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Vi var 25 deltakere som møttes på Vatneeidet denne 
fine høstdagen. Turen gikk først til Hildre Kirke hvor vi 
ble hilst velkommen av Kari-Ann og Helge Holgersen 
som var vertskap  store deler av dagen. 

 

I kirka ble vi møtt med kirkekaffe og hjemmebakst. 
Hildre Kirke ble bygd og innviet i 1934 etter et langt og 
møysommelig arbeid for å få egen kirke på Hildrestran-
da. Tidligere var de en del av kirkesognet på øyene og 
måtte dra til Austnes for å gå i kirke.  Kirka ble vesentlig 
fornyet i 1959 i forbindelse med 25 års jubileet.  

Kirka er ei langkirke og har enkle former. Innvendig er 
kirka stilren med farge-
setting i blått og hvitt, og 
den har en helt spesiell 
lyssetting. Altertavla, et 
maleri som viser Jesus 
som berger Peter på Ge-
nesaretsjøen, er malt av 
Ole Angvik og var også ny 

i 1959. Inventaret i kirka er svært spesielt i kirkesam-
menheng, og Riksantikvaren har listeført Hildre kirke, 
noe som medfører vern. 

De siste 5-6 åra er kirka kjent som «sangkirka». En 
gang i måneden samles ca. 100 personer i kirka for å 
synge. De har også et eget band, og det er ikke bare 
salmer som synges. Dette er et populært  arrangement 
som er rettet mot de som er 50 pluss. Hildre og Bratt-
våg er i dag samme sogn, og det avholdes ca. 10 guds-
tjenester i kirka per år. Hildre gravplass ble etablert  
1908 og ligger ca. 1 km fra kirka. En vakker gravplass 
som er verdt et besøk. 

Etter kirkebesøket 
gikk turen til Lepsøy-
revet via et par av 
boligfeltene som ble 
etablert i 70-åra. 

Før vi gikk ut til fyret 
ble vi ønsket velkom-
men i det restaurerte 

naustet som ligger like ved. 

Kjell Reiten viste lysbilder og ga oss en interessant 
gjennomgang av industrihistoria som har vært langs 
Hildreelva. Det ble tidlig etablert flere kvernhus langs 
elva, og folk kom fra øyene for å få malt kornet sitt. I 
perioden 1910-20 ble det bygd kraftverk langs elva, og 
utviklinga av industrien fortsatte. Flere kjente bedrifter, 
bl.a. Sunnmøre Fiskevegnfabrikk og Mørenot hadde sin 
opprinnelse i dette området. 

Kjell Reiten orienterte også om de mange flotte turvei-
ene på Hildrestranda, 
mange av dem er lett til-
gjengelige. Kort nevnes 
Hildredalen, Remmeve-
gen, Juvika og tursti mot 
Alvestad. Noen av disse er 
Moro turer og det finnes 
god informasjon om disse 

på nettet for de som har lyst til å utforske området på 
egen hånd. 

Helge Holgersen ga oss en god gjennomgang av histo-
ria til Lepsøyrevet fyr som ble oppretta i 1879. Tidlige-
re var det fyrskip på det farlige revet, det første kom i 
1856, men allerede i 1859 ble fyrskipet ødelagt i en 
storm, og ble erstatta av et 
større skip. Fyrskipet krevde 
døgnbemanning og var dyrt 
i drift, og i 1861 ble det be-
sluttet å bygge et fyr på 
land. En 220 m lang molo 
ble bygd først og i 1879 ble 
lykta tent for første gang. I 1956 fikk fyret elektrisk 
strøm og  den siste vokteren forlot fyret. 

I 2009  begynte Lepsøyrevets Fyrvenner oppussinga av 
fyret. Alt av interiør måtte skiftes ut pga råteskader. 
Utvendig renovasjon er foretatt av Kystverket, og sam-
arbeidet med de frivillige har vært svært godt. Det er 
nedlagt et stort og godt arbeid på fyret, over 1000 dug-
nadstimer, og ingen kjenner de reelle kostnadene. 

Etter orienteringene gikk vi ut til fyret, og vi fikk se det 
flotte resultatet av restaureringen. Fargene fra det 
opprinnelige interiøret er brukt i de fleste rommene, 
og de er lyse og innbydende. Kari-Ann og Helge Holger-
sen er vertskap på fyret, og i dag kan fyret leies ut til 
enkeltpersoner eller grupper. Siste søndag i måneden 
er det åpent fyr, og det serveres kaffe, vafler mm. Det 
arrangeres også kunstutstillinger på fyret. 
(www.fyret.info) 
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