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«Hyll, hyll!»
Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler 
og strid og krangel om spørsmål i loven 
skal du holde deg borte fra, for slikt er 
unyttig og meningsløst.
- Tit, 3:9

Nesten så lenge jeg kan huske, har jeg 
vært speider. Og som noen av dere vet 
er jentespeideren og guttespeideren 
på Avaldsnes adskilt hele året, unntatt 
på sommerleiren. Og sommeren 2006 
var intet unntak. Men når ei lita gruppe 
mennesker har tilbrakt såpass mye tid 
sammen, har de også utviklet visse ... 
fakter, eller måter å forholde seg til hver-
andre på innenfor i gruppen. Dette gjaldt 
også for guttespeideren 2. Avaldsnes, 
og det drev oss jentene til vanvidd. Hver 
gang to eller flere av guttene var uenige 
og det holdt på å utvikle seg til en kran-
gel, sa enten en av guttene eller en av le-
derne «hyll, hyll», og  - plutselig - var ue-
nighetene glemt, og alle var venner igjen. 
Ingen ville fortelle oss hva disse magiske 
ordene betydde, men vi fikk sannelig 
se at de virket. Igjen og igjen igjennom 
hele leiren denne sommeren spurte vi 
hva disse ordene betydde, men igjen og 
igjen ble vi sittende igjen og undre. Det 
var ikke før den siste kvelden at en av 
guttene endelig brøt stillheten og sa at 
de ordene betydde «hyll Jesus». Vi var 
helt sikre på at denne gutten tullet, og lo 
det bort, for «aldri i verden om det kunne 
få dem til å slutte å krangle!» Men joda. 
Alle guttene var dønn seriøse nå. Jo, det 
betydde «hyll Jesus». For når alt kom til 
alt var det mye de kunne være uenige 
om, men ikke dét. At Jesus var Herren, 
og at det var dét som var det viktigste. 
Det var i alle fall én ting de ikke kunne 
være uenige i.

Jeg har tenkt mye på denne leiren i se-
nere tid. Altfor lett henger vi mennesker 
oss opp i småting. «Hvem gikk ut med 
søpla sist?», «Hvem sin tur er det å gå 
tur med hunden?» Noen ganger, kan 
man ligge og vri seg til langt på natt fordi 
man sa «hei» istedenfor «hallo» til den 
nye gutten i klassen, og derfor miste 
nattesøvnen. Jeg kunne selvfølgelig ha 

nevnt flere eksempler, men det er uan-
sett disse tingene som gjør livet vårt surt, 
og som bokstavelig talt frarøver oss nat-
tesøvnen. Jeg så en gang en film hvor 
de sa at «når du er ung føles alt som 
verdens ende, men det er egentlig bare 
begynnelsen.» At ting lett føles som ver-
dens ende gjelder kanskje også for den 
eldre generasjonen, hva vet vel jeg, men 
det er klart at man ofte lar småting bygge 
seg opp. Vi gjør problemene våre til store 
fjell, og svetter og sliter oss halvt i hjel for 
å komme oss over noe som kanskje bare 
var et lite sandslott. 

«Men tåpelige stridsspørsmål, slektstav-
ler og strid og krangel om spørsmål i lo-
ven skal du holde deg borte fra, for slikt 
er unyttig og meningsløst.» står det i Titus 
3:9. Gud ønsker ikke at vi skal la bagatel-
ler ødelegge livskvaliteten vår. Hver dag 
er en gave, og hvor synd er det ikke da 
om man skulle kaste den bort på å være 
uenig om hvem sin tur det er til å mate 
katten? Det finnes allerede nok proble-
mer i verden om man ikke også skal be-
gynne å strides om slike småsaker. 

Om en krangel ikke går noen vei, foreslår 
jeg at du skal rope ut «hyll, hyll» – for 
når alt kommer til alt er det dét som er 
det viktigste. At Herren er Gud; å elske 
Ham, og å elske vår neste som oss selv. 
For «på disse to budene hviler loven og 
profetene» - Matt 22:36-39

Hyll, hyll!

andakt
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Dette er 3. året vi har dåpsskole i menigheten, 
og i år er 16 kjekke 1.-klassinger med (15 fra 
Avaldsnes og 1 fra Kvalavåg). Vi har også 3 
voksne – veldig gode å ha – medhjelpere!

DS – er ikke Nintendo DS som de fleste 6-årin-
ger kjenner godt fra ”dataspillverdenen”,
men 6 samlinger (like etter skoletid) med god 
mat, bibelfortelling, sang og aktiviteter.

Første gang fikk barna være med å lage sin 
egen lille pizza, vi hørte om da Gud skapte 
verden og hadde stafett med ballongsprek-
king og bowling.
Ellers har vi lært om dåpen og blitt mer kjent 
med Jesus gjennom fortellinger, sang og 
bønn. 

Foreldrefest, der de voksne får se hva vi 
gjør, sto også på programmet – foruten på-
skevandring i kirka. Årets DS avsluttes med 
gudstjeneste i kirka den 3. april.

Da barna skulle intervjues til menighetsbla-
det, ble køen av intervjuobjekter veldig lang, 

Her er svar på spørsmålet om hva de synes om 
DS – dåpsskolen:
Marlen: Det e› greit og koselig, me har hørt 
om Gud og Jesus, kost oss og spist fruktspyd.

Jakob: Det e› gøy. Me har syngt og spilt in-
strumenter og spist god mat, og lært om Gud.

Solveig: Me har det veldig kjekt! I ringen har 
me musikk og tenne lys og fortelle. Me leke, 
spise, lage ting og te slutt får me pinnar (= 

fruktspyd) – og ein gång sjokolade!

Johan: Det e› gøy å læra om Gud og 
sånn, og kjekt med fruktspyd

Tobias: Det e› godt med fruktspyd og 
så va› det gøy med foreldrefest! Me 
lære om Den Hellige Ånd og sånne 
ting, og ein gång fekk me tomat-
suppa, eg va› kje begynt når det va 
pizza…

Charlotte: Det e› kjekt å leka med 
plastilina.

Eirik: Det e› gøy. Me lære om 
Gud og sånn.

Tuva: Det e› kjekt å laga ting.

Madelen: Det e› gøy og det va› gøy 
å leka med hånddukker!

av menighetsarbeider Gro Torunn H. Utvik

DS 2011 – dåpsskole i Avaldsnes menighet 
et trosopplæringsprosjekt
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Smånytt

Kirkevalget 2011 
11. og 12. september er det nytt kirkevalg.  Valget vil, 
som for 2 år siden, også denne gangen skje samtidig 
med valg til bispedømmeråd, kommune- og fylkestings-
valg.  Denne nyordningen har ført til en mangedobling 
av valgframmøte og styrker dermed kirkedemokratiet.  
Menighetsrådet velges nå for fire år og vil i fremtiden 
bli samkjørt med kommunevalget.

Menighetsrådet er menighetens øverste offentlige or-
gan.  
I kirkeloven §9 står det om menighetsrådets hovedopp-
gave:
”Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet vendt på 
alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige 
livet i menigheten, særlig at Guds ord kan blir rikelig 
forkynt,....”
I et samfunn der det blir lenger mellom de lokale mø-
teplassene, er det viktig å beholde og styrke kirken 
som møteplass mellom mennesker, og mellom Gud og 
mennesker.  Gjennom gudstjenestefeiring, trosopplæ-
ring og diakoni inviteres barn og unge, voksne og eldre 
inn i dette felleskapet.

Sokneprest og administrativ leder er faste medlemmer 
av menighetsrådet.  Nominasjonsarbeidet er nå på det 
nærmeste ferdig, og vi har vært heldige og fått mange 
dyktige kandidater som vil bli presentert i neste menig-
hetsblad. 

Vi ber om at flest mulig stiller opp deltar i kirkevalget 
2011.

”Årshjul” på kirkegården
– gode råd fra john terje hagland, 
gartneren hos kirkevergen

Påskesangkveld
Det blir påskesangkveld 2. påskedag i Torvastad 
kirke også i år, felles for Avaldsnes, Norheim og 
Torvastad. Hovedsaken er mye fellessang av flotte 
påskesalmer og -sanger, med fokus på oppstandel-
sen og livet. I år blir Ruben Espelid med som solist, 
og Harald Helland vil akkompagnere ham på det 
nye flygelet. Nytt av året er at vi inviterer til PÅSKE-
KOR: alle som er hjemme i påskehelgen, og vil være 
med i felleskor, er velkommen til å delta. Vi satser 
på en øvelse på påskeaften + noe øving i forkant 
av sangkvelden. Dirigent blir Arnfinn Tobiassen, og 
Nils Einar Helland bidrar på tangenter. Interessert? 
Send påmelding til koret på e-post til: nehelland@
gmail.com. Da vil du få nærmere info. Velkommen 
til jubelkveld alle!

I travle perioder fra tidlig om våren, 
og utover sommeren og høsten, 
kan vi komme litt på etterskudd 
med kantklipping rundt gravene. 
Derfor hadde det vært fint om dere 
hadde hatt med hagesaks når dere 
besøker gravstedet, og stusset litt 
rundt eget gravminne selv.

Ellers venter vi at dere ikke bruker 
plassen bak gravminnet til ”la-
gerplass” for glass, vaser, streng 
og lignende. Når vi treffer på ting 
bak gravsteinen, må vi stoppe klip-
peren, og vi mister ”flyten” i job-
ben. Videre oppstår det fare når 
vi kantklipper; knuste gjenstander 
og streng blir slynget opp og kan 
skade den som kantklipper. 

Hva vi skal plante i krukker og bed 
foran gravminnene våre, må be-
stemmes av de erfaringer vi har, 
og etter hvert får. Det kan variere 
på en og samme kirkegård hvilke 
planter som trives best. Faktorene 
som spiller inn er vindforhold, sol 
og skygge, godt drenert eller vass-
sjuk jord osv.

Det kan være lurt å kaste et blikk 
på nabogravene og følge med ut-
over sesongen, for å se hvem som 
er mest heldig med plantevalget, 
og notere seg dette til neste se-
song. Plantevalget er selvsagt også 
avhengig av hvilket sommervær vi 
får.

Planter som er sterke mot frost og 
kulde er jo minipåskeliljer og andre 
løkplanter, lyngplanter og stauder. 
Av sommerplanter er stemor ster-
kest mot frost. For at stemoren skal 
holde seg fin hele sesongen, krever 
den plukking av blomster og stilker, 
og litt forsiktig gjødsling rundt midt-
sommer.

Planter som er svake for frost og 
som må vente til godt ut i mai 
før en planter, er tagetis (fløyels-
blomst), knollbegonia og georginer. 
Begonia og margaritt-sorter kan 
tåle mye regn.

Hvis en planter små prydtrær, må 
en huske at de ofte vil vokse seg 
for store, og at en da må flytte dem. 
Etter vedtektene kan vi kun plante 
i bedet foran steinen, og plantene 
skal ikke bli høyere enn gravmin-
net, eller gå ut over bedkanten. Vi 
bør også kunne lese navnet til av-
døde. 

Løk-planter kan vi sette i perioden 
september – november. En regel er 
at vi setter løken dobbelt så dypt 
som størrelsen på løken.

Hvis en er plaget med at markmus 
spiser opp løkene i løpet av vin-
teren, er det et godt tips å bruke 
einer (brake) i stedet for granbar 
til pyntegrønt. Mus og rotter skyr 
einer. Ellers tåler løken veldig godt 
frost. Løk har en naturlig ”frostvæs-
ke” i seg, som er bedre enn den vi 
bruker på bilen!

Og så kommer våren igjen, og 
mange busker og trær som så døde 
og visne ut i vinter, viser seg med 
svulmende knopper og fulle av livs-
kraft. 

Også i det lille bedet vi har foran 
gravminnet til våre kjære, livner det 
til, og hvis vi satte løker sist høst, 
ja, så har vi forhåpentlig et flott flor 
i vente. Pass på å fjerne mosekrans 
og granbar før løkspirene blir for 
store. De blir lett skadet hvis de har 
vokst seg inn i vinterpynten.

av Kåre Vold
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konseRteR
søndAg 17. ApRil, klokkA 19.30
Palmesøndag - 17.april - kl.19.30 blir 
det melodiøs og dramatisk musikk skre-
vet til det som kalles ”den stille uke.” 
Sopranen Anne Lise Sydnes er opprin-
nelig fra Haugesund, men har tilknyt-
ning til Avaldsnes, og skal sammen med 
Jennie Marsden (mezzo-sopran) fra 
London fremføre ”Stabat mater dolo-
rosa”. Salmedikteren Grundtvig overset-
ter tittelen til ”Under Korset stod med 
Smerte”. Verket  er laget av den italien-
ske melodikunstneren Giovanni Batista 
Pergolesi (1710-1736), og her får vi Ma-
rias perspektiv på Jesu langsomme og 
pinefulle død. 

Ellen-Martine Gis-
mervik og Arnfinn 
Tobiassen ak-
kompagnerer på 
henholdsvis cello 
og orgel, og Else 
Egenberg vil lese 
bearbeidede over-
settelser under-
veis. Det blir også 
fellessang med sal-
mer til både palmesøndag, langfredag 
og påskeaften. Billetter: Kr 150/Kr 100

toRsdAg 26. MAi, klokkA 19.30 

I forbindelse med Stord Ungdomskor 
sin turne til Storbritannia i sommer, 
kommer de på besøk til Avaldsnes kirke 
for å gi en forsmak på programmet sitt 
torsdag 26.mai. Koret består av jenter i 
alderen 14-25 år, og de synger et veldig 
variert program. De har vunnet korkon-
kurranser både i Norge og internasjo-
nalt, og i den vakre Olavskirken vil dette 
koret virkelig komme til sin rett!

Dirigenter: Liv Kari Bru og  
Reidun Hagenes.

søndAg 10. juli, klokkA 11:00 
og 19.30
Fra Surrey rett sør for London kommer 
det i juli kor og musikere fra Royal Rus-
sell School. I perioden 7. - 12.juli er de 
på turné på Vestlandet, og de skal blant 
annet ha konsert i Bergen Domkirke. I 
Avaldsnes er vi kjempeheldige, og får 

høre disse ungdommene i alderen 11 til 
18 år både under gudstjenesten søndag 
10. juli, samt på en konsert på kvelden. 
Undertegnede jobbet ved denne skolen 
i over to år, og gleder seg over at de har 
valgt å legge sommerturneen sin i år til 
Norge!

Sett av disse datoene allerede nå, invi-
ter med deg en venn, og kom og opplev 
fantastisk musikk fremført av entusias-
tiske og energiske ungdommer!

olavsdagene 28. juli til 31. juli – mer 
informasjon blir offentliggjort i som-
mernummeret av menighetsbladet.

hørt (og sett) på galleriet…
Antallet organister i menigheten har økt 
det siste året: Siste skudd på stammen 
var Eirik Lindtner (13) som spilte på 
gudstjenesten den 6.mars. Velkommen 
på krakken!

Fotnoter fra orgelgalleriet

Roså er denne gangen gitt til «Testimonia lyd & 
lys». Denne gjengen gjør en utrolig god og vik-
tig jobb i mange sammenhenger. Det er de som 
kommer flere timer før oss andre og kan først gå 
hjem etter at alt utstyr er tatt ned, pakket sammen 
og kjørt/satt på plass. Vi i menighetsbladet sier 
1000 TAKK og overrekker symbolske roser!!

f.v Andreas Tjøsvoll, Vegard Solstad, Arne 
Haaland og Ken-Andre Bore 

Full rulle 
på Sanitetshuset slutter av før  

ferien mandag 4. april!

Menighetens 
Loppemarked 

LØRDAG 28. MAI KL. 11 – 14
AUKSJON KL. 13 KAFÉ I 

SANITETSHUSET

LOPPER MOTTAS MED TAKK  
på Karmel torsdag 26. og  

fredag 27. mai etter avtale med  
mobilnr : 948 89 915
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KONFIRMASJONSGUDSTJENESTENE 
2010 - 2011, Avaldsnes kirke
LØRDAG 30.04.11 kl.11.00
Anders Hettervik Hansen
Anette Sunde
Audun Olsen
Benjamin Håstø Sunde
Bjørn Inge Utvik
Cecilie Marie Dalen
Erling Helgesen
Henrik Johannessen
Inger Marie Tjelta Andeassen
Ingrid Auestad Haavik
Jakob Snørteland
John-Magnar Taranger
Karina Sjøen
Malin Fylkesnes Haukås
Maria Tennefoss Sørbø
Michael Johannessen
Pål Halvorsen
Paul Kristian Andersen
Ruben Kristjansson Dyngen
Steffen Langaker
Susanne Grønnestad Velde

LØRDAG  30.04.11 kl.13
Andreas Skorpe Sjøen
Anund Vikingstad
Astrid Elise Opsahl
Bjørn Magne Sørbø
Catharina Horge Sverkesen
Daniel Vikingstad Johannessen
Emma Sanson
Espen Knarvik
Jon Robertsen
Kristoffer Kolstø
Lise Nordtveit Opsahl
Marte Haugland
Mikal Østensen
Peter Midling
Ricardo Jose Rey
Silje Røyrvik Helgesen
Sindre Sørvaag
Tor Helge Berdinessen

SØNDAG  01.05.11 KL 11.00
Amalie Kalstø Kvalevåg
Anders Kallevik Jakobsen
Andrea Kaland Røthe
Anne Cecilie Sandsgaard
Even Hinderaker
Hanne Marte Jensen
Ingvild Eilerås Bertelsen 
Johan Børresen
Kamilla Bygnes Guttormsen
Kirsten Gunderstad Hauen
Liliana Håland
Malin Hegerland Sola
Mariell Widvey
Marte Opsahl Søreng
Sandra Helen Laugen Horne
Simen Andreas Rindal Østevik
Solveig Vorre Andreassen
Stefan Kaldheim
Torbjørn Digernes Rosseland

Oppdatert 07.02.11

Avaldsnes menighet ønsker å gi en barnebibel i gave til 
alle 4 åringene i menigheten vår!

av menighetsarbeider Gro Torunn H. Utvik

Skattejakt 
i kirka for 4-åringer, et trosopplæringsprosjekt.

I den forbindelse møtte 16 barn fra 
Avaldsnes, Håvik og Kvalavåg opp 
sammen med en voksen for å være med 
på en skattejakt i kirka, torsdag etter-
middag 24. februar.
Barna ble utstyrt med gullkikkert og sjø-
røverhatt og fikk først høre Helge prest 
fortelle om mannen i bibelen som solgte 
alt han eide for å få eie skatten (ei perle)
Vi sang noen sanger sammen, som vi 
også skulle bruke på søndagens guds-
tjeneste.
Så var det klart for skattejakt for å bli 
kjent med ting og steder i kirka vår.
Ivrige barn fulgte nøye med og oppdaget 
bl.a. både døpefont, due og orgel.
Helt til sist fant vi ei ekte skattekiste i 
krypten (et rom i kjelleren) med den al-
ler største skatten, bibelen – Guds ord.

Skattekista inneholdt også gull-
penger m/sjokolade til alle og en 
flott medalje som takk for innsat-
sen!

Søndag formiddag 27. februar. 
møtte 22 barn opp på gudstje-
nesten, og fikk motta bibelen sin. 
Avaldsnes barnegospel sang og til 
kirkekaffen var det boller og saft!

Hvis du er 4 år i år, og gikk glipp av 
denne samlingen, kan du selvsagt få 
bibelen likevel! Henvend deg på me-
nighetskontoret, hverdager kl.8-15, 
tlf. 52 81 20 60.
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av barne- og ungdomsarbeider Johanna Gismervik

20. mars var det annerledes gudstjeneste på Karmel.
Barnegospel sang, og de var kjempeflinke!

Vi hadde besøk av Tor Sven som er storebroren til Jon Ola i barnegospel. 
Tor Sven hadde med seg mange store ungdommer som hadde andakt og lovsang oppe på 
loftet! Dette var et kanon-bra opplegg, og det var mange unger med!

Skattejakt 
i kirka for 4-åringer, et trosopplæringsprosjekt.

Etter andakten fikk alle ungene og 

ungdommene skrive navnet sitt på en 

krone. Det var fordi Gud er vår far og 

han er jo konge! Og hvis gud er kon-

ge, og vi er hans barn ... DA ER JO VI 

PRINSER OG PRINSESSER!!

Etterpå hengte vi opp en stor plakat 

med alle kronene med navn på så at 

alle kunne se hvem som var prinser og 

prinsesser på Karmel den dagen.

Avaldsnes barnegospel og Sprell 
Levende søndagsskole har en felles 
andakt!
Det er mange forskjellige flinke 
unge og voksne som har andakt, og 
det blir gjort på en kreativ og mor-
som måte!

Alle unger over 3 år er velkommen 
hver tirsdag!!
Barnegospel starter kl 17.00.
Sprell levende søndagsskole starter 
ca 17.40  – og det hele avsluttes 
med kveldsmat.   :)

Under andakten blir ungene ofte med og får 
spille forskjellige roller.

Tusen takk til Witness!! som var med 
på Testimonias musikal 18. &19. 
mars! Dokker er utrolig flinke og inspirerende! Me digger dokker – hilsen Testimonia!

FORUNDERLIG BESØK
Under øvelsene til musikalen «GUD BRYR SEG IKKJE?» 
var det plutselig noen menn ikledd orange toga som befant 
seg i kjerkå. De tok bilder og stjal litt oppmerksomhet og 
blikkfang hos de fleste ...

Her kom de opp på scenen mens WITNESS!! øvde, og ville 
gjerne bli tatt bilde av sammen med kormedlemmene.

Barnasida
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kARMelu 

av barne- og ungdomsarbeider 
Johanna Gismervik

karmelu-konkurranse: 

hvem er dette??

Send «navn+navnet ditt» 

til 412 43 300

vinneren av forrige «hvem er 

dette» er: john Magnar!!

Det rette svaret var 

JAKOB SNØRTELAND.

Månedens gutt!!!

finn 5 feil!  Send svar til 412 43 300! Vinneren får en eventyrsjokolade!!
vinneren av forrige finn 5 feil var: hanne Marte!!
PS: husk å skrive navnet ditt!! 

AndReAs skoRpe sjøen!!Andreas er med i Testimonia og spil-
ler piano!
Han venter ett år til før han kan 
danka ut Henry på trommene
Da blir han trommis i koret!!
Han er konfirmant i år og har under-
visningen sin i frikirken.Andreas er fantastisk! og utenom 

å være med i koret, og karmelu 
filmgruppe. viste han sitt talent for 
drama på musikalen «GBSI?»
Andreas er best!!

For alle jenter mellom 15-25 år:
Sett av dagen og meld dere på før det blir fullt! for mer info: sjekk facebook 
group «miss nordkarmøy»
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karmelu-konkurranse: 

hvem er dette??

Månedens gutt!!!

MUSIKAL: GUD BRYR SEG IKKJE?

Eirik Lindtner som spiller gitar i witness!! 
hadde bursdag på lørdag 19.mars og ble 
feira sammen med alle som hadde bursdag 
i løpet av helgå.

WITNESS!! hadde med seg en fantastisk 
kaka for å feire musikalen og alle som 

hadde bursdag!! HURRA FOR DOKKE!

Det skal mange forberedelsar til før en 
musikal. Her er det Hanne Marte som 
blir sminka av Solveig. Annbjørg og Ida, 
som hadde mye regi på musikalen, ga 
«sminkeråd» om ka som ville ta seg best 
ut på scenen.

Andreas og Solveig hadde en utrolig bra «dra-

ma-dialog» om at Gud kan bruke alle men-

nesker. Ikkje de som fortjener det, men de 

som vil. Gud kan og vil bruke alle!!

Alle guttane i Testimonia var med å dansa «fengsels-
dans» i kjerkå! De var sykt flinke og ingen kan sei at 
detta innslaget mangla TESTOSTERON!

MUSIKALEN «GUD BRYR SEG 
IKKJE?» har fått utrolig mye skryt og 
ære!
Testimonia-ungdommene viste at 
Guds kjærlighet er uten betingelser og 
at nåden fra GUd er sterkere enn våre 
mangler og feil!
Det var utrolig fantastisk å se ungdom-
mene på musikalen, og eg er stolt og 
imponert av ungdommane MINE!!

Takk for en 
fantastisk forestilling



10  Avaldsnes Menighetsblad

”LANDET DER DET SKJEDDE”

therese osmundsen er dette skoleå-
ret elev ved bildøy bibelskole.
her forteller hun litt fra deres tur til 
”lAndet deR det skjedde”

Det å få se Israel, ”landet der det skjed-
de”, på så nært hold, var en opplevelse! 
Den verdenen jeg har lest om i bibelen og 
hørt så mye om og som har virket så fjern, 
ble en realitet. 2000 år etter Jesus gikk 
omkring i landet, setter jeg foten der det 
er ganske sikkert at Jesus selv har gått. 
Det var rart å tenke på, og inntrykkene ble 
ganske sterke etter hvert som vi knyt-
tet hvert sted opp mot bibelfortellinger. 
Vi fikk se huset til svigermoren til Peter, 
der Jesus bodde en del mens han var i 
Capernaum, og vi gikk den lange veien Via 
Dolorosa, der Jesus gikk med korset opp 
mot Golgata.

En dag var vi ute på Genesaretsjøen, der 
Jesus gikk på vannet. I Nasaret har de 
fremdeles beholdt en del av byen slik det 
så ut for 2000 år siden. I den byen der 
Jesus vokste opp fikk vi gå på grusveier, 
se oliventrær der det satt folk og plukket 

oliven, og se et esel som knuste oliven til 
olje slik det ble gjort på den tiden. I et hus 
sto ”Maria” og spant garn, og i et verksted 
var ”Josef” og lagde møbler. Da følte jeg 
faktisk at jeg var i år 30 e.kr. Det gikk opp 
for meg at her har Jesus vokst opp, gjort 
under og dødd for våre liv!

Getsemanehagen er også blitt bevart. I en 
stille hage midt i det moderne Jerusalem 
fikk vi sitte og lese i bibelen om nettopp 
det som skjedde der. Alt ble mye mer vir-
kelig når jeg satt på akkurat samme sted 
som det jeg leste om.

Stallen, korset og graven var det jeg hadde 
gledet meg mest til å se. Dessverre ble jeg 
skuffet. Jeg hadde sett for meg en liten 
hule der Jesus ble født, enkel og kjede-
lig, men den var pyntet opp med gull og 
glitter, farger og alt mulig. Slik var det også 
med korset og graven. Der jeg hadde sett 
for meg en liten bakketopp med et trekors 
og en steingrav, var det i stedet en stor 
kirke, enda mer pyntet opp enn stallen. 
Likevel er det en trygghet at det er bygd 
en kirke på stedet og at det er pyntet på 

denne måten. Det gjør det mer sikkert at 
det var her det skjedde. Bare 300 år etter 
Jesus døde ble denne kirken bygget for å 
markere hvor han ble korsfestet, begravd 
og sto opp igjen. Dette er katolikkenes 
måte å markere et sted der noe stort har 
skjedd. De setter opp store figurer, bilder, 
pynter med gull og glitter, for å vise at de 
opphøyer en stor konge.

Etter turen sitter jeg igjen med mange 
inntrykk av det jeg har sett. Bibelen er let-
tere å lese siden jeg kan se for meg hvor 
de forskjellige hendelsene skjedde. Alle 
byene og stedene jeg bare har lest om før 
og ikke tenkt noe spesielt over, har plutse-
lig blitt til steder der jeg selv har vært, der 
jeg har sett hvordan det ser ut. Avstander 
mellom hvert sted de snakker om i bibelen 
gir nå mening. I tillegg har jeg enda 
vanskeligere etter denne turen å forstå 
at noen ikke tror på at Jesus har levd, 
dødd og stått opp igjen. Det er fremdeles, 
etter 2000 år, mange ting som tyder på at 
Jesus har levd og gått omkring i Israel.

av Therese Osmundsen

-skribenten er også en ivrig fotograf

- her står vi sammen!!

- gode opplevelser, mye lærdom og ... 
gode dager i sola

 - »stille stund...tenk her skjedde det!»  - populært motiv; «Jesus redder Peter»
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Fader Vår på en ny måte
V E D  S T I F I N N E R N E  I  A V A L D S N E S

I år har vi 12 kjekke speiderjenter i 4. og 5. klasse; de kalles 
stifinnere. Ikke minst er vi så heldige å ha 4 veldig dyktige 
jenter som ledere for de yngste jentespeiderne! 
Marte går i 9. klasse og Julie, Marta og Anne-Sofie går i 7. 
klasse. De er kreative, ansvarsbevisste og flinke ledere som 
stifinnerne setter stor pris på!!  Vi håper å få beholde dere 
lenge!!

I desember hadde vi fellesopptakelse av 7 jenter og 13 gut-
ter som ble nye stifinnere. Guttene har alle sine møter ute i 
skogen, mens jentene er både ute og inne på Karmel.
14. mars lærte jentene Fader Vår på en ny måte. Dette vil vi 
dele med dere i ord og bilder:

Kristne over 
hele jorden 
ber Fader 
Vår på sitt 
eget språk. 
D i s ip l ene 
lærte den 
av Jesus. 

Den består av 7 bøn-
ner, og nå skal vi lære hva de enkelte  
bønnene betyr. Fader Vår starter med at vi henvender  
oss til Gud, og sier:

FADER VåR, DU SOm ER I HImmELEN.
post 1: la ditt navn holdes hellig.
Stifinnerne lager hvert sitt kors av trolldeig.
Når man kjenner noen, vet man også hva 
de heter. Man kaller dem ikke for hun/han 
der borte. 
Fader Vår er et navn på Gud, og vi ber om 

at Guds navn må 
være hellig for 
oss. At noe er 
hellig, betyr at 
det er dyrebart 
og verdifullt.

post 2: la ditt rike komme.
Stifinnerne skal hoppe paradis.
Denne leken heter å hoppe paradis. Para-
dis er et annet navn på himmelen, der er 
det godt å være. Ingen gråter, ingen er en-
somme, sauer og ulver er venner. 

Når vi ber la ditt rike komme, ber vi ikke 
om at vi snart må dø så vi kommer til Guds 
rike. Men vi ber om at vi må få oppleve 
Guds rike her på jorden, og at ikke det som 
er ondt og galt skal styre. 

Vi ber om at vi 
ikke må slutte 
å håpe på det 
gode. Når vi 
opplever kjærlig-
het og glede kan 
vi merke Guds 
rike.

post 3: la din vilje skje på jorden som i 
himmelen.
Stifinnerne skal gå flere sammen på et par 
ski.
Det er vanskelig å gå samtidig på et par ski. 
Hvis alle vil gjøre som de selv vil, så kom-
mer ikke skiene seg av flekken. Når vi sam-
arbeider og går i takt, er det ikke så van-
skelig. I denne bønnen ber vi om at Guds 

vilje må skje, 
og ikke vår 
egen. Det er 
en vanskelig 
bønn å be, 
for som regel 
ber vi jo til 
Gud om at vi 
må få det slik 
vi vil. Men vi 
tror at det er 
best om Gud 
bestemmer, 
fordi han er 
god og kjær-
lig.

post 4 og 5: gi oss i dag vårt daglige brød.
Stifinnerne skal smelte en marsmallow på 
bålet og spise den mellom to mariekjeks.

I Norge 
er det 
heldigvis 
ingen 
som 
trenger 
å sulte. 
Det er 
bare 
Gud som 

kan få kornet til å vokse. Men det daglige 
brød er mer enn mat. 

Det er alt vi trenger for å ha det godt. Klær, 
hus, en seng, familie, venner og skole. Det 
ber vi om at vi skal fortsette å ha.

forlat oss vår skyld, som vi óg forlater 
våre skyldnere.
Mens vi grillet, samtalte vi om tilgivelse:
Forlat oss vår skyld, sier vi. Å tilgi/forlate er 
det samme som å slå en strek over det vi 
har gjort galt. Det er ikke alltid like lett å si 
unnskyld. 

Men det blir bedre etterpå når man gjør 

det, spesielt hvis den andre sier at vi kan 
være venner igjen.
Og fordi Gud vil tilgi oss, kan vi tilgi hver-
andre. Gud vil gjerne hjelpe oss med det.

post 6 og 7: led oss ikke inn i fristelse, 
men frels oss fra det onde.  
Fest sammen gamle sykkelslanger og fest 
den ene enden til en vegg eller en stolpe. 
Den andre enden festes rundt stifinneren, 
som skal forsøke å strekke sykkelslangene 
lengst mulig. 

Vis på bakken hvor 
langt de enkelte kom.
Har du noen gang 
opplevd at du får 
lyst å gjøre noe som 
du vet er galt? Det er 
akkurat som sykkels-
langene som trekker 
deg med. 

Pytt sann, tenker du kanskje, det er jo in-
gen som kommer til å oppdage det. Man 
kan bli fristet til å stjele eller lyge eller øde-
legge noe for andre.

Det er mye ondskap i verden. Krig og terror. 
Forurensing. Sykdom. Ekstremvær. Mob-
bing. Død. Vi ber om at Gud skal holde oss 
borte fra alt det. Likevel opplever vi ond-
skap innimellom. Men Gud er som sykkels-
langene som kan hjelpe oss og dra oss bort 
fra det onde, og samtidig kan holde oss fast 
når vi opplever vonde ting her i verden.

Avslutning: for riket er ditt,og makten og 
æren i evighet. Amen.
Slutten på Fader vår er et slags hurra for 
Gud!
Vi roper hurra fordi han er god og sterk og 
vil høre alle våre bønner.

(Idéen er hentet fra KFUK-KFUM sitt spei-
derprogram for stifinnere.)
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Hvorfor er 
gudstjenesten 
som den er?
Fra de aller første kristne begynte å samle seg, en-
ten det nå var sammen med jødene i synagoge-guds-
tjenesten eller i deres egne nattverdsfellesskap, har 
det vært et behov for orden. Både i 1. Korinterbrev og i 
Romerbrevet skriver Paulus at det i menighetssamlinger 
skal herske en ytre orden slik at vi kan helt samstemmig prise 
Gud. Og selv om dette ble formant til folk i et område av ver-
den som fremdeles kan virke lett kaotisk, spontant og uryddig i 
forhold til vårt norske levesett og vaner, så gjør Paulus det til et 
poeng at ånd og fred hører sammen. Den hellige ånd bringer 
ikke tilfeldighet og uorden.

En ordnet og forutsigbar seremoni til Guds ære – kall det gjerne 
en liturgi – er nødvendig ikke kun for at organisten skal vite hva 
han skal gjøre når presten er ferdig med å snakke. Vi bruker de 
samme malene ukentlig for at menigheten som går til gudstje-
neste skal kunne slappe av i det kjente mønsteret og dermed 
ikke bli tilskuere men tvert i mot deltagere. Vi kan besøke en 
vilkårlig kirke i ”dalstroka innanfor”, og være rimelig sikker på 
at gudstjenesten med sine menighetssvar, salmer og bønner vil 
ligne mye på det vi selv er vant med på Avaldsnes. Salmene 
kan variere, men salmenes plassering i gudstjenesten er stabil. 
Vi åpner og avslutter med en salme, vi har salmer under natt-
verden og etter prekenen. Og vi vet at når presten synger ”Ære 
være Gud i det høyeste”, så kan vi svare ”… og fred på jorden, 
blant mennesker som Gud har glede i…” 

Dermed er vi deltagere i en samstemmig lovsang, og ikke bare 
vi som er i Avaldsnes kirke, men vi synger sammen og samtidig 
med de som er i Torvastad kirke, i kirkene på Haugalandet, i 
hele 

Stavanger 
bispedømme, og 
faktisk sammen med 
anglikanske, katolske, 
og evangelisk-lutherske 
kirker i store deler av ver-
den. En sterkere symbolkraft kan knapt tenkes!

Det kan selvfølgelig sies at faste former kan ”stenge for Ånden”. 
Men liturgiens intensjon er at menigheten skal aktiviseres gjen-
nom de faste formene, for når vi kan de enkelte leddene pga 
at de går igjen fra søndag til søndag vil vi kunne være mer 
aktive. Blir man usikker eller spent på hva som vil komme vil 
det forhindre oss i å helt og fullt ta del i gudstjenesten. Gudstje-
nestene skal være fellesskapets gudstjeneste, og derfor trenger 
vi de faste rammene.

I neste nummer av menighetsbladet skal vi gå nærmere inn på 
noen av de faste leddene i gudstjenesten.

av organist Arnfinn Tobiassen
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Bygnes, Kopervik – Tlf. 52 84 86 86
post@karmtrykk.no – www.karmtrykk.no

Avaldsnes, telefon 934 07 588

Prestahjørna
av prostiprest Helge S. Gaard

”Gud bryr seg ikkje”?
Det var tittelen på musikalen til Testimonia 
18. og 19.mars. Ungdommene dramatiser-
te fire ulike livssituasjoner der ungdommer 
følte seg alene og så spesielle at Gud og 
venner ikke kunne bry seg om dem.  Men 
vennene brydde seg og stilte opp på en slik 
måte at vi som var til stede, tørket tårer, lo 
og klappet for gode prestasjoner. Og over 
det hele sang de om vår Gud som har gjort 
mye mer enn å bry seg, vår Gud som elsker 
oss med en uendelig kjærlighet også når vi 
føler oss forlatt eller ikke passer inn i et vel-
lykket bilde av slik vi tror det burde være. 

Ungdommene har selv arbeidet med inn-
hold, regi og tilrettelegging. De la mye ar-
beid i å bygge scene, rigge lys og lyd. I uker 
har de øvet og pusset på musikalen, både 
Testimonia og det yngre koret Witness!! 
som årlig er med på musikalen.

Som menighet vil vi gratulere ungdomme-
ne våre med en flott gjennomført musikal 
med et skikkelig budskap. Gud bryr seg 
om og elsker det enkelte menneske uansett 
hvordan en selv føler det.

Utfordringen til oss er å være Guds hender 
og føtter til dem som lider, enten det er i 
vårt eget land eller i land som blir rammet 
av naturkatastrofer eller menneskeskapte 
katastrofer. Gud bryr seg, Han elsker det 
enkelte menneske og han utfordrer oss til å 

være hans hender og føtter for å hjelpe våre 
medmennesker.

Givertjeneste
Vi har noen flotte ansatte som står på og 
gjør at det skjer mye fint i vår menighet. 
To av våre ansatte har vi som menighet et 
spesielt ansvar for: de to er lønnet av giver-
tjenesten i Avaldsnes menighet. 

Vi lønner vår diakoniarbeider i 60 % stilling: 
Else mønnich Egenberg. med sitt engasje-
ment og kreativitet skapes det nye møte-
plasser med lave terskler der det kan være 
plass for alle: ”Full rulle” på Sanitetshuset 
hver mandag, kvinnekvelder og kveldsete. 
Verdifulle samlinger der mennesker kan 
møtes. Og der mennesker møtes – er det 
hjelp å få. Ved å ha ansatt diakoniarbei-
der, har vi ressurser nok til ekstra innsats 
på våre institusjoner og til å ha et samtale-/ 
besøkstilbud for de som ønsker det.

Vi lønner også vår barne- og ungdomsar-
beider Johanna H. Gismervik i 40 % stil-
ling i tillegg til de 50 % som hun er lønnet 
av Karmøy kirkelig fellesråd. Her ønsker vi 
å øke 40%-delen, dvs. den delen som er 
finansiert av givertjenesten, til 50% slik at 
stillingen totalt blir en 100%-stilling. Dette 
behandles i menighetsrådet i mai.. Vår 
barne- og ungdomsarbeider er ikke alene 
om alt som skjer, det er mange frivillige 
og andre ansatte. Men vår barne- og ung-

domsarbeider er sentral i mye av det gode 
som skjer blant barn og unge. Med sitt en-
gasjement og inspirerende tjeneste drar 
hun også gutter i stemmeskiftet med seg i 
sangen. Hun er med på alt fra Babysang, 
Barnegospel, Testimonia, mediakonfirman-
ter og mye mer. 

Det at vi som menighet har våget å ta an-
svar for å ansette disse to i tillegg til oss 
andre som er ansatt på offentlige midler, 
gjør at vi som menighet kan glede oss over 
et rikt arbeid blant barn, ungdom og godt 
voksne. Vi er ikke en minimumsmenighet, 
og det ønsker vi heller ikke å være. 

Pr i dag har vi 44 givere som gir fra en 
hundrelapp i måneden til flere tusen. 
Dette er vi svært takknemlige for samti-
dig som vi ønsker å utfordre flere til å bli 
med. I en periode fram til vi får trosopp-
læringsmidler, bør vi doble antall givere.  
Kan du tenke deg å være med å bidra???  
Du bestemmer selv beløpet og hvor lenge 
du kan være med. Om 1-3 år får vi tros-
opplæringsmidler som gjør at vi kan lønne 
flere innen vårt barne- og ungdomsarbeid. 
Nå er det viktig at vi investerer i vår egen 
givertjeneste slik at vi kan stå på videre til 
tross for stramme tider i stat og kommune. 
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Gudstjeneste

Bedehusinfo

vi samles om Guds ord

søndag 17.04.2011 
Palmesøndag 
Gudstjeneste kl.11 
Helge Gaard 
Vigsling av NMS misjonær 
Rasmus Gjesing 
Dåp 
Offer til NMS Brasil 
Kirkekaffe på Karmel

skjærtorsdag 
Gudstjeneste kl.19.30 
Anne Netland 
Nattverd 
Offer til Norsk Luthersk 
Misjonssamband

langfredag 
Fellesgudstjeneste i Torva-
stad kirke kl.11 
Geir Styve

søndag 24.04.2011 
Påskedag 
Høymesse kl.11 
Anne Netland 
Nattverd 
Offer til  Avaldsnes  
menighet 
Kirkekaffe

lørdag 30.04.2011 
Konfirmasjonsgudstje-
neste kl.11 og kl.13 
Anne Netland 
Sigrid Dysjeland 
Offer til Avaldsnes menig-
het

søndag 01.05.2011 
1.s.e.påske 
Konfirmasjonsgudstje-
neste kl.11 
Anne Netland 
Sigrid Dysjeland 
Offer til Avaldsnes menig-
het
søndag  08.05.2011 
2.s.e.påske 
Gudstjeneste kl.11 
Anne Netland 
Dåp 
Offer til Kristenrusspro-
sjektet 
Kirkekaffe

søndag 15.05.2011 
3.s.e.påske 
Gudstjeneste på Karmel 
kl.17 
Helge Gaard 

Nattverd  
Offer til Institutt for  
Sjelesorg Modum 
Kirkekaffe

17.mai 
Gudstjeneste  kl. 11 
Helge Gaard 
Offer til Amnesty  
International

søndag 22.05.2011 
4.s.e.påske 
Gudstjeneste kl.11 
Eldbjørg Andreassen 
Nattverd 
Offer til  Avaldsnes menig-
het 
Kirkekaffe

søndag 29.05.2011 
5.s.e.påske 
Gudstjeneste kl.11 
Helge Gaard 
Dåp 
Offer til NMS Thailand 
Kirkekaffe

torsdag 02.06.2011 
Kristi Himmelfartsdag 
Gudstjeneste kl.11 
Anne Netland 
Nattverd 
Offer til Sjømannskirken 
Kirkekaffe

søndag 05.06.2011 
6.s.e.påske 
Friluftsgudstjeneste på 
Krosshaugen i Torvastad

søndag 12.06.2011 
Pinsedag 
Keltisk gudstjeneste kl.11 
Helge Gaard 
Dåp 
Offer til Avaldsnes  
menighet 
Kirkekaffe 
 
søndag 19.06.2011 
Treenighetssøndag 
Gudstjeneste kl.11 
Anne Netland 
Nattverd 
Offer til Misjonsalliansen 
Kirkekaffe/avskjed med 
Anne Netland

håvik bedehus
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.

kARMel bedehus
April
07 Basar Normisjonen kl. 19:30
14 Indre sjømannsmisjon kl. 19:30
28 Misjonsselskapet kl. 19:30

HUSFELLESSKAp
Det er flere husfellesskap/bibelgrupper i menigheten – både for unge og eldre. Ønsker du å bli med i en slik, 
kan du henvende deg til menighetskontoret for opplysninger om disse. 

Mai
05 Misjonssambandet  kl. 19:30
12 Israelsmisjonen kl. 19:30
19 Ikke møte
28 Loppemarked  kl. 11:00

vi oveR 60-tReff
Kvalavåg bedehus 02. april kl. 15:00
Håvik bedehus 07. mai kl. 15:00
Visnes bedehus 04. juni kl. 15:00
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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
19.01.2011 
Michael Meland 
Ruth Meland Kostur

30.01.2011 
Samantha Søvik Saltnes 
Adrian Dahl Sirevåg 
Emma Louise Knutsen Rey 
Lilly Erene Samuelsen Hansen

13.02.2011 
Nikolai Mathiassen Eikehaugen 
Rasmus Vikingstad Hodne 
Leander Egeland Enoksen 
Victoria Grindheim Høyvik 
 
27.02.11 
Sofie Austevik 
Jenny Emberland Fossland 
Thea Eline Larsen 
Marie Thomsen 
Eirik Koløy Jacobsen 
Frida Løften

13.03.2011 
Storm Julius Maurseth-Wang 
Sebastian Østenstad 
Oscar Hjelde Loftesnes 
Ina Sofie Eide-Andreassen 
Ada Eidland Jacobsen

Vielser
05.02.2011 
Anne Lise Apeland 
og Ivar Norum 

13.03.2011 
Silje Marie Andreassen 
og Ansgar Fagerland Eide

Døde
06.01.2011 
Per Frode Rasmussen f.1969 

15.01.2011 
Solveig Skeie f.1933 

06.02.2011 
Kristine Haavik f.1934 

10.02.2011 
Alma Kristine Hinderaker f.1913 

12.02.2011 
Ingeborg Kristine Nilsen f.1921 

17.02.2011
Bjørn Eigil Henriksen f.1944 

07.03.2011 
Ella Alfhild Gule f.1920

GIVERTJENESTEN I AVALDSNES
Avaldsnes har et omfattende arbeid i menigheten – både innenfor diakoni og barne- 
og ungdomsarbeid. For å kunne tilby så mange aktiviteter til barn, unge og voksne 
trenger vi betalt arbeidskraft. Givertjenesten i Avaldsnes lønner i dag en 60 % fast 
stilling som diakoniarbeider, og en prosjektstilling i 50% for barne- og ungdomsarbei-
der (dersom menighetsrådet vedtar økning fra 40% til 50% i mai). Prosjektstillingen 
ønsker vi å gjøre om til fast stilling, men det har vi ikke økonomi til i skrivende stund. 
Tildelingen av sentrale trosopplæringsmidler har latt vente på seg, men vi håper at 
det kan bli en realitet fra neste år. I mellomtiden trenger vi flere faste givere, slik at vi 
kan lønne barne-og ungdomsarbeider stillingen i 40 % frem til vi får sentrale midler. 

Vil du hjelpe oss med det? Da kan du enten ta kontakt med menighetskontoret for å få 
flere opplysninger, eller du kan opprette fast givertjenestetrekk i banken din. 
Givertjenestens konto nr. er 3340.64.58682. 

av Tordis Hebnes, administrativ leder i Avaldsnes menighet
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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

seriestart fotball
Mandag 11. april åp-
ner A-lag herrer årets 
sesong i 4. divisjon. 
Laget får besøk av Fig-
gjo, og kampen starter 
kl. 18:45.
Mandag 25. april (2. 
påskedag) starter al-
voret for vårt nyopp-
rykkende damelag i 
1. divisjon. Gjester på 
Avaldsnes Idrettssen-
ter er fjorårets topp-
serielag, Fløya, fra 
Tromsø. Kampstart er 
kl. 13.00.
Vi håper så mange 
som mulig av dere Av-

aldsnesbuer tar turen til vårt anlegg og 
støtter våre A-lag.

seRiekAMpeR hjeMMe dAMeR:
25. april kl. 13.00 Fløya
7. mai kl. 16.00 Fortuna Ålesund
19. mai kl. 19.00 Haugar
5. juni kl. 14.00 Orkla (eller Alta)

seRiekAMpeR hjeMMe heRReR:
11. april kl. 18.45 Figgjo
29. april kl. 19.00 Havørn
12. mai kl. 19.00 Nord
27.05 kl. 19.00 Sauda

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

bli MedleM
Ønsker du å bli medlem i Avaldsnes 
Idrettslag? Da kan du kontakte oss 
på klubbkontoret, tlf. 52 84 33 06, el. 
e-post ail@avaldsnes.no , eller betale 
inn medlemskontingenten kr. 250,- til 
kto.nr. 3361 14 32653. Husk å oppgi 
navn, adresse og fødselsdato.

   KONTINGENTSATSER 2011

NIVÅ Ski Trim
Senior A * 300 1.650 900 550 0

300 1.300 550 550 0

300 1.300 550 550 0

300 1.050 450 450 0

Barn 11-12 300 900 400 400 0

Barn 5-10 *** 300 300

Medlemskontingent
Kontingent betales av samtlige medlemmer uansett aktivitet, og om en bare er passivt medlem.

Forfall er som regel i april/mai måned.

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgift betales av alle som deltar i en aktivitet, og kommer i tillegg til kontingenten. 

Det betales aktivitetsavgift for alle aktiviteter et medlem deltar i. Det betyr at en som deltar i

både fotball og håndball betaler aktivitetsavgift for to aktiviteter i tillegg til medlemskontingenten. 

Aktivitetsavgift betales i. h.t. tilhørende aldersgruppe, og IKKE i forhold til hvilket lag de deltar på.

Satser for 2011:

Alle Tillegg Aktivitetsavgift pr. idrett
Kontingent Fotball Håndball**

Senior mosjon

Ungdom 16-19 *

Ungdom 13-15

* I tillegg kommer kr. 600 i spillerlisens/ forsikring til forbund for spillere på senior A-lag fotball

** I tillegg kommer spillerlisens/forsikring som betales direkte til Norges Håndballforbund

*** I tillegg kommer treningsgebyr, kr. 400, ved trening i fotballhallen

Familierabatt:                                          

Maksimalt kr. 3.300,- totalt i kontingent og aktivitetsavgifter pr. familie (eks. lisens/forsikring).

Den enkelte familie må selv besørge korrekt innbetaling, beregning, hvis maks beløp overstiges,

da vårt datasystem ikke kan holde rede på dette. Hvis tvil, ta kontakt med daglig leder.

Når krav er mottatt, send samlet innbetaling av kr. 3.300,- og oppgi alle medlemsnr.

Medlemmer kan få fordelt betaling på flere måneder hvis ønskelig.

Ledere/ trenere:
Ledere og trenere betaler kun kontingent, og ikke aktivitetsavgift.

Nærmere informasjon kan gis av daglig leder, Norvald A. Kaldheim,

tlf. 52 84 33 06 (08.00-15.30), eller e-post ail@avaldsnes.no

Medlemsavgifter 2011
Årsmøte 2011 har vedtatt følgende medlemsavgifter for 2011.

Einar Utvik


