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forsiden

Elisabeth Lindaas Skeie (foto),
motiv: misjonsbøssa på Lyngblomsten
           (se artikkel side 7)
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Han prøvde faktisk å få folk til å forstå
hvor viktig han er for vår åndelige vel-
ferd. Når vi spiser skal vi huske på at
mat er et symbol på hvordan vi skal
forholde oss til Jesus åndelig.

Det spiller ingen rolle hvor mye vanlig
brød vi spiser, for vi vil alltid bli sultne
igjen. Men Jesus sa en gang at de som
spiser av hans brød, aldri mer skal gå
sultne. Spørsmålet er: Hvem vil ha
dette brødet; dette brødet som tilbys
for deg? Hvem har motet og ydmyk-
heten til å motta dette brødet?

I dag kan det være vanskelig å gå til
Jesus for å finne dette, fordi livet gir oss
så mange valg. Det finnes så mange
andre måter å bli tilfredsstilt på, og vi
trekkes ofte mot disse, uten at vi selv
ser det. Jesus må konkurrere med alt
dette. Vi mennesker tørster etter å bli
tilfredsstilt, men problemet er at vi blir
dratt i feil retning.

Vi kan gjøre som disiplene og si til
Jesus: ”Herre, gi oss alltid dette brø-
det.” ( Joh. 6.34)  Kanskje er dette noe
vi burde sagt hver dag: ”Herre, gi oss
alltid dette brødet. Gjør oss villige til å
spørre deg, gå til deg, spesielt når mu-
lighetene er så mange at vi kan
komme på avveie på grunn av det. 
Gi oss, Jesus, alltid dette brød.”

Vi som kristne har fortsatt en lang vei å
gå. Men når vi tillater Jesus å være
både Herre og Mester i livene våre, da
vil vi skjønne hvor mye vi trenger ham.
Jesus vil alltid invitere oss til å søke ham
og være fokusert på ham.

Selv etter at disiplene hadde tilbrakt
mye tid sammen med Jesus, var de
ikke i stand til å skjønne at han var li-
vets brød. De spurte: ”Hvor er dette
brød?” Det er ikke annerledes med
oss, derfor må vi tenke over hvordan vi
forholder oss til han.

Bibelen sier at vi har vært døde på
grunn av våre misgjerninger og synder
( Ef. 2.1). Det betyr at vi alle trenger
livets brød. Jesus er brødet for evig liv;
han tar bort våre synder og gjør oss
klare for et liv i evigheten.

Jesus er selvfølgelig også opptatt av
vår fysiske sult (det magen vår tren-
ger), men mest av alt vil han møte
våre åndelige behov (det som sjelen
vår trenger). Hans løfte er: ”Jeg er li-
vets brød. Den som kommer til meg,
skal ikke hungre, og den som tror på
meg, skal aldri tørste.” (Joh. 6.35)

Dette løftet tvinger oss til å tenke. Det
får oss til å gå fra kun å tenke på det
fysiske, til også å tenke på det ånde-
lige. Fra vår mage og tunge til vårt
hjerte og vår sjel.

Så hvilket brød spiser du i dag?

            av Maria Cirene Oliveira Sousa

I Norge kan du finne brød overalt, og du har mange valgmulighe-
ter. Alle liker brød. Etter at jeg har bodd her i Norge en stund,
skjønner jeg godt hvorfor Jesus sa at han er livets brød.

n y     m e d a r b e i d e r
               av Tordis Hebnes

Gro Torunn Hetland Utvik (bildet t.v.) er ansatt som vikar for
barne- og ungdomsarbeider Johanna Gismervik i hennes
fødselspermisjon, fra 20.08.08 til 22.05.09.

Vi vet at Gro Torunn blir en dyktig vikar for Johanna, og
ønsker henne velkommen i staben.



k a r m e l
s a m a r b e i d s a v t a l e    o m

k a r m e l
               av Helge Gaard

h a r     n o e n     e i     . . .     t o m t ?
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Karmel ungdoms- og bedehus eies av
Karmel bedehuskrets i Avaldsnes
menighet. Gjennom mange år har de
som satt i bedehusstyret, gjort en stor
innsats for å legge til rette for lag,
organisasjoner og menighet som har
brukt huset. Etter hvert har aktiviteten
blitt så stor at det er vanskelig å finne
personer som kan ta på seg så stort
ansvar. Derfor har bedehusstyret og
Avaldsnes menighetsråd drøftet
situasjonen og sett om vi kan finne
løsninger som kan gjøre det lettere
både for brukere av huset og for
tillitsvalgte. Som en følge av dette ble
det utarbeidet et forslag til samarbeids-
avtale mellom Karmel Ungdoms- og
bedehus og Avaldsnes menighet.

Avaldsnes menighetsråd gikk en-
stemmig inn for samarbeidsavtalen på
sitt møte 2.april i år, samme enstemmig-
het var det på ekstraordinært årsmøte
for Karmel bedehuskrets torsdag
17.april.

Som en del av avtalen er det opprettet
et husstyre. Husstyret består av 2
representanter fra bedehuskretsen:
Bjørn Bruaset og Nils Johannes Bowitz-
Øygarden, og 3 representanter utnevnt
av menighetsrådet: Else Marie

u n g d o m s -   o g   b e d e h u s

Steinkopf Hjelmås, Kjell Bårdsen og
Helge Gaard.

Siden 90-tallet har menighetens
ansatte hatt kontorer på Karmel. Det
har vært en flott løsning med nær
kontakt mellom ansatte og aktivite-
tene på huset. Som en følge av
avtalen vil menighetens ansatte være
med å administrere bruken av huset.
Alle henvendelser om bruk eller leie av
huset går nå gjennom menighets-
kontoret på telefon 52 81 20 60 der
menighetens daglige leder Tordis
Hebnes tar ansvar for å koordinere
aktiviteten og bestillinger.

Karmel vil fortsatt ha samme navn,
men er i avtalen også menighetshus
for Avaldsnes menighet. Huset vil
drives som før gjennom leieinntekter,
basar, gaver, offer og givertjeneste.
Men vi håper at den nye organiserin-
gen vil gjøre det lettere å ta på seg et
tillitsverv og at det blir enklere for
brukerne å stikke innom eller ta en
telefon til kontoret for å gjøre avtaler.

Vi ønsker at huset skal brukes i størst
mulig grad og at det fortsatt får være
til velsignelse for barn, unge og
voksne.

Avaldsnes idrettslag, Avaldsnes og
Håvik skolekorps, Nord-Karmøy Ride-
klubb og Avaldsnes menighet har gått
sammen med byggefirmaet A. Utvik AS
om et felles tiltak for å styrke økono-
mien for våre organisasjoner som
driver blant barn og ungdom på
Avaldsnes.
     Prosjektet er et felles løft som viser
bygda at vi står sammen for våre barn
og ungdommer.
     Tanken er at vi går sammen om å
skaffe ei hustomt der A. Utvik vil ta seg

planlegging, byggeledelse og å reise
hus/leiligheter på tomta. Våre organi-
sasjoner vil kunne dele et overskudd
ved salg av hus/leiligheter etter en
formel som vi er enige om. Idrettslaget
går tyngst inn i dette samarbeidet og
vil derfor sitte med en større andel av
overskuddet.
     Det vil også være ønskelig å legge
inn noe dugnadsarbeid for å øke
overskuddet, samtidig som en vil finne
leverandører som kan bidra med
"sponsing" av tjenester og utstyr som

en "gave" til bygda.
     Det viktigste i første omgang er å
finne ei tomt. Tomta kan være en
gave eller kan selges til en fornuftig
pris. Firmaet A. Utvik vil se på eventu-
elle tomter og velge det beste prosjek-
tet som vil kunne gi organisasjonene
størst fortjeneste.
     Så har du ei tomt eller kjenner noen
som har ei tomt som enten er bygge-
modnet eller kan byggemodnes, ta
kontakt med skolekorpset, idrettslaget
eller menighetskontoret.

               av Helge Gaard



imponerende musikal
Også i år slo Testimonia til med et mesterverk av en musikal i
Avaldsnes kirke 5.april. Det er  utrolig at de kan lage en slik
fin scene og lyssetting i den gamle ærverdige kirken.  En
føler en er tilstede i en flott konsertsal.  Tittelen i år var “Jesus
is coming”.
     Flesteparten av de flotte tekstene og melodiene er
egenprodusert. Det er i denne sammenheng på sin plass å
trekke frem Johanna Gismervik som står for de fleste
tekstene og melodiene sammen med et “låtskriverteam”.
     Handlingen i musikalen utspiller seg i 2008.  Flere ung-
dommer har “tilfeldig” blitt valgt ut til å være med i et
eksperiment.  Eksperimentet går ut på å ta disse veldig
forskjellige undommene inn i fremtiden, for å vise dem Jesu
gjenkomst.  Disse ungdommene har forskjellig bakgrunn.
Noen har tatt imot Jesus i livet sitt, andre ikke.
     I første akt  fikk vi møte alle ungdommene og ble kjent
med dem.  I andre akt ble de tatt med inn i fremtiden.
Resten ble opp til dem selv å bestemme om de ville tro på
Jesus og fortelle andre om han, før det ble for sent.
     Det var stor bredde både i rollespill, dans og sang.
Mange dyktige solister løftet musikalen sammen med et
velklingende Testimoniakor.  Det var også fantastisk å se
måten Witness, som er et kor fra 5.-7. klasse, ble trukket inn i
handlingen i 2. akt.  Avslutningsnummeret “Tell the World”
var en mektig avslutning på en gripende musikal.
     Det må være lagt ned et betydelig arbeid i dette
prosjektet, ikke minst av dirigent Johanna Gismervik.
Hovedleder Siv Katrine Skeie og voksenleder Arne Håland
ble også trukket frem og takket for å ha gjort et fabelaktig
arbeid.
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                       av Kåre Vold

Witness!! i aksjon, med
solistene Hanne Marte
(t.v.) og Ingvild i front.

Kjernen i Testimonia-
bandet. Fra venstre: Henrik
Lindtner (kb), Max Osnes
(git.) og Tor Sven Utvik
(bass). Håret til trommis
Arne Sjøen skimtes bak
handa til Tor Sven ...

Både dans og dramatikk ble servert av ten sing-koret.

t e s t i m o n i a



s m å n y t ts m å n y t t
n o t i s e r

s m å n y t t

vi gir ei rose til ...

Karl Børge Ask

for mangeårig engasjert innsats som dirigent for Avaldsens og Håvik
skolekorps.

r o s å   r o s å   r o s å
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møter i menighetsrådet
Siste møte for våren 2008 i Avaldsnes menighetsråd er
onsdag 4. juni kl.19:30 på menighetskontoret. Interesserte
kan få utlevert sakspapirer på menighetskontoret.

b e s ø k s t j e n e s t e
Det skjer selv  'i den beste' familie, for unge og gamle, at
livet krøller seg til og blir vanskelig.  Av og til er det nok bare
å lufte tanker og følelser for noen utenforstående, som vi
vet har taushetsplikt.

Vi ønsker å være her for deg -- så ta kontakt med:

Else (diakoniarbeider) man-tirs-ons  52  81  20  54

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.
31. mai kl. 16:00: Musikk og tekstlesing.
Kom innom for en stille stund.

Gruppen for stillhetsarbeid i Norheim, Torvastad og Avaldsnes informerer om - og inviterer til -
“Stille kveld” - eller retreatkveld i Olavskirken på Avaldsnes torsdag 18.september 2008

kl. 17.30 - 22.00.

I programmet inngår:
· Innledning/informasjon om kvelden.
· Ettermiddagsbønn v/ Eldbjørg Andreassen og Anders Kvalevåg.
· Trosvandring i stillhet i områdene rundt kirken.
· Stille enkelt kjærlighetsmåltid i kirken.
· Kveldsmesse v/ Eldbjørg Andreassen og Anders Kvalevåg.
· Kirkekaffe og delerunde .(I delerunden er du fri til å forbli i taushet!)

t a     t i d     t i l     s t i l l h e t !

Deltakerne oppfordres til å kle seg etter været og ta med
sitteunderlag. Gode sko!

Sett av datoen allerede nå!
På grunn av maten har vi behov for påmelding.
Påmelding til Avaldsnes Menighetskontor tlf.: 52 81 20 60.
Pris: kr. 50,-

Videre inviterer vi til:
Olavsvandring 29.07.2008 fra Olavskilden på Torvastad til
Avaldsnes kirke. Avsluttes med kveldsmesse i kirken kl. 21.00.

Varm hilsen fra gruppen for stillhets-/retreatarbeid:
1. Inger Målfrid og Asbjørn Hovland, Torvastad Meniget.
2. Eldbjørg Andreassen og Astri Dueland, Norheim Menighet
3. Anne Sofie M. Vold og Anders Kvalevåg, Avaldsnes menighet

Hjertelig velkommen
til en stille stund i
tidens og  hver-
dagens travelhet !



l o v s a n g s h j e m m e t
i     b a n g k o k
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Livet i slummen er på mange måter et vanskelig
liv.  Det er høy arbeidsledighet, og de som er så
heldig å ha en jobb, har som regel et hardt og
dårlig betalt arbeid. Slummen kontrolleres av
den lokale mafiaen, og det er mye kriminalitet.
De som lider mest under dette er barna.
      Lovsangshjemmet prøver å gjøre noe for
disse barna. Vi ønsker å være en oase midt i
den grå og triste slummen. En plass hvor barna
kan komme og møte voksne som har tid til dem
og som har masse kjærlighet å gi. Vi som jobber
der er alle kristne og vi prøver å vise noe av
Guds kjærlighet gjennom det vi gjør.
      Lovsangshjemmets småbarnsbarnehage har
åpent mandag- fredag fra klokka 7.30- 15.30.
Der går det 30 barn i alderen 6 måneder til 3 år.
Når de fyller 3 år får de tilbud om å gå på stor
avdeling i Immanuel-kirkens daghjem
(Immanuel-kirken er Lovsangshjemmets eier).
Der kan de gå fram til de begynner på skolen.
Om ettermiddagene åpner vi senteret for større
barn. Da kan alle som vil komme inn og delta
på de ulike tilbudene som Lovsangshjemmet

Hei!

Her kommer en hilsen fra
Lovsangshjemmet  i Klong
Toey slummen i Bangkok.

Lovsangshjemmet ligger som dere kanskje vet i
det største slumområdet i  Bangkok;  det bor ca
300 000 -400 000 mennesker der. De fleste som
bor der er fattige mennesker fra landsbygda som
  er kommet til byen i håp om et bedre liv. De blir
som regel skuffet.

har. Tilbudene vi har nå i år er data, engelsk,
forming, musikk, sport, kino og det vi kaller
åpen barnehage - da kan de komme inn og
leke med de lekene vi har på senteret.
      Jeg har jobbet på Lovsangshjemmet i litt
over 6 år, men er nå i fødselspermisjon. Etter
noen år i Thailand møtte jeg Be fra Bangkok;
han er nå mannen min og vi har fått to gutter:
Chalom på 1 år og 5 måneder, og Thanan på
4 måneder. Fra første mars begynte jeg å
jobbe igjen, men bare en gang i uken.
      Det er mulig å komme ned å være
voluntør på Lovsangshjemmet. Dere må
betale alle utgifter selv, men jeg kan love dere
en uforglemmelig opplevelse. Ta gjerne
kontakt med meg på annehaug@loxinfo.co.th
      Lovsangshjemmet har også sin egen blogg
om dere ønsker å følge med på hva som skjer
der::

www.lovsangshjemmet.blogspot.com .

Tusen takk for støtten til Lovsangshjemmet.
Vennlig hilsen misjonær Anne Storstein Haug
(www.anneogbe.blogspot.com)

Thanan (t.v.) og Chalom.

Sportsaktivitet.
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“Lyngblomsten Barneforening” er for alle barna fra første
klasse og opp til ungdomsskoletrinnet ... noen fortsetter også
etter at de har begynt på ungdomsskolen.   :-)   På skolen
går det i alt 26 barn; 18 av disse er med i foreningen.
     Kvelden starter som regel med en andakt (av og med
Einar Andreassen ), hvor barnas verdi er gjennomgangs-
tema. Deretter blir det mat og kos før barna driver med
forskjellige aktiviteter.
     Aktivitetene kan være drama, dans, håndarbeid og
sløyd. Da kan det være praktisk å ha egen sløydlærer med
på laget (Inger Andreassen). Av og til får de besøk av en
andaktsholder eller misjonær - det synes barna er stor stas.
     Denne onsdagskvelden var det like mange voksne som
barn på forening , noe som skyldes det flotte været kombi-
nert med at de eldste  barna var på leir ...
      Alle voksenlederne bor i Kvalavåg - slett ikke verst!
     Jeg kunne ikke unngå å legge merke til den flotte og

l y n g b l o m s t e n

       av Elisabeth Lindaas Skeie (tekst, foto) og Hanne M. Aase Vaage (foto)
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En vårlig onsdagskveld i April tok jeg turen til  Kvalavåg for å besøke “Lyngblomsten Barneforening”.
Foreningen har snart eksistert i 110 år (ja, du leste riktig) og holder til i bedehuset i Kvalavåg.

originale “misjonsbøssa” som stod midt på bordet. Det er en
gammel smørboks som barn og voksne putter penger oppi,
og som går til NMS.
     Det var lærer Gjertrud Aarsand som i sin tid tok med seg
den flotte boksen og lagde den til en sparebøsse. Siden har
den vært et fast innslag på Bedehuset. [Forsidebildet på
dette menighetsbladet er nettopp denne bøssa. Red.
anm.]
     Tingene barna lager på foreningen blir loddet ut på den
årlige basaren i november. Da stiller hele bygda opp og
bidrar med flotte gevinster. Det er ikke uvanlig at det
kommer inn 14.000 - 17.000 kroner på basaren .
     Før jul og i mai måned er det koselige sesongavslutninger
med ekstra god mat og gjerne en utflukt i den forbindelse.
     Stor egeninnsats og dugnadsvilje gjør at foreningen ikke
er avhengig av fondsmidler for å eksistere. Lykke til videre
med det flotte arbeidet for barn og ungdom i bygda !



s  e  v  e  n  
For andre gang fikk Avaldsnes og
Karmel besøk av jentegruppa
“Seven”.

                 av Elisabeth Lindaas Skeie

LANG
REKLAME-
BAR HER
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s e v e n

Våre egne i Avaldsnes Barnegospel og
Witness var også med på forestillingen
på “En annerledes gudstjeneste”.
Ungene øvde fra kl 13.00 og fram til
17.00, kun avbrutt av frukt- og pølse-
pauser. Kjempeflinke alle sammen!

Denne søndagen ble en helt annerle-
des gudstjeneste enn det vi er vant til!!
Et flott og fargerikt innslag med ekte
sang-glede, tekstlesing og dans.

Etter gudstjenesten var det som alltid
kaffi, gode hjemmelagde kaker, saft,
snop og popcorn.
“Seven”-jentene poserte villig for
fotografen og skrev autografer til stor

begeistring! Det var også mulig å
kjøpe CD-en "Bare herlig" og signert
plakat.

En koselig kveld for store og små   :-)

Over: Seven-jentene, for anledningen sammen med voksenlederne.

Over: Fullt trøkk fra Avaldsnes Barnegospel, Witness og Seven.

Under: “Seven-jentene poserte villig for fotografen ...”



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
stat - kirke = fortsatt statskirke

                prost/sokneprest Helge S. Gaard

prestahjørna

KORT
REKLAME-
BAR HER
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Avtalen er både kjemperadikal og
kjempekonservativ på en gang.

Avtalen er konservativ på den måten
at statskirkeordningen fortsetter som
før. Prestene skal være statstjeneste-
menn og -kvinner. Menighetsråd,
Kirkelige fellesråd og Kirkerådet blir
fortsatt statlige offisielle organer på
samme måte som den regionale og
sentrale kirkelige administrasjon fortsatt
blir en del av statsforvaltningen. Stat
og kommune vil ha lovbestemt plikt til
å finansiere den lokale kirkes virksom-
het. Og ikke minst, kongen skal fortsatt
gjennom grunnloven være medlem av
Den norske kirke.

Den er radikal på den måten at Den
norske kirke ikke lenger blir en del av
§2 i Grunnloven. §2 endres til: “Verdi-
grunnlaget forbliver vor kristne og
humanistiske Arv. Denne Grundlov skal
sikre Demokrati, Retsstat og
Menneskerettighederne.”
I stedet kommer kirken inn i §16 der
det vil stå: “Alle Indvaanere av Riget
have fri Religionsutøvelse. Den norske
kirke, en evangelisk-luthersk kirke,
forbliver Norges Folkekirke og under-
støttes som saadan av Staten. Nær-
mere Bestemmelser om dens Ordning

fastsættes ved Lov. Alle Tros og
Livsynssamfund skal understøttes paa
lige Linje.”
Den er også radikal på den måten at
kirken skal få mer selvstendighet og
skal selv utnevne sine biskoper og
proster.

Når alle politiske partier er enige, er
det stort sett gjennomføringen av
avtalen som gjenstår. Blant annet
bygger avtalen på at flere av kirkens
medlemmer skal bli aktive i å velge
menighetsråd, bispedømmeråd og
representanter til kirkemøte. Her har vi
en utfordring der den enkelte av dere i
menigheten kan hjelpe oss ved å
delta i slike valg.

Vi er glade for engasjementet for Den
norske kirke som regjering og storting
viser for å få til en samlende løsning.
Dernest er det flott å registrere at en
både ønsker å gi kirken mer mulighet
for å ta egne avgjørelser, samtidig som
en vil bevare kirken som en samlende
faktor i vårt land og folk. Den norske
kirke har en stor oppgave i å formidle
evangeliet til frelse. Samtidig ønsker vi
å være til stede i folks hverdag, i sorg
og glede, slik at kirken kan formidle
medmenneskelig varme, hjelpe
mennesker til å søke Gud for hjelp og
gi ham takk for alt godt.

Statskirken fortsetter som folkekirke,
nær folk med det oppdrag Gud har
gitt vår kirke.

Det var noen spennende dager i april der regjering og samtlige
partier på stortinget hadde intense forhandlinger om Den norske
kirke.

Som resultat av disse forhandlingene
mellom Arbeiderpartiet, Fremskrittspar-
tiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti,
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og
Venstre, er de enige om at i neste
stortingsperiode fra 2009 til 2013 skal
de arbeide for en endring av Den
norske kirke ut fra den avtaleteksten
de har inngått.



  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
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Søndag 11.05.08
Pinsedag
Gudstjeneste  kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Misjonsalliansen
Kirkekaffe

Lørdag 17.05.08
17.mai
Gudstjeneste  kl.11
Helge Gaard
Offer til Amnesty International

Søndag 18.05.08
Treenighetssøndag
Gudstjeneste  kl. 11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til Avaldsnes menighet
Kirkekaffe

Søndag  25.05.08
2.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Norges Kristelige Student- og
skolelag
Kirkekaffe

Søndag 01.06.08
3.s.e.pinse
Friluftsgudstjeneste i Fransahagen
Anders Kvalevåg
Offer til Høgskolen i Staffeldsgt.

Søndag 08.06.08
4.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11: Keltisk messe
Helge Gaard
Dåp
Offer til IFS Modum
Kirkekaffe

Søndag 15.06.08
5.s.e.pinse
På Karmel kl.17:
"En annerledes gudstjeneste"
Helge Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer til menighetsarbeidet i Avaldsnes
Kirkekaffe

Søndag 22.06.08
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer

25. mai Sprell levende kl 11 på Karmel
08. juni Karmelgudstjeneste kl 17 med barneopplegg
15. juni Sprell levende kl 11 på Karmel



f  a  m  i  l  i  e
døpte

17.02.2008
Hanna Torvestad Lohne
Malin Snarheim Brynjelsen
Christian Wiksnes Igland
Chrisander Solheim Stange
Patrick Ørpetvedt Tønnessen

02.03.2008
Lykke Ljøstad Strømmen
Leander Ferkingstad Stangeland
Martin Severin Strand

16.03.2008
Trym Digernes Berge
Daniel Urbye Lande

23.03.2008
Even Koløy Grimstad
Sebastian Aslaksen Tveiten

29.03.2008
Fredrik Hansen

30.03.2008
Remy André Høyland Torkelsen

13.04.2008
Sunniva Netzebandt
Angelica Griffith Bøe

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

26.01.2008
Anne Åtland Førsvoll og
Kai Stein Estensen

29.03.2008
Linda Helgesen og Vidar Madsen

døde

18.02.2008
Gunnbjørg Sofie Thuestad  f.1953

19.02.2008
Reidar Birkeland   f. 1942

12.03.2008
Ella Deloras Egeskog  f. 1934

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

karmel bedehus

Søndagsskole ca. 2 ggr. pr. måned

15.05 Indre Sjømannsmisjon      kl.19:30
22.05 Indre Sjømannsmisjon      kl.19:30
29.05 Karmsund ABR          kl.19:30

håvik bedehus

(Høstprogram kommer i neste nummer
  av menighetsbladet.)

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

30.05 Basar           kl.17:30
Nye Betel fra Vea, Ingunn Moi
Normisjonen og Bedehusforeningen

vi over 60

07.06 Karmel bedehus           kl.15:00
19.06 Husk turen til Borgøy!        kl.10:00

Starter fra tidl. Radio 102
(Math.Lande-bygget)
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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



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

vellykket bend it-cup
Lørdag 19. april arrangerte Avaldsnes Bend it-cup i samarbeid med Norges
Fotballforbund (NFF) og Bama. 800 jenter og gutter i aldersgruppa 6 til 10 år
deltok på de 98 lagene som var i aksjon. Og minst like mange foreldre/foresatte
var tilstede som ivrige tilskuere. Klubben fekk mange positive tilbakemeldinger
om cupen, som var særdeles vellykket. Nytt av året var at det ikke ble solgt snop i
kioskene, kun frukt, pølser, brus, kaffi og kaker. Og ungene responderte flott,
snopspising ble erstattet med fruktspising og omsetningen i salgsbodene var
høyere enn tidligere år. NFF hadde egen observatør tilstede, og han ga masse
skrøyt til klubben for arrangementet!

håndballdamene berget plassen!
Våre håndballdamer fikk en vanskelig
sesong i 3. divisjon, og berget plassen med
et nødskrik. Og det i siste avgjørende kamp
mot Sandnes da laget vant klart hjemme i
Håvikhallen. Men heldigvis, nå er laget klar
for en ny sesong i 3. divisjon fra høsten av.

Vårt nye herrelag spilte i 5. divisjon og klarte
en hederlig 3. plass, og til neste sesong
satser laget på opprykk til 4. divisjon.

a-lag herrer er i gang med sesongen
A-lag herrer i 3. divisjon er godt i gang med
sin sesong, og har spilt tre kamper. To tap
og en seier er fasiten; ikke en optimal start,
men vi regner med at poengfangsten blir
bedre fremover.

Lagets hjemmekamper i sesongen 2008:
15.05 kl. 19.00 Avaldsnes - Vard 2
30.05 kl. 19.00 Avaldsnes -Kopervik
20.06 kl.19.00 Avaldsnes - Austrått
24.06 kl. 19.00 Avaldsnes - Nord
01.08 kl. 19.00 Avaldsnes - Ganddal
15.08 kl. 19.00 Avaldsnes - Vedavåg
25.05 kl. 19.00 Avaldsnes - Bryne 2
29.08 kl. 19.00          Avaldsnes - Vardeneset
12.09 kl. 18.00 Avaldsnes - Djerv 1919
22.09 kl. 17.30 Avaldsnes - FKH 2
04.10. kl. 15.00 Avaldsnes - Åkra

Vi oppfordrer “hele” bygda til å stille på
kampene - det er god stemning og mange
flinke unge gutter i bygda på laget!

damelaget i 3. divisjon
Damelaget startet sesongen 5. mai med
hjemmekamp mot Vard. Vi håper mange
stiller på kampene og heier frem laget som
har ambisjoner om opprykk til 2. divisjon.

Lagets resterende hjemmekamper i år:
25.05 kl. 14.00 Avaldsnes - Egersund
08.06 kl. 14.00 Avaldsnes - Hana
19.06 kl. 19.00 Avaldsnes - Skjold
08.09 kl. 19.00          Avaldsnes - Randaberg
21.09 kl. 14.00 Avaldsnes - Hinna
13.10 kl. 19.00          Avaldsnes - Vardeneset

De to 15 åringene Eli Gloppen (til venstre på bildet) og
Helene Clausen Haavik var begge sentrale på laget da
Rogaland sitt kretslag for jenter 15/16 vant over både
Hordaland og Sogn & Fjordane sine lag i Bergen for
noen uker siden.

Avaldsnesjentene var blant de yngste på laget, og
tilstede på kampene var representanter fra Norges
Fotballforbund som kikket etter kandidater til J-16
landslaget.

klubbeffekter
Våre populære klubbefekter kan kjøpes
på klubbhuset daglig i kontortiden. Vi
har shorts, fotballstrømper, treningsdrakt,
treningsbukser og diverse annet til salgs.
For øvrig kan våre medlemmer handle
utstyr, som fotballsko, leggskinn etc. hos
Intersport Haugesund AS (i Edda kino),
og medlemmer får 20 % rabatt på
UMBRO utstyr.

avaldsnes idrettslag
Kontortid hverdager kl. 08.00-15.30
Daglig leder: Norvald A. Kaldheim
Tlf: 52 84 33 06 - 977 37 047

eli gloppen og helene clausen haavik på kretslag for jenter 15/16

To jublende tiåringer på Avaldsnes G-10

avaldsnes idrettslags hovedstyre i 2008
Funksjon Navn Tlf. mobil E-post
Leder Helge S. Gaard 959 37 666 hsgaard@haugnett.no
Nestleder Thor Buberg 970 99 119 thor.buberg@politiet.no
Styremedlem Thore Østensen 900 23 326 to@vico.no
Styremedlem Anders Nilsen 913 92 405 anders1954@yahoo.no
Styremedlem Anne Sølvi Tjøsvoll 993 65 247 sigve.tjosvoll@getmail.no
Leder fotball Hans Haukås 982 37 196 hans.haukas@haugnett.no
Leder håndball Ole Terje Midling 932 08 952 ole.terje.midling@hydro.com
Leder barn Ynskje W. Kaldheim 416 86 756 ynskje@haugnett.no
Leder anlegg Kai Rune Nordal 404 02578 kai.nordal@a-utvik.no

avaldsnes vil utrede hallplaner
Til klubbens årsmøte i forelå det to forslag om utbygging av idrettshall, fotballhall og
håndballhall. Årsmøte vedtok at en prosjektgruppe skal gjennomføre en behovsanalyse
for å kartlegge hvilken type hall klubben har mest behov for, og hva som er mest realistisk.
Videre vil gruppen få i mandat å vurdere kostnader, finansiering og beliggenhet. Styret
har også fått fullmakt til å forhandle med Karmøy Kommune om tilbakekjøp av området
hvor Skeiebanen ligger. I neste omgang må det da utredes hvordan dette området kan
brukes, blant annet med tanke på inntekter til for eksempel realisering av hallplaner.
Utredningen skal foreligge senest til årsmøte i februar 2009.


