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Mens frost og vintermørke rår,
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Klippen 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?

Klippen bedehus slik det en gang så ut, mens
det sto på Veiset.

Det hadde nok vært arbeidet for å
reise bedehuset på Veiset i mange år
før huset fikk tildelt tomt fra Edvard
Istad som eide gården Bukten i 1926.
Eier av tomten ble Veiset og omegns
indremisjonsforening. Det går frem av et
skriv datert 10.10.1924 fra P. I. Bagge (sannsynligvis Peter Irgens Bagge) at han har satt
inn innsamlede midler til bedehuset i
Kristiansund Sparebank. Summen er imponerende 7 000 kr, noe som tilsvarer ca 165
000 kr i dagens pengeverdi.
Arbeidet ble satt i gang i 1925, og de som
arbeidet med tomt og bygging hadde en
timebetaling på 60-70 øre.
Huset ble tatt i bruk i 1927. Når bygge-

var det bare fem ledere i styret (Ole
Gammelsæter, Gjervald Thoresen - i 32 år!,
Torveig Leithe, Liv Leithe og Marianne
Thoresen),
Det finnes lite skriftlig materiale som viser
møteaktiviteten på Klippen. I 1943 - 1944
var det vekkelse i bygda når pastor Skiaker
holdt møter. Oppslutningen om basarene i
årene 1943-1945 var så god at en fikk
betalt ned all gjeld, fikk installert elektrisk
lys og gjort mye vedlikeholdsarbeid.
Aage Gunnar Strand holdt foredraget om
Klippens historie på 90-årsfeiringen.
Julefest 3. juledag
(Fotos: Bjørg Bergem)
Det var alltid julefest i bedehuset
3. juledag, basar på etterjulsvinteren og «Sankthansauksjon» 24.
juni. I tillegg var det
møter med emissærer
fra ulike organisasjoner
(m.
a.
Indremisjonsselskapet,
Misjonssambandet,
Samemisjonen og Indre
Sjømannsmisjon).
Så
vidt en vet, ble det ikke
drevet barnearbeid i
huset. Til det var det
nok for få barn fra
Kvernes til Leithe.
Så skulle Klippen reises igjen. Og det gikk veldig
Klippen ble brukt når bra...
Først måtte Klippen tas helt ned, planke for planke...
det var begravelse i
bygda. Kista ble «sunget ut» fra 2002 vedtok styret at man ikke lenger
regnskapet ble avsluttet i 1928, var de sam- bedehuset og ført til gravstedet på Kvernes kunne ta dette ansvaret, og 28. februar ble
lede utgiftene 9 358,10 kr, og det var et lån på lastebil. Deretter var det busstransport menighetsrådet oppfordret til å vurdere
på 878,94 kr. På innvielsesfesten ble over- tilbake for minnestund. Dette varte trolig til flytting av bedehuset til Kvernes, der huset
står i dag.
skuddet 77,70 kr. Den som var ansvarlig for ut på 1960-tallet.
Etter en arbeidskrevende og økonomisk
å betale regningene var sogneprest Erling
På begynnelsen av 1990-tallet innså en at
Haaland (prest i Kvernes 1922 - 1929), så bedehuset var i ferd med å utspille sin rolle utfordrende prosess med mye dugnad og
det er lang tradisjon for samarbeid mellom etter som det ble færre bosatte i bygda og stort engasjement, har Klippen fått et nytt
kirke og bedehus på Kvernes.
folk ble mer mobile. I 1995 vedtok årsmø- liv som menighets- og kulturhus til glede
Det første husstyret bestod av Ole tet for bedehuset å overdra eiendomsret- for nye generasjoner.
Aage Gunnar Strand
Gammelsæter (formann), Oluf Veiset, ten til tomt og hus til Kvernes menighet,
Edvard Istad og Kristian Leithe. løpet av de men bedehusstyret skulle fortsatt ha
omtrent 75 årene Klippen stod på Veiset, ansvar for drift og vedlikehold. I februar
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PRESTENS

hjørne

Kjøleskap og
takknemlighet
I slutten av november ble kjøleskapstemperaturen i presteboligen mistenkelig høy.
I løpet av noen dager kunne vi ikke lenger
si at det var et kjøleskap, bare et skap.
Heldigvis var det kaldt ute. Maten kunne
stå ute i kasser, og når det ble for kaldt, i
en kasse i garasjen, og til slutt i en kasse i
bilen i garasjen. Det hele var ganske
enkelt. Når en skulle hente noe i kjøleskapet, var det bare å åpne garasjen, åpne
bilen, åpne kassen og ta ut maten. Så praktisk! tenkte jeg. Helt gratis, naturlig kjøleskap!
Men etter noen dager begynte jeg å
kjenne at jeg ble litt lei av å gå ut i garasjen hver gang vi skulle spise noe. Det
kunne faktisk til tider være fristende å
droppe hele måltider for å slippe å finne
fram garasjeåpneren. Til slutt klarte jeg
nesten ikke tanken på å gå ut og rote i
kassen etter det jeg skulle ha. Men etter ti
dager hadde var de rette delene på plass.
Jeg kunne bære inn maten og stille den
pent på rekke i det kalde skapet. For en
lykke! Tenk å ha maten så lett tilgjengelig,
inne på kjøkkenet! Tenk å bare kunne åpne
døra - og så er den der.

Nå som et kirkeår er kommet og gått, og
et kalenderår snart er over, prøver jeg å
takke Gud for alt det gode som har vært
- alt det jeg har fått. Det er lett å tenke på
hva vi kunne ha hatt - og hvordan ting
kunne ha vært - og alt vi kunne fått til.
Men når jeg ser livet gjennom takknemlighetens briller ser jeg det jeg har og kan
glede meg over det. Og når det gjelder de
tingene som ikke er så bra, så forteller jeg
Gud om det også.
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Anne Lise Vatne Eide (leder), Marit
Rangøy, Dagny Vågen, Øystein Klakegg
og Ragnhild Vang.
Redaktør: Tommy Stormo
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mottas med STOR takk.
SpareBank1Nordvest 3931.20.33775
En kan også benytte seg av mCashmuligheten. (Se QR-kode nedenfor)
Bladets adresse: Postboks 18,
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Trykk: Fræna Trykk, Fræna

Gi din gave til
menighetsbladet via VIPPS
Bruk #141608
På forhånd takk
for din støtte!

Ragnhild

Nå åpner vi lukene i adventskalenderen og i jula åpner himmelen seg opp for oss.
Igjen blir vi minnet på det som er så selvfølgelig, men også så utrolig: at Gud selv
kommer til jorda som et lite barn og blir
så tilgjengelig for oss.

Menighetsbladet i Averøy og Eide
Utgiver:
Menighetsrådene i Eide og Averøy

Gledelig jul!

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
ungdomsarbeider@eidemenighet.no

Menighetsbladet for Averøy og Eide

KIRKENS FOLK I AVERØY
• Kirkekontor: tlf 71 51 33 88
man/ons/tors. 10.00-14.00
v/sekretær Åshild Sundsøy.
kirkekontoret@kirkeniaveroy.no
www.kirkeniaveroy.no
Lik Kirken i Averøy på Facebook
• Sokneprest i Bremsnes
Sigurd Andreas Widvey Haugen
Kontor: 458 79 208/M: 950 70 027
sokneprest.haugen@kirkeniaveroy.no
• Sokneprest i Kvernes/Kornstad
Magne Hoem
Kontor: 458 79 211/M: 917 26 236
sokneprest.hoem@kirkeniaveroy.no
• Kirkeverge
Kristian Futsæter
Kontor: 458 79 087
kirkevergen@kirkeniaveroy.no
• Kirkegårdsansvarlig
Rolf Rånes K:458 77 301/M 91158833
rolf@kirkeniaveroy.no
• Kantor Chris Clifton
Kontor: 458 77 301/ M: 91608207
clifton@hotmail.no
• Trosopplærer (se under Eide)
Tommy Stormo (458 78 154)
trosopplerer@kirkeniaveroy.no

Forsidefoto: Bjørg Bergem

Glimt fra menighetene
Ingen av menighetsrådene hadde meldt inn
noe fra menighetrådsmøter eller annet
slikt...
Festeavgiften skal justeres hvert år, basert
på kommunens påslag for antatt lønnsøkning og prisvekst, i stedet for tidligere løsning med å legge konsumprisindeksen til
grunn. Ordningen gjøres gjeldende fra 1.
januar 2018.
Vedtektene for gravplassene i Averøy er
justert. Disse er sendt til biskopen for
godkjenning.
Fellesrådet avsto fra å avgi uttalelse til
høringen vedrørende ny lov om tros- og
livssynssamfunn.
Teleslynge og lydanlegg i Kvernes kirke
har vært oppe som sak. Det har vært
hørt en del smell og lydproblemer i den
senere tid, men en har funnet ut at trolig
dreier det seg om batteritomme mikro-

fonsendere som gir et smell i høyttalerne
ved utkobling og forsøk på å sette dem på
igjen med tomme batteri. Så akkurat
dette problemet anses for løst, men i tillegg kan det virke som teleslynga som er
i Kvernes kirke virker bare sånn passe. De
med høreapparat må gjerne sitte minst på
midten eller helst nærmere veggen enn
midtgangen for at den skal nå fra.
Underdimensjonerte kabler og for gammel teleslynge gjør at en må skifte ut
dette med mer kraftige saker for å få teleslynga til å virke over hele kirkerommet.
Dette skal gjøres før årsskiftet og kostes
av fellesrådet. Menighetsrådet har også
bevilget 15 000 til lydanleggprosjektet, og
disse brukes til nye kormikrofoner som
en kan bruke til å forsterke korsangen
med når det er nødvendig, når barnekor
eller voksenkor deltar i gudstjeneste eller
annet.

I Eide kan du allerede bidra til tre forskjellige kontoer, og nå jobber kirkevergen i Averøy med å gi alle kirkene mulighet for å bidra med kollekt via mobiltelefonen. Dette blir kunngjort med vippsnummer på ark som brukes i gudstjenesten og på oppslag i kirkene. Det kan også
etter hvert finnes på både Facebook og
hjemmesiden til kirken i Averøy.
Martin Roald Waagen og Torbjørn Aae er
gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder i fellesrådet.
Fellesrådet ser ut til å få 125 000 kroner
mindre på driftsrammen for 2018, etter
at rådmannen kutter bevilgningene.

Lyset tiltar i styrke

Fra redaksjonen
SISTE UTGIVELSE AV MENIGHETSBLADET(!!!??) på papir?
Blir det flere utgivelser?
Til tross for at vi la ved giro i det forrige
bladet, som for øvrig gir en merkostnad på
ca. kr. 4000,- , har responsen fra leserne
vært liten.
Det koster ca. kr. 30.000,- å gi ut et
nummer av bladet.
Pr. skrivende stund har vi ikke økonomi til
å gi ut menighetsblad på papir i 2018. Vi i
redaksjonen skal gjøre en ekstra innsats
ved å være frampå med å skaffe annonsører for å prøve å få gitt ut bladet minst en
sesong til. Det krever svært stor innsats
fra vår side for å klare dette, og vi håper vi
kan lykkes, for jeg tror det er mange som
blir skuffet om ikke menighetsbladet kommer ut mer i papirutgave.Vi håper derfor
på stor velvilje blant våre lokale bedrifter
som kan bidra med støtteannonser eller
salgsannonser. Tusen takk til alle som ville
være med i dette nummeret av bladet.

NÅ KAN DU GI KOLLEKT
I KIRKEN MED VIPPS!

Vi håper at leserne våre forstår hva vi går
glipp av om vi ikke nå gjør en ekstra innsats alle og enhver. Vi trenger hver eneste
krone for å klare å utgi bladet i papir, samt
opprettholde kvaliteten på bladet.
Vi takker for alle gaver vi kan få. Du kan
sende din gave til kontonr.

3931.20.33775 eller VIPPS #141608
Kanskje en av julegavene i år kan være en
til å beholde Menighetsbladet i papirutgave?

Å markere adventstiden med å tenne et
nytt lys på hver av de fire søndagene er
en gammel og fin skikk. Lyset tiltar i styrke jo mørkere det blir ute og jo nærmere
vi kommer det store lyset: Kristus som
fødes i en stall.
Nettopp når kulden og mørket gjør seg
gjeldende for alvor, tenner vi det første
adventslyset. Lysene blir snart flere.
Julen kommer fordi Jesus kommer.
Bibeltekstene i adventstiden forteller om
ulike måter han kommer på. Og juleevangeliet forteller om at han kom som et
menneske. Gud ble som en av oss, født
som et spedbarn.
Magne Hoem

Du finner bladet med flere bilder på nettsidene: eidemenighet.no - eller på:
www.kirkeniaveroy.no.
Adventshilsen fra
Anne Lise Vatne Eide
Leder Menighetsbladet

Til alle våre kunder
Vi har åpent på torsdag, lørdag og søndag i
vinter.
Vi har julestengt fra
22. desember, og
vi åpner igjen 4. januar.
• Tlf. 71 51 60 60
4
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• https://favorittkro.no

Et nådens år
Nå er den her, denne tiden hvor
vi forbereder oss til jul. Hvilken
julesang er du? Hva går du og
nynner på, synger inni deg eller
synger høyt? Gjennom sangen
har mange erfart at julens store
fortelling kommer veldig nær og
har fått et eierforhold til den.
Advent bærer med seg
mye glede, men også
forventning som gjør
oss sårbar. Forventing
om - eller glede over
- å bli sett og verdsBiskop
att. Ønsket om å bli
Ingeborg
husket på fra dem
Midttømme
som står oss nær.
Savnet etter noen
som stod oss nær.
«Et nådens år» har vært overskriften på
alt kirkens arbeid i 2017. Nåde betyr at

I Eide inviteres alle pårørende til de som
er gravlagt siden forrige allehelgendag til
en spesiell gudstjeneste om kvelden. Alle navnene på de døde
leses opp og ett lys tennes for
hver av dem. Med det nye lysanlegget i kirka får man en fin
stemning på en kveld der mange
følelser er til stede.
(Foto:Tommy Stormo)

noe blir vårt ganske enkelt ved at vi takker.
Vi kan ikke tjene oss til det uansett hvor
lenge vi strever. Vi fortjener det ikke. Vi
bare får det i gave. Juledagens evangelium i
Johannes 1, 9 sier: «Det sanne lys, som
lyser for hvert menneske, kom nå til verden.»
Vi har feiret dette gjennom hele året.
Feiret at Gud kommer til oss gjennom
bibelfortellingene og blir synlig. Feiret at
bibelfortellingene rommer våre livserfaringer på godt og vondt, gir fellesskap og
åpner rom for tro. I en tid hvor de ytre
kravene til oss bare øker, kommer Jesus
med et helt annet budskap: Du er dyrebar
for Gud. Du er elsket.
Dette er julens glade budskap. Dette er
evangeliet.
Den julesangen som betød aller mest for
mamma, er: «Jeg er så glad hver julekveld».
Livet ut kunne hun alle 9 versene utenat i

riktig rekkefølge. Det siste verset har blitt
et sterkt vitnesbyrd.
Jeg holder av vår julekveld
og av den Herre Krist,
og at han elsker meg igjen,
det vet jeg ganske visst.
Jeg har brukt dette året til å tenke over
hvordan jeg gjennom livet har fått møte
Guds betingelsesløse kjærlighet. Først nå
ser jeg de store øyeblikkene.Ved slutten av
dette året ser jeg at uansett hva som
møter meg, er jeg hver eneste dag elsket
av Gud.
Nå venter et nytt nådens år oss.

Ingeborg Midttømme
Biskop

Hele ytre Nordmøre prosti var representert da en feiret felles gudstjeneste i anledning
Luther-jubileet. Dette var siste gudstjenesten med Luther-tema, og biskop Ingeborg deltok sammen med prost Gerd og de fleste prestene på ytre Nordmøre. I tillegg deltok
blant annet ordførerne, diverse folk fra kirkestabene rundt om, herunder trosopplærer
Tommy. Representasjonen var stor fra Averøy og Eide, ut fra totalantallet som kom på
gudstjenesten. Det ble en veldig fin gudstjeneste. (Fotos:Tommy Stormo)

CONTAINERUTLEIE

Eide 71 29 96 70 • Averøy 71 51 21 22

Eide var godt representert, blant annet med fire stykker som deltok i
selve avviklingen av gudstjenesten i Kirkelandet kirke.
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Strikkekafé på bedehuset

Hver tirsdag samles det en gjeng
med damer til strikkekafe på Bruvoll
bedehus. Her deler de en av sine store
gleder: Strikkingen. Enten for seg selv eller
sine, eller så strikker man for prosjektet
«Safe Motherhood Project» i Etiopia.
- Dette er et helsesenter som drives av
jordmødre, og de har fokus på å gi gravide
kvinner veiledning og fødselshjelp der
nede i Blånildalen i Etiopia. Og blant mange
behov de har, så ønsker de babytepper og
luer til babyene, forteller Inger Marie
Volden, en av initiativtakerne til strikkekaféen, selv pensjonert jordmor med stort
hjerte for de små.

- Prosjektet i Blånildalen er opprettet av
Det Norske Misjonsselskap, og de har
utfordret folk i Norge til å bidra med det
de kan, sier Inger Marie.
- Man trenger selvsagt ikke strikke til
disse her, så ta gjerne med dere egne strikkeprosjekter. Poenget er at vi får samles et
par timer med strikking, prat og en kaffekopp.Vafler har vi også mulighet for å steke
om noen har lyst på, og det er det jo stadig, forteller Inger Marie.
Bak strikkekaféen står det en rekke
damer fra flere steder på Averøy som støtter Det Norske Misjonsselskapet.

Ferdigproduserte babytepper og luer som skal
til Etiopia - produsert på Averøy. (Fotos: Privat)

Vi har en fin tradisjon med lystenning
på Averøy sykehjem. Dette gjennomføres på onsdager når vi har presten
og organisten på sykehjemmet. Dette
er ei veldig fin stund som både beboere og vi som arbeider ved sykehjemmet setter stor pris på. Hver enkelt
beboer settes i fokus for ei lita stund,
rett og slett ei høytidsstund. (Foto:
Anna Bae Fagereng)

Vil du ha raskere pc til jul?

Klar for 250 nye år
I 2021 er det 250 år siden Bremsnes kirke
ble bygget.
I disse dager er arbeidet med å legge nytt
skifertak på kirka ferdig.Taket vil gi beskyttelse for bygget i mange, mange år framover. Innvendig er det behov for større og
mindre vedlikehold og utskiftinger.
For å vurdere hva som bør gjøres, prioritere tiltaka, vurdere kostnader og starte
arbeidet med å finansiere dette har Jarle
Haga, Brynjulf Røeggen og Endre Bårsaune
sagt seg villige til å inngå i ei arbeidsgruppe. Gruppa vil starte arbeidet over nyttår.
Menighets-rådet er glad for den positive
holdning vi er møtt med fra de tre til å stille opp med sin kunnskap, sitt kontaktnett
og sin tid.

Vi må være forberedt på at det er et større arbeid som skal finansieres og gjennomføres. Vi håper at befolkning og næringsliv
på Averøy vil bidra i arbeidet, etterhvert
som det blir aktuelt.
For å gi arbeidsgruppa midler til nødvendige utgifter i sitt arbeid vil takkofferet i
Bremsnes julaften gå til dette tiltaket.
Dette markeder samtidig starten på et
langdistanseløp, der målet er at Bremsnes
kirke skal framstå som en praktbygg, klar
for 250 nye år, i 2021.
Aud Skrudland
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PCMakern gir deg nå i hele adventstida
kostnadsfritt tilbud. Det vil si at kommer
du med PC'n, Mac'en, eller nettbrettet
ditt, vil vi gi deg ett helt uforpliktende
tilbud på hva du bør gjøre for å få PC'n
din MYE raskere, og virusfri til jul.
• Er du ute etter ny PC til jul, har vi det.
Samt rimelige brukte alternativer.
• Ute etter en «mindre» julegave?
Vi har minnepenner, kabler av alle slags
typer, sterke trådløse routere
+ mye mye mer!
Stikk innom PCMaker'n-butikken på
Kårvåg (gamle Origosenteret).

Kårvågsenteret • Tlf. 71 51 22 16
pcmakern.no • post@pcmakern.no
Følg oss på Facebook.

Porten er på plass

De nygamle kirkegårdsportene på Kvernes er tilbake på plass.
(Foto:Tommy Stormo)

Etter et hektisk halvår med
avisoppslag, rikspolitikere
som engasjerte seg og så
videre - alt i praksis nokså
unødvendig - er kirkegårdsporten på Kvernes tilbake på
plass. En liten meter bredere
enn tidligere, og brun i stedet
for svart, men med korsene
på plass.
En fantastisk dugnadsgjeng
har allerede fått sin heder fra
offisielt hold med takksigelser på Klippen tidligere i
høst. Gjerdet har blitt flott
og utmerket gjennomført.
Nå er portene på plass også,
med korset på toppen. Noen
ekstra takksigelser må nok
til, til alle de involverte i prosessen, både lokale og utenbygds bidragsytere.

Julegaver som gleder
9 av 10 nordmenn sier de hadde
blitt vel så glad for å få noe annet
enn harde pakker under treet.
Men hvordan finne de gode
gavene?
For ti år siden var det ikke vanlig at det
dukket opp kort med geiter under
norske juletrær. I dag gir imidlertid 1 av
10 nordmenn såkalte etiske julegaver.
Mathilde Stray Øksendal (24) er en av
dem som i år gir vekk gavekort på kylling og trygghet for barn.
- Jeg husker da min tante spurte om
jeg var gammel nok til å få en geit i
julegave. Jeg sa nei. Noen år senere fikk
jeg det likevel. Egentlig ble jeg litt sur,
ler Mathilde.
To kylling til prisen av en
Nå har hun imidlertid selv lagt inn et
stopp hos Strømmestiftelsens lokaler
under julehandelen.
- Jeg kan jo ikke akkurat røpe hva jeg
har kjøpt til hvem, for det må jo være
en overraskelse. Men jeg har et tips jeg
kan dele: Det går jo for eksempel an å
gi en kylling til 75 kroner i tillegg til en
annen gave. Mine nevøer og nieser klarer ikke å finne ut hva de ønsker seg
når jeg spør dem. Når en tiåring ikke
kommer på noe de har lyst på, da
trenger de kanskje ikke så mye mer
heller? Så i år satser jeg på en kombinasjon: Nevøer og nieser får en kylling
hver. Dermed får de noe av varig verdi,
noe som minner dem om at de er del
av en større verden - og i tillegg får de
en litt mer ordinær gave, sier Mathilde.

Fremtiden i våre hender
sier at de fleste ønsker
seg opplevelser, og ikke
ting, til jul. Det er gode nyheter både
for miljøet og for bistandsorganisasjoner. Det finnes gode tips for den som
ønsker å glede andre med julegaver,
men som likevel ønsker å holde kjøpepresset nede.
Tips for den som ønsker å gi og få
mindre ting og tang:
- Ved å skrive ønskeliste er du faktisk
med på å bidra til mindre sløsing og
forbruk.Ved å fortelle de rundt deg hva
du ønsker deg og trenger, er sannsynligheten større for at du får noe som
blir brukt. En gave du ikke får brukt
forurenser like mye som noe du faktisk
trenger!
- Et annet tips er gjenbruk. Ikke bare
er det i vinden om dagen, men også
helt genialt. Bruksgaver som ski, skøyter og slalåmsko trenger ikke kjøpes
nytt, det byttes likevel ut annethvert år
fordi barna vokser ut av det. Hva med
å kjøpe et vakkert porselensfat til en
venninne fra en lokal bruktbutikk?
- Kjøp opplevelser! For eksempel
kinobilletter, teaterbilletter, inngang til
svømmebasseng eller gavekort på kafe.
- Lag ting selv. Mange setter stor pris
på å få noe som er hjemmelaga. Det
viser at du har brukt tid og omtanke på
gaven. Du kan for eksempel fylle et
glass med knekkebrødblanding, lage
badesalt eller bake noe.
- Gjør som Mathilde og gi en etisk julegave. Og kanskje et enda bedre tips:
Ønsk deg en etisk julegave selv.

Korset er bevart, pynten også.
(Foto: Øystein Klakegg)

Bygdemuseet etterlyser konfirmasjonsbilder fra gamle dager
til kirkejubileum
Gamle Kvernes bygdemuseum skal bevare foto, gjenstander og den immaterielle kulturarven for fremtidige generasjoner, og samtidig være et levende
museum for de som lever i dag. Det er en spennende
utfordring og museet har mange frivillige knyttet til
seg som gjør en uvurderlig jobb for å få til nettopp
dette. Fotobevaring er en av mange ting museet skal
arbeide med og i november inviterte museet til en
postkortkveld der vi fikk en reise rundt Averøy ved
hjelp av lokale postkortmotiv fra ca. 1910 - 1980.
Lokale foto engasjerer og er en kilde til mye informasjon. Har man i tillegg navn på personer og bygninger fotoet viser, blir det ekstra verdifullt.
Museet er en del av Kvernes kulturområde og i
2018 feirer Kvernes kirke 125 år. I den forbindelse
har museet sett gjennom fotosamlingen etter konfirmasjonsbilder fra Kvernes og funnet ut at det ikke
finnes så mange i samlingen. Museet er interessert i å samle inn konfirmasjonsbilder (gruppebilder) fra alle kirkene i Averøy og Eide, for
å bevare disse samlet for ettertiden. Dette gjelder selvfølgelig også andre bilder med personer, hendelser og landskap av kulturhistorisk verdi, men konfirmasjonsbildene nevnes spesielt her fordi det kom
en konkret forespørsel nå før jubileumsåret der
museet så at dette ikke fantes i stor grad i samlingen. Og for å følge opp høstens postkortkveld, er
museet også interessert i å ta kopi av gamle lokale
postkortmotiv. Det har blitt laget flere hundre lokale postkort, både til privat bruk og for salg, og det er
mye god dokumentasjon i disse bildene. Og som alltid oppfordrer museet alle til å gå gjennom gamle og
nye fotoalbum med sine nærmeste for å få på navn
på personer, steder og hendelser (men skriv aldri
direkte på bildene, for de er fine nok som de er). Et
bilde kan få igang mye god prat mellom generasjoner.
Et tips nå som vi går inn i adventstida.
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Vi går til kirken
Søndag 17. des. 3 s i adventstiden
Luk 3, 7-18 Frukt som svarer til omvendelsen

Kornstad kirke kl. 11.00
Dåp.Takkoffer.
Kvernes kirke kl. 19.00
«Stjerneskinn» - en messe til advent, av
Martin Alfsen. Averøy kirkekor, Averøy
Gospelgruppe, Carina Møller (liturg),
Asbjørg Ingeborgvik, fløyte, Geir Morten
Karlsen, bassgitar, Simon Kongshaug,
trommer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 24. des. Julaften
Luk 2,1-20 Jesus blir født
Averøy sykehjem kl. 12.00
Julegudstjeneste v/ Hoem.
Kornstad kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Haugen.Takkoffer.
Kvernes kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste v/ Haugen.Takkoffer.
Eide kirke kl. 14.00
Gudstjeneste med krybbespill.Takkoffer.
Eide kirke kl. 16.00
Gudstjeneste v/Fuglseth.
◆
Søndag 25. des. Juledag

Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søn 14. jan. 2. s i åpenbaringstiden
Mark 1, 3-11 Døperen Johannes og Jesu dåp

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
21. januar 3. søndag i åpenbaringst.
Joh 4,4-26 Kvinnen ved brønnen
Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store. Bibelutdeling.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Dåp.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 28. jan Såmannssøndag
Mark 4,26-34 Såkornet og sennepsfrøet
Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store.
Bibelutdeling.Takkoffer.

Søndag 18. feb 1. s. i fastetiden
Matt 16, 21-23 Om lidelsen og Peters protest

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 25. feb 2. s. i fastetiden
Luk 7, 36-50 Hun som fikk syndene tilgitt

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 4. mar 3. søndag i fastetiden
Mark 9, 17-29 Jesus driver ut en ond ånd

Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse.Takkoffer.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/vikar i anl. konfirmantleir på Frænabu.
Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 11. mars 4 . s. i fastetiden
Joh 3, 11-16 Så høyt har Gud elsket verden

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Langøy kapell kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.

Eide kirke kl. 19.00
Lyrikkgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
◆
Søndag 4. feb. Kristi forklarelsesdag

Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 18. mars Maria budskapsdag

Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Mark 9 , 2-13 Disiplene får se Jesu herlighet

Luk 1, 46-55 Marias lovsang

Kvernes kirke kl. 11.00
Felles høytidsgudstjeneste for hele øya v/
Hoem/Haugen.

Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
(Konfirmantweekend på Frænabu)

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Eide kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
Nattverd.
◆
Nyttårsaften

Eide kirke kl. 11.00
Tårnagenthelg- og karnevalsgudstjeneste
v/Fuglseth og tårnagentene.
◆
Søndag 11. feb. Fastelavnssøndag
Joh 12,20-33 Jesu død og herliggjørelse
Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store.
Bibelutdeling.Takkoffer.

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd. Årsmøte i
menigheten rett etter gudstjenesten.
◆
Søndag 25. mars - Palmesøndag

Joh 14,27 Min fred gir jeg dere

Eide kirke kl. 16.00
Alle samme-gudstjeneste v/Fuglseth. Dåp.
Takkoffer. Nattverd.
◆
1. jan. Nyttårsd. / Jesu navnedag
Matt 1, 20b -21 Navnet Jesus, han skal frelse

Kornstad kirke kl. 12.00
v/ Haugen
◆
7. januar - Kristi åpenbaringsdag
Luk 2,40-52 Jesus som tolvåring i tempelet
Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store. Hellig-trekongersspill. Lys våken og Fredagsklubben
blir med.

Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Onsdag 14. febr Askeonsdag
Eide kirke kl. 19.00
Askeonsdagsgudstjeneste v/Fuglseth.
Tegning med askekors på håndbak eller
panne.
◆
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Matt 26, 6-13 Jesus salves

Kornstad kirke kl. 11.00
Nattverd.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.

Hva er egentlig en god jul?
Julehilsen fra leder
For noen blir jula ødelagt av kjøpepress og forventninger. Men må vi
bruke så mye penger for å få en gledelig jul?
Vi gleder oss til jul fordi dette er en tid for
familie, julemiddager, gaver og andre gode
ting. Det gjør oss godt å være sammen, være
elsket og føle tilhørighet.Av samme grunn er
det mange som gruer seg til jul. De er
ensomme og alene.
Julen er Jesu fødsel
Julen blir først og fremst feiret på grunn av
Jesu fødsel. For mange står fortsatt de kristne juletradisjonene i sentrum. Men-nesker
som vanligvis ikke går i kirken, kommer gjerne dit på julaften. For mange blir det ikke
skikkelig jul før en har vært i kirka.
Flere av tingene man gjør i julen stammer
tilbake fra kristne juletradisjoner. Et godt
eksempel på dette, er å gi hverandre gaver.
Det stammer tilbake fra da Jesus ble født i
Betlehem. Da kom de tre vise menn med
gull, røkelse og myrra til Jesus, og hans foreldre, Maria og Josef. Og vi må ikke glemme
biskop Nicolaus i Myra, som delte ut gaver til
trengende.
Juletreet kom til noe senere, og sto som et
symbol på livets tre i paradisets hage.
Hvordan skal jula feires?
I dagens samfunn har mange blandede
følelser knyttet til julefeiringen. Vi har alle
forestillinger om hvordan jula skal og bør feires. Minner og idealer fra barndommen vår
skal oppfylles. Det er knyttet stort kjøpepress til jula nå for tiden. Mange synes det er
blitt utrolig stressende, og hvert år kan vi
lese i media om folk som gruer seg til jul. Det
skrives om ensomhet og pengemangel, men
har dere egentlig tenkt på at det å feire jul er
aldeles gratis?
Trenger vi å fråtse fordi det er jul? Blir
evangeliet sterkere eller bedre om vi bruker
hele månedslønna på gaver til hverandre?
Vi er så mette på det meste i våre dager. De
fleste har en trygg og god økonomi, vi har
nok av det meste, både mat, klær og ting.
Likevel har julen blitt til en fråtsefest både
for oss som liker å kjøpe og de som lever av
å selge.
Vis raushet på andre måter
Skal vi leve opp til andres forventninger og
forestillinger om hvordan jula skal feires,
eller skal vi våge å vise medmenneskelighet
og raushet og kjærlighet på andre måter enn
ved å bruke store pengebeløp i butikkene?
Dine tanker og handlinger kan endre mye,
men det krever mot til å gjøre det. Jula handler om å dele. Men hva kan vi dele som gjør
oss lykkelige og glade? Må vi gi hverandre
dyre gaver for å feire Jesu fødsel? Gud har

skapt oss alle på samme vis.Vi har alle behov
for å kjenne kjærlighet i hjertene våre.
Hva er en gave? Bjørnstjerne Bjørnssons
siste skrevne ord i denne verden skal ha
vært; «De gode gjerninger redder verden».
Kanskje skulle vi tenkt slik. En gave kan være
en god gjerning. Det er som regel helt gratis.
Penger ingen garanti for lykke
Penger er ingen garanti for lykke.Vi har alle
et dypt behov for anerkjennelse, trygghet og
av å bli elsket. Julen er en høytid som egentlig symboliserer takknemlighet, medmenneskelighet og nestekjærlighet.
Det er en glede å gi, men en gave behøver
ikke å koste så mye penger.Vi kan gi hverandre gaver med litt egeninnsats, som ved å
invitere en nabo eller en venn med på en
spasertur med kaffe på termosen og kaker i
boksen. Kanskje kunne vi til og med vært så
modige at vi inviterte noen av våre nye
landsmenn med på en rusletur? Takket være
mange flinke frivillige initiativtakere, har vi
mange fine turstier og løyper i vårt flotte
nærområde som kan benyttes til akkurat
dette.
Tilby en tjeneste
En fin gave kan også være å tilby seg en tjeneste, som for eksempel å bake en kake,
vaske vinduer eller bil. Det trenger ikke
koste så mye penger, men kanskje litt fantasi
og omtanke.
Kanskje den aller beste gaven en kan gi er
å samles rundt et måltid, være sammen og
dele gode samtaler. Føle tilhørighet og kjenne seg elsket. Minnegaver som ikke fyller opp
i skapene og som gir varig verdi.

Feir Jesus - ikke fråtsingen
Jeg oppfordrer dere til å bli
med på å snu julen om fra en
fråtsefest og ta tilbake det julen
egentlig betyr; en feiring av Jesu fødsel. Da
har vi alle, uansett stilling eller stand, noe vi
kan gledes ved.
Adventstid og julehøytid er også tiden for å
tenke og takke.
I menighetene våre har vi mange å takke for
deres innsats i året som har gått, både ansatte og frivillige. Uten deres innsats hadde det
blitt svært vanskelig å få alt i boks. Takk til
dere alle og enhver for tjenesten i 2017 og
så ønsker jeg dere en god jul og en velsignet
julehøytid.
Vi kan ikke stoppe utviklingen i samfunnet,
men av og til kan vi senke tempoet og tenke
litt. Julen er tiden for stillhet og ettertanke.
Og husk; Gud har gitt oss alle en fri vilje!
Jeg synes denne julesalmen kan stå som et
symbol på en jul uten fråtsing.
En krybbe var vuggen
1) En krybbe var vuggen som ventet ham
her, det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
det lille barn Jesus, på leiet av strå.
2) Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han
lik, men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.
3) Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss,vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!
Julehilsen fra
Anne Lise Vatne Eide

Julekrybbe på
Rangøy
På det knøttlille kapellet
lengst vest på Rangøya har
den gamle julekrybba fra
Kornstad kirke flytta inn.
Det var skolene som laga
julekrybber på oppdrag
fra sokneprest Eikrem i
anledning tusenårsskiftet.
Etter som åra gikk, begynte den som var i Kornstad, å falle fra hverandre,
så der er det kommet ei
ny utgave i heiltre. Nå fyller den hellige familie,
med vismenn og hyrder
og det hele, det lille kapellet, - men det er også
plass til besøkende!
- Vi sier med dette velkommen til å ta en tur og
besøke «stallen», kanskje

sitte ei stund og tenke over hvorfor vi feirer jul.
Den som vil ta seg en tur dit, kan parkere ved Løa eller
på parkeringsplassen rett forbi Løa, og så gå forbi det
hvite huset (på venstre side) og følge stien til kapellet.
Det er mest stemningsfullt å være der når det er mørkt,
så ta med lommelykt til å bruke på vegen. I «stallen» er
det «stjerna» som lyser inn.
Kapellet er åpent heile året, og julekrybba vil være der
i adventstida og ut jula.
Velkommen!
Marit og Inge Rangøy
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DØPTE
Kvernes sokn
12.11 Didrik Elias Lillevevang Haldorsen
Kornstad sokn
22.10 Andrea Mathilde
Kongshaug Malkenes
Bremsnes sokn
22.10 Thea Michaelsen Brandstad
Marte Nordhopbakk
Dagny Johanne Hjelset
29.10 Emma Marie Kirknes-Rødahl
Oskar Leithe Kvarsvik
26.11 Bianca Kjørsvik Bogen
Emilian Engdal-Otterlei

Eide sokn
15.10A lexander Julseth Sæther
William Julseth Sæther
Marta Smenes Hagerup- Jenssen
Erling Menes
29.10 Nora Lyngstad Lillebakk
04.11 Olivia Lysgård Lundø
26.11 Maina Sofie Marthinsen
Christopher Lie Sandblåst
Selma Konsine Pedersen
Gaustad kapell
17.09 Elvira Lyngstad Drågen
Amalie Lundenes Lyngstad

VIGDE
Bremsnes sokn
14.10
Linn Engvik Bøe og
Vegard Søbstad Bøe
Eide kirke

04.11

Vaila Helen Mittet og
Jan Arve Hustad

DØDE
Kvernes sokn
20.10 Håkon Meek f. 1930
23.10 Jarl Nikolai Sæther f. 1941
Kornstad sokn
27.10 Marvid Ragnar Mork f. 1932
29.10 Per Edvin Kippernes f. 1965
Bremsnes sokn
11.10 Helge Ivar Holm f.1949
14.10 Ingrid Midtflå f.1948
22.10 Jenny Sundsøy f. 1927
10.11 Marry Aslaug Henden f. 1925
25.11 Per Jan Slettvåg f. 1953
Eide sokn
28.09 Kristoffer Silset f. 92 (Øre kirke)
15.10 Frieda Kirsten Visnes f. 1928
21.10 Kurt Magne Nerland f. 1957
(Hustad kIrke)
26.10 Anny Frantsnes d. 1923
(Gaustad kapell)
02.11 Edith Hansen (f. 1937)
08.11 Svein Vidar Halås (f. 1943)
11.11 Odd Arne Brandsæter (f. 1944)

Førjulsleir på Sørheim
15.-17. des. For alle i og mellom 2. og 7.
klasse.

Klippen
Juletrefest 30. des. kl. 16.00
Tradisjonsrik juletrefest for alle.

Ekkilsøy kr. forsamlingshus
Adventssamling/konsert fredag 15. desember
kl 19.00. Johnny Solli deltar sammen med
sangelever fra kulturskolen. Inngang voksne
kr 100,-, barn gratis.Allsang, servering og førjulskos! Arr: Styret.

Henda søndagsskole
14. jan. 4. feb 25. feb
18. mar 8. apr 29. apr
Ragnhild Henden - 92490149

Fredagsklubben
5. januar kl. 18.00 - Kvernes kirke
Vi forbereder deltakelse på gudstjenesten 7. januar. Noen deltar på
skuespillet, andre lager stjerner og
ting som skal brukes på søndag. MB:
Ikke nødvendig å være med søndag
om man deltar på fredag.

Eide søndagsskole
28. jan 11. feb 11. mar
Anne Hilde Haraldsvik
971 69 411

18-årsmarkering i Eide
Søndag 21. januar får 18-åringene tilbake brevene de skrev som konfirmanter.

Eide ungdomsklubb
12. januar
26. januar (neonparty)
9. februar
23. februar
9. mars
23. februar
6. april
20. april
4. mai
18. mai
1. juni
15. juni

Tårnagenthelg i Eide
3.-4. februar inviteres 3.-klassingene
til tårnagenthelg i Eide kirke.

Søndagsskolens juletrefest
5. juledag kl 16.00. Søndags-skolebarna deltar.
Ta med egen mat/julebakst, kaffe og saft serveres.Velkommen til små og store!

Konserter i Averøy og Eide
14. desember
Bremsnes kirke kl. 19.00
Julekonsert m/Roy,Thea og Torild
m/band
16. desember
Eide kirke kl. 18.00
Roy,Thea og Torild m/band
17. desember
Kvernes kirke kl. 19.00
«Stjerneskinn» - en messe til
advent, av Martin Alfsen. Averøy kirkekor, Averøy Gospelgruppe, Carina
Møller (liturg), Asbjørg Ingeborgvik,
fløyte, Geir Morten Karlsen, bassgitar, Simon Kongshaug, trommer.

Averøy ungdomsklubb
19. januar
9. februar
9. mars
13. april
+ avslutning?
Lys våken AVERØY
I anledning at en måtte utsette Lys våkenarrangementet i november, blir det arrangert
ny overnatting i kirka 6.-7. januar 2018. Ny
invitasjon blir sendt, men bare meld dere på
på den gamle lappen også. Kvernes kirke 6.7., januar.

22. desember
Kvernes kirke kl. 20.00
Kvernes musikkorps med flere
10
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Karnevalsgudstjeneste i Eide
4. februar har vi karnevalsgudstjeneset i Eide kirke, for små og store. Kle
deg ut og ta turen!
Følg ellers med på invitasjoner som
sendes i posten, og arrangementer
som nevnes på hjemmesidene våre
og Facebook-sidene våre.

NEONPARTY I EIDE
Suksessen fra 2016 følges opp
med nytt neonparty i Eidehallen
fredag 26. januar 2018.
Aldersgrense er 13-17.
Nærmere informasjon og påmelding skjer på Facebook, så følg
med når den siden kommer opp.

Min salme: Lær meg å kjenne dine veie
Det er mange sanger som har betydd mye
for meg i ulike faser i livet, og det er
mange minner som kommer fram.
Gjennom livet vil vi alle stå overfor valg
vi må ta. For meg er det en sang som har
betydd mye, og som jeg er veldig glad i.
Det er sangen «Lær meg å kjenne dine
veie», som du ser hele teksten av til høyre
her på siden.
Særlig disse linjene har jeg sunget mye:
«Lær meg å kjenne dine veier,
og gå dem trøstig skritt for skritt.
Lær meg å kjenne dine tanker,
og øves i å tenke dem.
Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet».
Guds ord har kraft i seg til å gjøre deg
sikker på din tro. Derfor må du bygge
troen din på det som står skrevet.

Lær meg å kjenne
T Jakob Paulli 1902 M Norsk folketone
(Åseral)
1) Lær meg å kjenne dine veie
og gå dem trøstig skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
er borget gods, og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede,
jeg aldri feil på målet ser,
og for hvert håp som dør her nede,
får jeg et håp i himlen mer.

Det er som mannen som bygde huset sitt
på sandgrunn, stormen kom, og huset falt
og ble ødelagt. Men den som bygger sin
tro, på Ordets faste grunn blir stående
etter å ha overvunnet alt.
Unni Clausen Stenberg

God jul og godt nytt år!

2) Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
da må du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
si så hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut.
3) Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte,
og leger såret som den slo.
Dens vei går gjennom det vi tapte,
den gir oss mere enn den tok.

Tlf: 71 51 48 00 • www.gustad.no

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år!

Brovold VVS AS • Vika 4 6490 Eide
Tlf. 71 29 65 07

Vi ønsker alle våre kunder en
riktig god jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle en riktig
god jul og et godt nytt år!

Tlf. 03900

God jul og godt nytt år!

Velkommen til en hyggelig
JULEHANDEL

God jul og godt nytt år!

- en god
Av erøy
forbindelse
k omm une

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig God jul og et Godt nytt år!

Hilsen alle oss i
Eide sentrum

Vi ønsker alle ei fin adventstid,
ei fredfull julehelg
og et riktig godt nytt år.
Tlf. 71 51 35 00 • Faks: 71 51 35 99
www.averoy.no / Følg oss på Facebook.
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Friends på Eide

Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Bruvollveien 11, 6532 Averøy

På Averøy og i Eide har man det siste året
kunne invitere alle i 4. - 7. klasse til klubb
ca. en fredag i måneden. På Averøya er det
Fredagsklubben som samles på Bruvoll
bedehus, mens det er i Eide er Friends
som er navnet. Her samles man i ungdomsklubben og får blant annet tilgang på
playstation og airhockey. Men det lages

Playstation er en av aktivitetene en kan drive
med på Friends i Eide. (Foto:Tommy Stormo)
også mat, forskjellige formingsaktiviter står
rundt om på huset og man har samlinger.
Det er bare for alle i Eide og Averøy i 4.7. klasse å ta turen når det inviteres til
Friends og Fredagsklubb.

4-årsbok o g spill på Br emsnes

På bildet over ser vi noen av dem som fikk
bibel med Eide menighet 26. november.
Noen av disse igjen deltok også på Lys
våken-samlingen i kirka fredag og lørdag.
Det ble aldri overnatting, men trivelig samling fredag kveld og lørdag morgen/formiddag. Og det ble flott skuespill i kirka søndag og bibelutdeling til 16 av de 46 6.-klassingene i Eide.
Under ser vi blant annet hoppemadrassen
til søndagsskolen på N ordmøre, som
besøkte en gudstjeneste i Eide i høst.
(Fotos:Tommy Stormo)

4-åringene i Bremsnes fikk utdelt 4-årsbok og lottospill tidligere i høst. En fikk aldri
delt ut lottospill til de to andre gruppene på Averøy, så om de som fikk 4-årsbok tar
kontakt, så skal vi se om vi ikke finner et lottospill med tema fra boka til disse også.
(Foto:Tommy Stormo)

2- og 3-årssamling i Eide

Å sette opp et hjerte
for noen man er
glad i eller tenker på
var en av oppgavene.

2- og 3-åringene i Eide ble i
november invitert til kirka si,
for å bli litt kjent med bygningen og hva den inneholder. Det
var ikke så mange som hadde
tid til å komme, men de som
kom hadde det morsomt og

lærerikt. De fikk lære om
sauen som ble borte, de fikk
laget et sauekort og de fikk
tatt seg en tur rundt i kirken
og kikket litt på noe av det
som finnes der. (Fotos: Tommy
Stormo)

Lys våken og bibelutdeling

