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Kirken den er et gammelt hus,
står om enn tårnene* faller;
tårnene mange sank i grus,
klokker enn kimer og kaller,
kaller på gammel og på ung,
mest dog på sjelen trett og tung,
syk for den evige hvile.
Salme 530, 1. strofe
av N. F. S. Grundtvig 1837

Kvernes kirke 125 år

Også kulturlandskapet talar til sansane våre
Gudstjenestefeirende
kirke

Kvernes kirke fyller i desse dagar 125 år.
Biskopen i Nidaros, Johannes
Nilsson Skaar, vigsla nykyrkja
09.08.1893. Enno medan tilreisande var langt borte kunne dei
sjå det nye landemerket med to
tårn. Kyrkjeklokkene vart flytta
over i den nye kyrkja, og med
vakker klang viser dei framleis
veg til kyrkjene og Kvernes kulturområde.

- Dersom vi opnar oss for naturen vil vi
kunne kjenne at landskapet talar
heilt naturleg til sansane. Vi blir
vevd inn i det vi ser med sjel og
kropp, forkynner filosofisk faglærde.
- Vi erfarer at landskapet mellom
jord og himmel ikkje gjort med
menneskehender. Frå slektsledd
til slektsledd er området dyrka, tatt vare
på og odla.

Skulle rivast
Den gamle hovudkyrkja skulle no rivast,
men slik skulle det ikkje ende. Fortidsminneforeningen overtok som eigar etter
at kjøpmann Herlof Herlofsen i november
1894 med glede meldte frå Kristiansund:
«Den Indsamling som jeg i sommer satte
meg i spidsen for , til fordel for, til fordel for
Kværnes Gamle Kirkes bevaring, lykkedes...»
Estetisk vakker er tusenårsstaden Kvernes. Ei ekte perle med museum, kyrkjer og
landskapsarkitektur. Den første gongen vi
sto ved tusenårsmonument «Solur», og
såg opp mot det som har vore bedehus
(Klippen), var det framleis sommar. Sola
var i ferd med å gå ned over Bådalen. Men
sola gjekk ikkje ned slik vi trudde. Ho rulla
over fjellkammen slik berre månen kan
gjere.To timar seinare spegla ho mykje lys
i fjorden mot Frei før ho forsvann i havet
utanfor Grip.

I pakt med naturen
Kvernes er likevel stort sett slik det var i
begynnelsen; området er ikkje såra med
det «stadtap» som vår tids arkitektur har
påført mange by- og kommunesenter.
Også sjøvegen og bygningane mellom kyrkjene og museet er bygd i pakt med naturen. Det same gjeld turstien som går frå
kyrkjene til museumsområdet, gjennom
gravfelt, beitemark, våtmark og tyttebærlyng.
Kvernes har vore religiøst og kulturelt
maktsentrum i regionen gjennom farne
hundreår.
I år 2000 vart Kvernes kulturområde
tusenårsstad med museet som sentralt
samlingspunkt. Gamle Kvernes Bygdemuseum med si flotte sjøavdeling dokumenterer, saman med andre museum på
Nordmøre, regional kystarv og identitet.

Yrande liv
Også dei første som busette seg på prestegarden på Kvernes såg naturlegvis dette.
Kulturlandskapet er det same med viltveksande blomster, rådyr som dansar i
tunet og fuglar som siglar i vinden. Frå den
eine timen til den andre kan det vere
yrande liv og heilt stilt i same område.

Strategiske val
Framsynte kvinner og menn har gjort
strategisk viktige val. Riksantikvaren,
Miljødepartementet og Møre og Romsdal
fylkeskommune løfta fram Kvernes i samband med «Verdiskapingsprogrammet
Atlanterhavsveien, Bud-Kristiansund». Slik
vart «tilførselsvegar til nasjonal turistveg»
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Kvernes kirke er en del av Averøy kommunes 1000-årssted og Kvernes kulturområde, sammen med stavkirka, Klippen,
gravstedet, Gamle Kvernes bygdemuseum
og andre severdigheter.
Med sin historie, flotte beliggenhet og
utsikt til fire fjorder, har kirkene og kulturområdet blitt en viktig attraksjon for
Averøy kommune.
Kvernes kirke er den yngste av soknekirkene på Averøya.
Bygging av kirka falt nær sammen med
kommunedelinga i 1897. Det ble mye frem
og tilbake før kirka endelig ble vigslet 9.
august 1893. Alt om dette er godt beskrevet i jubileumsboka som ble utgitt til 100årsmarkeringen i 1993.
Om kirken ser ganske uforandret ut, så
har det skjedd forandringer også de siste
25 årene. De største forandringene knytter seg til organisering, liturgi og menighetsliv.
Kirkehuset og gravstedet framstår som
godt vedlikeholdt. Gjennom mange dugnader viser folk i Kvernes at de setter kirka
høyt. Kirkehuset blir bare et skall om det
ikke også tas i bruk av en gudstjenestefeirende menighet. Så ønske vi alle i Kvernes
menighet og de andre menighetene på øya
velkommen til jubileumsdagene fra 29.
august til 2. september.
Amund Bjerkholt, menighetsrådsleder
Bjørg Bergem, leder jubileumskomitéen
til velsigning med fagmessig utført utbetring i prestegardsnaustet og menighetshuset Klippen.
Men er det lagt til rette for tilstrekkeleg
langsiktig bærekraft? Bærebjelken er i dag
innsats frå lokale frivillige langt over det
framtida kan vente. På vegne av dei som
levde før og dei som kjem etter oss skal vi
halde landskap, bygningar og kyrkjerom
ved like. Slik held vi også oss sjølve friske med den skaparånd som pustar liv i sjel
og kropp.

Kjelder:
Kjelder: Festskriftet, Kvernes kirke 100 år, 1893
–1993. Boka "Mellom jord og himmel". Pax forlag
(1992), Berit Johanne Vorpbukt, Ragnhild
Ingridsdotter Hoem, John Harry Kvalshaug.
1000-årsmonumentet Solur, laget av Rolf Øydvin.

PRESTENS

hjørne

Kristna i dåpen?
Kvernes kirke er 125 år. Eide og
Kornstad kirke skal feire 150 år om
tre år, det same året (2021) som
Bremsnes kirke fyller 250 år. Dette
er tre sokn med svært høg dåpsprosent. Vi er samtidig medlemer i den
verdsvide kristne kyrkje, det største
av alle trussamfunn med over to milliardar menneske.
Forfattaren Sigrid Undset skriv i ein av
sine romanar at Kristin Lavransdatter
kvart år feira den dagen ho «vart kristna».
Ja, makt til fortelje kven som er kristne
bør ligge i rette hender. Dette har eg
tenkt mykje på i dei tre år eg vore sokneprest i Ytre Nordmøre prosti. Vi som er
prestar bør vere varsame å bruke ord
som stenger andre ute. Nøklane våre kan
brukast til å stenge, men mest av alt bør
dei brukast til å lukke opp og inkludere
andre.
Eg har tidlegare i mange år vore sjømannsprest. Sjømannskyrkjene har i meir
enn 150 år arbeidd for møte sjøfolk og
andre nordmenn i utlandet. Sjømannskyrkja er ei raus open folkekyrkje, som scorar svært høgt på omdømmemålingar.

Djupast sett er det sjøfolk som har lært
sjømannskyrkja å oppføre seg og inkludere.
Tomásˇ Halík, ein tsjekkisk katolsk prest
og forfattar, skriv om tru på størrelse med
eit sennepsfrø (Matteus kap 13, vers 32 ff)
Han spør: Skal vi ha tru så stor som eit sennepsfrø? Kan det ikkje vel så gjerne vere så
lita? At me treng å fjerne alt som ikkje kviler
i Gud, for slik å verte fylt med kraft og
åndeleg glede?
Biskop h.v. Andreas Aaarflot fylte 90 år
tidlegare i sommar. I eit intervju med avisa
Vårt Land valde han å svare omlag som i
ein fleire hundre år gammal dåpssalme når
han skulle seie noko om vegen til den
himmelske hamn.
«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»
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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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Kjelde: Alltid vil jeg glad bekjenne, Norsk
Salmebok 2013 nr 580 vers 4

Forsidefoto
Forsiden denne gang består av to bilder.
Ett av kirkene anno 2018 (foto:Tommy
Stormo), og ett bilde fra 1892 (foto: Ole
Olsen Ranheimsæter - funnet hos
Riksantikvaren) som viser byggingen av
den gang splitter nye Kvernes kirke.
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
Prest
André Øvrebø
M: 918 63 193
andre.overbo@kristiansund.kommune.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:Tommy Stormo (2018)
Ranheimsæther (1892)

Glimt fra menighetene
Revidering av trosopplæringsplana i Eide er
på gang. En håper at enda flere skal finne
tid og mulighet til å delta på våre mange tiltak, og en viktig del av det er at foreldrene
bringer barna sine til de ulike tingene som
arrangeres.
Menigheten har kjøpt inn 4 sammenleggbare bord til kirka. En vil få det betydelig
enklere med å dekke opp til påskemåltid,
Lys våken-pizza eller til andre hendelser i
kirka.
Representanter fra menighetsrådet deltok
på ett felles møte med menighetsrådene
fra Fræna 7. juni. En hadde et arbeidsmøte,
der styrker og svakheter man så hos seg
selv og hva man gjerne ville fortsette med
og styrke arbeidet med. Blant annet felles
menighetsblad, siden Fræna ikke har et
slikt tilbud for tiden.

NÅ KAN DU GI KOLLEKT
I KIRKEN MED VIPPS!

Vi mener at Menighetsbladet fremdeles har
sin misjon på så mange måter. Noen får se
bilder av barn og barnebarn, andre slektsforsker og vil gjerne ha både dåpsliste og dødsfall i området.Andre får vite om gudstjenester og trosopplæringssamlinger, mens andre
får vite noe nytt (les: gammelt) om et bedehus eller kirkesølvet. Det er mye forskjellig i
Menighetsbladet og tilbakemeldingene er at
mange leser det fra perm til perm. Da stemmer det som biskopen sa i 1954:
For til den første utgivelsen kom det også
en hilsen og gratulasjon fra daværende biskop i Nidaros, Arne Fjellbu som skrev følgende: - «Det er av stor betydning at et menighetsblad bringer nyheter av lokal interesse for
menigheten. Egenarten for et menighetsblad er
at det inneholder stoff som vedkommer nettopp
hjemstedet. Det er derfor det gripes med slik
interesse av så mange. Jeg lykkønsker Kvernes
prestegjeld med tiltaket og håper at det vil bli til
stor velsignelse og gi rike frukter for alt arbeid
for Guds rikes sak.»
Nå sitter vi her, nærmere 65 år
senere og skal ta bladet inn i en ny
æra. I forbindelse med sammenslåingen av
Eide og Fræna, og det faktum at Fræna pr.

«Vi trenger folkekirken---»

øyeblikk ikke har eget menighetsblad, utvider vi bladgrunnlaget vårt til å omfatte
Averøy og nye Hustadvika kommune.
Med visjonen som Gudrun og Ola Rise
hadde da de dro i gang «Hilsen til menighetene i Kvernes prestegjeld», og biskop
Fjellbus poengtering, drar vi bladet inn en ny
tid.
Om alt går etter planen, og alle er
med som må være med, vil vi til jul
2018 presentere det nye Menig-hetsbladet for Averøy og Hustadvika
(hmm... skal vi lyse ut en aldri så liten
navnekonkurranse, tro...? Noen forslag
til navn på bladet...?)
Om alt går etter planen, blir bladet på 24
sider, med ca. 5 sider annonser, men vi blir
fremdeles avhengig av frivillige gaver fra våre
lesere for å dekke vår del av utgiftene. Dog
blir disse nå noe mindre og delt med Frænas
menigheter, etter det nye opplegget. Dette
kommer vi mer tilbake til i neste nummer.
Om du vil bidra med en gave, så gjør det til
kontonr. 3931.20.33775 / VIPPS #141608
Innspill og stoff til bladet, forslag til reportasjer, eller bilder. Ta kontakt med Tommy på
tlf. 909 56 111
Gudrun Rise skrev i mars 1970 følgende
artikkel som vi gjengir her:

Rise hadde rett. Folk ville ha bladet.
Gjennom mange år kom den frivillige kontingenten slik at man stort sett hadde en
buffer på et år i utgivelser. Dette holdt seg til
for ca. 10 år siden. Siden har vi stort sett ligget to-tre nummer i forkant, ned til dagens
ett godt nummer i forkant. For kort tid siden
måtte vi begynne med annonser, noe som
gikk bra, layoutmessig sett og så videre.
Ekstra kroner til bladets drift kom godt
med.

- Slik lyste en overskrift med store bokstaver
da jeg trakk avisen opp fra postkassen i dag.
Dette ga gjenklang innerst inne hos meg: Ja,
ja, visst trenger vi folkekirken! Spør bare en
mor eller en far der de står bøyd over det lille
nyfødte barnet sitt. «Bare det beste er godt nok
for gullgutten vår», skrev en mor som kjente
seg lita og hjelpeløs da hun sto der med sin
vesle nyfødte og skulle føre han til dåpen.
Spør de unge som skal starte nytt hjem.
Høytidsstunden foran Herrens alter er for de
fleste noe mer enn bare en tom skikk. Og spør
den som har mistet en kjær. Kanskje var det
der ved hjembygdens kirke, ved de malmtunge
klemt fra kirkeklokkene der, eller under ord og
salmesang at evighetsspørsmålet trengte seg

fram på en ny måte. Så ble det ikke form og
skikk lenger, men noe som drog mot den
levende Gud.
Ja, visst trenger vi folkekirken! Vi trenger
som våre fedre å «hente bot for de tyngste savn
og styrke til vandringens møye.» - Og vi trenger folkekirken som en motvekt mot de nedbrytende krefter som vil rive ned det edle og
gode som kristen sed og skikk har bygget opp
i vårt folk gjennom århundre.
Foreldre! Dere kjenner ansvar for vår framtid, - hvilken stilling og stand du enn måtte ha!
Ser du folkekirkens verdi i vår opprevne tid? –
Du vil vel ikke frarøve den oppvoksende slekt
det grunnlag som du selv fikk starte på?
Gudrun Rise
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EIDE
Regnskapet for 2017 viste et underskudd
på nesten 200 000 kroner. Heldigvis har
man en liten buffer fra tidligere år, slik at en
kan dekke det over eget fond.
Fellesrådet har vedtatt et mandat for
Hustadvika kirkelige fellesnemnd, som
arbeider med å legge til rette for sammenslåingen av Eide og Frænas menigheter.
Interesserte kan finne den på kirkekontoret. Det skal ikke sies opp noen i fellesrådene, men det blir kanskje en justering av
arbeidsoppgaver for noen få. Fellesrådene
skal slås sammen til ett innen 1. desember
2019. Første konstituerende møte blir i
oktober 2019, rett etter kirkevalget i september 2019.

Fra redaksjonen

Historisk menighetsblad
Bladet du holder i når du leser dette
(forutsetter at du leser papirutgaven,
selvsagt) er det siste menighetsbladet
for Averøy og Eide.
En ubrutt tradisjon i 65 år har altså
kommet til en ende. Det som startet
som en hilsen til menighetene av prest Ola
Rise og hans frue Gudrun, med første nummer i desember 1954. Den gang var det blad
for Kvernes prestegjeld, som innbefattet
kommunene
og
soknene
Kvernes,
Bremsnes, Kornstad og Eide.
Redaltør Rise presenterte sine tanker rundt
utgivelsen i bladet: «Med dette gjøres et forsøk
på menighetsblad for Kvernes prestegjeld. Det
er vanskelig å nå alle i dette vidstrakte prestegjeld. Et menighetsblad kan tjene som bindeledd
.Det blir altså ingen fast kontingent, så det blir
helt avhengig av de frivillige gaver om bladet
skal fortsette eller ikke,Vi tenkte foreløpig å forsøke med et nr. i kvartalet.Vi har den tro til folket i våre menigheter at de vil slutte opp om
bladet slik at vi kan fortsette utgivelsen.»

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.

ANDAKT

Under en åpen himmel

For mange har uttrykket «under
en åpen himmel» en spesiell, og
ofte besnærende klang. For mange
med en fortid som speidere, var
slike turer, med overnatting under
åpen himmel, eller kanskje i et telt
eller en gapahuk, noen av
de fineste opplevelse de
hadde. Andre har bodd
under åpen himmel på
grunn av ren nød.
Uttrykket «himmelen
åpnet seg» kan også
Nils-Petter
oppleves på forskjellige
Enstad
måter. Da syndfloden
Frelsesarmeen
kom på Noas tid,
beskrives det som
«himmelens sluser åpnet seg» (1 Mos 7,
11). Når sola bryter gjennom et skydekke,
oppleves dette som om «himmelen åpner
seg» på en helt konkret måte. Skyvene
viker, sola kommer fram og himmelen blir
blå.
I denne teksten leser vi både om en røst
i ødemarken og en røst fra himmelen.
Røsten fra himmelen kan vi lese om tre

ulike steder i evangeliene, og den lød ved
tre ulike anledninger. Men hver gang den
lød, hadde det med Jesus og hendelser
rundt ham å gjøre.
Det skjedde ved hans dåp, som i dagens
tekst; det skjedde da tre av disiplene var
vitne til at Jesus ble herliggjort på et fjell
og det skjedde som svar på et rop fra Jesus
til sin Far. Hver gang var det himmelen
som åpnet seg og så talte Herrens stemme.
I verdenslitteraturen finnes det ett kjent
eksempel på at det lyder en røst fra himmelen. Det er i Ibsens skuespill «Brand»,
og det er stykkets aller siste replikk.
Rollefiguren «En røst» har bare den replikken. Det går et ras i fjellet som river med
seg den stridbare og kompromissløse
presten, og nærmest i fortvilelse roper til
Gud. Da er det røsten lyder: «Han er
Deus Caritatis!» Han er nådens Gud.
At Gud er nådens Gud betyr at også vi
lever under en åpen himmel. Fra en lukket
himmel kommer verken trøst eller nåde.
Men fordi Jesus kom, er himmelen fortsatt
åpen.

Tekst: Mark 1,3-11
En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens
vei, gjør hans stier rette! Slik sto døperen
Johannes fram i ødemarken og forkynte en
omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle
ut til ham. De bekjente syndene sine og ble
døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk
kledd i en kappe av kamelhår og hadde et
lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. Han forkynte: «Det
kommer en etter meg som er sterkere
enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg
ned og løse sandalremmen hans. Jeg har
døpt dere med vann, men han skal døpe
dere med Den hellige ånd.» På den tiden
kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt
i Jordan av Johannes. Straks han steg opp
av vannet, så han himmelen dele seg, og
han så Ånden komme ned over seg som
en due. Og det lød en røst fra himmelen:
«Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg
min glede.»

Nye ytter dør er på Kv ernes kirke
Kvernes kirke har fått nye ytterdører ved hovedinngangen! Riktignok noe
senere enn vi hadde håpet på, men tidsnok til å rekke 125-årsjubileet. En gave
som fellesrådet har mottatt til formålet har vært avgjørende for at dette
kunne bli gjennomført nå. Det har vært et mål gjennom prosessen å gjenskape formen fra den gamle hoveddøren som fremdeles står mellom vindfanget
og våpenhuset. Denne er tatt igjen i alle 3 dørene. Dørene er tegnet, overflatebehandlet og montert av Mork snekkerverksted, mens selve dørene er produsert av Tingvoll dør og vindu AS. Dørene er først satt inn med rå linolje, og
deretter flere strøk med linoljemaling.Tusen takk til alle som har bidratt for å
få til dette!!
Kirkevergen i Averøy

Nattverdkalk
I 1737 brann hovudbygningen i Kvernes prestegard ned til grunnen.
Arkivverdige dokumenter, gjenstandar og historie forsvann i flammane.
Jubileumsskriftet for
Kvernes kirke 100 år
(1993) fortel at det i
«ildebrannens aske» vart
funne sølv.
Soknebodskalken som
var laga av desse sølvklumpane er seinare gått
i arv til hittil 23 sokneprestar i Kvernes kirke!
Nattverdkalken tilhører idag den gamle hovudkyrkja (Kvernes
stavkirke) og vil etter planen få sin plass her på same måte som
brudesølvet frå Hansgården på Kornstad.
Magne Hoem

NORSKE MINNESTENER

• www.stenindustri.no

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
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Kystpilegrimsleia åpnet
Kystpilegrimsleia fra Stavanger til Nidaros
ble offisielt åpnet i sommer. I Europa har
pilegrimsreiser utviklet seg over år. I
Norge er vi i starten av noe stort.Arbeidet med å etablere kystleia har pågått over
flere år og det har vært kamp om å bli
stoppesteder langs leia.
Kvernes har nå offisielt fått status som
stoppested som ett av fem i Møre og
Romsdal. Dette ble markert 21 juni ved at
veteranskøyta «Risør II» anløp Kvernes på
sin ferd mot Nidaros og offisiell markering
fant sted på Kvernes kulturområde.
Gjestene ble mottatt i Kvernes småbåthavn, geleidet til Gamle Kvernes Bygdemuseum der nystekt svele ble servert.
Driftsleder på GKB tok de frammøtte
med på en vandring om sjøavdelingen som
til slutt endte i Kvernes stavkirke. Der fikk
de frammøtte en orientering om stavkirken og fikk overvære det historiske spelet
om Kvernes stavkirke skrevet av Stig
Øyestad. Som aktører var stavkirkens egne
guider som høstet stor applaus. Chris
Clifton og Geir Morten Karlsen framførte
nordmørstoner.
Sokneprest Sigurd Haugen avsluttet den
flotte stunden med pilegrimsbønn.
Averøy kommune ved ordfører Ingrid
Rangønes var vertskap i Klippen der det
ble servert rømmegrøt til ett nesten fullsatt hus. Mannskapet og ledelse på
åpningsferden overrakte driftslederen for

Kvernes stavkirke, Ann Kristin Sørvik,
papirene på at Kvernes er et offisielt sted
på Kystpilgrimsleia.
Dette innebærer et samarbeid med
Kvernes småbåtforening, Gamle Kvernes
Bygdemuseum, kirkene på Kvernes,
Klippen og resterende av kulturaktivitetene på Kvernes kulturområde.
Både det offentlige Averøy, alle aktører på
Kvernes og ikke minst alle frivillige har ett
felles ansvar i å utvikle konseptet Kystpilegrimsstedet Kvernes. Ett av de første
og mest presserende oppgaver er å restaurerer Borgstua, som eies av
Opplysningsvesenets fond, til et enkelt
overnattingssted for pilegrimer.

Olavsklokka på Kvernes
Kyrkjene på Kvernes, Veøy og Edøy er nøkkelstader for
Kystpilegrimsleia, i den delen av Møre og Romsdal fylke som
heilt fram til 1983 tilhørte Nidaros.
Kyrkjene på Kvernes har to kunstskattar som det er verdt å
merke seg. Den eine er Olavsklokka og den andre er altartavla (med Maria). Altartavla viser Maria mor og Marias mor
(Anna) som hegnar om barnet (Jesus Kristus).
Olav den heilage (kongen) og Maria er nær kvarandre i kyrkjekunsten. Mariakirken i Bergen vitnar om dette.
Klårast i vår region ser vi dette i Grip stavkirke der altarskåpet viser Maria mor med St. Olav (t.v sett frå kyrkjerommet)
og St. Margrethe på motsett side. (St. Margrethe er helgen for
sjuke).
Olavsklokka ringer ikkje lenger i Kvernes stavkirke.
Kyrkjeklokkene vart flytta opp i tårnet på nye Kvernes kirke
i 1893. Klokkenen har fått ord på seg for å ha ein skjeldan
vakker klang, og kallar som før inn til gudstenester, kyrkjelege handlingar.
Magne Hoem

Kvernes
kirke
125 år

Vi ønsker alle velkommen til kirkejubileumsuka!
Og om tre år feirer vi hele tre kirker:
Tvillingkirkene Eide og Kornstad (150 år) og
Bremsnes (250 år).
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Olavsklokken i Kvernes kirke har årstallet 1793, og er kan hende
omstøpt i 1793. Denne Olavsklokken har som de andre et relieff av
helgenkongen Olav den hellige.
(Foto: Magne Hoem)

Kvernes kirke 125 år
Onsdag 29. aug:
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.
Fredag 31. aug. kl. 20.00:
Jubileumskonsert, lokale kor, solister, grupper.

Menighetsbladet for Averøy og Eide

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.

Prestesituasjonen i
Averøy

Tur til Nepal påska 2018

Så ble det endelig tur til Nepal.
En reise jeg har tenkt på noen år, ja helt
Mange har nok fått med seg at
siden jeg møtte Bimala Pokharel høsten
sokneprest Magne Hoem går
2010. Hennes hjerte og engasjement for
av med pensjon i høst. Han og
sexmisbrukte jenter i Katmandu og
hustru Ingrid Mari Amundsen
Nepal, gjorde sterkt inntrykk. Det inspiflytter ut av sokneprestboligen
rerte til å starte bruktklærmarked på
på Kvernes snart. Det betyr at
Rangøya, første gang i 2011, siden ble det
en trenger ny prest på Averøy.
arrangert annenhvert år (4 ganger til
Som en foreløpig løsning har
sammen) Inntekten har gått til Higher
prosten bestemt at nytilsatt
Ground (til sammen ca kr.145 000)
kapellan i Kristiansund, Andre
Å få reise på tematur og se prosjektene
med egne øyne var stort. Bjørn Ødegård Den norske gjengen i Nepal... og noen lokale i bakgrunnen... Øvrebø, skal ha tjeneste på
Averøy med 50 %. Han vil ha
var reiseleder for 12 gang denne
ansvaret for konfirmantene, og
påska.(Himalaya reiseclub.) Han har jobbet i oppmerksomhet i et annet menighetsblad.
Katmandu i 6 år, lærte seg språket og jobbet som Turen på 12 dager var fylte av sterke og flotte ha en del gudstjenester.
Tommy
lærer på den internasjonale skolen for pionerene opplevelser, og jeg anbefaler turen på det varmeste.
i United Mission of Nepal.
Vi ønsker
Tone Elisabeth
Odd Hoftun, kraftverksingeniøren, reiste til
alle våre lesere
Nepal i 1959, for å bygge sykehus i Tansen. Han ble
en best mulig høst
kontakta av jordmor Ingeborg Skjervheim med
spm.om han kunne hjelpe til med å bygge sykehus.
Neste nummer av
De har vokst opp sammen i Hallingdal. Mannen André Øvrebø
Menighetsbladet kommer i
som allerede da var engasjert i å bygge kraftverk i har blitt ny
postkassene ca. 6. des. Da
Uriskaret, sa ja til dette. Hoftun ledet også driften kapellan i Krismed 24 sider, og sammen
av sykehuset i starten, med støtte av UMN og tiansund og promed Frænas menigheter.
Tibetmisjon. Det ble også etablert sykepleierskole stiprest i ytre
Siden vi da trenger litt
ved sykehuset.
Nordmøre. Han
Odd Hofftun hadde en ide om at den beste måten ble ordinert i
lenger tid på sammensetå gi bistand på, var å hjelpe innbyggerene i landet Kirkelandet kirtingen av bladet, hadde det
til å klare seg selv. Fokuset er og har vært LANG- ke 26. august.
vært greit å tilsendt stoff
SIKTIG OG BÆREKRAFTIG:
Han var prestepå plass til ca.
Han fikk derfor også etablert yrkesskole i Butwal, vikar i Kristian10.
november.
slik at Nepal skulle få sine egne fagfolk.
sund i 2017 og
Redaktøren
Med god hjelp fra Norge ble det også bygget
trivdes så godt at han søkte da det ble
kraftverk. Under byggingen ga det gode arbeidsog
redaksjonskomitéen
ledig kapellanstilling. Han likte det åpne
plasser til befolkningen lokalt.
lynnet blant folk og ble sjarmert av det
Siden Magne slutter i høst, får derfor
Turen var flott lagt opp, og vi fikk se mange pronordmørske været. (Det tyder godt i André som prostiprest oppgaver på
sjekt,og møte kulturen i landet. Sterkest inntrykk
på meg var nok det å se og møte Bimala Pokharel disse tørke- og pøsregntider...) Derfor Averøy. Han vil ha ansvaret for konfirog jentene på Higher Ground, Møtet med den ønsket han å komme tilbake til Nord- mantene dette året og han vil ha en del
tøffe damen Fulmaya Tamang i landsbyen Dhulikhel møre. I studietiden (gikk på MF) var han gudstjenester utover høsten.
Øvrebø er musikkinteressert og har
var rørende. Hennes livshistorie er utrolig og engasjert som frivillig i Trefoldighetskirken, der konfirmanter og det diako- sunget i mange kor og spiller selv piano.
sterk.
Med to tomme hender har ho klart å starte sin nale tiltaket «Værestedet» med guds- Han er også hundeinteressert og håper
egne bedrift med cooperative og overnattings- tjenester og matservering var hans at han etter hvert kan skaffe seg hund
og bli med i en hundeklubb.
sted. Dette er dog en egen historie og kan gis oppgaver.

Ny prest på Averøy

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
Søndag 2. september – 15. søndag i
treenighetstiden (sit)
Luk 10,38-42 Jesus hos Marta og Maria

Kvernes kirke kl. 11.00
Jubileumsgudstjeneste i forbindelse med
kirkens 125-årsjubileum.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth og Stormo. Utdeling av 4-årsbok.Takkoffer. Nattverd. Kirkebakkekaffe.
◆
Søndag 9. september – 16. sit
1 Pet 4,12-19 Når en kristen lider

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Haugen. Konfirmantpresentasjon. Nattverd.Takkoffer.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Sigurd Stige i forbindelse med
Normisjonens Rangøystevne.
◆
Søndag 16. september – 17. sit
Luk 7,11-17 Jesus vekker opp enkens sønn

Langøy kapell kl. 11.00
Høymesse v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store v/Hoem
og Stormo. Utdeling av 4-årsbok.
Konfirmantpresentasjon.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. 50-årskonfirmanter.Takkoffer.
Nattverd.
◆
Søndag 23. september – 18. sit
Matt 8,5-13 Offiseren i Kapernaum

Kvernes kirke kl. 11.00
v/Hoem og André Øvrebø. 50-årskonfirmanter. Konfirmantpresentasjon.Takkoffer.
Eide kirke kl. 19.00
Dansebandsgudstjeneste v/Fuglseth og
Bjørns Orkester.

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth og prost Aarset.Takkoffer.
Nattverd. Etter gudstjenesten blir det
markering av ferdigstilling av ny del på
Eide nye kirkegård.
◆
Søndag 7. oktober – 20. sit
Mark 10,2-9 Ekteskap og skilsmisse

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/Hoem. Nattverd.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 14. oktober – 21. sit
Luk 16,19-31 Den rike mann og Lasarus

Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Hoem / prost Gerd Anne
Aarset / Haugen.Takkoffer. Avskjed for
sokneprest Magne Hoem.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth.
◆
Søndag 21. oktober – 22. sit
Ordsp 6,20-23a Forkast ikke det du har lært

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/André Øvrebø / Haugen
/prost Aarset. Nattverd.Takkoffer.
Innsettelse av prest.
Langøy kapell kl. 16.00
Gudstjeneste for små og store v/ Haugen
/ Stormo. Utdeling av 4-årsbok.Takkoffer.
Eide: Ingen gudstjeneste.
◆
Søndag 28. okt – Bots- og bønnedag
Luk 18,9-14 Fariseeren og tolleren

Bremsnes kirke kl. 11.00
Bønnedagsgudstjeneste v/ Haugen.
Takkoffer.

Bremsnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/ Haugen
/ Stormo. Høsttakkefest. Speiderne deltar.
Utdeling av 4-årsbok.Takkoffer.
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Kvernes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Haugen /
Stormo. Lys våken. Nattverd.Takkoffer.
Gaustad kapell kl. 11.00
v/Fuglseth.Takkoffer. Nattverd.
◆
Søndag 18. november – 26. sit
Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/André N. Øvrebø. Nattverd.
Takkoffer.
Eide: Ikke gudstjeneste.
◆
Søndag 25. november – Domssøndag
/ Kristi kongedag
Matt 25,1-13 Brudepikene

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kirke i Fræna kl 11.00
Visitasgudstjeneste i forbindelse med
bispevisitas i Fræna og Eide (Hustadvika).
V/biskop Ingeborg Midttømme og flere av
prestene i området.
◆
Søndag 2. desember – 1. s i advent
Matt 21,10-17 Jesus drar inn i Jerusalem

Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.
Kornstad kirke kl. 19.00
Lysmesse v/Haugen.Takkoffer.
Eide kirke kl. 18.00
Lysmesse v/Fuglseth og konfirmantene.
Takkoffer.
◆
Søndag 9. desember – 2. s i advent
Joh 16,21-24 Angst og glede

Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth og Stormo. 6-årsbokutdeling.
Takkoffer. Nattverd. 6-årsklubb umiddelbart
etter gudstjenesten.
◆
Søndag 4. november – Allehelgensdag
Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Haugen. Minning.
Kornstad kirke kl. 13.00
Minnegudstjeneste v/Haugen.
Bremsnes kirke kl. 16.00
Minnegudstjeneste v/Haugen.

Joh 7,14-17 Den som vil gjøre hans vilje

Matt 14,22-34 Jesus og Peter går på vannet

Joh 9,1-7.35b-38 Mannen som var født blind

Matt 5,13-16 Jordens salt og verdens lys

Søndag 30. september – 19. sit

Søndag 11. november – 25. sit

Eide kirke kl. 19.00
Minnegudstjeneste v/Fuglseth.Takkoffer.
Nattverd.
◆
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Kårvåg bedehus kl. 11.00
Høymesse v/Øvrebø. Nattverd.Takkoffer.
Bremsnes kirke kl. 19.00
Lysmesse v/ Øvrebø.Takkoffer.
Eide kirke kl. 11.00
v/Fuglseth. Bibelutdeling til 6. klassingene i
Eide.Takkoffer. Nattverd.
Søndag 16. desember – 3. s i advent
Joh 5,31-36 Gjerningene vitner om meg
Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/Haugen. Nattverd.Takkoffer.

Heder til koristene

Normisjonsweekend på Rangøy
Eide menighets aspirant og
barnekors medlemmer blir
med jevne mellomrom
hedret og takket for innsatsen og medlemsskap i
korene. De som til en hver
tid har vært med i 1, 3, 5 og
7 år får knapp, medalje,
diplom og gode ord... (Foto:
Tommy Stormo)

De som fikk sine hederstegn i 2018, var:
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, Lucy
Eidem, 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 og 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, Zusanne
Braga Storvik, Kristian Sandvik, Ingeborg
Eirin Herskedal
5-årsmedalje (ingen)
7-årsmedalje: Daniella Storvik
Vi gratulerer og takker for innsatsen i
året som ligger bak. Og håper flest mulig
blir med videre og mange nye også blir
med i korene. Øvinger blir også i år på
torsdager kl. 15 - 15.30/16.00.

Kårvåg bedehus
05.09 kl. 19.30 Lars Harberg (NKI)

30. 09 kl. 16.15 (mat) -18.00 Søndagstreff
14.10 kl. 16.15 (mat) -18.00 Søndagstreff
28.10 kl. 16.15 (mat) -18.00 Søndagstreff
11.11 kl. 16.15 (mat) -18.00 Søndagstreff
25.11 kl. 16.15 (mat) -18.00 Søndagstreff
09.12 kl. 16.15 (mat) -18.00 Søndagstreff

Bådalen bedehus
19.-20.09 kl. 19.30 Kolosserbrevet v/Lars
Petter Ødegård (NLM)
07.10 kl. 16.00 Kjell Iversen (NLM)
30.10 kl. 19.30 Ole Chr. Martinsen (NRI)
Ekkilsøy kr. forsamlingshus
02.10 kl. 19.30 Kjell Iversen (NLM)
Henda bedehus
03.10 kl. 19.30 Kjell Iversen (NLM)
Steinsgrenda bedehus
4.-5.10 kl. 19.30 Kjell Iversen (NLM)
Bruvoll bedehus
13.10: Inspirasjonsstevne for Ytre Nordmøre område av NMS. Alle velkommen!
27.10 kl. 12-16 Misjonsmesse (NLM)
16. 09 kl. 16.15 (mat) -18.00 Søndagstreff

7. – 9. september
Fredag 7. sept. kl. 19.30: «Syng med oss»
på Kårvåg bedehus. Song ved koret STIM
frå Hustad og Asmund og Inger Lise
Smenes.Tale og misjonsglimt ved malimisjonærane Aud og Jon Bovim.
Laurdag 8. sept. blir det opne samlingar i
låven på Rangøy:
Kl. 10.00:Temasamling om tilgivelse, ved
Sigurd Stige.
Kl. 12.00 Bibeltime ved Jon Bovim
Kl. 20.00: Delekveld.
Søndag 9. sept. blir det gudsteneste i
Gaustad kapell ved Sigurd Stige. Song
ved Rannveig Gammelseter og Ruth
Solbakk.

Sørheim leirsted
20..10 kl. 15.00 Sørhembasar
Rikardtrøa - husmøter hos Rolf og Laura
30. aug kl. 19.00 / 27. sept kl. 19.00
25. okt kl. 19.00 / 29. nov kl. 19.00
Vevang bedehus
07.09 kl. 18.00 Bedehusbasar.A.O.Halås og
Atlanterhavskameratene. Åresalg, basarbord og matservering.
20.09 kl. 19.00 Harald Skotheimsvik (NRI)
28.09 kl. 19.00 Finnmarkskveld ved Paul
Tore og Håkon Garvo. (IMF
Finnmarksmisjonen ) Mat.
04.-05.10 kl. 19.00 Bjørn Nerland (NRI)
11.10 kl. 19.00 Konrad Frøystad (NRI)
21.10 kl. 19.00 Ragnhild Henden (NRI)
15.11 kl. 19.00 Møte ved Tone og Lars
Olav Leithaug (NRI)
13.12 kl. 19.00 Ole Kristian Martinsen
(NRI)
Kvinneforeningen for NRI og NLM starter
opp 28.08. Kl.19.00 og har møter anna
hver tirsdag enten i bedehuset eller privat.
Ta kontakt med Brit Marie (97487025)
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Country- og gospelkonsert
i Eide kirke - 8. november
Country- og gospelgudstjenesten i Eide i
fjor høst startet en omfattende og veldig
godt mottatt turne for musikerne. Nå er
«Fire & Rain: Country- og gospelkonsert»
tilbake på Eide for å avslutte det hele.
André Gussiås, Mats Nerli, Rolf Erik
Nustad og Hallgeir Solli spiller sine tolkninger av kjente og kanskje mindre kjente
sanger av artister som Johnny Cash, Elvis,
Kris Kristofferson, Dixie Chicks og Garth
Brooks bare for å nevne noen. Med trestemt sang og flott instrumentering er
dette en konsert som passer for alle.
Dørene åpnes: kl.19.30
Konsertstart: 20.00
Billettpris: 200 kr
Eventuelle restbilletter selges i døra
(kort, kontant og vipps
Velkommen!
eller Rannveig (98695042).Vi fungerer
som ei bibelgruppe hvor vi også synger og
deler tanker med hverandre, og har servering.Velkommen!
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Gaustad kapell
22.07
Ludvig Myrstad Strand
18.08 Lucas Harstad-Andersen

VIGDE
DØPTE
Kvernes sokn
22.04 Johan Nikolai Trodal Opøien
John Fredrik Trodal Opøien
20.05 Nellie Vassgård Slatlem
Kasper Haugen Slatlem
27.05 Flora Ingeborg Nordskag
15.07 Daniel Gustad Gulbrandsen
29.07 Martin Rangøy
Mathias Kongshaug
Kornstad sokn
11.03 Nicolai Eide Almås
25.03 Johan Andreas Nørbech Stene
10.06 Iben Skjelland
01.07 Mia Sofie Holm
Noah Tasney Kippernes
05.08 Alma Brekstad Folland
Bremsnes sokn
02.04 Solveig Aandahl-Karlsen
21.04 Amen Ermias
17.06 Ane Skarpnes Røbech
08.07 Isak Solli Stomsvik
Elias Raake
22.07 Ludvig Myrstad Strand
(Gaustad kapell)
05.08 Gunnar Qvam Thordarson
(Nordlandet kirke)
19.08 Loke Farstad Berntsen
Eide sokn
18.03 Ingrid Warvik Ulleland
Sara Agusta Ildhusøy
10.05 Casper Jenssen Kommandantvold
27.05 Isabell Dalheim Langnes
22.06 Max Visnes Eriksen
(Midtigard Visnes)
19.08 Sander Røvik
Kristian Grønås Sandblåst
Inga Aae Ødegård

Kvernes sokn
08.08 Aina Beate Hoset og
Nils Roger Leithe
Kornstad sokn
05.05 Ida Marie Sandø Kleven og
Kim Andre Henden
28.07 Benedikte Skeie og
Rikard Harøy Jensen (Håholmen)
11.08 Marie Kristin Endreseth og
Magnus Fugelsnes (Håholmen)
Bremsnes sokn
23.06 Anne Ingelill Engvik Kronborg
og Lars Øksenvåg
07.07 Marina Iren Kvarsvik og
Trond Gjerde
Maricel Guiang Yadao og
Kurt Wilhelm Bjørgum
Kristine Otterlei og
Frank Brandstad
18.08 Iris Katrine Gautvik og
Eivind Lilleby
18.08 Heidi Hasseløsæter og
Stian Helseth
Eide kirke
29.03
Gretha Karin Larsen og
Odd Roger Solheim
16.06
Ann-Karin Nerland Henøen og
Asbjørn Strand
23.06
Benedikte Smørholm Nerland
og Jonas Robinson
07.07
Ellen Alise Støbakk og
Ole Kristian Sperre (viet i Bergtatt)
18.08 Isabell Harstad og Remi Andersen

DØDE
Kvernes sokn
28.06 Jon Loe f.1924

Nydelen av kirkegården snart «klar»
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Kornstad sokn
07.03 Eivind Moe f. 1931
25.03 Borghild Ingebjørg Kongshaug
f. 1923
27.03 Oddny Synnøve Sandø f. 1952
23.05 Torger Folland f. 1946
07.07 Liv Kjellaug Seljehaug f. 1926
Bremsnes sokn
28.02 Alma Ovidie Johansen f. 1923
18.03 Jakob Torgeir Gården f. 1960
29.03 Jarle Elmar Folde f. 1930
31.03 Liv Bae f. 1930
17.04 Åse Ellingvåg f. 1934
24.04 Oddvar Bjørsnøs f. 1929
07.05 Einar Fjørtoft f. 1922
Gudrun Leonore Karlsen f. 1916
16.05 Mary Knutsen f. 1928
24.05 Hans Emil Farstad f. 1935
10.07 Aud Oliva Vebenstad f. 1942
11.07 Arne Sverre Nekstad f. 1945
08.08 Edel Konstanse Sætrang f. 1923
10.08 Edna Strøm f. 1931
Eide sokn
11.03 Ingrid Naas Nerland f.1984
22.03 Arvid Olai Solheim f.1939
(Gaustad kapell)
22.03 Henny Nerlandsrem f.1923
(Hustad kirke)
26.03 Marie Ingvarda Hammer f.1931
02.04 Grethe Grønås f.1953
11.04 Terje Egil Heimen f.1949
16.04 Ingrid Silseth f.1934
02.05 Åse Lyngstad f.1937
23.05 Jan Gudmund Dreier Sørvik f.32
23.05 Gunnar Duerlund Hansen f.1948
24.05 Iver Egil Toreli f.1939
24.06 Erling Bolli f.1931
24.06 Karstein Inge Nerland f.1951
(Hustad kirke)
24.06 Leif Ingemann Knudsen f.1942
25.06 Kåre Inge Gjendem f.1943
(Myrbostad kirke)
10.07 Tove Halås Skar f.1950
11.07 Marie Bolli f.1922
22.07 Oddbjørn Dagfinn Silseth f.1938
28.07 Olav Brevik f.1925

Det nærmer seg ferdig på Eide nye kirkegård. Når dette leses er det
ikke mye som gjenstår før man sier seg ferdige.
Nærmest på bildet ser vi den delen av den nye kirkegården som blir
navnet minnelund for urner. Her blir urner satt ned, og det kommer
opp plaketter med navnet på den som er død på steinmonumentet vi
ser.
Selve kirkegårdsutvidelsen vil ikke bli tatt i bruk på en god stund ennå,
siden det ble bedre plass på den gamle delen på grunn av fjerning av
skog. Samtidig må også jordsmonnet sette seg en tid, slik at jorda blir
enklere å grave i om noen år. I bakgrunnen ser vi sokkelen til garasjen
som skal bygges i høst, for oppbevaring av utstyr, spyling og slike ting.
De store grusveiene inne på kirkegården asfalteres i høst, slik at de
får en universell utforming. Til slutt skal det også settes opp spredt
belysning inne på kirkegården. (Foto:Tommy Stormo)
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Ny kirkeløper i Eide kirke
Etter mange tiår i tjeneste, har nå løperen i
Eide kirke fått avløsning. Ny løper ble bestilt
for ikke altfor lenge siden, og så kom beskjeden om at 13. august kom firmaet for å legge
den på. Det gamle teppet måtte derfor av
(bildet til venstre) før det nye skulle på. Det
ble skrapet lim til den store gullmedalje, for
slipemaskin kunne ikke brukes, for det ville
medført voldsomt med støv som ville skadet
orgelet.
En regnet med at en måtte male deler av
gulvet, siden teppet ikke var like bredt som
det gamle, men så viste det seg at de hadde
klart å veve det like bredt som det gamle.
Iallfall i midtgangen. Foran i koret og trappa
må man til med malekosten. (Foto:T. Stormo)
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Konfirmantr eunion - br ev et
Konfirmantene av 2014 var samlet til
reunion på Eide bedehus i juni, like før de
går ut av videregående skole og så videre.
Bilder fra konfirmanttiden ble kikket på,
brev som de skrev til seg selv den gang ble
åpnet og lest, uten å røpe om de hadde
rett i det de skrev til seg selv. En trivelig

Konfirmantene anno 2014, pizzakos på
ngdomsklubben og samling i kirka. (Fotos:
Tommy Stormo)
stund, med pizza og snacsk, brus og ikke
minst var Erik Blomstrøm til stede, som
var konfirmantprest den gang. Og sangen i
kirka satt fremdeles!!

Konfirmanttiden i Averøy

Mid da g på ungdomsklub ben
Middag er det Averøy ungdomsklubb starter med for tiden. Her er gjengen samlet for
litt mat, før de skal ut på de respektive gruppene rundt om på Bruhagen og Averøy og
Eide for øvrig. Når dette bladet kommer ut, er det like før nytt klubbår begynner og
en er spent på hvilke aktiviteter man har fått i gang denne gang.Tilbudene er brettspill, dyrestell, fridykking, klatring, motormekk, paintball, puls, skøyter/isaktiviteter, trafikalt grunnkurs og villmarksliv.Følg med på facebooksiden for nærmee informasjon.

Tårnagenter i Eide

En forsøkte en ny overhøringsgudstjeneste
i 2018. Averøykonfirmantene spilte derfor
ut påskeevangeliet med de forskjellige
delene vi kjenner fra Bibelen. Her er det
fisking som pågår, på ordre fra Jesus. Og
garnet ble fullt... (Foto:Tommy Stormo)

6-årsbok på Averøy

«Tre i et tre»

Tårnagentene i Eide hadde samling i vår. Da kikker man selvsagt
litt nærmere på kirka og ikke minst tårnet. Men også orgelet må
både kikkes på og gjerne testes litt. Her er det organist Anders
som viser hvordan det fungerer. (Foto:Tommy Stormo)

På Averøy ble 6åringene invitert til
kirken for å få bok i
juni. Her er gjengen
som tok turen til
Bremsnes fra hele
øya. De fikk boka
Tre i et tre, som
handler om Erlend,
Stian og Tuva som
finner på mye rart,
og begynner på
skolen i begynnelsen av boka.
(Foto:Tommy
Stormo)

