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Det gull du ser på himlen i oktober,
er renningar i veven som han vev.
Frå hans palett flyr purpur og sinober
Og du er den som får hans kjærleiksbrev!
T Jan Inge Sørbø (1993)
Norsk salmebok 847, strofe 4

Fest for dugnadsgjengen på Kvernes gravsted
Damene i Indre Vel snakket 12. oktober i
fjor for første gang om muligheten for å
klare å få nytt gjerde på Kvernes gravsted
før Kvernes kirke runder 125 år sommeren 2018. De engasjerte damene er nå så
glade og fornøyde på grunn av den enorme dugnadsjobben som er utført i forbindelse med det nye gjerdet på gravstedet,
og inviterte derfor til en fest for dugnadsfolket.
Middag på dugnadsgjengen
Damene vartet opp med å servere middag
til alle dem som har stått flere lørdager
gjennom sommeren med planlegging og
grubling, riving av det gamle gjerde, banking, saging og skruing i time etter time
for å få på plass det nye gjerdet. Og ikke
minst til de som har laget og servert all
den gode maten til dugnadsfolket.
Indre Vel i spissen
Leder i Indre Vel, Rannveig Ovesen, hadde
en god oppsummering av alt som var
gjort, og takket for innsatsen. Komitéen
hadde satt sammen et knippe bilder fra

dugnadssamlingene
som viste forsamlingen
hvilken
enorm oppgradering dette arbeidet
har vært for gravstedet på Kvernes.
Averøy kirkelige
fellesråd
hadde
med ei stor kake til
de fremmøte. I sin
tale understreket
kirkevergen hvor Dugnadsgjengen ble hedret, her representert ved Henning Mork,
stor verdi denne Rannvei Ovesen, Bjørg Bergem og Brynhild Loe Arntsen.
innsatsen har. Ikke
bare målt i antall
dugnadstimer, men også det at Kvernes og lakkering. Ragnar Veiset har stilt opp
har så mange fantastiske personer som mange ettermiddager og jobbet ekstra
bruker av sin tid for at alle i Kvernes sokn mellom dugnadslørdagene. Tusen takk til
skal møte et velholdt og vakkert gravsted. dere alle sammen!
Kirkevergen fremhevet videre det gode
samarbeidet mellom frivillige og fellesrå- Stor dugnadsåd:TAKK!
det v/kirkevergen i planlegging og Det er en stor glede å være kirkeverge i
en kommune som har så utrolig mye iver
gjennomføring.
og god dugnadsånd blant sine innbyggere.
Det er ingen tvil om at en slik innsats som
Planlegging og gjennomføring
Kirkevergen overrakte blomsterhilsen fra dere har vist på Kvernes denne gangen
Fellesrådet til Henning Mork og Bjørg verdsettes høyt, og legges godt merke til.
Bergem (på vegne av Indre Vel) for deres Dere kan være stolte av dere selv med
ulike roller gjennom hele prosessen. god grunn!!
Til slutt vil jeg på vegne av Averøy kirkeHenning for all planlegging og ansvarlig for
gjennomføringen av prosjektet, helt gratis! lige fellesråd si en hjertelig takk til alle
Bjørg/Indre Vel for å ha drevet saken fra som har støttet tiltaket gjennom innsamdag 1, samlet inn penger, holdt kontakt lingsaksjonen til Indre Vel. Det er til sammed ulike fora, og hatt dialogen med men kommet inn ca 105.000 i gaver fra
menighetsråd og fellesråd. Alt dette er personer, bedrifter og foreninger. Med
arbeid som noen må ta et ekstra ansvar begrensede ressurser har vi sammen med
for og som ikke kommer av seg selv.Tusen rause givere, fått på plass et smykke for
Kvernes og Averøy som mange vil ha
takk til dere begge to!
glede av i lang tid. Tusen takk til alle som
har bidratt på ulike måter for at vi samSkissetegner
En ekstra honnør i form av ei konfekteske men har fått på plass nytt gjerde på
ble det på tre andre som har gjort og Kvernes gravsted!
Kristian Futsæter
fremdeles gjør en ekstraordinær innsats.
kirkeverge
Arkitekt Nils Fiske har tegnet skissen til
de nye portene, som bygger på gjenbruk
av de gamle. Jan Ståle Bakken har tatt
ansvaret for å få laget de nye portene med
alt det innebærer av sveising, sandblåsing

Omlegging av taket på Bremsnes kirke
Arbeidet med omlegging av taket på
Bremsnes kirke er kommet godt i gang.
Det er gjort nødvendige utbedringer på
undertak og i overgangene mellom tak og
vegg. Nye takrenner og beslag er på plass.
Fellesrådet har takket ja til å benytte et
brukt parti med Altaskifer som har tilnærmet like god kvalitet som på ny skifer.Ved
nedtaking av den brukte skiferen viste det
seg at en lavere andel av skiferen enn først
antatt kunne gjenbrukes.

Det er derfor kun på prestesakristiet det
blir benyttet skifer fra det gamle taket.
Dette er skifer fra Voss som i flg. Riksantikvaren er lagt på Bremsnes kirke i 186869. Mesteparten av den skiferen har altså
pr i dag så lav kvalitet at den ikke er egnelig til å bruke videre som tak på kirkebygget.
Arbeid som gjenstår er å skifte hele eller
deler av taktekkingen på selve tårnet, og
utbedre evt. råteskader der det har vært
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lekkasjer. Her vet vi ikke omfanget før vi
tar av kopperplatene. Vi har fasiten til
neste menighetsblad før jul.
Kirkevergen

PRESTENS

hjørne

Gravstaden på Kvernes:
- Inga stridssak
Som tidlegare politisk rådgjevar veit eg at
politisk ordskifte somme gonger kan føre
til mykje rabalder, også om det eigentleg
ikkje er stridssaker. Dette årets beste
døme på dette er truleg sommarens oppstyr omkring porten inn til gravstaden på
Kvernes.
Ordførar Ingrid Ovide Rangønes var
raskt ute på Tidens Kravs nettsider
(10.07.17), og viste til det såkalla «kirkeforliket» (2008) og ny gravferdslov (2012).
Ein komité med Høgre, FrP, Sp, KrF, SV og
Venstre kom i samband med dette med
innspel.
Det er det nye med gjerdet og porten på
Kvernes som med anna byggearbeid:
Utbetring til tilsvarande kan til vanleg
godkjennast anten det no er meldepliktig
eller ikkje, og uansett er det dei folkevalde lokalt (fellesrådet) som avgjer dersom
det blir gjort til ei sak.
Tidleg i august vart forslag om gjenbruk
av eksisterande port på Kver-nes gravstad lagt fram for soknerådet i Kvernes og
Fellesrådet for kyrkjene på Aver-øya slik
at dugnadsarbeidet ik-kje måtte stoppe
opp.
Resultatet
er
at det også i

framtida blir kross
på porten, noko
som også er i tråd
med nytt regelverk,
herunder det såkalla kirkeforliket
som ordføraren
tidleg viste til.
I ettertid (29.08.17) har Tidens
Krav gitt ei balansert framstilling av status
i saka. Heller ikkje her er sentrale aktørar
som biskop og ordførar nemnt, men igjen
engasjementet frå sentrale politikarar
som verka djupt såra og vonbrotne.
I ettertid vil ein kunne seie at biskop,
ordførar fekk rett i at spørsmålet om
krossen inn til gravstaden på Kvernes djupast sett slett ikkje har vore eller er ei
stridssak

LUTHERFILM I AVERØY OG EIDE
I anledning Luther-jubileet denne høsten viser vi en film om Luther, laget i 2004,
som er åpen framvisning for alle interesserte. Kort innledning før filmen.
Eide kirke 6. november kl. 19.30
Bruvoll bedehus 15. november kl. 19.30
Filmen varer 2 timer, og det blir kaffe og enkel servering tilgjengelig.
Hint gjerne til Tommy at du tar turen...
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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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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
rolf@kirkeniaveroy.no
• Kantor Chris Clifton
Kontor: 458 77 301/ M: 91608207
clifton@hotmail.no
• Trosopplærer (se under Eide)
Tommy Stormo (458 78 154)
trosopplerer@kirkeniaveroy.no

Forsidefoto: Øystein Klakegg

Glimt fra menighetene
EIDE
Den nye delen av Eide nye kirkegård får navnet og anonym minnelund. Komitéen som
har jobbet med saken har utfordret flere
steinbedrifter om å lage et lignende monument som en har fått bilde av fra et sted i
Norge. En venter spent på resultatet og om
en klarer få det på plass før snøen kommer.
Fellesrådsleder og kirkeverge orienterte på
sist møte om arbeidet som er gjort og som
gjenstår på Eide nye kirkegård. Redskapshus
og toalett er blant annet pusset opp.
Stikk ut-konseptet har vært en brukbar suksess denne sommeren. Det ser ut til at flere
vil være med på opplegget og en ser for seg
å utvide ordningen til hele året og ikke bare
sommeren.

NÅ KAN DU GI KOLLEKT
I KIRKEN MED VIPPS!
I Eide kan du allerede bidra til tre forskjellige kontoer, og nå jobber kirkevergen i Averøy med å gi alle kirkene mulighet for å bidra med kollekt via mobiltelefonen. Dette blir kunngjort med vippsnummer på ark som brukes i gudstjenesten og på oppslag i kirkene. Det kan også
etter hvert finnes på både Facebook og
hjemmesiden til kirken i Averøy.

Maling av Kvernes kirke
Noen av de fine i høstdagene i september
ble benyttet til å male andrestrøket av
tårnet på Kvernes kirke, som vi ikke rakk
i fjor. Med god dugnadshjelp fra Jens
Skarseth (bildet), Nils Inge Bævre, Amund
Bjerkholt og Øystein Klakegg ble tårnet
malt i løpet av to dager. Tårnet og vestveggen skal nå være godt rustet mot vind
og regn de neste årene. Tusen takk for
innsatsen!
Kirkevergen

KVERNES
Kvernes menighetsråd ønsker å rette en
stor takk til Hallstein Strand som har gitt
en benk til gravplassen på Kvernes.

KORNSTAD
5 stykker har meldt seg til besøkstjeneste
og gruppen er i gang og søker å finne dem
som har behov for besøk. På Bremsnes er
det nå 2-3 stykker som får besøk. En vil
etterlyse folk som ønsker besøk av denne
tjenesten.
Presteressursene i Møre er under sterkt
press, med 5 millioner i innsparte midler på
halvannet år. Prosten lanserte en plan for
80 forordnede gudstjenester i Averøy mot
dagens 90, for å spare presteressurser.
Menighetsrådet har diskutert saken og en
har ønske om minst en gudstjeneste hver
søndag, og gjerne at «ordinære» gudstjenester blir felles for hele øya, uansett kirke
den avvikles i. Menighetsrådet ser også for
seg å samle 4-årsbokutdeling og 6-årsbokutdeling i hver sin kirke, i stedet for å ha
inntil seks gudstjenester der dette skjer.
Kvernes som høytidsgudstjenestekirke fungerer godt. Andre spesielle gudstjenester
kan også være felles for hele Averøy.Andre
sparetiltak er også foreslått.
Odd Einar Kornstad har tatt over vervet
som sekretær i Kornstad menighetsråd.

Følg oss på Facebook:
• www.facebook.com/eidemenighet • Søk opp Kirken i Averøy
Fra redaksjonen
Sommer og ferietid er forbi. Høsten med
de mange oppgaver i hjem, skole og
menighet er atter i gang. Det har vært en
hektisk sommer for mange, andre har
hatt mindre å gjøre.
Uansett aktivitet eller ikke, har vi, de
fleste av oss, hatt anledning til å høste inn
alt det gode naturen kan gi oss. Vi har saftet og syltet, og kanskje plukket inn
grønnsaker og poteter fra egen åker. Ja, vi
er heldige som har det så godt.
HØST
Festlig er høstens brokete drakt,
skogens stier med gullet belagt,
solskinn over det hele.
Gråt ikke du som sommer har hatt,
drukket dens varme og følt dens kraft
som høsten med deg vil dele.
Våren, en sommer - en høst oss gir,
ser du, det er jo det hele liv,
vinter kommer der etter.
Del det hele i lengsel og glød,
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i høstens prakt, i vinter og død
i alle de livets krefter.
Korte, deilige, glødende høst,
kom med ditt vemod, kom med din trøst
for alle fattige hjerter!
Alle har andel i ondt og i godt,
alle sitt livsens merke har fått,
sving dine lysende kjerter!(*)
(*En kjerte er et stort vokslys)
Blir det flere utgivelser?
Vi håper at dere støtter oss og er flinke
og sender inn penger når det ligger giro
med i bladet, om denne gang. Vi trenger
hver eneste krone for å klare å utgi bladet
i papir, samt opprettholde kvaliteten på
bladet. Men siden vi ikke har mer penger
på konto enn vi har pr. nå, har vi valgt å
redusere sideantallet til 8 denne gang.
Dette blir derfor mest med de faste postene og litt i tillegg. Vi ser at i verste fall
må bladet lages for nettutgave, om vi ikke
klarer få annonser fra det lokale næringsMenighetsbladet for Averøy og Eide

livet sammen med flere frivillige gaver. Vi
håper vi kan komme med i betraktningene til det lokale næringslivet f.eks fra og
med våren 2018. Ta gjerne kontakt med
redaktør Tommy Stormo.
Men vi takker derfor for alle gaver
- frivillige eller via annonser, vi kan
få. Du kan sende din gave til
kontonr. 3931.20.33775.
De i næringslivet i Averøy og Eide som
kan tenke seg være med med 1-4 annonser i året, må gjerne ta kontakt med
redaktør Tommy Stormo for en nærmere
avtale om priser osv. Han har en oversikt
over størrelser på annonser osv... Vi vil
forsøke en side med God jul-annonser i
julenummeret.
Du finner bladet med flere bilder/tekst
på: eidemenighet.no og kirkeniaveroy.no.
Jeg vil med dette ønske dere alle en fargerik og fin høst.
Høstlig hilsen fra

Anne Lise Vatne Eide
Leder menighetsbladet

Andakten

Min salme: Det skjer et
under i verden
Ein konkurranse i år 2000 om å
skrive den beste millenniumssalmen vart vunnen av forfattaren
Gerd Grønvold Saue. Salmen ber
tittelen: «Du som var før livets
morgen.»
Mest kjent i høgmesser med
dåp er likevel salmen
«Det skjer et under i
verden, hver gang et
barn blir til.», som
Grønvold Saue óg har

skreve.
Salmen har eit tankevekkande refreng:
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn.
Gerd Grønvold Saue (87) er også kjent for
sitt engasjement i fredsarbeid. Då Nobels
Fredspris vart tildelt dei som kjemper for
eit mellomfolkeleg forbod mot atomvåpen
fortalde forfattaren at dette hadde ho
arbeidd for i sytti år.
I dei første norske protestane (1962) mot
prøvesprengingar gjekk husmødre med
barnevogner.
- Hør vår bønn for barnas skyld sto det på
ein plakat, signert norske mødre, fortel salmediktaren (Vårt Land 10.10.17). Nobels
Fredspris 2017 er tildelt den internasjonale
kampanjen mot atomvåpen (Ican).

Bruvoll bedehus
28. oktober kl. 11-16 Misjonsmesse.
(E.M. Ledal (NLM)
25. november: Julemarked.
Bådalen bedehus
28.-29. november Nettmøte med Johnn
Hardang (NRI)
Henda bedehus
15.-17. november: L.K. Emblem
5. desember: Arild Ove Halås (NRI)
Kårvåg bedehus
4. november kl. 12-17: Misjonsmesse
fra kl. 12: Åresalg, basarbord, salgsbord,
tombola, klippfiskbingo, kafÈ mm, Sang ved
Marte Leithaug. Sangmøte fra kl. 15:
Andakt v/Arild Ove Halås. Averøy
Gospelgruppe. Arr: NRI

Det skjer et under
i verden
T Gerd Grønvold Saue (1994/1996)
M Kjell Mørk Karlsen (1996)

Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.
Refreng
Ingen på jorden er himlen så nær,
som barnet han tar i sin favn,
som barnet han tar i sin favn.
Melodien til Det skjer et under i verden
(1994,1996) er skriven av Kjell Mørk
Karlsen (1996).
Salmen minner oss om det motsette av
det opprør mot skaparverket som atomvåpen representerer.
- Jeg skriver ikke bare dåpssalmer, men
også om ulykker, naturkatastrofer, sorg og
glede, og jeg har flere ganger vært spent på
om folk ville bruke salmene mine. Men det
viser seg at de har de gjort, forteller Saue,
som har holdt en rekke foredrag om salmer,
om innhold, hvordan salmene blir til osv.
- Jeg ser det slik at salmene er et kollektivt
uttrykk, de skal ikke fremheve den enkelte
forfatter, men menighetens kollektive stemme, understreker Grønvold Saue.
Kilde: Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo
og Strømmen menigheter nr. 3, 2015 20.
årgang
Redigert av Magne Hoem

Stene bedehus
8. november: Leif Harberg (NRI)
Sørheim leirsted
21. oktober kl. 15 Sørheimbasar. Andakt
ved Tommy Stormo, åresalg, kaffe og mat
mm.
Søndagstreff
Bruvoll bedehus
29. oktober kl. 17.00 Besøk av Sakarias
Ingolsson (NLM)
12. november kl. 17.00: Besøk av Tone
og Lars Olav Leithaug
26. november kl. 17.00: Besøk av L. P.
ÿdegård (NLM)
10. desember kl. 17.00: Besøk av
Torgunn Nerland
(NRI)

Det skjer et under når barnet
møter oss hud mot hud,
øynene speiler Guds himmel,
gir oss et glimt av Gud.
Det skjer et under i kirken,
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.
Det skjer et under i dåpen,
her skapes liv av ord.
Barnet er størst i Guds rike
skjønt det er minst på jord.
Så la oss synge i glede,
nå er Guds Ånd oss sendt,
vannet blir kilden til livet,
her har et under hendt.

Husmøte i Rikardtrøa
26. oktober kl. 19.00
30. november kl. 19.00
Løa på Rangøya
11. november kl. 13.00: Enkel middag
for hele familien. Misjonsinformasjon ved
Anne Lise Matre. Ho kan fortelle om
misjonsarbeid i Mali og arbeid med å oersette Bibelen til fulanispråket. Påmelding
til Marit Rangøy . 944 98 750.

Eide 71 29 96 70 • Averøy 71 51 21 22
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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20.08
03.09
17.09
01.10

DØPTE
Kvernes sokn
30.07 Ivar Elias Ingeborgvik
Tobias Gulset- Bævre
24.09 Alexander Rånes
Kornstad sokn
23.07 Agnes Roaldsøy Sandø
Eline Mikkelsen Bakkebø
Tea Fielitz Bøe
13.08 Maren Johanne Bogen Folland
Magnus Harper Gjessing
01.10 Leah Meek (d.i.Tingvoll kirke)
Bremsnes sokn
18.06 Kristian Utheim Danielsen
03.09 Tiril Ingebrigtsen Ormset
Ella Hoel Qvam
Edvald Nakamura Slettvåg
01.10 Ludvik Hoem Hasselø
08.10 Thea Lægreid-Nygård
Amund Otterlei
Mathea Ormbostad Hansen
Eide sokn
09.07 Solveig Øien Sandnes
06.08 Ulrik Storvik Drejer
Kristian Kongshaug Søbstad
Elma Sofie Ukkelberg
Andreas Gjetøy Amundsen

Mille Skjønberg Male (Hustad krk)
Nils Sivertsen Karlsnes
Joachim Drågen (Hustad kirke)
Nora Ugelstad Storvik
Sebastian Nøsavik Silseth

Gaustad kapell
17.09 Elvira Lyngstad Drågen
Amalie Lundenes Lyngstad

VIGDE
Kvernes sokn
09.09 Ellen Stormo og David Kleiven
Kornstad sokn
24.06 Lucresia Soquillo Sørvik og
Vidar Kippernes Sørvik
01.07 Gunn Marie Smenes og
Arthur Mainer Smenes
08.07 Ingvild Marie Strøm- Eliassen og
Lars Strøm- Eliassen
29.07 Elisabeth Fagereng og
Aslak Mork
Bremsnes sokn
29.07 Kristina Haltvik Solheim og
Benjamin Berget Nilsen
26.08 Kirsti April Junge og
Marius Hansen
02.09 Ingfryd Oddny Bolgen og
Jorulf Kvithyll
Eide sokn
14.10 Ole Petter Halås Skjelvik og
Jesil Cabigas Roda

DØDE
Kvernes sokn
04.08 Eldfrid Stormo f. 1926
23.04 Maria Theresa Greger f. 1963
02.09 Steinar Johan Avset f. 1952
Kornstad sokn
18.06 Borgny Helseth f. 1933
04.08 Anna Julie Eliassen f. 1920
11.08 Hjørdis Veglo f. 1931
Bremsnes sokn
11.06 Johan Evald Bjørkli f. 1940
19.06 Laura Ingvarda Hopmark f. 1921
07.07 (Knut) Sigmund Stokke f. 1935
Jan Martin Dypbukt f. 1934
13.07 Tove Vebenstad f. 1942
27.07 Ruth Gunvor Nekstad f. 1917
18.08 Anny Petrine Dypbukt f. 1928
26.08 Oliva Anny Mjønes f. 1938
24.08 Jorun Torbjørg Røsand f. 1934
27.08 Jens Oluf Solheim f. 1927
05.10 Leif Vassgård f. 1928
Eide sokn
11.06 Henry Arnfinn Hundhammer f. 1930
14.06 Erling Nerland f. 1929
18.06 Inge Mekvik f. 1956
24.06 Liv Karlotte Margaret Johnsen f. 1920
10.07 Johanne Marie Settem f. 1935
21.07 Ingolf Johan Lysgård f. 1935
06.08 Hans Sveinung Eidsæther f. 1933
26.08 Annie Eline Sandvik Visnes f. 2017
27.08 Aud Sandnes f. 1931
28.08 Arne Settem f. 1930
31.08 Inger Sandvik Bolli f. 1930
31.08 Liv Solbjørg Tjugen f. 1949
05.09 Tiril Liaskar Sandnes f. 2017

Formiddagstreff

Bruktklærmarkedsuksess

Tekst og foto: Oddvei og Ole Petter Raanes
Høsten er her, og det er tid for å treffe naboer og bygdefolk og averøyinger. Stene bedehus er andre torsdag i måneden er et slikt treffsted.
Torsdag 14. september var første treff i høst. Sverre Uran fortalte
og viste bilder fra tida da han var i FNs fredsbevarende styrker i
Libanon. Tone Leithaug hadde ord for dagen. Tone og Johannes
Gjerde hadde fin sang og musikk. Det ble servert blomkålsuppe,
kaffe, eplekake og is.
Programmet for høsten var i skrivende stund er ikke klart, men den
første timen er det noen som forteller eller viser bilder. Det er også
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sang og ord for
dagen.
Den
neste timen er
det servering av
varm mat, kaffe
og kaker, og en
god prat.
Før jul blir det
treff 9. nov.. og
14. des.., begge
dagene kl. 12.00
Stene bedehus
arrangerer.
Velkommen..

Menighetsbladet for Averøy og Eide

- Komitéen som står bak bruktklærmarkedet på Rangøya ønsker å få takke alle som
gav klær, skjerf, sko og vesker til årets
arrangement. Tusen takk til alle som var
innom og kjøpte med seg noe og alle dere
som kjøpte lodd. Da det hele var over
kunne vi sende hele 46 000 kroner til
Higher Ground i Nepal. Et veldig godt
resultat, lyder hilsenen fra Tone Rendahl
Leithaug. HmalPartner og Bjørn Ødegård
var også på besøk og fikk vist fram sin nye
henge med informasjon om arbeidet i
Nepal. Flere bilder og tekst på nettutgaven.
(Foto:Tommy Stormo)

Vi går til kirken
22. oktober - 20. s. i 3enighetst. (sit)
Joh 11,1-5 Jesu venner i Betania
Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/Hoem. Presentasjon av konfirmantene. Nattverd.
Bremsnes kirke kl. 11.00
Høsttakkefestgudstjeneste for små og
store v/Stormo. Utdeling av 4-årsbok.
Eide kirke kl. 16.00
v/Fuglseth og Stormo. 4-årsbokutdeling.
Takkoffer. Nattverd.
◆
29. oktober Reformasjonsdagen
Rom 1,16-17 Guds kraft til frelse
Bremsnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med reformasjonsmarkering
v/Møller. Presentasjon av konfirmantene.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Markering av reformasjonsjubileet. Dåp.Takkoffer. Nattverd.
◆
5. november - Allehelgensdag
Matt 5,1-12 Saligprisningene
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.
Bremsnes kl. 16.00
v/Haugen og Hoem. Nattverd.
Eide kirke kl. 18.00
Allehelgensgudstjeneste med minning
v/Fuglseth.

◆
12. november - 23. sit
Mark 10,28-31 Få hundre ganger så mye
igjen
Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Haugen
og Stormo. Lys våken-helg. Nattverd.
Eide: Ingen gudstjeneste
◆
19. november - 24. sit
Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte
de små
Averøy og Eide: Messefall (Ingen
gudstjeneste)
I stedet inviteres alle til prostigudstjeneste i Kirkelandet kirke kl. 11.00, der vi
er sammen på ytre Nordmøre om reformasjonsmarkeringen. I forbindelse med
Luther-jubileet der vi markerer at det er
500 år siden Luther skrev sine teser, inviteres alle menigheter på Ytre Nordmøre
til felles gudstjeneste i Kristiansund.
Biskop Ingeborg Midttømme deltar.
Eide forsøker arrangere felles buss
bortover og felles middag der borte,
så meld dere til kirkekontoret på tlf.
71 29 61 84.
Averøy ber folk samle seg på parkeringsplassen ved tunnelen ca. 10.1510.30, og så fyller en opp bilene til
felles tur til byen.
◆

26. november Domssøndagen/Kristi kongedag
Matt 25,31-46 Dommen
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/?? Nattverd.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth og Stormo. Lys våken-helg og
bibelutdeling til 6. klassingene. Dåp.
Takkoffer.
◆
3. desember - 1. s. i adventstiden
Luk 4,16-22a Jesus står frem i Nasaret
Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse/familiemesse v/Hoem.
Kornstad kirke kl. 19.00
Lysmesse v/Hoem.
Eide kirke kl. 19.00
Lysmesse v/Fuglseth og konfirmantene.
Takkoffer. Nattverd.
◆
10. desember - 2. sia
21,27-36 Guds rike er nær, våk og be
Bremsnes kirke kl. 19.00
Lysmesse v/Stormo og konfirmantene.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Fuglseth og Stormo. Utdeling av 4- og
6-årsbok.
◆
17. desember - 3. sia
Luk 3,7-18 Frukt som svarer til omvendelsen
Kornstad kl. 11.00
v/Hoem.

Trivelig gjensyn for årets 50-årskonfirmanter! Hærverk eller uhell?
Søndag 10. september var det
treff for oss som ble konfirmert av Victor Høst-mark i
Kvernes kirke 16. juli 1967.Av
11 konfirmanter var det 7
som hadde anledning til å
delta.
Dagen begynte med en fin
gudstjeneste, der det også var
presentasjon av årets konfirmantkull. Så unge var også vi
for 50 år siden, selv om vi den
gang syntes at vi var veldig voksne. Dagen ble litt preget av vemod og en
påminnelse om livets skjørhet, for det ble tent lys for de tre som ikke lenger
er blant oss: Ole H. Strand, Aud Eli Aae og Steinar Avset.
Etter gudstjenesten la vi ned blomster på gravstedet før vi ble servert nydelig middag, dessert og kake og kaffe i Klippen. Samtalen bar slett ikke preg av
at det for noen av oss var 50 år siden sist vi møttes! Artige episoder fra skoleog konfirmasjonstiden og oppdatering om hva vi har foretatt oss siden sist,
gjorde at timene gikk som en røyk.
Takk til menighetsrådet v/Dagny Storvik og Ingrid Hoem som la til rette
for en strålende ettermiddag i Klippen!
Hilsen Ann-Mari (Myrset) Veiset, Bjørg (Eilertsen) Ramsøy, Jorunn (Solvang)
Bae, Rolf Egil Sollid, Aage Gunnar Strand, Svein Mork og Kristen Leithe.

Rundt andre
helga i juli så
har det skjedd
hærverk eller
en form for
uhell på Kvernes. Den ene
blomsterpotta
som står ved
kirka ble knust.
Er det noen som vet noe om en ATV eller traktor som
kan ha gjort dette? Noen som
har observert noen som har
vært her i området og kunne
ha gjort dette? En kan se av
sporene at noen har kjørt på
den, slik at den ble knust i
sammenstøtet.Tips kan meldes
til kirkekontoret.

Menighetsbladet for Averøy og Eide
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SEVEN TIL AVERØY OG EIDE

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Bruvollveien 11, 6532 Averøy

Sanggruppa SEVEN kommer tilbake til Averøy og Eide andre helga i desember: 9.-10. desember. De besøkte oss for 4 år siden og vi opplevde den mest snørike
helga i manns minne akkurat den gangen.Vi satser på at det bllir noe mindre snø denne
gangen, men desto mer glad sang av våre lokale kor sammen med de sju jentene som
kommer og et noe mer tallrikt publikum på konsertene.
På Eide skal de synge sammen med Eide men. aspirant- og barnekor og barnekorene
på Vevang lørdag 9. desember i aulaen ved Eide u-skole. En skal ikke se bort fra at korister fra Gjemnes kommer og vil være med også. Alle som ellers vil være med i
korene, må være på de fire øvelsene i november. Møt opp kl. 15-16 på torsdager.
Averøy kan ikke skilte med egne barnkor for tiden, så her setter man sammen et kor
for anledningen. Så om ditt/dine barn vil være med i koret, så meld dem på til
Tommy trosopplærer. Opplegget blir som følger: De som melder seg på, får tilgang på
melodiene via nettet eller noe slik, og så øver man hjemme, før man samles på Bruvoll
bedehus litt før konserten, kanskje samme dag, og så drar man og øver sammen med
Seven, og gyver løs på konserten. Spørsmål kan rettes til Tommy Stormo.

Befaring på Eide nye kirkegård

Ny kirkeløper til Eide kirke

Menighetsrådet i Eide hadde befaring på Eide nye kirkegård på oktobermøtet. Her fikk de blant annet se stedene navnet og anonym minnelund skal være - til høyre på dette bildet. Monumenter er under
bestilling i disse dager. (Fotos:Tommy Stormo)

På menighetsrådsmøtet i oktober fikk medlemmene se
vareprøver på det som kommer til å bli den nye kirkeløperen i Eide. Menighetsrådet ba leder og kirkeverge iverksette bestillingen, slik at en får dette på plass i god tid før kirkejubileet om 4 år. Siden en nok ikke klarer finansiere alt
selv, vil det bli muligheter for å gi en gave til formålet via en
innsamling, kronerulling eller annet.
Som en ser av bildene, blir fargen en god del rødere, og
mønsteret blir noe grovere enn den vi har i dag. I tillegg
skal også knefallet rundt alterring, stolen ved alteret og
prekestolen få nytt dekke, i skinn. (Ligger i trappetrinnet på
bildet under.) Menighetsrådsleder Anne Lise Vatne Eide, fellesrådsleder Trygve Herskedal og kirkeverge Anne-Lise
Johnsen gleder seg til nyløperen er på plass. (Foto: T.
Stormo)

Vi beklager forsinket blad denne høsten, men flere omstendigheter gjorde at det var nødvendig å utsette det lengst mulig, og
det ble litt på overtid. Neste nummer kommer etter planen
12.-14. desember. Deadline for stoff er: 15. november.
Kontakt Tommy.

