsokmesse v/Hoem. Dåp.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.Ta gjerne turen til
stavkirka.
◆
Søndag 7. august - 12. s i 3enighetst.
Joh 4,27-30.39-43 Kvinnen som vitnet
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
Kirkebakkekaffe.
◆

8

Søndag 14. august - 13. s i 3enighetst.
Joh 15,13-17 Jeg har satt dere til å bære
frukt
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer. Jubileum for
50-årskonfirmantene.

Langøy kapell kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store v/Haugen
og Stormo.Takkoffer. Utdeling av 4- og 6årsbok.

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
Kirkebakkekaffe.
◆
19. august
Eide kirke kl. 19.00
Ungdomsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Søndag 21. august - Vingårdssøndag /
14. søndag i treenighetstiden
Matt 19,27-30 Forsakelse og lønn
Kvernes småbåthavn kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.

Søndag 25. september - 19. sit.
Luk 9,57-62 Jesus krever alt
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Høsttakkefest.Takkoffer. Utdeling
av 6-årsbok.
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem.Takkoffer. Nattverd.

Atlanterhavsveien kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/Fuglseth. (På
Skarvøya - der gamle bomstasjonen sto)
◆
Søndag 28. august - 15. s i treenigh.t.
Joh 15,9-12 Som jeg har elsket dere
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer. Jubileum for
50-årskonfirmantene.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 4. sept. - 16. s i treenighetst.
Matt 11,16-19 Likegyldighet og visdom
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer. Jubileum for
50-årskonfirmantene.
Eide kirke kl. 19.00
Presentasjonsgudstjeneste for årets konfirmantkull v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 11. september - 17. s i treenig.
Mark 5,35-43 Jesus vekker opp Jairusí datter
Sørheim leirsted kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/Haugen. Nattverd.
Takkoffer. Dersom været ikke holder, flyttes gudstjenesten inn på leirstedet.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 18. september - 18. s i t.
Salme 38, 10-16 Herre, du ser min lengsel
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Haugen og Stormo. Høsttakkefest.
Takkoffer. Utdeling av 4- og 6-årsbok.
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Eide: Ingen gudstjeneste.

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 2. oktober - 20. sit
Matt 18,1-11 De små har sine engler hos
Gud
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Haugen.Takkoffer. Nattverd.
Bremsnes kirke kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store v/Haugen
og Stormo.Takkoffer. Utdeling av 4-årsbok.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth og Stormo. 6-årsbokutdeling.
Takkoffer. Nattverd.
◆
Alle kirkene i Averøy og Eide vil i løpet av
forsommeren ha alt klart for bruk av
mCASH som en mulighet til å gi takkofferet «via telefon». Averøykirkene er stort
sett i gang allerede, og når dette leses, bør
også Eide være kommet igang for alvor.
Dette forutsetter at de som vil gi sin gave
via mobilen, har lastet ned appen til
mCASH, lagt inn bankkortet sitt og funnet
QR-koden i kirka eller Eide menighet «i
nærheten av» når man går inn på appen.
Husk at mCASH også etter hvert blir
brukt av mange lag og organisasjoner ved
handling i kiosker, billetter og annet. På
Kvernes vil det også være mulig å gi sin
gave (kollekt) etter sommerkonsertene
som arrangeres der, noe også en kan gjøre
på Salig blanding på Eide. Det vil selvsagt
fremdeles være mulig å gi kontanter også,
når en bidrar med sin skjerv.
Mange vil kanskje ikke bruke dette tilbudet fordi en tror man sitter igjen med lite
av pengene etter at adm.kostnader. er
trukket fra. Men ta det med ro. Dette er
en veldig rimelig innsamlingsmåte, og koster 1,8 % + 20 øre pr. gang. Altså koster
det kollekten 2 kroner å få 100 kroner,
3.80 for 200, 5,60 for 300...
Tommy

Ny teleslynge i Eide kirke

Sommerkonserter
i Kvernes kirke
Alle konserter starter kl. 20.00
Torsdag 30. juni Jenny Marie Kristiansen - sang, Fredrik Haga
(saxofon), Frederick Baade (gitar), Hans Erik
Kristiansen (bassgitar), Rune Tylden (tangenter), Simon Kongshaug (trommer)
Torsdag 7. juli

Yuri Hashimoto - fløyte
Miki Campins - perkusjon

Torsdag 21. juli

Jon Bakker Johnsen - fagott
Chris Clifton - klaver

Torsdag 4. aug.

Johan Martin Røsand - orgel

Torsdag 18. aug. 4Voksne Ruth Elin Mork - sang
I lengre tid har teleslyngefunksjonen i Eide kirke vært nede. En
liten oppfiksing holdt dessverre ikke så lenge og en god stund har
nå de med høreapparat med teleslyngefunksjon vært uten dette
hjelpetilbudet i kirka.
Ny kabel og teleslyngeforsterker
Men nå er dette gjort noe med. Med god hjelp fra blant annet vår
faste lydmann (og snart lysmann) Bjørn Nielsen fra Langøya på
Averøy, har en nå skaffet ny teleslyngeboks (forsterker) og en har
spikret opp (eller rettere ned... :)) ny høyttalerkabel som er tjukk
og god, og skal sende teleslyngesignalene greit rundt hele kirka
og samtidig også dekke hele kirkerommet og litt ut i våpenhuset,
ja, endog utenfor kirka. Tommy klokker fikk, med god hjelp av
Anders organist på deler av kirka, spikret opp denne kabelen,
etter at også Reidar politipensjonist hadde bistått med hullboring
og kabeldraing.
Bjørn lydmann koblet på teleslyngeforsterkeren og koblet
denne på miksebordet som står ved klokkerpulten. Vårt testapparat indikerte på at nysystemet virket, Wenche testperson
bekreftet at hun hørte, og tilbakemeldinger fra en som er enda
mer avhengig av høreappart gav også tommelen opp, selv om det
kanskje var litt svakt.
De med høreapparat
Vi gjør dem med høreapparat oppmerksom på at ved gudstjenester blir normalt lyden til presten skrudd noe ned (eller helt
vekk) under salmesangen, slik at presten ikke overdøver alt i
ørene deres. Det kan imidlertid hende at ved begravelser så blir
ikke dette gjort, og om presten ikke slår av mikrofonen under salmene, kan denne høres veldig godt i apparaturen.Vi beklager det,
i så fall. Men vi skal se om vi får gjort noe med saken, men vær
obs på det, og gi gjerne tilbakemeldinger. Til klokker, kirketjener
eller prest.
Milde gaver
Hvordan fikk vi råd til dette? Jo, takket være milde gaver fra en
bibelgruppe og privatpersoner i Eide gjennom tiden, hadde vi
endelig penger til å bytte ut det ødelagte ledningsnettet i kirka,
som tilhørte teleslynga vi hadde der. Så tusen takk til de som har
bidratt! Nå er det splitter nytt ledningsnett og forsterker som
skal sørge for lyd til også de som bruker høreapparat. MEN - vi
tar gjerne imot tilbakemelding om noe må justeres, for det er
vanskelig å stille inn dette utstyret for dem som ikke bruker
høreapparat og ikke kan sjekke helt nøyaktig. Så gi oss en liten
tilbakemelding om det er for svakt eller etter hvert for sterkt når
vi har fått justert opp litt.
Tommy

Torsdag 1. sept. Kristiansund strykekvartett
Chris Clifton (klaver)
Kollekt ved utgangen.
Klippen er åpen en time før og etter konsertene.

Kvernes kulturområde
26. juni fra kl. 12.00
Saltfiskballdag på museet.
Servering fra kl. 12.00.
Loppemarked.
Olsok - 31. juli
Kvernes stavkirke kl.
11.00
Olsokmesse v/Hoem.
Åpent museum etter messen.

21. august kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste i Kvernes
småbåthavn
I tillegg minner vi selvsagt om
alle sommerkonsertene, som
der kan se annonse for over
denne.Ta deg, dine og gjester
med en tur på museet eller
stavkirka.

Velkommen til et spennende område, med lang historie
for store samlinger. Bli med du også!

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

www.skjelvikbilverksted.no
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16.04
15.05
29.05
05.06

DØPTE
Kvernes sokn
24.04 Nora Farstad Røsand
15.05 Lara Castro
Jenny Mari Bogen
Martin Gustad Gulbrandsen
Ine Sopié Andersson
05.06 Jennifer Johanne Bae
Kornstad sokn
20.03 Marcel Holen
Bastian Selnes Røsand
10.04 Filip August Langseth

Thea Nerland Roaldsøy
Lukas Gjetøy
Guro Holten Meringdal
Emily Gomez Grøttjord
Marti Marco Gomez
Ada Smenes Hagerup-Jenssen

Gaustad kapell
20.03 Henning Andre Stavik
Natalhye Alexis Canedo Hansen
30.04 Anna Sivertsen Karlsnes

VIGDE
Kornstad sokn
21.05Cecilie Elven og Stig-Roar Røsand
Eide sokn
19.03 Silje Eide Øien og
Erlend Larsen Sandnes
30.04 Edith Kvammen og Karstein Eide
18.06 Hanne Johanson Lyngstad og
Dan Simonsen Lyngstad

Bremsnes sokn
22.05 Amalie Gundersen Rokstad
Eide sokn
24.03 Vårin Robinson
10.04 Erlend Ugelstad Hovland
Theodor Lyngstad Holvik
Live Inderhaug Fleten

DØDE
Kornstad sokn
12.03 Kåre Olai Ildhusøy f.1929
30.03 Vally Smenes f.1924
09.05
Gunvor Irene Smenes f.1935

Dugnad på Kornstad kirke

Kvernes sokn
27.03 Harald Veiset f. 1914
24.04 Geir Fjeldvær f. 1961
21.05 Margrethe Myrset f.1920
Bremsnes sokn
12.02 Arvid Karstein Sørvik f. 1949
28.02 Janne Helen Hjelset f. 1972
01.03 Odd Ingemann Hegg f. 1933
06.03 Liv Eline Røeggen Øvrelid f.1935
07.03 Mary Irene Dahl Vebenstad f. 39
10.03 Kari Elisabeth Juvik f. 1948
20.03 Astrid Hagen f. 1918
06.04 Dagny Otterlei f. 1928
10.04 Stig Visnes Utheim f. 1962
19.04 Arve Heggemsnes f. 1970
Eide sokn
10.01 Margit Emelie Lyngstad f.1919
19.01 Knut Olav Lyngstad f.1961
20.03 Knut Helge Vevang f.1927
21.03 Elen Sildnes f.1912
26.03 Åse Margarethe Stub Næss f.47
15.03 Jan Magne Eide f.1949
09.04 Anna Nerland f.1919
08.04 Jannike Silnes f.1973
18.04 Johannes Årsbog f.1923
15.05 Åse Synnøve Ørgesvik f.1928
16.05 Lulla Langnes f.1931
17.05 Ivar Eide f.1927

Kornstadkleiva opp

Foto:
Merete Bratsberg Aae

Det var tillyst bispevisitas, men 17. mai la man merke til at kirka
ikke så ut. Spesielt værveggen. Kirketjener Ann-Kristin Sørvik
hadde da som mål å få ei «nymalt Kornstad kirke» til biskopen
kom. Og det klarte hun!
- Vi må få rette en stor takk til dugnadsgjengen som sikret ei
nymalt kirke til biskopen kom på besøk i slutten av mai, sier
Marianne N.Aae, leder i menighetsrådet.
- Vi takker på det hjerteligste også
Gjøco som sponset maling og Lunvik
som lånte oss lift, sier menighetsrådslederen med et fornøyd smil.

Menigheten inviterte tradisjonen tro til tur etter en gudstjeneste i mai. Tur opp kornstadkleiva, med quiz oppover og
grilling på toppen. Det var
spørsmål beregnet både for

Dugnadssjefen Ann Kristin Sørvik i full sving med
malingskosten. 17. mai ble det bestemt at kirka
skulle males, 28. mai var jobben gjort. Den målbeviste Ann Kristin Sørvik nådde sitt mål om
«nymalt Kornstad kirke til bispevisitasen».
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små og store og 25-30 stykker
tok turen oppover. Det smakte
med litt mat og drikke, vel
oppe.
(Foto:Tommy Stormo)

Nå kan du gi en gave til Menighetsbladet via mobilen din!
Framgangsmåten for den som har smarttelefon er som følgende nevnt til venstre her. Last
ned appen, registrer bankkortet ditt og så er
du klar. Og det er mange som etter hvert
benytter mCASH til betaling... lag og foreninger benytter dette framfor en dyr bankterminal...
finner du på opptrykk i våpenhusene. I tillegg vil du finne dem «i nærheten» på
mobilen din når du befinner deg inni eller
utenfor kirkene.
Kristian Futsæter
Kirkeverge i Averøy
Menighetene i Averøy og på Eide har nå
lagt til rette for at du kan gi kollekt i kirkene med mobilen, ved bruk av MCASHappen. Nå har vi også lagt til rette for at du
kan gi en gave til menighetsbladet for Eide
og Averøy(som du leser akkurat nå) på
samme måte.
Enten du vil gi til det ene eller andre formålet, så må du gjøre følgende:
Betalingsappen mCASH må lastes ned fra
sparebank1 før du kan gå videre. Dette
trenger du bare å gjøre den første gangen.
Her blir du bl.a bedt om å registrere kortopplysningene dine som du har på bankkortet ditt for å kunne ta denne betalingsfunksjonen i bruk.
Scan inn QR-koden som du finner i
spalten til høyre og litt opp her.
Du vil nå få opp menyen til menighetsbladet og du kan klikke deg videre i menyen
for å velge et beløp som du ønsker å gi til
driften av menighetsbladet. Bekreft deretter beløpet som du ønsker å gi. Beløpet vil
umiddelbart bli belastet bankkontoen din
på samme måte som et ordinært varekjøp
med bankkort. Mottakerens kontonummer er allerede registrert i systemet, slik
at mottakeren umiddelbart vil få informasjon om at beløpet er blitt godskrevet.

Lurer du på noe i denne forbindelse, så
ikke nøl med å ta kontakt med oss på kirkekontoret eller noen i banken. Vi prøver
å hjelpe så godt vi kan. Kanskje du også har
barn eller barnebarn som bruker dette
jevnlig, og som kan hjelpe deg dersom du
lurer på noe.
Å gi en gave til lag og organisasjoner via
mobilen er gratis for giveren, og har en
svært lav kostnad for
mottakeren,
så
VIP lederkurs: Du er viktig. Gjør noe viktig!
dette er en god og
Høsten 2016 starter
fremtidsrette løsvi opp med lederning ñ både for
kurs for ungdomgivere og mottamer på Eide.
kere
Det er for deg som
Lykke til - og på
har lyst til å engasjere
forhånd takk for
deg og gjøre noe viktig for andre og deg selv. Det er åpent
for gaven til menigfor alle fra 8.-10. klasse.Vi starter med fire samlinger i sephetsbladet !
tember (tirsdager etter skoletid på bedehuset). Der spiser vi
NB! Dersom du vil
sammen, leker en lek, tar opp ulike tema som det å være
gi kollekt med
leder, styrearbeid, økonomi og kristen tro og planlegger ting
mobilen ved gudssom skal skje. I løpet av året velger du et område du vil være
tjenestene i kirengasjert i - ungdomsklubben, aktiviteter for ungdom eller
kene, så ligger er
aktiviteter for barn. Alle som deltar får 100 kr rabatt på fesdet andre QRtivalen SKUBB på Høgtun i november.Vi avslutter med en
koder som skal
studietur til Trondheim på våren (her blir det egenandel,
benyttes. De aktuellers er samlingene gratis). Påmelding til ungdomsarbeielle QR-kodene
der@eidemenighet.no før 1. september.
Ungdomsfestival på Høgtun Folkehøgskole, Gjemnes

Velkommen til

SKUBB
11. -13. nov. 2U16
Kvernes stavkirke
åpent alle dager:
20.6 til 17.8
Kl. 11.00 til 17.00 eller
etter avtale.
Ta gjerne kontakt med
oss. Email:
stavkirkenikvernes@
gmail.com
Vaktlf. 922 99 438

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.

Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Vennska psbånd på konf-leir

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide
Eides misjonsprosjekt har vært HimalPartner og «Kvinner i risikosonen» og konfiirmantene markerte
dette blant annet med å knytte på seg vennskapsbånd, laget i Nepal.

Frænabu var stedet for årets konfirmantleir også for eidekonfirmantene. Nytt sted,
nye muligheter.
Leiren hadde tro, håp og kjærlighet som
en viktig ingrediens, og dette ble også bygget i lego som en ser på bildet til høyre. Et
av temaene var bryllup (se bilde nedenfor)

Postboks 18, 6538 Averøy

og her var alt tatt med. Pynting, bordkort,
vielse med prest og brudepar, forlovere,
talere i under bryllupsfesten (som også var
middag denne dagen) og så videre.
Konfirmantene hadde også tatt med seg
penklær, så her var det mange pent kledde
mennesker, samlet til bryllupsfest.

Menighetsbladet
ønsker alle
lesere og alle og
en hver i sær i
Averøy og Eide
en best mulig
sommer!

Inge fikk hedersprisen

Styret i Averøy ungdomsklubb lot årets hederspris gå til Inge Rangøy,
en som har stått på for ungdomsklubben i 20 år. Her Jens Skarset,
Erlend Leithaug, Astrid Ingeborgvik og ordfører Ingrid Rangønes.
Sistnevnte foresto utdelingen. (Foto:Tommy Stormo)

I fjor fikk Ragnar
Vassgård hedersprisen for lang og tro
innsats for AUK. I år
var det Inge Rangøy
som fikk det samme for sin innsats
gjennom 20 år. For
tiden er han med på
å legge til rette på
fe l l e s s a m l i n g e n e
med å finne folk
som kan snakke,
synge, vise bilder
eller annet artig og
interessant.

MISJON†eide

MISJON†eide er et nytt tiltak i trosopplæringen i Eide, i nært samarbeid med
NMS og Bjørg Myhre. 2.klassingene på
Eide ble invitert til kirka og 11 stykker
dukket opp. (Lyngstad/Vevang-tilbudet i
Gaustad kapell fikk ingen påmeldte.) Først
litt mat og så litt om misjon i Thailand og
Brasil. Og innimellom litt lek og moro og
sang med stor innlevelse. En satser på
at også Averøy skal få en slik misjonsdag for de som begynner i tredjeklasse,
etter skoletid, på skolen. Så følg med i
postkassen til høsten.

