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Hvorfor 
Jesus?
I dag, når alternative livssyn florerer, når 
vi får andre religioner tett inn på livet, 
når det moderne menneske synes å ville 
skape Gud i sitt eget bilde – hvordan kan 
vi holde fast på at Jesus er den eneste vei 
til frelse? Er ikke det ekskluderende? Må 
man ikke i dag si at Gud har mange veier 
til evig liv? Man skal jo være tolerant og 
inkluderende.
Men Jesus sier: ”Jeg er veien, sannheten 
og livet. Ingen kommer til Faderen uten 
ved meg.” Og han sier: ”Jeg er oppstan-
delsen og livet. Den som tror på meg, 
skal leve om han enn dør”.
Men dette er jo bare selvvitnesbyrd. An-
dre religionsstiftere ville vel også si at de 
er den eneste veien?
Men: Jesus stadfestet sine ord med mek-
tige gjerninger. Han gjorde syke friske, 
han gjorde vann til vin, han mettet 5000, 
han vekket opp døde og til sist gav han 
sitt liv for at du og jeg skulle vinne det.
I tillegg har vi profetiene. Hele Gamle 
Testamente er spekket med utsagn om 
den kommende Messias. Vi kan bare 
nevne Salme 22 og Jes. 53 som eksem-
pler. Hvilke andre religionsstiftere kan 
vise til  det som var sagt og skrevet om 
dem i århundrer før de skulle komme? 

Hvem gikk i 
forventning om 
at Muhammed 
skulle komme – 
eller Buddha?
Men mest av alt: 
Hvem andre har 
skjønt mennes-
kenes håpløse 
stilling – at vi er 
ute av stand til å 
frelse oss selv? 
I alle andre religioner er det menneskene 
selv som må streve, kave og plage seg 
selv for kanskje å bli godtatt av den gu-
den de tror på. Men i kristendommen er 
det Gud selv som handler. Vi er rednings-
løst fortapt samme hvor mye vi kaver, for 
våre handlinger er uansett forurenset av 
synd, egoisme og selvopptatthet. Men 
ved at Jesus tok all vår ondskap, all vår 
avmakt og alle våre nederlag på seg og 
naglet det til korset, har han åpnet veien 
til Gud for oss. Og han gir oss hele sitt 
verk i gave, bare vi vil ta imot: 
”Alle som tok imot ham, gav han rett til 
å bli Guds barn – de som tror på hans 
navn.” (Joh. 1,12)
Derfor kan vi også i dag med stor frimo-
dighet stå fast på at Jesus, og han alene 
er vår vei til frelse!

andakt
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av Arnold Hjelmås

Hva gjør du på nå da, Einar!!

Vi har spurt Einar Andreassen om hva han job-
ber med nå. Einar har tidligere bl.a. jobbet som 
kateket her i Avaldsnes menighet og kan fortelle 
at han nå er ansatt i Sjømannskirken/Norsk kirke 
i utlandet som områdeleder/1.konsulent i Kirke-
seksjonen.
- Det betyr at jeg jobber mest lokalt her i Hau-
galand krets for å vedlikeholde og bygge ut Sjø-
mannskirkens arbeid. Når det er sagt er jeg på 
vei inn i et spennende utviklingsprosjekt for å 
hjelpe kirkene utenlands med trosopplæringstil-

av Aase Elise Osmundsen
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tak for barn, ungdom og familier. 
Fram til mai har jeg et prestevika-
riat i 25% i Karmøy prosti og har 
dermed permisjon fra Sjømanns-
kirken til dette.  
Jeg er også med å driver et tros-
opplæringstilbud for familier med 
barn med Downs Syndrom.

Hva er mest spennende med job-
ben din nå, Einar?
- Mye! sier en engasjert Einar.  - 
Det spennende er nok om vi som 
organisasjon klarer å få ut bud-
skapet - i Norge - om hvor viktig 
arbeidet blant nordmenn i utlan-
det er. 

Vi har mye på gang både i Norge 
og utenlands. Dette vil jeg være 
med på og kjenner at det er svært 
meningsfullt å jobbe i Sjømanns-
kirken. Om noen uker skal jeg for 
eksempel til en av kirkene våre i 
Spania med en gjeng ungdoms-
ledere fra Avaldsnes menighet. 
Det er lederkurs i samarbeid med 
KFUK/M, der vi fra neste år øn-
sker å komme med tilbud om sjø-
mannskirkekonfirmantgrupper i 
Norge! Dette er spennende!! Ellers 
er det turer til ulike steder i ver-
den som er kjekt!! Jeg trives også 
svært godt som liturg og predikant 
i gudstjenester og gravferder!

Vi lurer på hva Einar gjør på fritida 
si ... har du fritid forresten? 
- Foruten å være pappa og mann, 
bygger jeg hytte på fjellet ... (har 
holdt på i 7 år). Er også med i 
styret for Avaldsnes skolekorps, 
stiftstyret for Diakonistiftelsen Ro-
galand, er konfirmantvert i Avalds-
nes menighet, er med i Tempel 
Ridder Ordenen Kong Augvald, er 
medlem på Haugesund Aerobic-
senter (nyttårsforsett!), er stadig 
fritidsforkynner, bror, svoger og 
onkel osv.

Vi kan av dette lese at døgnet fyl-
les opp for en mann som stadig er 
i farten,  her på Haugalandet, på 
fjellet eller på utenlandstur. 

Einar ønskes lykke til med alt han 
jobber med, og vi takker for at han 
tok seg tid til en prat!

”Tårnagenthelg” er et helt nytt prosjekt i trosopp-
læringsplanen for menigheten. 

Tårnagenthelg gikk av stabelen i Avaldsnes kirke 
siste helga i januar, med 24 friske tårnagenter fra 
3. klasse, 6 dyktige konfirmanter som ledere, og 
flere voksne medhjelpere.
De flinke og til dels veldig aktive tårnagentene 
løste flere oppdrag og mysterier de timene vi var 
sammen på lørdagen, bl.a. skattejakt der flere av 
kirkeskattene som var ”forsvunnet” ble funnet 
igjen, hemmelige rom i kirken ble oppdaget, og 
”bønnefly” ble laget og sendt avgårde.
Vi hadde ”ballongslipp” fra galleriet, mange flinke 
agenter øvde inn skuespill og sanger til sønda-
gens gudstjeneste, mens andre lagde båtkulisser 
på scenen.

Søndag morgen var vi igjen samlet og fikk være 
med å sette spor i gudstjenesten. Agentene bi-
dro med flott sang, lesing av bønner, skuespill til 
teksten om Jesus som stiller stormen, og nok et 
oppdrag: Midt i gudstjenesten kom oppdraget, å 
gi bilistene et løfte (festet under vindusviskeren) 
fra Jesus å ta med seg hjem: ”frykt ikke, for jeg 
er med deg”. 

En flott avslutning på tårnagnethelga, og om ett år 
blir det anledning for et nytt kull med tårnagenter 
å være med.

Tårnagenthelg

forbønnslesing

- flinke ungdommer gjør klar til 
”ballongslipp”

- agentutstyret må på plass

- første oppdrag, 
karamelljakt

 Gaute, Lars, Håkon

av Gro Torunn H. Utvik, trosopplæringsmedarbeider

Helene Anne Kristin Gaute
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av Owen Austevik

Smånytt

Årsmøtet i Håvik 
bedehus
Årsmøtet i Håvik bedehus ble avholdt søndag 
30.01.2011

Fra årsrapporten kan en lese at bedehuset har 
vært jevnt i bruk gjennom hele 2010. Det ble 
sist sommer gjort både malingsvedlikehold samt 
utbedringsarbeider på huset. Huset er nå i god 
stand, og det er anskaffet ny oppvaskmaskin på 
kjøkkenet. Økonomien ble fremlagt av kasserer 
Leif Malvin Knutsen. Med stadig økte utgifter til 
drift og vedlikehold blir det en utfordring også 
fremover å få endene til å møtes i regnskapet. 
Heldigvis er det glade givere i bygda som ser 
sitt ansvar og har støttet bedehuset med gaver 
også i 2010.

Valg av nye styremedlemmer var enkelt:  
Gjenvalg på alle!

Årsmøtet takket styremedlemmene (med blom-
ster) for den gode jobben de gjør, og for at de 
går på en nok en ny periode. Flott gjort!

De glade medarbeiderne i styret på Håvik bede-
hus (fra venstre): John Eikje, Turid Haugeberg, 
Martha Bøe, Birgit Bråtun, Åse Rasmussen, 
Gerda Austevik, Sofie Marie Mevik, Dina Knut-
sen og leder i styret Bjørg Østevik

Har du en grav i Karmøy?
Kommunestyret har vedtatt ny festeavgift for gravsted.
Fra 1. januar 2011 er årsprisen 100 kroner pr grav. 
Festeavgiften faktureres for 10 år med 1000 kr for en-
kelt, og 2000 kroner for dobbelt gravsted.

Første grav i et nytt gravsted er ikke avgiftsbelagt i 
fredningstiden som er 20 år (”fri grav”). Festet grav til 
f.eks. ektefelle, faktureres forskuddsvis pr 10 år.  Fes-
tegraver blir aldri frigrav.

Alle graver skal ha en fester.
Kirkevergen setter ut små merker på de gravene som 
ikke har registrert fester. Om ingen pårørende melder 
seg, vil gravstedet bli slettet.

Bed som ikke stelles kan fjernes og tilsåes med plenfrø, selv om graven har 
registrert fester.

Et gravsted kan festes inntil 80 år, festet fornyes hvert 10. år. Ønskes grav-
stedet bevart utover 80 år, må festeren sende begrunnet søknad om utvidet 
festetid.

Vedtektene for Kirkegårdene i Karmøy ligger på www.karmoykirken.nowww.
karmoykirken.no  . Kontakt kirkevergekontoret 52857127 dersom du ønsker 
vedtektene tilsendt, eller om du har spørsmål om graver og kirkegårder.

Kirkevergen.

Fasteaksjonen i Avaldsnes går 
av stabelen den 12. april.

10. – 12. april
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON  2011

Takk for ditt bidrag

Benytt kontonummer 1594.22.87493 
Givertelefon 820 44 088 (200 kr) 
eller send SMS <KN100> til 2090 (100 kr) 

En verden uten fattigdom er mulig 
Det handler om rettferdighet

Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011

vi jobber med vårens kvInnekveld .
.. som blir 23. eller 30. mars ... avhengig av hvilket 

spennende program vi får til – følg med!

vi trenger loppeR til 
menighetens loppeMARked 

lørdag 28.mai !
lopper mottas med takk på karmel 

torsdag 26. og fredag 27.mai!



   Avaldsnes Menighetsblad  5

For undertegnede har 2011 begynt med 
mye fokus på kor. Keryx og Credo øver 
fortsatt annenhver mandag kl 2000, og 
det var to humørfylte grupper som møt-
tes henholdsvis den andre og tredje 
mandagen i januar til første øvelse. 
Keryx øver fortsatt på Håvik bedehus, 
mens Credo øver på Karmel. Vi har alltid 
plass til flere, og det er ingen opptaks-
prøve for å bli med. Det er også lov til å 
stikke innom – helt uforpliktende – en 
mandagskveld og høre på hva vi driver 
med. Øvingsdatoer finner du på www.
avaldsneskirke.no, klikk på Musikk, og 
så på Kor i Avaldsnes.

Avaldsnes barnegospelkor fortsetter ut-
viklingen, og i kombinasjon med søn-
dagsskolen Sprell levende var det fan-
tastisk å se 55 barn synge sammen på 
øvelsene nå i januar! I disse tider med 
samhandlingsreform er dette et ypperlig 
eksempel på hva som kan skje når flere 
grupper legger tilbudene sammen! 

I blant får jeg også lov til å være med på 
Witness!!- (tirsdag kl 18) og Testimonia-
øvelser (fredag kl 18). Her blir man fort 
inspirert av den rene skjære musikk-
gleden som vises, og vi gleder oss til alt 
som skal skje utover våren med de flotte 
korene våre i sentrum!

påskekonseRt
Palmesøndag, 17.april kl 19.30, blir det 
en konsert med musikk satt til påskefor-
tellingen. Mer info følger i neste menig-
hetsblad.

olAvsdAgene 2011
Vi arrangerer Olavsdagene fra torsdag 
28.juli til søndag 31.juli. I år kommer 
festivalen til å bli enda mer variert enn 
i fjor, med innslag av både Orgelkamp! 
(stikkord: Torvastad mot Avaldsnes), sal-
mekveld og vår faste pilegrimsvandring 
og Olsokmesse fredag 29.juli. 

høRt på gAlleRIet …
Domorganisten i Oslo, Sandvold (1895–
1984) ble en legende i levende live. 
Han var i besittelse av tørr humor og 
stort vidd. Orgelet i Domkirken var kjent 
for av og til å ta sine egne veier, og da 
spesielt ved at toner ble hengende igjen 
når Sandvold hadde sluttet å spille, så-
kalte ”hylere”. Ved en festgudstjeneste 
i Oslo domkirke med kong Haakon VII 
og kronprins Olav til stede i kongelosjen 
satte orgelet i med en veritabel hyler i en 
kraftfull trompetstemme. «Stikk oppi og 
ta’n», hvisket Sandvold til sin unge as-
sistent Amundsen, som kjente orgelet ut 
og inn. Det tok ikke Amundsen lang tid 
å bringe hyleren til taushet. Han klatret 
ned igjen til orgelspillepulten hvor Sand-
vold uanfektet spilte mens han med et 
sukk utbrøt: «Man kan saktens skjønne 
at det heter die Orgel på tysk!»

kontAkt
Arnfinn Tobiassen kan nås på telefon 
415 28 810 eller arnfinn.tobiassen@
karmoykirken.no.

Fotnoter fra orgelgalleriet

sIssel Andsnes 
har i 27 år vært dirigent, pianist, leder, adminis-
trasjon og primus motor i koret Keryx. 
Hun får ei velfortjent rose og TAKK for det hun 
har bidratt med! Suverent!!

Trosopp- 
læringsnytt
Tårnagenthelg gikk av stabelen 
siste helg i januar med mer enn 23 
3.klassinger som dyktige tårnagen-
ter! Se egen artikkel om dette på 
foregående sider.

DS (dåpsskole) starter onsdag 16. 
februar etter skoletid på Karmel.

torsdag 24.2. kl. 17 inviteres alle 4 
åringer til skattejakt i kirken, med ut-
deling av 4 års-bibel søndagen etter, 
den 27.2. på gudstjenesten.

Nytt babysangkurs starter torsdag 
24.3. kl.10 på Karmel.
Medlemmer i den norske kirke får 
brev ang. påmelding i posten, men 
arrangementene er åpne for alle 
som har lyst!!

Ønsker du flere opplysninger, 
ring menighetsarbeider Gro Torunn 
Utvik, 901 97 597

AvAldsnes MenIghet har en givertjeneste for å øke innsatsen innen 

menighetens diakoni- og ungdomsarbeid. 

Vi ønsker flere givere velkommen. Ta kontakt med menighetskontoret 

på tlf 52 81 20 60 eller på e-post avaldsnes@karmoykirken.no



av Bjørg Østevik, leder for Vi over 60-treffene.
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Vi over 60
Onsdag 24. november 2010 var styret og kjøkkenkomiteen samlet 
til årlig førjulsstyremøte og julekos hos Solveig og Lars Sigmund 
Simonsen. Det ble helst en innvielsesfest i det flotte, nye hjemmet 
de har fått, med andakt, sang og koselig prat før styremøtet.

Vi takker Solveig og Lars Sigmund for en god stund sammen.

Vi har fått tre nye damer med oss på kjøkkenet på Vi over 60-tref-
fene. Vi over 60 treffes fire ganger om våren og fire ganger om 
høsten på de forskjellige bedehusene i Avaldsnes sokn. Da samles 
70 – 80 damer og menn pyntet til koselig fest. Det er forskjellige 
program alt etter som; andakt, sang, dikt og små stubber. Film og 
deilig servering hver gang.

Turen i 2011 blir 9. juni 
– og det blir nok fullsatt 
buss denne gangen 
også.

Neste treff blir lørdag 5. 
mars kl. 15:00 på Kar-
mel. Du og alle andre i 
Avaldsnes menighet er 
hjertelig velkommen!

Styret og kjøkkengjengen i Vi over 60, med Solveig og Lars Sigmund i 
forgrunnen. Sekretær Kristian Utvik var gått da blidet ble tatt. Fotograf: 
Bjørg Østevik.

våRens vI oveR 60-tReff:

lørdag 5. mars kl. 15:00 på karmel

lørdag 2. april kl. 15:00 på kvalavåg

lørdag 7. mai kl. 15:00 på håvik

lørdag 4. juni kl. 15:00 på visnes
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av barne- og ungdomsarbeider Johanna Gismervik Barnasida

ps: Alle foreldre som har unger i Barnegospel er vel-kommen opp på loftet, til å være sammen med alle de andre foreldrene!! Det er deilig å få slappe av med en kopp kaffe, og godt selskap, mens ungene øver!

Super-tirsdag!
Det er rundt 50 flotte, og fantastiske unger på 
Karmel hver tirsdag!!!
Opplegget starter med Barnegospel kl 17.00 
og fortsetter med Sprell levende søndags-
skole!

Sist tirsdag var det bowling, «sette halen på 
grisen», fantastisk grøt, og mye mer!
Alle barn fra 3 år er velkommen hver tirsdag! 

VELKOMMEN!

På Testimonias Førjulskafe før jul lagde unge-

ne to flotte pepparkakehus! Sist tirsdag var det 

på tide å knuse og spise restene! NAM NAM!!
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kARMelu 

av barne- og ungdomsarbeider 
Johanna Gismervik

En hyllest 
til Karmel 
Ungdom
kjære karmelu
Det er en glede å få lov å jobbe sammen med dere!
Jeg kan ikke fatte og begripe at dere er så gode!
Jeg føler meg velsigna og overvelda, av tilbakemeldinger om 
Karmel Ungdom!
«Karmelungdommer er fantastiske» og «Karmelungdommene 
er så flinke» er utsagn jeg møter fra voksne hver uke! Det er 
kjekt å høre!
Dere er: pliktoppfyllende, inspirerende, oppmuntrende, gode, 
hjelpsomme og ikke minst fantastiske å være sammen med!
Her må det gis en takk til foreldre som har klart å «fostre» opp 
så fantastiske ungdommer!!
tA det tIl deg! karmel ungdom RuleR!!!

karmelu-konkurranse: 

hvem er dette??

Tips:
det er en «han», det er en konfirmant i Avaldsnes

svar til Johanna 412 43 300, vinneren får en 

glass-cola i klubbkiosken.

Konkurransen i forrige nummer:

Rett svar er John-Magnar Taranger, 

Even Hinderaker, og Anders Hettervik

vinneren er John-Magnar!!!! 

ta med menighetsbladet som bevis

Månedens gutt!!!

vinneren
 av siste finn 
5 feil er: 
Annbjørg 
utvik!! 
gratulerer!
fortsett å 
send inn svar 
til johanna 
41243300
neste gang er 
det kanskje 
du som
 vinner =)

Anund!!!
Anund spiller gitar i Testimo-
niabandet og gjør det utrolig 
godt!
Han er med på klubben og er 
positiv og snill!
Han får folk med seg og lager 
god stemmning!

hurra for Anund!

Vårprogram for Klubben
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KONFIRMANTER I AVALDSNES
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karmelu-konkurranse: 

hvem er dette??

UM Norheim
15. januar var det Ungdomsmøte-seminar 
i Norheimkirken.
Det var et samarbeid mellom Avaldsnes 
menighet, Norheim menighet og Hauge-
sund Misjonsmenighet.

Seminaret gikk ut på å være ledere innen-
for de forskjellige områdene som er nød-
vendige på et ungdomsmøte.
Det var også bønnevandringsseminar, der 

ungdommer fra Avaldsnes laget fantastisk 
bønnevandring, scrappet på lerret til å hen-
ge på veggene i bønnerommet. De gjorde 
en utrolig fantastisk jobb!

Andre var på lederseminar, som går ut på 
å trene seg i å lede møte og ha oversikt over 
de forskjellige leddene.
Lilly fra Avaldsnes var deltaker og gjorde en 
knallbra jobb med programmet og hadde 
kontroll =)

lovsangsseminar går ut på å lære nye lov-
sanger og trene seg på å være forsanger. 
Her var det mange ungdommer fra Avalds-
nes som deltok!
Det fantastiska bandet var selvsagt med og 
gjore en utrolig bra jobb for at møtet skulle 
bli bra!

Det var over 40 ungdommer på møtet lør-
dag kveld!
Kretskoret sang, og det ble en god kveld!!
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Hvorfor vil du konfirmere deg i kirken?

Even: Det er mer aktiviteter å konfirmere seg

John-magnar: Mer å gjøre

Anders: Jeg er kristen

Chatarina: Fordi det er en tradisjon, og jeg har 

lyst å gjøre det kristelig

Astrid Elise: Først av alt digger jeg å høre om 

Jesus og Gud. Føler at det er riktig av meg å 

konfirmere meg i kirken, og i tillegg har jeg 

venner rundt 

meg i menigheten.

Hva var det som gjorde at du ville bli 
mediakonfirmant?
Even: Det hørtes kjekt ut
John-Magnar: Det var det som hørtes kjekkest ut
Anders: Ingen bedre valg
Chatarina: Fordi jeg elsker å filme og ta bilder! 
Pluss at folk har sagt at det er gøy, og det var det o!
Astrid Elise: Har hørt kjekke kommentarer fra tidligere 
mediakonfirmanter! Media interesserer meg!

Hva har vært det kjekkeste ved 

konfirmasjonstiden til nå?

Even: Mediamøtene

John-Magnar: Lage reklame for Karmel

Anders: Even!!

Chatarina: Når vi har vært på media

Astrid Elise: Kun kjekke ting skjer, syns 

jeg. Det kjekkeste er vel det å være med 

på Johannas media-tirsdager etter sko-

len. Det er bare løgne ting som skjer

Even

Jo
hm

-M
ag

ne
r

Anders Chatarina

As
tr

id
 E

lis
e

KRIK-konfirmantene 

er positive og livlige 

ungdommer!!

det er en utrolig 

kjekk gjeng 

med scrappe-

konfirmanter i år!

de har lagd 

bordkort, kort, 

fyrstikkesker 

(bildet), og skal 

lage album 

fra konf-

tiden.

Testimoniakonfirmantene er med i Testimonia hver 
uke og er med på opptredener og masse gøy!
nå nærmer det seg «musikal-tider», og det vil bli en 
fantastisk flott musikal!!

mediakonfirmantene lager filmer, tar bilder, og lager – og avholder – filmquizer.
de skal filme testimonias musikal 18. & 19. mars!

årets konfirmanter er en utrolig morsom 
gjeng å være i lag med!

MedIAkonfIRMAntene svAReR
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En tur til ettertanke

10. trinn fra Bø ungdomsskole var i 
høstferien 2010 på en åttedagers tur til 
Polen. Om jeg ble bedt om å beskrive 
turen med tre ord, ville det vært noe slik 
som: Tårer, latter og masse, masse gøy!

De fleste forbinder Polen-turen i 10. klas-
se med besøk i konsentrasjonsleirer. Det 
gjorde jeg også, men dette er bare en del 
av turen. Vi besøkte tre konsentrasjons-
leirer. Auswitch 1, Auswitch 2 - Birkenau 
og Sachsenhausen. 

Den første leiren vi besøkte var Auswitch 
2 - Birkenau. Der fikk vi komme inn i 
brakkene hvor fangene sov. 

I en slik brakke sov flere hundre men-
nesker. Fire personer i hver etasje av 
sengene.

Fangene ble fraktet til leiren med tog. 
Det var bygget togbane langt inn i leiren, 
slik at det skulle være så effektivt som 
mulig.

Leirene var avdelt og omringet av 
piggtråd-gjerder, som gjorde det vanske-
lig å rømme.

Leirene var enorme. Jeg så ingen ende 
uansett hvor jeg gikk.

De fleste gasskamrene og krematoriene 
ble bombet etter krigen. Dette gjorde 
nazistene for å utslette mest mulig bevis 
fra det som skjedde. 

Vi hadde roseseremoni i hver leir, til 
minne om de norske fangene som døde 
i leiren. 

Samme dag som vi var i denne leiren, 
besøkte vi også Auswitch 1. Denne leiren 
var totalt annerledes fra Auswitch 2. Vi 
så med en gang at fangene hadde helt 
forskjellige levekår i de to leirene. 

Den siste leiren vi besøkte var Sachsen-
hausen, hvor de fleste nordmennene 
satt. 

Her gikk fangene rundt og prøvde ut 
sko. Ser du på bakken er det lagt opp 
forskjellige terreng som grus og betong.

Ellers på turen var vi på:
- besøk i saltgruvene.
- shopping i Krakow
- folklore kveld. Her fikk vi se polsk 
folkedans.
- besøk i Stasi-fengselet, sightseeing og 
shopping i Berlin.
- Tropical Island. Badeland med tropisk 
klima i Tyskland.
- Vi fikk se deler av restene etter Berlin-
muren.

Og i tillegg til alt dette satt vi utallige 
timer i buss.

Turen har gitt meg mange gode opple-
velser, sterke inntrykk og minner for livet, 
men ikke minst har den skapt tettere 
vennskap mellom alle.

Fra venstre: Lisell Sveen Iversen, Terese Hel-
gesen, Bart (polsk taxisjåfør), Ingvild Hjelmaas, 
Ingunn Gjerland, Marita Grundberg Pedersen.

Fra venstre: Linn Kristin Mæland, Ingvild Hjelm-
aas, Ingunn Gjerland, Lisell Sveen Iversen, Marita 
Grundberg Pedersen, Terese Helgesen.

Inngansporten, med den kjente 
teksten “Arbeit macht frei” (Arbeid 
gjør fri).

av Ingvild Hjelmås
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Nord-Karmøy Husflidlag

Sigrun Høydal Ebne er leder 
for lokallaget for Husfliden. 
Med seg i styret har hun:
Sekretær; Unni T. Pedersen
Kasserer; Vigdis Kolstø
Studieleder; Liv Kari Håland
Styremedlem; Cathrine Glette
Varamedlem; Kirsti Grønstøl

Nord-Karmøy Husflidlag har rundt 60 medlemmer og holder til 
på Husflidsstova på Avaldsnes; det gamle idrettshuset på Skeie. 
Det arrangeres sykurs, kurs i kalligrafi, småsløyd, dreiing og kurs 
i lappeteknikk. I tillegg er det aktivitet for barn hver mandag kl 
1630-1730. 

Menighetsbladet var innom å hilse på de kreative barna. Den 
ettermiddagen vi var på besøk, var det strikking av pannebånd 
som stod på programmet. Det var andre gang både Lisa Jørgen-
sen og Dina Callaghan var på ”husfliden”. Forrige gang de var 
der laget de fine leketøy av ei grein, ring og en tråd. Poenget er at 
ringen skal treffe pinnen og bli hengende på den. Begge kunne 
de strikke fra før, men det er likevel mange nye ting å lære på 
”husfliden”.

Et utvalg av produksjonen til barnagruppa i Husflidlaget

noRges husflIdslAg
stIftet I 1910

Norges Husflidslag er en av Norges eldste og mest tradi-
sjonsrike organisasjoner. Organisasjonen ble stiftet i 1910, 
og er en kultur- og interesseorganisasjon som har som 
hovedoppgave å styrke den levende husflidstradisjonen i 
Norge - kulturelt, sosialt og økonomisk. Det gjør vi ved å 
organisere aktiviteter og tiltak som genererer husflidsfaglig 
interesse og kunnskap, produksjon og omsetning.

Vi har 23.000 medlemmer, fordelt på enkeltpersoner, 
husflidsutsalg og husflidhåndverkere. Organisasjonen er 
represesentert i 19 av landets fylker gjennom konsulentap-
paratet, og sekretariatet holder til i Øvre Slottsgate 2B i Oslo 

sentrum. Mer om Norges Husflidslag www.husflid.no Solrun Maria Auestad & 
Anne Elise Lothe

Dina 
Callaghan 

har laget et 
lektøy med 

tråd og 
pinne

Robin Callaghan, Lise Jørgensen og Dina Callaghan

Eivor Anette Auestad & Vigdis Kolstø.

av Anne Netland
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Keryx: Kor-stafettpinnen er overlevert!!

sIssels tAnkeR oM keRyx
Keryx var tenkt som et voksenkor som skulle ta med seg de 
som hadde vokst ut av ten-sing-sammenhengen og som frem-
deles var glad i å synge.
Koret skulle ha et klart fokus på å være et sosialt og åndelig 
felleskap. Derfor var det fra første øvelse alltid lagt inn en kaffe/
matpause, og hver øvelse skulle ha en liten andakt til slutt.
De musikalske ambisjonene var ikke så store i starten, men 
koret vokste på de utfordringene det fikk etterhvert. Jeg var 
bestemt på at repetoaret skulle være vidt, og det spente fra 
gospel til helt nye kirkemusikalske ting, slik at vi ikke ble låst 
til en sjanger. Vi valgte også å ikke knytte oss til noe sangerfor-
bund, fordi vi ville stå fritt til hvor vi rekrutterte medlemmer fra. 
Det førte til at vi etter hvert ble et ganske økumenisk kor, med 
medlemmer fra forskjellige kanter. Dette har jeg sett på som 
en berikelse. 
Koret har vært positive til å opptre på de arenaer der vi ble 
spurt. Det har ført til at vi har deltatt på alt fra operakafé til 
basar og vekkelsesmøter!
Selve navnet ga klar beskjed om vårt ståsted: 
KERYX – en herold som forkynner et godt budskap. 
Det var det vi først og fremst ville gjøre.

ARnfInns tAnkeR oM keRyx
Når jeg nå har tatt over Keryx etter Sissel Andsnes, er det én 
ting jeg gjerne vil at koret skal fortsette å formidle: Glede! 
Med sang og musikk kan vi formidle ting som fort blir kompli-
sert og teoretisk dersom vi bare bruker talestemme, men setter 
vi melodi og rytme til kan folk høre ting på nye måter. En glad 
og sterk tekst kan bli enda gladere dersom vi får et godt ar-
rangement til. 
Koret er også beriket med medlemmer som kommer med 
kjappe replikker. Latteren sitter løst, og det blir fort litt komikk 

mens vi arbeider oss gjennom løse fortegn 
og skiftende taktarter. 
Målet mitt er at både sanggleden og det 
gode humøret kommer til å fortsette å vise 
igjen når vi skal opptre sammen i tiden 
fremover. 
Koret er så heldig å ha en god del ting på 
repertoaret, og vi kommer til å fortsette å 
bruke av det som finnes der i tillegg til å 
lære oss nye ting. For meg er det veldig 
kjekt å kunne markere de forskjellige høy-
tidene i året som faste, påske, pinse, advent i tillegg til jul, med 
musikk som er skrevet til nettopp disse tidene. Planleggingen, 
innøvingen og fremføringen: alt dette gleder jeg meg til!
Til slutt vil jeg bare takke Sissel for en flott innsats - og velkom-
men inn i alt-rekken!

Sissel Andsnes må nå presenteres som tidligere Keryx-dirigent, for fra nå av er det vår nye organist Arnfinn Tobiassen som 
innehar den tittelen. Vi har spurt dem begge om deres tanker med koret. Sissel forteller oss her om tankene bak oppstarten 
av Keryx for 27 år siden.

av Åse Osmundsen
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Bygnes, Kopervik – Tlf. 52 84 86 86
post@karmtrykk.no – www.karmtrykk.no

Avaldsnes, telefon 934 07 588

kRIstuskRAnsen

Prestahjørna
av prostiprest Anne Netland

Etter at den svenske biskopen Martin Lönnebo ble pensjonist 
for en del år siden, dro han på en båtreise til Hellas for å slap-
pe av og nyte livet. Under en seilas blåste det opp til storm, 
men den lille fiskebåten klarte å ta seg velberget til land. Dette 
viste seg å være en liten øy med 47 sjeler. Mens biskop Martin 
satt der og frøs på et lite hotellrom, begynte han å tegne. Det 
ble en rekke perler som han etter hvert satte sammen i en 
krans. Der på øya ønsket han seg hjelp til bønn og meditasjon 
i en ordløs stillhet. Slik ble Kristuskransen til, en krans med 
18 perler i forskjellige farger og utforminger.

Man kan holde en perlekrans i hånden som en hvilken som 
helst annen gjenstand, uten at den betyr noe som helst. Men 
det er også mulig å legge en betydning inn i hver enkelt perle 
og benytte kransen som en hjelp til en stille samtale med 
Gud. Perlekransen er så liten at den passer i en lomme eller 
som armbånd.

I vår moderne verden mister vi mer og mer følelsen av hva 
som er sentrum. Vi fristes til å tro at periferien er i midten og 
at alle nyheter som presenteres og alle spørsmål som disku-
teres i dag er det viktigste. Vi slynges mot overflaten, og blir 
mindre og mindre virkelige. Dette fører til uro, oppgitthet og 
tungsinn. Livet mister sitt liv.

Vi lever i en tid der mennesker mer og mer oppfatter seg som 
pilegrimer på leting etter et indre liv. Kristuskransen er bundet 
med tanke på både den indre og den ytre pilegrimsvandrin-
gen. Den gir oss tid til ettertanke og viser oss en vei som ikke 
fortærer liv, men skaper balanse mellom det vi ønsker og det 
vi avstår fra.

Det er 18 perler i kransen. 6 av disse er de avlange Taushets-
perlene, som inviterer til kjærlighetsfull oppmerksomhet. De 
inviterer til stillhet og meditasjon. Her kan du puste inn hellig 
nærvær, godhet og fred, og du kan puste ut ondskap, uro, 
bekymringer og oppgitthet. 

Kristuskransen kan brukes som en hus-
keliste mens man ber. Men den kan 
også være en kilde til grundig fordyp-
ning og studier i Guds ord og eget 
sinn. Og derfor ønsker vi i Avaldsnes 
menighet å bruke kransen på guds-
tjenestene i fastetiden dette året. Hver 
gudstjeneste vil ha sin egen perle som 
vil prege tema, sangvalg og dekor. Kom 
og la deg inspirere og utfordre.
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Gudstjeneste

Bedehusinfo

vi samles om Guds ord

søndag 20.02.2011
Såmannsøndag
Gudstjeneste på Karmel 
kl. 17
Anne Netland
Nattverd
Søndagsskole
Offer til Normisjon reg. 
Rogaland
Kirkekaffe

søndag 27.02.2011
Kristi Forklarelsesdag
Gudstjeneste kl. 11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Avaldsnes menig-
het
Kirkekaffe

søndag 06.03.2011
Søndag før faste
Gudstjeneste kl. 11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til Den indre Sjø-
mannsmisjonen
Kirkekaffe

søndag 13.03.2011
1.s.i faste
Gudstjeneste kl. 11
Geir Styve
Dåp
5.klassingene får Bibelen
Offer til Bibelskolen i Oslo
Kirkekaffe

søndag 20.03.2011
2.s.i faste
Gudstjeneste på Karmel 
kl. 17
Helge Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer til NMS Brasil
Kirkekaffe

søndag 27.03.2011
Maria Budskapsdag
Gudstjeneste kl. 11
Helge Gaard
Odd Bondevik
Nattverd 
Offer til NMS
Kirkekaffe

søndag 03.04.2011
4.s. i faste
Gudstjeneste kl. 11
Anne Netland
Dåp
Offer til Avaldsnes menig-
het
Kirkekaffe

søndag 10.04.2011
5.s.i faste
Ung messe kl. 18
Konfirmantene
Sigrid Dysjeland
Offer til KRIK, Testimonia, 
Ungd.klubben

søndag 17.04.2011
Palmesøndag
Gudstjeneste kl. 11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Avaldsnes menig-
het
Kirkekaffe

torsdag 21.04.2011
Skjærtorsdag
Gudstjeneste kl. 19:30
Anne Netland
Nattverd
Offer til Norsk Luthersk 
Misjonssamband

søndag 24.04.2011
Påskedag
Høymesse kl. 11
Anne Netland
Nattverd
Offer til NMS Brasil
Kirkekaffe

håvIk bedehus
februar
17 Basar   kl. 19:00
27 Misjon blant muslimer kl. 19:30

Mars
13 Blå Kors kl. 19:30
27 Israelsmisjonen kl. 19:30

April
10 Indre sjømannsmisjon kl. 19:30

Mai
07 Vi over 60-treff kl. 15:00
15 Familiemøte,  kl. 19:30
 Barnegospel er med.

22 Ytre sjømannsmisjon kl. 19:30
29 Tibetmisjonen  kl. 19:30

juni
05 Frelsesarmeen, kl. 19:30
 kaffekos.

vI oveR 60-tReff
Karmel bedehus 05. mars kl. 15:00
Kvalavåg bedehus 02. april kl. 15:00
Håvik bedehus 07. mai kl. 15:00
Visnes bedehus 04. juni kl. 15:00

Avaldsnes 
menighet ønsker 

å være et levende, 
inkluderende 

fellesskap som gjør 
mennesker til 
etterfølgere av 

Jesus.



Familienytt

Avaldsnes menighet
menighetskontoret
kontortider: mandag til fredag 09 - 15
Karmel, postboks 29, 4299 AVALDSNES
telefon:  .....................52 81 20 60
fax:  ...........................52 84 37 02
avaldsnes@karmoykirken.no
www.avaldsneskirke.no
www.karmelu.com

administrativ leder
Tordis Hebnes
telefon kontor  ............52 81 20 60
mobiltelefon  ..............976 18 695
tordis.hebnes@karmoykirken.no

prost / sokneprest
Helge S. Gaard
telefon kontor  ............52 81 20 59
mobiltelefon  ..............959 37 666
helge.gaard@karmoykirken.no
prosten@karmoykirken.no

prostiprest
Anne Netland
mobiltelefon  ..............984 80 492
anne.netland@karmoykirken.no

organist
Arnfinn Tobiassen
telefon kontor  ............52 81 20 57
telefon kirken  ............52 84 22 17
mobiltelefon  ..............415 28 810
arnfinn.tobiassen@karmoykirken.no

kateket
Sigrid Dysjeland
telefon kontor  ............52 81 20 58
mobiltelefon  ..............984 33 883
sigrid.dysjeland@karmoykirken.no

diakoniarbeider
Else Mønnich Egenberg
telefon kontor  ............52 81 20 54
mobiltelefon ...............948 89 915
else.egenberg@karmoykirken.no

barne- og ungdomsarbeider
Johanna Gismervik
telefon kontor .............52 81 20 53
mobiltelefon ................412 43 300
johanna.gismervik@karmoykirken.no

menighetsarbeider
Gro Torunn H. Utvik
mobiltelefon ...............901 97 597
gro.torunn.utvik@karmoykirken.no

arbeidsleder
Øyvind Grinde
telefon redskapshus  ..52 84 22 59
mobiltelefon  ..............913 46 956

misjonærer
Anne Storstein Haug
e-post annestorsteinhaug@gmail.com
www.anneogbe.blogspot.com
Mona Dysjeland
e-post mdysj@yahoo.no
monadysjeland.blogspot.com

menighetsråd
leder Kristian Hausken Utvik
telefon  ......................52 84 24 45
mobiltelefon  ..............993 85 690
nestleder Kåre Vold
mobiltelefon  ..............957 58 784

kirkeverge
Marta L. Medhaug
telefon kontor  ............52 85 71 85
kirkevergen@karmoykirken.no
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Døpte
28.11.2010
Markus Stigen Hetland
Cornelia Våge Olsen
Sander Rørtveit
Mille Brakestad Tjoland
Tala Thornes Røsdal

05.12.2010
Leia Mary Siebert  (døpt i Torvastad)
12.12.2010
Sander Emil Tysland
Elise Røssehaug Wee
Sofie  Bygnes Ottosen

19.12.2010
Sofie Tjoland-Vikre
Harald Sæbø Lande
Helene Bokneberg Stange
Helene Dankel

26.12.2010
Tuva Stelander Skeie
Anna Taule Wiken
Oliver Liknes Nilsen
Dennis Pedersen Dale
Andreas Eng Waage

16.01.2011
Emily Sørvik Hauge
Lilja Damm
Thomas Lundervold Tollessen
Ida Bergslid
Vilja Kibsgård Berntsen
Henrik Kvalevåg

Vielser
27.11.2010
Mary-Ann Sørensen 
og Toralf Jacobsen

18.12.2010
Else Margrethe Vika 
og Gunnar Karlsen

Døde
09.11.2010 
Fredrikke Larsen f.1913

13.11.2010 
Kristine Høines Kvilhaug f.1910

02.12.2010 
Petra Aksnes f.1922

02.12.2010 
Monica Opsal f.1961

03.12.2010 
Inger Sofie Matland f.1942

04.12.2010 
Reidar Henry Vikene f.1940

19.12.2010 
Solveig Elise Taranger f.1930

20.12.2010 
Bernt Olav Kvernenes f.1937

21.12.2010 
Mildred Kristine Albertsen f.1928

25.12.2010 
Ingeborg Røyset f.1913

02.01.2011 
Sigurd Bernhard Løften f.1938

07.01.2011 
Ragnhild Agathe Hognaland f.1924

MøteR I AvAldsnes 
MenIghetsRåd våRen 2011: 

1.februar, 23.mars, 11.mai, 14. 
juni. 
Møtene er åpne for interesserte.

Kristian Hausken Utvik er valgt 
som leder av Avaldsnes me-
nighetsråd fra 01.01.11 til nytt 
menighetsråd har konstituert seg i 
oktober 2011. 
Kåre Vold er valgt som  nestleder 
for samme tidsrom.
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FOTBALL

HÅNDBALL

FRIIDRETT

SKI

TRIM

IDRETTSSKOLE

Postboks 64 – 4299 Avaldsnes
Tlf 52 84 33 06 – Faks 52 82 99 65

Org.nr.: 971 346 612

Besøksadresse:
Avaldsnes Idrettsenter

Visnesv. 77 – 4262 Avaldsnes

E-post: ail@avaldsnes.no
www.avaldsnes.no

E N T R E P R E N Ø R

Generalsponsorer:

Hovedsponsorer:

Vår utstyrsleverandør:

IDRETTSLAG
Avaldsnes

AKTIVITET • INNSATS • LAGÅND

Haugesund AS

AIL-Nytt
Avaldsnes Idrettslag informerer
AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter 
og utfordringer uansett talent og ambisjoner. 
Klubben skal drive etter «fair play»-prinsippet.

www.avaldsnes.no
gjør lokalmiljøet rikere, tryggere og morsommere

fotballhallen snart klar
Arbeidet med vår nye fotballhall er nå inne 
i sluttfasen. Den kalde vinteren i novem-
ber og desember har medført en måneds 
forsinkelse på grunn av tele i bakken. Der-
med kunne vi ikke fullføre grunnarbeidet 
i selve banedekket inne i hallen. Men i 
skrivende stund jobber Birkeland Entre-
penør på spreng for å planere, avrette og 
legge ut topplaget bestående av fin veigrus 

som skal ligge under 
selve banedekket som 
er kunstgras. Går alt 
etter planen legges 
kunstgraset i uke 6. 
Samtidig pågår arbei-
det med montering 
av lys som utføres på 
dugnad og av Hauge-
sund Elektriske med 

John Magne Snørteland 
i spissen. Vi satser på at fra midtveis i fe-
bruar er den flotte hallen klar til bruk, og 
kampen om treningstider kan starte.
Hallen har en brutto størrelse på 69 x 46 
meter, med en innvendig spilleflate på 40 
x 60 meter i tillegg til sikkerhetssone rundt. 
Dette er en rimelig stor investering for klub-
ben, og kostnadene beløper seg til i over-
kant av 8,0 mil. kroner.

nye landslagsspillere fra 
Avaldsnes

Det er nesten for fantastisk til å 
være sant. Men klubben produ-
serer stadig nye landslagsspil-
lere. Thomas Midling (17) ble 
uttatt til landslagssamling for U 
18 dagen etter han debuterte 
for Haugaland Håndball i 1. divi-
sjon. Samlingen fant sted i Sta-
vern midtveis i desember. 
I januar ble vår lovende spiss 
på damelaget i fotball, Jo-
sephine Stautland (17), uttatt til 
landslagssamling helgen 21-23 

januar for jenter 19 landslaget. To flotte 
ambasadører for Avaldsnes I.L.

den nye treneren er på plass!
Jan Tore Jåstad (38) har nå flyttet fra Sogn-
dal, eller rettere sagt bygda Hafslo, for å 
trene vårt nyopprykkede damelag i 1. di-
visjon. Foreløpig bor Jan Tore alene i det 
”blå huset” på Veldetun, men i løpet av 
vinterferien flytter også resten av familien 
til Avaldsnes. Og resten av familien består 
av kone og to barn på 8 og 12 år. Dermed 
bidrar også Jan Tore til nye medlemmer i 
klubben!
I tillegg til fotball er familien veldig opptatt 
av musikk, og kona Hilde er en habil kor-
sanger, mens barna spiller ulike musikkin-
strumenter. Så vi regner med at også andre 
deler av organisasjonslivet på Avaldsnes 
kan få høste av de nyinnflyttede sine res-
sursser.

Jan Tore Jåstad kommer fra en jobb i Fot-
ballforbundet som spillerutvikler i Sogn & 
Fjordane fotballkrets. Han er utdannet læ-
rer, med mellomfag i engelsk og hovedfag i 
idrett. I tillegg til å trene damelaget skal Jan 
Tore også ha ansvar for spiller- og trener-
utvikling i klubben. Og som om ikke dette 
er nok underviser han 10 timer ukentlig 

på HTG (Haugesund Toppidretts-
gymnas), som klubben har et tett 
samarbeid med.

Vi ønsker Jan Tore og resten av 
familien velkommen til den flotte 
bygda vår!

åRsMøte
for driftsåret 2010 i Avaldsnes Idrettslag avhol-
des 22. februar 2011 kl. 19:00 på klubbhuset. 
Årsmøtet behandler årsmeldinger og regnskap 
for driftsåret 2010, vedtar budsjett for 2011, og 
bestemmer klubbens satser for kontingent og ak-
tivitetsavgift, samt velger personer til ulike styrer. 
Ønsker du å engasjere deg i klubben vår er det 
bare å kontakte klubbkontoret så finner vi et til-
litsverv til deg.

leIe Av lokAleR? 
Skal du ha bryllup eller andre hyggelig lag?
Avaldsnes IL`s flotte klubbhus leies ut, og i sam-
arbeid med Willy Nikkersen Resturant ordner vi 
mat etc….
Kontakt oss tlf. 52 84 33 06 (08.00-15.30) el. 
ail@avaldsnes.no

stor fremgang for gutter 14 i håndball
Etter en vanskelig fjorårssesong, har guttene på Avaldsnes G14-lag hevet seg betraktelig 
denne sesongen. Laget leder sin serie, og har kun ett tap så langt. Gutter 14 har en stor og 
god spillertropp, og et meget godt samhold. 
I Håvikhallen hver tirsdag og torsdag samles en entusiastisk og treningsvillig guttegjeng, 
som denne sesongen har fått tilskudd av fem spillere fra klubbens 97-årgang, ettersom 
dette laget ble trukket fra seriespillet. Til sammen utgjør de ei flott treningsgruppe på 15 
spillere. Lagledere og trenere er Ole Terje Midling og Lars Øystein Folkedal. 

Spillerstall, Avaldsnes G14:
Magnus Auestad (97), Ben 
Ove Bowitz-Øygarden (97), 
Simen Broen (97), Hallvard 
Folkedal (96), Erling Hel-
gesen (96), Anders Kallevik 
Jakobsen (96), Stefan 
Kaldheim (96), Peter Mid-
ling (96), Ricardo Jose Rey 
(96), Jon Robertsen (96), 
Benjamin Håstø Sunde 
(96), Bjørn Magne Sørbø 
(96), Stian Utvik (97), Vetle 
Utvik (97) og Stian Røkke 
Øvrebø (96)


