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ndakten

Denne stillingen er for tiden ubesatt 

  
I den vakre prologen som leses hver juledag, er det én setning som får folk til å stoppe  
opp: «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh 1,14).  Det ordet har satt i 
gang  de største tenkere, og det er flott å tenke seg inn i hva det betyr. Men når det set-
ter i gang noe i livene våre, får vi virkelig en god jul. 
Ofte blir ord lett bare ord. Selv liker jeg ord. Men det er stusslig når det bare blir ord. 
Julens evangelium er at det evige ord, ble menneske av kjøtt og blod. Ordene må der-
for bli noe virkelig også i våre liv.  
Jul er Guds ja til det menneskelige.  
Det vil si at Jesus ble menneske for å gjøre det lettere for oss å være menneske. Kan-
skje trenger vi å høre dette akkurat i julen. Noen trenger å få det lettere, for det er 
mange som sliter tungt. Den som lytter til julens budskap, kan få hjelp midt i slitet. 
Noen trenger å bli mer mennesker, og forstå at det ikke er jobben og alle aktivitetene 
det kommer an på. Julen minner oss om hva du og jeg er, som mennesker. 
»Hvem er et menneske som ikke vet: Vi trenger nåde og barmhjertighet», spør Jens 
Bjørneboe. Vi har et dypt behov for å oppleve nåde og barmhjertighet, og julens 

budskap er at vi alle kan få dette som en gave fra Gud.   At Gud ble menneske, betyr også at alt vi opplever har noe med Gud å 
gjøre. Det gjør livet ekstra rikt. Vi møter ikke bare Gud i ekstreme situasjoner, eller bare i en kirke eller ute i ødemarken. Jesus ble 
menneske, og dermed kommer Gud oss nær nettopp når vi lever som mennesker, midt i hverdagen.  
Hvis alt vi opplever har med Gud å gjøre, får kanskje det oss til å bli mindre egoister. Blir vi det, bryr vi oss mer om andre men-
nesker, og da blir det god jul.  
Til minne om ham som brydde seg så mye om oss at han ble menneske.
God jul, 
hilsen biskop Ernst

Jul er å bli mer menneske
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I Kvalavåg har de sansen for å bevare gamle basar-
tradisjoner. Her styrer de unna gevinster fra Nille, 
og lager heller gevinstene selv. Maten blir servert i 
”serviett med snurr” og hele bygda støtter opp om 
basaren til Barnemisjonsforeningen på bedehuset. 
Og jammen greide de 28 barna fra foreningen å få 
inn kr 17.000,- til Det Norske Misjonsselskap en 
fredagskveld i midten av november. Gratulerer!
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Ole Adrian Sørdal var en av flere som 
mottok gull for lang og tro tjeneste med 
basar-forberedelser 

Barna i misjonsforeningen i Kvalavåg hadde
 laget mange av de fine gevinstene helt selv

Ivrige mammaer, Hildgunn Moen og Eva Britt 
Kvalevaag, skriver lodder

Praktisk og smakfull servering på god
 gammaldags bedehusvis.

Martine Vaage mistet tolvårsjekselen sin 
midt under åresalget...

Pongphol, Siren Marita og Amalie gløtter så
 vidt opp fra årene sine.

De eldste barna i Avaldsnes Barnegospel 
bidrog med  frisk sang.  Dir.: Heidi Kvalevåg

Wenche Kolstø og Monika Aksland Simonsen vant 
hver sin sekk med poteter

Far og datter, Einar og Gjertrud Andreassen
 ledet  basaren med stø hånd 

Reportasje: Anne Netland
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Karmel Bedehus
Håvik Bedehus

Visnes Bedehus
Julefest  onsdag 28 des. kl. 17.00

I Januar er bedehuset stengt 

Bedehuskretsene informerer

    Kvalavåg Bedehus

Des.27. Juletrefest kl.17.00 
Jan. 08. Gideon kl.19.30
Jan. 15. Tibetmisjonen kl.19.30
Jan. 22. NMS kl.19.30
Jan. 29. Årsmøte for Bedeh. kl.18.00
Feb. 05. Den Indre Sjøm.mis. kl.19.30
Feb. 12. Samemisjonen kl.19.30
Feb. 16. Bedehusbasar kl.19.00
Feb. 19. Misjonssambandet  kl.19.30 
   
   

            Faste onsdagsmøter kl.19.30

- notiser - smånytt - annonseringer - 

Des.15. Møte med grøt kl.19.30

Håvik‘s store sønn og grand old man 
Rasmus Skeie har samlet en del av 
sine 
mangfoldige dikt i en liten bok. Her 
er et av dem: 
 

         Over all forstand
                 Av Rasmus Skeie 
Menneskeætta er komen så langt 
men spør seg ennå om mykje og mangt. 
Eit springande punkt mellom påstand 
og tvil ,                                                   
           er spørsmålet: Korleis vart skap-
ningen til? 
 
Var det ei allmakt som forma bevisst, 
eller gav støvet ein tilfeldig gnist 
som fødde ei spire med evne til gror 
for yrande liv på ei solkransa jord? 
 
Her får ein tenkja og tru som ein kan. 
Sanninga er nok at ingen forstand 
vil nokongong gi ein fullgod beskjed. 
Vettet har grense. Ei tru lyt gå med. 
 
Den trua eg hyser, har kjensler i pakt. 
Dei melder seg sterkt ved rosens prakt., 
ved varmande velgjerd og skapande 
sinn, 
ved smil gjenom tårer og stormrøynde 
kinn. 
Slikt fekk ikkje kime i støv eller sand, 
men i ei kraft, over all forstand. 
 

 
6. november var det forbønnshandling 
under gudstjenesten i Avaldsnes kirke 
for Hilde Elise Andreassen og Arnt Jo-
han Vistnes. Arnt Johan ble ordinert 
til prest 6. februar og Hilde Elise 26. 
juni i Stavanger Domkirke.  Begge 
har vært aktive i mange forskjellige ak-
tiviteter i Avaldsnes Menighet i 
alle år, og begge takket under 
kirkekaffen for det gode barne- og 
ungdomsarbeidet de hadde fått vært 
med på i menigheten. Hilde Elise er nå 
vikarierende sokneprest i Nordfjordeid i 
1 år. Arnt Johan jobber 75% som 
kateket i Norheim Menighet og 25% 
som prest på Bømlo. 
 

Nye prester fra Avaldsnes

Det var ekstra god kake under kirkekaffen 
søndag den 6.november

Poet fra Håvik 

I fjor jul samlet vi for første gang alle 
barnehagene i menigheten til julespill 
i kirken. Både Jesusbarnet og eselet 
(dvs. ponnien) Maria satt på var helt 
skikkelige. Kristine Auestad Håvik er 
nå rundet et år siden hun hadde den 
store rollen som babyen i julespillet. I 
år er det en liten gutt som heter Jør-
gen Tyse som skal være Jesus-barn. 
Hvis det er barn i Avaldsnes som 
ikke går i barnehage, men likevel 
har lyst å komme på julespill, er de 
velkomne til det 15. desember kl 

17.30 eller 16. desember kl. 09.00.

Julespill i år igjen

Redaksjonen ønsker alle  
lesere og annonsører en 

fredfull julehøytid

Fjorårets Jesusbarn:
Kristine Auestad Håvik



5

- notiser - smånytt - annonseringer - 

	 Vi		Gratulerer!

Vi gir ei rose til...

 

 
 
Marianne Juvik Sæbø har nettopp gitt ut 
ny jule-cd: “Min tanke går til 
Bertlehem”, med tradisjonelle og nye 
julesanger i enkle og stemningsfulle 
arrangementer av Vidar Eldholm Olsen. 
Det er og to helt nye julesanger av 
Eyvind Skeie. 
Hun skal sammen med Keryx ha konsert 
i Metodistkirken i Haugesund fredag 
16. desember kl. 18.00 og i Avaldsnes 
kirke kl. 20.30. Bill. kr. 100, barn 
gratis. 
 

 

Søndag 8. jan. kl. 18.00: Etterjulkonsert

Søndag 22. jan  kl. 19.30: Saksofon og 
orgelkonsert med Dale & Dahlen . Det 
er Olav Dale som spiller på Saksofon og 
Amund Dahlen på orgelet. Amund Dahlen 
har i mange år vært organist her i distriktet, 
i Norheim og i Skåre. Det blir svingende 
toner den kvelden.

For hans allesteds nærvær i tilknytning 
til ungdomsarbeidet i menigheten vår! 
Arne er en krumtapp i speider- og row-
er-arbeidet, han er voksenleder i klub-
ben og ansvarlig for KRIK.  I tillegg er 
han omtrent fast leder på alt som heter 
weekend-turer for ungdommene.  Han 
klarer for eksempel å få med seg alle 
konfirmantweekendene i år! Takk for 
kjempeinnsats!
 

ARNE HÅLAND  

Julekonsert
 med Keryx og Marianne 

Juvik Sæbø

KONSERTER I 
OLAVSKIRKEN

CD-en  "Trompet &Orgel i Olavskirk-
en på Avaldsnes" med Bjørn Olav 
Kallevig og Palmer Vistnes har vært 
utsolgt for flere år siden. Nå er den 
trykket i et nytt opplag. Et godt forslag 
til julepresang. Ta kontakt med Palmer 
tlf 47853381.

CD-en TROMPET & 
ORGEL I OLAVSKIRKEN

Her er et rykende ferskt bilde fra årets 
juleverksted som gikk av stabelen den 
26. november. Sigrid Bang gjorde en 
flott innsats som ”bakstekjerring”.

Og her er søstrene Ann Kristin og Kath-
rine med ønskelisten sin. (det var vel 
lettere å krysse av det de ikke ønsket 
seg....)

Julegrana tent i Visnes
Mens skolekorpset spilte (med stiv-
frosne fingre) gikk barn og foreldre 
rundt den nyss tente julegrana i Franse-
hagen. Etterpå kom nissene med små-
godt til barna, før vi samlet oss inne på 
kafeen

Der inne sjarmerte Inger Marie An-
dreassen både store og små med sine 
fine sanger og opptreden. Odd Johan 
lekte litt med barna og utfordret de 
voksnes IQ i ord og uttrykk. God 
kaffe og gode kaker pluss åresalg 
gjorde at dette ble en koselig lørdag 
ettermiddag.   De er flinke, dameg-
ruppa i Hinderaker og Visnes Velfor-
rening!

Juleforberedelsene er i gang!
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Julenøtter
Her er et knippe av menighetens stjerner.  Derfor har de alle fått menighetsbladets rose. Hvem det er skriver du på svarkupongen, og 
får en fin bokpremie hvis du blir trukket ut som vinner!

A B C

D E F

G H I

Send svaret til menighetskontoret , og merk konvolutten "Julenøtter"

Navn:......................................
......

Adresse:..................................
......

...................................................

Bilde A:............................................Bilde F:..................................

Bilde B:............................................Bilde G:.................................

Bilde C:............................................Bilde H:.................................

Bilde D:............................................Bilde I:...................................

Bilde E:............................................
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Bilde A:............................................Bilde F:..................................

Bilde B:............................................Bilde G:.................................

Bilde C:............................................Bilde H:.................................

Bilde D:............................................Bilde I:...................................

Bilde E:............................................

Vi har snakket med Agathe Skår om hvordan jula var i hennes barndom.  Det hun 
forteller ligger ca 80 år tilbake i tid.  Søskenbarnet hennes, Mabel Madsen, som er en 
del år yngre, kommer også med en del hun husker fra sin barndom.  Agathe fortel-
ler at julaften var en travel dag.  Da skulle det stekes potetkaker med aniskrydder i.  
Potetkaker var vanlig, men aniskrydder ble bare brukt til jul; for å få julelukt i huset.  
Så skulle juletreet pyntes, og ungene måtte bade.  Vann måtte bæres inn og varmes før 
de kunne krype opp i baljen foran ovnen.  Det var så godt å være nybadet og gå tidlig 
til sengs med ny halm i madrassen!  For Agathe mener å huske at de la seg tidelig 
julaften.  Det var ikke presanger eller svær julemiddag.   Men før de la seg hengte de 
opp sokk til nissen.  Og da var det en av de vanlige hjemmestrikkede ullsokkene de 
brukte.  Agathe og søsknene hengte sokkene sine på ovnen og våknet spente neste 
morgen.  Da var det et eple og en appelsin i sokken pluss en julemann og noen fiken 
og, ikke å forglemme det gjeveste av alt : et lommetørkle med nisse på!  Dette lom-
metørkleet var de svært kry for; og det var julegaven.  Dette med sokken bekreftes av 
Mabel.  Hun hengte den på sengestolpen.  Appelsiner fikk de forresten bare til jul og 
ikke ellers i året.

JUL PÅ AUSTEVIK FOR 80 ÅR SIDEN
Men ny kjole måtte de ha til jul.  Og 
første juledag måtte de bort til bestemor å 
vise at ”de ikke bar verahodnå”.  For den 
som ikke hadde fått nye klær til jul måtte 
”bera værahodnå”!  I bestemorshuset 
spilte bestefar på orgelet og sang ”I denne 
søde juletid”.  Derfor er dette julesangen 
framfor noen.  Den vekker fortsatt de 
gode juleminnene.  Ellers skulle de ikke 
gå til folk første juledag.  Alle holdt seg 
hjemme hos seg selv.  Der ble det sunget 
mye.  Alle julesangene kunne de utenat; 
de fleste versene også!

Tredje juledag var det juletrefest på bede-
huset.  Det var noe de gledet seg til!  På 
forhånd hadde de vært hos an’ Olai og 
betalt 25 øre for å skrive seg for pose.  På 
festen ble de ropt opp med navn og fikk 
gottepose med eple, appelsin, julamann 
og julakåna!

Mabel forteller at da julepresangene kom 
flere år senere var det ikke de store tin-
gene som skulle til for å glede ungene.  
Det var hjemmestrikkede sokker og vot-
ter.  Og hvis det var mønster på vottene, 
var det storveis til glede!
Agathe og Mabel er enige om at det som 
skiller vår jul og førjulstid fra deres barn-
dom, er at forventningen var en helt an-
nen den gang.  De gledet seg umåtelig til 
jul og såg fram til julehøytiden på en helt 
annen måte.  Den gang var det så lite som 
skulle til for å skape glede!  

JUL PÅ GRAND CANARIA

For Einar Solberg blir dette tredje julen i 
Arguineguin på Grand Canaria.  Sammen 
med kona Solveig og datteren Grethe 
Synnøve bor han der store deler av året.  
Julefeiringen i Arguineguin innbefatter 
gudstjeneste i regi av Sjømannskirken.  
Til julaftens gudstjenestene, ja, for det er 
to av dem; stiller katolikkene sin kirke 
velvilligst til disposisjon.  På julaften er 
det vanlig med 2 fulle hus her; dvs. 400 
frammøtte x 2!  Altså 800 nordmenn til 
julaftensgudsjeneste under disse fjerne 
himmelstrøk!  Virkelig imponerende!  
Etterpå er det samling i sjømannskirkens 
egne lokaler med servering og sosialt 
samvær.  Denne samlingen er spesielt 

populær for de som er alene, og den varer 
fra ca. kl. 18.00 til 20.30.  Deretter er det 
å gå hjem til sin egen leilighet for å fort-
sette feiringen der, forteller Einar. 
Einar stusset litt før første julefeirin-
gen på Grand Canaria, men forteller at 
han opplever det fint å feire jul under 
palmene.  Det blir på en måte å være 
hensatt til det opprinnelige; nesten slik 
gjeterne hadde det.  Dessuten er det mye 
fint å oppleve i kirkene; med levende 
julekrybber og Maria på eselet.  Kommer 
man litt ut fra de største sentrene, finner 
man både klipping av sauer og kakebak-
ing i tilknytning til julepyntede kirker og 
flotte kulisser ellers.

Einar ønsker alle i Avaldsnes menighet 

en velsignet god jul!  Han minner i 
den forbindelse om at for han er JUL = 
KJÆRLIGHET!  Og det er en flott jule-
hilsen; Gud sendte sin sønn til verden av 
kjærlighet til oss!

Av Alf Roald Hansen

Av Alf Roald Hansen
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Florije er fra hovedstaden Pristina i Kosovo. 
Familien har muslimske røtter, men etter 
år under kommunistisk styre, der religion 
var forbudt, visste hun lite om både sin 
egen og de kristnes tro. ”Men jul feiret vi 
likevel. Katolikkene i Pristina samlet seg 
til midnattsmesse den 24. desember, og der 
gikk også jeg”, sier Florije. Hun husker også 
at det var en julenisse som satt oppe på et 
lasteplan og kastet ut godteri til barna når 
det var jul. ”Ellers var det mye kjekt på TV 
i jula”, minnes Florije. Akkurat som barna 
i Norge, satt barna i det gamle Jugoslavia 
og så på Disney til frokost i jula.
Florije forteller at hun og familien alltid 
har blitt invitert hjem til nordmenn i jula. 
De har bodd mange forskjellige steder i 
Norge, men de er blitt møtt med gjestfrihet. 
Spesielt på vestlandet. Frorije sier det var 
mye som var uvant når det gjaldt norsk jul, 
men at for barnas skyld har hun prøvd å 
følge tradisjonene her. Det er jo viktig for 
dem å ikke skille seg for mye ut.

Internasjonal juleprat 
                                                                             

Flor er fra Andesfjellene i Peru. Hun er 
katolikk, og nevner midnattsmessa 24. 
desember som et av høydepunktene i 
jula. Etter messa samlet familien seg til 
bords, og utover hele natta lekte ungene 
ute på gata. Et annet viktig minne Flor 
trekker fram, er stemningen på markedet 
i jula. Da kom indianerne med flotte jule-
krybbefigurer som de solgte. Det var en 
blanding av katolisisme og tradisjonelle 
indianske religioner som kom til uttrykk 
i disse spesielle julekrybbene.

Florije Kelmendi fra Kosovo, Ynskje Wol-
ters Kaldheim fra Nederland og Flor de 
Maria Vold fra Peru  har alle tilknytning 
til Håvik. Florije og Ynskje bor der med 
mann og barn, mens Flor er kjent fra SFO 
på Håvik. Hun bor i Haugesund. Tre flotte 
damer kom sammen til en førjulsprat om 
juletradisjoner de hadde med seg fra sine 
land. Vi snakket også om hvordan det var 
for dem å komme til Norge å feire jul.

Ynskje er fra Nederland. Hun har en re-
formert kirkelig bakgrunn. ”Jeg husker 
egentlig selve jula som ganske kjedelig. 
Vi gikk i kirka julaften, 1. juledag og 2. 
juledag, og de voksne spiste og spiste.” 
Ynskje minnes heller St. Nicolas-festen, 
den 5. desember, som den store barnefesten. 
Da fikk alle hver sin presang. Det var kun 
”til-lapp” på gaven, for det var jo åpenbart 
hvem den var fra, nemlig nissen. Innpaknin-
gen til gaven var alltid forseggjort, og det 
fulgte gjerne med et lite morsomt dikt som 
var skrevet spesielt til hver enkelt.

For alle tre var det den overdådige gavet-
radisjonen i Norgenoe av det de de reagerte 
mest på da de kom hit. Flor rister på  hodet 
og sier hun sa til sin svigerfamilie at hun 
ikke ville være med på dette. "Jeg kjøper 
kun gaver til barna! Jeg gir heller penger 
til Redd Barna i stedet for å kjøpe gaver 
til voksne som har alt fra før”
 Dette ble respektert. 

Ynskje syntes egne julegardiner og den 
ekstreme vaskingen var litt voldsom da 
hun så hvordan vi nordmenn forberedte 
oss til jul. ”Ellers var det jo morsomt å se 
at alle hadde en eller flere varseltrekanter 
(les: elektriske adventsstaker) i vinduet. 
Mattradisjonene i Norge er sterke i jula. 
Det synes jeg er positivt. Spesielt koselig 
er det å bake.”

 Av Anne Netland

Florije Kelmendi fra Kosovo

Ynskje Wolters Kaldheim fra Nederland 

 Flor de Maria Vold fra Peru 
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Hjørne

Det går mot jul
og store og små haster av sted.
Det skal handles, vaskes og ryddes
og om litt pyntes vakre juletre.

Unge som gamle går rundt
og kjøper gaver til store og små.
Ja, mange kjøper mye, mye mer
enn hva en kan drømme om å få.

Hva er vel kjekkere enn å få
mange pakker store og små?
Jo, det er å gi, samt å få se
takknemlige familier rundt et pyntet 
juletre.

Men, husk det er noen der ute
som ingen gaver får.
Et vennlig smil, noen gode ord
en vakker julehilsen faller i god jord.

JUL - til ettertanke
Ett lite pip fra en fugl
Ett tannløst smil og tårer på kinn
Ett håndtrykk uten de store ord
kan bety mer for mange enn noen  
skulle tro.

Oppi alt stress og jag
glem ikke hvorfor vi feirer jul i lag.
I jule evangeliet det står noen viktige ord
Et lite barn ble født og vokste opp på vår 
jord.
                                 Hilsen Arvid Alvsvåg 

Flott juletilstelning på aldersheimen

Betjeningen på Avaldsnes aldersheim viste igjen sin klasse ved å stelle til julemiddag 
for beboerne som og fikk ha med følge. Foruten en kjempegod middag, hjemmelaget 
på eget kjøkken, var det fiolin og pianospill av elever fra Karmøy Kulturskole, samt at 
Olav Vikshåland i god tradisjon spilte til julesanger og taffelmusikk.
         Odd 

Praten gikk livlig for seg mellom beboere og gjester ved julemiddagsbordet

Tlf. 52 84 55 80 • AVALDSNES
ÅPENT: 07.00 - 23.00

Tlf. 52 84 22 55 • www.bildeler.net

Olsen Dikt & Rim
Jeg setter dine tanker i system
Telefon 52 84 28 19 - http://www.dikteren.net

Telefon 52 84 86 86 • post@karmtrykk.rl.no

Avd.leder: Sigurd Jihan Mevik
Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52

Informasjon og priser: www.imi-begravelsesbyra.no
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

HUSK KIRKESKYSS
TELEFON
52 84 22 17

RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

Lørdag 24.12.05Julaften
Familiegudstjeneste kl. 15
Fung.spr. Anne Netland
Avaldsnes barnegospel
Avaldsnes/Håvik skolekorps
Offer til Kirkens Nødhjelp

Lørdag 24.12.05
Julaften
Familiegudstjeneste kl. 17
Fung.spr. Anne Netland
Offer til Kirkens Nødhjelp

Søndag 25.12.05
Juledag
Høytidsgudstjeneste kl. 12
Fung.spr. Anne Netland
Dåp
Avaldsnes kirkekor
Offer 
 Lørdag 31.12.05
Nyttårsaften
Gudstjeneste kl. 23.15
Fung.spr. Anne Netland

Søndag 01.01.06
Nyttårsdag
Gudstjeneste kl.12
Fung. spr. Anne Netland og Lars Sigmund
Simonsen
Dåp 
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet i Avaldsnes 

Søndag 08.01.06
Kristi åpenbaringsdag
”En annerledes gudstjeneste” på Karmel 
kl.17
Fung.spr. Anne Netland
Nattverd
Offer
Kirkekaffe

Søndag 15.01.06
1.s.e. Kr.åpenb.
Gudstjeneste kl. 11
Fung.spr. Anne Netland
Dåp
Offer
Kirkekaffe

Søndag 22.01.06
2.s.e.Kr.åpenb.
Gudstjeneste kl.11
Vikarprest
Nattverd
Kvalavåg musikkor
Offer

Søndag 29.01.06
3.s.e.Kr.åpenb.
Barnas misjonsdag
Familiegudstjeneste kl. 11
Vikarprest
Dåp
Avaldsnes barnegospel
Offer

Søndag 05.02.06
Vingårdssøndag
”En annerledes gudstjeneste” på 
Karmel kl. 17
Fung.spr. Anne Netland
Nattverd 
Offer
Kirkekaffe
Søndag 12.02.06
Såm.søndag
Gudstjeneste kl.11
Fung.spr. Anne Netland
Kat. Sigrid Dysjeland
Dåp
Bibler til 5.klassingene
Witness!!
Offer

Søndag 19.02.06
Kr.forkl.dag
Gudstjeneste kl.11
Fung.spr. Anne Netland
Nattverd
Offer 
Kirkekaffe 
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Familijenytt

DØPTE

06.11.05
Ola Mikal Skeie
Andreas Holme Misund
Ellinor Vaage
Oliver Sjurseth-Vorre
Hannah Emilie Nes

VIELSER

22.10.05
Marianne Huglen og Knut Einar Rovik

03.11.05
Tone Birgitte Snørteland og Øystein 
Johannessen

DØDE

18.11.05 Reidar Horne f.27.03.37
20.11.05 Ottar Godtfred Auestad  f.  
     19.07.27

Har du mistet noe?
Savner du noe? Noe verdifullt, en uerstattelig arv, en bruksting du så 
gjerne skulle hatt akkurat nå?  Og så begynner letingen -  i skuffer, i skap, 
ja til og med der du er hundre prosent sikker på at du ikke finner noe leter 
du. Febrilsk - fortvilet - og oppgitt. Leter - leter - leter, uten å finne noe 
som helst!   Ikke før lenge etter at du har sluttet å lete, da ligger dette 
verdifulle midt i dagen!  Javisst - det var jo der det var. Og så strømmer 
lettelse og glede inn over oss. Noen av oss er slik, men ikke alle. Noen av 
oss mister både det ene og det andre uten å bry seg, uten å savne noe. Det 
ser vi både i skolegarderoben, på hittegodskontoret og ellers i Livets skole. 
Fine  og dyre ting  ligger uten å bli etterspurt eller hentet. Ting som er gitt 
som gave i kjærlighet fra giver til mottaker. Bortkomne gaver som ikke 
blir savnet...

Har vi den samme holdningen også til Livets gave?
Har du mistet Livets gave uten å savne den? Har du mistet Livets gave 
uten at du leter etter den?  Kanskje du skulle begynne å lete - i dag! For du 
har mistet den mest verdifulle gaven et menneske kan motta - Guds gave, 
frelsesgaven - til hvert enkelt menneske på jorden!
Og det skal du vite: Gud savner alle han har mistet! Derfor er han på leting 
etter nettopp deg. 
"Og dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele 
deres hjerte"  Jeremias 29.13

Kjære Far i himmelen; hjelp oss å finne Livets gave!
Odd Johan

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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FRA MEDARBEIDERFESTEN
Når menighetsrådet og staben i Avald-
snes menighet inviterer til medarbei-
derfest, skal  selvfølgelig alle innbudte 
være fri for ansvar. I år ønsket også de 
som innbød å slippe litt lettere unna,  
slik at de inviterte torvastad- 
buene stod for underholdningen og 
program forøvrig.

Og underholdning fikk vi. Først var det 
Sergey Shein  (bildet over) som spilte 
Tjaikovskis "Seasons", og la stemnin-
gen for kvelden.  Så gikk det slag  i 
slag. Jon Ådnøy talte over 1.Kor.12.7, 
og innledet med eventyret om høna og 
grisen og katten.

Geir Styve, sokneprest i Torvastad 
hadde og noe å fortelle

Arnfred Lund ( bildet under) og 
Sergey spilte fiolin og piano for oss 
,og serverte en menuett og allegro.

Svein Jakob Steinsland ironiserte 
rundt merkesteinar og torvastadbu, 
og ble etterfulgt av Trond Vikshåland 
som kunne betro oss at han opplevde 
seg sjekka opp av Anne da hun utfor-
dret ham til å delta på festen.

Hilde Andreassen (bildet under) lyste 
velsignelsen  over oss med en keltisk 
velsignelses- sang   til slutt på en for-
treffelig medarbeiderfest!

Karmel var fullstappet av medarbeidere 
med følge, som kunne forsyne seg av 
herlig mat og etterfølgende isbuffet.

                                          Odd Johan


