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Så stilt som berre vinden snur
når sommarnatta går mot dag,
så stilt som berre barnet søv
med fred i sine andedrag,
så stilt blir Herrens nåde sendt,
og dagen varer tusen år.
Norsk Salmebok 829 T: Edvard Hoem 1992
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64. årgang

Ny serie om bedehusene på Averøy og Eide

Eide gamle 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, Lien,
Strand, Øyen, Nås,
Nås gamle bedehus,
Eide gamle, Eide nye,
Vet du om flere?

Oversiktsbilde over Eide sentrum der vi fokuserer på Eide gamle bedehus og hvordan det lå der
parkeringsplassen til Coop Prix i dag er. (Eier: Jonny Lyngstad)
Sommeren og høsten 1873 ble det
vedtatt å bygge skolestue for Eide
krets. Bygginga gikk greit og den ble
tatt i bruk året etter. Den sto på venstre
side i krysset ved riksvegen opp til
Sandhågbakkan der hvor Coop Prix nå har
parkeringsplass. I 1893 ble den påbygd mot
vest slik at også læreren skulle ha en plass
å bo. Da kretsen fikk nytt skolehus øverst i
Sandhågbakkan i 1910, vart den gamle skolestua tatt i bruk som bedehus, se heftet
Eide Skolehistorie og Eideboka b. 4, s. 260
og 390, der bedehuset og skolestua er
omtalt. Da Eide kommune ble egen kommune i 1897, ble kommunestyret sine
møter avholdt i skolestua.
Stue for læreren
Bak forsamlingssalen var det et lite rom
som var stue for læreren, samt et lite kjøkken. Soverommet var i 2. etasje. Ole M.
Silness bodde her en tid før han bygde hus
inne på Rabben. Stua i lærerboligen ble
senere benyttet som bibliotek, men da
hadde det blitt bygd ny skole oppe på
Sandhaugbakken, litt inn på flata øverst.
Bibliotek i kirka
Biblioteket holdt først til oppe på gallerigangen i kirka, og det var her utlån av bøker
etter hver gudstjeneste. Da skolen i bedehuset sluttet, flyttet biblioteket dit.

Ble tatt i bruk til bedehus
Den gamle skolestua ble tatt i bruk til
bedehus i 1910. Det var i bruk til det nye
bedehuset overtok rundt 1960.
Vi ser her i artikkelen et bilde av interiøret
Eide bedehus anno ca. 1935.
i Eide gamle bedehus, nede til venstre på
(Eier: Jonny Lyngstad)
siden. En kan se Ebba Silness som var i gang
med å forberede basar. En kan også se tilbake. Antydningsvis rundt 1910. Bildet er
talerstolen og til venstre for den en dør inn tatt utenfor bedehuset og en kan se løa på
Søreide, med torvtak, i bakgrunnen, forklatil lærerrommet.
rer han. (Bilde på nettet.)
- Søndagsskolen holdt også til her, og i min
Host ikke mod nogen
- På veggene kan jeg huske at det var små tid var det først lærer Johan Schjelderup
skilt: «Host ikke mod nogen» og «Spyt ikke som hadde denne.
på gulvet», sier Aksel Eide som har skrevet
mye av teksten og bidratt med bilder (de Kirkerestaurering
Da Eide kirke ble restaurert og malt i 1946,
fleste på nettversjonen).
- I andre enden av rommet var det 2 ble bedehuset brukt til gudstjenester.
dører. Den til høyre, øversida, gikk ut på Restaureringen ble ferdig til konfirmasjokjøkkenet og den til venstre gikk ut i gang- nen ut i august 1946, og en del av konfiren. Mellom de to dørene sto en stor svart mantundervisningen foregikk også i bedeovn på ca. 2 meter og den var rund, minnes huset ved prestene Garaasen og Rise.
Bedehuset ble revet ca. 1964, og det var
Aksel. Ute i gangen var det foruten utgangsdør også dør inn til kjøkkenet. På nersida av Ragnvald Iversen Eide som kjøpte og rev
gangen var det vindu og en bratt trapp som det. (Bilde av rivingen på nettet.)
Aksel har også tipset Menighetsbladet om
førte opp til loftet. Der var det lagerrom. På
nersiden av huset, under gangen, var en del andre bedehus som fantes i Eide, spesielt i
av grunnmuren tatt bort og her var det Eide og indre del av kommunen. Øyen, de
to bedehusene på Nås, Lien, Strand,
laget rom for bjørkeved.
En kan også vise til side 260 i Eideboka, Lyngstad, Bollia, Visnes og Vevang. Bare et
fåtall av bedehusene er i drift i dag, i prakbind IV, der bedehuset er omtalt.
sis bare Vevang og Eide nye bedehus. Noen
av bedehusene er solgt og benyttes som
Aslakkoret
- Eide Misjonskor eller bolighus eller andre formål. Ett, Bolli bedeAslakkoret som vi sa, brukte hus, er solgt og ble en tid benyttet til kristbedehuset til øvingslokale og ne møter i mer frikirkelig sammenheng.
Vi har allerede fått inn et lite minne fra Lien
dette koret ble mye brukt på
møter og tilstelninger her. bedehus, som Ottar Ugelstad har skrevet. Har
Det var Aslak J. Halaas som noen bilder av dette bedehuset? Ta kontakt
ledet koret, forteller Aksel. med Tommy redaktør.
Eide nye bedehus kommer vi tilbake til i et
Koret eksisterte fram til ca.
senere nummer av Menighetsbladet.
1950. (Bilde på nettet.)
Hjertelig takk til Aksel Eide og
- Jeg har også funnet bilde av
Jonny Lyngstad for tekst og bilder
en skoleklasse fra ca. 100 år
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PRESTENS

hjørne

Nådens sommer
Etter en måned på jusstudiet drog Luther
hjem for å fortelle faren at han ville slutte.
Han hadde flyttet hjemmefra allerede som
14-åring for å gå på skole, og hadde nok et
stort press på seg: Han skulle bidra til at
familien klatret på samfunnsstigen!
Men så fikk Luther nok. På vei hjem opplevde han et voldsomt tordenvær, og i stor
frykt ba han til sankt Anna og sa at han
ville bli munk. Anna kan bety nåde, og
Luther sa senere at det egentlig var nåden
han ropte på.
Som munk prøvde han hardt å leve opp
til egne og andres forventninger om hva
et kristent liv er. Til slutt gikk det ikke
lenger. Men gjennom lesning av Bibelen og
veiledning av andre oppdaget han at Gud
måtte være en nådig Gud - en som frelser
oss uavhengig av våre gjerninger. Da var
det som om portene i paradis åpnet seg
for han, skriver Luther selv.
Ut i fra opplevelsen av å være elsket uansett startet han en reformasjon. Reformasjonsjubileet i 2017 står i nådens tegn.
Også vi kan oppleve at vi strever med å få
til alt som forventes av oss, enten det gjelder studier, jobb, hverdagsliv, kristen tro

eller sommerferien (!). Derfor
er Luthers oppdagelse viktig
for oss 500 år
etter. Gud tar i
mot oss med
nåde, akkurat
slik vi er, og det
kan bli utgangspunktet for det
livet vi velger å
leve.
I salmen «Gå
gjennom byens
lange, rette gater» ber vi om at
Den hellige ånd
skal minne oss
om det Jesus vil
gi oss, og den avslutter slik: «så vi går ut, i
tro til Gud, og lever uten frykt i nådens
sommer.» Også i år håper jeg på en sommer der vi kan finne roen og ikke sette så
høye krav til oss selv. Riktig god sommer!
Ragnhild Fuglseth

Menighetsbladet i Averøy og Eide
Utgiver:
Menighetsrådene i Eide og Averøy
Redaksjonskomite/styre:
Anne Lise Vatne Eide (leder), Marit
Rangøy, Dagny Vågen, Øystein Klakegg
og Ragnhild Vang.
Redaktør: Tommy Stormo
Frivillige gaver til bladets drift
mottas med STOR takk.
SpareBank1Nordvest 3931.20.33775
En kan også benytte seg av mCashmuligheten. (Se QR-kode nedenfor)
Bladets adresse: Postboks 18,
Bruvollveien 11, 6530 AVERØY
Grafisk produksjon:
FriFoto - Tommy Stormo
Trykk: Fræna Trykk, Fræna
1) Last ned
mCash
2) Registrer
bankkortet ditt
3) Scann QRkoden og velg
sum du vil gi

(Opplysningene om Luther er hentet fra
Heinz Schilling: Martin Luther: rebell i en
brytningstid)

KIRKENS FOLK I EIDE
• Kirkekontoret: tlf 71 29 61 84
eidemenighet.no
www.facebook.com/eidemenighet
• Kirkeverge
Anne-Lise Johnsen tlf 412 48 664
kirkeverge@eidemenighet.no
• Sokneprest
Ragnhild Fuglseth M: 906 35 391
prest@eidemenighet.no
• Organist
Anders Robert Sandvik
tlf 951 46 581/71 29 65 00
organist@eidemenighet.no
• Menighetsrådsekretær/
klokker/trosopplærer
Tommy Stormo tlf 909 56 111
klokker@eidemenighet.no
trosopplerer@eidemenighet.no
• Trosopplærings/ungdomsarbeider
Lill Iren Dyrhaug Ness
tlf. 932 14 626
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KIRKENS FOLK I AVERØY
• Kirkekontor: tlf 71 51 33 88
man/ons/tors. 10.00-14.00
v/sekretær Åshild Sundsøy.
kirkekontoret@kirkeniaveroy.no
www.kirkeniaveroy.no
Lik Kirken i Averøy på Facebook
• Sokneprest i Bremsnes
Sigurd Andreas Widvey Haugen
Kontor: 458 79 208/M: 950 70 027
sokneprest.haugen@kirkeniaveroy.no
• Sokneprest i Kvernes/Kornstad
Magne Hoem
Kontor: 458 79 211/M: 917 26 236
sokneprest.hoem@kirkeniaveroy.no
• Kirkeverge
Kristian Futsæter
Kontor: 458 79 087
kirkevergen@kirkeniaveroy.no
• Kirkegårdsansvarlig
Rolf Rånes K:458 77 301/M 91158833
rolf@kirkeniaveroy.no
• Kantor Chris Clifton
Kontor: 458 77 301/ M: 91608207
clifton@hotmail.no
• Trosopplærer (se under Eide)
Tommy Stormo
trosopplerer@kirkeniaveroy.no
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Glimt fra menighetene
EIDE

Fra redaksjonen

Fellesrådet har utvidet Lill Iren Dyrhaug
Ness’ stilling som ungdomsarbeider i menigheten, fra 10 % til 20 %. Ungdomsklubben
blir spesielt arbeidssted for Ness når hun er
tilbake fra mammapermisjon til høsten. Hun
blir bl.a daglig leder i EUK.
Britt Helen Strand Eide er valgt som menighetsrådets representant til styret for Eide
ungdomsklubb.
Det nye styret i Gaustad kapell etter årsmøtet i slutten av april består av Kari
Synnøve Gaustadnes Hoel og Henrik
Hagerup-Jenssen (valgt av årsmøtet), Roald
Ugelstad og Anne Lise Vatne Eide (representanter fra menighetsrådet) og kirkevergen,
pr. tiden Anne-Lise Johnsen.Varamedlemmer
er: 1) Ingar Smørholm, 2) Oddvar Halås.
Menighetsrådet har innsett at 150-årsjubileet til Eide kirke nærmer seg med stormskritt. Ny løper er påkrevd i kirka, så rådet
har satt i gang en innsamlingsaksjon for å få
på plass ny rød løper til jubileet i 2021.
Ny misjonsavtale med HimalPartner er
skrevet. Siden HimalPartner har avsluttet
det direkte samarbeide med Higher
Ground, som Eide menighet har støttet de
siste årene, har man gått for en mer generell
støtte til misjonsorgansasjonen. I praksis
betyr dette minst fire takkofringer i året til
HimalPartner. For øvrig har Kornstad
menighet valgt Mental helse som tema, som
en av delene Himal-Partner jobber med.

Det er valg i år, ja, det er ikke før i september, men du verden, tiden går fort
den. Jeg erfarer år etter år at når hjernen
har registrert at det er juni, blir det plutselig september før vi aner det. Hvor ble
sommeren av liksom?
Uansett hvordan sommeren blir for
dere alle, håper jeg den blir innholdsrik og
gir påfyll i hverdagen. Det er mange
måter å få påfyll på. Siden jeg ble valg inn
i menighetsrådet, har jeg knyttet meg til
et nettsted som heter bibelen.no. Hver
eneste dag får jeg tilsendt bibel vers på
mail. Dette starter dagen min, og det
synes jeg er kjekt. Det vil jeg virkelig
anbefale. Det har vært ett av mine valg.
Ellers står det jo om valg stadig vekk i
livet. Små og store valg, i samfunnet og
privatlivet, hver dag.
For oss i redaksjonen har det også stått
om valg. Vi prøver å få ned kostnadene
med bladet ved å være flink med å få innholdet til trykkeriet i god tid. Det er det
eneste valget vi har for å få ned trykkekostnadene om vi velger å få det trykket i
Norge.
Vi håper at dere støtter oss i dette valget ved å være flinke å sende inn penger
når det ligger giro med i bladet. Vi trenger hver eneste krone for å opprettholde
kvaliteten på bladet.

Bruktklærmarked 2017
Det var sterkt å få høre å se bilder fra Nepal. Ingrids reise med
Bjørn Ødegård i påska gjør
arbeidet med Bruktklærmarkedet mer konkret og levende.
Nå er det 2 år siden forrige
gang, og vi bretter opp ermene
og håper at folket på Averøya og
Eide vil levere flotte klær, kjøpe
lodd og støtte arrangementet på
Rangøya.
Vi oppfordrer dere nå til å rydde
og finne pent brukte klær, sko,
skjerf og vesker.
Klærne kan leveres til oss i komiteen fra 25..juli- 25. august.
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Vi i komiteen er: Tone Rendahl
Leithaug, tlf 950 38 571, Dagny
Storvik, tlf 917 33 179,tlf Liv Mork,
481 50 618, Marit Rangøy, tlf 944 98
750, Mari Seljehaug, tlf 411 20 398,
og Ingeborg Helset, tlf 480 77 460.
Det blir nærmere orientering i
avisa i august.Vi opplyser at vi kommer til å gå rundt med loddbøker.
Dette er 4. gangen vi arrangerer
dette, og vi håper at folk er like ivrige og flinke til å støtte opp om
arrangementet som tidligere.
Bruktklærmarkedet går av stabelen 2. september på Rangøya.
Tone Rendahl Leithaug
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Jeg vil også denne gangen minne om
reformasjonsjubileet. Vi skal komme tilbake med informasjon om en markering
til høsten. Det vil bli en fellesgudstjeneste
i Kristiansund for hele prostiet den 19.
november.Vi tenkte å få til en felles buss
fra Eide til Kristiansund.
Vi takker for alle gaver vi kan få.
Du kan sende din gave til kontonr.
3931.20.33775.
Lengselen etter sommeren er sterk.
Gjennom den lange vinteren ser vi frem
til det som uttrykkes i så mange av sommerens sanger og salmer. En fin salme
som jeg liker er: «Gud signe vårt dyre
fedreland». Det er jo en av våre nasjonaldagssanger, men likevel handler den mye
om sommeren og grøden, og uttrykker
mye av det vi alle føler, både for oss selv,
landet og naturen.
Jeg vil med dette ønske dere alle en riktig god og innholdsrik sommer,
både i kirken og ute i naturen.
Du finner bladet med flere bilder på
nettsidene: eidemenighet.no eller på: kirkeniaveroy.no.
Sommerhilsen fra
JAnne Lise Vatne Eide
Leder Menighetsbladet

Andakten

Nåden alene

Det heter vel Skriften alene, i
reformasjonssammenheng. Men
kanskje nåden alene også sier mye.
Det Luther tenkte mye på i sin tid,
tenker nok mange av oss av i dag
også. Hvordan i alle dager kan Gud
godta meg, med mine tanker, ord
og handlinger? Med alle de «små og
store synder» en gjør i løpet av en
dag, en uke, ett år, ett liv - hvordan
kan jeg gjøre opp for alt dette?
Hvordan klare betale den
vanvittige regninga som
bare baller på seg overfor
Gud og medmennesker?
Da gjelder det å finne
nåde, som den tjeneren
som fikk ettergitt den
store gjelden av sin
Tommy
konge. (Og ikke misStormo
bruke denne nåden,
altmuligmann
slik tjeneren gjorde
straks han kom ut av
møtet med den store nåden...)
Luther strevde med akkurat de samme

spørsmålene som vi gjør i dag. Hvordan kan
jeg finne en nådig Gud? Vi gjør jo alt vi kan for
å tilfredsstille Gud, ved å forsøke å lese så mye
vi kan i Bibelen, be, gi så mye av tid og penger
og så videre som vi kan... Men oppnår vi noe
med det, frelsesmessig? Nei...
Da fant han svaret i det som kom til å få en
ny betydning for ham - Bibelen. «Av nåde er
dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget
verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv».
Kanskje vi av i dag, det moderne mennesket,
også kan komme til samme erkjennelse som
Luther? Vi vil aldri klare å oppnå en frelse ved
å gjøre gode gjerninger.
Vi feirer i år reformasjonsjubileum. Det er 500
år siden Luther skrev sine teser og sendte
dem rundt til flere personer og med dette
satte i gang noe han og ingen annen ante konsekvensen av. Overskriften på markeringen er
nettopp «nåde». Et sentralt ord for Luther og
lutheranere anno 2017.
«Nåden skapes av Jesu død og oppstandelse.
Denne nåden kan kun tas imot som en gave».
Ja, det er en gave vi får fra Gud, som vi velger

om vi vil ta imot eller ikke. Guds nåde ble
«nyoppdaget» ved starten av reformasjonen,
og det er noe hver enkelt av oss kan plutselig
oppdage, at Guds nåde også gjelder for oss.
Om vi vil ta imot gaven som rekkes oss.
Vi kjenner historien om «den bortkomne
sønnen» som vendte hjem igjen, og ble tross
omstendighetene tatt imot av faren med åpne
armer og en god omfavnelse. Her er den uforbeholdne nåden som Gud tar imot oss mennesker med. Uansett hva vi måtte ha gjort
eller ikke gjort i livene våre.
Jesus døde og sto opp igjen for deg. Ja, DEG.
Uansett hvem du er, hva du tror eller ikke tror
på. Jesus ord og handlinger var og er en gave
til DEG. Men du kan velge å la være pakke opp
gaven, la være å ta den i bruk, kaste den vekk
... Da forsvinner også nåden for oss. Men Gud
er alltid hjemme, klar til å ta imot oss i det vi
kommer på bedre tanker og ønsker å vende
hjem igjen. God tur hjem, uansett hvor du
måtte befinne deg i livet. Du vil bli tatt imot
med en god og varm omfavnelse: Velkommen
hjem!

Higher Ground - Nepal: En reiseskildring
I påska var jeg med HimalPartner på rundtur
i Nepal. Det var mye å se og oppleve av
natur, kultur, mennesker og ikke minst
misjonsarbeid som har vært drevet opp
gjennom årene. Et av nyere tiltak er Higher
Ground i Kathmandu. Det ble startet for ca.
10 år siden av nepalkvinnen Bimala som fikk
en visjon fra Gud om å hjelpe jenter, ungdommer og damer som var kommet ut for
sexhandel. Fra 14-15 årsalderen ble de plukket opp eller solgt av sine familier for ca.
1000 kr - samme verdi som ei geit.
Billigsalg
Etter jordskjelvet for to år siden, er jentene/
damene på billigsalg. De blir fraktet til India
for prostitusjon. Det regnes med at mellom
10-15 000 nepalijenter/damer blir fraktet til
Calcutta i India årlig, mens ca. 7 500 barn er
utsatt for misbruk i Nepal. Dette er mennesker som får sine liv og verdighet ødelagt.
Guds kjærlighet til disse
Med bakgrunn i denne kjennskapen, var det

Bimala for
ca. 10 år
siden ville
bringe Guds
kjærlighet til
disse
og
hjelpe de til
et verdig liv
gjennom et
vågestykke
som
hun
fikk i gang.
Hun startet
et bakeri og
kafé. Her gis opplæring i baking, økonomi og
arbeidstrening. Det kom også i gang et kunstog handverkverksted der det lages smykker,
perlekjeder, søm (egen designer). I utsalget
finnes også tovede arbeid, handlagede såper,
og forskjellige småarbeid osv. Det er også
startet undervisning i skolefag, frisørutdanning og gitt ulik arbeidstrening.
Mental helsehjelp viktig
Noen har hatt behov
for mental helsehjelp,
og
dette
har
HimalPartner bidratt
med
gjen-nom
psykoterapeut Eldrid
Brekke. Mange har
etter hvert fått egne
bedrifter og etablert
seg i egne hus. Andre
organisasjoner har
også kommet til med
tilbud om samarbeid
og hjelp. Det har ført
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Ingrid Solem har vært
på reise i Nepal.
til at langt flere kan hjelpes.
Sterke møter med damene
Å treffe disse damene, berører en sterkt.
Med sikre og raske hender tryller de fram
vakre perlekjeder, mens de utstråler stor tilfredshet. Med trygge blikk og varme smil,
signaliserer de glede, takknemlighet og håp
om en ny og verdig framtid. En av damene sa
det slik: «På grunn av Jesus og Higher
Ground, lever jeg i dag».
Bimala fulgte sine visjoner og bruker sitt liv
på å hjelpe disse damene. Hun har etter
hvert fått mange støttespillere som bidrar på
forskjellig vis for å gi mennesker verdige liv.
På Averøya har det i flere år blitt holdt
bruktmarked og slik bidratt med penger til
dette arbeidet. Bruktmarkedet gir oss mulighet til å være støttespillere til Bimala sitt viktige arbeid for å redde kvinner fra uverdighet
og fornedrelse, og til å gi de håp om en bedre
og tryggere framtid.
Ingrid Solem
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Vi presenterer menighetsrådslederne

- Vi må legge vekt på det
grunnleggende
Aud Skrudland, leder i
Bremsnes menighetsråd
- Jeg er opptatt av at vi fortsatt skal ha ei folkekirke, der alle føler de har en plass.Vi må
være rause nok til å se at vi har ulikt syn på
en del saker uten at det skal føre til splittelse og vonde debatter.Vi må løfte fram det
grunnleggende, viktige. Kall det gjerne den
enkle barnelærdommen. Dette sier Aud
Skrudland, leder i Bremsnes menighetsråd,
om lokal ledelse i kirken.
Aud Skrudland fortsetter slik:
- Dersom Kirka fortsatt skal ha en betydning i samfunnet må vi i tillegg til gudstjenester og kirkens rammer rundt livets merkedager, legge vekt på det som for meg er
det mest grunnleggende i kristendommen:
Omsorg og omtanke.
Høyt prioritert
Internasjonal kirkedag og besøkstjeneste for
eldre og bevegelseshemmede, er drøftet i
menighetsrådet for Kornstad, Kver-nes og
Bremsnes. Hvorfor er dette høyt prioriterte
oppgaver for kirkene ?
- Det er mange som er alene og trenger
noen å snakke med. Det er behov for noen
som kan knytte kontakt mellom de som har
tid til å besøke en eller flere og de som
ønsker seg besøk. Her ser menighetsråda at
det trenges litt enkelt organisering som vi
kan bidra med.
- Mange innflyttere trenger litt drahjelp for å
bli kjent, løse praktiske utfordringer, trene
seg på språk og få venner.Vi kan bidra med
å lage møteplasser og bygge ned den usikkerheten vi alle kjenner litt på i møter med
noen som er ukjente.
- Ser du lyst på situasjonen når du tenker på
menighetsrådets utfordringer i årene som kommer?

- Jeg ser grunnleggende lyst på
det meste. Jeg kunne tenkt meg
bedre økonomi for fellesrådet og
menighetsrådet slik at vi fikk
bedre mulighet til å pusse opp
den flotte kirka på Bremsnes til
250-årsjubileet om 4 år. Her
Aud Skrudland er leder i Bremsnes menighetsråd.
trenger vi gode ideer.
- Den viktigste ressursen menigring på Averøya ?
heten har er de ansatte. Her er vi heldige og
- 17. mai ble en strålende dag. Jeg spiller i
har en stabil og god bemanning nå.
korps og fikk delta i det meste som skjer i
Bremsnes/Bruhagen-området. Jeg syns det
- Hvordan stiller du deg til forslag om å slå er en viktig tradisjon med toget om formidsammen menighetsrådene på Averøya til ett dagen og arrangementet både utenfor sykemenighetsråd?
hjemmet og utenfor og i kirka.Vi strever nok
- Vi kunne spart en god del arbeid, litt utgif- litt på å finne plass til både et samlende
ter og redusert antall personer som må vel- arrangement for mesteparten av øyas
ges dersom vi slår sammen til ett menig- befolkning og ønsket fra mange om en lokal
hetsråd som da også kunne fungere som fel- feiring i mange bygder. Jeg syns at årets borlesråd. Samtidig vil vi tape lokal tilhørighet gertog med 2 korps og plass til lag og orgaog engasjement fra de mange som nå er valg nisasjoner var flott og bør gjentas, sier Aud
i de 3 menighetsråda. Jeg er ikke sikker på Skrudland.
om den frigjorte tid ville komme menigheMagne Hoem
tene til gode. Jeg har et inntrykk av at mange
av oss som mer eller mindre tilfeldig velges
Inspirasjonssamling på Rangøya
inn i menighetsråda tar et ansvar og får en
tilhørighet, nettopp fordi vi blir valgt.
Det Norske Misjonsselskap inviterertil inspirasjonsweekend på Averøy
- Det er et stort ansvar å føre kulturarven videre
30. sept - 1. okt. Dette blir en samling
til kommende generasjoner?
for hele området og det legges til rette
- Ja. Det er viktig å føre videre de positive
for overnatting. Her står misjon i fokus:
og gode siden av vår kulturarv.
‹Misjon i en ny tid». Det blir festkveld
Fellesskapsfølelsen, likhetstanken, dugnadslørdag med ulike innslag.
ånden, nærheten til naturen, god musikk og
Misjonsgudstjeneste på Langøy søndag
litteratur. Jeg syns dessverre at mange av de
med påfølgende middag.
som roper høyest om å ta vare på kulturarSett av helga til samling om misjon!
ven og de kristne tradisjonene, ikke gjennom
hverken ord eller handling viser at de faktisk
har forstått hva som
ligger i den kulturarven.

CONTAINERUTLEIE

- Hvordan opplevde
du årets 17. mai-fei-

Kristne sommerleirer i 2017 for ungdom

Eide 71 29 96 70 • Averøy 71 51 21 22

Ung og sosial?
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.
Sjekk i forrige blad hvilke leirer vi kunne anbefale. Har du en
annen leir du vurderer, så ta kontakt og se om du kan søke om
støtte til den leiren.
*Beløpet kan reduseres dersom mange benytter seg av tilbudet.
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Min salme: Han tek ikkje
glansen av livet
En salmesang som har fulgt meg gjennom
mesteparten av livet, er «Han tek ikkje
glansen av livet».
De to første versene, syntes jeg passet
bra i ungdomstiden.
Det tredje verset var ofte godt å synge
eller lese gjennom mange voksenår, med
arbeid og ansvar.
Nå når livet begynner å helle; på mange
måter tapes helsen og livsmotet smått om
senn, vers 4 og 5 er nå uvurderlige.
Hele salmen er en beretning om hvor
utrolig heldige vi er som har Jesus som tar
seg av oss, og har omsorg for oss gjennom
hele livet, ja endatil helt inn i evigheten.
Denne salmen gir glede og håp for tiden
her på jorden og for evigheten. En av

2) Du høyrer dei dårande røyster
som lovar deg gullglim og glans,
men ingen legg lys over vegen
som Jesus og kjærleiken hans.
3) Han hjelper i brattaste bakkar
og stør deg når vegen vert smal.
Han signar dei sollyse sletter
og lyser i dødsskuggens dal.
mange gode salmer fra Trygve Bjerkreim.
Eva Vevang

Prøveordning med blomsterfond på Averøy
(fra 15. august)

Gjelder gravplasser og uteområder
Blomsterfondet i Averøy vil gjelde gravplassene i Averøy og uteområdene rundt
kirkene. Fondet er tenkt å fungere som følger:
Ved bisettelser og begravelser gis venner
og kjente, som ønsker å vise medfølelse i
forbindelse med en gravferd, muligheten til
å gi en pengegave til blomsterfondet. De
som gir en slik gave vil få navnene ført opp
i en protokoll som overleveres til de pårørende i forbindelse med begravelsen.
Navnene vil normalt ikke bli lest opp i
kirken, men vil altså bli gjort kjent for de
pårørende. Pengene som kommer inn på
blomsterfondet i forbindelse med gravferden, blir øremerket til det gravstedet som
den avdøde stedes til hvile på. Fellesrådet
v/kirkevergen vil avgjøre hva gaven skal
benyttes til. Både gravstedet, men også
utearealet rundt kirkene får glede av disse
midlene. Det kan være blomster til fellesareal, bautaer og lignende. For øvrig kan
midlene brukes til å foreta oppgradering av
utstyr og «inventar» som man ofte ikke
finner rom for i et begrenset fellesråds-

T Trygve Bjerkrheim 1950 M Koral hjå Anders Arrebo
1627, omforma i svensk folkesong

1) Han tek ikkje glansen av livet,
den Frelsar som kallar på deg.
Fyrst då kan for alvor du leva
når han får deg fylgja på veg.

NYHET:

Fellesrådet har - etter flere innspill, og i
samråd med de 3 menighetsrådene - vedtatt en prøveordning med opprettelse av
et blomsterfond som kan benyttes til forskjønnelse av de 4 gravplassene i Averøy. I
Eide har en tilsvarende ordning for både
kirka, kapellet og gravplassene fungert veldig godt, og bidratt til at det er penger til
mer enn det som kan tillates med fellesrådets begrensede ressurser.

Han tek ikkje glansen
av livet

4) Han fører deg frelst over fjorden,
heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brotsjø du møter,
vil Jesus dra båten i land.
5) Han tek ikkje glansen av livet,
han gyller din morgon og kveld
og opnar ei dør til dei salar
der æveleg høgtid du held.

budsjett, som f.eks nye benker, vannkanner, bårevogner, anleggelse av minnelunder
med mer.
Det er ikke tanken at pengene skal erstatte kommunens bidrag og forpliktelser,
* Den skriftlige meldingen må inneholde
men være et supplement slik at gravplasfølgende:
sene til enhver tid er så velholdt og tilta1) Navn på avdøde som gaven skal knytlende som mulig.
tes til,
2) Hvem hilsenen skal være fra (Hvilke
Retningslinjer
navn som skal skrives i protokollen)
Følgende retningslinjer vil ligge til grunn
for gaver til Averøy blomsterfond:
* Gaven vil bli benyttet på gravstedet som
* Prøveordning med blomsterfond oppavdøde stedes til hvile på.
rettes fra 15. august 2017, og vil vare i 3 år.
* På selve innbetalingen bes det om at
Ordningen vil første gang bli evaluert 1.
gaven merkes med avdødes navn, slik at
kvartal 2018.
den blir øremerket riktig gravplass i regn* Fellesrådet ved kirkevergen står ansvarskapet.
lig for blomsterfondet og bruken av mid* Alle som har gitt skriftlig melding med
lene.
nødvendig info til kirkekontoret innen
* Averøy blomsterfond har kontonumoppgitt frist (se over) vil få navnet oppført
mer 3930.06.40595 i Sparebank1
i protokollen som gis til pårørende i gravNordvest.
ferden. Navnene leses normalt ikke opp i
kirken i forbindelse med gravferden.
* NB! NB! Gave som ønskes medtatt i
* Gaver som det ikke er mottatt skriftlig
blomsterfondprotokollen til pårørende må
melding til - eller som gis til blomsterfonmeddeles skriftlig, enten ved å fylle ut eget
det uten å være knyttet til en bestemt
skjema, som kan legges i postkassen vår,
gravferd - vil kirkevergen / fellesrådet
rett innenfor porten ved kirkekontoret på
benytte der behovet er størst.
Bruhagen (ved avfallsdunkene), eller sende
* Blomsterfondet benyttes til forskjønen e-post til Averøy kirkekontor. Meldingnelse og oppgradering av de 4 gravplassene
en må gis innen kl. 12.00 dagen før begrai Averøy, samt uteområdene rundt kirkene.
velsen / bisettelsen finner sted. Skjema vil
* De enkelte menighetene beholder råetter hvert legges ut på nettsiden vår, eller
digheten over tidligere og fremtidige minkan fås på kirkekontoret. Dersom det er
negaver som er øremerket den enkelte
ønskelig å sende melding på e-post, skal
kirke eller gravplass.
adressen kirkekontoret@kirkeniaveroy.no
Kirkevergen i Averøy
benyttes.

Kristian Futsæter
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Vi går til kirken
Søndag 25. juni - 3. søndag i treenighetstiden (sit)
Luk 14,15-24 Det store gjestebudet
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 2. juli - 4. sit
Mark 10,17-27 Jesus og den rike mannen
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 9. juli - 5. sit
Matt 7,15-20 Falske profeter
Bremsnes kirke kl. 19.00
Kveldsmesse v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Hoem.Takkoffer. Nattverd. K.b.kaffe.
◆
Søndag 16. juli - 5. sit
Luk 5,1-11 Peters fiskefangst
Se Gaustad kapell
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Hoem.Takkoffer. Nattverd. K.b.kaffe.
◆
Søndag 23. juli - 7. sit
Luk 15,1-10 Sauen og sølvmynten
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 30. juli - Olsok
Matt 6,19-24 Det udelte hjertet
Kvernes stavkirke kl. 11.00
Olsoksgudstjeneste v/Hoem. Dåp.
Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste, men ta gjerne
turen til Kvernes stavkirke eller friluftsgudstjeneste på Maleremmen på Male i
Fræna kl. 12. jfr. Stikk innom-prosjektet.
◆
Søndag 6. august - 9. sit
Matt 11,28-30 Jeg vil gi dere hvile
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/ Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd. K.b.kaffe.
◆
Søndag 13. august - 10. sit
Luk 5,27-32 Å kalle syndere til omvendelse
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
8

Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 20. august - 11. sit
Matt 23,37-39 Som en høne samler kyllingene

Kvernes småbåthavn kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/Haugen.Takkoffer.
Friluftsgudstjeneste
v/Vassgårdsvatnet kl. 11.00
v/Fuglseth. Nattverd. (Sjekk annonse, plakater og Facebook for nærmere detaljer.)
Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 27. august - 12. sit
Luthertema: Nåden alene
Ef 2,1-10 Av nåde er dere frelst
Kvernes stavkirke kl. 11.00
Temagudstjeneste v/Hoem. Markering av
500 år siden reformasjonen.
Eide kirke kl. 19.00
Presentasjonsgudstjeneste av årets konfirmantkull v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 3. september - 13. sit
Matt 25,14-30 Talentene
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer. 50-årskonfirmanter.
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer. 50-årskonfirmanter.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd. K.b.kaffe.
◆
Søndag 10. sept - Vingårdssøndagen
Matt 20,1-16 Arbeiderne i vingården
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer. 50-årskonfirmanter. Konfirmantpresentasjon.
Eide: Ingen gudstjeneste
◆
Søndag 17. september - 15. sit
Luthertema: Skaperverket er ikke
til salgs
Matt 7,24-28 Huset bygd på fjell
Kornstad kirke kl. 11.00
Temagudstjeneste v/Haugen m.fl.
Markering av 500 år siden reformasjonen.
Nattverd.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store v/Haugen
og trosopplærer Stormo.Takkoffer.
Utdeling av 4-årsbok.

Gaustad kapell kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd. K.b.kaffe
◆
Søndag 24. september - 16. sit
Mark 7,31-37 Jesus sa til den døve: Effata
Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Haugen
og trosopplærer Stormo. Høsttakkefest.
Takkoffer. Utdeling av 4-årsbok.
Eide kirke kl. 19.00
Country/gospelgudstjeneste v/Fuglseth.
Takkoffer. Nattverd. Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 1. oktober 17. sit
Joh 11,17-29 og/eller 30-46 Jesus vekker
opp Lasarus
Langøy kapell kl. 11.00
v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Hoem.
Takkoffer. Utdeling av 4-årsbok.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth og trosopplærer Stormo.
Utdeling av 6-årsbok.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 8. oktober 18. sit
Matt. 8,14-17 Jesus helbreder Peters svigermor
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.

Arrangementer i Averøy
og Eide
Sørheim leirsted
23. juni kl. 18 Sankthansfeiring

SOMMERKONSERTER
I KVERNES KIRKE
Alle konserter kl. 20.00
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 Tor Strand, orgel og klaver
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.
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Konfirmantene
på Averøy 2017
Bremsnes øverst,
Kvernes nede til venstre og Kornstad
under her.
(Alle foto: Mitt Lille
Studio)

Kirkejubileum på Averøy
Kvernes kirke 125 år i 2018
Kvernes kirke fyller 125 neste år.
Bærer du på minner fra kirken av noe slag
som du kan og vil dele dette med
jubileumskomitéen?
Nøl ikke, ta kontakt med dine små eller
store innspill så blir jubileumskomitéen
glade:
Bjørg: 71 51 62 35
Magne: 917 26 236

Konfirmantene i Eide 2017
Årets konfirmantkull i Eide.
(Foto:Tommy Stormo)
Bildene finnes i større versjoner i nettutgaven, en nettutgave som har flere sider. Stikk innom nettsidene våre.
50-årskonfirmantene i Eide i 2016.
(Foto:Tommy Stormo)
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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DØPTE
Kvernes sokn
19.02 Emil Andre Hoff Kalvø
16.04 Felipe da Silva Vebenstad
21.05 Kristian Sævik Gundersen
Kornstad sokn
09.04 Odin Nikolai Bjerkelund Seljehaug
11.06 Sverre Olai Røsand
Bremsnes sokn
06.04 Shania Lean Therylle Bantecil
30.04 Løve- Emilian Dyrseth Søbstad
Jens Kronborg Øksenvåg
11.06 Johanne Elise Aunan
11.06 Daniella Yadao Bjørgum

Eide sokn
19.03 Henrik Grønås Sandblåst
Gjermund Ness Tangen
09.04 Lia Eileen Gjerdet
16.04 Elea Lothe Sommernes
07.05 Elisabeth Lysgård-Rødal
Nelia Sofie Mekvik
25.05 Mathea Nørbech Trodal
04.06 Martinus Løvik Farstad
Emil Søvik Nerland
Ine Stenløs Sivertsen
Gaustad kapell
05.03 Nils Edvin Gaustad

VIGDE
Kornstad sokn
08.04 Mia Brandvold Myren og
Jan Eilert Pedersen
Eide sokn
03.06 Torunn Hagen og
Håvard Smestad Pedersen

DØDE
Kvernes sokn
06.05 Oddrun Lillian Leithe f. 1928
21.05 Anna Sofie Farstad f. 1925
Kornstad sokn
23.03 Lovise Stormo f. 1941
25.03 Bergljot Ellinor Johnsen f. 1920
28.04 Torbjørg Folland f. 1925
22.05 Magnhild Roksvaag f. 1935
Bremsnes sokn
29.03 Kjellrun Mary Nekstad f. 1928
05.04 Kari Jorunn Nystøyl f. 1943
06.04 Harald Johan Voie f. 1952
10.04 Martin Olaus Karlsen f. 1917
16.04 Kåre Anskar Gården f. 1928
19.04 Erling Bjarne Viken f. 1932
04.05 Hilmar Johan Mjønes f. 1924
24.05 Anna Skarset f. 1944
Eide sokn
23.03 Torstein Krakeli f. 1924
11.05 Kjell Torp f. 1941
15.05 Jorun Stakvik f. 1927
19.05 Sigvart Leonard Halås f. 1946

Arbeidsmøte om «Kystpilegrimsleia»
språk. På Kvernes: tirsdager kl.14.
Kirkelandet: onsdager kl. 14.00, og Edøy:
torsdager kl. 14.00. Dette er tenkt allerede
fra 27. juni og til andre uka i august.
Kvernes som stoppested: Fortidsminneforeningen har allerede et etablert
undervisningsopplegg for barneskolen om
det å være pilegrim. Kirkene, Klippen, museet og området rundt gir muligheter for opplevelser og opplegg også for pilegrimer. Det
er viktig å skape et lokalt engasjement og
eierskap, og derfor er de lokale menigheten
sentrale i videre utarbeidelse av tilbud.

Kvernes er nå inkludert i planene for Kystpilegrimsleia sin siste etappe før ankomst
Nidaros. Kvernes er en av tre stoppesteder
i Møre bispedømme. De to andre er Ålesund og Edøy.
I april i år var det en gjeng samlet for å
snakke om de lokale planene. Det er snakk
om å utarbeide en egen pilegrimsliturgi og
ulike steder å besøke der en får et pilegrimspass/stempel for å oppnå Olavsbrevet. Videre er det forslag om et prøveprosjekt i sommer: Åpne kirker med preken på
engelsk og norsk og tekster på ulike andre

Landsstevne i Kristiansund
Det er etablert kontakt med Forbundet
Kysten, som har sitt landsstevne i Krist-iansund 20.-23. juli. Etter stevnet planlegges
pilegrimstur til Averøy med buss fra
Kristiansund til Kvernes.Vandring langs pilegrimsstien før retur til Kristiansund, og seilas nordover med ankomst Trondheim til
Olsok. Det jobbes med å få flere båter som
kan ta med pilegrimer på denne seilasen. I
den forbindelse har Smøla, på vegne av
stoppestedene på
Nordmøre, søkt om
midler fra fylkeskommunen
til
gjennomføring
av
prøveseilasen.
Det ble på møtet
satt ned en arbeidsgruppe som skal
jobbe videre med
prosjektet:
Laila
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Sokneprest Sigurd A.W. Haugen, bispedømmerådsleder og varaordfører Ann-Kristin Sørvik,
leder for Fortidsminneforeningen Else Marie
Bae, og avd.leder Berit Johanne Vorpbukt var
lokale deltakere på møtet om kystpilegrimsleia.

Laila Skaret orienterer om samarbeidet mellom stoppestedene på Smøla,
Hitra/Frøya, Ørlandet og Rissa.
Skaret,Smøla, Ann-Kristin Sørvik, Averøy,
Gerd Anne Aarset, overordnet ansvar, og
Tore Myrum fra kulturavdelingen i
Kristiansund kommune har ansvaret for å
finne en person som kan representere
Kristiansund.
De hadde sitt første møte som gruppe den
12. mai, og det blir spennende å høre hva
som kommer ut av planene.
Tekst/fotos: Åshild Sundsøy

Gjenbruk av gravminner
I disse tider med fokus på miljø og gjenbruk vil kirkevergen minne om følgende:
I forbindelse med at fester av en grav ønsker en grav slettet, så
er det i dag unntaket at fester ønsker å ta vare på gravminnet,
selv om fester er rettmessig eier av steinen. Gravminnet tilfaller fellesrådet etter
6 måneder, men vil uansett bli oppbevart
i ett år etter at graven er slettet.
Kirkevergen minner om at gravsteiner
kan benyttes om igjen, både i form av at
gamle navn slipes bort og nye graveres
inn, men også ved å snu steinen, og gravere de nye navnene på den andre siden.
Da blir historien bevart for ettertiden. Trykt med tillatelse
Gravminnet må i mellomtiden oppbevares av fester, men når det er aktuelt kan steinen settes opp igjen
på den nye graven. Den kan også benyttes på en av de andre gravplassene dersom det skulle være ønskelig.
Det er pr. i dag ingen godt fungerende ordning på retur av gamle
steiner tilbake til steinleverandørene. Det må derfor være på festers initiativ at dette skjer.
Kristian Futsæter, kirkeverge i Averøy

NB: Kirkevergen minner om
følgende:
* I forbindelse med plenslått på gravplassene, blir det stadig små
avbrudd i arbeidet som følge av at fester eller den som steller
graven har lagt fra seg tomme
vaser, blomsterholdere, lykter,
hageredskaper o.l bak steinen.
Fellesrådet slår med plenklipperen helt inntil steinen på baksiden
og på sidene, og minner derfor
om at det ikke skal lagres eiendeler på disse stedene. Avfall, ugress
og planterester skal legges i søppeldunkene eller avfallscontainerne.
* Noen pynter gravene til de
avdøde med så mange pyntegjenstander og personlig ting at det
skaper fare for at fellesrådets ansatte skader disse gjenstandene
i forbindelse med ordinært arbeid på gravplassene. Fellesrådet
kan ikke holdes ansvarlig for evt. skade på disse gjenstandene.
Kirkevergen minner om at det arealet som er til rådighet for
pårørende er 60 cm regnet fra gravminnets bakkant, og ikke ut
over gravminnets bredde.

Utmerkelser for Eide menighets aspirant- og barnekor - 2017
1-årsknapp
Alexandra Elton-Nerbø
Cathryn Guo Oppstad
Christine Beate Herskedal
Elvira Sadakova
Ingeborg Alice Halås
Leander Bakkelid Teruel
Lilli Amanda Naas Rothery
Lisa Slutås Sildnes
Ludvik Elton-Nerbø
Mathea Aae Ødegård
Matias Hunca Husveg
Nikolai Halaas Husøy
Silje Marie Silnes Kjøl
Odin Matheus Meland
Storm Alexander Mittet
Tuva Strand Eide
Victoria Silseth Aspen
Vida Flønes Eide

3-årsmedalje
Anna Iren Røvik
Erika Johanne Gjerde Halås
Isak Storm Meland
Jonatan Huanca Husveg
Julia Gjerde Eide
Julie Gedde-Dahl
Nathalie Magerøy Holien
Noomi Breivik Stakvik
Suzanne Braga Storvik
Kristian Sandvik
Ingeborg Eirin Herskedal
7-årsmedalje
Daniella Storvik

Daniella Storvik.

Eide menighets aspirant- og barnekor var på Solhøgda
på årets kortur og det ble en kjempetur, som vanlig.
Mye artigheter og trivelig samvær. Her lekte man seg
godt og lenge, her ble det taco og tomatsuppe, og selvsagt ble det også tid til en del sang. Nå er koråret
omme og en kan glede seg til man starter opp igjen til
høsten. Men det går an å synge, selv om det er ferie ...

Kvernes museum og kirke
Sesongen varer fra 20. jun til
20. aug., åpent mellom 12 og
17 (med unntak av man- og
lørdager)
Spesielle dager vi kan
minne om:
25. juni kl. 12.00:
Saltfeskballdag på museet.
◆
30. juli kl. 11.00: Olsokgudstjeneste i stavkirka

30. juli kl. 12.00 Åpent
museum med tradisjonelle
aktiviteter og tradisjonsmat
ute og inne.
◆
17. september: Kulturminnedagen
Ta kontakt på tlf. 913 39 211
eller e-post:
berit.vorpbukt@nordmore.m
useum.no
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Tårna g enter

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Bruvollveien 11, 6532 Averøy

Tårnagentene på Eide dabbet
etter hvert, lykkelige over å
ha fått være med på nettopp
Tårnagenthelga.
Et par av oppgavene under
skattejakten var å hoppe
samtidig og stupe kråke
ned etter kirkegulvet. Her
ser vi tårnagentene på
Averøy i full gang.

Lærte om Kirkens Nødhjelp før aksjonen

VIPene på tur

Livet er kke alltid rettferdig, det er vel noe alle har fått føle på gjennom livet,
kort eller langt. På en av fellessamlingene for konfirmantene i Eide fikk en
av konfirmantene den store sjokoladen, noen andre små twist mens resten
ble sittende uten. omtrent som i det virkelige liv og skjevfordelingen av mat
og andre ressurser, altså her i verden. (Foto:Tommy Stormo)

Vi ønsker alle og en hver en særdeles god sommer.
Neste nummer av Menighetsbladet kommer i slutten
av september. Stoff må leveres til ca. 1. september.

VIP-kurset i Eide ble avsluttet med studietur til Trondheim
og en ungdomsklubb der oppe. I tillegg var selvsagt studentene og kursleder Ragnhild innom Nidarosdomen. Fra venstre: Cato Nås,Trygve Olav Nås, Ragnhild prest og Reidar
Heilevang. (Foto: Astrid Danielsen)

