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ÅRET SOM GIKK
2021 var Eide kirkes jubileumsår – vi markerte at kirka vår var blitt 150 år.
Vi hadde planlagt ulike arrangementer gjennom året. Også dette året ble
preget av covid-19 og ulike restriksjoner og retningslinjer. Mange av
arrangementene ble derfor avlyst, men likevel fikk vi gjennomført et flott
jubileumsår med mange gode øyeblikk. Årets første gudstjeneste skulle
vært oppstarten av jubileet, men i stedet laget staben en video med
omvisning i kirka.
I slutten av januar feiret vi gudstjeneste på kirkebakken en kald, vakker og
solrik søndag. I første halvdel av året ble hver dåp gjennomført for seg, i
egne gudstjenester. Første søndag i februar var det bare lov å samle 10
deltakere innendørs. Vi hadde åpen kirke med poster i kirka i stedet for
gudstjeneste, hadde en dåpsgudstjeneste inne og en dåp som ble
gjennomført i et selskapslokale i en låve der 10 stod inne og de andre i
familien stod utendørs og fikk slik med seg dåpen.
Bjørg Myhre kom tilbake som praksisstudent, og vi gjennomførte Kode B
for 6. klasse som tre ulike samlinger for de ulike klassene.
Konfirmantleiren ble gjennomført som bo-hjemme-leir med en hel dag på
Frænabu lørdag og gudstjeneste i Eide kirke søndag. I mars hadde vi to
vanlige gudstjenester før det ble ny nedstenging. Påska feiret vi med åpen
kirke, nattverd for den som ønsket, og strømmet gudstjeneste fra de ulike
kirkene i Hustadvika. Eide hadde ansvar for langfredag dette året.
Konfirmasjonene ble utsatt til høsten, men utover våren og sommeren
kunne vi ha vanlige gudstjenester igjen med ulike varianter av
antallsbegrensninger, registrering, håndsprit ved inngangen og vasking av
benker og andre berøringsflater. Dette gikk også dette året særlig ut over
gravferdene der pårørende måtte invitere et begrenset antall gjester. Også
dette året feiret vi gudstjeneste på Atlanterhavsveien, denne gangen 2.
pinsedag kl. 10.00 i samarbeid med menighetene i Averøy og som en del
av felles jubileumsfeiring for Eide og Kornstad kirker. 17.- maifeiringen
var også dette året annerledes, uten barnetog og andre arrangementer, men
dette året med en gudstjeneste i kirka. Deler av året var det mulig å ha
andakt på sykehjem og andre institusjoner, andre deler ikke. Vi hadde
gudstjeneste i den nye gapahuken på Halåssetra i juni.
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Vi inviterte barnehager og skoler i soknet til å være med på ei
jubileumsutstilling. På forkant fikk de tilsendt litt informasjon om kirkas
historie og bilder fra kirka, og ble bedt om å komme med ulike bidrag. I
tillegg fant staben fram historiske gjenstander i kirka, vi lånte en samarie
fra Kvernes, og menighetsrådet spurte Trygve Olav Nås om å lage en
blomsterdekorasjon. Utstillingen hadde åpent i juni, og deler av den stod
også framme hele resten av året. Vi fikk inn flotte bidrag fra skoler og
barnehager, og barnehage- og skolebarn kom også og så på utstillingen. De
ble i tillegg laget en film slik at en kunne se utstillingen digitalt. Barna
som deltok fikk is i premie.
Da jubileumsuka kom i august var det heldigvis mulig å samle et større
antall utendørs og 50 personer innendørs. Før jubileet var det dugnad ved
og i kirka. I jubileumsuka var det Salig blanding-konsert, åpen
ungdomsklubb, filmpremiere, kirkegårdsvandring, rebusløp for barn, og
samling i sentrum med musikalske innslag og hilsener. Det ble ei
innholdsrik helg. Den nye filmen om Eide kirke ble godt mottatt, og
biskopen kommenterte i sin tale at jubileumsfilm var et kreativt grep som
hun ikke hadde opplevd før!
Selve jubileumsgudstjenesten ble et stort høydepunkt i feiringa for mange,
med deltakelse av biskop Ingeborg Midttømme og prost Olav Gading
Samt andre inviterte gjester. Tross antallsbegrensning i kirka var det
kraftfull salmesang, ikke minst av den flotte nye salmen «Det lysner nå»,
skrevet av sokneprest Ragnhild og tonesatt av organist Anders Robert. I
det fine sensommerværet var det på kirkebakken god stemning rundt de
flotte kakene som var gitt til jubileet.
Innkomne gaver og kollekt/takkoffer i forbindelse med kirkejubileet
beløpte seg til nesten 32 000. Av dette ble en stor gave, 20 000 kr gitt av
én privat giver i menigheten. 2000 kr ble gitt i gave fra Hustad menighet
og Myrbostad og Vågøy menighet. Andre gaver vi fikk var et morelltre og
vase fra Bud menighet, samt blomsterhilsen fra Kornstad menighet.
Strikkekofta med motiv av Eide kirke ble gitt av Inger Anne Morsund til
Eide menighet i forkant av jubileet. Denne ble vist fram under jubileumshelga og på Facebook og fikk veldig mange positive kommentarer.
Menighetsrådet hadde planlagt å gi den som gave fra menigheten til
Ragnhild, men det har ikke kommet regning, selv om den er etterspurt, så
da er det i alle fall en gave til Ragnhild.
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Det var ellers gledelig at et par nødvendige vedlikeholdsoppgaver i Eide
kirke ble utført i tide til jubileumshelga: Orgelet ble vedlikeholdt/
oppgradert, og nordøstveggen mot parkeringsplassen ble malt. Tømrer
Holden hadde oppdraget med veggen, og Santiago sto for mye av malinga.
Konfirmasjonene ble igjen gjennomført dobbelt opp – seks gudstjenester –
18. og 19. september, og like etter tok vi imot nye konfirmanter og drog på
pilegrimsvandring på Kvernes sammen med Averøy-konfirmantene. 25.
september opphørte alle restriksjoner, og vi trakk et lettelsens sukk som
viste seg å være midlertidig, ettersom de ble innført igjen i midten av
desember.
Hvert år får de som ble konfirmert i Eide for 50 år siden mulighet til å ta
turen til Eide for å mimre litt. I 2021 var datoen for samlinga 10. oktober.
De tre som ble utfordret av kullet til å bidra i planleggingen var: Arnfinn
Lien, Ellinor Lillevevang og Anders Magne Naas. De bidro til at alle
hadde noen å melde seg på til og føle seg sett av. Invitasjonene ble sendt ut
i juni. Ellers er det veldig flott å ha hjelp til å finne alle navnene til de
utflyttede. I 2021 var det, som gjennom mange år, Klaus og Bodil Eide
som med stor erfaring igjen gjorde dette arbeidet. Søndagen var det
samling til gudstjeneste med behørig presentasjon av de unge 50årskonfirmantene. Felles bilde ble også tatt. Samlingen til middag søndag
var lagt til Visnes Grendahus. Sosakjøtt fra Mix-kiosken i Bud og kaffe og
medbragte kaker var rammen om det vi håper var en trivelig markering.
Det var 22 stykker som møtte til gudstjeneste og middag.
På høsten feiret vi høsttakkefest og delte ut 6-årsbok. 10. oktober feiret vi
dialektgudstjeneste – en hel gudstjeneste på Eidedialekten!
Sokneprest Ragnhild søkte på og fikk tildelt Olavstipendet for 2022, og på
slutten av året fikk vi den gode nyheten om at Stig Kjenstad kom for å
være vikar. Ragnhild skal forske på menigheters facebook-sider, blant
annet inspirert av Eide menighets side som har vært drevet siden 2012 og
fått ny betydning og oppmerksomhet i korona-tiden.
Menighetsrådet vedtok nytt misjonsprosjekt: Misjonsalliansens arbeid i
Bolivia.
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Desember ble preget av nye restriksjoner, og igjen ble det gjennomført en
digital skolegudstjeneste som noen av skolene deltok på. Gudstjenestene i
jula kunne vi være 50 til stede på. Krybbespillet ble gjennomført, men i en
strømmet gudstjeneste med noen få barn som deltok. Heldigvis så den nye
omikron-varianten av viruset ut til å ikke være like alvorlig som de
tidligere variantene, slik at alvoret i situasjonen ikke var like stort da vi
gikk inn i 2022.

II

EIDE MENIGHETSRÅD 2019-2023
Leder: Arnfinn Magne Ugelstad
Nestleder: Inger Kristin Kristiansen
Sekretær: Anders Røynstrand
Øvrige medlemmer: Rita Helen Fjærvoll, Birgit Leirmo og Åsta Søvik
Varamedlemmer:
1. vara: Mona Line Hansen Berg
2. vara: Roger Oddvar Eide.
3. vara: Inge Tony Eidsæther Nås.
4. vara: Trygve Olav Nås.
5. vara: Heidi Rønstad.
Representanter i Hustadvika kirkelige fellesråd: Rita Helen Fjærvoll og
Birgit Leirmo.
Representant i diakoniutvalget i Hustadvika: Åsta Søvik
Representant for barne- og ungdomsarbeid: Trygve Olav nås
Representanter i styret i stiftelsen Gaustad kapell: Rita Helen Fjærvoll og
Anders Røynstrand
Kirkens nødhjelp-kontakter: Birgit Leirmo og Inger Kristin Kristansen
Representant i menighetsbladkomiteen: Mona Line Hansen Berg

III

KIRKELIGE TILSATTE I EIDE MENIGHET.
1. Ragnhild Annie Fuglseth – sokneprest. Frikjøpt i 30 % som tillitsvalgt
2. Anders Robert Sandvik – organist – 100 % stilling
3. Anne Lise Johnsen – daglig leder / ass. kirkeverge i Hustadvika 100 %
stilling
4. Tommy Stormo: Trosopplærer i 30 % stilling – permisjon. Klokker –
10 % stilling. Sekretær for fellesrådet – 10 % stilling. Prestevikar – 30
% stilling.
5. Santiago Huanca Chura: Kirketjener – 30% stilling. Vikar for
trosopplærer i 30 %.
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IV

BLOMSTERFONDET
Eide menighet har fremdeles et eget blomsterfond - stiftet i 1985. Det har
vært brukt ved 26 begravelser og bisettelser. Midlene som kommer inn
blir brukt til beplantning og forskjønnelse av kirkegårdene i Eide
menighet, samt blomsterpynt i Eide kirke. Blomsterfondet administreres av
daglig leder i Eide, ass. kirkeverge i Hustadvika. Det er menighetsrådet
som bestemmer bruk av midler. Fondets regnskap føres av kommunen og
revideres også gjennom dem. Fondets styre er menighetsrådet. Vedtak om
bruk av midlene skjer der. Som tidligere nevnt er midler i år brukt til de
vanlige blomsterpyntingene i krukker og på alter. Ved årets slutt 2021 var
det 203000 kr innestående. Lite var brukt i løpet av året, men det ble
montert utekontakter for vanlig strøm ved sakresti-inngangen og ved
hoveddøra og blomster til pynt ved de digitale gudstjenestene vi hadde i
tillegg til de vanlige. Jubileet ble også feiret med nye søppelkasser inne på
kirkegården, både i hekken og ved bårehuset. Pr. 31.3.2022 innkommet
17267. Saldo 31.3. 220214.
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MENIGHETEN I TALL
Gudstjenestearbeidet:
Gudstjenester på

2021
47

2020
36

8

15

1003
25

2456
15

573

311

2019
42

2018
49

2017
42

2016
42

2015
42

9

11

16

11

4186
31

5144
36

4629
41

4300
41

875

1015

1074

1243

2018
28
43

2017
38
40

2016
43
50

2015
34
41

søn- og helligdager

Andre
gudstjenester
Totalt antall delt.
Antall gudstj.
med nattverd
Totalt antall
nattverdgjester

4515
40

Kirkelige handlinger:
Dåp
Konfirmasjon

2021
26
42

2020
20
44

2019
37
44
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Vielser
Gravferd

4
29

7
35

9
27

10
29

4
34

12
37

10
28

Kollekt og innsamling
Det har i 2021 kommet inn 22578 kroner i kollekt. Mye har nok gått
direkte på Vipps til hver enkelt sitt hjertebarn. Det er likevel et faktum at
Vipps ikke bringer like mye inn som den gode gamle kollekten enten i
benkene eller ved utgangen.

VI

TROSOPPLÆRING
Også i år var trosopplæringsarbeidet preget av restriksjoner og
smittevern, men de fleste tiltakene har blitt gjennomført i
smittevernvennlige varianter.

Alder
0->

Tiltak
Dåpssamtale og
dåpsgudstjeneste

Samlinger i 2021

Deltakere
26 dåp m/
om lag 30
gjester i
hver.
Babysang 1 gang, babyene ble Babysang: J:
invitert til åpen kirke for de
1
minste som en alternativ
Åpen kirke:
samling
G: 4
J: 1
En samling på høsten med
12 stk.
sangstund, matservering og
stasjoner i kirka

0

Babysang

1-3

Åpen kirke for de
minste

3-5

Juleverksted

Ble til bålpannesamling med
utdeling av poser med
formingsmateriell

4

4-årsbok og 4årsklubb

Klubbsamling på høsten og 2
gudstjenester med utdeling

Utdeling
Smekke

Tøyboka
”Hvem har
skapt?”

1 år: Tøyboka
”Min
godnattbok”
2 år: ”Min
bok om
skapelsen”
3 år: Boka
”Måne og sol,
skyer og
vind” med lyd
G: 1
Pose med
J: 1
juleverkstedI tillegg flere materiell
eldre barn
Klubb: J: 6
”Linda og den
lille kirka”
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4-6

Banas misjonsdag

Gjennomført

5-6

Kirkerottene

3 samlinger på høsten?

6

6-årsbok og 6årsklubb

1 samling på høsten og 2
gudstjenester med utdeling

6-7
9

Fastelavn
Tårnagent

6-9
10-13

Hakasleppet
(happening for
barn, gjerne med
innleid artist e.l.)
Syng med –
jubileumskor

Avlyst pga. korona
Forsinket et år. En samling på
våren og en på høsten, deltok
på en gudstjeneste
Rebusløp i Eide sentrum ble
gjennomført i forbindelse med
jubileet

6-12

11/12

Kode B
LysVåken
Bibelutdeling

14

15

13-16

18

Konfirmasjon

Barn ble invitert til å være
med på jubileumskor

LysVåken forsinket med 1 år.

Ingen i
målgruppa
Ca. 20 stk.
totalt
Klubb:
J: 2
G: 4
Eide – bok:
16 stk.
J: 5
G: 7

”Klappe for
deg”?
”Tre i et tre”

Boka ”skatten
i liljedal”

J: 8
G: 3

J: 7
G: 1
Iflg. bilde fra
jubileeet
Ikke arr.
Linjal
8
Boka ”Jakten
på Juliana”
23
Konfirmantbibelen
Kors
Bønnekort

Gruppesamlinger,
fellessamlinger, filmkvelder,
pilgrimsvandring, leirdag,
lysmesse,
presentasjonsgudstjeneste,
samtalegudstjeneste delt i 3.
6 konfirmasjonsgudstjenester.
Konfirmantreunion Ikke gjennomført pga. korona, mangler for 2020 og 2021konfirmantene
Ungdomskvelder / Avlyst pga korona m.m.
ungdomsgudstjene
ster
18-årstreff / brevet Avlyst pga. korona, mangler
for 2016- og 2017konfirmantene
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Trosopplæringstiltak som ikke ble planlagt gjennomført: 9-10:
Globusagentene, 10 år: Ministrantkurs, 13: Intro, 13-15: Vip-kurs,
15-18: Ungdomsleir
Konfirmantarbeidet:
Konfirmantene har også i 2021 hatt undervisning på Eide bedehus i
tillegg til i kirka, vi har vært på pilgrimsvandring på Kvernes og hatt
”leirdag” på Frænabu. Noe undervisning har blitt avlyst eller flyttet.
Konfirmasjonene og samtalegudstjenesten ble flyttet til høsten og delt i 6
konfirmasjonsgudstjenester og 3 samtalegudstjenester. Det ble senere
oppstart med nytt kull på høsten på grunn av disse utsettelsene.
Presentasjonsgudstjeneste og lysmesse kunne gjennomføres som normalt
ettersom det var noen måneder på høsten uten restriksjoner. Konfirmanter
og foreldre har vært positive og fleksible, og staben har stått på for å få
gjennomført ekstra gudstjenester.

VII DIAKONI
Vi gleder oss over tilsettingen og innsettelsen av Toril Krakeli Holm som
diakon i Hustadvika, og viser til hennes rapport for perioden hun har
virket i stillingen, august-desember 2021. Rapporten er tilgjengelig å lese
sammen med årsmeldingen og på www.eidemenighet.no. Blant annet
arrangerte hun i samarbeid med diakoniutvalget temakveld om sorg i
forbindelse med allehelgen for hele Hustadvika i Eide kirke.
Menighetsrådet er representert i diakoniutvalget i Hustadvika. Det har
vært færre andakter på institusjonene på grunn av smittevern, men prest
eller diakon sammen med organist har vært på dagsenteret og Furutoppen
hver tredje uke og på dementavdelingen annenhver uke når det har vært
mulig. Prest og diakon har hatt tilbud om samtaler og besøk for den som
ønsket det.

VIII KOMMUNIKASJON
Eide menighet er aktiv på Facebook-sida Eide menighet, og Ragnhild har
drevet kontoen @eidepresten på Instagram og Facebook. Vi har brukt
YouTube-sida Kirka i Hustadvika, kirkaihustadvika.no og eidemenighet.
no. Det har vært hengt opp plakater og annonsert i avisa. Menighetsbladet
har ikke kommet ut dette året.
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IX

KIRKEMUSIKALSK ARBEID
Korarbeidet
Kirkens to barnekor, aspirantkor (1.-3. klasse ) og barnekor (4.-7. klasse)
ble også berørt av Covid-19 og det har vært vanskelig å opprettholde
normale drift med mange barn samlet både ved korøvelser og
opptredener. Men vi fikk vist oss frem ved kirkens 150-årsjubileum ved
opptreden både i kirken og på utescena i sentrum. Barnekorene fikk også
være med å promotere to nyskrevne sanger/salmer («Det lysner nå og
«Kjerkå vår») av Ragnhild og Anders Robert som ble fremført i
anledning 150-årsjubileet.
Konserter
Barnekorene har hatt tradisjonelt en konsert pr. semester i tillegg til at det
har vært adventskonserter i kirken der kor/korps har arrangert konserter.
Denne virksomheten har imidlertid ikke vært mulig å gjennomføre pga
Covid-19.
Årets adventskonsert skulle etter planen gjennomføres med både kor- og
korpskonserter, men en ny pandemibølge slo innover oss og disse ble
derfor avlyst før jul.
Lokale utøveres medvirkning
I menigheten har vi flere flinke utøvere både instrumentalt og vokalt som
har bidratt ved gudstjenester, konserter o.l. Astrid Flugstad trompet og
Toril Kristiansen er stadig til stor glede. Vi har også ved noen
gudstjenester benyttet en liten messinggruppe bestående av barn fra
Hustadvika skolekorps til å delta med spill i gudstjenesten. En vil også
forsøke å utvide aktiviteten med barns musikalske medvirkning ved f.eks
gudstjenester o.l. kirkelige arrangementer.

Eide menighets aspirant- og barnekor
Det har ikke vært avviklet årsmøte for Eide menighets barne- og
aspirantkor siden i 2019/20:
Siste valgte styre har sittet fra

Konstituerende styremøte 22.oktober 2019
Valg av styre med funksjoner ble valgt som følgende:
Leder:
Britt Helen Strand
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Nestleder: Else Marie Husveg Huanca
Kasserer: Anette Reitan Bolli
Sekretær: Gunvor E. N. Gjerde
Styremedlem: Gunnhild Eide Halås
1. vara: Heidi Sjølie, 2. vara: Mona Gjerde
Styret har 2019 har sittet som interimsstyre årsmøteperioden.
Medlemstall ved oppstart 2021
Høsten 2021
Barnekoret: 8
Aspirantkoret har ikke vært i virksomhet med sine torsdagsøvelser
i årsmøteperioden bortsett fra noen enkeltøvelser i forbindelse med
opptreden. Men både aspirantkormedlemmer og barnekormedlemmer har
vært invitert til å delta ved enkelte gudstjenester og arrangementer i
menigheten. Under 150-års markeringen for Eide kirke deltok barn både
fra barnekorene og andre frivillige under jubileumsgudstjenesten og ved
markering på utescena i sentrum. Dette var et sammensatt kor i anledning
jubileet.
Barnekordriften har under pandemien vært utfordrende men vi håper og
satser på å kunne rekruttere nye kormedlemmer når ting vil bli mer
normalisert.
X

DAGLIG LEDERS REDEGJØRELSE FOR 2021 OM STAB OG
ARBEIDSFORHOLD.
Året 2021 ble nok et år utenom det vanlige. Likevel har alt vært omtrent
ved det gamle. Fast stab i Eide, med stor arbeidsinnsats på alternative
måter gjennom året. Utrolig mye tid har gått med til å endre planer
underveis. Det har fungert utrolig bra og vi har stort sett hatt helse til å
jobbe. Dog med en del fravær i påvente av testresultater fra både Averøy
og Hustadvika. Vi må dog ikke glemme at dette var år nr. 2 fra vi ble en
del av Hustadvika kirkelige fellesråd og ble et større felleskap uten
egentlig å få satse helt og fullt på samarbeid. Spennende, krevende og
utfordrende å skulle prøve å gå i takt uten å få bli skikkelig kjent med
hverandres måter å være menighet på. Men gledelig å få et større bilde på
menighetsarbeidet i en større kommune.
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XI

AVSLUTNING
2021 har vært et år med håp, skuffelser og gleder. Vaksinen for covid-19
gjorde livet tryggere. Restriksjonene forsvant og kom tilbake. Mye måtte
avlyses, endres og utsettes. Høsten ble travel fordi en skulle rekke mange
kirkelige handlinger som hadde vært utsatt. Det har vært stor glede å få
gjennomføre dette, men også en belastning for staben.
Som vanlig har året vært fullt av gode møter med mennesker, med
bibeltekstene, med fellesskapet i gudstjenesten, bønn og salmesang, liv og
røre, latter og lek. De frivillige, staben menighetsrådet har gjort en ekstra
innsats også dette året med kompliserte rutiner knyttet til registrering,
påmelding og annet smittevern. Benkene i kirka har blitt vasket flere
ganger enn de sannsynligvis har godt av.
Jubileet ble feiret på vår måte – og med stor takknemlighet for kirka vår
og alt den har gitt oss. Vi kan være stolte over kirka vår og menigheten
vår. Filmen som ble laget av kirka viser mangfoldet, åpenheten og
tradisjonene som preger menigheten. Vi tar med oss forfedrenes kamp for
å få kirke til Eide, generasjonene som trofast har søkt til kirka, og
potensiale for å fortsette å utvikle menighetsarbeidet. Vi avslutter med
salmen "Det lysner nå" som ble skrevet til jubileet, og som også bærer i
seg håpet om gode tider for landet vårt og for kirka
♪ Det lysner nå
av Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik
Det lysner nå – en soloppgang
har begynt i øst et sted.
Når fjorden blir et speil av morgenlys
tar fuglevinger dagen med.
Et åretak – og båten glir fram
over søndagsstille fjord.
Fra kirketårnet høres det klokkeklang:
kom inn, her er det dekket bord!
I kirka høres salmesang
- så et øyeblikk av ro.
Snart sildrer vannet, barna bæres fram
til dåpens nåde, håp og tro.
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Og gjennom livet kommer vi hit.
Våre hjerter fryder seg
med konfirmanter, dåpsbarn og brudepar.
De blir velsignet på sin vei.
I skumringstimen tennes det lys
i takknemlighet og savn.
De står med skinn av varme og kjærlighet
og graver bærer kjente navn.
Du Gud, som gav oss kirka vår,
skog og åker, fjord og fjell
For alt her som vi fikk vil vi takke deg
Når dagen stille går mot kveld.
Når mørket kommer, våker du.
Og om natten føles lang –
er du der Gud, og hører vårt sukk, vår bønn
- og tar i mot vår klagesang.
Gud, alt står skrevet i din bok.
Alle dager finnes der.*
Og mens vi sover maler du morgenen.
Til alle tider er du her.
* Sal 139

For Eide menighetsråd 2019-2023: Eide, mars 2022
Ragnhild Fuglseth, sokneprest i permisjon (sign.)
Arnfinn Ugelstad, menighetsrådsleder (sign.)

13

