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Bilder fra diverse
aktiviteter vi holder
på med, ting vi deler ut, som
familien kan abonnere på og logoer til aktiviteterer vi inviterer til... Følg med i postkassa di, på Facebook, i avisa... ditt barn blir
nok invitert til et eller annet snart... :-)
I skrivende stund er det like før konfirmantsesongen
2018-2019 setter i gang. De første brevene med invitasjon til 4-årsklubb og 4-årsbokutdeling i Eide er sendt ut
og en ser en travel høst foran seg på kalenderen. (Se de
to neste sidene.) I år holder vi oss stort sett til det gode
og gamle, ting som er eller burde ha vært innarbeidet
blant befolkningen. Men her og der forsøker vi oss kanskje på nye varianter og vrier som kanskje passe bedre
for våre barn og ungdom - og derav også voksne.
For det er ikke tvil - også det siste året har vi sett at foreldre/foresatte betyr uendelig mye for om barn og ungdom fakiskt deltar på alt det vi i trosopplæringen holder på med.
Om voksne er positive til at de unge skal få være med på artige, lærerike tiltak av ulike slag, så er det meget sjelden at det er
ungene det står på. I min tid som trosopplærer i Eide og Averøy
kan jeg nok telle på en hånd dem som har kommet med en negativ holdning og beholdt denne gjennom hele opplegget og muligens gått hjem «sur og grinete». Iallfall slik jeg har sett det selv.
De voksne har kanskje hørt noe annet hjemme, men da er det
viktig å få tilbakemelding om dette også... Ellers er tilbakemeldingene fra de voksne som følger ungene sine til tiltakene våre til
dels svært gode. Både på sms, facebook-messenger og «møte på
bua» får jeg beskjed om at ungen kom hjem «veldig fornøyd»...
Dette har vi som holder på med trosopplæringen på forskjellig
vis veldig lyst at flest mulig skal få oppleve. Dessuten: De fleste til-

tak har man bare ett eneste forsøk på. Det er en gang og ikke
mer.
Her kommer kanskje idrettslag, musikkorps og andre inn også. De
har som oftest både en og kanskje flere treninger og øvinger hver
eneste uke, gjennom hele skoleåret.Vi forsøker komme inn med
ett eneste tiltak i den eller den aldersgruppa, og når tilbakemeldingene er at de unge prioriterer idrett og musikk fordi de ikke
føler de kan ta fri...Vel... Kjære idrettsledere og musikkfolk - jeg
håper at dere er åpne for at de unge kan delta på andre ting en
gang i løpet av året. Uttal det gjerne også, ikke bare anta at de
unge og deres foresatte skjønner og vet dette i så fall... På forhånd
hjertelig takk!
Vi gjentar midtsidene våre med en oversikt der du kan finne ditt
barns tiltak i høst/vår. Denne midtsiden må du gjerne nappe ut og
henge på kjøleskapet, og allerede nå sette av dato og tid til det vi
inviterer til i år for ditt/dine barn og unge.Vi vil selvsagt sende ut
invitasjoner til alle enkeltarrangementer og før de med litt lengde (babysang, Friends/Fredagsklubben o.l.) med aktuelle datoer
og steder å finne informasjon om nye datoer.
Vi vil gjerne også slå et slag for de mange kontinuerlige tiltakene
som finnes, søndagsskoler, barneforeninger, ungdomsklubben osv.
Støtt opp om det som skjer i bygda deres, og om det ikke skjer
der - dra til nabobygda.
Vel møtt!
Tommy Stormo - trosopplærer i Averøy og Eide

EIDE: Vil du vite mer om tilbudene som er nevnt her, kanskje du har lyst til å være med som leder på noen
av dissse eller kanskje starte noe nytt for ett eller flere årsklubb? Ta kontakt med trosopplærer Tommy
Stormo på tlf 909 56 111 eller send en e-post til trosopplerer@eidemenighet.no. Følg oss også på Facebook,
Eide menighet eller på vår hjemmeside: eidemenighet.no.
Vi tar forbehold om at de tiltakene som er nevnt her blir avviklet, da noen av dem blant annet er avhengig av at vi får
medhjelpere på plass, som foreldre/foresatte. Kanskje noe dukker opp som vi ikke vet om i skrivende stund også, slik
at vi må bytte dato av en eller annen årsak. Følg derfor med på våre sider på Facebook og så videe, og sjekk invitasjonen når den kommer i postkassa Dette gjelder både Eide og Averøy!
AVERØY: Vil du vite mer om tilbudene som er nevnt her, kanskje du har lyst til å være med som leder på
noen av dissse eller kanskje starte noe nytt for ett eller flere årsklubb? Jeg vet blant annet at det er flere som
kan tenke seg et sangtilbud for flere årskull.Ta kontakt med trosopplærer Tommy Stormo på tlf 909 56 111
eller send en e-post til trosopplerer@kirkeniaveroy.no. Følg oss også på Facebook, søk opp Kirken i Averøy,
eller på vår hjemmeside: www.kirkeniaveroy.no

Leir på Sørheim
Leir er populært! Sist det var barneleir,
var det stappfullt! Nå arrangerer vi to
leirer på høsten, som vi håper får like
mange deltakere:
28.-30. september: Familieleir på
Sørheim Pris kr: 600 pr. voksen, kr. 200
pr. barn. Barn t.o.m. 4 år gratis.
Påmelding til Mari Seljehaug på tlf. 411 20
398 innen 26. september.

Barnas turklubb
Barnas Turklubb arrangerer tur en lørdag
formiddag hver måned. Vi går tur, spiser
sammen og hører andakt, og av og til har vi
utlodning. Vi samler inn penger til fadderbarnet vårt på Filippinene og i tillegg et
yrkesutdanningsprosjekt for ungdom i
Somalia. (Disse prosjektene skifter hvert år,
og blir bestemt av de unge selv.) Alle barn
er velkommen, og ta gjerne med både foreldre og besteforeldre! Så langt er bare
septemberturen bestemt. Den blir unntaksvis på en søndag og arrangeres 9. september i samarbeid med Framsnakkfestivalen
på Averøy. Ellers annonseres turene våre på
facebook og oftest også i avisa, og du kan
også be om å få mail eller SMS. Det er bare
å ta kontakt med Anne Kristine F. Eide på
mob. 95182844 eller melde seg inn i facebookgruppa.

Tur 9. september
Barnas Turklubb ble spurt om å arrangere
tur med startsted på Bruhagen i forbindelse med Framsnakkfestivalen i september, og det syntes vi var positivt. Turen blir
da imidlertid på SØNDAG 9. september i
stedet for lørdag som er vår vanlige turdag,
og derfor inviterer vi alle søndagsskoler og
alle andre barn og voksne som har lyst, til å
være med oss på tur.
Turklubben har prosjekt hos Kirkens Nødhjelp i år, og nå viser det seg å passe slik at
Bente Hjertenæs, som er regionskoordinator i Kirkens Nødhjelp i Møre og Romsdal,
blir med oss og har andakt og informasjon
på denne turen. Derfor tror vi det blir en
spesielt bra tur!
Vi har ikke alle detaljer på plass ennå, men
følg med i avisa eller på facebook uka før
turen. Det ville vært kjempetrivelig om
mange hadde lyst å være med oss på tur!
Vennlig hilsen oss i Barnas Turklubb
Anne Kristine F. Eide

5.-7. oktober: Barneleir på Sørheim.
Påmelding til Mari Seljehaug på tlf. 411 20
398 innen onsdag 3. oktober.

1-2-3-gaver
En gang i året inviterer Eide menighet
alle som fyller 1, 2 og 3 år det året, til
en gudstjeneste tilrettelagt for de små.
De får også hver sin bok eller cd som
en gave fra menigheten. (Foto:T. Stormo)

Superlørdag i Kristiansund

I april arrangerte menighetene i byen
stor «Superlørdag» i Braatthallen. 1500
mennesker var innom og fikk blant annet
oppleve Ruben Gazki, som fikk folket i
aktivitet (bildet). Søndagsskoler fra
Averøy og trosopplæringen hjalp til på
arrangemente. (Foto:T. Stormo)

Konfirmanttiden - en tid å minnes
Tiden som konfirmant virker så lang og lengre
enn lang ved starten av året. Men så går timene,
samlingene, weekenden, gudstjenestene, tjenestene i gudstjenesten, salmesangen, diskusjonene,
pratene, de gode samlingene, latteren...

Ting det kanskje er litt flaut å være med på, men
som man egentlig innerst inne synes er veldig
fint å få oppleve, gjerne sammen med gode venner og klassekamerater. Her et bilde fra siste
samling med vårens konfirmanter i Eide.

Send dine barn til trosopplæringstiltakene og
de kontinuerlige tiltakene, som søndagsskoler og barneforening. Her blir det mye moro
for de unge. Husk hva foreldre og faddere
lovet ved døpefonten... :-) Her får dere hjelp
til å gjøre nettopp dette...
Velkommen med de unge til trosopplæringens tiltak og våre samarbeidspartneres kontinuerlige tiltak.
Tommy Stormo
Trosopplærer i Averøy / Trosopplærer i Eide

