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Profeten Jesaja snakket om Jesu
sinnelag i kapitel 53. Når jeg leser og
tenker på disse ordene, forstår jeg at
Jesus "hadde ingen herlig skikkelse, vi
gledet oss ikke ved synet av ham. Han
var ringeaktet, forlatt av mennesker,
en smertens mann som ingen ville se
på", og han var også ydmyket. Denne
beskrivelse er av en mann som endret
historien, men beskrivelsen er ikke
attraktiv for oss i det 21. århundret.
Våre verdier og ønsker er forskjellige
fra hans.

Jesu sinnelag er annerledes enn vår
egoisme. Han gav seg selv for alle
mennesker fordi han ville leve etter
Guds vilje. Han proklamerte sannheten
om Guds Rike, og han opplevde
konsekvensene av det. Jesus ville tjene
alle mennesker til alle tider. Han
verdsatte hver enkelt: spedalsk,
prostituert, halt, overtoller, rik og fattig.
Denne foraktede mannen så på hvert
hjerte, han så etter menneskets
innerste, - ikke det som verden hadde
gjort det til.

Apostelen Paulus beskriver også denne
"Jesu vei" i Flipperne 2.5-11. Han sier at
Jesus er vårt eksempel. Beskrivelsen fra

Som kristne er vi kalt til å følge Jesus sitt forbilde i verden.

Paulus sier at Jesus "gav avkall på sitt
eget, tok på seg menneskers skikkelse
og ble mennesker lik" og "han forne-
dret seg selv". Vi er kalt til å avstå fra
våre egoistiske drømmer og vilje, for å
leve etter vår Herre Jesu eksempel.

Hvis jeg bare tenker logisk, dette
sinnelaget er nesten umulig og alt for
lite verdsatt i vår verden i dag. Men,
gjennom tro, kan jeg forstå at Jesus
gikk denne veien og kunne fullføre sin
tjeneste. Og han levde sitt liv så
gjennomført at jeg kan høre Jesu kall
til oss: "Følge meg og jeg vil gjøre dere
til disipler!".

Her vil jeg skrive litt mer om koret som
skal holde  pasjonskonsert på palme-
søndag: Olavskirkens kammerkor. Hva i
all verden er det for noe?
      Da jeg begynte som kantor i Avalds-
nes, hadde jeg et ønske om danne et
kor knyttet til den flotte kirken - som
kunne bety en berikelse og inspirasjon
for kirkemusikkmiljøet i distriktet. Et kor,
bestående av dyktige sangere fra
Karmøy og Haugalandet (eller hvor de
nå måtte komme fra) som kan drive
konsertvirksomhet på et høyt nivå,
gjerne i samarbeid med profesjonelle
musikere.
      Kammerkoret er tenkt å være et kor
som samler erfarne sangere med god
stemmebeherskelse som kan øve
selvstendig. De  samles til noen få
øvelser for så å holde konsert, kanskje
to - tre ganger i året. Denne øvelses-
frekvensen gjør det fullt ut mulig å være

med i kammerkoret ved siden av et
medlemskap i et annet kor!
      I første omgang har jeg henvendt
meg til sangere som jeg kjente fra før
og som har vært med på tidligere
korprosjekt, bl.a.i Hylen kraftstasjon i
Suldal. Resultatet er at vi pr. i dag er en
liten gruppe på 10 – 12 sangere
      Håpet er jo selvfølgelig at flere
sangere melder seg etter hvert. Det er
bare å ta kontakt med undertegnede!
(Se kontaktinformasjon på s. 11.)

Første konsert: palmesøndag 16. mars,
med Bach, Telemann og Kuhnau på
programmet (se også notis s. 4).

Neste konsert: 26. oktober, i samarbeid
med the Norwegian Cornet and
Sackbutts. På programmet: Schuetz og
Gabrieli.

            av kantor Goos ten Napel
olavskirkens kammerkor



k r e n k e t
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hva gjør vi når

s e k s u e l l e    g r e n s e r
blir krenket?

Biskop Olav Skjevesland, bispemøtets preses, skriver; "Vi er en kirke som har tatt innover oss at overgrep skjer.
Denne erkjennelsen har ført til at kirken allerede i flere år har arbeidet aktivt mot alle former for maktmisbruk, vold
og overgrep. Det er mitt håp at vi som kirke i dag er mer forberedt og står bedre rustet til å håndtere situasjoner
som gjelder overgrep og krenkelser, både innen kirkelige sammenhenger og ellers, på en respektfull måte."

                   av Helge S. Gaard

Det har vært arbeidet med problematik-
ken i kirken både nasjonalt og lokalt for å
forebygge at det ikke skjer overgrep og
for å kunne håndtere en overgreps-
situasjon om det likevel skulle oppstå.
- Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold
og seksuelle overgrep har gitt ut et hefte
om "Hva kirken kan gjøre? Nye perspekti-
ver på overgrepsproblematikken."
- Kultur- og Kirkedepartementet har gitt ut:
"Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgi-
vere ved mistanke om eller anklage mot
arbeidstaker om seksuelle overgrep."
- Stavanger bispedømme har laget et
hefte: "Hva gjør vi når seksuelle grenser blir
krenket? Retningslinjer for forebygging og
håndtering av seksuelle krenkelser i me-
nighetene."

KFUK-KFUM, idrettsforbundet og mange
andre organisasjoner har en kontinuerlig
oppmerksomhet på problemkomplekset
for at ikke barn og ungdom skal få sine liv
ødelagt ved at en uforvarende har gitt
rom for en overgriper uten å ha tatt for-
holdsregler.

Stavanger bispedømme har hatt tema-
kvelder om forebygging og håndtering av
seksuelle krenkelser. Formålet var å gi
kunnskap og bevisste holdninger slik at
menighetene
- er forberedt på å ta ansvar,
- har øyne og ører åpne,
- tenker gjennom hva en kan bidra med
slik at en bryr seg både om å forebygge
og håndtere det som måtte oppstå.

Overgrep skjer i mange sammenhenger.
Av 4.900 avgangselever på videregående
skole som ble intervjuet om "Vold og over-
grep mot barn og unge" NOVA rapport
20/07, sier
- 15 % av jentene og 7 % av guttene at de
har opplevd alvorlig seksuell krenkelse.
- 22 % av jentene og 8 % av guttene har
opplevd "mild" seksuell krenkelse.
Majoriteten av disse krenkelsene skjer
utenfor nær familie. Halvparten av kren-
kelsene utføres av venn, kjæreste eller
bekjent. Halvparten av krenkelsene skjer
mellom unge der begge er i tenårene.

- 9 % av jentene og under 1 % av guttene
rapporterer om voldtekt eller voldtektsfor-
søk.

Hvordan kan vi oppdage at noen er kren-
ket? Det første er å vite om at det fore-
kommer og være oppmerksom på even-
tuelle signaler som forsøkes gitt. Og ikke
minst å være lydhør for forsøk på fortel-
linger.

Vi kan redusere skadevirkningene av sek-
suelle krenkelser ved at:
- Den krenkede kan være trygg på at
krenkelser ikke vil skje igjen.
- Krenkelser kalles med rett navn, ikke unn-
skyldes eller bagatelliseres.
- Følelser til den som er krenket bekreftes
(ikke bagatellisere)
- Den krenkedes følelser respekteres, fø-
lelser er ikke gjenstand for diskusjon.
- Krenker tar på seg det hele og fulle an-
svar.

Hver menighet vil ha et beredskapsteam
som vil ta ansvar dersom det oppstår en
situasjon. Teamet vil oftest bestå av leder
i menighetsråd, administrativ leder og
sokneprest.
Men det viktigste er å forebygge at kren-
kelser ikke skjer. Dette vil vi som menighet
gjøre ved:

1. Å ha fokus på dette når vi rekrutte-
rer ansatte. Det vil bli krevd politiattest for
kirkelig ansatte. Og det vil ha fokus når vi
som menighet rekrutterer frivillige.

2. Å vurdere hvilke arrangement det
skal være minst to ledere på. Enheter med
deltakere av begge kjønn skal ha ledere
av begge kjønn. Vi vil også vurdere an-
tall ledere i forhold til antall barn, anbe-
falt er minst 1 leder pr 8 barn.

3. Skape en bevissthet hos våre le-
dere om å forebygge situasjoner der sek-
suelle krenkelser kan foregå.

4. Være oppmerksom på at negativ
språkbruk kan motarbeide de holdninger

vi ønsker skal prege vår menighet.

5. Ta alvorlig de bekymrings-
meldinger som måtte komme. Det er
ikke sladring om noen sier fra til
beredskapsteamet om bekymringer de
måtte ha. Det er beredskapsteamets
ansvar å håndtere slike henvendelser på
en ansvarlig måte.

Det vi blir bevisste på, kan vi ofte gjøre
noe med. Overgrep skjer - men skal ikke
skje. Vi skal derfor bevisst forebygge for
at ikke noen skal bli krenket i de sam-
menhenger der vi kunne ha forhindret
det.

Som kirke er vi mot overgrep; som kirke
vil vi forebygge slik at overgrep ikke skjer;
og som kirke vil vi støtte dem som har
vært utsatt for overgrep. Stiftelsen Kir-
kens Ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep er et kirkelig tilbud til mennes-
ker som har vært utsatt for overgrep og
krenkelser, og er et kompetansested på
traumer og overgrepsproblematikk for
kirke og samfunn.
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rapport fra årsmøtet i

avaldsnes og håvik kfuk-kfum
Avaldsnes og Håvik KFUK-KFUM samlet de fleste av lederne i
Barnegospel, Witness, Speidere, Ungdomsklubb og Ten Sing
til årsmøte onsdag 13. februar 2008.
     Alle årsmeldinger rapporterte om stor aktivitet i barne- og
ungdomsarbeidet i Avaldsnes. Det er mange flinke og
trofaste unge ledere som er engasjert, og mange barn og
ungdommer som deltar på aktiviteter hver uke. En stor
begivenhet i 2007 var Testimonias 30-årsjubileum. De fikk
overrakt en gavesjekk på kr 3 000. Hovedstyret bidrar blant
annet med økonomisk støtte til lederopplæring, kurs og drift
av avdelingene. En takk rettes til Elsa L. Erland, Inger J.
Stakkestad og Elisabeth L. Skeie  som gikk ut av styret.
     Stanley Skeie og Åse Gilje fortsetter i en ny periode, og
nye styremedlemmer er Karstein Kvalevåg og Brit
Skjølingstad.

p a s j o n s k o n s e r t
Søndag 16. mars (palmesøndag) kl. 18:00 blir det pasjons-
konsert i Olavskirken. Det er det nydannede ”Olavkirkens
kammerkor” med solister og orkester som står for program-
met. Dette blir korets debutkonsert.

Å  markere palmesøndag som starten på den stille uken er
en gammel tradisjon. Johann Sebastian Bach sine  store
pasjonsverk Matteus- og Johannespasjon blir ofte fremført
på nettopp denne dagen. Derfor er koret både glad og
stolt over å kunne presentere seg gjennom et program
med musikk til ettertanke.

På programmet står verk av to store og kjente
barokkomponister. Av G.Ph. Telemann skal det fremføres
kantaten, “Herzlich tut mich verlangen”  og av J. S. Bach,
“Aus der Tiefe ruf’ ich, Herr, zu dir”. En kantate er et verk
med religiøs tekst, ofte for kor og solister, og i flere satser.
Koret vil også synge en motett av Bachs forgjenger i
Thomaskirken i Leipzig, Johann Kuhnau.

Under denne konserten har koret  med seg 2 solister: Hans
Widerøe, tenor, og Leif Jone Ølberg, bass - som for øvrig er
barnebarn til en tidligere  prest  på Avaldsnes: Leif Helge-
sen.
Orkesteret består delvis  av Miro-musikere  med lokal
tilknytning   og ellers musikere fra Bjergstedtmiljøet i Stavan-
ger. Goos ten Napel er dirigent.

Vi ønsker alle velkommen til en fin konsertopplevelse i
påskeuken.

Arr. Kirkekonserter i Avaldsnes

f o r t e l l e r k o n s e r t

veronikas sveitteduk
Onsdag 19. mars kl.19.00, midt i påskeuken, blir det forteller-
konsert i Avaldsnes kirke.
     Anne Elisebeth Skogen (forteller) og Alie Hamberg (orgel)
har utarbeidet en forestilling/ fortellerkonsert rundt en av
Selma Lagerløf sine Kristuslegender: "Veronikas sveitteduk".
     Fortellingen tar oss med tilbake til de gripende hendel-
sene i Jerusalem for 2000 år siden. Sammen med musikken
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f r a   s u l d a l   t i l   r ø l d a l

pilegrimsvanding
Helga 4.-6. juli 2008 inviterer Suldal reiselivslag  til pilegrims-
vandring på den gamle pilegrimsvegen  fra Suldal til Røldal.
Kontakt gjerne Suldal Reiselivslag på tlf. 52 79 05 60 for mer
informasjon.

p r a h a     2 0 0 8
2. august 2008 reiser 60 ungdommer fra Haugaland krets
kfuk-kfum  til en stor ungdomskonferanse i Praha. Fra
Avaldsnes reiser det 2 ungdommer og 1 leder.

Kfuk-kfum / YMCA har arrangert en slik konferanse en gang
tidligere, i 2003 fikk jeg være med som leder for 2 ung-
dommer. En fantastisk opplevelse for livet!!
Det var ca. 7000 ungdommer som deltok på konferansen i
Praha.
Nå er det over 5000 som har meldt seg til årets konferanse..
Norge har foreløpig rekorden med hele 1200 påmeldte!!!

Vi vil gjerne ha med flere som kan få denne opplevelsen
med å møte mange kristne i fra mange forskjellige land!

Er DU interessert kan du ta kontakt med :
Inger Johanne Stakkestad -tlf nr. 41245746.
Mer informasjon om konferansen: www.kfuk-kfum.no

blir det hele en stemningsfull
forestilling som varer ca. en
time.
     Ved utgangen tas det opp
kollekt til dekning av utgifter.

Anne Elisebeth Skogen
(bildet t.v.) har hatt mange
fortelleroppdrag etter at hun
tok utdanning i "Muntlig
Fortellerkunst 1"ved høgsko-
len i Oslo i 2001. Flere opp-
drag er det blitt, etter at hun
våren 2005 var en av de åtte
første her i landet som tok
"Muntlig fortellerkunst 2"
samme sted.

arr. kirkekonserter i Avaldsnes

dnms genralforsamling 2008

Guds draum
Under mottoet "Guds draum" inviteres barn, unge og
voksne til viktige og gode opplevelser under Det Norske
Misjonsselskaps generalforsamling i Bergen 9.-13.juli.
Påmelding: www.nms.no/gf eller telefon 51 51 61 00.



s m å n y t ts m å n y t t
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vi gir ei rose til ...

Elsa Erland

som i disse dager går ut av hovedforeningen for Avaldsnes og Håvik KFUK-KFUM. Elsa
har gjennom flere tiår satt sitt preg på menighetslivet i Avaldsnes, og hedres herved
velfortjent med en (så alt for liten) rose.

r o s å   r o s å   r o s å

å r s m ø t e
Årsmøtet for Avaldsnes menighet blir søndag 9.mars på
Karmel bedehus, rett etter gudstjenesten som begynner
kl.17:00.

møter i menighetsrådet
Møtedatoer for Avaldsnes menighetsråd våren 2008:

6. februar
2. april
4. juni

Møtene er åpne for publikum. Interesserte kan få saks-
papirer på menighetskontoret. Møtene er på menighets-
kontoret kl. 19:30.

t o r v a s t a d
å p e n    k i r k e
siste lørdag i hver måned
fra 16:00 - 18:00

Kl. 16:00: Musikk og tekstlesing
29. mars - 26.april - 31. mai

Kom innom for en stille stund

- tenn et lys
- hør musikk
- lytt til tekster
- eller bare nyt stillheten og roen.

testimoniamusikal

j e s u s     i s     c o m i n g
Testimonia sin musikal 2008 skal hete "jesus is coming".
Det vil bli en forestilling fullproppa med dans, drama, masse
humor  - men og en del alvor. Musikalen handler om å ta et
valg; om å stå for det man tror på, selv om det kan være
vanskelig og tøft.

Musikalen blir i Avaldsnes kirke
lørdag 5 april kl 17.00 og 19.30. Gled dere!
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kirkens SOS i rogaland
trenger frivillige til telefonvakter til

vaktrom haugalandet!

INNFØRINGSKURS STARTER torsdag 3. april 2008
Kvalifikasjoner?
     - evne til å lytte, kristent livssyn, minimum 20 år.
Vi tilbyr?
     - velorganisert tjeneste, veiledning, utviklende fellesskap.

Innføringskurset går på torsdagskvelder 18:30 - 21:30.

Tjenesten ved Kirkens SOS gir muligheter til å utvikle
kommunikasjonsferdigheter!

Ta kontakt med oss for mer informasjon:
www.kirkens-sos.no

tlf.:  51 88 45 15 / 971 70 995
eller epost: rogaland@kirkens-sos.no

ny nettside

www.kirkenorge.no er en ikke-kommersiell ressursside for
alle. Her finner du bl.a. bilder av landets kirker og andre
gudshus, prekener, bokanmeldelser og mye annet!
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Eller kanskje du ikke er så gammel? Vi har fremdeles en rolig
stund på søndagsskolen på Karmel. Da sitter vi på puter på
gulvet eller i en stol og hører på historier fra Bibelen. Histori-
ene er de samme som har blitt fortalt til søndagsskolebarn i
generasjoner, men måten å fortelle på har nok endret seg

s p r e l l    l e v e n d e
p å    s ø n d a g s s k o l e n

Satt du pent i rekke på guttesiden eller jentesiden da du gikk på søndagsskolen? Hm?

en del. I dag bruker vi plansjer, flanellograf, film, skuespill,
dukker eller drama for å formidle Bibelens budskap til barna.
Søndagsskoletimen er utvidet og varer i ca en og en halv
time. Innholdet varierer fra gang til gang, men sang, fortel-
ling, lystenning, bønn og velsignelsen pleier å være med
hver gang. Vi øver også inn en supersetning, som er et viktig
ord fra Bibelen.

I "bitetiden" pleier vi å få litt frukt, og noen ganger litt saft og

                       av Marit Kristin Kalstø

kjeks eller annet. En viktig del av søndagsskolen er "dagens
aktivitet". Da lager vi noe fint, gjerne med tema fra dagens
fortelling, tegner, holder leker, kjører med radiostyrte biler,
lager film, øver inn danser/bevegelsessanger, eller stikker ut
og sparker fotball. Noe for en hver smak!

Barna er fra ca 3 år og oppover, og mange ungdommer er
kjempeflinke til å hjelpe til med oppgavene på søndagssko-
len. To grupper på fire voksne pluss noen ungdommer deler
på ansvaret for de andre søndagene (formiddagene). Vi
skulle gjerne hatt med en gruppe til på ca fire voksne. Vi
trenger deg som kan tenke deg å hjelpe til med dette vik-
tige arbeidet enten du trives med praktiske oppgaver eller
liker å formidle fortellinger eller synger og spiller.

s t o r    a k s j o n    f o r

       av Helge S. Gaard / Gaute Sanson

menighetens givertjeneste
Avaldsnes menighet har behov for å øke inntektene fra givertjenesten. Målet er å komme opp i en
givertjeneste på 240.000 kr pr år. Her forklarer vi hvorfor.
Ved årsskiftet 2007-2008 er det ca. 45 givere som tilsammen
bidrar med kr 180.000 pr. år til menighetens drift.

For å nå målet på kr. 240.000 i året trenger vi en økning på
kr 60.000. Dette kan være 10 nye givere som gir kr 500 pr
mnd. eller 25 givere som gir kr 200 pr. mnd.
      Alle bidrag mottas med takk, men det er en stor fordel
om bidragene gis på regelmessig basis, f.eks. som en fast
månedlig overføring fra din konto til menighetens konto.
Dette er fordi vi må ha forutsigbarhet i økonomien for å
kunne opprette eller øke stillingshjemler.
      De konkrete årsakene bak behovet for å øke giver-
inntektene er:
         - vi ønsker å gjøre om diakonistillingen i menigheten fra

å være en 50% midlertidig stilling til en 60% fast stilling.
         - vi ønsker å fortsette å bruke lokale ungdommer i

siviltjeneste som miljøarbeidere i vårt barne- og
ungdomsarbeid.

         - generell lønnsutvikling i samfunnet, som også må
speiles i de stillingene som støttes av givertjenesten.

Hva bidrar givertjenestestillingene  med i vår menighet?
Diakoni:
         - organisert besøkstjeneste
         - opplæring av frivillige til besøkstjeneste

         - temakvelder der foreldre får hjelp til barneopp-
dragelse og hverdagsutfordringer

         - samlivskurs
         - samtaletilbud i grupper til mennesker som sliter med

sorg eller tap i sitt liv
         - Kvinnekvelder
         - lavterskelarrangement som "Kveldsete"
         - møtested for funksjonshemmede
         - møtested der det kan knyttes kontakt mellom menig-

het og fremmedkulturelle.

Sivilarbeider:
         - speideren
         - klubben
         - korene
         - KRIK
         - ledertrening
         - redigere nettsiden www.karmelu.com

Dersom du ønsker å bidra, gjør du dette best ved å opp-
rette en fast månedlig overføring til menighetens konto:

Avaldsnes menighet, kontonr: 3340.64.58682
Hvis du har spørsmål, så bare ring menighetens daglige
leder Tordis Hebnes på telefon 52 81 20 60, eller send en e-
post til avaldsnes@karmoykirken.no.



avaldsnes og håvik
                       av Kåre Vold
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Etter en nylig avholdt skolekonsert meldte hele 44 skoleele-
ver sin interesse for å starte i korpset, og det ble dermed et
stort behov for flere instruktører. En vil bruke de eldste til å
hjelpe til med dette.  Dirigent Karl Børge Ask håper at
korpset etter denne store interessen vil komme seg ut av en
bølgedal.

     - Hvorfor spille i korps, Karl Børge?

     - Ved å spille i korps, lærer du deg å spille et instrument.
Du lærer deg noter og betydningen av samspill.  Dette er
kunnskap du kan bruke resten av livet. Korpsene driver i dag
mye med konkurranser.  Det kan både dreie seg om å lage
det beste showet, eller det kan være en rent musikalsk
konkurranse.

     - I april skal vi være med i en showkonkurranse i Førde.  I
tillegg kommer 17. mai, og Kopervik i Fest i juni. Da skal en

g e n e r a s j o n s s k i f t e   i

s k o l e k o r p s
Avaldsnes Skolekorps ble startet i 1954,, og for noen år siden slo de seg sammen med Håvik Skolekorps.
Korpset består i dag av 5 gutter og 9 jenter.  Korpset er inne i et krevende generasjonskifte med mange
nye musikanter.

Styret i Avaldsnes og Håvik skolekorps består av:
Leder: Johan Hjelmaas
Sekretær: Astrid Vea Edvardsen
Kasserer: Tove Mølstre Waage
Korpsjef: Einar Andreassen
Drillsjef: Tove Martinsen
Materialforvalter: Sissel Dyngen Vågen
Styremedlemmer: Heidi Kvalevåg, Britt Marie
Jørgensen, Gunn  Tone Tindeland, Mona
Samuelsen og Åse Bru

d r i l l t r o p p e n
Drilltroppen, som er en del av korpset, ledes av drillsjef Tove Martinsen
og har hele 41 medlemmer.

     - I høst startet vi med 29 nye drillaspiranter, sier Tove.
     - Dette var resultatet av et meget vellykket besøk på barneskolene
på Håvik, Kvalavåg og Avaldsnes. Vi håper å få leie minihallen på
Avaldsnes skole neste år.  Da kan både senior-, junior- og begge
aspirantgruppene øve på samme plass. Nå må vi dele oss mellom
Avaldsnes og Bø.

     - Drill i dag dreier seg om mye mer enn å marsjere i toget 17. mai. Vi
deltar i drillkonkurranser og deltar hvert år i Haugalands-drilliaden.  Dette
året har vi også planer om å delta  på Dalane-drilliaden i Egersund og
Stavdrill på Askøy.  Den eldste troppen skal delta på NM i Stavanger 21.
juni, og dette blir utrolig spennende, avslutter Tove.

Bildet viser den eldste drilltroppen fra våren 2007. Bak fra
venstre: Siv Iren Halleland, Trine Tindeland, Miriam Berntsen,
Benedicte Salbu, Line Martinsen og Trine Samuelsen. Foran
fra venstre: Maria Hjelmaas, Astrid Lovise Sjøen, Tonje Bru og

Beth Elen Halvorsen.

forsøke å samle alle korpsene i Karmøy til en under-
holdningskonsert i et stort sirkustelt i Kopervik.

     - Vi har aspirantopptak hvert år.  Dette gjør vi i skolen i 3.-
4. klasse, sier Karl Børge.
     - Hvis noen har lyst til å begynne utenom vanlig opptak,
så bare kom innom på en øvelse. Vi øver på Avaldsnes
skole tirsdag 17:30 - 19:30 og torsdag 18:00 - 20:00.
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a v a l d s n e s     2 0 0 8
k o n f i r m a n t e r

lørdag 26. april kl.11:00
Opsahl, Elisabeth Marie
Langåker, Vegard Hope
Halvorsen, Nina Lovise
Langåker, Eirik Hope
Berntsen, Miriam
Sjøen, Henry Skorpe
Osmundsen, Ida
Myrvoll-Nilsen, Andreas
Eide, Ole Martin Tveit
Hansen, May Iren Østhus
Oen, Marita Pedersen
Veland, Kåre Wilhelm Raake
Taranger, Tara-Linn
Sundquist, Tonje Bru
Hansen, Magnus Hettervik

lørdag 26. april kl.13:00
Lande, Anne Marie
Sjøen, Astrid Lovise
Salbu, Benedicte
Heimdal, Birger
Tellenes, Camilla
Thorsen, Charlotte
Andreassen, Eirik
Bråtun, Eirik
Gloppen, Eli
Langebro, Elisabeth
Hansen, Fredrik
Haavik, Helene Clausen
Rein, Jakob
Sivertsen, Marie
Utvik, Nathalie Jøsang
Pedersen, Randi Marie
Hevrøy, Roar
Midling, Thomas
Hægland, Tonje

søndag 27. april kl.10:30
Kjørlien, Amalie
Hausken, Torkild
Hemmingstad, Hans Jørgen Vikshåland
Gjerland, Fredrik
Eide, Fredrik
Jacobsen, Alexander Lundegaard
Tveit, Ivan
Velde, Line
Kvernenes, Hans Christian Nordtveit
Vevatne, Lilly Sandvik
Øvrebø, Ronja Victoria Ileby

søndag 27. april kl.12:30
Sunde, Daniel Haastø
Opsahl, Gina Nordtveit
Oberhollenzer, Hans Jørg
Våge, Henrik
Simonsen, Jan Rudy Aksland
Kallevik, Jørgen Andre Granerud
Larsen, Kari Anne
Rydningen, Linn Langaker
Grønningen, Magnus
Hjelmås, Maria
Lønning, Martin
Ørpetvedt, Maryell Kathinka
Hindal, Mikal
Bruaset, Sigrun
Strømø, Tonje Katrin
Olsen, Vilde Karina

f o r    a v a l d s n e s   m e n i g h e t
Her kommer siste artikkel i serien som presenterer strategien for Av-
aldsnes menighet. Målet for strategien er at:

Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende felles-
skap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus.

Strategiens tre deler har overskriftene “diakoni”, “gudstjenesteliv” og “tros-
opplæring”. Nå har turen kommet til tredje og siste del: “trosopplæring”.

Her er delmålet å ha en “trosopplæring” som “gir vekst i livog tjeneste”.
Dette planlegger vi å få til på følgende måte:

      av Gaute Sanson

s t r a t e g i

Avgrensede tiltak
- Dåpssamtaler
- Dåpssamlinger: 1-2 x hvert årskull
- Utdeling av Barnebibel til 4-åringene
- Utdeling av Bibel til 1.kl.
- Utdeling av Nytestamente til 5.kl

Kontinuerlige tiltak
- Søndagsskole: Sprell levende
- Barneforening

- Speidere jenter/gutter fra 3.kl/4.kl
- Barnekor 3-12 år (7.kl)
- Tensing kor 8.kl+.
- Ungdomsklubb og KRIK 8.kl.+
- Bibelgrupper 8.kl.+
- Konfirmantarbeid 9.kl.
- Lederkurs ungdom (MILK / LIV)
- Ungdomsmøter
- Noe for 20-30+ år, temakvelder



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
en ubehagelig sannhet

                prostiprest Anders Kvalevåg

prestahjørna
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Den ubehagelige eller ubeleilige
sannheten som han prøver å formidle
er at vi mennesker de siste to - tre
hundre år, men særlig de siste femti år,
har sendt så mye forurensing ut i
atmosfæren at det nå blir en rask
endring i klimaet på jorden. Og at
disse endringene vil føre med seg
lidelser og påkjenninger for mennes-
ker.

Atmosfæren rundt jorden er ganske
tynn, egentlig. Hvis du tar en globus og
maler den med et par strøk lakk, så
kan laget med lakk illustrere atmosfæ-
rens tykkelse i forhold til jorden. Dit opp
har vi sendt forurensingen vår i gene-
rasjoner. Men særlig de siste tiårene.
Nå kommer endringene. De merkes i
ytterkantene. På Svalbard for eksem-
pel. Eller i Finnmark, der jeg bodde i
seks år rundt 1980. Vintrene er ikke til å
kjenne igjen. Så varmt er det blitt.

Den ubehagelige sannheten er at
dette er menneskeskapt. Det er
vitenskaplig bevist at det er slik. Men
dette er ubehagelig å innrømme.
Derfor prøver mange, både politikere
og folk i næringslivet å innbille oss at
det er et hysteri, dette med klima.
Derfor sier mange at det ikke er sant.
At det har vært klimaendringer før. At
miljøvernorganisasjonene og Al Gore
overdriver. Folk vil helst ikke tenke på
det. For hvis vi gjorde det måtte vi ta
konsekvensene av det. Og da måtte vi
endre vår livsstil. Og livsstilen er blitt så
behagelig, men også så innfløkt og
vanskelig å endre. Men i lengden kan
vi ikke bare gjøre som strutsen: å stikke
hodet i sanden når vi kommer i proble-
mer, for så å håpe at det går over.
Dette kommer ubeleilig på oss. Vil vil
helst fortsette å kjøre og reise og
forbruke og forurense. Men så viser det
seg at det er ikke overdrivelser. Egent-
lig burde det vært ropt mye høyere.
Hver dag. Hele året. Hva er det vi gjør
med kloden vår?! Det er virkelig en
ubehagelig sannhet som er i ferd med
å gå opp for oss.

Men hva har dette i et menighetsblad
å gjøre? I fjor vår var det en stor

"En ubehagelig sannhet" (An inconvenient truth) er navnet på
foredraget som fredsprisvinner Al Gore har reist rundt med i hele
verden.

konferanse i Stavanger på Misjonshøg-
skolen. Den hadde navnet
"økoteologi" og handlet om miljø og
kristen tro. Det er gitt ut en stor og
viktig bok om dette som resultat av
konferansen. I høst var klima-
endringene og miljøet i forholdet til
den kristne tro hovedtema på Kirke-
møtet med mange interessante
foredrag. Er dette et nytt kirkelig
påfunn? Prøver kirken og presten å
være kul nå? Eller prøver presten å
spille politiker også?

Nei. Faktum er at kirken alltid har hatt
dette perspektivet med seg. At jorden
er Guds jord. Den er hellig i den
forstand at den eies og opprettholdes
av den Hellige. "Jorden og det som
fyller den, verden og de som bor i den,
alt hører Herren til" heter det i Salme-
nes bok, Salme 24. Menneskene er satt
der til å foredle den, forvalte en
annens eiendom. Rerssursene her er
ikke våre i egentlig forstand. De er en
annens. Men forvalteren eller dispo-
nenten har glemt hvem som eier
verdiene og oppfører seg som om
eieren ikke finnes eller i alle fall er død.
Den kristne kirke har virkelig et verdifullt
bidrag å komme med i den kritiske
fasen menneskeheten nå er kommet
inn i.

Men det er en ubehagelig sannhet.
Upassende er det. Vi vil ikke diskutere
livsstil og endring. Men jeg tror vi må
begynne nå og begi oss i vei. Alle
sammen.



  u  d  s  t  j  e  n  e  s  t  e

s p r e l l   l e v e n d e

g u d s t j e n e s t e
v i   s a m l e s   o m   G u d

Søndag 09.03.2008
Maria budskapsdag
På Kamel kl.17: ”En annerledes guds-
tjeneste”
Helge Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe
Menighetens årsmøte kl. 19:00
på Karmel, rett etter gudstjenesten.

Søndag 16.03.2008
Palmesøndag
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer til Karmsund ABR-senter
Kirkekaffe

Torsdag 20.03.2008
Skjærtorsdag
Gudstjeneste kl.19:30
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

Fredag 21.03.2008
Langfredag
Pasjonsgudstjeneste kl.11
Geir Styve

Søndag 23.03.2008
Påskedag
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til menighetens misjonsprosjekt i
Thailand
Kirkekaffe

Søndag 30.03.2008
1. s. e. påske
Gudstjeneste  kl.11
Helge Gaard
Dåp og nattverd
Offer til Den indre Sjømannsmisjon
Kirkekaffe
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Søndag 06.04.2008
2. s. e. påske
På Karmel kl.17: ”En annerledes guds-
tjeneste”
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer til menighetens misjonsprosjekt i
Brasil
Søndagsskole
Kirkekaffe

Søndag 13.04.2008
3. s. e. påske
Familiegudstjeneste kl. 11
Helge Gaard
Dåp
Speiderne deltar
Offer til Avaldsnes og Håvik KFUK-M
Kirkekaffe

Søndag 20.04.2008
4. s. e. påske
Gudstjeneste kl.11
Helge Gård
Ola Sandland
Nattverd
Offer til NMS
Kirkekaffe

Søndag 20.04.2008
4. s. e. påske
”Ung messe” v/konfirmantene  kl.18
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til menighetsarbeidet

Lørdag 26.04.2008
Konfirmasjonsgudstjeneste kl.11
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til menighetsarbeidet

Lørdag 26.04.2008
Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 13
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 27.04.2008
Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 10:30
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 27.04.2008
Konfirmasjonsgudstjeneste kl.12:30
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til menighetsarbeidet

Torsdag 01.05.2008
Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer til Norsk Misjon i øst
Kirkekaffe

Søndag 04.05.2008
6. s. e. påske
På Karmel kl.17: ”En annerledes guds-
tjeneste”
Anders Kvalevåg
Nattverd
Søndagsskole
Offer til Norsk kirke i utlandet
(Sjøm.misj.)
Kirkekaffe

Søndag 11.05.2008
Pinsedag
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Misjonsalliansen
Kirkekaffe

Lørdag 17.05.2008
17.mai
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Offer til Amnesty International

02. mars Sprell levende kl 11 på Karmel
09. mars Karmelgudstjeneste kl 17 med barneopplegg
30. mars Sprell levende kl 11 på Karmel

06. april Karmelgudstjeneste kl 17 med barneopplegg
13. april Sprell levende kl 11 på Karmel
20. april Sprell levende kl 11 på Karmel

04. mai Karmelgudstjeneste kl 17 med barneopplegg



f  a  m  i  l  i  e
døpte

18.11.2007
Emilie Pedersen

02.12.2007
Julie Waage Kolbjørnsen
Ulrik Ølund-Gerner
Mats Knutsen Jordal
Jone Eike Risløv
Torstein Hagen Risløv

23.12.2007
Phillip Ommundsen
Ingrid Førre Knutsen
Magnus Førre Knutsen

20.01.2008
Martin Nordstrand
Isabella Kalleland Devold
Tobias Våge Olsen
Martine Grønningsæter Thorsen

03.02.2008
Emil Kolstø
Rebecca Johannessen Håvik
Julia Elizabeth Auestad Henriques
Helge Marton Eliassen

f a m i l i e n y t t
vielser

Ingen vielser i perioden.

døde

30.12.2007
Ingeborg Marie Kolstø  f. 1919

18.01.2008
Torborg Sylvia Bråthen

b  e  d  e  h  u  sb e d e h u s i n f o

avaldsnes menighet
menighetskontoret
kontortider: tirsdag til fredag 09 - 15

Karmel, postboks 29
4299 AVALDSNES

telefon: 52 81 20 60
fax: 52 84 37 02
avaldsnes@karmoykirken.no
www.avaldsnes.karmoykirken.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
Anders Kvalevåg
telefon kontor 52 81 20 55
mobiltelefon 909 98 464
anders.kvalevaag@karmoykirken.no

kantor
Goos ten Napel
telefon kontor 52 81 20 57
telefon kirken 52 84 22 17
mobiltelefon 988 17 676
goos.ten.napel@karmoykirken.no

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

diakon
Else Egenberg
telefon kontor 52 81 20 54
else.egenberg@karmoykirken.no

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

kirketjener/kontorassistent
Tove Margunn Hillesland
mobiltelefon 901 79 323
margunn.hillesland@karmoykirken.no

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

misjonærer
Anne Storstein Haug
e-post annehaug@loxinfo.co.th
www.anneogbe.blogspot.com
Mona Dysjeland
e-post mdysj@yahoo.no
www.misjonspresten.blogspot.com

menighetsråd
Else Marie Steinkopf Hjelmås
mobiltelefon 473 64 653

kirkeverge
Martha L. Medhaug
telefon kontor 52 85 71 85
kirkevergen@karmoykirken.no

karmel bedehus
Søndagsskole på Karmel:
se “sprell levende” på side 10.

01.03 Basar (lørdag)          kl.14:00
06.03 Normisjon basar          kl.19:30
13.03 Misjonssambandet          kl.19:30
27.03 Samemisjon          kl.19:30
03.04 Møte v/ Arne Haug          kl.19:30
10.04 Israelsmisjonen          kl.19:30
17.04 Ikke møte; vi går til Kvalavåg

fredag. Det er Bibelhelg.
18.04 Bibelhelg på Kvalavåg

Gunnar Prestegård
24.04 NMS          kl.19:30
08.05 Misjonssambandet          kl.19:30
15.05 Indre sjømannsmisjon      kl.19:30

håvik bedehus
02.03 NMS          kl.19:30
30.03 Ytre sjømannsmisjon         kl.19:30
13.04 Frelsesarmeen, kaffikos   kl.19:00
27.04 Israelsmisjonen          kl.19:30
04.05 ABR-senteret          kl.19:30

visnes bedehus
Søndagsskole hver søndag        kl.11:00

Onsdagsmøter          kl. 19:30
hver første, tredje og fjerde onsdag i
måneden. NB: se annonse i avisen.

kvalavåg bedehus
08.03 Familiesamling med        kl. 15:00

utlodning. Andakt v/Simon
Didriksen. Sang og
musikk. Bevertning.

11.03 Bedehus/
Normisjonsforening

12.03 Barneforening
27.03 Misjonsforening
01.04 Bedehus/

Normisjonsforening
09.04 Israelsmisjonen

v/Per Larsen
09.04 Barneforening
18.-20.04 Bibelhelg
24.04 Misjonsforening
07.05 Barneforening

(sommeravslutning)
13.05 Bedehus/

Normisjonsforening

vi over 60
01.03 Håvik bedehus          kl. 15:00
12.04 Kvalavåg bedehus          kl. 15:00
03.05 Visnes bedehus          kl. 15:00
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AIL-NYTT
AVALDSNES IDRETTSLAG INFORMERER
AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter
og utfordringer uansett talent og ambisjoner.
Klubben skal drives etter “fair-play”-prinsippet.

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

håndballnytt
Damelaget
sliter i bunn av årets 3. div. med kun 11 poeng så langt. Nå venter en tøff sesong-
avslutning for laget som nå må sikre seg 4-5 poeng til for å overleve i divisjonen.
Vi satser på våre jenter trør til i avslutningen og sørger for at vi spiller i 3. divisjon
også neste.

Herrelaget,
som var nytt i år, spiller i 5. divisjon og har hatt en brukbar sesong. Pr. dato ligger
laget på 3. plass, men spranget opp til en av to opprykksplasser kan synes noe
stort.

Et lag
som imponerer er vårt Gutt 14 lag som spiller i serie med de beste lagene i
Rogaland. Laget ligger på 2. plass i serien, men suverene Stavanger har kamper
til gode, og vil nok vinne serien. Så får våre gutter slåss med FÅF (Figgjo/Ålgård/
Frøyland) om sølv i kretsmesterskapet.

Suksesstrenere.
To unge flotte jenter har suksess som trenere i Avaldsnes sin håndballavd. Iris
Gjerland og Marianne Hegland er trenere for klubbens svært så lovende 14 års
lag som vi har nemt ovenfor. Begge jentene har nettopp fylt 18 år og har dermed
fått en svært så lovende start på sin trenerkarriere.

leie av lokaler?
Skal du ha bryllup eller annet hyggelig lag?
Avaldsnes ILs flotte klubbhus leies ut, og i
samarbeid med Willy Knickersen restaurant
ordner vi mat etc ... Kontakt oss på tlf. 52 84
33 06 (08.00-15.30) el. via
e-post ail@avaldsnes.no .

vi trenger ny leder av håndballstyret!
Det meste går på skinner i klubben, men til
årsmøte maktet ikke valgkomiteen å
fremskaffe kandidat til ledervervet i
håndballavdelingen. Så for den som lyst å
delta i et spennende og kjempekjekt miljø
med store utfordringer? Ta kontakt med
daglig leder.
Og i samme slengen, vårt flotte idrettsan-
legg mangler leder til anleggsutvalget.
Leder i anleggsutvalget inngår også i
klubbens styre, og leder utvalget som
består av 5 personer og som har ansvar for
drift av Avaldsnes idrettssenter.

regnskap med 503 000 i overskudd
Styret i klubben la frem et regnskap med et
overskudd på kr. 503.000 på årsmøte.
Overskuddet begrunnes med noe høyere
inntekter enn budsjettert, blant annet på
spilleautomater og momsrefusjon. Avalds-
nes kan dermed "skryte" av at klubben har
nesten 1,1 mill. kroner på bok. Omsetnin-
gen i klubben var på ca. 3,5 mill. kroner, og
regnskapet b estår av nesten 1.500 bilag
står det i klubbens årsrapport. Sponsor-
inntekter er klubbens største inntektspost.

Over: daglig leder i AIL, Norvald Kaldheim,
kunne på vegne av styret legge frem et
regnskap med 503.00 kroner i overskudd.

ærespris til inger utvik og trygve
larsen
Inger Utvik (bilde) fekk prisen for sin store innsats i
klubbens gjennom flere år, men ikke minst i 2007,
som leder og organisator for det meste i fotball-
avd. Trygve Larsen ble hedret for sin flotte
sportslige innsats, som toppet seg med tre NM
gull under ski-NM sist vinter.
Prisene, som utdeles årlig på årsmøte i Avaldsnes
Idrettslag, bestod av litografier laget av kunstner
Roald Tellnes.

bli medlem i avaldsnes idrettslag?
Ønsker du å støtte klubben med et medlemskap? Medlemskontingenten er kr.
250,- og kan innbetales til kontonr. 3340 61 01180. Husk å påføre giro navn og
fødselsdato.

avaldsnes idrettslag
Kontortid hverdager kl. 08.00-15.30
Daglig leder: Norvald A. Kaldheim

Tlf: 52 84 33 06 - 977 37 047
norvald.kaldheim@avaldsnes.no

fotballnytt
Hans Haukås
ble valgt til ny leder av Fotballavdelingen i Avaldsnes Idrettslag på klubbens
årsmøte. Hans har i flere år vært styremedlem og sekretær i fotballstyret, men
overtar nå styreledervervet etter Inger Utvik.

A-lag herrer
deltar i Skjolds vintercup og står med seks poeng etter tre kamper. Seier 3-1 over
Åkra og Solid, mens det ble tap for Odda i en kamp som ble spilt i Tyssedal.  I
skrivende stund gjenstår kamper mot Nord og Haugar, begge på Avaldsnes.

A-lag damer,
under ledelse av den nye treneren Lotfi Lazaare, har spilt to treningskamper. Først
mot 1. div. laget Haugar, hvor det ble et 0-2 tap, deretter mot Stord (2. div.) hvor
det ble seier 2-1. Laget har vist lovende takter, og spilt god fotball.

Tidlig serieåpning.
For A-lag herer i 3. divisjon som møter FKH rekruttene i Haugesund i årets første
seriekamp allrede 7. april. Deretter venter ny bortekamp mot Ganddal (11. april)
før Havørn kommer til Avaldsnes 18. april.


