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Lær meg å kjenne dine veie
og gå dem trøstig skritt for skritt!
(...) og for hvert håp som dør her nede,
får jeg et håp i himlen mer.
Norsk Salmebok
- salme 319 - utdrag fra strofe 1
T Jakob Paulli 1902
M Norsk folketone (Åseral)

KVERNES
65. årgang

Nytt tak lagt på Bremsneskirka

Taket til høyre på bildet, det som ligger over prestesakristiet, er gjenbruk av skiferen som
lå på kirka før.Vossaskifer fra 1868-69. Resten av takflatene er lagt med Altaskifer. (Foto
og tekst: Kristian Futsæter)
Bremsnes kirke fikk i høst nytt tak, etter
at det høsten 2015 ble avdekket at skiferen var i svært dårlig forfatning. Tiltaket
har blitt raskt gjennomført på grunn av at
Bremsnes kirke var en av 9 kirker i Norge
som fikk tiltaksmidler fra regjeringen. I
forbindelse med omlegging av skiferen ble
det ordnet med lufting og duk under, og

tårnet har fått ny koppertekking. Hele
taket bortsett fra prestesakristiet har nå
altaskifer, mens prestesakristiet har gjenbrukte skiferheller.Total kostnad for prosjektet: 2.120.000 I tillegg til 800.000 fra
regjeringen har fellesrådet også fått tilsagn på 300.000 fra UNI-stiftelsen. Resten
er lånefinansiert.

Brannvarslingsanlegg i Kornstad kirke

Viggo Malmedal fra Elmo Molde har montert anlegget i Kornstad kirke.
I disse dager monteres et lenge planlagt
brannvarslingsanlegg i Kornstad kirke. Anlegget består delvis av optiske sensorer,
mens selve kirkerommet og tårnet er dekt
av aspirasjon. Anlegget har også utvendig

TAKK TIL
ANNONSØRER OG GIVERE
Vi takker alle våre annonsører for at de
er med og støtter bladet. Uten deres
hjelp ville det ikke blitt noe blad. Men vi
trenger også støtte fra våre lesere. Bruk
gjerne giroen vedlagt i bladet (eneste
som legges ved i år!!!),VIPPS-nummeret
eller bankkontonummeret.
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deteksjon, slik at eventuelle branntilløp på
utsiden vil bli raskt varslet. Anlegget er
levert av Elmo teknikk Molde AS.
Fellesrådet fikk tilsagn på 100.000 fra UNIstiftelsen til dette prosjektet. I tillegg til
brannvarslingsanlegg skal det også på plass
en utvendig brannslange. Denne kommer forhåpentligvis
NORSKE
på plass før sommeren.
(Tekst/foto:
Kristian Futsæter)
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Vi ønsker hjertelig velkommen til
Superlørdag - En fest for hele familien!

Når: 14.april fra kl.11.00 til 15.00
Hvor: Braatthallen i Kr.sund
Pris: Arrangementet er helt GRATIS
Hvem: Barn i alle aldre, med eller
uten voksen
Aktiviteter: Hoppeslott - ansiktsmaling - innebandy - just dance kids - kunstverksted - sekkeløp - svampkasting og mye mer...
PROGRAM:
11.00 Velkomst + Aktiviteter
12.00 På scenen: HC & Lise Brændeland
+ Ruben Gazki
12.30 Gratis lunsj +
På scenen: Frei barnekor
13.00 Aktiviteter +
Fisken Gulliver kommer på besøk
14.00 På scenen: Ruben Gazki +
Soul Children
14.30 Utlodning
15.00 Takk for i dag
(Ruben Gazki er godt
kjent på Averøy, da
han har frekventert
ungdomsklubb og
trosopplæring i nærmere 15 år. Han tryller, sjonglerer og shower bare verre.Verdt
turen bare han!
Arrangeres av: ILDEN, i samarbeid
med kristne organisasjoner i Kristiansund
og omegn.

MINNESTENER

• www.stenindustri.no

PRESTENS

hjørne

Tomme benkerader i Averøy
og Eide kommune?
Frå tid til annan blir det meldt om tomme
kyrkjebenkar. Samtidig fortel offentleg statistikk at det kvart år er fleire som går til
kyrkja enn på fotballkamp!
I Averøy viser kyrkjestatistikken at det
var 7094 menneske som kom til gudstenester i 2014, 7408 i 2015, 7427 i 2016 og
7400 i 2107. Kyrkjestatistikken dei fire
siste åra viser altså litt vekst.
Gudstenester og kyrkjelege handlingar
på Eide og Averøy er bærekraftige (og vel
så det!). Kvernes er eit lite sokn, men i
Kvernes kirke var det i 2017 i snitt 42
menneske tilstades på i alt 16 gudstenester. Også frammøte under gravferder er
overraskande høgt her i Averøy og Eide.
Dette viser at kyrkjene som samlingsstad
har mykje å seie for folk flest. Det gjeld
ikkje minst på merkedagar i folks liv. Vi
treng nokon som opnar rom for oss slik
at vi kan markere både sorg og glede.
Familie, naboar og venner møter kvarandre i dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferder slik slektene før oss gjorde.

I Norsk salmebok (2013) inneheld
Erdman Neumeisters salme frå 1705:
«Alltid vil jeg glad bekjenne». Den tyske
diaktaren Neumeister var tekstdiktar til
mange av Bachs kantater, og vil minne oss
om at dåpen gir håp og vernar oss mot all
fare:
Dåpen gir meg her i tiden,
ankerfeste for min tro,
gir meg dette håp i striden:
Jeg skal finne evig ro.
Når mitt blikk engang skal briste,
vil jeg gjenta til det siste:
Jeg er døpt i Jesu navn.
Fader, ta meg i din favn.
(Norsk salmebok nr 580 strofe 4)
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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
ungdomsarbeider@eidemenighet.no
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Folkekyrkjas plass i kulturen handlar djupast sett om vår kristne identitet.
Kyrkjene våre har alltid vore meir enn eit
høveleg rom for sermoniar. Det er ein
stad der vi kan bygge opp eller slutte oss
til kyrkjas tru. I mi gjerning som folkekyrkjeprest blir eg glad når eg erfarer at kyrkjene vil ha stor plass i våre liv også i
framtida.
Søndag er kirkedag!

Magne Hoem
PS: Magne var med i Salmer til alle tider på
NRK P1 for ei tid sida. Hør gjerne det på:
https://radio.nrk.no/serie/salmer-til-alletider/DMTL01002117/21-05-2017
eller søk opp Magne Hoem i NRK
nettradios søkefelt.
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: Gunnar Holten
Parti fra Bollia mot Langnes/Nås

Glimt fra menighetene
BREMSNES
Bremsnes menighet har hatt årsmøte etter
at Menighetsbladet gikk i trykken. Men vi
sakser noen linjer fra årsmeldingen likevel.
Flere på hver gudstjeneste i Bremsnes i
2017. Bremsnes menighetsråd mener at
gudstjenesten er det viktigste som foregår
i menigheten. Det var flere som deltok på
hver gudstjeneste i Bremsnes og flere som
mottok nattverd i 2017 enn åra før.
Menighetsrådet ønsker å legge vekt på det
vi har felles og som vi er enige om. Vi vil
ikke bruke tid og krefter på spørsmål som
splitter og som svekker fellesfølelsen.
Mange av menighetens medlemmer engasjerer seg i arbeid som kommer syke,
eldre, ensomme og flyktninger til gode.
Det er likevel behov for flere i besøkstjenesten og som familievenner og leksehjelp
til flyktninger.
Bremsnes menighets misjonsprosjekt
heter Brave Heart og driver i Meheba,
Zambia.
Det pågår arbeid med å få laget ny messehagel. Det er inngått avtale med tekstilkunster som lager forslag. Den ventes å kunne
tas i bruk i begynnelsen av 2019
Brynjulv Røeggen, Jarle Haga og Endre
Bårsaune har etter forespørsel sagt seg villig til å danne en komite som skal vurdere
behov for oppussing av kirka innvendig til
250-årsjubileet for kirka i 2021. De skal
prioritere tiltaka og arbeide for å få finansiering.
Vi er glad for ekstra midler fra Stortinget.
Sammen med midler fra fellesrådet og
300.000 fra UNI-fondet har det gjort det
mulig å legge om taket og reparere tårnet
på kirka. Dette er et stort løft som vi vil ha
glede av i mange år. (Se bilde/sak annet
sted i bladet.)
Gulvløperen i kirka er svært slitt, men innkjøp av ny er utsatt for å se dette i
sammenheng med mulig oppussing av kirka
til jubileet i 2021.
Fellesrådet er bedt om å prioritere arbeid
med forhøyet rekkverk på galleriet i kirka.
Det er også behov for at parkeringsplasser
utenfor kirka merkes for kirkens ansatte
og bevegelseshemma.

EIDE
Anne Lise Vatne Eide er gjenvalgt som
leder i Eide menighetsråd. Hun ble dermed
også nestleder i Eide kirkelige fellesråd.
Trygve Herskedal er gjenvalgt i Eide kirkelige fellesråd. Han ble dermed også nestleder i Eide menighetsråd.
Det har blitt et merforbruk i Eide menighet, viser regnskapet for 2017. Årsaken er
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i all hovedsak mer vedlikehold på kirkegårdene og flere begravelser i vinterhalvåret.
Samtidig har kommunen bevilget de siste
nødvendige midlene til ferdigstillelse av
den nye delen av Eide nye kirkegård.
Midlene skal brukes til asfaltering av veisystemet, garasjebygging for redskapene man
skal ha der oppe og belysningen på kirkegården. I tillegg skal det monteres et
monument ved den navnede minnelunden.
Det er ikke mer en 3-4 år siden det var
bispevisitas i Eide, men nå har biskopen
meldt sin ankomst igjen. Dette i forbindelse med at Fræna skal ha visitas i uke 47
i år. Dette vil derfor inkludere Eide, siden
det blir snarlig sammenslåing av Eide og
Fræna. Menigheten slipper heldigvis å lage
full visitasmelding og alt det andre vanlige
papirarbeidet i forkant.
Åsta Søvik og Oddrun Hoset Strand har
tatt på seg kirkebakkekaffekoordineringen
også dette året. Menighetsrådet er veldig
takknemlige for den flotte innsatsen disse
to og alle lag og organisasjoner som bidrar med mat til sommerens kirkebakkekaffearrangementer.
Menighetsrådet hadde gruppearbeid og
diskusjon om kommunikasjon på sist
møte. Hvordan når man ut med sine arrangementer
til
menighetens
folk?
Menighetsbladet er en ting, Facebook og
hjemmeside på nettet er en annen.Avisene

med annonser og gratisannonser noe
annet. Plakater har kanskje folk sluttet å
lese på? Men en ønsker opprettholde og
styrke alle disse punktene, slik at det legges til rette for at alle som ønsker vet om
de aktuelle arrangementene menigheten
har, for små og store, midt i uka eller på
helg, i kirken eller andre steder.

NÅ KAN DU GI KOLLEKT
I KIRKEN MED VIPPS!
I Eide kan du allerede bidra til tre forskjellige kontoer. Nå har også Averøy
kommet på plass. Når en bruker opptrykt
gudstjenesteprogram blir nummeret satt
på disse. Ellers kan dere notere dere disse
vippsnummerne tilgjengelig for bruk:
Bremsnes kirke: 137837
Kvernes kirke: 137839
Kornstad kirke: 137842
Averøy blomsterfond: 141607 (Felles
for alle gravstedene. Se info på nettsiden
eller i tidligere menighetsblad
Kirkemusikalsk arbeid: 141595
(Kollekt / billetter ved konserter).
Husk at en også kan søke opp disse navnene på Vipps-appen.

Fra redaksjonen
Menighetsbladet har siden sist hatt sitt
årsmøte. Det har gått tilbake med økonomien de siste årene, og før jul så det ikke
ut som vi hadde økonomi til å få til flere
utgivelser på papir. Heldigvis har folk vært
flinke til å støtte oss, og enkelte har gjort
et lite skippertak med annonsesalg, så nå
ser det ut som vi skal klare å gi ut tre blad
dette året, altså ett blad mindre enn tidligere år.
Det er satt ned en komite som skal forsøke å gjøre en ekstra innsats med å få
annonsører og støttespillere.
Opplaget er på ca. 4100 eksemplar, og vi
vet at Menighetsbladet blir lest av mange,
fra perm til perm, og at det er et viktig
organ for menighetene.
Du finner vedlagt en giro i dette bladet.Vi
oppfordrer dere til å bruke den, og takker
for alle gaver vi kan få, store eller små, til
kontonr. 3931.20.33775 eller VIPPS

#141608
Vi blir kjempeglad om dere lesere kan
komme med innspill og stoff til bladet, forMenighetsbladet for Averøy og Eide

slag til reportasjer, eller bilder. Ta kontakt
med Tommy på tlf. 909 56 111
Det har vært en lang og isete vinter. Nå
går det mot vår. Vårsola har allerede satt
sine spor rundt oss. Vi lengter alle etter
våren, lyset og det nye livet som skal
komme.
«Visst skal våren komme, visst skal
jorden bli ny! Visst skal solen flomme
fra en himmel uten sky! Visst skal
noen danse, visst skal noen le! Visst
skal barna klatre høyt i livets tre. Alt
det gamle byttes ut, snart blir verden
ny! Visst skal våren komme!»
Jeg ønsker dere alle og enhver en riktig
god vår!
Du finner bladet med flere bilder på nettsidene: eidemenighet.no eller på: www.kirkeniaveroy.no.
Vårlig hilsen fra
Anne Lise Vatne Eide
Leder menighetsbladet

ANDAKT OG PRESENTASJON AV MENIGHETSRÅDSLEDER

Tro gir livet mening
Jeg er født i 1955, og vart den nest
yngste i en søskenflokk på syv. Jeg vokste opp på et bureisningsbruk på
Farstad Ny-Jord i gamle Hustad kommune, nå Fræna kommune.
Far min, murer og entreprenør, var
mye borte på arbeid. Derfor var det
mor mi og vi ungene som
utførte gardsarbeidet.
På en slik gard er det
mye arbeid, både ute
og inne, så fritidsaktiviteter var det ikke så
mye snakk om. Ikke
hadde vi økonomi til så
Anne Lise
mye ekstra heller.
Vatne Eide
Derfor var det kjekt å
menighetskunne gå på bedehuset
råds-leder
på søndagsskole og få
være med på yngresmøter da jeg ble
litt eldre. Dette ga meg god ballast.
Jeg tenker tilbake på disse møtene
med takknemlighet og glede for dette
felleskapet jeg fikk være med på der.

Jeg og min
søster Åse
- første
gang vi
fikk smake
is...
Når vi går i kirka får vi høre
Guds ord. Derfor er det viktig at alle føler at
de er velkommen til kirka. «Gjør døren
høy og porten vid», heter det. Jeg mener
at det skal føles naturlig, trygt og godt å
komme inn i Guds hus. Som leder i menighetsrådet er jeg opptatt av dette, at folk skal
føle seg mottatt, sett og velkommen.

Lyrikkinteressert
Som ungjente fikk jeg interesse for
lyrikk, og det gjorde at jeg som femtenåring begynte å skrive egne dikt. I
2010 gave jeg ut egen lyrikkbok; «Vers frå
livet». Ny bok, «Aks» kommer til høsten.
Det ble handels- bedriftsleder- og videregående - i den rekkefølgen. Arbeid som sykepleier eller sosionom var det jeg hadde lyst
på. Slik ble det ikke. Jeg har mesteparten av
livet arbeidet med regnskap.
Jeg giftet meg som 19-åring. Etter noen år i
Trondheim, flyttet jeg og min mann til Eide,
der han er oppvokst. Vi fikk etter hvert tre
barn, som nå alle er voksne og etablert med
egne familier.

Ikke feilfri
Jeg er ikke feilfri, men Guds ord gir meg mot
til å leve, det gir meg håp, nåde og tilgivelse.
Mennesker består ikke bare av kjøtt og blod,
men også av tanker og ånd. Derfor gir det
livet mening å høre det kristne budskap og å
lese litteratur som utdyper fortellingene.
Livet er en gave og døden er ikke det siste
ord.Verden omkring oss er i stadig endring.
Som menighet må vi leve med disse endringene.Vi må tilpasse oss det nye og pulserende
livet.
Jeg har blitt valgt inn i menighetsrådet i Eide
for perioden 2015-2019. Jeg ble også valgt til
leder i dette rådet. Det har vært en oppgave
som jeg har gått til med ydmykhet. Jeg var
ikke klar over hvor mye arbeid og ansvar det
var og være leder. Men i Eide har vi mange
erfarne og flinke medarbeidere som arbeider
godt sammen for å få til et variert menighetsliv. Vi har en svært kreativ og positiv
prest.Vi prøver så godt vi kan å være nyskapende, følge med i tiden, og få med flest
mulig inn i menighetsarbeidet.

Å ha barnetroen i behold
Livet kan av og til være brutalt. Det er ikke
bare enkelt. De fleste mennesker går gjennom livet der forskjellige faser kan påvirke
dem i en eller annen retning. For meg, da jeg
fikk kreft i 2003, påvirket det meg til å bli et
mer selvstendig menneske. Jeg fikk mer tro
på meg selv og motgangen ga meg styrke.
Bare det å leve kan være både vanskelig og
smertefullt. Vi opplever både medgang og
motgang, glede og sorg. Det å ha min barnetro i behold, ga meg nye krefter da jeg trengte det som mest.Alltid når jeg har vendt meg
til Gud med og i bønn, føler jeg at jeg har
blitt hørt.

Savner tilbakemeldinger fra folk
Vi har blant annet arrangert egne gudstjenester med lyrikk og countrysang. Dette har
blitt godt mottatt. Vi har også hatt gudstjenester der vi har startet tidlig om morgenen
med bønn. For ungdommene har vi arrangert neonparty i Eidehallen. Det har vært en
megasuksess.
Vi kunne ønske oss er at folk blir litt flinkere til å komme med innspill og tilbakemeldinger på arbeidet vårt og hva som er viktig
for dem.Vi føler vi har lykkes med det meste
vi har gjort. Imidlertid kan vi stadig bli bedre.
Derfor hadde det vært fint med tilbakemeldinger, på alle nivå.

Leve sitt liv i lyset
Å være kristen er å leve sitt liv i lyset fra det
som forkynnes om Gud. I Bibelen står det at
troen kommer av forkynnelse. Troen vokser
frem når ord og fortellinger synker inn i vårt
sinn og får innflytelse på hvordan vi lever
vårt liv.

Stikk innom-prosjektet
I fjor arrangerte
menigheten i Eide og
de fleste i Fræna
«Stikk innom»-pro-

sjekt. Det ble svært godt mottatt og besøkt.
Prosjekt-et gikk ut på å delta i gudstjenesten
og etterpå var det kirkebakkekaffe og guidet
tur i kirken med orientering om kirka, dens
historie og tilblivelse.
Lett å legge merke til dette i kirken
Det er lett å legge merke til dette i kirken,
fordi brytningen mellom det gamle og det
nye blir så tydelig der. Rommet er fullt av
grunnelementer:Vann i døpefonten, brød og
vin på alteret, tekster på prekestolen.
Samtidig kommer vi dit i bilene våre, med
blinkende skjermer i hendene. I dette kraftfeltet arbeider presten med å prege et budskap om Jesus. Når det lykkes, åpnes vesentlige sammenhenger i livet. Gamle ord får nytt
liv. Evangeliet bekrefter det beste i oss og
utfordrer avgrunnene i oss.
Kristendommen er til for menneskers
skyld. Den har ikke leveregler i bokstavelig
forstand, men har i stedet en grunnlov: Det
dobbelte kjærlighetsbud, som sier at vi skal
elske Gud, og vår neste som oss selv.
Kristendommen handler om virkeligheten
og er for helt alminnelige mennesker. Den
snakker til oss. Den kristne har sin frihet og
ansvar for å leve sitt liv ut fra kjærlighetens
grunnlov.
Troen på at kristendommen sier oss noe
som er riktig om vårt liv, er med på å forme
vår virkelighet og oss selv. Derfor gir det oss
håp og tro om en bedre fremtid og får oss til
å føle at livet er verdt å leve til tross for sykdom og motgang.
Kristendommen handler om virkeligheten
og for helt alminnelige mennesker. Den taler
til oss både ved livet begynnelse og slutt, ved
dåpen og på dødsleiet. En trenger ikke være
spesielt hellig eller feilfri for å kalle seg kristen. Man trenger bare å ha lyst til å få livet
sitt belyst fra en annen verden.
Å leve i et kristent univers er å få satt sitt
liv i et spesielt lys. Her er Guds kjærlighet
starten. Livet er en gave.Vi er mennesker, vi
er ikke perfekte eller feilfrie. Men Gud tilbyr
oss alltid tilgivelse og det kristne budskapet
setter alltid kjærligheten fremfor fordømmelsen. Man har alltid en verdi for Gud selv
om man ikke er et supertalent.
Hilsen fra
Anne Lise Vatne Eide
Leder i menighetsrådet i Eide

Averøy Begravelsesbyrå
Gunn Eva og Stein Ove Karlsen
Vi bistår med alt i forbindelse med dødsfall og gravferd.
Døgnvakt: 71 51 17 00
www.aobb.no

Menighetsbladet for Averøy og Eide

Ekkilsøyveien 190
6530 Averøy
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Konfirmanter i Averøy og Eide - våren 2018
Kvernes kirke - 6. mai kl. 11.00
Arvid Volan Johansen
Bastian Brekstad Mork
Emil Stormo Hoset
Gøran Veiset Bævre
Ingrid Smevåg Gundersen
Joachim Brandstad Arntsen
Maud Mork Stormo
Malin Gustad Veiset
Silvia Fernanda Karlsen
Sondre Gustad
Åsmund Rimeslaatten Klakegg
Bremsnes kirke - 6. mai kl. 10.30
Anders Groven Sandøy
Anna Martha Ngwa Kleven
Harriet Maria Kristiansen Cancino
Leander Waagen Antonsen
Mathilde Groven Sandøy
Naya Åsheim
Silvia Emilie Bullgård-Smenes
Vetle Røsand
Bremsnes 6. mai kl. 12.30
Dani Tennøy Selnes
John Daniel Olsen Bolme
Jonas Folland Hegg
Julie Kvarsvik
Karen Husby Kongshaug
Malin Theres Dahlen
Martin Thorsteinsson
Thomas Kristiansen Stormo
Bremsnes 10. mai kl. 10.30
Ingeborg Loe Jensen
Anna Enzenbach
Johanne Elise Vebenstad
Ole-Robin Eikrem Jacobsen
Tuva Serine Helseth
Magnus Lystad Karlsen
Amund Fredly Bøe
Heine Øksenvåg
Sandra Søbstad Vågen
Lars Aron Raknerud
Bremsnes 10. mai kl. 12.30
Bernhard Troy Gjendem
Hannah Gaarden
Henrik Laland Berntsen
Ingeborg Anna Uran Utheim
Jakob Vebenstad
Johan Husby Furuvik
Martin Gustad Sundsøy
Martine Strand Hoseth
Ramona Fredrikke Gellein Sæves
Tony Oliver Bae
Victoria Helen Selnes

Anne Dragsten Raanes
Elander Eliassen
Elise Haukås Sæther
Emma Sandø Brekstad
Emma Lysø Skarvøy
Frida Mork Mathisen
Lars Kristian Slatlem Kongshaug
Magnus Kalvøy-Stene
Marthe Kvila Kjønvik
Martin Herlof Folland Aae
Mats Erik Voie Visnes
Sara Gjerde Mjønes
Sander Sørensen Nedal
Tobias Utheim Kornstad
Vanja Helen Kongshaug
Bremsnes kirke - 13. mai kl. 10.30
Aron Fossland Eidseter
Camilla Tidemandsen Bjørshol
Emmanuel Henden Nygård
Diulia Emilyn Da Veiga Nigres Aunan
Henrik Hasseløsæter Rangø
Katrine Hoset Myran
Kristine Henden Bøe
Kristine Hunnes
Linn Rakel Futsæter
Martine Skaret Sivertsen
Mathea Husby
Nora Myran Otterlei
Ola Hjelset Enstad
Bremsnes 13. mai kl. 12.30
Alma Therese Fladset
Ane Kjønnø
Bjartmar Nedal
Jonas Mæhle Berntsen
Lukas Dos Santos
Maren Gundersen Hoset
Stefan Hatleli Åsheim
Eide kirke - Lørdag 12. mai kl. 11.00
Emil André Bechstrøm
Dennis Gjerde Eide
Marianne Buan Eide
Elise Vikene Gujord
Jon Arne Gimnes Herskedal
Sindre Rene Benedict Halås
Emil Steinshamn Jenssen
Mathias Krekvik
Victoria Louise Hesjedal Lyngstad
Nicklas Reitan Nekstad
Iver Leirmo Nås
Marius Andre Nogva Sandblåst
Anneli Halaas Stene
Emma Louise Farstad Ørjavik

Kornstad 10. mai kl. 11.00
Amalie Andaas Greff
Anna Sæterli Jørgensen

Lørdag 12. mai kl. 13.00
Andrea Visnes Eide
Aleksander Hansen
Snorre Haug
Reidar André Heilevang
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Elisabeth Halås Heimen
Miriam Romuld Morsund
Magnus André Myklebust Lysgård
Lennart Mende
Jørn Erik Røvik Tjugen
Cicilie Eidem Torp
Trym Rødal
Isak Storvik Smørholm
Maria Kristin Mondragon Smørholm
Linea Tøsse
Eide kirke - søndag 13. mai kl. 11.00
Ane Dyrnes
Kevin Aleksander Gaustad
Andreas Eliassen Grønås
Sanne Heggstad
Sindre Heggstad
Steffen Håndstad
Oscar Lyngstad-Røvik
Cato Flatøy Nås
Marie Alise Røvik
Eirik Flore Skarseth
Kine Roksvaag Smørholm
Tobias Storvik
Nora Kjøll Vevang
Simon Kjøll Vevang
Steinar Solbjør Weltan

Konserter i Kvernes kirke
22.03 kl.19.30 Kristiansund kammerkor
og Kristiansund sinfonietta. Dirigenter
Peder Rensvik og Kalle Kuusava.
Musikk av Mahler og Vivaldi. Bill. 250,00
12.04 kl.20.00 Ragnhild Rokset, klaver;
Astrid Aubert, bløkkfløyte; Egil Botten,
tenor. Kollekt.
29.04 kl.19.00 Kvernes musikkorps,
Quernes mandssangerforening og
Tarrakarrain. Kollekt

Sommerkonserter
Alle konserter kl.20.00. Kollekt.
14.06 Kristiansund blåsekvintett
28.06 Astrid Aubert, blokkfløyte; Ole
Kristian Gundersen, fiolin, Oda
Herrmann, cello; Eldbjørg Hogstad, klaver
12.07 Geir Morten Karlsen, sang og
gitar; Johannes Gjerde, tangenter
26.07 Tor Strand og Chris Clifton, klaverduett.
09.08 Tone Leithaug, sang; Geir Morten
Karlsen, bassgitar; Simon Kongshaug,
trommer
Lørdag 18. august MUG; Nordmøre
spelemannslag

Min salme: Du er Guds sønn, den sterke
Jeg er veldig glad i salmer. Både i å synge
dem og å spille dem i korpset som jeg er
med i - Eide Hornmusikk. Det er nesten
umulig å velge, men jeg hadde en ahaopplevelse 3. søndag i faste og vil derfor
sette fokus på en av Eivind Skeie sine salmer, nr. 120 i salmeboka ´ Du er Guds
sønn den sterkeª. Det hender at teksten
på alle måter overgår musikken. Jeg har
ikke opplevd det mange ganger, men altså;
i siste verset står det «Guds sønn har
vært her nede og elsket oss til Gud». Så
enkelt at selv jeg må forstå det, når Guds
ord frem til meg gjennom salmen og ikke
bare gjennom nytelsen i musikken og
opplevelsen av å synge. Guds ord vender
ikke tomt tilbake! Denne salmen er vel

1) Du er Guds Sønn, den sterke!
Du seirer over alt.
Du ble som andre fristet.
Du stod der alle falt.
Du holdt det første bud.
Du dyrket ikke makten
og æren eller prakten.
Du elsket bare Gud.

Foto: Kjersti Margrete Hamar
typisk fastetiden og blir ikke så ofte brukt
kanskje. Men: Husk at Guds sønn har
elsket oss til Gud.
Anne-Lise Johnsen

Kvernes kirke 125 år
Man planlegger stort jubileum på
Kvernes når kirka skal markeres som
125 år gammel, bygget i 1893 som den
er. Pr. dato ser feiringen ut til å bli slik:
Onsdag 29. aug:
Meek skole besøker kirka, har eget
opplegg på dagtid.
Kl. 20.00: Kvernes kirkes historie,- om
inventar og utstyr.
Torsdag 30. aug. kl. 12.00:
Hverdagsgudstjeneste
v/biskopen.
Middag for alle i Klippen etter gudstjenesten. Det blir ekstra kirkeskyss.

Du er Guds sønn, den sterke
T Eyvind Skeie 1977 M Joachim Burgk 1575 /
Kassel 1601 / Thomas Laub 1890

Fredag 31. aug. kl. 20.00:
Jubileumskonsert, lokale kor, solister,
grupper.
Lørdag 1.sept. kl.17:
Historisk vandring på Kvernes kulturområde. Fylkesarkeolog B. Ringstad.
Avsluttes med foredrag og kveldsmat på
museet.
Søndag 2.sept. kl.11.00: Jubileumsgudstjeneste i Kvernes kirke. Etter gudstjenesten middag for alle i bygdahuset.
Foto: Øystein Klakegg

2) Du er Guds Sønn, den sterke!
Du seiret over ham
som frister og forfører
til fall og synd og skam.
Du stod din prøve ut.
Du kom fra lysets rike
og Satan måtte vike.
Du elsket bare Gud.
3) Du er Guds Sønn, den sterke!
For deg gir Satan tapt.
Og han kan aldri true
den tro som du har skapt.
Nå kan vi synge ut
i englers kor med glede:
Guds Sønn har vært her nede
og elsket oss til Gud!

Vi ønsker alle våre lesere
en riktig god påske, påsketid, vår, pinse og sommer.
Neste nummer av
Menighetsbladet kommer i
postkassene 30. august, noe
som betyr vi må ha tilsendt
stoff på plass 5. august. Bladet
går i trykken ca. 20. august.
Redaktøren
og redaksjonskomitéen

Potensielle annonsører må gjerne ta kontakt med redaktør Tommy Stormo for en avtale. En gang, for hele året
(3 nummer) eller annet....Vi linker til hjemmesiden til annonsørene på våre nettsider og Facebook-sider.
Bladet kan finnes på både www.kirkeniaveroy.no og eidemenighet.no. Tommy

CONTAINERUTLEIE
Rehabilitering av mur og betong
firmapost@smoerholm.no • Tlf. 957 86 888

Eide 71 29 96 70 • Averøy 71 51 21 22

Eide Begravelsesbyrå
Gunn Eva og Stein Ove Karlsen
Vi bistår med alt i forbindelse med dødsfall og gravferd.
Døgnvakt: 71 29 90 00
www.e-bb.no

Eideveien 254
6490 Eide
Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Vi går til kirken
25. mars - Palmesøndag
Matt 26,6-13 Jesus salves
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem.Takkoffer. Nattverd.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
29. mars - Skjærtorsdag
Luk 22,14-23 Nattverden
Kvernes kirke kl. 20.00
v/Haugen. Nattverd.
Eide kirke kl. 11.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste v/Fuglseth.
Takkoffer. Nattverd.
◆
30. mars - Langfredag
Joh 18,1-19,42 Lidelsesberetningen
Kvernes kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Haugen. Kirkekoret.
Eide kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
31. mars - Påskeaften
Mark 16,1-8 Jesus står opp
Bremsnes kirke kl. 23.15
Påskenattsmesse v/Haugen. Nattverd.
◆
1. april - Påskedag
Matt 28,1-10 Jesus står opp
Kvernes kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Haugen og Hoem.
Takkoffer. Nattverd. Averøy kirkekor.
Eide kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
Nattverd.
◆
2. april - 2. påskedag
Luk 24,36-45 Jesus viser seg for disiplene
Langøy kapell kl. 11.00
v/Hoem.Takkoffer. Nattverd.
◆
8. april - 2. s. i påsketiden
Joh 21,15-19 Jesus og Peter
Kornstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Hoem og
Stormo.Tårnagenthelg.Takkoffer. Nattverd.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
15. april - 3. s. i påsketiden
Joh 10,1-10 Jeg er porten
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Haugen.Takkoffer. Nattverd.
Eide kirke kl. 11.00
Barnas påskefest v/Fuglseth. Utdeling av 12-3-gaver.Takkoffer. Nattverd.
◆
22. april - 4. s. i påsketida
Joh 13,30-35 Et nytt bud: Elsk hverandre
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Haugen.Takkoffer. Nattverd.

Kvernes kirke kl. 19.00
v/Haugen. Samtalegudstj m/ konfirmantene.
Eide kirke kl. 19.00
Samtalegudstjeneste v/Fuglseth og konfirmantene.Takkoffer.
◆
29. april - 5. s. i påsketida
Luk 13,18-21 Sennepsfrø og surdeig
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem.Takkoffer. Nattverd.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Fuglseth. Årsmøte etter gudstjenesten.
◆
6. mai - 6. s. i påsketida
Matt 7,7-12 Bønn og den gylne regel
Kvernes kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Hoem. Offer.
Bremsnes kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen. Offer.
Bremsnes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen. Offer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
10. mai - Kristi himmelfartsdag
Luk 24,46-53 Jesu avskjed
Kornstad kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Hoem. Offer.
Bremsnes kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen. Offer.
Bremsnes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Lørdag 12. mai
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstj. v/Fuglseth.Takkoffer.
Eide kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstj. v/Fuglseth.Takkoffer.
◆
Søndag 13. mai - Søndag før pinse
Joh 3,16-21 Lyset er kommet til verden
Bremsnes kirke kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstj. v/Haugen.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Haugen. Offer.
Eide kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstj. v/Fuglseth.Takkoffer.
◆
17. mai - Grunnlovsdag
Matt 22,17-22 Gi keiseren hva keiserens er
Kvernes kirke kl. 10.00
Festgudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 11.30
Festgudstjeneste v/Hoem.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 11.30
Festgudstjeneste v/Haugen.Takkoffer.
Eide kirke kl. 12.30
Festgudstjeneste v/Fuglseth.
◆
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20. mai - Pinsedag
Joh 14,15-21 Talsmannen og Jesu bud
Kvernes kirke kl. 11.00
Høytidsgudstj. v/Haugen. Offer. Nattverd
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer.
◆
27. mai - Treenighetssøndag
Luk 10,21-24 Jesus jublet i Ånden
Stavkirken kl. 11.00
Pilegrimsmesse v/Hoem.Takkoffer.
Med påfølgende kirkestimarsj etter gtj.
Eide kirke kl. 11.00
Barnas misjonsdag v/Fuglseth. Eide men.
barne- og aspirantkor.Takkoffer. Nattverd.
◆
3. juni - 2. s. i treenighetstiden
Joh 3,26-30 Han skal vokse, jeg skal avta
Bremsnes kirke kl. 11.00
v/Hoem.Takkoffer. Nattverd.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
På grunn av at vi la om antall nummer av
Menighetsbladet, var ikke gudstjenestelisten
denne gang helt ferdig - ikke minst for
Averøys del. Vi ber leserne sjekke på
www.kirkeniaveroy.no og eidemenighet.no for en oppdatert liste, med tanke
på dåp mm. I tillegg kommer annonse i avisene og Facebook-melding. Vi beklager de
problemer dette eventuelt vil medføre.
◆
10. juni - 3. s. i treenighetstiden
Joh 1,35-51 De første disiplene
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem.Takkoffer. Nattverd.
Langøy kapell kl. 11.00
v/Haugen.Takkoffer. Nattverd.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
17. juni - 4. s. i treenighetstiden
Matt 16,24-27 Å følge etter Jesus
Bremsnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Haugen og
Stormo. Utdeling av 6-årsbok til alle 6-åringer i kommunen.Takkoffer. Nattverd.
Halåssetra kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/Fuglseth.
24. juni - St.hansdagen
Matt 11,7-14 Johannes er Elia
Kvernes kirke kl. 11.00
v/Haugen.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
1. juli - Aposteldagen/6. s. i treen.t.
Matt 16,13-20 Peters bekjennelse
Kornstad kirke kl. 11.00
v/Hoem.
Eide: Ingen gudstjeneste.

Kvernes kulturområde i fokus
Kvernes kulturområde, Averøys tusenårssted, er et historisk tyngepunkt som Gamle
Kvernes bygdemuseum og Kvernes stavkirke sammen vil sette i sentrum.
Helga 16. og 17. juni vil det foregå forskjellige arrangement på området
8. juli - 7. s. i treenighetstiden
Luk 19,1-10 Sakkeus
Bremsnes kirke kl. 11.00 v/Hoem.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
15. juli - 8. s. i treenighetstiden
Mark 12,37b-44 Enkens gave
Kvernes kirke kl. 11.00 v/Hoem.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
22. juli - 9. s. i treenighetstiden
Joh 8,2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd
Averøy: Ingen gudstjeneste.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Hoem.Takkoffer. Nattverd.
◆
29. juli - Olsok
Luk 9,23-26 Hva gagner det et menneske
Stavkirken på Kvernes kl. 11.00
Olsokmesse v/Haugen.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
5. august - 11 s. i treenighetstiden
Mark 2,23-28 Jesus og sabbaten
Kornstad kirke kl. 11.00 v/Haugen.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
12. august - 12. s. i treenighetstiden
Luk 8,1-3 Kvinner som fulgte Jesus
Kvernes kirke kl. 11.00 v/Haugen
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
19. august - 13. s. i treenighetstiden
Luk 12,41-48 En tro og klok forvalter
Bremsnes kirke kl. 11.00
50-årskonfirmanter.
Eide: Sted og tid ikke bestemt kl. 11.00?
Friluftsgudstjeneste i forbindelse med
Eidedagene.
◆
26. august - 14. s. i treenighetstiden
Luk 17,7-10 Uverdige tjenere
Kornstad kirke kl. 11.00
50-årskonfirmanter.
Eide kirke kl. 19.00
Presentasjonsgudstjeneste v/Fuglseth.
Takkoffer. Nattverd.
◆
2. september - 15. s. i treenighetst.
Luk 10,38-42 Jesus hos Marta og Maria
Kvernes kirke kl. 11.00
125-årsjubileum.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.

Det starter lørdag 16. juni med gratis omvisning i stavkirken. Det blir
sang i stavkirken med Eva Peggy
Stensønes. Utendørs vil vi forsøke å
gjenskape kirkebakken som det viktige treffstedet det var i gamle
dager. Mett & Og vil selge lokalprodusert mat og det vil dukke opp
andre overraskelser
Søndag 17. juni vil den sagnomsuste saltfiskballdagen gå av stabelen. Lokalproduserte råvarer som blir forvandlet til den
beste søndagsmiddag. Loppemarked med
påfølgende auksjon vil bli i tradisjonell stil.

Påsken og pinsen i kortformat:
Palmesøndag: Jesus rir inn i Jerusalem
og blir hyllet som en frigjøringskonge endelig skal romerne jages hjem. Men
Jesus er ikke en slik konge. Så folk snudde
seg mot ham i dagene etterpå...
Første del av den stille uke:
Blant annet rydder Jesus tempelplassen
for folk som vil tjene penger på fattige
folks religiøse liv.
Skjærtorsdag: Jesus samler sine venner
til det som skal bli deres siste måltid sammen. Men først vasker han føttene deres,
før han «vasker» dem innvendig med å
dele ut sitt kropp og blod gjennom brødet og vinen. Dette feirer vi fremdeles i
nattverden.

Lynghaug bedehus
23. mars kl. 19.30 Påskesamling. Vi ser frem
mot Jesu død og oppstandelse.
1. mai kl. 15.00: Basar.
23. juni kl. ??: St. hansfeiring
4., 11., 18. og 25. juli - alle dager fra kl. 18-20:
Hver onsdag i juli er det åpent bedehus.
Enkelt program, tid til å prate med kjente og
ukjente.
Henda bedehus
28. april kl. 19.30 A. Bentzen (Israelssaml.)
Kårvåg bedehus
5. april kl. 19.30 Ove Aksnes m/«90 minutter» (Samemisjonen)
21. april kl. 13.00 Basar.Terje Treidene
(Indre Sjø)
4.-6. mai kl. 19.30 E. Flå (Kr. muslimm.)
Bådalen bedehus
29. mars kl. 11.00 Påske-samling/skjært.
24.-25. april kl. 19.30 J. Hardang (Nettmøte)
(NRI)
Sørheim leirsted
25. mars kl. 14.00 Søndagstreff
20. april kl. ?? Terje Treidene (Indre Sjø)
23. juni kl. 18.00 Sankthansfeiring?
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Alle husene på museet blir selvfølgelig
åpen.
Den historiske sundbåten «Framnes» vil ha
tur til Kvernes småbåthavn fra Kristiansund begge dager. La bilen stå og bli med på
en historisk fjordatur til Kvernes.
Langfredag: Jesus forrådes av Judas for
30 sølvpenger, blir pisket og torturert, og
til slutt hengt på korset for å dø. Ber sin
Far om å tilgi dem som spikrer ham på
korset, fordi de ikke vet hva de gjør.
Etter noen timer dør Jesus på korset, og
blir gravlagt før sabatten begynner kl.
18.00 fredag kveld.
Påskedag: Når kvinnene kommer til graven søndag morgen finner de den tom:
Jesus har stått opp! Vi feirer oppstandelsen hver søndag, som en liten påskedag, gjennom hele året.
Kristi himmelfartsdag: Jesus farer opp
til himmelen.
Pinsedag: Den hellige ånd blir gitt til
disiplene og alle kan få del i denne. Kirken
har bursdag.

Løa til Inge og Marit Rangøy
8. mai kl. 19.00 Frihetsdagen markeres.
(Sjekk plakater - kan bli flyttet til 7. mai)
Steinsgrenda bedehus
4. april kl. 19.30 Ove Aksnes m/ «90
minutter» (Samemisjonen)
Bruvoll bedehus
8. april kl. 17.00 Søndagstreff
22. apr kl. 17.00 Søndagstreff
Rikardtrøa - husmøter hos Rolf og Laura
22. mars kl. 19.00
26. april kl. 19.00
31. mai kl. 19.00
Ekkilsøy kristne forsamlingshus
6. april kl. 19.30 Ove Aksnes
(Samemisjonen)
19. april kl. ?? Terje Treidene (Indre Sjø)
Elieser / Smenessundet
15. mai kl. ??. (Indre Sjømannsmisjon)
Husk også at det arrangeres søndagsskoler
og barneforeninger på flere av disse bedehusene. I tillegg skjer nok flere ting for
både unge og voksne. Følg med på plakater
og Facebook.
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Eide sokn
31.12 Aron Elias Pedersen
31.12 Anny Albertine Langnes Røvik
21.01 Ulrikke Sandvik Visnes
Gaustad kapell
10.12 Martin Smørholm Hjelm

DØPTE
Kvernes sokn
07.01 Sigurd Henden-Bossard
Emilie Kleven Henden
Kornstad sokn
17.12 Vilde Sandøy Husby
Bremsnes sokn
14.01 Olaus Hamre Karlsen
28.01 Sol Elise Roaldsøy
25.02 Mateus Gule

VIGDE
Eide kirke
02.02 Elsie Maturan Turbela og
Per Sigbjørn Øien

DØDE
Kornstad sokn
19.12 Kåre Asbjørn Vevang f. 1931
27.12 Aslaug Kristine Nyland f. 1940
06.01Hans Helseth f. 1924
Bremsnes sokn
05.12 Oddvar Magne Knutsen f. 1957
12.12 Idar Egil Uran f. 1926
23.12 Erling Husby f. 1951

03.01
07.01
14.01
18.01
22.01
29.01
31.01
06.02
15.02
20.02
28.02

Arne Vikene f. 1930
Jon Sørvik f. 1943
Johannes Heggemsnes f. 1942
Liv Oddbjørg Hansen f. 1924
Gunvor Aslaug Vatn Helset f. 29
Olise Edvarda Haugnes f. 1921
Peter Karstein Lystad f. 1931
Yazed Abdulrahman f. 1988
Johan Harald Wilhelm Sørensen
f. 1930
Alfryda Fevåg f. 1929
Alma Ovedie Johansen f. 1923

Eide sokn
29,11 Erling Skarvøy f.1933
30.11 Ole Edvin Krekvik f.1929
05.12 Hayelom Rusom Kidane f.1993
13.01 Olav Normann Visnes f.1932
13.01 Mary Jorun Inderberg f.1950
17.01 Ole Reitan f.1935 (gravlagt Veøy)
03.02 Bjørg Gaustadnes f.1928
13.02 Signe Syltesæther f.1920

Trosopplæringen i Eide og Averøy
Kode B - 5.-klasse (A)/6. klasse (E)
I mars/april arrangeres Kode B for 5. -klassinger på Averøy, 6.-klassinger i Eide.
Datoer kommer via brev/skoler/-Facebook.
Barabbas - 2. klassinger
19. mars: Eide kirke kl. 18-19: Barabbas for
7-8-åringer.
22. mars Bruvoll bedehus kl. 18-19:
Barabbas for 7-8-åringer.
Ungdomsklubber - Averøy/Eide
6. april: AUK
27. april: Avslutning for AUK.
23. mars: Movienight - Eide u-klubb
6. april: Eide ungdomsklubb kl. 20-23
20. april: Eide bedehus: Superfredag kl. 1920.00 Ungdomsklubb fra kl. 20-23.
4. mai: Eide ungdomsklubb kl. 20-23.
18. mai: EUK:Tacokveld.
1. juni: Eide ungdomsklubb kl. 20-23.
15. juni: Eide ungdomsklubb kl. 20-23.

Tårnagenter
7. april:Tårnagenthelg for alle 3.-klassingene på Averøy på Kornstad.
8. april: Kornstad kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste med tårnagenter.
28. april:Tårnagenthelg for 3. klassingene i
Eide.
29. april:Tårnagentgudstjeneste i Eide
kirke.
1-2-3-gaver
15. april: Eide kirke: Utdeling av 1-2-3-årsgaver.
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Konfirmanter
22. april: Kvernes kirke kl. 19:
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
22. april: Eide kirke kl. 19:
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
6. mai: Konfirmasjonsgudstjenester i
Kvernes og Bremsnes kirker.
10. mai: Konfirmasjonsgudstjenester i
Kornstad og Bremsnes kirker.
12. mai: Konfirmasjonsgudstjenester i Eide
kirke.
13. mai Konfirmasjonsgudstjenester i Eide
og Bremsnes kirker.
26. august: Eide kirke kl. 19.00:
Presentasjon av årets konfirmantkull.

Barnas misjonsdag
27. mai: Eide kirke kl. 11.00
Barnas misjonsdag

Invitasjoner kommer til de fleste arrangementer som trosopplæringen arrangerer.
Til høsten er det ny oversikt. Følg med på
Facebooksidene våre, hjemmesidene og på
invitasjoner som kommer. Følg med når
det er søndagsskoler, barneforeningsmøter
og andre tilbud rundt om for våre unge.

Bruhagen søndagsskole
Bruvoll bedehus
25. mars kl. 11.00
Hans Orset kommer også.
Elena Folde

Seven besøkte Averøy

6-årsbok
17. juni: Bremsnes kirke kl. 11.00:
Utdeling av 6-årsbok for alle 6åringer på Averøy.
Misjon i Eide / Averøy
I tillegg kommer Misjon i Eidearrangement for 2. klassinger i
slutten av mai/beg. av juni.
Lignende arrangement vil også
arrangeres på Averøy.
«Bare» et par håndfuller med unge som ville være
med og synge og showe sammen med Seven var
med på Averøy. Men de hadde det artig!
Foto:Tommy Stormo)
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Seven besøkte Eide
For andre gang besøkte Seven-jentene vårt
område like før jul 2017. Sju sangglade jenter
som fikk synge sammen med lokale sangkrefter,
ikke minst på Eide, der Eide menighets aspirantog barnekor,Vevang barnekor/Nine + og Hustad
junior- og barnekor fikk bistå med koring på en
del av forestillingen. På Averøy var de noe færre,
men her var de til gjengjeld mer involvert i selve
showet med bevegelser og det hele. Sporty gjort
av de unge som deltok, som til dels gikk rett på
denne oppgaven også.

Eide menighets aspirant- og barnekor og
Vevang barnekor/Nine+ deltok sammen med
Seven på Eide. (Foto:Tommy Stormo)

Tlf. 480 05 503

Menighetsbladet for Averøy og Eide
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Returadresse:
Menighetsbladet i Averøy og Eide

Bruvollveien 11, 6532 Averøy

Helligtr ekong ersspill på Averøy
Fredagsklubben på Averøy fikk hjelp av Lys
våken-gjengen da det ble framført
Helligtrekongersskuespill i Kvernes kirke
første søndagen i januar. Fredagsklubben
med 4.-7.-klassinger hadde øvelse og samling fredag kveld, mens Lys våken ble
arrangert samme sted lørdag til søndag.

Fredagsklubben og Lys våkne i Kvernes kirke
7. januar. (Foto:Tommy Stormo)
Dette året var det ikke så mange med,
men de som var med hadde det ganske
trivelig, morsomt og lærerikt.

Juleverksted på Rangøy
I desember var det juleverksted på løa på
Rangøya. Det var ikke mange som hadde
tid til å ta turen, men mye flott ble laget av
de som kom innom. (Foto: Tommy Stormo)

Lysmesse på Eide

Bibelutdeling på Kornstad
5.-klassingene på Averøy fikk i januar/februar sine bibler. Disse kunne man bruke på
Kode B som pågår for tiden - februar, mars og april. Og så kan de brukes om de skal
være konfirmanter om noen år. (Foto:Tommy Stormo)

Tradisjonen tro deltok konfirmantene ved
lysmessen 1. søndag i advent. Sammen med
de fargede lysene Eide kirke har fått instalert, ble lystenning og bibelvers en flott
opplevelse. (Foto: Tommy Stormo)

Juleverksted
på Eide

50-årskonfirmanter i Eide - 2017
50-årskonfirmantene i Eide hadde samling i oktober 2017. En fin dag for alle, med
gudstjeneste, middag og mye mimring om gamle dager og litt oppdatering på hva man
har bedrevet siden den gang. (Foto:Tommy Stormo)

Juleverksted ble også arrangert på Eide,
på Eide bedehus, der julegaver og annet
ble laget. (Foto:Tommy Stormo)

