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Bilder fra diverse
aktiviteter vi holder
på med, ting vi deler ut, som
familien kan abonnere på og logoer til aktiviteterer vi inviterer til... Følg med i postkassa di, på Facebook, i avisa... ditt barn blir
nok invitert til et eller annet snart... :-)
Så er vi godt i gang med «sesongen». Etter mange gode
arrangementer og tiltak både på Averøy og i Eide, er vi i
gang med stort sett gode gamle tiltak vi etter hvert er å
regne som innarbeidet i befolkningen. Altså at man ser
fram til dette for sin 4-åring, 6-åring, 9-åring eller hva det
nå er for en alder det er på den/de unge i familien.
Vi har forsøkt oss med nytt design på midtsidene våre denne
gangen. Dette er satt opp år for år, tiltak for tiltak., ikke som tidligere - litt «tilfeldig» fargebokser rundt om.Vi håper at alle med
unger kan rive ut disse sidene og henge dem på kjøleskapet eller
annet lett tilgjengelig og synlig sted, gjerne sammen med de brevene vi sender ut med invitasjoner om å komme til det eller det
tiltaket. Dette for om mulig å sette av tid til å få de unge i familien til trosopplæringstiltakene eller de kontinuerlige tiltakene som
ellers finnes, søndagsskoler, barneforeninger og klubber.
De to neste sidene er dessverre ikke helt ferdig utfylt med tanke
på datoer og slike ting, men disse listene blir etter hvert komplettert og lagt ut på Facebook og hjemmesidene våre.
Det er ofte vanskelig å få klarhet i alle datoer til alle tiltak for
lang tid i forveien av ulike årsaker, men etter hvert blir det mer
og mer «faste tider» for tiltakene og derfor enklere å sette datoene for hele året. Men vi er også i en revideringsfase med trosopplæringen nå, noe som gjør at vi må tenkt litt ekstra på hva vo
gjør med de enkelte tingene: Beholde dem på de dagene vi har
dem, flytte den til en annen tid på året eller kanskje avslutte tilta-

ket. På Eide har vi lagt om for eksempel Lys våken denne gang, slik
Averøy også har gjort. Men siden Eide bare har en kirke, er det
også enkelt å flytte bibelutdelingen sammen med tiltaket. Da blir
også Kode B flyttet noe og kommer i gang før jul på Eide, mens
Kode B på Averøy starter på nyåret.
Vi vil også minne om den nye kulturkalenderen på internettet:
MittAveroy.no. Her vil mange, ja, kanskje alle mer eller mindre, av
trosopplæringstiltak, leirer på Sørheim, søndagsskoler og barneforeninger dukke opp med informasjon og dato. Så det kan være
lurt å følge med på de kanaler en kan på nettet: våre hjemmesider: eidemenighet.no, www.kirkeniaveroy.no (som vi holder på å
fylle ut denne høsten), Facebook: Eide menighet og Kirken i
Averøy. I tillegg får man selvsagt invitasjoner i posten til de fleste
tiltak.
Utfordringen for de fleste er: Har vi tid og mulighet for å få
vårt/våre barn til tiltaket? Det er sjelden det er barna som ikke vil
delta, om foreldre/foresatte promoterer litt positivt for tiltakene.
Selv om det skulle krasje med en treningsøkt eller øving av noe
salg. Kom med ungene deres, folkens!
Så er det slik at noen av våre tiltak trenger litt mer bistand enn
andre.Vi håper foreldre/foresatte stiller opp som englevakter, nattevakter, kanskje baker til våre arrangementer eller andre ting. Da
blir det bra for den oppvoksne slekt. :-)
Jeg og alle som driver innenfor trosopplæringsaktivitetene gleder oss til å få mange barn og unge inn på våre samlinger.Vel møtt!
Tommy Stormo - trosopplærer i Averøy og Eide

Tommel opp f or AUK

Averøy ungdomsklubb har lagt om driften for første gang etter nærmere 35 år med
samme konsept. Det var derfor spennende for ledere og kanskje også ungdommer som
møtte opp rett etter skoletid til middag på første klubbkveld. Middag, ørliten pause før
aktivitetene startet rundt om, for deretter å samles en times tid til slutt, og klubbkvelden er ferdig kl. 20.00. Klubben satser at de har funnet en god løsning for alle parter med
en slik måte å gjøre det på. (Foto:Tommy Stormo)

Høst er boktid
De fleste bøkene som deles ut i våre
menigheter, blir delt ut like før eller i
månedene etter sommeren. Flest
deles ut på høsten. Til venstre ser vi
dem som fikk 4-årsbok på Kvernes i
september. Under til venstre ser vi
6-årsklubbdeltakere og andre 6åringer ellers som har fått sin bok
på Eide. Nede til høyre ser vi 4åringene som møtte i Langøy kapell
for å få sin 4årsbok. (Fotos:Tommy Stormo)

Tilbud for barn i gudstjenestene
I Eide har man ofte en eller annen aktivitet for de yngste eller
en del av dem, både i kirka og i kapellet. I kirka har man ofte en
aktivitet på kjøkkenet og kanskje også i andreetasje. I kapellet
har man muligheten på dåpssakristiet. Sist gudstjeneste i kapellet hadde man lego og duplo tilgjengelig og kunne bygge hus
siden temaet var han som bygget sitt hus på fjell og ikke sand.
(Foto:T. Stormo)

I Eide har barn pyntet bokstavene som
utgjør ordet NÅDE og de har blitt brukt
i gudstjenesten. Her sammen med nådemidlene i kirka - døpefonten, nattverdutstyret, og Bibelen. (Foto:Tommy. Stormo)

