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Kjære leser
Jeg tror, jeg tror på sommeren…., ja, slik sang en popstjerne for noen tiår tilbake.
Det ser ut til at sommeren med lyse, varme sommerkvelder lar vente på seg i år, men den kommer nok.
Jeg tenker at det kan være så lett for oss å tenke;
«bare det blir slik og slik, ja, da blir det bra.» Så går
dagene og vi bare går der og venter på det vi tror er det
ideelle- og så går kanskje tiden fra oss. Det kan være i
forhold til mennesker vi har rundt oss som vi kanskje
skulle snakket med om viktige saker, det kan være noe
som ligger der uoppgjort eller noe som så absolutt burde
vært ordnet.
Ingen av oss kjenner morgendagen- og vi har mange
visdomsord som minner oss på å leve i nuet, ikke utsette
til i morgen det vi kan gjøre i dag!
Andre ganger kan det være slik at helse og omstendigheter gjør at krefter og overskudd er borte- og en orker
ikke «å ta tak». Da skal det være greit å gi et signal til de
en har rundt seg- og en hjelpende hånd kan føre til noen
små steg videre og gjøre livet lettere å leve.
I dette nummeret av Menighetsbladet kan dere lese om
Formiddagstreff på Frivilligsentralen; et tiltak der en både
kan gi og få. Slike møteplasser er flotte tiltak.
Dere kan også lese om Kirkevalget 2015. Den 14. september skal det avgjøres, ikke bare hvem som skal styre
i kommunen vår de neste fire årene, men også hvem som
skal styre i kirkene våre. Det skal velges i alt 38 faste
medlemmer til de sju menighetsrådene i Rauma og med-

lemmer til bispedømmeråd og
Kirkemøtet.
Det kan være arbeidskrevende å sitte både i menighetsråd og kirkelig fellesråd, men det
å påta seg styringsansvar i Den
norske kirke kan også oppleves
interessant, lærerikt og spennende.
I tiden fremover er det
mange viktige veivalg for kirken vår. Ikke alle hverken kan
eller skal sitte i menighetsråd, men alle som er medlem
i kirka har en funksjon i gudstjenesteliv og menighetsliv.
Bare det at du kommer når det er gudstjeneste, er godt
for deg selv og for menigheten. Kanskje kan du også gi
en hjelpende hånd som kirkevert eller når det skal være
en samling for barn eller unge i kirka?
Jeg ønsker at flere ser at kirka er et sted der vi utgjør
en forskjell når vi er der!
God sommer!
Godt valg 14. september!
Velkommen til gudstjeneste, i kirka eller ute i det fri!
			
Ruth Brennhaug Staurseth
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Prost Erling Nevland
Sokneprest Petter Dahle
Sokneprest John Sylte
Diakon Rune Singelstad
Organist Paul Magne Venås
Trosopplæring Emy Benjamins
Driftsleder Hans Oskar Gaustadnes
Kirkeverge Ruth B. Staurseth
Kontorsekr. Kirsti Rødven

REDAKSJONEN
Ruth Brennhaug Staurset og Kirsti Rødven

Sommar
Sant nok er det mykje dystert å vere vitne til i vår verden,
land og folkegrupper lever i stor naud. Når vi står som
makteslause vitne og høyrer om tida si naud og liding, er
det lett å tenkje at det ser mørkt ut. Vi kan be og vi kan
støtte opp om hjelpearbeidet, men kor langt når det? «Vi
veit at heilt til denne dag sukkar og stønnar heile skapningen saman», les vi i Rom 8,22.

For ei tid sidan høyrde eg om ei kone på eit mindre gardsbruk. Ho levde på midten av forrige hundreåret og hadde
ansvar for det meste heime på garden. Sommaren var for
henne den verste årstida: Tungt arbeid på åker og eng
- seterdrift og mjølkebæring - mykje folk å stelle for og
ekstra lange dagar.
Sommaren kan vere travel. Men for mange av oss er det
vel trass alt ei god tid. Då kjem varmen, det blir ferietid og
avveksling frå det vanlege. Vi gler oss til sommaren og ser
fram til gode dagar. «Den blomstertid nå kommer med lyst
og glede stor, den kjære lyse sommar da gress og grøde
gror...» Salmeboka nr. 841.
Det er så mykje å gle seg over, livet strøymer på. Vi kallar det
gjerne skaparverket, det faldar seg ut med liv og glede. Her er
krefter som vitnar om raushet og skaparglede. Kvifor så overflødig av kvitveis – og så store mengder tiriltunge? «Gå ut mi
sjel og gled deg i Vår Herres store under!» Salmeboka nr. 840.

Men midt i det dystre og usikre, viser Bibelen oss at det
trass alt går mot sommar! Det snudde då Jesus stod opp
frå grava, og det skaut ny fart då Gud sende sin Ande med
fornyande kraft. «Sjå på fikentreet og alle andre tre! Når
lauvet sprett, då veit de av dykk sjølve at sommaren er
nær. Like eins veit de at Guds rike er nær når de ser at
dette hender». Luk. 21.				
Vi er på veg mot Guds evige sommardag, som Karsten
Isachsen seier: «Jeg trodde lenge at jeg gjennom livet var
underveis til livets aften, og at den rosa stripen som ventet i
horisonten var en solnedgang. Men Jesus har sagt at vi som er
i Hans følge, vi har gått over fra døden til livet, og vi er underveis til en morgen. Vi er underveis til en soloppgang, hvor Gud
skal bli alt i alle. Vi er underveis til Guds evige sommerdag.»
Det er godt å ta imot sommaren. Han er god i seg sjølv, vi
gjer lite frå eller til – det er all grunn til å ta imot og gle
seg i «Vår Herres store under»! Dessutan – i følgje med
Jesus kan vi sjå på sommaren som forsmaken på framtida
frå Gud. Det går ikkje mot haust og solnedgang i Guds rike,
det går mot sommar!
						
Petter Dahle

Formiddagstreff i fellesstua Vangstun
Hver tirsdag og torsdag er det Formiddagstreff i Fellesstua
på Vangstun fra 11:00 til 13:00. Det blir servert varmmat,
kaldmat, sveler og kaffe/te. Vi er 3 frivillige som drifter
kaféen i regi av Rauma Frivilligsentral. Det er jeg, Bernd
Schulz og Geir Larsen. Vi er en fin gjeng som kommer
sammen til et hyggelig lag. Formiddagstreffet er åpent
for alle og vi har plass til flere.

Her ser vi fra venstre frivillig Bernd
Schulz, frivillig Geir
Larsen, Oddbjørg
Rønning, Bjørg
Moa, Marie Mælen,
Margrethe Sæth
(delvis skjult), Gerd
Jørgensen og leder
Kairith Kvarsnes.

Målet er at alle skal trives, med god mat og en kopp kaffe
eller te, og til en god prat. Brukarene har uttrykt at det er
kjekt å komme sammen å spise sammen med andre. Treffet
er veldig sosialt og det er en fin stemning der vi blant annet
spiller kurong. For en rimelig penge får du god mat og drikke.
Fellesstua har nylig gjennomgått en oppussing. Nå er
lokalene lyse og fine, noe som innbyr til trivsel.
Alle er hjertelig velkommen.
Artikkel og foto av: Frivillig Ståle Stavem

Her morer vi oss med kurong. Fra venstre
frivillig Geir Larsen, leder Kairith Kvarsnes
og David Vikås.
Her ser vi fra venstre leder
Kairith Kvarsnes, Jorunn Brevik
og Astrid Stavem.
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Hermines dåpsdag
Palmesøndag, 29.03.2015, gikk Skarvenrittet av stabelen.
Like før, litt lengre frem i dalen pågikk et annet arrangement. Nemlig den årlige friluftsgudstjenesten som holdes på Selsetra hver palmesøndag. Med ski på beina
fant nærmere 40 personer veien dit. Blant de fremmøtte
var lille Hermine Skamfer Dahle på knappe 12 uker, og
hennes dåpsfølge. Prest John Sylte har tidligere forrettet
her oppe, men aldri før har han døpt noen under slike
omstendigheter oppe til fjells.
Dåpsseremonien ble noe mer uhøytidelig en det den tradisjonelt bruker å være. Dåpsvannet ble fraktet opp i termos, og klokker Arvid Hagen var døpefont for anledningen.
Organist Harald Morstøl hadde byttet ut kirkeorgelet med
trompet og akkompagnerte til sangen. For dåpsfølget ble
gudstjenesten også veldig personlig da en kubjelle etter
dåpsbarnets tippoldefar fungerte som klokke, og hennes
bestefar hadde laget en treske som ble benyttet til å øse
dåpsvannet over hodet hennes.
Til tross for litt dystre værmeldinger glimtet regnet
med sitt fravær, og del
takerne fikk isteden oppleve
både sol og blå himmel. Det
ble en minneverdig dag i et
nydelig vinterlandskap.
			
Hanne Skamfer

Mamma Eva-Therese Skamfer Klungnes holder Hermine Skamfer
Dahle, Pappa Daniel Hanset Dahle med grønn lue og blå bukse,
holder storebror Conrad Skamfer Dahle på armen. Faddere, Eli
Staurset (i lilla).

Bring da glad til fonten frem nyfødt gutt og pike
Jesu skal velsigne dem, og som smykker rike til sin hånd dem feste
og til deres beste gi dem arv i himmelen, så de Guds hus kan gjeste.

Levering og
montering av
utvendig beslag

Petter Dass / Andreas Aarflot (Norsk salmebok 579)

Lars Kroken AS

Telefon 71 22 51 52

En stor takk til våre
annonsører for støtten!
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I SAMTALE
MED

Bjørnar Hansen Østigård

Fakta
Født:

2. januar 1973

Bosted:

Torvik, Rauma

Familie:

Gift med Hildegunn, to barn Vårin (15)
og Abner (12)

Jobb:

Lærer

Interesser:

Friluftsliv, hundekjøring, småbruk, mennesker
som gjør ting annerledes

Favorittsang: Stor fan av Oscar Danielsson sine tekster og
sanger. Akkurat nå har vi avslutta konfirmasjonen til Vårin og Magnus Eliassen sin sang
«Stor» er en favoritt i forhold til utfordringer
som ungdommer står overfor.
Favorittmat: Hildegunn spesial
Hva er viktige verdier for deg?
–Viktige verdier for meg er å kunne ta vare på familiefunksjonen. At ikke samfunnet overtar all oppdragelse og
preging av egne barn men at man fortsatt har mulighet til
samvær og preging av egne barn. I dag tar skole og lekser
mye tid. Etterfulgt av organiserte fritidsaktiviteter som også
går på bekostning av felle måltid, felles aktiviteter i familien og muligheten for å snakke sammen eller bare være
tilstede for hverandre. Dette er en utfordring med måten
vi lever på. Dette er paradoksalt nok kanskje enda mer
utfordrende på landsbygda. Her er man prisgitt kjøring til
forskjellige aktiviteter og slitasjen kan bli enda større på
familie. Tida en har blir i enda større grad oppdelt.

Tanker om lokalmiljøet
Hva synes du er bra i Rauma?
–Jeg synes det er bra det at
næringslivet er så positive i forhold
til å støtte opp om lokale initiativ
og aktivitet. Næringslivet legger
inn mye penger i ulike tiltak som
Norveggen blant annet har initiert.
Det syne jeg er utrolig positivt.
Noe du tenker vi skulle blitt bedre
på? (i Rauma)
–Jeg opplever Raumaværingen som
konservativ i forhold til møte med
På tur med Levi det som er annerledes. Det tenker
jeg er en utfordring i Rauma, som
sikkert andre små plasser sliter med. Det kan fort bli at
Rauma blir plassen for sine egne. Mange er opptatt av å gjøre
de rette tingene, men ikke alle liker å kjøre ski fra en fjelltopp
eller klippe kort på tur. Når veldig mange gjør dette, gjør det
også noe med synet på de som ikke gjør det. Samtidig er det
positivt med aktivitet og det er vel det som er intensjonen
bak det med turmålene. Det å bli kjent med sin egen kommune og være i aktivitet. Dette er jo alle enige om isolert

Fra pilegrimstur i Santiago

sett er positivt. Jeg har det bare slik at når for mange gjør de
samme tingene så stiller jeg spørsmål om hvorfor de gjør det.
Stille spørsmål er jo viktig selv om man ikke har alle svarene.
Det er lett å stigmatisere begge grupperingene...

Tanker om kirkens plass
I lokalmiljøet
–Jeg oppfatter kirken som en institusjon som har stivnet i
gamle former. Den sliter med å finne formen, og appellerer
ikke så mye til min generasjon eller yngre. Derfor strever
kirken også med oppslutningen i tradisjonelle gudstjenester. Den treffer ikke folk og man føler seg ikke helt hjemme.
I byer har jeg inntrykk av at den er mer synlig. Der er den
arena for brobygging mellom kulturer, det er bra. Men jeg
synes kirka står overfor store utfordringer i forhold til at
den skal være levende og synlig i fremtiden.
I ditt liv
–Jeg har vokst opp med kristendommen og har brukt mye
av mitt liv på å filosofere over religiøse spørsmål. Jeg regner meg som en religiøs person. Jeg har også grunnfag i
kristendom, med påbygging i religion og livssyn.
Kirka har i dag liten plass i livet mitt og fyller ingen rom i min
religiøsitet, det er trist. Det har med at jeg føler meg fremmed i kirka og den gir ikke det åndelige påfyllet jeg egentlig
har behov for. Jeg tror mange i Norge har det slik. Mange
mennesker har en religiøs søken i seg, men finner ikke det
de har behov for i kirken. Samtidig kan kirka støte fra seg
en del mennesker fordi man ikke kan identifisere seg med
de verdiene den står for, for eksempel i synet på homofile.
Jeg tror også at kirka må gi mennesker noen tydeligere
redskaper i forhold til det å bevare troen og det religiøse i
seg. Troen trenger støtte og påfyll, med rammer som man
kan identifisere seg med.

Et minne eller en opplevelse knytta til kirka
som har betydd mye for deg
–Det største minne knytta til kirka var for meg å inngå
ekteskap. Det skjedde i Rødven stavkirke og var en sterk
symbolhandling. Det ble gjort i eldgamle rammer, men
med en fri tilnærming.
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Vellukka ådring i kyrkja
Målarmeister Kjell Arne Årseth
har utført det omfattande
ådringsarbeidet i kyrkja.

2 16
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Arbeidet med ådring i Vågstranda kyrkje, blei avslutta få
dagar før årets konfirmasjon. Ådring er ein lasurteknikk
for imitasjon av treverk, meir eller mindre naturalistisk.
Målarmeister Kjell Arne Årseth (70) frå Sæbø på Sunnmøre,
har stått på nesten kvar dag sidan februar.
–Dette er eit vedlikhaldsarbeid som har stått på handlingsplana vår ei god stund, og som Fellesrådet har vedteke,
seier kyrkjeverge Ruth Brennhaug Staurseth.
–Det er prisverdig at Fellesrådet prioriterer eit slik nødvendig arbeid, seier målarmeisteren, som nyleg har avslutta
det omfattande arbeidet i den 145 års gamle kyrkja.
Gallerifronten, klokkarstolen og preikestolen slapp å bli
ådra på nytt. Det same med korskranken og den nygotiske
korbogen, sidan mykje av interiøret var skadefritt.
Ådringsarbeidet som no er sluttført, er i hovudsak blitt
gjort på stoldører og vangar, då avflakningsskadane her
var størst. Det er viktig for heilskapen i interiøret å behalde
ådringa på stoldørene, difor vart det svake underlaget fyrst
tilført ei skjellakkblanding for å stabilisere det. Deretter
vart alt som var laust, limt fast. Til dette blei det brukt ein
PVA-lim, som blei tynna med vatn og tilsatt litt oksegalle.
På dei partia som var borte, vart ein del av sparkelmassen
fjerna. Deretter vart flatene måla med to strøk botnfarge,
kant i kant med det eksisterande, før selve retusjeringsglasuren ble lagt på toppen før partia blei lakkerte tilslutt,
forklarar Årseth, som vedgår at grunnarbeidet blei meir
omfattande enn han på forhånd trudde.
Det har under heile arbeidsperioden vore ein gjensidig
god dialog mellom målarmeisteren og Kyrkjekontoret, der
begge partane blei godt fornøyd med sluttresultatet.
Tekst og foto: Tormod Lien
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Det er en stor glede for oss i kirken å invitere deg som
skal gå i 9. klasse 2015/16 til å bli konfirmant i kirka.
Du er midt i en viktig tid i livet, og vi har lyst til å være
sammen med deg i den tiden.
Ta kontakt med Kirkekontoret hvis du ikke har fått / eller
har mistet påmeldingsskjema. Påmelding innen 20. juni.
Telefon: 71 22 74 70
E-post: kirkekontor@rauma.kirken.no,
postmottak@rauma.kirken.no
www.rauma.kirken.no klikk på «konfirmasjon» for mer info.
Dersom noen har behov for spesiell tilrettelegging i
forbindelse med konfirmasjons-undervisningen, er det
fint om vi kan få beskjed om dette så snart som mulig.
Vi gleder oss til å møte deg som konfirmant
– og ønsker at du skal få et meningsfylt år!
Hilsen prestene i Rauma
John Sylte Erling Nevland

Petter Dahle

Gudstjenester med presentasjon av
konfirmantene i 2016
Felles startsøndag 6. september i Voll kyrkje kl 19.00
RE: connect og presentasjon av konfirmantene i Voll
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6. september
13. september
13. september
20. september
20. september
27. september
27. september
27. september

kl 11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.19.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.19.00

Kors kirke
Øverdalen
Innfjorden bedehuskapell
Hen kirke
Grytten kirke
Vågstranda kyrkje
Rødven kyrkje
Holm kyrkje

Skaparverkets dag
– friluftsgudstjenester

På Nysetra er det lang
tradisjon for å samles til
gudstjeneste en søndag i
august, her er det «gammelklokkeren» Kåre Sandes
som har ordet.

«Å vakne til fuglesong om morgonen, å kjenne varmen frå
sola og å sjå kor jorda blir grønare frå dag til dag er noko
av det flottaste med denne årstida. At livet i naturen kom
tilbake etter ein lang vinter kjente vi oss meir avhengige av
før i tida. Men med mange fleire menneske på jorda og ein
livsstil som er i ferd med å bruke opp jorda, er balansen
i naturen utfordra. Gud har gitt oss oppdraget å forvalte
jorda. Difor ønskjer kyrkja å ha fokus på skaparverket.
Kyrkja er oppteken av rettferdig fordeling av ressursar og
ansvar, ikkje minst av korleis vi sikrar ressursane til komande generasjonar.»

«Skaparverkets dag» blitt markert på
Øverdalen 7.juni – nær opp til Verdens
Dessuten blir det friluftsgudstjeneste
kirkegård 21.juni kl.11.00, på Sagelva
26.juli kl. 12.00, på Bøstølen 9.august
Nysetra 16.august kl. 12.00.

gudstjenesten i
miljødag 5.juni.
på Kors gamle
vasskraftsenter
kl. 15.00 og på

I år holdes det friluftsgudstjeneste under Fjellfestivalen. Den
blir på Litlefjellet (i Vengedalen) 9.juli kl. 18.00. Her vil også
deler av gudstjenesten bære preg av «Skaparverkets dag»
Vel møtt til gudstjenester både innendørs og utendørs!

Slik leser vi på Møre bispedømme sine hjemmesider.
Når dette menighetsbladet kommer ut, har allerede
Jeg er også distriktssjefens rådgiver i åndelige og etiske
spørsmål, sier John. Det å være prest i forsvaret er litt
annerledes enn sokneprest-tilværelse i det sivile. Men det
er veldig sunt å se saker og ting fra forskjellige perspektiver, og jeg drar vekselvirkning mellom de to jobbene rett
som det er, sier John. Jeg har hatt en lang vei å gå; fra å
søke siviltjeneste på pasifistisk grunnlag som 18-åring – til
å takke ja til feltprest jobben for 3 år siden. For meg kokte
det hele ned til spørsmålet: hva er pasifisme? Er det pasifisme om vi står på sidelinjen og lar ondskap og overgrep
skje, når vi kan gjøre noe for å stoppe det? Er det greit at
andre lider urett og overlast, så lenge vi lukker øyne og
ører og holder vår egen pasifistiske sti ren?

Prest i forsvaret
Inntil 40 dager i året er sokneprest John Sylte feltprest
i Heimevernet. Jobben i forsvaret går mye ut på å holde
leksjoner innenfor etikk (RAM) og gi tilbakemeldinger til
soldater som løser oppdrag i markørspill (etisk dilemmatrening). I tillegg holder han feltgudstjenester og snakker
med soldater og befal.

Augustin strevde en god stund med disse spørsmålene, før
han til slutt erkjente at vi faktisk trenger en militærmakt.
Jeg har kommet frem til det samme, sier John. Det eneste
ondskapen trenger for å vinne terreng er at gode mennesker ikke gjør noen ting, legger han til. Men så er det jo det
da: hvem definerer hva som er ondskap og ikke?
Det er ikke lett dette her, men jeg mener kristendommens
pasifistiske fokus er en god plattform å ha – også for
forsvaret. Om vold er nødvendig, så skal den begrenses
til det absolutte minimum. Det er det min jobb å påpeke,
sier John. Vi kan aldri bruke Jesus til å rettferdiggjøre vold,
vi kan kun bruke ham som et kompass til å begrense den.
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Kirkevalget 2015 i Rauma
Kandidater

Grytten sokn (6 medlemmer + 5 vara)
1. Anne Eikrem
2. Evy Sødahl Åndal
3. Iver Marius Kleiva
4. Kristin Kalvøy
5. Solveig Brude
6. Wenche Heen

52
39
30
48
78
49

Supplerende nominasjon:
1. Inga Kari Orvik Nora
2. Ivar Åndal

54 år
59 år

Kors sokn (4 medlemmer + 5 vara)
1. Per Bersås
2. Linda Sogge
3. Marita Hagen Bøe
4. Gabriel Støve
5. Jan Asbjørn Lynghaug
6. Leif Johnny Olestad
7. Knut Remmem
8. Fredrik Skiri

68
44
26
70
49
47
70
45

år
år
år
år
år
år

år
år
år
år
år
år
år
år

Øverdalen sokn (4 medlemmer + 5 vara)
1. Johan Brudeli
69 år
2. Ruth Brennhaug Staurseth
60 år
3. Marit Kvam
45år
4. Svea Hjalmara Stolpestad
70 år
5. Bente Alnæs
60 år
6. Erna Slettaløkken
75 år
7. Terje Hatledal
56 år
8. Lillian Bergene
49 år
9. Dagrun Bjørneberg
70 år
Hen sokn (6 medlemmer + 5 vara)
1. Magny Landre
2. Liv Sølvi Morstøl Valde
3. Liv Grethe Oftedal
4. Tove Hanset
5. Alvhilda Berven Michelsen
6. Aud Sylvi Bredeli
7. Grethe Marie Rødseth
8. Terje Bjerkeli
9. Solveig Alise Ytterli
10. Reidun Hop
11. Solgunn Magny Flydahl
12. Solbjørg Dahle Aslaksen

50 år
53 år
62 år
49 år
47 år
59 år
29 år
49 år
65 år
56 år
60 år
51 år

Eid og Holm sokn (6 medlemmer + 5 vara)
1. Gunvor Dyvik Friisvold
60 år
2. Terje Stensland
60 år
8

3. Astrid Åsgård
4. Inga Lill P. Skomsø
5. Aud Solveig Angelhus Langnes
6. Kåre Hatle
7. Nils Valde
8. Per Arnfinn Eide
9. Målfrid Gjerstad
10. Ruth Marianne Bliksvær
11. Marit Eide

63
70
69
62
83
56
74
49
64

år
år
år
år
år
år
år
år
år

Voll sokn (8 medlemmer + 5 vara)
1. Åsrunn Rigmor Morsund
2. Håvar Berild
3. Annie Bergum Bruaset
4. Sigrun Nelly Vevang
5. Beathe Sæbø
6. Aslaug Karin Husby
7. Arnhild karin Rødal
8. Audhild Berild
9. Arnfrid Skare
10. Tordis Olsen
11. Inger Marie Sæbø
12. Elin Ulvestad
13. Jostein Vold
14. Einar Gridset
15. Randi Bruaset
16. Wivian Marie Moen

65 år
57 år
65 år
64 år
38 år
34 år
56 år
60 år
59 år
51 år
56 år
56 år
73 år
61 år
50 år
59 år

Vågstranda sokn (4 medlemmer + 5 vara)
1. Ann-Kjersti Kjølseth Hernæs
48 år
2. Jorunn Michelsen
48 år
3. Frank Robert Solheim
46 år
4. Jachinta Patricia (Cisca) Schout
46 år
5. Bjørn Kenneth Amdam
41 år
6. Victoria Helene Johnsdatter Bådal
26 år
7. Linda Gisnås
33 år
8. Gunnar Løvik
69 år
9. Alf David Vikås
64 år

Der det ikke har vært mulig å få nok kandidater i henhold
til minstekravet som skal velges, har det vært åpnet for supplerende nominasjon, det gjelder Grytten sokn og Kors sokn.
Kandidatliste som inneholder færre navn enn det bestemmelsene krever, kan likevel godkjennes av valgstyret/
menighetsrådet. Velgerne har anledning å tilføye navn på
personer som de ønsker inn i menighetsrådet, men det
anbefales at de som blir oppført er forespurt og har sagt
ja til å bli foreslått.

DEN NORSKE KYRKJA
Møre bispedømeråd

Møre bispedøme – val av nytt bispedømeråd / Kyrkjemøte
Ved dette valet er det to kandidatlister: Nominasjonskomitèens kandidatliste og Kandidatliste for Åpen folkekirke. Valet blir gjennomført
som forholdstalsval. For meir informasjon om gjennomføring av kyrkjevalet, sjå www.kyrkjevalet.no

KANDIDATLISTA FOR ÅPEN FOLKEKIRKE
Åpen folkekirke presenterer si liste slik:
Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at likekjønnede par kan gifte seg i kirken. Vi vil jobbe for at kirken har en tilsettingspolitikk der søkere ikke diskrimineres på grunn av kjønn,
samlivsform, seksuell orientering, funksjonsnivå, alder eller etnisitet. Åpen folkekirke har lagt vekt på god kjønnsbalanse, aldersspredning
og geografi i utarbeidelsen av listen. Kandidatene står samlet på Åpen folkekirke sin plattform og valgprogram.
1 Therese Kristin Børnes
Utgård, 36 år
Lege
Sykkylven

7 Henry Ståle Farstad,
61 år
Salssjef
Hustad

13 Sverre Steinnes, 53 år
Sivilingeniør
Frei

2 Olav Myklebust, 46 år
Lokalhistorikar
Gursken

8 Jon Inge Lervåg, 68 år
Pensjonist
Spjelkavik

14 Magnar Hjertenæs, 53 år
Førstelektor
Ørsta

3 Maren Elgsaas Jenssen,
20 år
Student
Nordlandet

9 Odd Arve Orten, 56 år
Næringsdrivande
Sandøy

15 Hilde Mari Linaker, 55 år
Næringsdrivande
Borgund

4 Margaret Sivertsen Mørk,
63 år
Rektor
Bolsøy

10 Lars Polden, 66 år
Pensjonist
Ranes

16 May Bente Anita Jønsson
Botnvik, 26 år
Student
Sunndal

5 Are Kneppen Veraas,
43 år
Servicekonsulent
Kristiansund sokn

11 Trine Lise Auflem Vik, 23 år
Student
Gursken

17 Marianne Hermann
Brekken, 27 år
Student
Myrbostad/Vågøy

6 Hilde Vatne Lande, 24 år
Student
Spjelkavik

12 Erik Kursethgjerde, 22 år
Student
Ikornnes

18 Arild Hevrøy, 40 år
Anestesisjukepleiar
Spjelkavik

Utfyllande informasjon om dei einskilde kandidatane sitt syn på aktuelle kyrkjelege spørsmål finn du på
www.bd.kirken.no/more/kandidatliste-apen-folkekirke

DEN NORSKE KYRKJA
Møre bispedømeråd

Møre bispedøme – val av nytt bispedømeråd / Kyrkjemøte
Ved dette valet er det to kandidatlister: Nominasjonskomitèens kandidatliste og Kandidatliste for Åpen folkekirke. Valet blir gjennomført
som forholdstalsval. For meir informasjon om gjennomføring av kyrkjevalet, sjå www.kyrkjevalet.no

NOMINASJONSKOMITEENS KANDIDATLISTE
Nominasjonskomitèen presenterer si liste slik:
Lista er utarbeidd av sokneråda sin nominasjonskomitè i Møre bispedøme på bakgrunn av kandidatforslag frå sokneråd, ungdomsrådet i
bispedømet og frå nominasjonskomitèens medlemer. Kandidatane representerer ulike syn på aktuelle kyrkjelege spørsmål. Kandidatane
vil arbeide for at kyrkja i Møre fornyar seg og får fram ei open haldning for endring. Nominasjonskomitèen er trygge på at dette er kandidatar som vil arbeide for å halde lokalkyrkja levande, og som vil arbeide for ei open og inkluderande kyrkje i Møre bispedøme.
1 Ann Kristin Sørvik, 58 år
Ordførar
Bremsnes

7 Anette Fredly, 22 år
Student
Sykkylven

13 Hans Gunnar Møller, 37 år
Electronic Technician
Spjelkavik

2 Ragna Synnøve Dahl
Grønnevet, 68 år
Pensjonist
Ålesund

8 Svein Hartvig Pettersson,
49 år
Rådgjevar
Molde

14 Synnøve Dagny
Stenvågnes Bersås, 67 år
Gjestegårds-vertinne/
bonde/pensjonist
Kors

3 Frode Rabbevåg, 56 år
Dagleg leiar
Molde

9 Rikke Elisabeth Grevstad
Kopperstad, 55 år
Lærar
Herøy

15 Ivar Husby, 70 år
Næringsdrivande
Aure

4 Geir Grav, 60 år
Rektor
Hen

10 Elias Nikolai Øyehaug
Opsvik, 19 år
Student
Ørsta

16 Solveig Margrete Linge
Stakkestad, 71 år
Pensjonist
Norddal

5 Ole Martin Grevstad, 45 år
Personalsjef
Ulstein

11 Olav Terje Flataker, 62 år
Dagleg leiar
Bolsøy

17 Eivind Peter Nordstrand,
22 år
Student
Valderøyva

6 Berit Moan Møkkelgård,
39 år
Sjukepleiar
Rindal

12 Christina Margarete Duwe,
52 år
Overlege
Spjelkavik

18 Ann Magritt Harstad, 59 år
Lærar
Øre

Utfyllande informasjon om dei einskilde kandidatane sitt syn på aktuelle kyrkjelege spørsmål finn du på
www.bd.kirken.no/more/kandidatliste-nominasjonskomit

Kirkevalget 2015 i Rauma
Valgdager og valgsted

Valget skal foregå samme dag og på samme sted (ikke
samme rom) som kommune- og fylkestingsvalget
mandag 14. september.
Rådhuset

Isfjordshallen
Åfarnes skule
Måndalen skule

Grytten sokn
Kors sokn
Øverdalen sokn
Hen sokn
Eid og Holm sokn
Voll sokn
Vågstranda sokn

10.00–20.00
10.00–20.00
10.00–20.00
14.00–20.00
14.00–20.00
14.00–20.00
14.00–20.00

Forhåndsvalg
Det vil være anledning til forhåndsstemming ved Kirkekontoret
fra 10. august til 9. september 10.00–14.00. 11. august,
20. august og 8. september også fra kl. 17.00–19.00.

og ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender
(Kirkeloven § 4, første ledd)

Valgkort
Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister
med stemmerett vil motta valgkort og nærmere informasjon.
Den som er medlem i Den norske kirke, og ikke mottar valgkortet, bes kontakt kirkekontoret for å få rettet
opp opplysningene i Den norske kirkes medlemsregister.
Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall.
Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske kirke, kan gå fram som beskrevet på valgkortet for å
bli slettet av medlemsregisteret.

Ettersyn av manntall

Den som på grunn av funksjonshemming, alder eller
sykdom ikke kommer seg til valglokalet, kan få stemme
hjemme, ring kirkekontoret 71 22 74 70. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er heis til kirkekontoret som ligger i
2. etasje i Vollan 6 på Åndalsnes.

Kirkelig manntall er lagt ut for ettersyn på Kirkekontoret og
er tilgjengelig for ettersyn i kontorets ordinære åpningstid i
perioden 10. august til 9. september. Det er kun anledning
til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller en
annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra.

Stemmerett

Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret
retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Stemmerett ved valget har hvert medlem som bor i soknet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år

Slekters gang
DØPTE

DØDE

Grytten
Loke Haugen-Vik, Richard Johnson, Edvard
Johnson, Ruby Moa Holm, Haakon Andreas
Gyldenås Flydahl, Elvira Edøy Soggemoen, Emma Ofstad
Haugan, Olav Krohn Flydahl.

Grytten
Jon Grytten, Solveig Mork,
Wilhelm Swensen, Aslaug Harrieth Sødahl,
Hjørdis Straume, Arvid Eidsvold, Klara Alida Kristiseter,
Kåre Peter Heen.

Kors
Aksel Nyheim-Bø, Tuva Skiri Sæbø.

Øverdalen
Brit Lislien Sæther, Arne Jan Lauvstad.

Hen
Jesper Kwabena Thummler, Herman Dahle, Olai Øverland
Riksfjord, Kasper Wicki Eimhjellen

Hen
Reidun Marie Sæther (Valldal), Kolbjørn Jæger Sæther,
Johanne Tokle, Karen Anna Haukås.

Voll
Adelen Våge Nikolaisen, Knut Anders Skare, Lukas
Alexander Bruaseth, Amina Søvik Bø.

Eid og Holm
Harald Hatlen, Gunnar Johnsen, Olga Rydjord,
Birgit Kristine Berg, Aase Margrethe Rødal,
Astrid Johanne Hagen, Agnes Marie Strømme.

Vågstranda
Oskar Engen, Loke Andrè Røstgaard.
Eid og Holm
Simen Bakken Flovik, Theodor Staurset Reinton, Colin
Brude Stornes, Mali Nord, Hermine Skamfer Dahle
(Skorgedalen).

Voll
Karsten Olav Hovde, Hemming Samseth, Dagny Hage,
Ingeborg Anna Hovdenes.
Vågstranda
Jørdis Margrethe Rustad.

JUNI
14 Hen kirke.............................. 11.00
Vågstranda kyrkje................ 11.00
21 Kors gamle kirkegård........... 11.00
Friluftsgudstjeneste
28 Hen kirke.............................. 11.00
Voll kyrkje............................ 11.00

JULI

(med forbehold om endringer)

23 Grytten kirke........................ 11.00
Eid kyrkje............................. 19.00
30 Hen kirke.............................. 11.00
Vågstranda kyrkje................ 11.00

SEPTEMBER
6 Kors kirke............................. 11.00
Voll kyrkje............................ 19.00
Re.Connect

5 Innfjorden bedehuskapell.... 11.00

13 Øverdalen kirke.................... 11.00
Innfjorden bedehuskapell.... 11.00

9 Litlefjellet............................. 18.00
Friluftsgudstjeneste

20 Hen kirke.............................. 11.00
Grytten kirke........................ 19.00

12 Holm kyrkje.......................... 11.00

27 Rødven kyrkje...................... 11.00
Vågstranda kyrkje................ 11.00
Holm kyrkje.......................... 19.00

19 Grytten kirke........................ 11.00
26 Øverdalen/Sagelva............... 12.00
Friluftsgudstjeneste
Voll kyrkje............................ 19.00
29 Rødven stavkyrkje................ 19.00
(Olsokmesse)

AUGUST
2 Kors kirke............................. 11.00
9 Hen kirke.............................. 11.00
Bøstølen............................... 15.00
Friluftsgudstjeneste
15 Øverdalen kirke(NB! Lørdag).. 12.00
16 Voll kyrkje............................ 11.00
Nysetra ............................... 12.00
Friluftsgudstjeneste

15 STORSØNDAG
22 Grytten kirke........................ 11.00
Rødven kyrkje...................... 11.00
29 Hen kirke.............................. 19.00
Lysmesse
Voll kyrkje............................ 19.00
Lysmesse

DESEMBER
6 Eid kyrkje............................. 15.00
Lysmesse
Grytten kirke........................ 19.00
Lysmesse
13 Innfjorden bedehuskapell.... 16.00
Livsglede for eldre
Holm kyrkje.......................... 19.00
Lysmesse

OKTOBER
4 Voll kyrkje............................ 11.00
11 Grytten kirke........................ 11.00
Øverdalen kirke.................... 19.00
18 Hen kirke.............................. 11.00
Innfjorden bedehuskapell.... 16.00

NOVEMBER
1

Allehelgenssøndag
Eid kyrkje............................. 11.00
Hen kirke.............................. 16.00
Grytten kirke........................ 19.00
Voll kyrkje............................ 19.00

8 Kors kirke............................. 11.00
Vågstranda kyrkje................ 11.00

Neste menighetsblad kommer ikke før november/desember.
Men følg med på hjemmesida vår, der legger vi ut nyheter
og informasjon om det som skjer i kirka; www.rauma.kirken.no

Storsøndag
Det planlegges nå en ny
Storsøndag i Rauma kulturhus.
Hvem som blir med er ikke klart
enda, men det satses på en
samling for små og store fra alle
forsamlinger og menigheter i
Rauma søndag 15. november!

Klipp ut!

Velkommen til kirke!

