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Årgang 2

I østen stiger solen opp,
den spreder gull på sky,
går over hav og bergetopp,
går over land og by.
Og med Guds sol utgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra paradisets kyst,
hvor livets palme bor.
Nos 795 1. og 4. strofe
T B. S. Ingemann 1837
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Diakoni
Etter 8 år som prest i
Fræna, får eg høve til å
skrive til dykk i kyrkjeblad/menighetsblad.
Vi har gjort forsøk på å
blåse liv i eit felles kyrkjeblad for dei 3 sokna
i Fræna. Når vi no slår
oss saman med Eide, er vi så heldige at vi får vere
med i Menighetsbladet som Eide har saman
med Averøy. Det er vi svært glad for og ser fram
til det vi kan få informere og dele med alle i nye
Hustadvika kommune samt Averøy kommune
i Menighetsblad for Averøy og Hustadvika som
blir namnet frå nyttår.
Der er også 2 andre område som eg tenkjer
mykje på og så gjerne skulle få gjort noko med.
Det er kyrkjeleg arbeid/tilbod for ungdom. Vi
møter veldig mange kjekke og greie ungdomar i
konfirmanttida. Og eg tenkjer ofte på kva vi kan
gjere for å kunne fortsette den gode kontakta og
samtalane vi har i løpet av konfirmantåret. Eide
har fått til noko for ungdom. Det er til inspirasjon
for oss i Fræna. Vi har snakka om det i soknerådet, men har ikkje blitt til noko konkret enno.
Det andre området eg vil løfte fram og som vi
også gjerne skulle fått gjort noko med er diakoni. Vi skulle så gjerne ha hatt diakon. Og behovet
blir ikkje mindre når vi no får ny kommune og
folketalet aukar. Kvifor er eg som prest så oppteken av å få diakon hos oss? Kva er oppgåvene

til ein diakon? Ordet diakon kjem frå gresk og
tyder «tenar». I Apostelgjerningane 6 står det
at då hjelpetenesta som ledarane i kyrkjelyden
hadde ansvar for, vart så omfattande at dei ikkje
heilt greidde med både hjelpeteneste for dei
trengande og oppgåvene med forkynning og
opplæring, så vart det oppnemnt 7 diakonar.
Etter at dei var blitt bedt for og sett inn i teneste,
fekk diakonane ansvar for hjelpetenesta til dei
som trong det. Frå då av har det alltid vore ei
teneste ved diakonar og diakonisser i den kristne
kyrkja.
Også i Norge har diakonitenesta ei lang historie.
Diakonar/diakonisser har stått bak og starta
mange av dei sosiale tenestene vi i dag ser som
ein naturleg del av dei offentlege tenestene.
Men det er fortsatt bruk for diakonar og mange
sokn i vår kyrkje har diakon. Diakonen kan
ha sitt arbeid blant ungdom. Dei organiserer
besøksteneste til folk som sit åleine heime. Og
dei går sjølve på besøk til folk som er einsame,
som slit med helsa enten det psykisk eller fysisk.
Dei går ikkje minst til folk som er i sorg etter
dødsfall og folk som har blitt hardt ramma av
sjukdom og ulykker. Som prest møter eg mange
som er i sorg etter dødsfall. Og eg skulle så
gjerne hatt meir tid til å besøke dei sørgande. Ein
diakon ville kunne vere ein medhjelpar i dette.
Med samhandlingsreforma er det mange fleire
med alvorleg diagnose som blir skrivne ut frå
sjukehus og får plass på sjukeheimen for den
siste delen av livet. Ein diakon vil kunne vere til

stor hjelp både for dei sjuke, familien og også
personalet på sjukeheimen. Eg kunne ha nemnt
fleire oppgåver. Men vi ser at ein diakon for nye
Hustadvika kommune, er noko vi gjerne skulle
ha fått til. Og no er det slik at budsjettavtalen på
Stortinget før jul, gir kyrkja 14 millionar kroner
ekstra til diakoni. Og Hustadvika kyrkjelege fellesråd ønsker å sende søknad om at Hustadvika
får støtte til stiling som diakon. Kyrkja sentralt
bidrar med 50 % av kostnaden. Den andre halvparten må vi skaffe lokalt. Vi veit at kommunen
slit med økonomien, så vi veit ikkje kor mykje
den eventuelt kan bidra med. Eg vil derfor utfordre folk i Hustadvika kommune til å vere med på
ei fast givarteneste. Mange kyrkjesokn har slik
givarteneste for å finansiere arbeid kommune
og stat ikkje dekkjer. Ei slik givarteneste inneber
at du via autotrekk bidrar med ein fast sum kvar
månad i første omgang for 3 år. Dersom vi er
mange nok som gir, så vert det fort ein stor sum
som vi kan bruke til diakonteneste.
For melde deg på, kan du ta kontakt med:
kyrkjeverje Harald Hagen, tlf 411 47 857.
e-post: Harald.hagen@hustadvikamenighet.no
eller sokneprest Kaldhol, tlf 4007 4207.
e-post: finn.kaldhol@hustadvikamenighet.no

Finn Ove Kaldhol,
sokneprest i Vågøy og Myrbostad

Den norske kirke i Averøy, Eide og Fræna
KYRKJAS FOLK I FRÆNA

KIRKENS FOLK I AVERØY

KIRKENS FOLK I EIDE

Kyrkjekontoret: tlf 71 26 66 70
www.frana.kyrkja.no
Kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no
Kyrkjeverje
Harald E. Hagen tlf 411 47 857
Harald.hagen@hustadvikamenighet.no
Sekretær / kirketjener
Kathrine Røbekk tlf 971 61 875
Kathrine.robekk@hustadvikamenighet.no
Sokneprest i Vågøy og Myrbostad
Finn Ove Kaldhol tlf 400 74 207
Finn.kaldhol@hustadvikamenighet.no
Sokneprest i Bud og Hustad
Svein Audun Hatlen tlf 481 77 729
svein.hatlen@hustadvikamenighet.no
Kantor i Vågøy og Myrbostad
Gunn Sissel Bakken Håseth tlf 918 45 739
Gunn.haseth@hustadvikamenighet.no
Julija Marija Bujanovaite-Sokol tlf 413 90 750
J.bujanovaite@gmail.com
Prestevikar i Fræna
Ellen Schiøtt tlf 920 46 814
ellen.schiott@hustadvikamenighet.no
Kateket
Anne Marie Sødal tlf 906 44 665
anne.sodal@hustadvikamenighet.no
Kyrkjetenar – Vågøy
Bjørn Even Hansen tlf 404 19 813
bjevhans@online.no

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
Sigurd Andreas Widvey Haugen
Kontor: 458 79 208/M: 950 70 027
sokneprest.haugen@kirkeniaveroy.no
Kapellan
André Nikolai Øvrebø
M: 918 63 193
andre.ovrebo@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

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
Ungdomsarbeider
Marthe Drøpping
tlf. 991 64 270

Utgiver: Menighetsrådene i Averøy, Eide og Fræna
Redaksjonskomite/styre: Anne Lise Vatne Eide (leder), Marit Rangøy
(Kornstad), Dagny Vågen (Kornstad), Øystein Klakegg (Kvernes), Ragnhild
Vang (Bremsnes), Synnøve Valle (Vågøy/Myrbostad), Tormod Bergseth (Bud),
Toril Holm (Hustad). I tillegg vil flere bidra med skriverier, blant annet Bjarne
Gangstø (Myrbostad/Vågøy), Øystein Sandnes (Myrbostad/Vågøy).
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Trygghet, tilhørighet og mening!
Hva trenger du i livet ditt for å
oppleve trygghet, tilhørighet og
mening? Store spørsmål, jeg vet
ikke om jeg kan svare for meg selv
en gang. Jeg vil likevel prøve å
dele noen tanker rundt dette.
Jeg har satt meg ned for å skrive, med
en kopp te i en varm og god stue der det
brenner godt i ovnen. Trygg – hjemme –
og med en meningsfull oppgave. Jeg kan
bidra – det er bruk for meg.
Det er søndag kveld. Bak meg har jeg et
døgn og en helg med mange inntrykk.
Starten av helgen var sammen med ungdommer på ungdomsting. Ungdommer
mellom 15 og 25 år som ønsker å bidra
for sin kirke, for sin menighet og for sine
venner og medmennesker. Mening og
tilhørighet.
Det siste døgnet har jeg fulgt med på en
stor dugnad for å berge og trygge passasjerer fra cruiseskipet Viking Sky. Trygghet
satt i system. Det viktigste er å berge liv.
Når dette blir fokus så glemmer vi andre
dagligdagse trivielle ting. Mange stilte
seg selv til tjeneste. -Rotet hjemme finner
vi igjen, byturen eller trimturen får vente
til en annen dag og Nordmøre og Romsdal samarbeider, -og takker og skryter
av hverandre etterpå! Samarbeid blir litt
enklere når vi ser mot et felles mål.
Jeg tror mennesker trenger hverandre.
Samhold og fellesskap er viktig, det er en
verdi i seg selv.

tjene andre mennesker med å være den
vi er. Gode ansvarlige medmennesker. Vi
så det når så mange stilte opp i redningsaksjonen i Hustadvika. Så kan vi huske
på at hver dag så finnes det små og store
kriser i mennesker rundt oss som ikke er
så synlig at det blir igangsatt en redningsaksjon, men som kan møtes med
medmenneskelighet og omsorg. Hvis vi
tørr å se, og spørre, -Hva kan jeg gjøre for
deg?
Jesus ønsket også fellesskap. Jesus kjente
frykten for å dø når påsken nærmet seg.
Han tok med seg noen av de som stod
ham nærmest når han skulle be i Getsemane. Han trengte disiplenes støtte og
omsorg.
Påskebudskapet er et budskap fullt av
håp. Det gir meg mot til å fortsette å være
medmenneske. Og jeg vet at jeg trenger
andre og at andre trenger meg. Vi er satt
til å tjene hverandre. Vi kan dele på å gi
og ta imot omsorg.

Alle trengs og alle kan bidra.
Kan du se Jesus som både er svak og
sterk? Slik som oss..?
Jesus er et forbilde for meg. En jeg kan
strekke meg mot og som kan romme alt
jeg er, -av godt og vondt.
For en stund tilbake fant jeg russekortet
jeg hadde på 90-tallet engang. Jeg var
kristenruss. Der sto det: «Frihet er ikke å
sveve fritt, men å være bundet til ham som
frigjør»
Å være bundet til Jesus er å si; Jeg tror på
deg, -jeg vil følge deg og la meg inspirere
av deg. Det vil være til glede og nytte for
alle mennesker rundt meg og for fellesskapet. Vi trenger fellesskapet og Jesus
som inspirator.
God påske ønskes til dere alle med et
vers fra salmen «Du som låg i natti seine»
av Jakob Sande. (Nos 138 b, v. 4)

Vi er inne i fastetiden. Som er en slags
ventetid på det grensesprengende;
Vår, -lys, -nytt liv. Det er en tid fram mot
påskehøytiden som er full av metaforer.
Fastetiden varer fra askeonsdag til 1.
påskedag. Det er en tid der vi kan øve oss
på å si nei til noe for å kunne si JA til noe
annet. Et tydelig nei beskytter et godt JA!
Det er en tid for å gjøre opp en slags
status for hvor jeg er nå og hva er viktig
for meg videre. Av og til rydder vi vekk
gjøremål for å ha tid til det som er enda
mer viktig.
Jeg tror fellesskap er viktig. Jeg tror at vi
mennesker er gitt til hverandre. Vi kan

Ønsket om å tilhøre et fellesskap fører
ikke til at vi mister friheten, men det lar
oss investere i hverandre og dra nytte
av ulike evner og gaver vi kan tjene
hverandre med. I filmen om Per Fugellis
siste dager; «Siste resept» ser Per tilbake
på noe han sa når han ble filmet på
Jærstrendene. «Ikke vær en ener, men ta
vare på flokken din», sa han der. I filmen
ser han tilbake og korrigerer seg selv og
sier; «Vær en ener og ta vare på flokken
din». Jeg tror han er inne på noe. Vi skal
være oss selv –fullt og helt – med evner
og svakheter, og slik kan vi få bety noe
for hverandre.

Lær mi sjel kor du laut lida,
syn meg såret ditt i sida
Styrk og nør mi veike tru.
Syn meg dine merkte hender
Så er frelst mitt auge vender
Opp til deg på krossen du (g2)
Fra diakon og medvandrer
Toril Elin Krakeli Holm

Toril Elin Krakeli Holm.
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Fra redaksjonen
Det er så godt å tenke på at vi har klart
å få til et menighetsblad for Averøya,
Eide og Fræna.
Dette lover godt for videre arbeid i den
nye storkommunen Hustadvika. Averøya
og Hustadvika sammen blir kjempebra!
Vi har mye å takke Tommy Stormo og
hans samarbeidspartnere i Frænatrykk
for. Uten deres engasjement for bladet
hadde det vel neppe blitt noe av. Vi er helt
avhengige av økonomiske midler for å få
gitt ut bladet. Vi takker derfor for all støtte
vi kan få gjennom frivillige bidrag.
Vi ber spesielt Frænas mange lesere (opplag 4 000) om å bidra godt nå i starten,
slik at menighetsrådene ikke blir sittende
igjen med regningen. Averøy og Eide har
mange gode givere, som bidrar med alt
fra en 100-lapp eller to til både 500 og en
og annen 1000-lappen. Det er vi svært
takknemlige for, men vi håper at leserne i
Fræna også ser verdien i å få et menighetsblad i postkassen tre ganger i året.
Dette kan de vise ved å bruke giroen som
er stiftet inn i midten av bladet. Eller VIPPS

– se eget nummer som er opprettet for
Fræna-menighetene.
Det finnes altså flere måter å gå gitt sitt
bidrag. Fræna trenger ca. 50 000 på ett år,
noe som gjør at 4 000 mottakere (og 10
000 innbyggere i Fræna) av bladet burde
klare det enkelt.
Vi går nå mot vår og påsken står for døra.
Det er mange av oss som har litt å ruske
opp i både ute og inne nå da snøen så
smått har begynt å vike. Kanskje vi også
skal tenke på å «luke» litt i vår væremåte
og samhandling med andre. Det betyr noe
for andre hvordan vi ER. Spesielt må vi tenke på dette når vi nå skal slå oss sammen
og være ett. Symbolet med ekteskap har
vært brukt som et bilde på dette. Det
synes jeg er et bra utgangspunkt.
La oss gå våren og sommeren i møte med
renset hode og sjel, og for all del ikke slutt
å bry deg. Vis hvem du er og hva du står
for. Og glem ikke at: – Du skal ikke tåle så
inderlig vel den urett som ikke rammer
deg selv. Med diktet til Einar Skjæraasen vil
jeg ønske dere alle en god vår.

Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.
Du skal ikke røre reiret,
reiret er e lita seng.
Over tynne bån brer erla
ut sin vâre varme veng.
Pipet i den minste strupe
skal bli kvitring over eng.
Du skal itte sette snuru
når du sir et hara-spor.
Du skal sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.
Vi takker som sagt for alle gaver vi kan
få. Du kan sende din gave til kontonr.
3931.20.33775.
Du finner bladet med flere bilder på
nettsidene: eidemenighet.no eller www.kirkeniaveroy.no eller
www.frana.kyrkja.no
hilsen fra
Anne Lise Vatne Eide
Leder Menighetsbladet

Kirkevalget
8.–9. sep. 2019

9. september 2019 er det kirkevalg, samtidig
med kommune- og fylkestingsvalget. Kirkevalget gjelder både valg til menighetsråd og
bispedømmeråd.
Kirkevalget legges til samme tid og sted som
kommunevalget, med egne lokaliteter i hver
valgkrets i umiddelbar nærhet til der kommunevalget foregår.
Forhåndsstemming kan utføres i perioden 10.
august – 6. september. Dersom du skal avgi
forhåndsstemme i en annen kommunen enn
der du er bosatt, må forhåndsstemming utføres
innen 1. september. Dette for å gjøre det mulig
å få sendt stemmen med posten til riktig sted.
Lister med kandidater og nærmere informasjon
om valget vil bli kunngjort i begynnelsen av
august, før det åpnes for forhåndsstemming.
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Når dette bladet kommer i postkassen nærmer
det seg innspurten på å få kandidatlistene
klare. Listene skal være klare til 30. april, og vil
bli kunngjort på nettsidene våre senest 6. mai.

Menighetene oppfordrer alle til å
benytte seg av stemmeretten på valgdagen.

Den adressen som du står oppført med i Folkeregisteret pr 30.06.2019 vil være avgjørende
for hvilken kommune du har stemmerett i ved
kirkevalget.

Kirkeverge i Eide
Anne-Lise Johnsen

I peridoen 10. aug – 2. sept kan du få sjekket
om du er oppført i manntallet dersom du har
behov for det.
Alle som er medlemmer i Den norske kirke, og
som er eldre enn 15 år, eller som fyller 15 år i
valgåret, har stemmerett ved kirkevalget.

Kirkeverge i Averøy
Kristian Futsæter

Kirkeverge i Fræna
Harald E. Hagen

Fotografen med utstilling
Eva Frisnes er damen som nesten
tok forsidebildet av Bud kyrkjes
altertavle. Men siden det er litt for
firkantig det hun tok bilde av,
ble et annet bilde valgt på førstesiden.
Likevel er bildene hennes aktuelle, og vi
tar dem med her, for å få litt påskestoff i
form av en altertavle.
Ellers trives Eva best ute i naturen, og er
veldig glad å ta bilder. Hver vår drar hun
til Runde for å ta bilder av de fargerike
lundefuglene, og om høsten går turen til
Dovrefjell.
Ellers er hun mye rundt om i Fræna, Eide
og Averøya og tar naturbilder. Nå er det
mange som har spurt henne om hun ikke
kunne ha utstilling å vise frem bildene

Detalj fra Bud kirkes altertavle.

Eva Frisnes er ofte ute og tar bilder av naturen.

sine. Så nå blir det salgsutstilling, på Kystmuseet i Bud, påskeaften og 1. påskedag
fra 11.00-16.00.

Hun har også tatt på seg noen oppdrag
for kirken, og har blant annet tatt mange
av bildene i jubileumsboken.

Fellesnemnda i full gang
Den kirkelige fellesnemnda i Eide
og Fræna har jevnlige møter for
å planlegge og legge til rette for
sammenslåingen av de to fellesrådene 1. desember 2019.
I fellesnemnda sitter representanter
fra stabene i Eide og Fræna, samt
fellesrådene.
De som arbeider med saken for oss
og som befinner seg på bildet her
er sokneprest Ragnhild Fuglseth
(Eide), Bente Linda Flatmo (fellesrådet
Fræna), Anne Lise Vatne Eide (fellesrådet Eide), Finn-Ove Kaldhol (vara
sokneprest Vågøy/Myrbostad), Arne
Stavik (kommunal representant fra
kommunal fellesnemnd), kirkeverge
Harald E. Hagen. Fotograf og medlem
i nemnda er Tommy Stormo (trosopplærer/klokker/menighetsrådssekretær
Eide). I tillegg sitter Trygve Herskedal
(fellesrådet Eide) i fellesnemnda.

rer arbeidet mellom nemnda og de
forskjellige kommunale instansene en
må forholde seg til.
Et lite hjertesukk kommer det likevel
fra henne...
– Det er veldig lett å glemme kirka
når kommunen holder på med sitt.
Så av og til blir man sittende og vente
på invitasjoner til møter og samtaler,
dialogsamlinger og slike ting, Men en

må selv ta initiativ og mase seg inn på
disse. Jeg skulle ønske at kommunens
folk, både i den kommunale nemnda
og andre som holder på med sammenslåingsarbeidet ville tatt oss mer
med på det som skjer og som har betydning for både dem og oss, sier hun.
Skulle noen ha et innspill, spørsmål
eller noe til nemnda, må man gjerne
ta kontakt.

Prosjektleder for det hele er kirkeverge i Eide, Anne-Lise Johnsen (til
venstre foran i bildet). Hun koordine-
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Prisen er inklusive leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. CO -utslipp fra 91 – 136 g/km (1,5l TDCI 95-HK – 1,5l EcoBoost 150 HK ).
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Prisen er inklusive leveringsomkostningeri. Årsavgift kommer i tillegg. CO2-utslipp fra 91 – 136 g/km (1,5l TDCI 95-HK – 1,5l EcoBoost 150 HK ). Blandet
2 kan ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter signert
drivstofforbruk fra 0,35 – 0,60 l/mil (1,5l TDCI 95-HK – 1,5l EcoBoost
150 HK ). Tilbudet
2
2
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til og med 30. september 2018. *Startleie/etabl.gebyr.: kr 48 831,-. Månedsleie:
kr 2 190,-. Totalpris: kr 127 671,- vil variere med rentenivået. Avtaletid: 3 års
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Temakveld om «Den gode samtalen»

Sjelesorg i hverdagen
På et møte i Elnesvågen bedehus
utforsket man samtalen og hva
den betyr i våre virkelige liv, utenfor alle digitale plattformer.
Tirsdag 19. mars samlet diakoniutvalget
nærmere 50 mennesker til tema om
sjelesorg i hverdagen, ved Elnesvågen
bedehus. Kvelden startet med enkel
kveldsmat. Fokus var på å utforske samtalen og hva den betyr i våre virkelige liv
utenfor de digitale plattformene.
Samlingen var gratis og åpen for alle.
Både frivillige i kirke og organisasjoner
og de som jobber med mennesker i helse
og omsorg var invitert. Håvard Ervik,
som daglig jobber som sykehusprest ved
sykehuset i Molde og Toril Krakeli Holm,
sykehusdiakon ved sykehuset i Kristiansund, hadde hvert sitt bidrag til tema.
Håvard innledet og delte fra egne opplevelser fra barndom og ungdomstid. Hvor
viktig det var å bli sett og at det var noen
der som hadde tid til å lytte. Videre tok
Håvard oss med innom religionspsykologien og siterte Knud Ejler Løgstrup, som
var en dansk teolog, filosof og professor i
etikk. Han har skrevet Den etiske fordring,
-et kjent sitat er:
«Den enkelte har aldrig med et andet
menneske at gøre uden at han holder
noget av dets liv i sin hånd»
Før eller siden trenger vi alle noen å
snakke med, -om livet, de vanskelige
spørsmålene, sorgen, konfliktene, tvilen

Håvard Ervik, sykehusprest ved sykehuset i
Molde.

Lydhør forsamling da Håvard Ervik snakket om sjelesorg. (Foto: T.Holm)

og det som er sårbart. Sjelesorg er samtaler som rommer alle disse temaene og
sjelesorg bygger på tillit og sjelesørgeren
har absolutt taushetsplikt. Det ligger mye
forebyggende arbeid i å bli sett, møtt og
lyttet til. Sjelesorg er ikke terapi men det
kan virke terapeutisk.
Sjelesorg og den gode samtalen krever
ikke at det skal utføres av profesjonelle.
Alle kan bety en forskjell for noen ved å
møte den andre i en god samtale. Søren
Kierkegaard sine kjente ord om hjelpekunst sier det slik;
«Forholdet mellom hjelperen og den som
skal hjelpes må være sånn, at man, når
det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske til et bestemt sted, først og fremst
må passe på å finne ham der hvor han er
og begynne der». Det handler om å lytte
seg inn til hva som er kjernen i spørsmålet og ikke komme med våre løsninger
uanmeldt og for tidlig.
Tar vi ansvaret for, står vi samtidig i fare
for å ta ansvaret fra.
Toril fortalte fra praksis i Telemark og pilegrimsvandring til Røldal. Et møte som
har brent seg fast er møtet med Kine
som hadde slitt i mange år med sine problemer. Underveis sa hun dette; «Mine
problemer og utfordringer har ikke blitt
borte, -de vanskelige opplevelsene og
erfaringene er fortsatt i ‘ryggsekken’ min
men nå har ryggen blitt sterkere så nå
kan jeg bære det».

Med hjelp og støtte i samtaler og disse
vandringene hadde hun fått en ny
hverdag som ikke lenger var preget av
psykiske problemer men av aksept og likeverd. Videre snakket Toril om nærværskompetanse, om å tørre å være nær også
når de gode ordene er vanskelig å finne.
Da kan trøsten være like mye i nærværet
som ordene vi sier.
For alle som skal møte andre er det viktig
å ikke glemme å ta vare på seg selv. All
god sjelesorg og gode samtaler fordrer at
man kan «ta bolig» i seg selv
–selvivaretakelse; som når du
sitter på flyet og hører «Ta på
din egen maske før du hjelper andre». For alle som
møter andre er ordene
fra Ordspråkene 4:23
gode å ha med, – disse
hadde også Kong Harald
med i sin nyttårstale
ved sist årsskifte;
«Bevar ditt hjerte
fremfor alt du bevarer,
for livet går ut fra det»
Gode ord på veien til å
møte seg selv og sine
medmennesker med.
God medvandring!
Toril Krakeli Holm
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Min salme
«Sjå vi går opp til
Jerusalem…» Lukas 18 v. 31-34
I denne teksta fra fastelavnsøndag inviterer Jesus disiplane, meg og deg, til å følge
Han opp til Jerusalem.
«Han tok dei tolv til side, og sa til dei: Sjå,
vi går opp til Jerusalem, for at alt som
profetane har skrive om Menneskesonen,
skal verta oppfylt. For Han skal gjevast
i hendene på heidningane, og verta
spotta og skamfaren og spytta på. Dei skal
hudfletta Han, og slå han i hel. Og på den
tredje dagen skal Han stå opp att».
For ein invitasjon Jesus kom med til sine
vener! Det var vanleg å gå opp til Jerusalem føre påskehøgtida. Og dei hadde
sikkert vore der før. Men…. at deira beste
ven Jesus, skulle plagast og drepast?
Han som berre for kort tid sidan hadde
lekt menneske dei hadde møtt på vegen.
Menneske eller familiar som hadde ropt av
naud;» Forbarma deg over meg/oss Jesus!»
Menneske som hadde vore blinde, vart
sjåande, lekt frå sjukdom, og Han «reiste
folk opp frå liding og naud».
Til og med kvinnene stoppa Han for – samtala med dei, og lekte dei.
Heilt uttenkjeleg slik samfunna og tradisjon såg på kvinna i denne tida.
Han hadde vist dei kva nestekjærleik,
barmhjertighet og likeverd var. Han lærte
disiplane å sjå dei menneska som andre
ikkje såg; dei som ikkje hadde rettar i
samfunnet, eller hadde nokon som talte
deira sak. Dette hadde utfordra disiplane
og samtida dei var i og utfordra også oss i
ettertida. Ha kjærleik til kvarandre, sjå og
møt kvarandre.
Jesus skulle påførast lidingar og død, berre
fordi han talte dei «rettruande og dei skriftlærde» imot?.
Eg er nokså sikker på desse episodane
med Jesus var i deira tankar på vegen opp
til Jerusalem. Det var heller ikkje så lenge
sidan at Peter fekk ei utstrekt hand av
Jesus, og vart redda frå å søkkja i Genesaretsjøen. Han var deira trygghet.
Så kom dei til Jerusalem. Jesus vart hylla
som kongen. Han var kongen som dei
hadde vona og venta på. Byen var pynta
til fest. Folket la kapper og palmegreiner
på vegen der Jesus drog fram, og dei hylla
han med halleluja-rop. Dei velsigna han
som Davids son. Disiplane vart sikkert letta
8

og glade då dei såg dette. Jesus hadde teke feil, Han skulle ikkje døy.
Gleda og lovprisningane varte
ikkje lenge. Snart skulle dei verta
minna på det Jesus hadde sagt i
invitasjonen. Jesus gav uttrykk for dette
«opp i salen», då han inviterte til «det siste
måltidet» saman.
«Mitt lekam - mitt blod, gjeven for dykk!»
Og han vaska føtene deira. Han ville gi dei
eit eksempel på nestekjærleik og å tena
kvarandre.
Etter dette vart dei inviterte til å følgja
Jesus bort til Getsemanehagen, ein stad
dei kjende til. Der spurde Han Peter og dei
to Sebedeussønene om å følgja lenger inn
i hagen. «Vær her og våk med meg!» Dei
forstod nok ikkje kva som gjekk føre seg,
skjøna ikkje kampen som Jesus kjempa.
Han var den einaste som visste kva som
skulle skje. Tre gonger gjekk han attende
til dei. Men dei sov. Eg kan tenkja meg
at Jesus var livredd, sorgfull og trist. Eg
tenkjer at dette handlar om vårt liv også.
Om mørket, det å vera redd for livet for
angsten, kjenne på missmot og einsemd.
Redd for sjukdom og død, redd for å miste.
Jesus var likevel ikkje åleine, Han hadde
sin far i himmelen som han ropte til «ikkje
som eg vil, men som du vil, far». Så overgav han alt til sin himmelske far som gav
Han fred.
Mange har vore der, og er i eit liknande
mørket. Min trøst er at Jesus har vært der,
han veit kva dette fører med seg. Han har
erfart våre «mørke rom» plager. Han vil
ikkje at noko skal gje opp, Han vil vera
med den einskilde. Måtte den som har
kjend til dette, sjå og trøysta andre som er
der. Be om hjelp til å sjå.
Vegen til krossen måtte Jesus gå aleine.
Der opplevde han seg forlatt og i mørke.
Etter denne kampen og spotten han fekk,
ropte han «alt er fullbragt!» Guds kjærleik
til oss var at Han ofra sonen sin for at vi
skulle vera fri, få fred, oppleva lyset. Måtte
me alle overgi oss til denne utfordringa
som er knytt til vona frå Golgata. Vona om
liv, om å bli tatt i mot, om å vera elska, slik
som eg er.
Vona om at mørket skulle verta til ljos att,
vart oppfylt påskemorgon. Grava var tom;
Jesus var stått opp tredje dagen. Så vart

Addy Anne Frisnes Langeland. (Foto: Privat)

dei saman igjen, disiplane og Jesus om
berre ei kort tid. Vi veit at ljoset kom den
gongen og vi skal veta at morgonen og
ljoset alltid vil koma til oss.
Linken ifrå påskebodskapet ligg for meg i
Matt 11 v28 «kom til meg alle som strevar
og har tungt å bera, og eg vil gi dykk
kvila».
Så veit vi at invitasjonen til å følgja Jesus
vart gjeven til disiplane, også gjeld oss i
dag. Velkomen til å vera med.
Helsar dere med nettopp salmen «Se, vi
går opp til Jerusalem» og ønskjer alle ei
velsigna påskehøgtid.

Helsing
Addy Anne Frisnes Langeland

SE, VI GÅR OPP TIL JERUSALEM
Se, vi går opp til Jerusalem
i hellige fastetider
og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn,
i stedet for syndere lider.
Se, vi går opp til Jerusalem.
Hvem deler vår Herres smerte?
Hvem våker med Jesus i verdens natt
og bærer hans sorg i sitt hjerte?
Se, vi går opp til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
				
til Lammet
som ofres for verdens skyld,
for syndene dine og mine.
Se, vi går opp til Jerusalem,
til byen med glans og ære,
for Frelseren sa oss at der han er,
skal vi ved hans nåde få være.
T Paul Nilsson 1898, 1906
O Eyvind Skeie 1980
M Hos Anders Arrebo 1627 /
Koralpsalmboken 1697

Gunn Eva og Stein Ove Karlsen
Midt-Norges ledende sjøforsikringsselskap
Beredskapstelefon: 712 66 700 - www.budoghustad.no
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Avdeling Eide Begravelsesbyrå:
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Medliturg i Bremsnes

Den røde messehagelen i Bremsnes er slitt
og trenger rens og reparasjon. Det er også
ønske om å ha et sett kirketekstiler i en
annen av de liturgiske farger.

Rudni Ingeborgvik deltar sammen med
ei gruppe andre frivillige kvinner i gudstjenestene på Bremsnes som medliturg.
Jobben tilsvarer det som før ble gjort av
klokkeren: Lese inngangsord, dagens
tekster og kunngjøringer. Medliturgen er
ofte med på deler av den faste bønnen og
kan være med ved utdeling av nattverd.

Det er derfor besluttet å få laget ny messehagel og andre kirketekstiler i grønt. Den
liturgiske fargen grønt brukes i åpenbaringstiden og i treenighetstiden. Den brukes også
på høsttakkefest og skaperverkets dag.

Rudni sier at hun syns det er en fin måte å
kunne bidra til meningen og ved gudstjenesten. Menigheten blir mer inkludert
når det er medlemmer som deltar aktivt.
Arbeidsmengden er begrenset. 1-2 søndager hvert halvår. Det er stor fleksibilitet
til å finne søndager som passer den enkelte. De som deltar som medliturger får en
følelse av ansvar overfor gudstjenestene
som er positiv.
Rudni mener at hun av og til tenker at
hun vil pensjonere seg og få en som kan
overta hennes plass. Det hadde jo vært
hyggelig om det var en yngre mann som
kunne tenkt seg å delta sier hun, før hun
må konsentrere seg om å lese gjennom
dagens tekster for fastelavnssøndag
3. mars.

Nye kirketekstiler i
Bremsnes

Sokneprest Sigurd Haugen har sammen med
Lise Røeggen og Åse Uran fra Averøy Husflidslag bedt tekstilkunster Bjørg Hustad på
Bud om å lage et forslag til tekstiler, få disse
godkjent og gjøre arbeidet med veving og
montering. Bjørg er en anerkjent tekstilkunster med lang erfaring for kvalitetsarbeid.
Vi har mottatt et forslag som har et moderne uttrykk samtidig som symbolikken i kirka
gjenfinnes. Hvordan fargene i ny messehagel
kan se ut er vist på bildet. Endelig beslutning
tas i løpet av mars.
Dette er det førte trinnet i arbeidet med
å gjøre Bremsnes kirke klar for jubileet i
2021. Menighetsrådet er svært takknemlig
for støtte til innkjøpet fra Bud og Hustad
Forsikring.
Rudni Ingeborgvik.

Aud Skrudland

Glimt fra Kornstad
Kornstad menighet takker for kr 11.200 gitt til
Kornstad kirke ved båren til Arvid Rånes.
Menighetsrådet har diskutert og evaluert
gudstjenestene senere tid. Og de har konkludert
med at det har vært allsidige gudstjenester med
godt innhold, som for eksempel adventsmessa.
Kantor Chris takkes spesielt for innsatsen i den
forbindelse.

Jubileumskomiteen
i arbeid i Bremsnes
Brynjulv Røeggen, Jarle Haga og Endre
Bårsaune har tatt på seg arbeidet med å
vurdere hva som bør gjøres for at Bremsnes
kirke skal framstå som et praktbygg både
utvendig og innvendig til kirkejubileet i
2021. Da blir kirka 250 år.
Bygget er i overraskende god stand til
å være så gammelt. Det ble lagt nytt
skifertak i fjor. Det er ikke påvist råte eller
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alvorlige skader på bygget. Kjelleren under
kirka er tørr.
Komitéen arbeider med forslag til innvendig
oppussing som vil gjøre kirka både flottere
og mer bruksvennlig. De ønsker å ta vare
på det meste av det gamle og gjøre kirka
klar til mange nye år i tjeneste for alle som
bruker denne til hverdag, søndag, sorg og
fest.
Dette vil bli et betydelig økonomisk løft
som vil kreve bidrag både fra private og
offentlige kilder. Arbeidet gjøres i samråd
med riksantikvaren.

Men andre gudstjenester er mer til «bekymring». Kun en femteklassing møtte til bibelutdeling av ca. 25 potensielle. Kan prester og
trosopplæringen vurdere et annet tidspunkt
for utdelingen, som lysmessen eller annen
gudstjeneste? Menighetsrådet spør og så får en
se hva som skjer.

Glimt fra Bremsnes
Det er ved flere gudstjenester på Bremsnes et
eget tilbud for barn. Dette foregår i dåpssakristiet. Menighetsrådet håper at dette gjør
det enklere for småbarnsfamilier å delta
ved gudstjenestene i kirka. De minste får et
tilpasset tilbud og foreldre får mer ro til å delta
i gudstjenesten. Lekekroken bak i kirka kan
også brukes. Bøker og leker derfra kan tas med
i kirkebenken.
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Anders Robert fikk kulturprisen
Ordfører Egil Strand hadde noen ord til
kulturprisvinneren.
- Mange her i kommunen har møtt
Anders Robert opp gjennom årene. Enten
i sorg eller i glede har han traktert orgelet
i kirka. I over 30 år har han hatt dette
som sin arbeidsplass, i tillegg til at han
var frilans i årene før 1986, fortalte blant
annet Strand.

Organist Anders Robert Sandvik fikk Eide kommunes kulturpris for 2018. (Foto: Tommy Stormo)

Siden 1986 har han vært både
hørbar og synlig for folk flest i
Eide. I glede og i sorg. Torsdag fikk
organist Anders Robert Sandvik
kulturprisen for 2018.
Det var en svært overrasket og tydelig rørt
organist som gikk på kommunestyrets
talerstol etter tildelingen for å takke for
prisen.
– Ungene har gitt meg mye glede opp
gjennom årene. Så hjertelig takk til alle, sa
han med en klump i halsen.
Man hadde klart å lure organisten til å
stille med barnekoret i menigheten til

å synge før kommunestyremøtet skulle
starte, midt i svært travle forberedelser
til det årlige krybbespillet på julaften
og opptreden på sykehjemmet torsdag
ettermiddag. Han var alt annet enn blid,
egentlig ...
– Da Anne-Lise (Johnsen, kirkeverge red.
anm.) sa at hun hadde lovet bort koret til å
synge før kommunestyremøtet i ettermiddag, ble jeg nesten sint. Såpass travelt har
vi det for tiden. Men du er tilgitt, sa han til
stor latter fra både kormedlemmer, kommunestyremedlemmer og andre tilhørere.
Blant annet den tilgitte kirkevergen.

Organisten startet sin musikalske karriere
som tubaspiller i skolekorpset, og turene
fra Gautvika til Sandvika om vinteren oppå
tubakassen går det fremdeles rykter om.
– Barna i korene elsker Anders. De yter sitt
beste når de opptrer, fordi de respekterer
og liker ham. Korene i kirka har vært en
sentral del av kirkas arbeid, men også
kulturlivet ellers. Styret i korene har alltid
vært flinke til å få lagt til rette for at Anders
og ungene skal få sunget mest og best
mulig. I tillegger han en god akkompagnatør og han er god til å arrangere musikk.
IT-kompetansen hans blir også framhevet,
der han villig deler sin kompetanse med
andre der de trenger hjelp. Det har gått
med en del fritid både til slikt og arbeid
med barn og unge. En verdig mottaker av
kulturprisen, altså, sa blant annet ordfører
Egil Strand.
Vi i Menighetsbladet kan bare bøye oss i
hatten, ta av oss støvet og si: Gratulerer på
det hjerteligste!

Julija ny organist i Fræna
Vi har nå fått ny organist i
Fræna. Hun skal ha hovedarbeidsområde i kirkene i Bud og
Hustad og heter Julija Marija
Bujanovaite – Sokol og kommer
fra byen Kaunas i Litauen.
Hun har 19 års fartstid som organist
derfra, i forskjellig kirker, og hun spiller både orgel og piano. Hun har jobbet med barnekor, arrangert kirkemusikkfestivaler, konserter og er i tillegg
utdannet musikklærer på piano og
sangpedagog. Før organistarbeidet
startet, sang hun i Kaunas Philharmo12

nic State Choir, og
har interessert seg
for norske komponister og kultur.
Hun og mannen
har lenge ønsket å
flytte til Norge og
jobbe her, og vi
håper at de vil føle
seg hjemme, og
at vi tar kontakt slik at de føler
seg velkommen.
Harald E. Hagen

Julija Marija Bujanovaite–Sokol ble satt inn som organist i Bud og Hustad denne våren. Her sammen med
menighetsrådets Palmer Sjåholm og sokneprest Svein
Audun Hatlen.
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Molde tannklinikks mål er å forebygge tann- og
munnsykdommer, gi deg et pent smil og dermed øke din
velvære og livskvalitet.
Vi utfører alle typer tannbehandlinger, og har spesielt
god erfaring med engstelige pasienter. Vi er opptatt av at
våre pasienter skal føle seg trygge og vel ivaretatt.
Du finner oss i Storgata 52 rett ved siden av
rutebilstasjonen. Timebestilling på tlf 412 74 074

Molde tannklinikk AS

Tannlege Helene Rotlid Seljehaug

Bobilcamping
like ved sjøkanten!

www. atlanterhavsveien.org - Phone: +47 988 56 628

Avdeling i Fræna og Molde

Gunhild Rolandsen
Jostein Solbakken

- Betongre

Verdighet og kvalitet
er vår merkevare.

- Overflat

www.frenabegravelsesbyraa.no
DØGNVAKT:

901 84 414

- Mur og p

- Betongrehabilitering
- Mur og puss
- Overflatebehandling
www.smoerholm.no
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Smånytt
Åpning av Eide nye kirkegård
Eide nye kirkegård
er ferdig utvidet,
og vi markerer
dette den 2. juni kl.
16.30.

«Hvilken venn vi
har i Jesus»

Det blir deretter
kaffe i kirka med påfølgende poesigudstjeneste kl. 19.00.
Alle er hjertelig
velkommen.

Øker festeavgiften på Averøy
Fellesrådet har sett på festeavgiften for
2019, og har ut fra forskjellige kriterier
foreslått for kommunen at festeavgiften
for 2019 settes til 113,70 pr. grav pr. år.

Utsendte giroer for 10 år lyder da på kr.
1 137. Innkrevningsperioden foreslås
beholdt for 2019, altså 10 år, men en
vurderer å endre dette til 5 år fra 2020.

Barneforening og Between på Syltosen
På Syltosen bedehus ønsker vi å
bygge fellesskap og at alle som er
med på våre aktiviteter har det kjekt
når dei er på bedehuset.
På Barneforening og Between hadde vi
på marssamlinga «Mesternes mester»
etter inspirasjon frå TV. Tema «Lagånd»,
«Presisjon» og «Fokus» var nokre av
postene med ulike øvelser.

Samlingane er ca. ein tirsdag i månaden, startar med andakt, deretter
aktivitet eller hobby. Nokre gonger
utlodning. Avsluttar alltid med mat eller
kake. Nokre gonger har vi felles opplegg som her på «Mesternes Mester»,
ellers er vi delt. Barneforening t.o.m.
2.kl, Between frå 3.kl og oppover.
Tekst og foto: Bente Linda Flatmo

Første helga i hver ferie livner det til av
mange spente små på Sørheim leirsted
på Averøya. Som en maurtue begynner
å myldre av liv når solen og varmen
begynner å melde seg.
Slik også denne vinterferien. Fullt hus og fantastisk
flott! Våren er i anmarsj, det begynner å spire rundt
oss, og vi skal på nytt få glede oss over Guds skaperverk, og fortsette å vandre i Hans lovnad om nytt liv, i
Jesu nåde og kjærlighet.
Mange nye kom på leiren. Deltakere som har vært på
leir mange ganger er flinke til å invitere med!
Første kvelden er alltid spennende med tanke på
romkamerater. Sen kveld og lite søvn kan forekomme, og lørdag tropper mange trøtte, men fornøyde
deltakere opp til frokost. Etter bibeltimen, som
Gudmund Eikrem så trofast og engasjert har ansvar
for, ble det natursti i grupper.
Etter middag ble det en spasertur rundt Lille-Rånes
i finværet, etterfulgt av varme hjemmebakte boller
da vi kom tilbake. Mari Seljehaug og Mona Karlsson
har, som vanlig, gjort en flott jobb på kjøkkenet også
denne leiren!
På kosekvelden lørdag, var det duket for gamle
leirleker: “Ubåten” og “sjøslag”. Mange som var på
leir for flere tiår siden husker disse lekene. Like
overraskende hver gang for de som er med, og like
gøy for de som ser på. Leker med vann er merkelig
nok populært helt fra småbarnsalder av.
«Hvilken venn vi har i Jesus», sang vi på leiren.
Temaet som gikk igjen både på leirens «nattasamlinger» og bibeltimer. Matteus 11,28: «Kom til meg
alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg
vil gi dere hvile». Uansett hva vi strever med, har Han
lovet å være med oss. Alt vi trenger å gjøre, er å la
Han få lov!
Jesus er den beste styrmann. Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved
Ham!

Ruth Karin Smenes Kristensen
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Bispevisitas i Eide og Fræna

Bispevisitas 2018: I anledning bispevisitasen i november 2018, ble
stabene fra Eide og Fræna, samt en del fra menighetsrådene og andre
deltakere ved gudstjenesten i Myrbostad kyrkje samlet til et bilde.
Selvsagt sammen med biskop Ingeborg Midttømme og domprost Olav
Gading som visiterte området.

Elnesvågen bedehus: Det var Frænas tur til å ha visitas, men siden det
pågår en sammenslåing, ville gjerne biskopen se til og snakke med folk
både i Eide og Fræna. Derfor ble det en dag på Eide, med møte med politikere og annet, mens man dagen etter konsentrerte seg om Fræna, med
møte med folk fra menighetene. Dette skjedde på Elnesvågen bedehus.

Glimt fra trosopplæringen

Tårnagenter i Bud hadde en flott samling der tidligere i år.
(Foto: Tormod Bergseth)

Hellige tre konger på Averøy. (Foto: Tommy Stormo)

Konfirmantene på Averøy var på Frænabu i mars. Her var det både full fart med Lille Willy og de tre bjørnene og nokså rolige øyeblikk sammen med
telefonen... og hverandre... (Foto: Tommy Stormo)
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AVERØY
KVERNES KIRKE
Søndag 5. mai kl. 11.00
Ivri Møller Bjerkholt
Jonas Ellingvåg Gustad
Sivert Hagen Heggeset
Greta Smenes Krydsby
Aurora Alise Pettersen
Haakon Rodriguez-Castro
Ruth Mari Ulset Wik

BREMSNES KIRKE
Søndag 5. mai kl. 10.30
Alem Bang
Niklas Ljøen Berg
Helene Gustad Ellingvåg
Ånund Olav Engvik
Sigrid Nordhopbakk Groven
Henrik Hoel
Karen Mathilde Hoem
Karl Anton Hoset
Gabriel Adewale Karlsen
Joakim Haga Karlsen
Erle Margrethe Lystad-Bjerkan
Dennis Hoem Lysø
Øystein Mostad
Bendik Haga Røeggen
Nikolai Uran
Amadeus Bjerkelund Veiset
Torstein Stormo Vik
Søndag 5. mai kl. 12.30
Anne Folland Bogen
Julian Bjørke
Iselin Kristin Strand Bøe
Emil Fjørtoft
Sebastian Kalvøy Fladset
Eirik Aleksander Grødal
Mathilde Brevik Hoset
Viktor Torset Lie
Vår Ormset Løkken
Heine Ormset Løkken
Katarina Strømsholm Støre
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BREMSNES KIRKE
Søndag 12. mai kl. 10.30:
Michelle Soltvedt Andreassen
Mia Sofie Kvisvik Avset
Ola Lønøy Bjørshol
Runar Løvold Ellingvåg
Markus André Geirulv
Andrea Solheim Haga
Jonas Hall-Volden
Daniel Henden
Erik Hunnes
Iver Martinus Kleven
Emma Stemland Kongshaug
Joakim Fladset Kronborg
Peter Antonio Henden Nygård
Solveig Amalie Råke
Ine Engvik Sørseth
Ingeborg Margrethe Uran
Even Yngvar Volden
KORNSTAD KIRKE
Søndag 12. mai kl. 12.30:
Lukas Aglen
Tomine Forness Dyrseth
Sigve Folland
Jonas Ellingvåg Karlsen
Laura Garte Karlsen
Elias André Mikkelsen
Anne Marte Rotlid Seljehaug

Luca Mork Brandshaug
Malin Hiim
Tuva Linea Holberg Ims
Vegard Kristiansen
Eirik Hatlen Krakeli
Nicolay Brovold Lysgård
Elias Kristoffer Nogva Sandblåst
Johannes Myren-Smørholm
Vår Kristine Silnes Straumsnes
Daniel André Værø
Joachim Rudi Skutholm-Ørjavik
Søndag 12. mai kl. 11.00
Adrian Bolli
Thomas Bolli
Jan Erik Bolli
Aminda Kate Bacaron-Lie
Jonas Fedje
Robin Hagen Gjerde
Silje Krakeli
Magda Henrikke Langnes
Miriam Risan Nilsen
Elise Rånes
Daniella Storvik
Didrik Storvik
Emina Natasha Taisaeng Jensen
Yaroslav Vvedenskiy-Sandnes

FRÆNA
EIDE
Jonas Knobelauch
Trym Magnar Langnes Vassgård
EIDE KIRKE
Lørdag 11. mai kl. 11.00
Christabell Finseth
Heike Hamar
Henning Holsbøvåg-Aarsbog
Nikolai Lyngstadaas
Christoffer Andersen
Sofie Bolette Folland Bolli
Eirin Husby Iversen
Anders Silseth Malmedal
Sigurd Krakeli Moen
Nils Benny Røvik
Linnea Halås Sandblåst
Nicholas Magerøy Stakvik
Emil Vevang
Kasper Elias Lyngstad Ørgesvik
Lørdag 11. mai kl 13.00
Solveig Eide Berg
Ane Bognøy
Nelly Sofie Bolli

HUSTAD KIRKE
Søndag 5. mai kl. 11.00
Aminde Aas-Gammelsæter
Adrian Gore Berget
Marielle Shears Berget
Emma Eriksen Farstad
Richard Farstad
Jacob Christoffer Haukås Grønås
Jane Erika Pino Hansgård
Erlend Amundsen Lindseth
Erlend Nerland Roaldsøy
Martin Pedersen
Sunniva Solheim Rødal
Teodor Rødal
Emil Nogva Smørholm
Alva Berget Søvik
Oliver Vatne
Katja Oliva Ingeborg Furesund Vesterberg
VÅGØY KYRKJE
Søndag 5. mai kl. 10.30
Elise Constanse Michelsen
Herman Oterhals
Konrad Vasdal
Kristian Vågøy Nygård

Konfirmanter 2019
Kristoffer Vågøy Nygård
Mats Sigerseth Jacobsen
Roar Valle
Sander Elenius Avset
Sindre Hoem Hestad
Sofie Sandhaug
Trym Husevåg
Viktor Moan Tangen

Adele Sulen Ræstad
Anastasia Sterligova Solheim
Amalie Solli
Sander Steinsrud
Synne Steinsrud
Martin Sylte Strand
William Oleander Westad
Sondre Åkvik Øvermo
Noa Vestad Aarø

VÅGØY KYRKJE
Søndag 5. mai kl. 12.30
Dina Lien
Elvira Smenes
Gøran Kjønvik
Ingvild Angvik
John Povilas Hoemsnes
Julianne Haugland
Kine Marie Tverfjell Aure
Marcus Aas Aure
Noah Stavnesli Eltvik
Nora Mathisen Kvamme
Oleander Aas Aure

Søndag 12. mai kl 11.00
Petter Magne Beinset
Ida Kristine Aas Gjerde
Lars Reidar Hatlelid Gundersen
Adrian Farstad Harsvik
Helene Midthaug Hatle
Remy Andrè Bergseth Haukås
Kevin Ferdinand Hol Hestad
Michelle Amondi Herstadhagen
Agnes Marie Håseth
Joakim Jensen
Kamilla Samuelsen
Michael Kuløy Sætervik
Iselin Kotte Titlestad
Mia Tornes
Jonas Trondsen
Malene Vassgård Vatne
Anna Francesca Aarønæs Zanella
Ole Andrè Lindseth Aandal

MYRBOSTAD KYRKJE
Laurdag 11. mai kl. 10:30
Amalie Dagfinrud
Jørgen Andreas Drågen
Natalie Furseth Ferenczi
Halvor Rørseth Flatmo
Connie Pauline Amundsen Groven
Aurora Røkke Hagevold
Peter Pal Hatle
Aurora Helseth
Frida Thomsen Kalvøy
Arin Lervik
Hannah Løset
Jonathan Olsen Malmedal
Silje Kristine Sortehaug Mekvik
Ole Christian Ormbostad
Ferdinand Risan
Ole Martin Heimgård Sylte
Alexander Rødal
Sarah Flønes Øyen
Kevin Vågen
Lørdag 11. mai kl 13.00
Malin Synøve Austad
Bjørk Dyrnes
Helene Villadsen Fjørtoft
Noah Henøen
Iselin Hjelle-Elnes
Henning Julius Håseth
Stian Iversen Johansen
Eskil Kaland Lindseth
Ingeborg Aas Mørkøre
Nikolai Helseth Nedrebø
Jonas Skram Rustad

BUD KYRKJE
Torsdag 30. mai kl. 11.00
Tina Hustad Holen
Kasper Storholm Johansen
Simen Farstad Liaskar
Tobias Lien
Synne Myren
Konrad Frisnes Pedersen
Roy Emil Sandvik
Nora Skrivarhaug
Theodor Slatlem
Linnea Iversen Solheim
Tor Inge Muren Vågen
Illustrasjonsbilder.
Foto: Bo Mathisen.

Årets konfirmantar nærmar seg konfirmasjonsdag, og dei som no går i åttande
klasse har kanskje byrja å tenkje på om
dei skal konfirmere seg i kyrkja.
I Fræna sender vi ut informasjonsbrev til
dei som er medlem og tilhøyrande i Den
norske kyrkje av 2005-kullet i midten av
mai. Påmelding startar på heimesidene i
slutten av mai.
Konfirmasjonsdatoar våren 2020 er
Vågøy:
3.mai
Bud:
3.mai
Myrbostad: 9. og 10. mai
Hustad:
21. mai
I nokre av kyrkjene kan det bli fleire
datoar på grunn av mange konfirmantar.
Meir informasjon om dette i informasjonsbrevet og på heimesidene våre.
For å vere sikra å få den konfirmasjonsdatoen ein ønskjer, er det lurt å melde
på kort tid etter at påmeldinga er åpna.
(Dette gjelder også selvsagt for Averøy
og Eide. De sender ut brev i slutten av
mai, med innskrivningskveld i juni en
gang. Konfirmasjonsdager for Averøy er
normalt de to første helgene i mai, mens
Eide fast har andre helga i mai. Begge
har facebookgruppe som konfirmanter
og foreldre kan melde seg inn på. Eide:
Konfirmant 2020 i Eide menighet.)

Vi ønsker
alle lesere en
riktig god
påskehøytid!
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Sprosser – Skodder – Rekkverk – Gjerder
Terrassegulv - Porter – Levegg

Nyhet 2019:
Norsk-produsert standard moduler
rekkeverk/stakittgjerde til 35% rabatt

FAGFOLK RETT RUNDT HJØRNET
www.htlelektro.no - tlf. 71 26 66 00

www.br-strand.no

frena-trykk.no

G ravminner

Unikt – sterkt – stabilt og vedlikeholdsfritt!
post@vindex.no tlf: 712 66 000

Kvalitet og dyktig håndverk
Høy servicegrad og pålitelighet
Stort utvalg og moderne design
Hurtig levering
Service på kirkegården

Vi takker for
støtten fra våre
annonsører!

Din totalleverandør

Brødr. Strand Stenhuggeri as

multimarine.no

+47 71 51 48 00 - 970 58 920 - post@gustad.no

Vakttelefon: 924 80 808

Gravminner
fra
Tlf: 71 29 63 80
www.gravmonumenter.no
18

6490 EIDE

Tlf. 71 29 96 70 Fax. 71 29 96 61
www.miljoservice.net

Bedehusspalta
Bruvoll bedehus 1. juni kl. 13.00
Middag og Misjon og åresalg. Det blir servert middag til kr 150,-, og overskuddet går
til Det Norske Misjonsselskap. I tillegg er det
åresalg til inntekt for prosjektet som strikkekafeen som pleier å samles på Bruvoll
bedehus om torsdagene, har. Prosjektet
er støtta av Det Norske Misjonsselskap og
heter «Safe Motherhood», og går til vanskeligstilte mødre og barn i Etiopia.
Lynghaug bedehus 1.mai: Basar
Vi har en del ting som skal gjøres på bedehuset
i år; det skal blant annet kjøpes ny varmtvannsbereder og det skal legges laminat klikkegulv
i storsalen. Planene om nytt kjøkken er ikke
glemt, men vi må ha finansiering på plass
først. Inntekten fra årets basar blir derfor et
viktig bidrag, melder Else Mari.
Lynghaug bedehus Skjærtorsdag kl. 16.00
Påskesamling: Tema: Jesu siste ord til disiplene. (Joh. 14-16) Reiner Dorner taler.
Bådalen bedehus 18. april kl. 11.00
Skjærtorsdagsmøte. Synnøve Risan talar.
Misjonsinfo. Kollekt til Normisjon. Nattverd.
Velkomne både små og store!
Søndagstreff på Averøy på Bruvoll
bedehus 28. april
Søndagstreffet er ei samling for hele storfamilien! Kl. 16.15 samles vi til kaffe, prat og
lek, og kl. 17.00 starter møtet. Arr: NRI/NLM.

Barn og unge
barn og unge i den norske kirke

AVERØY

FRÆNA

Tårnagenthelg i Averøy
27.-28. april i Kornstad kirke.
Alle tredjeklassinger i Averøy inviteres til å bli
med på helga. Samling i Kornstad kirke lørdag,
gudstjeneste søndag.

Førsteklasses gudsteneste
I Fræna har vi rundt skulestart gudsteneste der
dei som er starter på skulen er ekstra invitert.
Her får førsteklassingene boka «Tre i eit tre» og
vi ber for skulestarten. Etter gudstenesta blir
det kyrkjekaffi og skattejakt. I år er gudstenestene 18. august i Hustad og 25. august i
Myrbostad.

Utdeling av 6-årsbok og 6-årsklubb
16. juni Bremsnes kirke kl. 11.00
Utdeling av 6-årsbok v/Haugen og Stormo. Rett
etter gudstjenesten blir det en kort (30-45 min)
6-årsklubb for alle som vil være igjen. Diplom
mm deles ut på klubben.
Utdeling av 4-årsbok
29. september Bremsnes kirke kl. 11.00.
Høsttakkefest m/utdeling av 4-årsbok.
Konfirmasjonspresentasjon
8. sept Bremsnes kirke kl. 19.00
15. sept Kvernes kirke kl. 11.00
22. sept Kornstad kirke kl. 11.00
Barneforeningen på Kårvåg
10. april kl. 17.30-ca. 19.00
8. mai kl. 17.30-ca. 19.00

Småbarnsgudsteneste - utdeling til 2-åringene
26. mai Myrbostad kyrkje kl. 16.00
Barna høyrer like mykje til i kyrkja som vaksne
gjer, men gudstenestene er ikkje alltid like lette
å vere med på når ein er liten. Vi arrangerer
derfor kvart år ei småbarnsgudsteneste som
blir lagt opp med mykje song, bevegelse og
forteljing som passar for små born. Alle barn
er hjarteleg velkomne, og de som fyller 2 år i
år er spesielt inviterte til å komme og få ein
spisebrikke med bordvers på!
Babysang i Elnesvågen bedehus
24. april kl. 11.30-13.00
Småbarnstreff i Elnesvågen bedehus
24. april kl. 17.30-18.30

Løa på Rangøya onsdag 8. mai kl. 19.00
Kulturkveld på Løa. Vi feirer våren og
friheten. Alle velkommen!

Kårvåg søndagsskole
Vi samles til sang, utlodning, andakt, mat,
film mm. 28. april og 12. mai
Unni Stenberg (98855224)

Husmøte på Røsand
Siste torsdag i hver måned samles det til
husmøte i Rikardtrøa 7.

SOUL Kids
Øvinger på Elnesvågen bedehus
25. april kl. 17.30-18.30
Frå 05. september vil Soul Kids ha øving kvar
14. dag kl 17.30-18.30

Henda søndagsskole
28/4 - 5/5 - 26/5 + eventuell avslutning i juni.
KariAnn Henden

Bud søndagsskule
Har samling på bedehuset i Bud som oftast
annakvar søndag. Sjekk for datoer.

Ytre Nordmøre område av Det Norske
Misjonsselskap
Områdestevne for Ytre Nordmøre lørdag 27.
april i Langveien 19, Kristiansund
10.30: Velkomstkaffe
11.00: Bibeltime ved Sigurd A.W.Haugen
Årsmøte
14.00: Middag
15.00. Misjonsfest

Sørheim
Påskeleir 12.-14. april for 2. til 7. klasse
Sommerleir 21.-24 juni for 2. til 7. klasse.

Sylteosen bedehus
7. mai Vårfest (sesongavslutning) kl. 17.30-19.
Vi blir ute ved bedehuset / skuleplassen om
været tillater det. Andakt. Ulike aktiviteter som
bruskasseklatring, sjøslag, grilling (gratis pølser
og brød til alle).

Elnesvågen bedehus Bønnemøter kl. 18.00
24. april / 8. mai / 15. mai / 22. mai / 29. mai
Tirsdagsklubben 7. mai kl. 18.30-20.30
Konfirmantfest 30.04 kl. 19.30
Bedehusmøter:
10.04 kl. 19.00 Elnesvågen Indremisjon
07.05 kl. 17.00 Søndagsmøte for alle
23.05 kl. 16.30 Indre Sjømannsmisjon 		
		forening
26.05 		
Syng med oss. Elnesvågen
		
Indremisjon.
Frænabu
12. - 14. apr:
23. juni:
2. - 8. jul:

God påske-samling.
Sankthansfeiring.
Bibelcamp.

Vassenden bedehus, Hostad. Seniorsamling
Tirsdag 9. april, med besøk av Terje Jonson
Tirsdag 7. mai, med besøk av Lidvar Nygjerde
Starter kl. 12.00, mat og utlodning, begge
ganger Arrangør: Normisjon ved Synnøve
og Peter Godø.

EIDE
Utdeling av 6-årsbok og 6-årsklubb
30. mai Eide kirke kl. 11.00
6-årsboka Tre i et tre deles ut til alle 6-åringer.
Rett etter gudstjenesten får man muligheten til
å bli med på 6-årsklubb som tar ca. 30-45 min.
4.-5. mai Tårnagenthelg for tredjeklassingene.

Elnesvågen søndagskole
5. mai kl. 11-12
Vassenden søndagsskole (Hustad)
Palmesøndag 14. april kl. 10.00: Søndagsskolefrokost ved Vassenden bedehus. Vi spiser
frokost sammen, store og små er velkomne.
Søndag 12. mai kl. 11.00
Søndag 2. juni: Avslutning før sommeren. Tid
og sted blir opplyst senere
Frænabu
26.-28. apr: Hest/fotball-leir (4.-7. kl)
KRIK Julsundet og Søre Fræna
3. mai kl. 17.30 og kl. 19.00
24.-26. mai Leir på Frænabu
KRIK har samlinger ca. hver 3. fredag i
gymsalen på Jendem skole. Det er to samlinger
disse fredagene: 4.-5. klasse kl. 17.30-19.00 og
6.-8. klasse kl 19.00-20.30.
Kirkelige møter
Menighetsrådsmøter
Husk at alle menighetsrådsmøter er åpne for
alle interesserte, som kommunestyremøter o.l.
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Gudstjenester
Søndag 14. april – Palmesøndag
Joh 12,1-13 Salving og inntog

Myrbostad kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ Schiøtt.

Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd. Takkoffer.
Eide: Palmevandring fra
parkeringsplassen v/lysløypa kl. 10.30
Gapahuken i lysløypa kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste for små og store v/
Fuglseth. Takkoffer og nattverd.
Vågøy kyrkje kl 11.00
Gudsteneste små og store v/ Kaldhol.
Bud kyrkje kl 11.00
Gudsteneste små og store v/ Schiøtt.

Mandag 22. april – 2. påskedag

Onsdag 17. april

Torsdag 25. april

Joh 20,11-18 Jesus møter Maria
Magdalena
Langøy kapell kl. 11.00
v/Øvrebø. Egil Botten deltar
Nattverd. Takkoffer.
Bud kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ Hatlen.
Skaret kl 12.00
Friluftsgudsteneste v/ Schiøtt.

Fræna sjukeheim kl 16.30
Gudsteneste

Kvernes kirke kl. 19.00
Samtalegudstjeneste v/Øvrebø/Haugen.
Konfirmantene deltar.

Torsdag 18. april – Skjærtorsdag

Søndag 28. april – 2. s. i påsketiden

Kvernes kirke kl. 20.00
Kveldsgudstjeneste v/Haugen/Øvrebø.
Kirkekoret. Nattverd.
Eide kirke kl. 11.00
Måltidsgudstjeneste for små og store v/
Fuglseth. Lunsj, takkoffer og nattverd.
Lundhaugen omsorgssenter kl 11.00
Gudsteneste v/ Kaldhol
Farstad omsorgssenter kl 16.30
Gudsteneste v/ Hatlen
Hustad kirke kl 19.00
Gudstjeneste v/ Hatlen.
Vågøy kyrkje kl 20.00
Gudsteneste v/ Kaldhol.

Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/
Haugen/trosopplærer Stormo. Nattverd.
Tårnagenter.
Kvernes kirke kl. 20.00
Konsert med Kvernes musikkorps, Geir
Morten Karlsen, Tarrakarrain.
Vågøy kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/ Kaldhol.
Hustad kirke kl 11.00
Gudstjeneste.

Joh 13,1-17 Jesus vasker disiplenes føtter

Fredag 19. april – Langfredag

Matt 26,30-27,30 Jesu lidelseshistorie
Kvernes kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Haugen.
Averøy gospelgruppe deltar
Eide kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Fuglseth
Myrbostad kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/ Kaldhol.
Bud kyrkje kl 19.00
Gudsteneste v/ Kaldhol.

Lørdag 20. april – Påskenatt
Mark 16,1-8 Jesus står opp

Bremsnes kirke kl. 23.15
Påskenattsmesse v/Haugen/Øvrebø.
Dåp. Nattverd.

Søndag 21. april – Påskedag
Joh 20,1-10 Den tomme graven

Kvernes kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Haugen.
Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.
Eide kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste v/ Fuglseth. Dåp,
nattverd, takkoffer, samling for barna.
Hustad kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste v/ Hatlen.
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Joh 20,24-31 Jesus møter Tomas

Tirsdag 30. april
Myrbostad kyrkje kl 18.00
Samtalegudsteneste v/ Kaldhol og Schiøtt.

Søndag 5. mai – 3. s. i påsketiden
Mark 6,30-44 Jesus metter fem tusen

Kvernes kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen.
Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Øvrebø.
Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Øvrebø.
Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/
Fuglseth og tårnagentene. Dåp, nattverd,
takkoffer.
Vågøy kyrkje kl 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste v/ Sødal.
Vågøy kyrkje kl 12.30
Konfirmasjonsgudsteneste v/ Sødal.
Hustad kirke kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Hatlen.

Lørdag 11. mai
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Fuglseth
Eide kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Fuglseth

Lørdag 11. mai
Myrbostad kyrkje kl 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste v/ Kaldhol og
Schiøtt.
Myrbostad kyrkje kl 13.00
Konfirmasjonsgudsteneste v/ Kaldhol og
Schiøtt.

Søndag 12. mai – 4. s. påsketiden

Apg 8,26-39 Filip og den etiopiske
hoffmannen

Bremsnes kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Øvrebø/
Haugen. Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Øvrebø/
Haugen. Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Fuglseth
Myrbostad kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste v/ Kaldhol og
Schiøtt.
Bud kyrkje kl 18.00
Samtalegudsteneste v/ Hatlen.

Fredag 17. mai – Grunnlovsdagen

Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan
Kvernes kirke kl. 10.00
Kransenedlegging m. påfølgende
Festgudstjeneste v/Haugen. Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.30
Kransenedlegging m. påfølgende
Festgudstjeneste v/Øvrebø. Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.30
Kransenedlegging m. påfølgende
Festgudstjeneste v/Haugen. Takkoffer.
Eide kirke kl. 12.30
Høytidsgudstjeneste v/ Fuglseth.
Kransenedlegging, sang ved barnekoret
og musikk ved Eide hornmusikk utenfor
kirka etter barnetoget.
Bud kyrkje kl 10.15
Grunnlovsdag v/ Kaldhol. Felleskor deltek.
Vågøy kyrkje kl 10.30
Grunnlovsdag v/ Fuglseth.
Myrbostad kyrkje kl 11.00
Grunnlovsdag v/ Schiøtt.
Hustad kirke kl 12.00
Grunnlovsdag v/ Kaldhol.

Søndag 19. mai – 5. s. påsketiden

Joh 17,6-11 Jesus ber for sine

Kvernes kirke kl. 11.00
v/Øvrebø /konst. prost Sindre S. Kulø
/Haugen. Dåp. Nattverd. Takkoffer.
Avskjed med kapellan André N. Øvrebø.
Eide: Ingen gudstjeneste.
Bud kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/ Hatlen.
Åndalssetra kl 12.00
Friluftsgudsteneste v/ Kaldhol.

Søndag 26. mai – 6. s. i påsketiden

16. juni – Treenighetssøndag

Bremsnes kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/ Kaldhol. Nattverd og takkoffer.
Hustad kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/ Hatlen.
Øksendal songlag deltar.
Myrbostad kyrkje kl 13.00
Dåpsgudsteneste.
Myrbostad kyrkje kl 16.00
Småbarnsgudsteneste v/ Sødal. Utdeling
til 2-åringane.

Bremsnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Haugen/
trosopplærer Stormo. Nattverd. Utdeling
av 6-årsbok.
Eide: Ingen gudstjeneste.

Torsdag 30. mai – Kristi
himmelfartsdag

Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus

Matt 6,7-13 Vår Far

Joh 17,1-5 La din Sønn bli herliggjort
Kvernes stavkirke kl. 11.00
Pilegrimsmesse v/Haugen. Takkoffer.
Kirkestimarsj fra Øver-Bådalen etter
gudstjenesten.
Eide kirke kl. 11.00
Barnas misjonsdag v/Fuglseth. Eide
menighets aspirant- og barnekor. Utdeling
av 6-årsbok. Nattverd og takkoffer.
(6-årsklubb etter gudstjenesten. Se
invitasjon i posten mm)
Bud kyrkje kl 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste v/ Hatlen.
Haukåssetra kl 12.00
Friluftsgudsteneste v/ Kaldhol.

Søndag 2. juni – Søndag før pinse
Joh 16,12-15 Når sannhetens Ånd
kommer

Kornstad kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.
Eide nye kirkegård kl 16.30.
Vi markerer at den nye kirkegården er ferdig.
Eide kirke kl. 19.00
Poesigudstjeneste v/ Fuglseth. Nattverd
og takkoffer.
Hustad kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/ Fuglseth.
Vågøy kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/ Schiøtt.

Søndag 9. juni – Pinsedag

Joh 14,23-29 Løfte om Ånd og fredag
Kvernes kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Haugen.
Kirkekoret. Nattverd. Dåp. Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Nattverd og takkoffer.
Bud kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ Hatlen.
Myrbostad kyrkje kl 11.00
Høgtidsgudsteneste v/ Kaldhol.

Mandag 10. juni – 2. pinsedag

Joh 7,37-39 Elver av levende vann
Vågøy kyrkje kl 16.00
Felles gudsteneste for Fræna v/ Kaldhol
og Hatlen.

Luk 24,45-48 Tilgivelse for folkeslagene

Bud kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/ Hatlen. 50-årskonfirm.
Myrbostad kyrkje kl 11.00
Barnas Misjonsdag. Gudsteneste Små og
Store v/ Kaldhol.

23. juni – 2. s. i treenighetstiden
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd. Takkoffer.
Eide: Sted kommer kl. 11.00
v/Fuglseth.
Vågøy kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/ Hatlen.
Nordre Bjørnsund Bedehuskapell kl 14.00
Gudsteneste v/ Kaldhol.
Frænabu kl 17.00
Familiegudstjeneste v/ Hatlen.

30. juni – 3. s. i treenighetstiden
Mark 10,13-16 Jesus og barna
Langøy kapell kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
Myrbostad kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste v/ Schiøtt.
Bud kyrkje kl. 19.00
Gudsteneste v/ Schiøtt.

7. juli – 4. s. i treenighetstiden
Matt 9,35-38 Høsten er stor, men
arbeiderne få
Kvernes kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00.
Nattverd og takkoffer.
Hustad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Schiøtt.

14. juli – 5. s. i treenighetstiden

Matt 18,12-18 Den ene sauen og de nittini
Bremsnes kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
Vågøy kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/ Schiøtt.
Nordre Bjørnsund Bedehuskapell
kl 13.00 Gudsteneste v/ Hatlen.

21. juli – 6. s. treenighetstiden/
Aposteldagen

Søndag 28. juli – Olsok

Luk 22,24-27 Den største skal være som
en tjener
Kvernes stavkirke kl. 11.00
Olsokgudstjeneste v/Haugen. Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
Hustad sokn kl. 12.00
Olsokgudstjeneste for hele Fræna.

4. august – 8. s. i treenighetstiden
Mark 12,28-34 De to store budene

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
V/Haugen. Nattverd. Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Nattverd og takkoffer
Vågøy kyrkje kl. 12.00
Gudsteneste v/ Kaldhol. Kyrkjestivandring.

11. august – 9. s. i treenighetstiden
Luk 6,36-42 Flisen og bjelken
Kvernes småbåthavn kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/?? Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
Myrbostad kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste.
Bud kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste v/ Hatlen.

18. august – 10. s. i treenighetstiden
Mark 11,25-26 Tilgi!

Bremsnes kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer. 50-årskonfirmanter.
Eide: Sted kommer - kl. 11.00
v/ Fuglseth.
Hustad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 6-årsbok.
Vågøy kyrkje kl. 12.00
Konsertgudsteneste. Klangfestival.

25. august – 11. s. i treenighetstiden
Joh 8,31-36 Får Sønnen frigjort dere,
blir dere fri
Kvernes stavkirke kl. 11.00
Takkoffer. 175-årsjubileum for
Fortidsminneforeningen.
Eide: Ingen gudstjeneste.
Myrbostad kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste. 6-årsbok.
Bud kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste.
Endringer kan forekomme. Følg med på
nettsidene våre og se gudstjenesteannonser i avisene våre.
www.kirkeniaveroy.no
eidemenighet.no
www.frana.kyrkja.no

Mark 3,13-19 Jesus kaller apostlene
Ingen gudstjeneste i Averøy
Gaustad kapell kl. 11.00
Nattverd og takkoffer.
Bud kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/ Kaldhol.
Myrbostad kyrkje kl 20.00
Jazzgudsteneste.
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Slekters gang
DØPTE
Kvernes sokn
02.12
Daniel Rånes Mork
Erle Haldorsen Brandvik
Hilde Nikoline Einarsen
Vebenstad
Daniel Schalde Gården
24.02
Emilia Gudaitis Solheim
Kornstad sokn
10.03
Oskar Marelius Folland Solvoll
Nicolai Bekken Slatlem
Bremsnes sokn
09.12
Matheo Hoset Folland
26.12
Eleah Aileen Solheim Berget
Lucas Bae Myhre
Oscar Johannes Bjørshol-Greve
13.01
Jan Edward Smenes Johnsen
10.02
Laura Cordeiro Zilius
(Kirkelandet kirke)
03.03
Noah Ranvik Ohrvik
Alvar Kvalvik Bae
Langøy kapell
10.02
Emma Lakul Brattberg
Love Skarvøy
Eide sokn
20.01
Helena Canteras Borge
Jens William Stakvik-Løvås
Markus Brevik-Ødegård
Carmen Calin Gjendem Erikli
Mateo Skjelvik Hustad
17.02
Maria Helen Helset Brandsæter
Mats Hagen Pedersen
Petter Hagen Pettersen
Gaustad kapell
17.03
Alida Sandnes Gjendem
Karina Marie Halstensen

Plantedag på
Kvernes
Torsdag 2. mai fra kl. 16.00
Indre Vel sammen med menighetsrådet
planlegger plantedag på Kvernes gravsted i år også, torsdag 2. mai fra kl.16.
Det blir som vanlig plantesalg, jord og
gjødsel blir også å finne.
Dette blir gjort for å gjøre det enklere
for folk å få plantet på gravene. Da oppslutningen har vært heller laber de siste
årene, blir kanskje dette siste året Indre
Vel og menighetsrådet organiserer slik
plantedag.
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Vågøy sokn
02.12
Conrad Skjeie Lennavik
27.01
Elvin Lien Mordal
24.02
Lina Gjendem Marken
10.03
Helene Gusdal Henriksen
Lykke Holen Nerland
Mariell Berget		
Myrbostad sokn
16.12
Kasper Hatlebakk Nygårdsvoll
25.12
Mia Lauritsen (Fauske kirke)
19.01
Ava Bergseth Malmedal
20.01
Julie Elnes Gjerde
Johannes Eidem Hagerup
Helena Canteras Borge
(Eide kirke)
03.02
Elias Sæternes Eidem
Anna Ørgesvik Kvammen
Pernille Fredriksen Bjering
17.02
Malin Holen Aasprang
03.03
Leona Sætre Ødegård
Kristoffer Naas Hustad
Askil Moi Helberg
24.03
Anastasia Orten
Leo Sandblåst Hestad
Hustad sokn
09.12
Sofie Naas Fjærvoll
Eiven Ansink Hatle
10.02
Rebekka Stangeland
Leanna Resell Sandblåst
24.03
Aslak Magerøy Gjøsund
Bud sokn
16.12
Mateo Hatlebakk Male
13.01
Jacob Sommernes Furseth
17.03
Emrik Solstad Sandvik

VIGDE

Bremsnes sokn
12.11
Johan Futsæther f. 1950
14.11
Brage Dahl Søbstad f.1986
24.11
Paulhard Nikolai Røsand f.1933
01.12
Kåre Torbjørn Hoseth f. 1941
07.12
Dagmar Bergljot Skei f. 1928
12.12
Erna Heggem f. 1926
14.12
Britt Jorunn Stensønes f. 1945
15.12
Kari Haldis Sagvik Sørvik f. 1938
03.01
Ivar Magnus Bøe f. 1944
21.01
Egil Brandstad f. 1927
03.02
Solrun Lilly Nygård f. 1930
10.02
Inge Sørvik f. 1958
15.02
Gunn Torill Lystad f. 1953
16.02
Gerd Dagrun Brevik f. 1946
18.02
Einar Johan Sæther f.1938
23.02
Reidar Havdal f. 1935
Eide sokn
29.01
Jostein Aarsbog f. 1945
03.02
Jorunn Astrid Vestnes
Sandblost f. 1942
13.02
Olga Johanne Mork f. 1925
14.02
Marita Vassgård f. 1960
25.02
Tora Orvik f. 1939
28.02
Arne Gaustadnes f. 1924
06.03
Sigmund Ingvar Lyngstad
f. 1927
12.03
Tora Aslaug Skjelvik f. 1928
Vågøy sokn
28.12
Atle Færøy f. 1932
Myrbostad sokn
16.01
Eldbjørg Melsæther f. 1933
25.01
Bjørnar Høstmark f. 1970
11.02
Ingar Sverre Dahle f. 1945
19.02
Hjørdis Hagerup f. 1924

DØDE

Hustad sokn
05.12
Odd Ståle Male f. 1961
14.12
Åshild Vågen f. 1926
01.01
Magnus Johan Svendsen
f. 1934
10.01
Anna Margrethe Male f. 1925
07.02
Elfrid Alvine Farstad f. 1920
18.02
Anne Marie Hegdal f. 1941

Kvernes sokn
07.11
Lars Mork f. 1921
14.12
Gudrun Haram f. 1925
11.01
Møyfrid Eldbjørg Kvernes
f. 1921
26.02
Hallstein Strand f. 1926
10.03
Magda Konstanse Skarset 		
f.1924

Bud sokn
19.11
Per Bergseth Hammerø f. 1942
24.11
Anny Male f. 1923
25.12
Inger Johanne Kjørsvik f. 1928
12.01
Stian Jegthaug Tømta f. 1983
05.02
Inge Bjørn Seljevold f. 1942
27.02
Oddrun Håseth f. 1928
08.03
Peter Artur Neitzel f. 1953

Myrbostad sokn
19.01
Martin Malmedal og Caroline
Bergseth
09.03
Ståle Høstmark og Anne Mette
Rødal

Kornstad sokn
26.11
Signe Anny Mikkelsen f. 1931
05.02
Arvid Mareno Rånes f. 1929
22.02
Klara Smenes f. 1931
24.02
Thor Aae f. 1920

Kulturopplevelser

Kunst i Gaustad kapell

Konsert i Kvernes kirke Søndag 28.04, kl. 20
Vårkonsert med Kvernes musikkorps, Kvernes mandssangerforening og Tarrakarrain.

Etter 8 år er endelig kunstkapellet på Gaustad komplett.
Søndag 17. mars ble det nye tilskuddet fra kunstner Anne
Brit Krag «tatt i bruk».

11. mai:
30. mai:
2. juni:
6. juni:
?. juni:
28. juli:

En sirkel, en sollignende installasjon, med blomster som er i
«vinden», noe de fysisk også blir litt, for kunstverket henger
løst og beveger seg litt.

Klippenbasar (graniumbasaren)
Kirkestivandring mm.
Tur til Grip i regi Fortidsminneforeningen.
Pilegrimsdag for 6.-klassingene Averøy.
Åpning av gapahuken v/museets sjøavdeling.
Olsokstevne på museet og gudstjeneste i stav
kirka (kl. 11.00).
24. aug. Fortidsminneforeningen feirer 175-årsjubileum.
5. sept:

Poesi v/Ødegård: «Lilja». I regi Fortidsminne
foreningen i anl. Framsnakkingsfestivalen på 		
Averøy.
21. sept: St. Sunnivakoret synger i Stavkirka.
Det blir også i år utstillinger i Klippen av forskjellige kunstnere/
fotografer. Her må man følge med hvem som har utstilling
utover sommeren. (I tillegg til nevnte aktiviteter regnes også
gudstjenestene som en del av det hele. Se gudstjenestelisten
på egne sider.)

«Rosevinduet – Guds øye» er tittelen på det nye verket.
Tidligere har Anne Brit levert verker som dekker siderutene
i kapellet. Sitter man i kapellet og ser fram til venstre, ser
man skapelsen. Til høyre er det palmesøndag og Jesus som
rir inn i Jerusalem. Siste del av helheten er nå fire deler satt
sammen til en sirkel, og symboliserer elementene ild, jord,
luft og vann.
Det var Kolbjørn Gaustad og Stiftelsen Gaustad kapell som
bestilte kunsten i sin tid, og som nå endelig er fullført.
(Fotos: Tommy Stormo)

Sommerkonserter i Kvernes kirke
13.06
Merete Fjeldvær, kornett; Elisabeth Fjeldvær, sang
21.06
4voksne; Ruth Elin Mork, sang
27.06
Tuva Kongshaug, m.fl
11.07
Vibeke Breian, saxofon; Johan Martin Røsand, orgel
25.07
Lone Eines, sopran; Tor Strand, klaver
01.08
Fredrik Haga, m.fl
08.08
Ann Helen Stensønes, fele (Stavkirken)
22.08
Baillbænne. Jørund Enzenbach, m.fl
Kollekt. Åpent i Klippen før og etter konsertene.
Konsert i Bud kyrkje
Menighetsrådet har meldt om at Eirik Næss og Chris
Medina kommer tilbake til Bud kyrkje for å holde konsert
der, og datoen blir 8. desember. De ønsker å ha med seg et
lite prosjektkor, så det jobbes med saken ute i Bud i disse
dager og fram til konserten.
Grilling og quiz på Kornstad
2. juni: I forbindelse med gudstjenesten arrangeres det
grilling på Kornstadkleiva (evt menighetshuset om været er
dårlig) og på veien opp henger det flere quizark.
Velkommen til Klangfestival i Vågøy kyrkje
16.-18.august og førkveld, torsdag 15. august med Salmer av
Edward Hoem i forbindelse med 50/70 årsjubileum!
Programmet slippes utover våren på Klangfestivalens nettside og facebookside. klangfestivalen.no facebook / Klangfestivalen Vågøy

Prest Ragnhild Fuglseth og kunstner Anne Brit Krag.

Årsmøte for kapellet
Stiftelsen Gaustad kapell avholder årsmøte 29. april kl. 19.30.
Stedet er kapellet og sakspapirer vil ligge tilgjengelig i våpenhuset
fra 15. april. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
styret i hende senest tirsdag 23. april. Alle fra Eide kommune
velkommen. Saksliste: Styrets beretning og regnskap.
Hele kapellrommet.
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Trosopplæring
Det er stor aktivitet innen trosopplæringsarbeidet. Noen i regi kirka, noen i
andre sammenhenger. Vi har samlet et knippe bilder her.

Returadresse:
Menighetsbladet Averøy, Eide og Fræna
Bruvollveien 11, 6532 Averøy

Karneval: På Eide ble det karneval i februar og mange kledde seg ut, selv
presten Maja som tidvis var Superprest. Mange flotte og til dels svært oppfinnsomme kostymer. (Foto: Tommy Stormo)

Konfirmantleir:Temaet for gudstjenesten Eide-konfirmantene hadde på
Frænabu var den lamme mannen som ble båret til Jesus av fire av sine venner.

Korkonsert: Eide har utrolig flinke unger i aspirant- og barnekoret. Under den
flotte konserten de hadde før jul, sang de så godt at man smått er rørt 4 måneder etterpå. Helt fantastisk!

Lys våken: Lys våken og bibelutdeling ble kombinert også denne gang, men
ble flyttet til før jul i Eide.

Bokutdelinger
På Averøy har man delt ut bibler
også denne vinteren. Tiril Hagen
Heggeset (bildet til høyre) var eneste
femteklassing som hadde anledning
til å ta turen til Kornstad kirke den
dagen det var utdeling der.
I Fræna har man hatt utdeling av
Tidslinjen, og greit oppmøte på
de aktuelle stedene.
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Myrbostad

Hustad
Vågøy

