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Han er oppstanden, halleluja!
Lov Ham og pris Ham, halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.
Lov Ham og pris Ham,
vår Frelser og venn,
han som gir synderen livet igjen.
Halleluja! Vi skyldfrie er!
Halleluja! Vår Jesus er her!
(1. strofe og refreng av salme 204
i Norsk Salmebok. (Av Bernhard Kyamanywa/
Tanzaniansk melodi)

KVERNES
64. årgang

Ny serie om bedehusene på Averøy og Eide

Kårvåg bedehus

Vi håper våre lesere kan hjelpe oss med å
skaffe litt eller mer eller mye informasjon,
omtrent som dette, eller andre historier/dokumentasjon på bedehusene på
Averøy eller Eide. Tommy redaktør
Bedehusene i
Averøy
Sveggen, Futsetra,
Solhøgda, Kirkevågen
Ekkilsøy kristelige
forsamlingshus,
Bruvoll, Klippen
Rokset, Meek, Stene,
Lillemork, Kårvåg
Bådalen, Henda,
Langøy (som ble

kapell i 1934)
Kjønnøy, Sandøya
Bedehusene i
Eide
Vevang, Lyngstad,
Bolli,Visnes, Strand,
Øyen, Nås, Nås
gamle bedehus, Eide
Vet du om flere?

Bedehuset slik det ser ut i dag. (Fotos besørget av Dagny Vågen)
Bedehuset på Kårvåg ble bygget i 1925.
Bedehustomta ble gitt i gave fra Vållå
(Kummervold). Bedehuset på Kårvåg er et
av de bedehusene her omkring som har
vært og er mye i bruk. I alle år har det vært
møter, stevner, søndagsskole, basarer, barneforening, juletrefest og mange andre
arrangementer.
Stor stas med lysbilder
- Før så ble det sagt at vi skulle på «samling», det var det samme som et vanlig bedehusmøte i dag. Det var stor stas da misjonærene viste lysbilder fra misjonsmarken.
Da satt vi ungene musestille med store
øyne.Vi syntes det var veldig spennende.
- Spennende var det også på basarene. For
ikke å gå glipp av noe som foregikk, kunne
vi ikke springe på do engang. Det var forresten langt bortpå myra, og det var
bestandig bekmørkt ute når det var basar,
så vidt jeg husker.
Alle har et forhold til bedehuset
Jeg vil påstå at alle i bygda har et forhold til
bedehuset på et eller annet vis. Bedehuset
har stått der for alle fra vugge til grav. For
her har det vært dåpsselskap, fødselsdagsselskap, konfirmasjonsfeiring og begravelser.
Muligens bryllup også.
Opprinnelig var bedehuset en del mindre

enn det er i dag.
Det kan en se på
bilder vi har funnet
til denne saken.
I dag er det påbygd med nytt inngangsparti og toaletter. For to år siden kom ny kjøkkeninnredning på
plass. Det går fint å
leie det bort til selskap nå, hvilket også
blir gjort.

Begravelse på tidlig 60-tall. Man ser inngangspartiet på framsiden av bedehuset -mot veien. Det er muligens begravelsen av Knut Kummervold (Vållå).

Aktiv
Barneforeningen på
Kårvåg er aktiv med
møter en gang i
måneden. Foreningen er tilknyttet
Misjonssambandet,
og er hele 115 år
gammel og blir i dag
ledet av Karin Smenes. Der er det
mange barn som
møter opp hver gang. Dette bildet er fra 1962, og er tatt ved H. Utheims begravelse.
tyskerne, som hadde base der. Det hendte
Okkupert under krigen
seg dog likevel at noen møter ble holdt.
Under krigen var bedehuset okkupert av Utheim gård fungerte som bedehus en tid
før bedehuset var ferdig bygd, og
også under krigen da det som
nevnt var okkupert.
Tekst og minner: Dagny Vågen

I dag brukes bedehuset til blant annet gudstjenester. (Foto:Tommy Stormo)

Interiøret i bedehuset domineres av talerstolen og Jesus-bildet på frontveggen.
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PRESTENS

hjørne

Arvegods
Det viktigste vi har er det som forteller oss hvem vi er.
Hjemme i stua vår står en gammel gyngestol. Den er velbrukt, den har vært reparert flere ganger (både med og uten hell),
den er slitt og ikke spesielt verdifull.
Likevel er den blant de tingene vi har
hjemme som jeg er aller mest glad for.
Den var nemlig min bestemors. Da jeg var
liten, var det den stolen hun satt i. Det var
den som var hennes plass. Der satt hun
mens hun lo og sang, jodlet og tøyset, spilte gitar og fortalte de underligste historier om forfedre, formødre og naboer som
holdt leven der på garden i gamle dager.
Alle har vi arvegods - om ikke alt er slikt
vi kan ta og kjenne på, bærer vi med oss
noe fra dem som har vært her før oss.
Noe kan være tungt å ha med videre, noe
er med på å gi oss styrke. Av og til må vi
bestemme oss for at noe av det vi har
arvet, ikke skal være med til neste generasjon. Ofte kan det være en glede å få gi
noe videre av det vi har fått.
I år markeres det i store deler av den
vestlige verden at det er 500 år siden
Martin Luther slo opp sine teser på kirke-

døren i Wittenberg. Med det
startet reformasjonen - et
brudd med Den romerskkatolske kirke som har formet
kirke og samfunn hos oss
siden den gang. Også Den norske kirke markerer reformasjonsarven dette året, for
dette er også vår arv - en arv det er verdt
å vedkjenne seg. Uten reformasjonen
hadde vi ikke vært slik vi er: I Norge har
evangelisk-luthersk kristendom vært en av
grunnsteinene vi bygger
samfunn på i fem hundre
år. Noe av arvegodset er
det grunn for å ta et kritisk oppgjør med, men
det finnes også skatter å
gå videre i den lutherske
arven. Da pave Frans
besøkte Lund i Sverige
den 31. oktober i fjor for
å feire felleskirkelig gudstjeneste sammen med
lutherske kirkeledere fra
hele verden, løftet han
særlig fram Luthers
bidrag til å gjenoppdage
hvor sentral Bibelen er
for den kristne kirke, og
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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

Menighetsbladet for Averøy og Eide

hvordan Luthers store spørsmål om hvordan en skal kunne finne en Gud som ser i
nåde til oss er et spørsmål for alle mennesker til alle tider.
Også i Eide og Averøy skal
vi delta i 500-årsmarkeringen dette året i gudstjenester, foredrag og salmekvelder, for dette er
også vår historie, både
som kirke og som samfunn. Dette er vår arv ñ
en arv å leve i, en arv å tro
på. Som Martin Luther
skal vi få åpne våre bibler,
lese fortellingene om
Guds nåde og få tro at
ordene som møter oss
også er fortellingen om
oss.
Sigurd prest
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
trosopplerer@kirkeniaveroy.no

Forsidefoto: Margareth Hjertvik

Glimt fra menighetene
EIDE
Anne Lise Vatne Eide ble gjenvalgt som
leder i menighetsrådet, mens Trygve
Herskedal ble gjenvalgt som leder i fellesrådet i Eide.
Eide skal gå sammen med Fræna i 2020,
og fellesrådet ser en del oppgaver som
ikke bør utsettes til det blir en stor kommune. Nok ferdig regulert areal som
behøves er en av tingene kirkevergene
både i Eide og Fræna ønsker få på plass. I
Eide er gravferdsdriften en av disse oppgavene, som driftes av fellesrådet, men er
et kommunalt ansvar. I Eide er det slik at
en innbygger kan gravlegges på en ønsket
gravsted så lenge det er plass. Utflyttede
kan også få grav i Eide om det skulle være
ønsket, etter gjeldende økonomiske
regler, men kan i verste fall begrenses på
grunn av plass. Nå ber fellesrådet kirkevergen sette i gang arbeid med reguleringsplan for utvidelse av gravstedet på
Gaustad.
Budsjettet for 2017 ligner svært på 2016,
med unntak av at en har fått tilført 43 000
kroner ekstra til ungdomsarbeiderstilling.
Bevilgningen utgjør da kr. 1 942 000. I til-

Fra redaksjonen
Menighetsbladet har hatt sitt årsmøte.
Årsmeldingen sier at arbeidet med bladet
har gått greit, takket være velvillige bidragsytere. Det har ikke vært vanskelig å få
verken andaktsskrivere eller noen til å
fortelle om betydningsfulle sanger/salmer.
Mye av trosopplæringsarbeidet har fått
spalteplass. Mange synes det er kjekt å se
og lese om det de selv har vært med på.
Vi er fortsatt avhengig av innspill fra dere
lesere. Send inn bidrag, forslag til reportasjer, eller bilder.
Gaveinntektene har gått litt ned i 2016.
Dette må vi gjøre noe med!! Du finner
vedlagt en giro i dette bladet.Vi takker alle
som vil bruke den, eller sende sin gave til
kontonr. 3931.20.33775. I tillegg kan du
også bruke mCash-koden som også er
trykket på girobrevet midt i bladet. Det
jobbes også med å få til en Vipps-løsning
for bladet som dere kan gi gaver via.
Jeg vil med dette ønske dere alle en riktig
god påske og en god vår, både i kirken og
ute i naturen.
Du finner bladet med flere bilder på nettsidene: eidemenighet.no - eller på:
www.kirkeniaveroy.no.
Vårlig hilsen fra
JAnne Lise Vatne Eide
Leder Menighetsbladet
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legg får utvidelsen av Eide nye gravsted
inntil 1 million kroner på investeringsbudsjettet.
Kirka jubilerer i 2021 - 150 år. I den anledning ser fellesrådet som et mål å få byttet
ut løperen i kirka innen jubileumsåret.
Men den koster ca. 3 000 kroner pr. m2.
Siden det blir sammenslåing av Eide og
Fræna kirkelige fellesråd i 2020, har Eide
valgt leder og nestleder i fellesrådet som
sine representanter til fellesnemnda som
skal arbeide med sammenslåingene.
Neste menighetsrådsmøte er 6. april
2017, i kommunestyresalen i Eide. Møtet
begynner kl. 19.00 og er åpent for alle.
Kirkebakkekaffe blir det også i år. Åsta
Sørvik og Oddrun Hoset Strand har nok
en gang tatt på seg koordineringen av kirkebakkekaffen for sommeren 2017.
Menighetsrådet har satt opp en liste med
spesielt viktige saker som arbeide seg
gjennom i løpet av sin periode, og temagudstjenester er et av dem. Dette ble diskutert, og man har bestemt at i kveldinga
24. september blir det countrygudstjeneste i Eide kirke.
Andre temaer har vært om en skal ha
kveldsgudstjenester der man inviterer til
kveldsmat etterpå, slik en gjorde på askeonsdag. Det ble en trivelig samling rundt
enkel kveldsmat med unge og eldre ei lita
stund etter gudstjenesten.
«Stikk innom» er et nytt begrep som en
har begynt å arbeide med i Eide. En vil
legge til rette for et slikt konkret arrangement, der en informer nærmere om Eide
kirke og dens historie, og eventuelt får en
omvisning i kirka. I tillegg skal det lages en
enkel brosjyre med deler av historien til
kirka og menigheten. Den enkle brosjyra
danner utgangspunkt for stuntopplegg for
Stikk innom resten av året, der en også
kan invitere til rene omvisningsdager,
bibeltimer og annet. 5. og 8. klassingene i
Eide inviteres til opplegget det legges opp
til på den første store samlingen.
Menighetsrådet utfordrer andre menigheter i området om å gjøre noe lignende,
slik at folk kan ta turen til diverse kirker
og bli kjent i nærområdet.
Luther skal markeres også i Eide. Det blir
gudstjeneste i Eide 29. oktober der reformasjonsjubileet er i fokus. I tillegg inviterer Eide menighet folk fra menigheten til
en stor felles reformasjonsgudstjeneste i
Kirkelandet kirke 19. november kl. 11.00.
Kanskje leier man buss eller samles på et
sted i byen. Menigheten vil også forsøke å
legge til rette for felles middag et eller
annet sted i byen.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

KORNSTAD
Marianne N. Aae er valgt til leder i
Kornstad menighetsråd for et år til.
Som Kornstads representanter i trosopplæringsutvalget står nå Ruth Smenes
Kristensen og Marianne N. Aae. Marit
Skarset har bedt om fritak.
Kvernes menighetsråd utfordrer de andre
menighetene på Averøya til å delta i organiseringa av en besøkstjeneste på Averøya. Kornstad menighetsråd takker Kvernes menighetsråd for godt initiativ, og ønsker å delta i besøkstjenesten. Marit Smistad er Kornstad menighetsråds representant i komitéen for besøkstjenesten.
Vi gjør oppmerksom på at det er mulig og
ønskelig at folk tar kontakt om det er noe
de ønsker skal opp i menighetsrådet. Det
blir menighetsrådsmøte i Kornstad 5. april
og 24. mai.

KVERNES
Kvernes menighetsråd ønsker å etablere
en besøkstjeneste basert på frivillighet.Vi
trenger frivillige medhjelpere for å få til
dette. Har du som leser dette lyst til å få
besøk eller du vil bli en besøksvenn så
ønsker vi at du tar kontakt med oss, sier
Dagny Storvik. Om du vil bli med på dette
på Kvernes, så kontakt Dagny Storvik: 917
33 179 eller Liv Mork: 481 50 618.

Forfatteren Edvard Hoem
til Kvernes 1. pinsedag.
Han vil tale om verdien av Martin Luthers lære i Norge. Hoem har i jubileumsåret 2017 holdt en rekke foredrag om
Luthers opprør mot avlatshandelen og
kamp mot pavekirken. Martin Luther var
et barn av si tid, men er rotfeste og arvesølv for haugianisme, organisasjonskristendom og vår tids kirkegeografi.
Se annonse side 10.

Andakten

Håndvask funker ikke!!!!!

Jeg hadde en bestefar som valgte å spørre om jeg ville smake
«gammelost», takk for det. Den
er «nam-nam» god!!!! Enig!?
Du og jeg gjør valg i små og
store saker.
Mine foreldre valgte å gjøre
meg kjent med Jesus.
Bibelen forteller om mennesker som møtte Jesus.
Maria, Marta og Lasarus
valgte å åpnet sitt hjem
for Jesus.
Jesus sa til disiplene:
Følg meg! De valgte å
følge.
Pilatus valgt å vaske
Svein
sine
hender som et
Erik Sørdal
symbol
på sin nøyaltmuligmann
tralitet overfor Jesus .
Hans kone sa: Ha ikke

noe med denne
(Jesus) å gjøre. De
ville være nøytral,
men Pilatus måtte
velge.
Yppersteprest
Kaifas og mange
religiøse
ledere
valgte å korsfeste
Jesus, de sa: Bort
med denne, gi oss
Barrabas fri! Det sa
også en folkemengPilatus slik han var framstilt i filmen The Passion Of The Christ. Her
de!!!
har han akkurat vasket hendene sine for å markere sin nøytralitet...
På korset var Jesus
sammen med to
røvere. En spottet. Den andre sa: Tenk på Han som ble korsfestet, og har stått opp
fra de døde for meg og deg.
meg.. Jesus avviste ham ikke.
Alle mennesker stilles på valg i forhold til
JESUS SIER: KOM TIL MEG ALLE.
Jesus, ingen kan være nøytral.
Gud Fader sier at jeg-du trenger Jesu,

Bremsnes kirke fikk 800 000 til nytt tak
Bremsnes kirke ble tildelt 800.000 kroner
i tiltaksmidler fra regjeringen over statsbudsjettet i høst. Pengene er ment å dekke
40 % av antatte kostnader knyttet til at
taket på Bremsnes kirke må legges om i
nærmeste fremtid. Det viser seg at mye av
skiferen som ble lagt i 1868-69 er svært
klekk og går derfor lett i stykker. I tillegg
har selve tårnet en lekkasje som må tettes,
samt at noe av treverket bør skiftes.
Midlene over statsbudsjettet tildeles
under forutsetning av at kommunen (evt.
fellesrådet) finansierer resten av utgiftene.
Fellesrådet jobber pr i dag med å velge ut
rådgivningsfirma som kan bistå fellesrådet
i forbindelse med planlegging av prosjektet, anbudsprosess vedr. selve utførelsen,
samt evt. byggeledelse i anleggsperioden.
Det er mulig at selve renoveringen av
taket kan gjøres allerede denne sommeren.
Hilsen en glad kirkeverge i Averøy

Bremsnes kirke får 800 000 kroner til nytt tak. Arbeidet blir kanskje utført allerede til sommeren.

Gamle Kvernes bygdemuseum/Kvernes menighet/Tusenårsstedet Kvernes
25. mai: Kirkestivandringen. Først
blir det gudstjeneste, så blir man busset
til Nedal og så vandrer en over fjellet
m/korte stopp og så mat på Gamle
Kvernes bygdemuseum for den som
ønsker det ved vandringens slutt.
25. juni kl. 12.00: Saltfeskballdag på
museet.
Gamle Kvernes bygdemuseum tar mål av
seg å være en forvalter av kulturarven i
Averøy og Eide kommuner. En del av dette
går på å ta vare på gamle fotografier, for-

eningsarkiv som gamle møtebøker/styreprotokoller, og annet som kan være med
på å fortelle historien til de som har levd
her før oss.Vi vet det ligger mye rundt om
på loft og i kjellere; dokumenter, fotografier og annet som i et lokalhistorisk perspektiv kan gi verdifull informasjon om
menneskers liv og samfunnet forøvrig.
Noe har gått tapt, men heldigvis har også
mye blitt levert inn og tatt vare på i museer og i arkivinstitusjoner. Og mye blir også
tatt godt vare på av private eiere. Sitter du
på en samling med gamle fotografier,
Menighetsbladet for Averøy og Eide

møtebøker etter en forening som en gang
var eller lignende som skulle vært tatt
vare på, men som du ikke lenger har
anledning å ta vare på selv, kan museet
være et sted å ta kontakt. Gamle Kvernes
bygdemuseum tar gjerne imot slike henvendelser og er svært interessert i at
fotografier og dokumenter av lokalhistorisk verdi skal bli tatt vare på for fremtiden.Ta kontakt på tlf. 913 39 211
eller e-post:
berit.vorpbukt@nordmore.museum.no
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Min salme: Dine hender er
fulle av blomster
Det er mange salmer som jeg kan si er
«min» salme, men det er spesielt denne
«Dine hender er fulle av blomster» som
står mitt hjerte nærmest. Det er et godt
minne fra da mine barn var små og var
med i barnekoret i kirka. Da barna i kirkekoret kom oppover midtgangen i kirka i
prosesjon med sine små hender fulle av
små buketter og festet dem i det flotte
«blomsterkorset» som vi har i Eide kirke,
ble jeg nesten stum av begeistring og kjente en jubel i mitt hjerte. Det ble et fantastisk flott skue som på en bokstavelig og
enkel måte viste oss Guds budskap om det
nye livet og som våren viste oss.
Det er italieneren
Marcello Giombini
(1928-2003)
som har skrevet
salmen
«Dine hender
er fulle av
blomster» (Le
tue mani son
piene de fiori).
Han var like
mye kjent for
musikken til et
ukjent antall
spagettiwesternfilmer

Dine hender
er fulle av blomster
Tekst og melodi: Marchello Giombini 1970

1) Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte å gi dem til.
Mine blomster ble plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
Refr.: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
2) Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede, hvor kom den fra?
Fra den grav der hans legeme hvilte Han stod opp, og verden ble fylt med sang.
Refr.: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

som fornyelsen av kristen sang og musikk
på 60- og 70-tallet.
Ofte regnes «Dine hender er fulle av
blomster» som en barnesalme. Med den
enkle billedlige teksten og den lettlærte
melodien er det ikke vanskelig å forstå.
Salmen er imidlertid formet som en samtale mellom voksne - mellom disiplene og
kvinnene som fant den tomme graven.
Men barn kan som kjent spille voksne, og
som vekselsang med barn er salmen gjerne brukt slik at gutter er disiplene og jenter er kvinnene.
Et viktig budskap i salmen, som i mange
andre påskesalmer, er at Jesus aldri har
sviktet oss.
Spesielt ikke den gangen det så ut som
han hadde gjort nettopp det.

Dine øyne er fulle av glede
Si, hva har de sett for å få slik glans?
De har sett Herren Jesus! Han lever!
Han gir livet mening og lys hver dag.
Refr.: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Nei, det trengs ingen blomster til graven!
Jesus, du stod opp og du bor blant oss!
Våre øyne er til for å se deg.
Hendene er til for å tjene deg.
Refr.: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Det gjelder bare å søke ham på nytt. For
han er her. Og fordi han døde for alle våre
synder og stod opp igjen, er den direkte
kontakten med Gud mulig for hver eneste
en av oss.
Der ligger Guds kjærlighet.
Anne Lise Vatne Eide

Nytt gjerde rundt gravstedet på Kvernes
Gjerdet skulle vært skifta ut for lenge siden.
Portene lar seg vanskelig åpne, stolpene som
skulle holde nettingen på plass, er så rustne at de
delvis henger i gjerdet.
Fellesrådet kjenner
til situasjonen og
fortviler: «- Det
kan gå enda noen
år før nytt gjerde
på gravstedet kan
få sin plass på økonomiplana. Det er
mange og store
utfordringer som
krever snarlig løsning.»
Det kan bli mange år å vente om en bare går inn i «ventemodus». Kvernesingene har vist handlekraft så mange ganger før: «Vi kan ikke ha det slik på gravstedet, dette er ikke verdig.Vi går
sammen og får gjort det som må gjøres for å få på plass nytt gjerde!» lyder beskjeden fra ildsjeler med hjerte for indre Averøy.
I samråd med kirkeverge og menighetsråd har «Indre Vel» alt fått
oppretta egen konto merket «Forskjønnelse av Kvernes gravsted». Arbeidet med å planlegge utforming av gjerdet, kostnads6

beregning og sørge for nødvendige godkjenninger er alt i gang.
Snart vil du finne en giro i postkassa. Dette angår oss alle. Når planene er klare, vil det bli invitert til et orienteringsmøte. Se også
etter oppslag på gravstedet.
Konto for forskjønning av Kvernes gravsted: 3930 06
18573
Spørsmål kan rettes til leder av «Indre Vel»: Rannveig Ovesen.
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Bispedømmerådets leder:

- Det skal ikke være noe nytt hele tiden
- Når folk kommer til kirka skal de
føle at her er det godt å være, her
kjenner jeg meg igjen. Det skal ikke
være noe nytt hele tiden for da klarer ikke folk å følge med og være
delaktig. Det skal være gjenkjennbart.
Dette sier Ann Kristin Sørvik, som ble
valgt til leder i Møre bispedømme (20152019) etter å ha vært ordfører i Averøy.
Hun representerte Møre bispedømme
under kirkemøtet i Trondheim i månedsskiftet januar- februar, og her ble hun valgt
til leder i det viktige kontrollutvalget for
Den norske kirke for perioden 2017-2020.
- Etter åpningsgudstjenesten ble vi invitert til mottakelse i erkebispegården der
ordfører Rita Ottervik holdt en viktig tale
om kommunens samarbeid med kirkene i
årene som kommer. Jeg har selv lenge
tenkt på hvordan kommune og kirke sammen kan bruke penger smartere. Kulturskolen kunne for eksempel samarbeide
med kirkene på det musikalske området
både i gudstjenester og på konserter. Vi
har jo samme målgruppe!
Ta vare på de frivillige
- Det er en viss uro over kirkens framtidige
bærekraft, både når det gjelder lønnede og frivillige medarbeidere?
- Ja, og derfor må vi være flinke til å ta
vare på de frivillige for det er nede på
grunnplanet at menighetene gror. Om alt
arbeid skal være lønnet blir det stusselig.
Uten frivillige makter vi ikke å drive den
folkekirken vi er enige om at vi trenger.
Men det skal være prester i hvert sogn, og

Ja til bryllup på
Håholmen
Soknepresten i Kvernes og Kornstad og soknerådet i Kornstad sokn
har fått positivt svar frå Møre biskop på søknaden om bryllup med
kyrkjeleg medverknad på Håholmen.
Møre biskop ser at Håholmen kan vere
ei fin og verdig ramme for kyrkjeleg vigsel. Der finns gode lokale og Håholmen
Havstuer opnar også opp for at lokal
kyrkjelyd kan leggje til rette for gudstenestefeiring på staden. Møre biskop godkjenner difor Håholmen som stad for
vigsel utanom kyrkje. Godkjenninga gjeld
i ein prøveperiode for åra 2017 og 2018,
slik at ein får gjere erfaringar før ein vurderer om fast praksis kan etablerast.

bare slik blir det en
landsdekkende
kirke. Enten vi bor
her på Averøya eller
i by skal tilbudet til
befolkningen være
likt fra vugge til grav.
- Det er et stort
ansvar å føre kulturarven videre til kommende generasjoner?
Over 80 % dåp
- Langt de fleste
unge (over 80 %) Møre bispedømmerådsleder Ann Kristin Sørvik har vært på kirkemødøper barna sine i tet.
samarbeidsområdet Eide og Averøy. Det fra lokalmenigheten for da mister vi den
er viktig for kirken å følge opp de som er drivkraft som ligger nettopp her. Men
døpt helt fram til konfirmasjonen, deretter menighetene må følge med i prosessen
kommer det vanskelige spørsmålet hvor- som skjer når kommuner slår seg sammen.
dan vi kan holde på konfirmantene i ung- Flere steder blir det nå spurt om hvor det
domstida. En stor del flytter ut for å ta kan igangsettes forsøk med å slå sammen
utdanning og for å få jobb, men mange menighetsråd.
kommer også tilbake og bosetter seg i
Splittelser av mange årsaker
hjemkommunen.
Det siste året har debatten om kommunesammenslåing og regioninndeling splittet
Positive til og glad i kirka si
folk og kommuner. Ann Kristin Sørvik
- Ser du lyst på situasjonen?
- Vi trenger ingen undersøkelser for å si mener at kirkemøtet i Trondheim må
at folk flest er positive og glade i kirka si. karakteriseres som godt og positivt, selv
Det er også alle som til vanlig er passive om det i flere saker var preget av ulike syn.
medlemmer.Vi ser også denne «positivite- I tillegg til den mye omtalte saken om ny
ten» når det er dugnader, enten det gjelder vigselslitugi behandlet kirkemøtet også ny
kirkebygg og gleden over å vedlikeholde liturgi for vigsel, ny dåpsliturgi og reduserlokale gravsted. Det sitter i hjertet vårt at te antallet kirkemusikalske liturgiske alternativ.
der skal det være fint!
- Om vi ikke hele tiden tenke på det som
skiller,
hvordan opplevde du rammen rundt
- Hva med veien videre?
kirkemøtet?
- Økonomien blir etterhvert vanskeligere
- Nidarosdomen er en katedral, det må
og vi må tenke smartere med de midlene
jeg
virkelig kunne si som selv er trønder.
vi har. Og dersom vi skal satse på noe, må
Bare
det å komme inn i Nidarosdomen,
vi ta andre ting ned. Og vi kan ikke bare
høre
musikk og biskop Tor Singsaas sin
sitte på toppen å styre. Kirken bør derfor
preken.
Det var helt flott å starte det årliikke endre valgordningen slik at det blir
ge
kirkemøtet
slik, avslutter leder i Møre
kirkerådet som styrer kirkens valg men
bispedømmeråd,
Ann Kristin Sørvik.
hvert enkelt medlem i kirken. Vi kan ikke
Magne
Hoem
ha en valgordning som ligner politiske partier eller enkeltfraksjoner i den langsiktige
forvaltningen av kirken.Vi må ikke gå bort

Plantedag på
Kvernes gravsted
Mandag 15. mai fra kl. 16 organiserer
Indre Vel sammen med menighetsrådet
plantedag. Det blir salg av planter, tilgang
på jord og gjødsel. Du kan få en hjelpende hånd om du har behov for det.
Det blir som vanlig kaffe og servering i
Klippen.
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Vi går til kirken
Fredag 7. april
Eide kirke kl. 19.00:
Ungdomsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Søndag 9. april - Palmesøndag

Eide kirke kl. 19.00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
v/Fuglseth.
◆
Søndag 7. mai - 4. s i påsketiden

Joh 12,12-24 Inntoget og grekerne

Joh 16,16-22 Sorgen skal bli til glede

Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.

Bremsnes kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen.
Takkoffer.
Kvernes kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Hoem.
Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen.
Takkoffer.

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Torsdag 13. april - Skjærtorsdag
Matt 26,17-30 Det siste måltid

Kvernes kirke kl. 20.00
Kveldsmesse v/Haugen. Nattverd.
Gaustad kapell kl. 20.00
v/Fuglseth. Nattverd.
◆
Fredag 14. april - Langfredag
Luk 22,39-23,46 Lidelsesberetningen

Kvernes kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Haugen.
Eide kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Lørdag 15. april - Påskenatt
Mark 16,1-8 Jesus står opp

Bremsnes kirke kl. 23.15
Påskenattsmesse v/Haugen. Nattverd.
◆
Søndag 16. april - Påskedag
Luk 24,1-9 Jesus står opp

Kvernes kirke kl. 11.00
Felles høytidsgudstjeneste for hele
Averøy. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer,
nattverd.
◆
Mandag 17. april - 2. påskedag
Luk 24,13-35 Emmaus-vandrerne

Langøy kapell kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.
Kornstad kirke kl. 19.00
Påsken i ord og toner
◆
Søndag 23. april - 2. s i påsketiden
Joh 21,1-14 Peters fiskefangst

Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Hoem
og Stormo. Nattverd.Takkoffer.
Tårnagentene deltar.
Eide: Ingen gudstjeneste
◆
Søndag 30. april - 3. s i påsketiden
Joh 10,11-18 Den gode gjeteren
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
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Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer, nattverd.
◆
Lørdag 13. mai
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
Takkoffer.
Eide kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
Takkoffer.
◆
Søndag 14. mai - 5. s i påsketiden
Joh 15,1-8 Det sanne vintre

Bremsnes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen.
Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Hoem.
Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Hoem og
Haugen.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
Takkoffer.
◆
Onsdag 17. mai - Grunnlovsdag
Luk 1,50-53 Fra slekt til slekt

Kornstad kirke kl. 10.00
Festgudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Kvernes kirke kl. 11.30
Festgudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.30
Festgudstjeneste v/Haugen.Takkoffer.
Eide kirke ca. kl. 12.30
Festgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Søndag 21. mai - 6. s i påsketiden
Luk 18,1-8 Enken og dommeren
Kvernes kirke kl. 11.00
Felles høymesse v/prost Gerd Anne
Aarset, Hoem og Haugen i anl. visitas III.
Nattverd.Takkoffer.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Tors 25. mai - Kristi himmelfartsdag
Mark 16,19-20 Jesus tas opp til himmelen

Kvernes stavkirke kl. 11.00
Pilegrimsmesse.Takkoffer. Kirkestimarsj
fra Øverbådalen etter gudstjenesten.
(Buss fra Kvernes til Øverbådalen)
Eide kirke kl. 11.00.
Barnas misjonsdag v/Fuglseth og barnekorene.Takkoffer, nattverd.
◆
Søndag 28. mai - Søndag før pinse
Joh 15,26-27 Talsmannen og dere skal vitne

Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
Søndag 4. juni - Pinsedag
Joh 20,19-23 Ta imot Ånden

Kvernes kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste for hele Averøy
v/Haugen og Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Kirkekaffe med foredrag av Edvard Hoem
etter gudstjenesten. Arr. er en del av 500årsmarkeringen av reformasjonen.
Eide kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer,
nattverd.
◆
Søndag 11. juni - Treenighetssøndag
Matt 28,16-20 Misjonsbefalingen

Langøy kapell kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Halåssetra kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Søndag 18. juni - 2. s i treenighetst.
Matt 3,11-12 Johannesdåp og dåp med Ånden

Bremsnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/?? og
Stormo. Utdeling av 6-årsbok til alle 6åringer i Averøy.
Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.
◆
Søndag 25. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Luk 14,15-24 Det store gjestebudet
Kornstad kirke kl. 11.00
Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer, nattverd.

Kristne sommerleirer i 2017 for ungdom

Ung og sosial?

Friends - klubbtilbud for
4.-7. klasse i Eide

Trosopplæringsutvalget sponser averøyungdom med inntil kr.
1000* ved deltakelse på kristen sommerleir! Det er ingen forpliktelser knyttet til tilbudet ut over at man vil bli bedt om å hjelpe til på ett trosopplæringstiltak i løpet neste skoleår.
Interessert?: Send e-post til Tommy Trosopplærer: trosopplerer@kirkeniaveroy.no eller ta kontakt på Facebook.
KFUM/KFUK:TEN SING SEMINAR 2017
* 24.07.2017 - 30.07.2017 - * Sunnmøre Folkehøgskole
* Aldersgrense: 15 år
* http://kfuk-kfum.no/kalender/ten-sing-seminar-2017
KRIK: ACTION 2017:
* 27. juni. - 1. juli (tirsdag - lørdag) - * Bø i Telemark
* http://www.krik.no/nasjonalt/event.php?id=14
* For deltakere mellom 14 og 17 år
* Vi nevner KORT hva leiren tilbyr: Akrobatikk, amerikansk fotball,
badminton, ball & games, basketball, beachhåndball, bordtennis, fotball (for dem på høyt nivå), freerunning, friidrett, frisbee, golf, havkajakk, hip-hop, kano, klatring, kondis, lacrosse, let the game begin,
longboard, sandvolleyball (flere nivåer - fra nybegynner til "proff"),
selvforsvar, skateboard, splash (svømmebasert), streetjazz (dans),
tennis, terrengsykling, vannsport (vannski, wakeboard og knebrett),
villmark, volleyball, 59 grader Bø (basert på tv-serien).
Du velger Èn aktivitet og får instruksjon i denne i tre dager.
KRIK: ARENA 2017:
* 8. - 13. august (tirsdag - søndag)* Dvergsnestangen, Kr.sand
* http://www.krik.no/nasjonalt/event.php?id=15
* For deltakere mellom 16 og 22 år
* Vi nevner KORT hva leiren tilbyr: Akrobatikk, amerikansk fotball,
badminton, ballgames, beachhåndball, bordtennis, brettseiling, crossfit, elvekajakk, fotball (for flere nivåer - nybegynner til "proff"), freerunning, frisbee, gardengames, golf, havkajakk, hip-hop, kano, kitekurs, klatring, kondis, lacrosse, leirdueskyting, longboard, motocross,
rumpeldunk, sandvolleyball (for flere nivåer - nybegynner til
"proff"), selvforsvar, skateboard, sportsfoto, stisykling, squash, surf'n'padle, tennis, watergames (vannski, wakeboard, tube, stuping og
snorkling), 100 % adventure - alt på en gang...
Sjekk ut teaserfilmene som viser litt av det som skjer på de enkelte
sommerleirene. Og fenger ikke disse, ja, da... :)
*Beløpet kan reduseres dersom mange benytter seg av tilbudet.

Trosopplæring i Averøy og Eide
Eide bedehus
Søndagsskolen
23. apr

AUK
21. apr / 28. apr
På siste klubbkveld
er alle 7. klassinger
invitert til å bli
kjent med klubben
og hva vi driver
med, sammen med
trosopplæringen.
Meld dere på til
Tommy Stormo

Ungdomsklubb
7. apr
5. mai
2. juni

Vi gjør oppmerksom på
at det er satt opp kun
en kveld i måneden. Det
blir derfor ikke tilbud
om ungdomsklubb
alle fredager
som tidligere.

Eide

Averøy:

3. apr: Barabbas

5. apr: Barabbas
22.-23. apr:
Tårnagenthelg
28. apr:
Fredagsklubben
(7. kl. inv. på AUK!)
22. mai og 31. mai:
Peter og pinsen
Babysang

24. mai og 29. mai
Peter og pinsen
21. april: Friends
Babysang

Fredag 24. mars var det for første gang klubb for tweens på Eide
bedehus. Klubben har fått navnet Friends, og vi startet med en
samling som handlet om Jesus som vår venn. Deretter var det
spillgruppe, bakegruppe og formingsgruppe. Så koste vi oss med
muffins, hadde kiosk, spilte bordtennis, fotballspill og airhockey, og
noen øvde på sangen
"Friends". Det var en
kjekk kveld. Vi møtes
igjen 21. april, og da
håper vi mange flere
har lyst til å være med.
Dere kan melde dere
på til
trosopplerer@
eidemenighet.no.

Averøy
Fredagsklubben
Siste samling før
sommeren: 28. apr.
For alle som går i
4., 5., 6. og 7. klasse
på Averøy. Mat,
gruppeaktiivteter,

Eide
Friends
Siste samling før
sommeren: 28. apr.

lek og sang er noe
av det som skjer.
28. april inviteres
dessuten alle 7.
klassinger spesielt
til å bli igjen og
med på klubbkvelden til Averøy ungdomsklubb, slik at

de kan bli litt kjent
med klubben. Også
dem som ikke deltar på Fredagsklubben kan komme på ungdomsklubben
denne
kvelden.

Dette er et tiltak
for alle som går i 4.,
5., 6. og 7. klasse i
Eide. En samles i
ungdomsklubben

på bedehuset og
har to spennende
timer med mat, lek
og mye annet på.

De som går i tredje
klasse blir invitert til
å en spennende
ettermiddag i en av
kirkene våre og de
blir med på gudstjenesten søndag.
AVERØY
22.-23. april - Kornstad kirke.

Menighetsbladet for Averøy og Eide

Henda
søndagsskole
23/4
21/5
Bibelfortell.,sang,ak
tiviteter, liten
utlodn.mat.
Barn og foreldre
velkommen!
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Eide sokn
22.01 Maren Finholt Teistklub
05.02 Aurora Karlsen Sandvik
12.02 Ola Andreas Ims
Alma Henøen Strand
19.02 Teoline Aksland Ørgesvik

DØPTE
Kvernes sokn
27.11 Louise Emilie Ellingvåg
19.02 Emil Andre Hoff
Erik Hamre Ellingvåg
Magnus Andersen Hoem
Kornstad sokn
17.01 Aslak Folland Hagen (i Eide krk)
12.02 Kalle Stenberg
Bremsnes sokn
02.10 Sofie Ottosen Dalen
(i Nordlandet kirke)
16.10 Janna Rangøy
26.12 Nikolai Fagereng Mork
Viola Fure Skarvøy
29.01 Jenny Henden Røsand
05.02 Nivikka Elisa Kiil-Petrussen
(i Stavern kirke)
12.03 Linnea Folland Brevik
Oceania Skarvøy

Gaustad kapell
11.12 Emily Gaustad
Oliver Eidsæter Vågen
05.03 Nils Edvin Gaustad

VIGDE
Kvernes sokn
28.01 Olga Folland Mekvik og
Odd Arne Mekvik
Eide sokn
08.10 Lisbeth Bjørnerem og
Halvor Storvik

DØDE
Kvernes sokn
10.01 Malvin Nikolai Hamre f. 1929
28.02 Nelly Marie Bruseth f. 1928
Kornstad sokn
06.11 Sigrid Johanne Haga f. 1936
16.12 Trygve Haga f. 1929
11.01 Olga Ingvarda Holm f. 1931

Bremsnes sokn
12.12 Kåre Bredvik f. 1942
28.12 Tove Risholm f. 1955
09.01 Nils Magne Bjørshol f. 1948
18.01 Edel Edvarda Meek f. 1923
27.01 Anders Dyrset f. 1925
03.02 Alfhild Hoel f. 1929
12.02 Gunnar Mjønes f. 1930
20.02 Åsmund Husby f. 1937
02.03 Gudrid Andresen f. 1939
08.03 Mette Lind Simmersholm f. 1970
13.03 Kristoffer M. Gjøten f. 1921
Eide sokn
07.12 Sverre Andreas Kjøl f. 1919
15.12 Gudrun Marie Lindseth f. 1923
13.12 Ingebjørg Egge f. 1951
26.12 Oline Brandsæter f. 1928
28.12 Rigmor Irene Grønås f. 1957
11.01 Tove Sissel Ildhusøy f. 1960
18.01 Knut Frantsnes f. 1926
05.02 Oddny Kristin Silseth f. 1968
05.02 Gunveig Ellinggard f. 1925
04.02 Ruth Irene Værø f. 1926
14.02 Inge Peder Langnes f. 1946
14.02 Jorunn Irene Strand f. 1951
23.02 Ingrid Sandnes f. 1926
10.03 Mary Margrethe Haga f. 1922
12.03 Karl Bernhard Bolli f. 1921

Arrangementer i Averøy og Eide
Bådalen bedehus
13. april kl. 11.00 Skjærtorsdagsmøte
(Normisjon)
Stene bedehus
26. april kl. 19.30 Harald Skotheimsvik
(NRI)
Henda bedehus
28. april kl. 19.00 Arild Bentsen
Israelsmøte. Han har stor innsikt i
Bibelen og det profetiske ord, verdenshistorien/ politikken.Salg av hans cd'r, gave
til misjonsprosjekt i Israel! Velkommen!

Løa på Rangøya
8. mai kl. 19.00: Frihetsdagen markeres.
Kårvåg bedehus
14. mai kl. ?? Eivind Flå (Kr.
Muslimmisjonen)
Rikardtrøa
27. april kl. 19.00
25. mai kl. 19.00

1. pinsedag:
Søndag 4. juni 2017 kl. 13.00
Kvernes kirke

«Fem hundre år med
Martin Luthers lære
i Norge»
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7.-9. april Barneleir for 2.-7. klassinger
21.-23. april Ungdomsleir
16.-18. juni Barneleir
Påmelding til Mari Seljehaug 41120398

Rødt kort for religionshets

Tusenårsstedet KVERNES

Jubileumsforedrag
ved forfattar
Edvard Hoem:

Vevang bedehus
26. april kl. ? Møte med K. Lislien (NRI)

LEIR PÅ SØRHEIM

Søndagstreff - Bruvoll bedehus
23. april kl. 17.00 Kjell Bjarte Aarsund (NRI)
21. mai kl. 17.00

Reformasjonsjubileet 2017

Sørheim leirsted
9. april kl. 14 Søndagstreff
23. juni kl. 18 Sankthansfeiring

Fra 2017 får fotballspillere automatisk rødt kort om dommeren hører det kommer religiøs hets fra spillerne. Det
samme gjelder alt som har med seksuell legning, etnisitet
eller funksjonsevne. Det reageres med rødt kort (utvisning)
eller bortvisning, om det er noen på sidelinjen som bedriver
hetsen. Utvisning vil skje uansett om spilleren/andre retter
hetsen mot andre spillere eller noen på sidelinja eller om
vedkommende lirer av seg fraser til seg selv, etter for
eksempel å ha bommet på mål. (Vårt Land 15. feb. 2017)

Arrangører: Kvernes menighetsråd og
Gamle Kvernes Bygdemuseum
Menighetsbladet for Averøy og Eide

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER 2017
EIDE - Eide kirke

AVERØY

Fredag 12. mai kl. 17.00
Hermann Nås

Bremsnes kirke, 7. mai kl. 10.30
Sandra da Veiga Aunan
Shania Lean Therylle Bantecil
Henrik Folland
Espen Vågen Smenes Henden
Matheus Dos Santos Hjertvik
Jan Magne Søbstad Holm
Marcus Vikene Hoset
Ola Kleven
Philip Brandvik Meek
Thomas Solheim Sandvik
Ole Andreas Smenes
Daniel Nordal Småvik
Jonas Mikal Trondsen
Emilie Veiset

Lørdag 13. mai kl. 11.00
Joachim Margido Laumann Bolli
Kenny André Gautvik Eriksen
Sander Emelius Halås Johansen
Hanna Emilie Harstad
AndrÈ Halås Hasseløsæther
Jonas Hiim
Tobias Hoem
Silje Fjærvoll Hustad
Rikke Vegsund Jensen
Lina Marie Søvik Listaul
Renate Naas
Elise Knutsen Solheim
Kenneth Gautvik Storvik
Magnus Langnes Vassgård
Lørdag kl. 13.00
Ronja Krekvik Bergset
Sara Bråten
Andreas Dyrhaug
Erik Dyrhaug
Amanda Brevik Haukås
Ina Sofie Silnes Lyngstad
Christian Maridal
Oliver Mathias Naas
Karoline Nerland
Iselin Gundersen Visnes
Vebjørn Krakeli Visnes
Bjørnar Solbjør Weltan
Søndag 14. mai kl. 11.00
Ole Ingvar Buan Eide
Phillip Alexander Holberg
Thomas Brandsæter Husby
Amalie Håndstad
Marie Johansen Lie
Martin Lyngstad
Birk Strand Nogva
Ida Julianna Ørjavik Skutholm
Linnea Storvik Tunold
Madelen Vevang
Emil Andreas Halås Visnes
Sanne Visnes
Herman Olai Lyngstad Ørgesvik

Ungdomsgudstjeneste
Fredag 7. april kl. 19.00 blir det
ungdomsgudstjeneste i Eide kirke.Tema:
Er det SANT? Etterpå er Eide ungdomsklubb åpen fra 20-23.00.

Påsken i ord og toner
17. april - 2. påskedag
Kornstad kirke kl. 19.00

Kvernes kirke, 7. mai kl. 11.00
Mathias Kvisvik Avset
Linea Aae Hestvik
Anne Grethe Rugset Kanestrøm
Tarald Kongshaug
Pia Skrøvset
Felipe da Silva Vebenstad
Ole Johannes Aae
Bremsnes kirke, 7. mai kl. 12.30
Jens August Gjøten
Renate Strand Gustad
Sigurd Sørvik Gustad
Remi Hatlen Hafskjær
Levi Halvorsen
Vibeche Furø Honningsø
Tale Faksvåg Kippernes
Hans Kristian Raanes Kristiansen
Helene Dalheim Nielsen
Emily Malen Røsand
Celine Helen Bjørsnøs Tretterud
Marie Kristine Husby Aandahl

SOMMERKONSERTER I
KVERNES KIRKE
15.06 Gail Opaas, sopran,
Chris Clifton, klaver
22.06 Helene Seljehaug, sang m.fl.
29.06 Grethe Kjelland, sopran,
Ove Kvangarsnes, fiolin,
Ioana Maria Precup, orgel,
Averøy kirkekor
06.07 Fredrik Haga, saksofon, m.fl.
13.07 4Voksne; Ruth Elin Mork, sang
27.07 Odd Sonntag, fiolin,
Nils Klöfver, gitar
10.08 Sigrid Vetleseter Bøe, sopran;
Chris Clifton, klaver
24.08 MUG
Klippen er åpen i forbindelse med konsertene, før og etter.
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Kornstad kirke, 14. mai kl. 11.00
Stine Aglen
Sandra Marie Rånes Fagereng
Nicolay Brandvold Folland
Levi Halvorsen
Tina Smenes Hoset
Karen Garte Karlsen
Sondre Smenes
Olav Bratsberg Aae
Bremsnes kirke, 14. mai kl. 10.30
Peder Lønøy Bjørshol
Emma Johnsen Karlsen
Håkon Aandahl Knutsen
Sivert Meek
Tea Megaard
Enzo Rodriguez
Jørund Ivar Volden
Sindre S.Vågen
Thea Emilie Søbstad Vågen
Stein Olav Sveinsvoll Aae
Bremsnes kirke, 14. mai kl. 12.30
Miriam Dorner
Alma Bremnes Eliassen
Marius Løvold Ellingvåg
Kristin Nordbø Engvik
Erling André Kalvøy Fladset
Sigve Gustad
Tuva Martinsdotter Gustad
Øyvind Agersborg Heggem
Lene Marie Løvold
Fiona Høyer Valde

Vi ønsker våre lesere
en riktig god vår,
med håp om mye blå himmel,
mye sol og varme,
slik at åkrene, hagene og alt
annet som skal vokse og gro
med god hjelp fra bønder,
gartnere, hobbygartnere og så
videre, får det akkurat slik det
skal være...
STIFTELSEN GAUSTAD
KAPELL - ÅRSMØTE
Velkommen til årsmøte i stiftelsen
Gaustad kapell torsdag 27. april kl.
19.30. Årsmelding og regnskap legges
fram. Det skal velges to nye styremedlemmer og to varamedlemmer. Saker
som ønskes behandlet sendes til styret v/ Anne-Lise Johnsen senest fem
dager før møtet. Alle Eides innbyggere
over 15 år har stemmerett.
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Eidekonfirmantene tok turen til Sørheim for sin konfirmanthelg. (Foto:
Ragnhild Fuglseth)
Utdeling av bibel, Lys våken-helg med
overnatting i kirka og det hele... De fra
6. klasse i Eide som var med på alt, var
godt fornøyd med helga.
På Kornstad fikk 5. klassingene utdelt
bibler. (Fotos:Tommy Stormo)

Barnas turklubb gjør en og annen lørdag spennende og trivelig for
unge og voksne, som her på årets siste tur i 2016, ut til Stavneset
fyr.Vær er ingen hindring, som man ser! (Foto: Anne Kristine F. Eide)

Såpebobler var umåtelig populært da Eide hadde sin 1-2-3-gudstjeneste, der bøker og cd ble delt ut til 1, 2 og 3-åringene i Eide.(Foto::
Tommy Stormo)

Averøykonfirmantene var samlet til konfirmanthelg på Frænabu. Livat gjeng som var med på mye rart, og hadde mye undervisning.
(Foto: Merete Bratsberg Aae)

