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Hva vil du jeg skal
gjøre for deg?

Dette spørsmålet finner vi i Lukas 18, 41.
Vi kan her lese om den blinde tiggeren
som satt ved veien og da han hørte at Je‐

sus var på vei forbi begynte han å rope på Je‐
sus. De rundt hysjet han ned for at han ikke
skulle være til bry for Jesus. Men Jesus hørte
han og gikk bort til mannen og sa: «hva vil du
jeg skal gjøre for deg»?

Jesus var opptatt av enkeltmenneskene, opp‐
tatt av å hjelpe uten å stille spørsmål om hvem
dem var, hvor de jobbet, hvor mye de tjente
osv. Han så enkeltmennesket og brydde seg
om den ene uavhengig av hva de skriftlærde
rundt mente.

I år er det frivillighetens år, og som kirke skal vi
fortsette det gode arbeidet, og følge Jesus sitt
eksempel med å stille dette spørsmålet til
våre medmennesker. Hva vil du jeg skal gjøre
for deg? Vi skal være der for vår neste og vise
dem ved handling hvem Jesus er.

Den frivillige innsatsen i ulike organisasjoner i
Norge tilsvarer 142 000 årsverk. Frivillighetens
arbeid bidro med verdiskapning tilsvarende 78
milliarder kroner i 2018. 55% av befolkningen
over 15 år har jobbet frivillig. Dette forteller
oss at vi er helt avhengig av frivilligheten for å
skape et varmere samfunn, og det forteller
oss også at verden er full av gode varme men‐
nesker.

Johannes, som hadde gått i lære hos Jesus,
skriver i sitt første brev 3,18: «Kjærlighet han‐
dler om å elske i gjerninger og sannhet, ikke
med ord eller tunge». Å jobbe som frivillig er å
vise Jesu kjærlighet i praksis. Det er å hjelpe
uten å kreve noe tilbake, uten å stille så mange
hvorfor, men heller være på tilbudssiden og
spørre: hva kan jeg gjøre for deg?

Det skal ofte veldig lite til for å gjøre andres
hverdag litt bedre. Et smil, en kopp kaffe, en
god prat.

Er du en som sitter inn med et engasjement
for andre og ønsker å bidra, så ta kontakt med
kirken eller Frivilligsentralen. Ikke tenk at din
idé er for liten. Kanskje din «hobby» kan være
med å få et annet menneske ut av en‐
somheten. Er du glad i å gå på Stikk ut turer så
kan du være leder for andre som også ønsker
å gå tur, men som trenger noen som medvan‐
drer.

Gud har skapt oss forskjellig og vi møter men‐
nesker ulikt og derfor er det plass til alle i friv‐
illigheten.

Jesus var og er avhengige av gode ildsjeler for
å kunne spre nestekjærlighet til de som
trenger det lille ekstra. Herren velsigne deg og
bevare deg, Herren løfte sitt åsyn på deg og gi
deg fred.

Andakten av Lille Andersen
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Røde Kors har varmetelt, der det kan være godt å
komme inn for å ta en pause og samtale. I tillegg stiller
de med førstehjelpsutstyr.

Og mange frivillige har vært med for å få til dette, det
er 8-10 personer på hver vakt, i tillegg til de frivillige i
Røde Kors. Vil du få mange gode ord som at «dere er
verdens snilleste som gjør dette», «dette var det beste
som har hendt oss», «er det virkelig GRATIS» osv., så
kan du melde deg som frivillige medhjelper!

Politiet og Legevakta var også innom for å slå av en
prat, - noe som er med på å øke trygghet for ung‐
dommene og frivillige.

Dette året er det mange som har bidratt til at vi kan få
gjennomført arrangementet; Angus Gaupset v/ Bjørge
Løvik er hovedsponsor. I tillegg har følgende butikker
bidratt: Rema 1000 Alti/Futura, Kiwi Sentrum, Løkke‐
myra og Dale, Coop Mega Storkaia, Coop Extra Løkke‐
myra, Bunnpris Rensvik, Kongens plass og Stortua,
Norengros og Biltema. Takket være alle disse så er ar‐
rangementet gratis.

Dette er et trivelig tiltak, - og vi som er
ansvarlige ønsker å takke alle frivillige
som stiller opp! I og med at vi fikk
«varme hjerter og villige hender», så ble
VARME I MAINATT også dette året en
realitet.

Varme i
mainatt
Endelig kunne vi etter to års opphold få

være med å bidra til at årets russe –kull
fikk «Varme i mainatt 2022». Hvem er

«vi»? Det er Røde Kors, kirkene (Kirkelandet,
Nordlandet og Frei) og Natteravnene.

Dette samarbeidet kom i gang i 2012, men
fikk en pause de to siste år pga. pandemien,
men i år kom vi i gang igjen. Natteravnene
ble ikke med i år, men de kommer for fullt
tilbake neste år.

I tre mainetter; natt til 1., 8. og 17. mai har
det blitt servert vafler, grillmat; pølser og
burgere, saft og vann fra garasjen i en‐
derekka av Konsul Johnsens gate. Vi har
fått låne garasjen av Kristiansund kom‐
mune, som nå eier dette bygget. Lions
damegruppe stiller med vaffelrøre, det har
gått med 36 liter «røre» disse mainettene. Vi
starter rundt klokka 20.30 og holder på til
ca. kl. 02.00. Mange av russen er innom i
løpet av disse timene.

Av Diakon Åse
Kvalvik på vegne
av arr.komiteen

Samarbeid
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Glimt fra bispevisitasen
Bispevisitas

Etter tre gangers utsettelse på grunn av covid-19 kunne Kristiansund menighet endelig gjennomføre
bispevisitas i midten av mai. Meningen med en visitas er at biskopen skal få besøke menigheten og
se de ansatte og de frivillige gjennom en uke. Her er noen glimt ifra visitasen.

01:Medvirkende under Visitasgudst‐
jeneste. 02:En av middagene under
visitasen ble servert på kaia og det
var «fishan» som stod på menyen.
03:Prost Sindre Kulø var skipper.

04:Daglig leder Roland Mauseth og koordinator for Høyskolesen‐
teret Trine Mari Korsnes Nilsen informerte om de spennende
planene for utbyggingen av Campus. Bispedømmet ønsker å
ansette en studentprest i halv stilling ved Campus i Kristiansund
og Molde . 05:Det nystartede Kirkelandet barnekor hadde sin
første konsert under visitasen og sang under gudstjenesten.
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06:Biskopen fikk delta på Babysang. 07:Tur med sundbåten Rapp omkring i havneområdet.
08:Biskopen var med på Hyggestund. 09:Dialogmøte om Oljebyen og klimamålene. 10:Biskopen
besøkte KBK og Kristiansund stadion. Daglig leder Kjetil Thorsen fortalte om sin eventyrlige reise i KBK
og om klubbens aller viktigste kjerneverdier; samarbeid, varm inkludering og fokus på menneskenes
betydning og innsats. 11:Skedsmokorset kammerkor og Kristiansund Kirkekor hadde konsert. 12:Stu‐
denter fra blant annet Smøla og Aure spiste middag sammen med biskopen.

06
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Frei kirke 125 år (1897-2022)
Frei er et gammelt kirkested, det er grunn til

å tro at Frei kan ha hatt egen kirke kanskje
helt siden 1300-tallet. Kirken er første

gang nevnt i skriftlige kilder i 1478, og da den
brant ned etter lynnedslag i 1766 ble den om‐
talt som liten og skrøpelig. Man satte straks i
gang med byggingen av ny kirke. Denne ble
imidlertid revet i 1896 for å gi plass til
nåværende kirke, som ble tatt i bruk og innviet
16. september 1897 av daværende biskop i
Nidaros bispedømme, biskop Skaar. Kirken er
en langkirke bygd i tre og er tegnet av arkitekt
Karl Noum og bygd av byggmester Lars
Mogstad.

Altertavla er malt av overlærer K. Nicolaysen
fra Bergen i 1897 og motivet er Jesu opp‐
standelse. Både prekestol og døpefont er fra

1897 og motivet er Jesu oppstandelse. Både
prekestol og døpefont er fra 1897 og laget i
tre. De to lysekronene (med stearinlys) som
henger i langskipet var en gave fra enkefru
Karoline Knudtzon. I kirka finner vi også noe av
inventaret fra den gamle kirka, som for eksem‐
pel den gamle altertavlen laget av Ole Jonsen
Kolset (f. 1722). I tillegg finnes den gamle
prekestolen, døpefatet og det første orgelet,
som var et trøorgel.

I 1845 ble kirkeklokken i gammelkirken tatt
ned og sendt til Trondheim for omstøping.
Denne er i dag den minste klokken i Frei kirke.
I 1897 ble det anskaffet en ny klokke fra Lak‐
sevåg verk. Beslaget til å henge klokkene etter
ble laget av Ingebrigt J. Flatsetø.

Jubileum av Stein Åge Sørlie
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Kirken har gjennomgått en rekke forandringer og ved‐
likeholdsreparasjoner. Da den ble bygd i 1896, ble det
innsatt et stort vindu i vestre tverrvegg i gangen ved
galleriet. På grunn av de værmessige påkjenningene
som vestveggen ble utsatt for og vansker med å
holde det tett omkring dette vinduet, ble dette fjernet
og kledd igjen allerede et par år etter. Høsten 1920
ble det oppsatt skorsteinspiper, og nye vedovner ble
innsatt i kirken.

Herredsstyret vedtok 16. desember 1950 at man
skulle forsøke å få tilkoblet linjer med tilknytning på
Frei slik at en kunne få innlagt lys i kirken. Da de
gamle lysekronene ikke var egnet for innmontering
av lys, ble det vedtatt å kjøpe en ny lysekrone, sam‐
men med endel lampetter. Varmeovnene ble in‐
stallert noe senere etter at de nødvendige elektriske
installasjoner var montert.

I 1955 ble Frei bedehus tatt i bruk som kirke under en
omfattende restaurering og større oppussing av kirka
innvendig. På et panelbord øverst i koret i kirka står
følgende å lese: "Frei kirke blev restaurert vinteren og
våren 1955. Veggenes panel var tidligere blan‐
klakkert. Etter vel 50 år var lakken mørknet, og kirken
blev derfor lutet. Listverk i tak og søyler blev malt
stort sett i de opprinnelige farver."

På 1960-tallet ble det også montert varmeovner og
lamper i kor og sakristi. De gamle vedovnene i kirken
ble vedtatt fjernet i 1965. Murene ble tatt ned og er‐
stattet av vanlig panel.

Menighetsrådet vedtok i 1958 å begynne arbeidet
med planlegging og kostnadsberegning av san‐
itæranlegg i Frei kirke. Men saken trakk ut, og som en
foreløpig ordning ble det i 1960 innkjøpt et tørrklosett
i gangen ved prestesakristiet. I 1962 ble det gravd ut
under prestesakristiet og dåpssakristiet for å gi plass
til bårerom. I tillegg til bårerommet fikk en her også
installert to toaletter.

Til å begynne med var kirken uten orgel. Det ble kun
benyttet et lite husorgel, gitt i 1881 av N. H. Knudtzon
(III) da han giftet seg her med Caroline Werring. I
1914 besluttet herredsstyret å anskaffe orgel.
Orgelet som var laget av Brødr. Torkelsen fra Åsen i
Trøndelag og ble innsatt i kirken og tatt i bruk i 1916.
I 1970 fikk kirken nytt orgel laget ved Vestlandske
Orgelverksted.

1. januar 1992 fikk Frei kirke smake naturens krefter.
Den kraftige orkanen som feide over Nordvestlandet
denne nyttårshelgen, ga kirken betydelige skader.
Flere bærebjelker fikk store sprekker og galleriet ble
forskjøvet. Hele kirken ble «vridd», men den ble
stående. Skadene ble taksert til over 400.000 kr.,
og høsten 1994 stengtes kirkedøren for en om‐
fattende reparasjon.

I løpet av de neste tre månedene ble kirken
malt innvendig, all gammel lakk på gulvet ble

fjernet slik at kirken nå har et trehvitt gulv, gal‐
leriet ble understøttet med nye bjelker, flere
bærebjelker ble boltet og limt og alle himlings‐
bordene ble spikret på nytt og deretter malt.
Kirken fikk også ny ytterdør. Første søndag i
advent kunne kirken igjen tas i bruk, nyoppus‐
set og fin.

I løpet av de senere årene har det også
foregått kontinuerlig utvikling og forbedring.
Dette er i form av for eksempel utstyr for lyd
og lys i forbindelse med konserter, nytt flygel
av høy kvalitet, teleslynge og forbedret høyt‐
taleranlegg i kirka, mobil storskjerm og ikke
minst et helt nytt innbrudds- og bran‐
nvarslingsanlegg som siste tilskudd.

Som en kuriositet kan det navnes at det fra
omkring 1840-årene og helt opp til 1960 var
lokaler for Frei bibliotek i kirken. Utlånet
skjedde fra et kammers i våpenhuset i gamle
Frei kirke, og det var åpent på prekensønda‐
gene. I den nåværende kirken ble det innredet
et spesielt rom til formålet, det såkalte «brud‐
erommet» til høyre ved hovedinngangen (da‐
gens HC-toalett). Rommet var ca. 3 kvadrat‐
meter stort, og bøkene var plassert i et skap
med glassdører. Statens bibliotektilsyn ble
imidlertid stadig mindre fornøyd med forhold‐
ene, og bibliotekstyret gjorde flere framstøt
overfor kommunestyret med ønske om bedre
lokaler. I 1960 ble det innredet et rom i
«Avholdsheimen» på Freistranda, og bib‐
lioteket ble flyttet dit.

Den eldste gravplassen ved kirken er fra mid‐
delalderen (mellom kirka og Frei bedehus).
Dette ble brukt fram til 1838. Da kirken ble
bygd på nordsiden av veien i 1767, omfattet
den kun kirketomta. Fra 1838 er tomta (gravst‐
edet) stadig utvidet og det neste som står for
døren nå er en såkalt navnet minnelund, slik
det allerede finnes ved gravstedene på Kirke‐
landet og Nordlandet.

Riksantikvaren har i samarbeid med Den
norske kirke fått i oppdrag å starte et forarbeid
til en nasjonal plan for bevaring av kulturhis‐
torisk verdifulle kirkebygg. Det betyr alle fre‐
dete og listeførte kirker i landet. Av de om lag
1620 kirkene som tilhører Den norske kirke, er
cirka 220 fredet og 750 er vurdert som vern‐
everdige kirker av nasjonal verdi – såkalte lis‐
teførte kirker.

I Kristiansund er alle de tre kirkene våre lis‐
teførte: Frei kirke (1897), Nordlandet kirke

(1914) og Kirkelandet kirke (1964).



Ønsker
velkommen til
sangglade barn

Frei barnekor

«Frei barnekor er en plass hvor jeg

møter venner», sier et av barna i

koret. «Her synger vi og koser oss»,

sier en annen. «Jeg liker å være her

fordi vi har det gøy sammen,og ikke

krangler», sier en tredje.

For slik er det i Frei barnekor: En plass
for samhold, vennskap, utvikling, sang‐
glede, mestring og profesjonalitet. Her

får barna oppleve konserter med pro‐
fesjonelle musikere, lyd og lys – de har til og
med fått være med å lage egen
musikkvideo. (Se QR- kode, du kan scanne
fra din Spotify-konto). Kanskje har du hørt
den på radio? Til jul i år, vil også korets, helt
egne julesang filmes, og komme ut som ny
musikkvideo.

Frei barnekor blir ofte spurt om å opptre en‐
ten på kjøpesenter, kulturelle arrange‐
menter, private tilstelninger og konserter
med kjente artister. Koret kan vise til blant
annet konsert med Unni Boksasp i 2016,
konsert med Maria Arredondo i 2018 og
konsert med Helene Bøksle i 2019, samt et
samarbeid med Yndlingens musikkorps
med prosjektet «Torbjørn Egner». I 2021
hadde Frei barnekor Disney-konsert i Kultur‐
fabrikken, Kristiansund. I tillegg til fore‐
spørsler fra andre, har Frei barnekor også
egne konserter: Både sommer og julekon‐

serter hvert år. Da kan det være i samarbeid med andre
solister, kor, musikere mm. Fokuset er hele tiden at
barna skal oppleve profesjonalitet, og ha samme til‐
gang på musikere, lys og lyd som voksne aktører.

Høres dette ut som noe du/barnet ditt har lyst å være
med på? Da er du i alle fall hjertelig velkommen til å
melde deg inn i Frei barnekor. Innmeldingsskjema
finner du på deres hjemmeside: www.freibarnekor.no

Frei barnekor ved Frei kirke
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Skann denne QR-koden
for å høre Frei barnekor
sin singel «Øya vår»:

Frei barnekor - julekonsert 2021, foto: D. Anderson

St. Sunniva prosjekt, Molde domkirke, foto N.Hidle

Disney konsert i Kulturfabrikken, foto: Tidens Krav

Om Frei
barnekor

Etablert av Cathrine B. Haukenes (diri‐
gent) og Rune Tylden (musikalsk leder)
i 2016.

Koret har siden den gang, vokst i antall
medlemmer – og opplever stadig økt etter‐
spørsel om opptredener fra nært og fjernt.

Består pr 2022 av ca 40 sangglade barn,
både gutter og jenter, i alderen 6 år og op‐
pover.

Frei barnekor er en egen forening, og drives
gjennom et tett samarbeid mellom
musikalsk leder, dirigent og styret. Koret er
medlem av Norsk kirkesang.

Frei barnekor, holder til i Frei kirke, ved his‐
toriske Rastarkalv. Der har de øvinger tors‐
dager fra klokka 18-19 for 1.– 2. klassin‐
gene, og mellom klokken 19-20 for de som
går i 3.klasse og oppover.

Innimellom har de fellesøvinger, med
koselige pauser med mat og drikke. En
sosialkomite har ansvar for å legge til rette
for sosiale sammenkomster.
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Årets fasteaksjon, med navnet «Håp i en dråpe vann», ble
gjennomført 5.april. Fokuslandet i år var Malawi, men
midler som ble samlet inn før selve aksjonsdagen ble

benyttet for å hjelpe mennesker i Ukraina.

Hovedandelen av årets bøssebærere var konfirmanter, og i
motsetning til fjorårets fasteaksjon som måtte gjennomføres
digitalt, kunne vi i år gjennomføre aksjonen ved å gå fra dør til
dør. Dette førte til at det til sammen i år ble samlet inn 49.043
kroner. Dette er en økning på hele 173,28% fra året før. Til sam‐
men ble det i Kristiansund kommune satt ny innsam‐
lingsrekord i år.

Kristiansund menighet takker alle årets konfirmanter, alle friv‐
illige og alle givere for det gode engasjementet. Sammen har
vi bidratt til rent vann for mange mennesker.

Kirkelandet kirke blir stengt for all virksomhet på ukedagene hele
sommeren. Den blir bare åpen for gudstjenester i helgene. Dette
skyldes at man nå er i gang med et større rehabiliterings-arbeid

på kirken.

Det er 105 vinduer; alle forskjellige, som skal skiftes ut med nye isol‐
erglass. Her har det vært lekkasjer i mange år og menigheten ser
fram til å få en tett kirke. De gamle vinduene er både sotet og punk‐
tert og slipper inn lite lys – derfor vil nye vinduer gi mye mere overlys
i korpartiet.

Det skal også inn nye varmeovner i dette området av kirkerommet og det prosjekteres vifter som
skal sirkulere luften oppunder taket. Det arbeides også med rehabilitering av fasaden mot sør hvor
mur er skallet av og må repareres og veggen males. Kirketjeneren ser fram til å fjerne alle plastbøtter
og kar som har vært brukt til å samle opp vann i årevis.

Universell utforming med blant annet rullestolrampe til menighetssalen og korpartiet i kirken er un‐
der prosjektering.

I tillegg er det også flere andre tiltak som er under prosjektering men det avhenger av hvor langt
pengene rekker. Det er kommunen som er arbeidsleder for arbeidet.

Som motivasjon for konfirmantene var det
satt noen delmål, bl.a. tur med sundbåten
Rapp med prosten som båtfører og fjerning
av barten til soknepresten. Delmålene ble
nådd og barten ble fjernet med kyndig hånd.

Kristiansund menighet

Kjempeinnsats av
konfirmantene

Rehabilitering av
Kirkelandet kirke
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Kirkelandet kapell har i lengre tid vært ute av
drift. Først var det Covid som var årsaken,
deretter en ødelagt heis og nå er det innstal‐

lering av nytt orgel.

Det er menighetspleien sammen med kommunen
og private givere som har finansiert det nye orglet
som etter en to-års byggeperiode i Tyskland nå er
under montering. Det blir også nye benker i kapel‐
let.

Det har også foregått et stort arbeide for å sikre at
vi ikke får flere oversvømmelser i krematoriet. Den
siste oversvømmelsen ødela mye teknisk utstyr i
kjelleren under krematoriet og arbeidet er i gang
med å få krematoriet i gang igjen.

Første påskedag for den ortodokse kirke var i år en uke
senere enn vår påskedag. Denne dagen ble tilrettelagt
for at ukrainerne som var kommet til byen vår kunne

feire påskedagen i Kirkelandet kirke.

Julia Bujanovaite, som til vanlig er kantor i Frei menighet,
spilte ukrainsk musikk og hennes mann, som er ukrainer,
leste tekster og bønner på ukrainsk.

Etter gudstjenesten er det tradisjon at alle har med seg
kaker som blir velsignet av prestene. Dette var en ny erfar‐
ing for prost Sindre Kulø og sokneprest Tormod Sikkeland.

Endelig ble det busstur igjen etter pan‐
demien. Morgenen 1. juni kom bussen fra
Tide til kirka, og det var 30 deltakere. Sjåfør
var Martin Dyrseth, han har vært sjåfør for
bussturene i mange år. Turen gikk til Tustna,

videre til Aure og Kyrksæterøra. Det ble en times
stopp i Aure sentrum med litt kleshandel for
enkelte. Det ble deilig middag på «Kafé Koselig», på
Kyrksæterøra. Videre gikk turen til Vinje kirke fra
1820, ei åttekantet kirke med fantastisk fint interiør.
Vi hadde lokal guide; Astrid Wessel, som hadde
stor lokalkunnskap. Hjem gikk turen om Halsa. Vi
kom hjem rundt kl. 17.30 med rike opplevelser.
Takk til Menighetspleien v/ leder Per Gunnar Neer‐
gaard som i år ga gratis tur til samtlige deltakere.

Velsignelse av kakene

Nytt orgel
installeres

Busstur for eldre

Ukrainere
feiret 1. påskedag

Kristiansund menighet

Kongensplass 5, 6509 Kristiansund
Gaver til menigheten: 3930.2068597
Epost: kristiansund.menighet@kristiansund.kommune.no
Nettadresse: www.kristiansund.menighet.no
Facebook: www.facebook.com/kristiansundmenighet
Sokneprest: Tormod Sikkeland, tlf. 95014805
Mail: tormod.sikkeland@kristiansund.kommune.no
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Nordlandet menighet

Pinse på plena!

Fra tidlig morgen, var det sterke bærere på
plass for å lage kirkerom i den strålende
sola som vi fikk 6. juni. Så kom det vaffel‐

stekere, pølsekokere, musikere fra Ynglingen,
barn og ungdommer fra Soul-children, Jord‐
vennbarn og barn fra barnekluuben Friends.
Det var sangsprellere og babysangere, og
ellers et godt utvalg av flotte folk i alle aldre!

Vi hadde fokus på vannet, og det var pyntet
med glassmaleri og diverse utstyr som
Jordvenngruppa hadde funnet. Dyktige
korpsmusikere og SoulChildren, sørget for
variert og god musikk sammen med Rune på
tangentene, og vi hadde første fremføring av
Jordvennsangen! “Alt henger sammen, vi har
ikke tapt”, sang vi fra den rykende ferske låta.
Og når vi fikk være så mange sammen, i
fantastiske omgivelser, og med positiv
stemning – kunne vi kjenne på at vi hørte
sammen med alt og alle som lever – og med
en Gud som har skapt oss – og ikke har latt
oss være alene.

Pinsa er jo kirkens bursdag – og dette måtte
selvsagt feires på bursdaglig vis - med
ballongdyr som Hans Orset fra søndagsskolen
stilte opp med sammen med
karamellkanonen. Både prest og andre ivrige
hoder ofret seg for klissvåte svamper, det
sprutet såpebobler, noen kjørte en bli-kjent-
bingo, og vi spiste rikelig med pølser og vafler.
Alt var gratis – men vi retter en stor takk til alle
som ville gi en gave til misjonsprosjektet i
Thailand. En herlig dag som gir håp om at vi
kan få ha fellesskap med hverandre, naturen,
og Gud - også på dager som ikke er så
strålende og fargerike.

Dette ble sommeravslutning for mange av de
faste barne-aktivitetene i Nordlandet kirke,
men til høsten er det oppstart med babysang,
sangsprell, barneklubben Friends, Jordvenn
og Soul children. Vi takker til alle som deltok!

I løpet av sommeren, vil det også være
aktiviteter som foregår, så følg med i Tidens
krav og på Nordlandet kirke sin facebookside.

Nordlandet menighet

Kongensplass 5, 6509 Kristiansund
Gaver til menigheten: 3930.5292358
Epost: nordlandet.menighet@kristiansund.kommune.no
Nettadresse: www.nordlandet.menighet.no
Facebook: www.facebook.com/nordlandet.menighet
Sokneprest: Lars Ove Skaret, tlf. 90671685
Mail: lars.skaret@kristiansund.kommune.no
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Frei menighet

Barn og unge på Frei

Det er godt å kunne åpne opp og samles i Frei
kirke igjen. Det har vært en glede å få ta imot
mange barnehager til påskevandringer, også

under hele pandemien.

5. april hadde freikonfirmantene Kirkens-nødhjelp‐
saksjon med god hjelp av foreldre som stilte opp
og hjalp til. Det ble et meget godt resultat på Frei:
hele 46.269 kr! Tusen takk for innsatsen til alle
konfirmanter, foreldre og ikke minst givere og
gavmilde Freifolk.

Året 2022 er året man endelig har fått reist på
konfirmantleir igjen. Konfirmantene og gode ledere
reiste sammen med Bjørg og Lynn til Frænabu
leirsted, den 13.-14. mars. Dette ble en stor
suksess. Det var en fryd å ha med seg årets kjekke
konfirmanter på tur.

Hver uke kommer barn med foreldre til en koselig
sangstund med lystenning, sang, lek og måltid på
Babysang og Sangsprell. Men det er plass til flere!

Kristi himmelfartsdag var alle barn spesielt invitert
til utegudstjenesten på Rastarkalv med utdeling av
bibler for alle aldersgrupper. Barna var med og
sang under gudstjenesten, og det var sosialt
samvær med hoppeslott og mat og kaker. Nok en
vakker dag på Frei sammen med vakre mennesker.

En gang i måneden er det familiegudstjeneste:
“Fest på slottet” for fem-åringene, Noas Ark
gudstjeneste for tre-åringene og utdeling av
barnebibel for ett-åringene. Tårnagentene, som er
8 år, fikk reddet kirkeskattene slik at man kunne ha
gudstjeneste og dåp!

De løste mysterier, lekte, lærte seg
Tårnagentsangen og spiste mat sammen i
kirka før Tårnagentgudstjenesten. De modige
agentene skrev lapp til tyvene om at de var
avslørt, og at skattene er og forblir trygt bevart
i kirka med Tårnagenter som passer på.

Neste halvår inviteres det til nye samlinger,
aktiviteter og eventyr i kirka. Følg med på
sosiale medier, nettsted og lokalavisen.

Hvert år bruker Frei menighet sammen med
næringsliv på Frei å gjennomføre 10.-
klasseavslutning på Viken Gård. I år er heldigvis
intet unntak!

Avgangselevene inviteres til arrangementet etter
vitnemålsutdelingen, og er et populært tiltak. Det
blir servert grillmat og snacks, og det avholdes
ulike aktiviteter og vannsport. Utover kvelden blir
det karaoke, bading, lek og moro. God stemning og
feiring av avsluttet 10 års skolegang!

Menighetene er uendelig takknemlige for flotte
ungdomsledere som bidrar og hjelper til med alt fra
Lys våken til konfirmasjonsleirer i Frei, Nordlandet
og Kristiansund.

Frei menighet

Kongensplass 5, 6509 Kristiansund
Gaver til menigheten: 3930.2278052
Epost: frei.menighet@kristiansund.kommune.no
Nettadresse: www.frei.menighet.no
Facebook: www.facebook.com/frei.kirke
Sokneprest: Lynn Blakstad, tlf. 45607458
Mail: lynn.brakstad@kristiansund.kommune.no
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Finn fem feil!Finn fem feil!

Prikk tilprikkPrikk tilprikk

Her forteller Jesus en historie til folket.
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Asbjørn Tønnesen

VitsVits

Hjelp Kaptein Klo å finne skatten!

LabyrintLabyrint

– Hvor komm
er

de våte fotsporene

på teppet fra
?

– Jeg vet ikke. D
e

har fulgt e
tter meg

helt siden
jeg hoppet

i den sølepytten
.

Ønsker du å annonsere?

Send din henvendelse til
kristiansund.menighet@
kristiansund.kommune.no

Din
��n�n�� her?
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Livets gang fra 01. januar 2022

Frei

Sonja Berge Syltesæter
Elias Gulbrandsen Magnussen
Sebastian Gundersen Ladstein
Noah Enge
Ulrik Barsøe Neerland
John Bordal Klokseth
Noah Rovik
Saga Kvalvik Jenssen
Ulrik Hansen
Tora Romuld Brun

Frei

Therese Rødal og
Eivind Stranna

Nordlandet

Erik Halvard Kanestrøm og
Joanna Bialous

Kristiansund

Brit Solskjær og
Olav Helge Furu

Kristiansund

Alma Romuld Verpe
Erling Sivert Dahle
Oliver Helseth Vullum
Olli Henriksen Brevik
Hermine Louise Iversen-
Kristiansen
Amy Helen Semundseth Nordal
Leona Sannes Knudseth
Liam Tømmervåg Kristiansen
Klara Backer Holtberget
Ylva Lobos Hesthamar
Lars Williams Kløven
Elsa Marie Dønheim Sveen
Isak Bakken
Jakob Bakken
Kristin Avset Lamens
Theodor Storvik
Erle Hoem Herlofsen
Malvin Havnvik Pedersen

Nordlandet

Lilly Kristine Sivertsen Maridal
Oscar Amundøy Stensrud
Oliver Gustad Lesund
Cornelius Andre Hermundsli
Oskar Espås Mattson
Boston Ole Iversen Cook
Luna Grande Eriksen
Adrian Hagen
Mie Brattøy Ersvik
Jennie Juul-Jørgensen
Emori Uno Eltarvåg
Hedda Grødahl Samuelsson
Birk Eggen
Heine Hopmark Garshol
Saga Haugen Reitan
Matteo Holmedal Fugelsnes
Teoline Merethe Stene
Frøya Utheim-Skjølsvik
Sophia Johanne Mikalsen
Goudie
Viktor Weisæth Grødahl
Edvin Weisæth Grødahl
Julia Bialous Kanestrøm
Olivia Grønset Skar

Dåp

Vigsler

Dåp – en god start på livet.

Dåpspåmelding tilgjengelig på kristiansund.kirken.no

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv.
Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele
verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine
viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.
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Leif Helge Bergsnev
Per Helge Gjeldnes
Egil Alf Pettersen
John Andreas Ringsø
Nils Reidulf Dalheim
Randi Oddveig Loe
Solveig Irene Ødegård
Bjarnhild Naalsund Rosted
Ann Helen Andersen
Ingrid Elisabet Lie Larsen
Karin Ramona Havneraas Mikaelsen
Gunnar Steen
Halldora Brynja Sigurdsteinsdottir Jo‐
hansen

Livets gang fra 01. januar 2022

Frei

Randi Sofie Kvalvik
Arve Ranheim
Oddny Birgitte Glomstad
Henning Emil Ødegård
Peder Sanden
Kjell Fjeldstad
Odd Kolbjørn Endreseth
Ingrid Irene Endreseth
Jarlaug Strand
Leif Karsten Simonsen

Nordlandet

Gerd Lehne Røbech
Britta Helene Aarsvold
Ole Johan Skuterud
Gerd Walquist
Jan Ove Olsen
Gerd Odny Irene Kulø
Kjell Fostervold
Kirsti Solveig Svensson
Anne Margrete Garberg
Kurt Ragnar Larsen
Hans Erling Ringstad
Ole Langseth
Dagny Margrethe Solli-Sæther

Kristiansund

Svein Erik Hannaseth
Eivind Pettersen Olsen
Anna Ingeborg Bjerkestrand
Ella Tomine Søbstad
Kitty Konstanse Iversen
Anna Konstanse Aspen
Kjell Fostervold
Bjørn Kyrre Kongshaug
Edmund Osvald Johnsen
Johan Albert Liabø
Astrid Kirstin Nilsen
Ellbjørg Dolen
Arild Edvind Pedersen
Eva Kristin Vassgård Hurley
Jan Sigurd Christie Langaas
Skjoldvor Annie Husvik
Oddveig Marie Orseth
Johnny Holmen

Tone Greger
Rolf Egil Kulø
Bjørg Karin Garberg Pedersen
Mildrid Schrøder
Torbjørg Gullstein
Gerd Jorid Marceliussen
Edvin Skjølsvik
Frank Henrik Langseth Olsen
Arnsberg Danker Hanssen
Geir Jørgenvåg
Liv Oddbjørg Sivertsen
Arne Sigurd Sivertsen
Jorunn Langdahl
Kjetil Nilssen
Harald Ludvik Ledal
Sonja Mariette Engvig
Aud Mary Fordelsen
Gunvor Eli Williams

Gjert O Holten
Astrid Marie Olsen
Per Øyvind Haltland
Lilly Tordis Bergseth Olsen
Astrid Søbstad Arnø
Brit Gjestad
Berit Karin Weiseth Hanssen
Odd Gjendemsjø
Lilly Marie Sørdal
John Joralf Ludvigsen
Ole Thomas Thomassen
Kjellaug Marie Einset Olsen
Kåre Edvard Wullum
Edith Strand
Oddvar Grønseth

Karstein Bjarne Skaget
Astri Oddbjørg Amundø
Kristian Bendik Schrøde
Olav Linus Røbech
Erling Barman
Åse Torvik
Iris Synnøve Dybå
Janne Leonora Nielsen
Turid Dahl Olsen
Olav Ingar Brevik
Ola Peder Dragset
Klara Margoth Larsen
Geir Hirschel-Haag
Randi Marie Sundli
Magne Otto Sæter
Arna Johanne Tomelthy
Vibeke Schanzenbecher
Charlotte Caspara Sæterbø

Egil Djupvik
Per Øyvind Haltland
Adrian Røsand
Tor Olaf Moe
Gjert Holten
Birgit Flatset
Vilma Johanna Mundal
Karin Birgit Årskog
Ole Langseth
Jorunn Tora Pedersen
Jørn Erik Lundstad
Gro Elin Myking Løvik

Gerd Birgithe Walquist

Begravelser og bisettelser



Redaksjonskomiteen:

Hilde Warvik, tlf. 98816975
Mail: hilde.warvik@kristiansund.kommune.no

Maritta B. Ohrstrand, tlf. 90950544
Mail: mohrstra@online.no

Anne Grete Engstrøm, tlf. 90512615
Mail: post@4ubyme.no

Lillian Skeide Ødegaard, tlf. 90140331
Mail: lillian.odegaard@gmail.com

Sokneprestene i de tre menighetene

Gaver til bladet
mottas med takk!

Bankkonto:
3930.2047506

Vipps:
Kirka vår / 125700
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Søndag 03. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 17. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 31. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 07. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 14. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 21. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 21. kl. 17.00
Supersøndag - Førsteklasses

Søndag 28. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 04. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 04. kl. 17.00
Supersøndag - 4-års bok

Søndag 11. kl. 11.00
Presentasjonsgudstjeneste

Søndag 18. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 07. kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag 21. kl.11.00
Helt førsteklasses gudstjeneste

Søndag 28. kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag 04. kl.11.00
Skaperverkets dag

Søndag 11. kl.11.00
Presentasjonsgudstjeneste

Søndag 18. kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag 25. kl.11.00
Festivalgudstjeneste

Søndag 14. kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag 21. kl.11.00
Familiegudstjeneste

Søndag 28. kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag 04. kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag 11. kl.11.00
Presentasjonsgudstjeneste

Søndag 18. kl.11.00
Gudstjeneste

Søndag 10. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 24. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 03. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 10. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 17. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 17. kl. 15.00
Gudstjeneste i Grip kirke

Søndag 24. kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 31. kl. 11.00
Gudstjeneste


