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Det er v el fa gr e stunder
når vår en kjem her nor d
o g atter som eit under
n ytt liv av daude gror.
2. strofe av No livnar det i lundar
T: Elias Blix (1875)

Serie i menighetsbladet
Vi ser nærmere på bibeltekster. Ragnhild Fuglseth har
skrevet om teksten med god hjelp fra bokhylla. Bildene
er hentet fra freeimages.com (Matan Bouganim) og
wikipedia.no (Ford Maddox Brown)

DYKK I
BIBELEN

Hvorfor denne teksten?
Denne gangen har jeg valgt en prekentekst som vi snart får høre i gudstjenesten. I år er påsketekstene fra Johannesevangeliet (unntatt langfredag og påskenatt), og det betyr at vi får høre om fotvaskingen på skjærtorsdag. Jeg husker godt en skoreklame som hadde slagordet«ìBecause
feet are ugly». Andres føtter, kanskje bortsett fra føttene til våre aller
nærmeste (?), er ikke så innbydende. At Jesus vasker disiplenes støvete
føtter må ha vært rart på den tida, og det synes vi i dag også! Samtidig
er det veldig stilig at Jesus gjør dette for disiplene, en annerledes og
uventet gest.

Joh 13,1-17: Fotvaskingen
Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans
time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i
verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt
måltid. (:) Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg
kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller
han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter
og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet.
(:) Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg
kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til
dem: ´Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere
kaller meg mester og herre, og dere gjør det med
rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å
vaske hverandres føtter.
(bibelen.no / Det norske bibelselskap 2011)
En kjærlighetshandling
Jesus elsket disiplene, leser vi. Nå er timen hans kommet, den timen som er forberedt gjennom hele evangeliet. Han skal gi dem sitt liv. Med fotvaskingen vil Jesus
vise dem hvor stor kjærlighet han har til dem, inkludert
Judas. Han gjør noe helt tydelig og konkret, og gir dem
et eksempel å leve etter.Vi forstår at kjærlighet er viktigere enn status, og at Gud har kommet for å tjene, ikke
for å herske. Jesus gir en utfordring videre til disiplene
og til oss. Det er ikke om å gjøre å bli best, men å være
den som tjener andre. Kanskje innebærer det noen
ganger å slippe taket i det vi har. Jesus gir hele sitt liv
for oss. Det er i denne kjærligheten vi lever.

Forslag til videre arbeid med teksten:
* Følg med på hvordan ordet «timen» brukes i
Johannesevangeliet og les hele påskefortellingen.
* Følg Peter: Peter er den disippelen som ofte stiller
spørsmål eller dummer seg ut. Han blir senere en viktig
leder. Søk han opp på bibelen.no og følg hans historie!
* Hvordan kan vi ´vaske andres føtterª - tjene andre?
Hender det at ubehag eller redsel for å miste status
hindrer oss i å gjøre noe godt for andre?
* Lag i stand et fotbad til noen som vil ha glede av det.
Eller kanskje kan du gjøre en annen uventet god handling?

En uventet handling
Det var vanlig praksis at slavene vasket føttene til gjester (som hadde
gått i sandaler og blitt skitne), eller at det i alle fall ble satt fram vaskebalje så de selv kunne vaske seg. Dette finner vi også i Det gamle testamente (f.eks. 1 Mos 18,4).
Jesus levde i et relasjonssamfunn der status og ære var svært viktig.
Som leder for gruppa er det under hans verdighet å vaske de andres
føtter. Derfor er det ikke rart at Peter reagerer som han gjør. Han vil
ikke at Jesus skal miste status. Men når han får forklart at dette er en
handling som gir
ham del i Jesus, blir
han ivrig og vil gjerne få vasket hele
kroppen. Det trengs
ikke, sier Jesus: De
er allerede rene og
trenger bare å vaske
føttene. Jeg forstår
det slik at de som
allerede følger Jesus
er rene, i motsetning til Judas som er
i ferd med å forlate
Visste du at:
dem.
prestens stola (det
Det er bare i Johannesevangeliet vi får høre
lilla, grønne, rød
om fotvaskingen. Men motivet med at den støreller hvite «skjerfet»
ste skal bli den minste, at herren skal tjene
utenpå prestekjolen)
finner vi også i de andre evangeliene. Jesus sier:
blant annet kan sym«Men jeg er som en tjener blant dere» (Luk
bolisere håndkledet
22,27). «Den som vil bli stor blant dere, skal
Jesus har i denne
være tjeneren deres.» (Matt 20,26)
fortellingen?
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Ungdomsåret 2016
I vinterferien var jeg så heldig å få være med
ledergruppa i Averøy ungdomsklubb på en
kort og spennende studietur til Berlin. (Se
bilde og liten tekst på baksiden av Menighetsbladet. red.anm.) I tilegg til å oppleve byen
var vi på besøk i en ungdomsklubb.Vi visste
ikke helt hva vi gikk til, men da vi kom inn,
kjente vi oss igjen. Her var det ungdommer
som spilte foosball og biljard, spiste, pratet
og hørte på musikk. I tillegg til det åpne
klubblokalet hadde de aktiviteter som dansing, kunst, dataprogrammering og samtalegruppe. Ungdomslederne fra Averøy; Egil,
Martin, Sunniva og Unni, kom fort i kontakt
med ungdommene på klubben, som var fra
mange ulike land og i ulike aldre. Ulike språk
var ingen hindring, de kom langt med lek og
entusiasme.
I etterkant reflekterte ungdomslederne
over hva vi hadde lært av å besøke klubben.
De hadde lagt merke til at de ungdommene
ble vist tillit: De kom og gikk som de ville,
det var ikke noen streng kontroll. Samtidig
var det flere voksne som var der. De viste
omsorg og tok raskt tak i problemer. I tillegg så de at ungdommene tok vare på
hverandre på tvers av aldersforskjeller og
bakgrunn, at de hilste på hverandre og sa
hadet når de gikk.
På én måte er ungdommer like over alt og
til alle tider, og samtidig har de til enhver tid
og på hvert sted sin egen kultur og sin egen
måte å forstå verden på. Dette er én av flere

Til strikkerne: Ungdomsåret 2016 har laget
egen kofte. Søk på «kofta» på
bd.kirken.no/more for oppskrift! Du finner
deler av den på nettutgaven av
Menighetsbladet.

grunner til at ungdom er så viktig i kirka. De
vet noe om tida vi lever i, og de ser verden
på en ny måte. Dette må vi lytte til.
Ungdommene må få komme med sin kultur
og sine tanker inn i vårt menighetsarbeid.
Men vi må også skape gode rammer for at
ungdom skal ha det bra. De må ha voksne
de kan stole på å prate med, og vi må tilrettelegg for engasjement og kreativitet. Jeg er
glad for at vi har to flotte ungdomsklubber
på Eide og Averøy med mange engasjerte
frivillige voksne og ungdommer. Jeg håper at
vi dette året kan tenke på hvordan vi i enda
større grad kan involvere ungdom i menighetene, bidra til en god ungdomskultur og
dele tro, spørsmål og tanker med hverandre
på tvers av alder.
Til ungdommene: I forbindelse med ungdomsåret 2016 blir det en stor leir for ungdommer, SKUBB, 11.-13. november på
Høgtun folkehøgskole. Følg med på
Facebook-gruppa Ungdomsår 2U16.
Ragnhild Fuglseth
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KIRKENS FOLK I EIDE
• Kirkekontor: tlf 71 29 61 84
eidemenighet.no
• Sokneprest
Ragnhild Fuglseth Mob: 90635391
prest@eidemenighet.no
• Kirkeverge
Anne-Lise Johnsen tlf 412 48 664
kirkeverge@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
• Trosopplæringsmedarbeider
Lill Iren Dyrhaug Ness
tlf. 93214626

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
71 5134 02/950 70 027

Ny ledelse i
Møre bispedømme
Tidligere ordfører Ann-Kristin Sørvik (bildet)
er valgt til ny leder i Møre bispedømmeråd for
perioden 2016 -2019.
Fakta/historie om bispedømmet
Geografisk samsvarer bispedømmets grenser
med grensene til fylket Møre og Romsdal.
Ingeborg Midttømme er biskop.
Bispedømmet ble opprettet 18. september
1983 da de tre prostiene på Sunnmøre ble
overført fra Bjørgvin bispedømme, og de to
prostiene på Nordmøre og de to i Romsdal
fra Nidaros bispedømme. Før dette var Møre
og Romsdal det eneste fylket i landet som var
delt mellom to bispedømmer, hvilket gikk helt
tilbake til 1622 da Sunnmøre ble overført fra
Nidaros til Bjørgvin Kilde : wikipedia
Menighetsbladet for Averøy og Eide

sokneprest.haugen@kirkeniaveroy.no

• Sokneprest i
Kvernes/Kornstad
Magne Hoem
71 51 34 01/917 26 236
sokneprest.hoem@kirkeniaveroy.no

• Kirkeverge
Kristian Futsæter Tlf. 913 26 730
kirkevergen@kirkeniaveroy.no
• Kirkegårdsansvarlig
Rolf Rånes 911 58 833
feste@kirkeniaveroy.no
• Kantor Chris Clifton
Tlf. 71 51 40 76/916 08 207
kantor@kirkeniaveroy.no
• Trosopplærer (se under Eide)
Tommy Stormo
trosopplerer@kirkeniaveroy.no
Forsidefoto: Amund Bjerkholt

Fra redaksjonen:
Dagene flyr av sted. De blir lysere og
lysere og lengre og lengre. Vi gleder oss.
Nå våkner alt til live igjen etter en lang
vinter. Vi gleder oss over alt det nye vi skal
få være med på denne våren og dette året.
Vi gleder oss over det nye livet.
Som nyvalgt leder i Eide menighetsråd og
likeså i Menighetsbladet, føler jeg meg ganske så «grønn» og «nyutsprunget» som en
liten «gåsunge» på et seljetre.
Det første som slo meg da jeg ble valgt,
var at det heldigvis var mange gode hjelpere, og også regler som skulle følges. Jeg
liker å følge regler. Jeg liker gode hjelpere.
Noe av det første jeg tenkte på da jeg
var på konstitueringsmøte var fjellvettreglene. Jeg liker å gå på tur, så det var helt
naturlig for meg å tenke på disse. Det går
fint an å ha disse i bakhodet i dette arbeidet. Dessuten er våren og påsken også
tiden for skiturer.
1) Legg ikke ut på langtur uten trening.
Tilpass turen etter psykisk og fysisk helse.
2) Meld fra hvor du går.
3) Vis respekt.
4) Vær rustet.
5) Lytt til de erfarne.
6) Bruk kart
og kompass.
7) Gå ikke alene.
8) Vend i tide, det er ingen skam å snu.
9) Spar på kreftene. Grav deg ned om du
må.
For dere som ikke vet hvem jeg er, kan
jeg opplyse at som person er jeg pliktoppfyllende, ærlig og menneskekjær. Jeg liker å
skrive dikt og jeg liker å hjelpe mennesker.
Jeg har lang erfaring både som leder og
som medhjelper. Jeg er mor og bestemor,
jeg har opplevd og overlevd alvorlig sykdom, både hos meg selv og hos mine nærmeste. Med andre ord, jeg har levd et nokså vanlig liv. Jeg har erfaring nok til å forstå
at det er viktig å lytte til de som har gått
veien tidligere.
Ydmykt vil jeg trå i stega til de som gikk
før meg, og velge å lytte til de med erfaring fra menighetsarbeidet og være lutter
øre til de som kommer med gode råd. Vi
kan ha så mange visjoner og formeninger
om hva som skal bli gjort og hvordan, men
jeg er helt sikker på at vi sammen skal
klare oppgavene vi har foran oss. Og om
det skulle vise seg å bli for vanskelig å
klare oppgavene jeg har tatt på meg, vil jeg
alltid ha fjellvettreglene i bakhodet og
tenke at jeg får snu i tide.
Når det er sagt, ble jeg forundret over
hvor mye det koster å gi ut menighetsbladet. Nå har vi heldigvis penger til et par
blad, men vi håper at så mange som mulig
forstår viktigheten av å bruke den vedlagte giroen og støtte opp, slik at vi også i
4

Glimt fra menighetene
KORNSTAD
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Det nye menighetsrådet fortsetter konstitueringen for de neste årene. Til nye
medlemmer i trosopplæringsutvalget er
Marit Smistad og Marit Skarset valgt,
begge fra menighetsrådet.
Til gudstjenesteutvalget er det Mari
Seljehaug og Marit Rangøy som sitter de
neste årene.
Kontaktpersonfunksjonen for Kirkens
Nødhjelp og fasteaksjonen deles mellom
Magnhild Folland og Marianne Aae.
Menighetens misjonskontakt er Tone
Leithaug.
Odd Einar Kornstad er utpekt til å organisere treff for 50-årskonfirmantene.
Regnskapsfører for menighetsrådet blir
Helen Visnes. Søren Schjølset og Lars
Olav Leithaug er revisorer.
Møteplan for 2016 ser slik ut: 13. april kl.
19, 8. juni kl. 19, 30. aug kl. 19 og 3. nov. kl
19. Alle møter er åpne for alle, på lik linje
med kommunestyremøter.

Menighetsrådet har valgt nye medlemmer
i forskjellige råd og utvalg. I gudstjenesteutvalget sitter Ragnhild Vang og Aud
Skrudland.
En ønsker felles kontaktperson for
Kirkens SOS med Kvernes menighetsråd.
Kirkens Nødhjelp-kontaktperson blir
soknepresten.
Personlig vara til kirkelig fellesråd er: For
Martin Waagen: Lars Tore Ingeborgvik. For
Eva Mari Henden: Kari H. Lygre.
Aktivitetene for året kan bli salmekveld til
høsten, vaskedugnad i kirka, diakoniarbeid
som må samkjøres med de andre menighetene på øya, og arbeid rettet mot flyktninger startes gjennom kontakt med flyktningekonsulenten. Kan noen invitere noen
av flyktningene på kaffe eller andre aktiviteter?
Kirkevergen oppfordres til å merke opp
to plasser for kirkens ansatte, to til beveelseshemmede og snuplass.

KVERNES

EIDE

Borgstua volder menigheten litt tankevirksomhet. I dag er den lite brukt, ikke
minst etter at Klippen har tatt over
mange av aktivitetene. Opplysningsvesenets fond (OVF) eier huset, men er utlånt
til Kvernes menighet. For tiden leier
Fortidsminneforeningen
kontorplass.
Menighetsrådet har satt ned en komité
for å vurdere bruk av Borgstua som gagner menighet, lokalsamfunn og Kvernes
som kulturområde. Eierskap skal vurderes
for eventuell tilbakeføring til OVF. Geir
Rugset, Halvor Nedal, Carina Møller og
Else Marie Bae utgjør komitéen.
Kvernes menighetsråd mener at rådsmedlemmer kan klare seg uten møtegodtgjørelse, forutsatt at de andre rådene
mener det samme.

Eide menighet har fått beskjed fra Eide
helselag at kirka får en hjertestarter. I tillegg følger det med et opplæringskurs for
de ansatte og noen frivillige, inntil 10 stykker til sammen. Så tar menigheten selv
ansvaret for årlige oppdateringer som
trengs. Hipp hurra! Vi kommer tilbake
med mer om saken når hjertestarteren er
på plass og så videre.
En komité skal se på kirken og dens inventar, for om mulig utstyre kirka enda bedre
til å avvikle trosopplæringstiltak og andre
arrangementer. Blant annet vurderes en
ny lysglobe til plassering bak i kirka.
Ovnene i kirka skal dekkes til med aluminiumsbeskyttelse.

framtiden kan gi ut fire blad i året.
Vi i styret ser oss nødt til å ha annonsører i tillegg til frivillige bidragsytere for
å få dette til, i hvert fall for en periode.Vi
håper dette er greit for alle dere lesere.
Med et dikt som Hans Børli har skrevet, vil jeg ønske dere alle en riktig god
påske og vår!
Hilsen fra
Anne Lise Vatne Eide
Leder i styret og redaksjonskomitéen i
Menighetsbladet
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Velsignet være
Velsignet være
de enkle ting,
de trofaste ting
som stillferdig er
hos oss i dagene
og fyller dem med en duft
som av hvitskurt tre.
God redskap i hendene,
grovt brød når du er sulten,
et ly mot uvær,
noen som venter på deg
og hører at det er du
som trår i ganggolvet.

Andakten

Oppstått er Jesus - hurra, hurra!

Sånn starter refrenget på en barnesang med litt giv i både tone
og tekst, og som for meg er et
godt leirminne fra barndommen.
Påskeleir på Maihaugen Leirsted
på Storlandet. En stor gruslagt
plass som var skikkelig klissete i
vårløsninga hvor vi hadde uteleker av diverse slag og for all del
måtte huske å bytte til
innesko da vi skulle inn
etterpå. Så var det bibeltime og sang:
Oppstått er Jesus, hurra,
hurra!
Han lever, han lever, han
lever i dag!
Ragnhild Vang Tom er graven i klippen,
sykepleier
vet noen hvor mesteren
er?
Klærne hans ligger der han ble lagt, men
selv er han ikke der!

her, han er stått opp, slik som han sa. Kom
og se stedet hvor han lå! Skynd dere av
sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått
opp fra de døde, og han går i forveien for
dere til Galilea; der skal dere få se ham.’
Nå har jeg sagt dere det.» Matt. 28, 5-7.

«Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: - Frykt ikke! Jeg vet at dere leter
etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke

De måtte ut for å se det selv. Kvinnene
som kom til graven tidlig om morgenen,
skulle bare vise Jesus ære ved å salve ham.

Jesus var død. Han hadde blitt lagt i graven. Disiplene hadde det sett det med
egne øyne. De var nøkterne hverdagsmennesker, kanskje litt lik oss her på
Nord-Vestlandet i så måte. Livet på sjøen
hadde lært dem at døden var menneskets
overmann. Døden betydde slutten. Men
så, denne morgenen kom disse kvinnene
som hadde vært ved graven og påstod at
den var tom! De hadde sett engler der i
stedet som fortalte dem at graven var
tom - Jesus var stått opp! Da sa disiplene
stopp; hold an! ‘Men de mente det hele
var løst snakk og trodde dem ikke.’ Luk
24,11.

Da de ikke fant Jesu legeme i graven, tenkte de rasjonelt og praktisk: Hvem hadde
flyttet ham? Verken kvinnene eller disiplene hadde ventet et under, en oppstandelse. Så ville de da heller ikke umiddelbart tro da de fikk høre om den. Det var
realiteten i det de først hørte og deretter
så, som tvang dem til en konklusjon som
kanskje kunne virke like urimelig for dem
som den kan gjøre for oss i dag: han som
var død, lever! Han er stått opp fra de
døde. Jesus lever!
Jesus seiret over døden, han har tatt vår
synd på seg. Han gikk i forveien for disiplene til Galilea, og han har gått i forveien
for oss til himmelen. For en fantastisk
kjærlighet Gud har vist oss! La oss takke
og ta imot!
Glade takker vi Jesus:
Takk Herre at døden blir kort!
Vi skal få leve hos deg en gang.
Du tar oss fra døden bort!
Oppstått er Jesus, hurra , hurra!
Han lever, han lever, han lever i dag!

Endelig nye toaletter i Kvernes-kirka
noen dugnadshender for å gi deler av inngangspartiet / garderoben et ekstra malingsstrøk. Gi gjerne et signal til kirkekontoret
eller leder i Kvernes menighetsråd,Amund Bjerkholt, dersom du
kan tenke deg å bidra når det blir aktuelt.
Kirkevergen
Det blir skikkelige toalettforhold når de nye
toalettene er
på plass i kirka
på Kvernes.
Dette inkluderer et handikaptoalett
også.

Det gamle er borte og nye toaletter er på vei. Når dette bladet er
ute, skal det meste være på plass. (Foto:Tommy Stormo)
Toalettene i Kvernes kirke har lenge båret preg av tidens tann
og lite hensiktsmessige løsninger.Vi har omsider klart å skaffe til
veie nok midler til at vi nå kunne ta fatt på rehabiliteringen av
toalettene, blant annet takket være en stor gave fra
Fortidsminneforeningen. De benytter seg av toalettene i kirka
til det stadig økende antall turistene som kommer til stavkirka,
og har lenge ønsket at de fikk en oppgradering.
Rehabiliteringe og ombyggingen vil fortsatt gi kirken to toaletter, hvor det ene toalettet er universelt utformet. I tillegg blir
det plass til et bøttekott. Noe av arealet i garderoben er benyttet for å få til denne løsningen.
Riving av de gamle toalettene ble påbegynt i begynnelsen av
februar, og ombyggingen er nå godt i gang. Einar Mork snekkerverksted ble tildelt oppdraget etter en anbudsrunde.Toalettene
skal stå ferdig før påske, og det kan på slutten bli behov for
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Påsken - når, hva og annet ...
Påsken er sammen med julen den mest
sentrale av de kristne høytidene, og feires
til minne om Jesu Kristi lidelse, død og
oppstandelse. Forut for påsken markeres
fastetiden og den stille uke, og etter påskesøndag kommer påsketiden, som varer
fram til pinse.
Pesach
Ordet påske er en norsk variant av navnet
på den jødiske høytiden pesach. Jødene
har feiret påske lengre enn kristne; de feiret utvandringen fra fangenskapet i Egypt.
Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at
påskedag skulle være første søndag etter
første fullmåne etter vårjevndøgn, noe
Den norske kirke også forholder seg til
fortsatt, og datoen varierer dermed innenfor perioden 22. mars (1818 og 2285) til
25. april (1943 og 2038). Siste nytt om
denne saken, er at det er samtaler mellom
ulike kirkesamfunn om å samkjøre påsken
nå, slik at det blir en fast helg/helger i mars
eller april at påske blir feiret over alt. Det
er anglikanere, katolikker og koptere som
har startet praten om dette. Skulle de bli
enig, spørs det om ikke flere kirkesamfunn
også blir med på opplegget.
Påsketiden - eller er det det?
Påsketiden, om vi kan kalle det det, innledes lenge før påske. Det er fastelavn, blåmandag, feitetirsdag og askeonsdag, og
med askeonsdag starter fasten som varer
fram til påskedag, dagen da påsken faktisk
begynner.Altså ikke med palmesøndag osv,
men påskedag, dagen Jesus sto opp.
Maria budskapsdag kommer inni her
Mellom faste og påskedag kommer Maria
budskapsdag, dagen da hun fikk beskjed fra
erkeengelen Gabriel om at hun skulle bli
mor. Dagene som de fleste oppfatter som
en del av påsketida, palmesøndag, «den stille uke», skjærtorsdag, langfredag og påskeaften kommer også før påskedag. Det er
disse siste dagene vi skal se nærmere på
denne gang. I vår nettutgave har vi også
tatt med dagene fra og med fastelavn.

Palmesøndag
Palmesøndag er i
kristen tradisjon
feiringen av Jesu
inntog i Jerusalem.
Dette skjer søndagen før korsfestelsen i påskeuken.
Navnet kommer av evangelienes fortelling
om at folk strødde palmegrener foran
Jesus da han red inn i byen.
I Den norske kirke er den liturgiske fargen lilla, likt skjærtorsdag og langfredag.

dagen da Jesus
Kristus døde på korset.
Den markeres fredag før
påske. Navnet kommer av at
det var Jesu lengste dag. På
engelsk kalles dagen Good
Friday, som egentlig betyr
«hellig fredag».
Mange kirker markerer
denne dagen ved ikke å ha
pynt på alteret og ikke
bruke musikkinstrumenter
under gudstjenesten.

Den stille uke
Den stille uke er tiden mellom palmesøndag og påskedag. Uken omtales også ofte
feilaktig som påskeuken, som egentlig er
betegnelsen på uken mellom påskedag og
2. søndag i påsketiden. Navnet kommer av
at man tradisjonelt ikke ringer med kirkeklokker denne uken.

Påskeaften
Påskeaften er lørdagen før påskedag.
Tradisjonelt er det en dag hvor man ikke
feirer noen liturgiske handlinger. Man sier
gjerne at påskeaften er den dagen hvor
kirken står samlet i sorg ved Kristi grav.
Men etter hvert har man samlet seg til
midnattsmesser, også på Averøya, der man
i overgangen til påskedag tenner påskelyset - Jesus har stått opp og lever! En veldig
sterk opplevelse i en mørklagt kirke ...

Skjærtorsdag
Skjærtorsdag er
en helligdag som
feires siste torsdag før påske.
Ordet
betyr
´renselsestorsdagª, og kommer
av norrønt skÌra, «rense» (skjær = ren).
Denne
dagen
markerer de kristne Jesu siste måltid med disiplene
før korsfestelsen.
Dermed ble dette
innføringen av
nattverden. Nattverdsfeiringen får en
framtredende plass i tekster og bønner.
I liturgien er det vanlig å ha med fotvask,
til minne om at Jesus vasket disiplenes føtter før måltidet. Senere gikk Jesus ut i
Gestemanehagen og
bad, og der ble han tatt
til fange.
I mange kirker blir all
pynt som blomster, lys,

duk osv. tatt ut av kirkerommet
etter
gudstjenesten. Det
blir gjort klart til
langfredag.
Langfredag
Langfredag markerer
i kristen tradisjon
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Påskedag
På påskedagen (første påskedag) fortsetter
feiringen av Kristi oppstandelse på morgenen. Dagen innleder tradisjonelt en oktav,
det vil si en åttedagersperiode der alle
dager regnes som festdager på linje med
søndager.

Påskedagen er den dagen som
forklarer hele kristentroen. Selv
disiplene skjønte ikke hele Jesusí budskap
før på påskedag og dagene etter. De første som fikk se Jesus levende, var
kvinnene. De forskjellige evangeliene
forteller historien litt ulikt, men de er samstemte i at det var kvinnene som gikk til
graven først, og Maria Magdalena møtte
Jesus i hagen.
Dette var påsken slik vi kjenner den i kortversjon. Bibeltekstene varierer derfor veldig innhold og stemning disse dagene. Har
man ikke gått i kirken alle disse dagene tidligere, hvorfor ikke forsøke dette i år, der
du får med deg stemningen utover i uken,
fra palmesøndag til påskedag. Så må en
ikke glemme at det skjer mer utover i
påsketiden, den neste uken og månedene
også. En kan lære mye om Jesus og kristentroen ved å ta turen til en kirke i nærheten. Hjertelig velkommen skal du være,
enten du kommer en gang eller begynner
gå fast.
Samlet og redigert av Tommy Stormo

Konfirmanter 2016
Søndag 1. mai kl. 11.00
Bremsnes kirke
Emilie Lind Simmersholm
Mia Karasch Tidemandsen
Michael Bjørshol
Sander Nøstvold
Lais Dos Santos Hjertvik
Erik Camilo Øksenvåg
Emil Nedal Skarset
Martine Elisabeth Hansen
Synne Ljøen Berg
Mathias Bjørløw
Joshua Dorner
Iver Martin Helseth
Marius Stormo Vik
Tim Arne Geirulv
Malin Leite
Synne Beate Tennøy Selnes
Torsdag 5. mai kl. 11.00
Kornstad kirke
Håvard Folland
Elias Sæterli Jørgensen
Ane Elise F. Kongshaug
Jakob Dyrhaug Rangøy
John-Ingar Roaldsøy
Henriette Louise Kornstad Sjøflot
Johannes R. Strand
Tore Smenes Mork
Torsdag 5. mai kl. 10.30
Bremsnes kirke
Mathias Mork Nedal
Benedicte Sveøy-Aae
Anna Ormset Husby
Alida Bjerkelund Veiset
Mathilde Gustad Sundsøy
Jan Aksel Hestad Raknerud
Gerhard Futsæter Solem
Jon Ole Waagen Jørpeland
Nora Haga Røeggen
Marie Enzenbach
Torsdag 5. mai kl. 12.30
Bremsnes kirke
Solveig Johanne Brevik Hansen
Liv Anett Kjønnø Sørvik
Stein Ulrik Jakobsen
Henning Kvarsvik
Astrid Elise Sørensen Brevik
Daniel Nordbø Engvik
Silje Marie Grønvik
Christina Bae
August Nikolai Kristiansen Cancino
Anette Aksnes Solheim
Annie Emilie K. Manickam
Adonay Elias
Olise Bjellvåg

Søndag 8. mai kl. 10.30
Bremsnes kirke
Helene Håndstad Brattøy
Trond Sandnes
Hanna Husby Furuvik
Oda Iren Myran Otterlei
Bjørnar Hasseløsæter
Jakob Lage Sørvik
Astri Olavsdatter Skarvøy
Oskar Torset Lie
Martin Iver Sevaldsen Ramsøy
Magnus Agersberg Heggem
Markus Angel Ressem
Julie Strand
Torje Ramsøy Godø
Søndag 8. mai kl. 12.30
Kvernes kirke
Marie Vatn Skarsvåg
Jonas Seljehaug
Oda Therese Gundersen
Maria Rimeslaatten Klakegg
Amalie Henden Rugset
Martin Aron Veiset Yttervik

Eide
Eide kirke 7. mai kl. 11.00
Tor Inge Aleksandersen
Sondre Eide Blikås
Amalie Reinton Bøvra
Hedda Strand Eide
Birgitte Elton
Knut-Eirik Hansen Berg
Kimberly Finseth
Adrian Hundhammer
Beate Hatlen Indrebø
Gudrun Iversen
Idar Vangen Lysgård
Ane Birgitte S. Meek
Olav Hoem Muldbakken
Tim Rune Flore Skarseth
Sander Elias Nordfonn Skorgen
Reidun Solbakk
Teodora Dale Sørvik
Anne-Iren Aarsbog

Eide kirke 7. mai kl. 13.00
Katharina Bach Bjørnhaug
Lise Marie Silset Haraldsvik
Janett B. Haukås
Sebastian Aleksander Ulleland Ims
Benjamin Krakeli
Pernille Kristiansen
Guro Nordås Lervik
Julie Lyngstad Mathisen
Nils Mathias Prestårhus Meistad
Sverre Andre Naas
Sofie Risvik
Cecilie Nerås Skotheimsvik
Nichlas Roksvaag Smørholm
Karoline Silnes Straumsnes
Ruben Slutås Toven
Espen Visnes
Stein Håkon Eide
Vegard Øyen
Eide kirke 8. mai kl. 11.00
Karl Even Bolli
Kamilla Krakeli Eide
Brage Halaas Eltvik
Hedvig H. Gjetøy
Aud Øyen Halås
Isabel Lysgård
Marte Silseth Malmedal
Julie Nerland Naas
Anastasia Sandøy
Pia Sjømæling
Nikolai Smørholm
Mats Kåre Kviseth Sporsem
Ingrid Antonie Værø
Sarah Ørjavik
Andre
7. mai
Fræna pinsemenighet
Vida Emilie Egge Sund

Vil du være «Natteravn» på Averøya?
I forbindelse med ungdomsklubbene på
fredagskveldene og kanskje andre arrangementer, trenger vi DEG som er mellom
18 -100 år som liker barn/unge, og som
liker frisk luft !!
Jo flere vi er, jo mindre trenger vi å gå.
Har du litt tid å avse ta kontakt med
Lisbeth Hatlen 92665765 eller Facebook:
Natteravnene Averøy
www.facebook.com/groups/12194884947
31830/?fref=ts
Sosialt kjekt og vi kan gjøre en forskjell!
Bli med i Natteravnene!
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Vi går til kirken
Søndag 17. april * 4. søndag i påsket.
Joh 14,1-11 Veien, sannheten og livet
Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.

Kornstad kirke kl. 11.30
Festgudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.30
Festgudstjeneste v/Haugen.Takkoffer.

Gaustad kapell kl. 11.00: Gudstjeneste
for små og store v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer
◆
Torsdag 24. mars * Skjærtorsdag

Eide kirke kl. 12.00: v/Fuglseth.
Samtalegudstjeneste. Nattverd, takkoffer.
◆
Søndag 24. april * 5. søndag i påsket.

Joh 13,1-17 Jesus vasker disiplenes føtter

Kvernes kirke kl. 11.00: v/Hoem.
Takkoffer.
Langøy kapell kl. 16.00: v/Hoem.
Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 1. mai * 6. søndag i påsket.

Eide kirke kl. ?? v/Fuglseth. Kirkens kor.
Bekransning av bautaene før gudstjenesten.
◆
Søndag 22. mai * Treenighetssøndag
Luk 24,45-48 Tilgivelse for folkeslagene
Kornstad kirke kl. 11.00: v/?? Nattverd.
Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.00: v/??
Dåp. Nattverd.Takkoffer.

Søndag 20. mars * Palmesøndag
Joh 12,1-13 Salving og inntog

Kornstad kirke kl. 11.00: v/Haugen. Dåp.
Nattverd.Takkoffer.

Kvernes kirke kl. 20.00: Kveldsmesse
v/Haugen og Hoem. Nattverd. Kirkekoret.
Eide kirke kl. 11.00 v/Fuglseth. Nattverd,
takkoffer, opplegg for barn.
Eide kirke kl. 19.00
Konsert med Sunnmøre kr. mannskor
◆
Fredag 25. mars * Langfredag
Mark 14,26-15,37 Lidelsesberetningen

Kvernes kirke kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste v/Hoem. Sunnmøre kr. mannskor.
Eide kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Lørdag 26. mars * Påskenatt
Mark 16,1-8 Jesus står opp

Bremsnes kirke kl. 23.15: Påskenattsmesse v/Haugen og Hoem. Nattverd.
◆
Søndag 27. mars * Påskedag
Joh 20,1-10 Den tomme graven

Kvernes kirke kl. 12.00: Felles høytidsgudstjeneste for hele Averøy v/Hoem og
Haugen. Nattverd.Takkoffer. Kirkekoret.
Eide kirke kl. 12.00: Høytidsgudstj.
v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer, opplegg for
barn.
◆
Mandag 28. mars * 2. påskedag
Joh 20,11-18 Jesus og Maria Magdalena

Langøy kapell kl. 11.00: v/Haugen.
Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 19.00
Påsken i ord og toner
◆
Søndag 3. april * 2. søndag i påsket.
1 Pet 1,3-9 Et levende håp

Bremsnes kirke kl. 11.00: v/Haugen.
Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 10. april * 3. søndag i påsket.
Mark 6,30-44 Jesus metter fem tusen

Kornstad kirke kl. 11.00: v/Hoem og
Stormo.Tårnagenter. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd, takkoffer.
◆
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Joh 17,6-11 Jesus ber for sine

Matt 6,7-13 Herrens bønn

Bremsnes kirke kl. 11.00: Konfirmasjon
v/Haugen Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Torsdag 5. mai * Kristi himmelf.sdag
Joh 17,1-5 La din Sønn bli herliggjort

Kornstad kirke kl. 11.00:
Konfirmasjon v/Hoem.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 10.30:
Konfirmasjon v/Haugen.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 12.30:
Konfirmasjon v/Haugen.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00: v/Fuglseth. Nattverd,
takkoffer, kort barnepreken før prekenen.
◆
Lørdag 7. mai
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
Eide kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Søndag 8. mai * Søndag før pinse
Joh 16,12-15 Når sannhetens Ånd kommer
Bremsnes kirke kl. 10.30: Konfirmasjon
v/Hoem.Takkoffer.
Kvernes kirke kl. 12.30:
Konfirmasjon v/Haugen.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Søndag 15. mai * Pinsedag
Joh 14,23-29 Løfte om Ånd og fred
Kvernes kirke kl. 11.00: Felles høytidsgudstjeneste for hele Averøy v/Haugen og
Hoem. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00: v/Fuglseth. Nattverd,
takkoffer, kort barnepreken før prekenen,
kirkebakkekaffe.
Tirsdag 17. mai * Grunnlovsdag
Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan
Kvernes kirke kl. 10.00
Festgudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
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Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 29. mai * 2. søndag i treen.t.
Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus
Kvernes stavkirke kl. 11.00: Pilegrimsmesse v/Hoem.Takkoffer. Kirkestimarsj.
Eide kirke kl. 11.00: v/Fuglseth. Barnas
misjonsdag. Nattverd, takkoffer, kirkebakkekaffe.
◆
BISPEVISITATUKE I AVERØY
Tirsdag 31. mai
Kornstad kirke kl. 19.00: Aftensang i
forbindelse med bispevisitasen
◆
Onsdag 1. juni
Bremsnes kirke kl. 18.00: Gudstj. for
små og store i forb. med bispevisitasen
◆
Søndag 5. juni * 3. s. i treenighetst.
Mark 10,13-16 Jesus og barna

Kvernes kirke kl. 11.00: Visitashøymesse
v/biskop Ingeborg Midttømme, prost Gerd
Anne Aarset, Hoem og Haugen. Nattverd.
Takkoffer. Kirkekaffe med biskopens visitasforedrag etter gudstjenesten.
Gaustad kapell kl. 11.00: v/Fuglseth.
Nattverd, takkoffer, kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 12. juni * 4. s. i treenighetst.
Matt 9,35-38 Høsten er stor

Bremsnes kirke kl. 11.00: v/Haugen.
Nattverd.Takkoffer.
Kårvåg bedehus kl. 11.00: v/Hoem.
Nattverd.Takkoffer.
Halåssetra kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste
v/Fuglseth.
◆
Søndag 19. juni * 5. s i treenighetst.
Matt 18,12-18 Sau på villspor, bror som synder

Langøy kapell kl. 11.00: v/??
Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00: v/Aarset og
Fuglseth. Prost Gerd Anne Aarset deltar i
forbindelse med visitas 3. Nattverd.

Ny i trosopplæringen
Den nye trosopplæringsmedarbeideren i Eide, er Lill Iren
Dyrhaug Ness. Tilsatt i 10 %
engasjementstilling skal hun
bidra spesielt inn mot ungdomstrinnet.
- Jeg søkte stillingen fordi jeg
har lyst til å jobbe med ungdom
gjennom kirka. Jeg jobber mye
med å følge opp konfirmanter i
forskjellige arrangementer de
deltar i, og ungdomsklubben og
det nye styret der. I tillegg har vi
planer om et eget ungdomssty-

re som
skal drive
m e d
lederskap
og aktivisere andre ungdommer ved at
de lager egne arrangementer,
sier Lill Iren, som allerede er
godt i gang med jobben. Ellers
er 24-åringen fra Eide til vanlig
tømrer, og har to barn. Hun har
også hatt ansvaret for babysangen i 2 perioder.Vi ønsker henne
hjertelig velkommen!

Bedehus og andre forsamlingslokaler
Bådalen bedehus
24. 03 kl. 11.00
Skjærtorsdagsmøte (Normisjon). Andakt ved Ivar Aae,
Kollekt til Normisjon Møre.
Alle velkommen.
10. 04 kl. 16.00: (fellessamling), Kjell Iversen (NLM)
02.-03.05 kl 19.30
Ole Os (NLM)- 2 samlinger,
Bibelen i livet, tema: Når livet
blir vanskelig - Jobs bok.
Steinsgrenda bedehus
06.04 kl. ??
Harald Skotheimsvik (NRI)
Averøy/ennå ikke avklart
Møteuke på Averøy
Kjell Iversen (NLM)
05.04 ?
06.04 ?
07.04 ?
08.04 ?
09.04 kl. 16.00 Lynghaug
10. april kl. 16.00 Bådalen
bedehus (fellessamling)
Lynghaug bedehus
09.04 kl. 16 Kjell Iversen (NLM)
Henda bedehus
19.04 kl. 19.00 Israelsmøte
m/Arvid Bentsem. Tema: Store
tegn i tiden.
27.04 kl. 19.30 Hans Folde
(NRI)

Bruhagen bedehus
17.04 kl. 16.00
Vårmessa for NMS er byttet
ut med misjonsfest for hele
øya. Vårfesta skal bli en ny, fin
årlig misjonssamling. Sang og
musikk, bevertning, festtale,
misjonsinnslag og misjonsoffer.
17. mai-fest
Sørheim
24.04 kl. 15 Små og storesamling.
22.05 kl. 15 Små og storesamling? Sjekk TK og
Facebook.
Rikardtrøa - husmøter hos
Rolf og Laura
31.03 kl. 19.00 T. Stormo taler
26.05 kl. 19.00
Kårvåg bedehus
28.03 kl. ??, Helen Trodal (NRI)
17. mai-fest
13. - 19.06 kl. ??, Irene K.
Alnes (NRI)
Løa t Marit og Inge Rangøy

Sommerkonserter
i Kvernes kirke
Alle konserter starter kl. 20.00
Onsdag 11. mai Charlotte Andersson - sopransaxofon
Ørjan Horn Johansen - orgel
Torsdag 19. mai MUG
Torsdag 2. juni

Averøy gospelgruppe, Geir Morten Karlsen
(bassgitar), Arnt Olav Kaldvansvik (trommer)

Torsdag 16. juni Jorun Marie Kvernberg - fele og folkesang
Averøy kirkekor
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
Kollekt ved utgangen.

Kvernes kulturområde
Lørdag 2. april kl. 16:
Den årlige Klippenbasaren.
Basarbord, åresalg.
Graniumavleggere i år også.
Stort kakebord og vi møter
våren med vårsanger.
Torsdag 12. mai fra kl. 16:
Plantedag på Kvernes gravsted.
Som tidligere år blir det plantesalg. Det skaffes jord og gjødsel. Du kan regne med en hjelpende hånd om du trenger
det.
Indre Vel sammen med Klippenstyret inviterer til kaffe og
vafler i Klippen hvor det sikkert blir varme i ovnen.

09.05 kl. 19.30 Frihetssamling markering av 8. mai.

Søndag 29. mai
Pilegrimsvandring†langs den
gamle kirkestien fra† Bådalen
til Kvernes
Program for dagen:
Kvernes stavkirke kl.
11.00: Pilegrimsmesse.
Bussavgang til Øvre Bådalen
etter messa.
Turen over fjellet starter
fra Øvre Bådalen ca. kl.
12.15
Samling på Gamle Kvernes
Bygdemuseum med servering,
program.
26. juni fra kl. 12.00
Saltfiskballdag på museet.
Servering fra kl. 12.00.
Loppemarked.

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
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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DØPTE
Kvernes sokn
31.01 Michelle Beatrice Hagen
Gjessing
14.02 Emma Utheim Bae
Kornstad sokn
13.12 Runa Eline Raphaela
Kristiansen Norden
03.01 Andrea Lie Veglo
Kasper Nekstad Meyer
21.01 Camilla Vevang Kornstad
Bremsnes sokn
26.12 Thomas Lionel Hoset
Pernille Silseth-Reiten
Eivind Haaland Utheim
07.02 Bendik Aasen-Selnes
Karen Sofie Torset
Ine Johanne Torset
21.02 Cato Hatlen Flataukan
- Langøy kapell
14.02 Elvira Katharina Rognes Utness

Trosopplæring på Averøy
Babysang og
Småbarnstreff

Ekkilsøy
søndagsskole

Bedehuset på
Bruhagen
Annenhver
mandag/tirsdag.

Alle søndagsskolene
er kl 11.00 i
Forsamlingshuset.
3. april / 17. april
1. mai / 22. mai
5. juni - ute om
været tillater

Småbarnstreff:
Mandag 16.30-18
Enkel servering.
Babysang: Tirsdag
11-12.30 Enkel
servering.
(Ca. 20-30 kr pr.
familie (voksne)).
Ansvarlig:
Cecilie Elven
952 10 568

Bremsnes
søndagsskole
(Lynghaug)
20.03
03.04 og 17.04
08.05 og 22.05
05.06
Hans Futsæter
(976 31 116)
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Ragnhild Vang
(450 38 801)

Henda
søndagsskole
Søndag kl. 11-12.30
3/4 + 17/4 + saml.
i mai/juni. Følg
med i avisa.
Ragnhild Henden
(924 90 149), Eldar
Arne Henden,
Kari Ann Henden
(998 53 900)

Eide sokn
13.12 Arion Vilhjalmsson Moen
01.01 Nils Mathias Prestårhus
Meistad
09.01 Jan Erik Magerøy Stakvik
17.01 Dennis Brevik-Ødegård
24.01 Sander Kongshaug Søbstad
14.02 Tristan Hoem Brovold
06.03 Kasper Rasmussen
- Gaustad kapell
06.12 Celine Adele Harstad-Andersen

VIGDE
Eide sokn
23.01 Pimsin Wirunee og
Vegard Ståle Lyngstad

DØDE
Kvernes sokn
30.11 Gunvor Mork f. 1926
08.12 Martin Charles Nedal f. 1920
31.12 Johan Hestvik f.1953
06.01 Anders Bjørshol f. 1939
12.02 Håkon Bakke f. 1931
Kornstad sokn
27.11 Ragna Marie Kippernes f.1928
05.12 Arne Jensen f. 1928
21.01 Jan Ingulf Skarvøy f. 1939
25.01 Annie Smenes f. 1919

Bådalen
søndagsskole/
barneforening
Vi har aktiviteten
siste tirsdag i mnd,
kl. 17.30-19.00 på
bedehuset. Alle
barna i bygda er hjertelig velkommen,

Olav: 911 28 657
Paula: 412 27 014
Kari: 950 42 188
Barnas turklubb
16. april / 14. mai
Friluftsbasar på
Stavneset 4. eller
11. juni. Mer info
på Facebook og i
Tidens Krav. Be
gjerne om å bli
varslet når vi skal
på tur.
Anne-Kr. F. Eide
95182844

Barneforeningen
Sennepsfrøet
En barneforening for
indre Averøy, og har
samlinger på Stene
bedehus, annenhver
tirsdag i sesongen.
Kl. 17.30 - 19.00.
5. april:
Vi baker boller.
19. april:
Vi lager gressgubbe
og steker vafler.
Marianne Aae
959 38 766.

Husk at barna gjerne drar på slike
arrangementer. Om
foreldre eller andre
kjører dem...
Menighetsbladet for Averøy og Eide

26.01
21.02

Ingrid Marie Helset f. 1919
Liv Edith Folland f.1940

Bremsnes sokn
20.10 Per Bjørnar Grønvik f.1970
28.11 Eli Brandstad f. 1967
08.12 Johanne Berget f. 1921
14.12 Oddrun Johanne Folland f. 1928
16.01 Rigmor Nekstad f. 1948
17.01 Helga Tordis Dypbukt f. 1942
21.01 Borghild OvidieVassgård f. 1920
27.01 Marny Helene Vebenstad f. 1937
12.02 Arvid Karstein Sørvik f. 1949
13.02 Tove Sørvik Meek f. 1959
21.02 Åsmund Olsen f. 1946
24.02 Aud Palma Leithe f. 1944
Eide sokn
07.10 Melchior Leirmo f. 1929
04.12 Helga Emelie Naas f. 1924
15.12 Bjarne Krakeli f. 1935
24.12 Arvid Settem f. 1946
24.01 Solveig Alise Elvegård f. 1941
31.01 Olaug Marie Stakvik f. 1929
02.02 Karl Bernhard Brandshaug f. 23
04.02 Peggy Jorun Lyngstad f. 1925
08.02 Harald Martin Øyen f. 1928
29.02 Jenny Amalie Øyen f. 1923

Barneforeningen
på Kårvåg
Onsdag kl. 17.30
30. mars
24. april
Karin Smenes (942
79 130), Jorunn
Smenes og
Marit Smistad
(480 22 450)

Peter

Nytt tiltak for 78- og 9-åringer på
AVERØY/EIDE
like før pinse
Ved hjelp av duploklosser forteller vi
historien om Peter
og pinsen.

Trosopplærer

«Påskekoret» til Eide og Averøy

- Takk for tilliten!
Kirkevalgene for perioden 2015 - 2019 er ferdig og de valgte representanter har tatt fatt
på sitt viktige virke. Jeg ønsker menighetsrådene og fellesrådene lykke til!
Til bispedømmerådsvalget i år var det for første gang to lister i Møre og Romsdal. ≈rets
valgdeltagelse var betydelig høyere enn i de foregående årene.
På det konstituerende møte fikk jeg den tilliten å bli valgt til
leder i Møre og Romsdal Bispedømme de neste fire årene. Jeg
er dypt takknemlige for den oppslutningen jeg fikk fra hele fylke
som igjen gir meg en styrke til det krevende arbeidet som det
blir de neste årene.
Debatten om vigsel av likekjønnede tok etter min mening for
mye fokus i dette kirkevalget. Dette er ett tema som biskopene
over hele landet arbeider med for å finne løsning på og som det
kommende kirkemøte i Trondheim i april må ta stilling til.
Kirken som organisasjon går inn i en krevende tid. Fra 2017 blir
kirken egen juridisk enhet løsrevet fra staten. Dette krever
store endringer med oppbygging av ny organisasjon og vil på sikt
også ha økonomiske utfordringer. Det blir rammeoverføring fra
staten og kommunale tilskudd som før i første omgang, men all
erfaring tilsier at kompensering av alle økninger og endringer
ikke blir kompensert fullt ut.
Som leder av bispedømmerådet ønsker jeg en tett dialog med
menighetsråd og fellesråd. Det er dere som er grunnfjellet i kirken og det er dere som kommer tettest på innbyggerne. Kirken
tilbyr tjenester fra vugge til grav og det er derfor svært viktig at
vi har en kirke som folk er trygg på og som er der i alle livets
situasjoner.
Vi har nylig fått en flott, ny salmebok som er en flott kulturskatt. La oss i felleskap løfte fram disse skattene.
Trosopplæringen er ett av satsingsområdene i kirken. Her er det
viktig at vi har gode medhjelpere som rollemodeller for ungdommen. Men uten frivilligheten hadde også kirken vært fattig.
En kirke som samarbeider godt med frivillige lag og organisasjoner er ett av mine største ønsker.
Kjære innbyggere, la oss samarbeide på alle nivå for en kirke
med best mulig tilbud til innbyggerne. Ett samarbeid som er
trygt tuftet på godhet og respekt for hverandre.
Ann-Kristin Sørvik
Leder Møre og Romsdal bispedømmeråd

Sunnmøre kristelige mannskor blir kalt «påskekoret» på grunn av sine årlige
påsketurer rundt om i Møre og Romsdal,Trøndelag og Sogn og Fjordane.

Sunnmøre kristelige mannskor vart starta i 1932. Med få unntak
har koret kvar påske sidan starten vore på songartur med
påskeevangeliet i ord og tonar. Den første tida heile påskehelga, i dei seinare år første del av påskehøgtida, dvs skjærtorsdag
og langfredag.
Som regel har dei hatt tre konsertar pr. dag, eventuelt teke del
i gudstenester der dette kunne passast inn. Den mangeårige tradisjonen har ført til at koret lokalt har blitt kalla Påskekoret.
Songarane kjem frå store deler av Sunnmøre og det er også på
Sunnmøre koret som oftast reiser. Nokre påsker har koret også
jhatt turar til Romsdal, Nordmøre,Trøndelag og sørover til
Nordfjord og Sunnfjord.

Påskeopptredener av SKRIM
i Eide og Averøy
Sunnmøre kristelige mannskor
Eide kirke skjærtorsdag kl. 19.00
Kollekt til Møre og Romsdal KFUM/KFUK
Kvernes kirke langfredag kl. 11.00
SKRIM deltar i gudstjenesten med sang.

Trosopplæring i Eide
Husk at de fleste barna som blir invitert eller har arrangement de kan dra
på, vil gjerne være med. Men mangler
noen å følge seg/
Babysang
kjøre seg... Så for(Bedehuset
på Eide)
eldre - få dem dit!
Kl. 11 - ca. 13
I partallsuker.
Barnas
Sjekk for oppmisjonsdag
startsdato.
(29. mai 2016)

Alle barn i Eide er
invitert til å bli med
på å pynte korset
med blomster.

Jubelkoret

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

Kl. 17.30 - 18.30
Eide bedehus
I partallsuker.
Fellesskap og sang
for små og store
(0 år og oppover).
Ta med matpakke og
drikke, så spiser vi
kveldsmat sammen
(vi ordner kaffe og
te). Kontakt:
Ragnhild Fuglseth
(90635391) m.fl.

Menighetsbladet for Averøy og Eide

På babysang synger
vi og leker med
babyene og spiser
lunsj sammen.Ta
med matpakke, vi
ordner kaffe og te.

Babysang ledes av
Lill Iren
Dyrhaug Ness,
tlf. 932 14 626

Eide ungdomsklubb
(bedehuset i Eide)
Har åpent på partallsuker - fredag
kveld kl. 20 - 23.
Jan Solbakk
Håvard Haraldsvik

Peter

Nytt tiltak for 78- og 9-åringer på
AVERØY/EIDE
like før pinse
Ved hjelp av duploklosser forteller vi
historien om Peter
og pinsen.

Trosopplærer
Vevang barnekor
(5-9 år)
kl. 17.30-18.30
Nine Plus
(9 år- )
kl. 18.15-19.30
Brit Marie Sandøy

Søndagsskolen
i Eide
10. og 24. april
Anne Hilde
Haraldsvik
971 69 411
11

Barnas Turklub b søker sjåfør er o g
barneseter
til lån

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide
Sigurd prest holdt engasjerende andakt som både inneholdt produksjon av 100 snøballer og en innviklet og flott allsang. Eller iallfall sang Sigurd foran og så gjentok forsamlingen der ute i snøen. En kjempedag, på alle måter, altså ... (Foto: Anne Kristine F. Eide)

Vi i Barnas Turklubb har hatt en
fin start på vårsesongen med perfekte forhold for både skøytedag
og akedag. Vi har tur Èn lørdag
formiddag hver måned kl. 09.3012. I år har vi et spesielt mål om å
få med nye innbyggere i kommunen vår. Noen av disse har ikke
bil, og buss er ikke så lett å benytte.Vi lurer på om det finnes noen
som kunne tenke seg å bli spurt
om å kjøre til og fra turmålet hvis
noen uten bil melder fra at de har
lyst å være med? Sjåføren står i så
fall fritt til å ville være med oss på
turen eller bare være sjåfør.Vi har
noen vi allerede kan spørre, men
noen av de aktuelle familiene er
så store at det trengs flere biler. I
tillegg er det fint å ha flere å spørre. Vi kan da også ha bruk for å
låne barneseter. Om noen har
slikt stående uten at de er i daglig
bruk, ville det vært kjempefint å
kunne spørre om å låne hvis
behovet dukker opp. Kan du
tenke deg å våre sjåfør eller låne

bort barnesete en lørdag formiddag, er det alle tiders om du tar
kontakt!
I år har vi også fått øremerkede
midler til «turskokonkurranse».
Det vil si at de 20 første ungene
som er med turklubben på 5
turer i 2016, vil få gratis tursko på
slutten av året. Alle vanlige sponsorinntekter og alt vi samler inn
ved utlodning, vil imidlertid fortsatt gå til fadderbarnet vårt og
prosjektet ungene har valgt, som i
år ble et barnehageprosjekt på
Filippinene. Alle barn fra 0-16 år
er velkomne til å delta i "turskokonkurransen". Kjenner du noen
barn dette kan være en ekstra
motivasjon for, må du gjerne tipse
dem! Velkommen på turklubb, og
gi beskjed hvis det er noen som
vil ha varsel når vi skal på tur!
Barnas Turklubb
v/ Anne Kristine F. Eide
tlf. 95182844

Tysklandsfarerne

Unge ledere med ungdommelige ledere på tur.
Fra venstre: Egil Andre Grimstad Larsen, Martin L.
Stormo, Unni Brandstad og Sunniva R. Klakegg.
Bak: Astrid R. Ingeborgvik og Ragnhild Fuglseth.

Postboks 18, 6538 Averøy

Lys våken på Eide

27 spente unge fra hele
Eide fant veien til Eide kirke en fredagskveld i januar.
Lys våken med overnatting
til lørdag sto på programmet. Inni der skulle en også
ha et lite kunstprosjekt, lek
og moro, innøving av Lys
våken-sangen, pizza og frokost, gudstjenesteverksted
til gudstjenesten søndag, da

de sammen med andre 6.klassinger fikk bibel utdelt.
I gudstjenesten hadde Lys
våken-deltakerne oppgaver
i preken, praktiske oppgaver, lesing og så videre. De
unge koste seg, selv om
det kanskje ikke ble så veldig mye søvn på alle dem
natt til lørdag.
(Tekst/foto:Tommy Stormo)

Tårnagenthelg, fastelavn og karneval
Averøy ungdomsklubb har
som en av sine aktiviteter
«Unge ledere». Disse bistår
ved klubbkveldsamlingen på
bedehuset, de lærer teknikker av smått og stor med
programledelse og får litt
ledertrening i det store og
hele. Inkludert i opplegget
er også en utenlandstur,
med besøk på en annen
ungdomsklubb. Denne gangen gikk turen til Berlin. Vi
kommer tilbake med mer i
nettutgaven og neste papirutgave av Menighetsbladet.

Fastelavnssøndagen og helga ble markert med tårnagenthelg for tredjeklassingene på lørdag, som ble avsluttet med gudstjeneste der de var
sterkt involvert søndag. Samtidig kom de unge til kirken utkledd denne
dagen og sannelig var både prest og klokker også utkledd litt....
(Foto/tekst:Tommy Stormo)

