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Nils Johannes Bowitz-Øygarden (foto),
motiv: tatt ved Visnes, under en tur med
husfellesskapene (se artikkel side 7)
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Jeg underviste om bibelen til lokale
ungdommer. Ungdommene var
grepet av troen på Jesus og skulle
lære mer før de ble prester og
menighetsarbeidere i kirken.

Jeg lærte mye av dem om hva troen
betyr i dagliglivet. De hadde lite
penger og solgte ei høne til oss når de
absolutt trengte penger, det var
relativt dyre høner. De ba sin bønn for
dagens mat mye mer inderlig enn oss
som hadde penger å kjøpe mat for.
De ville gjerne hatt litt mer kjøtt og
grønnsaker, men de ble mette når de
ba og spiste det de hadde tilgjengelig,
sa de. Når de ble sjuke gikk de på
kirkens sjukehus, og der sto med store
bokstaver:

Vi pleier deg,
men Jesus helbreder deg

Troen og livet. For oss blir troen ofte å
forsøke å forstå Gud og livet. Jeg
lærte av dem at troen er mer å legge
livet sitt i Guds hender. Den største
aha-opplevelsen for meg var da jeg
skulle kjøre 70 km til nærmeste større
by. Fire studenter hadde ærend der
og skulle sitte på. Jeg satte meg i
sjåførsetet, startet bilen, festet
sikkerhetsbeltet og ba alle de andre ta
på sikkerhetsbeltet.  Etter at alt var
klart, ga jeg gass og begynte å kjøre.
Da hørte jeg fra baksetet: "La oss alle
be." Så ba Rakoto en flott bønn om
Guds velsignelse og at Gud måtte

Jeg har arbeidet noen år i syden — skikkelig i syden — 11 km innen-
for sandstrand på sandstrand mot det Indiske hav, på østkysten av
Madagaskar. Der var jeg lærer på en bibel- og presteskole.

bevare oss på turen. Det var antakelig
en av de sikreste og nyeste bilene
studenten hadde fulgt, men det hørte
med å legge seg selv og oss alle i
Guds hender.

Tenk om vi kunne ta det med oss fra
en ung søsterkirke, troen på Jesus som
går med også der vi kjøper mat,
medisiner og sikkerhetsutstyr. Det er få
av oss som mister troen, den lever sitt
liv mellom overbevisning og tvil. Det
vanligste er nok at troen slutter å
forme våre liv, da blir troen noe
teoretisk som vi ikke lever i.

Jeg og studentene hadde det fint
sammen, jeg lærte dem teori og de
lærte meg om troen i livet. De besto
eksamen, men jeg strever hver dag
med å la troen bli så konkret i mitt liv
som Paulus sier i Fil. 4,6:

Vær ikke bekymret for noe!
Men la alt som ligger dere på hjertet,

komme fram for Gud i bønn
og påkallelse med takk

Det har vært ytret et ønske fra bru-
kerne og årsmøte til Karmel ungdoms-
og bedehus at vi bør gå til innkjøp av
nye stoler og skifte ut de stolene vi har
hatt siden bygget var nytt. Stoltypen
(ikke endelig bestemt) koster pluss/
minus kr 1.000 pr. stk.  Vi vil gå etappe-
vis frem slik at vi kjøper et parti stoler
når vi har samlet inn det beløpet vi
trenger for å få en god pris.

Innsamlingen skjer i samarbeid
mellom Avaldsnes menighetsråd og
husstyret for Karmel ungdoms- og
bedehus. Innsamlingsmål er på kr.
200.000. Givertjeneste gir skattefra-
drag, d.v.s. du får 28 % igjen av belø-

pet du betaler inn. Eksempel: Gir du kr
1000, er den reelle utgiften kr 720.

Dersom du vil være med på
denne givertjenesten, trenger vi en
melding om hvor mye du ønsker å
bidra med, navn og adresse. I tillegg
må vi vite om du selv oppretter fast
trekk i nettbank, eller ønsker å få
tilsendt giroblanketter.

Innsamlingskonto er: Avaldsnes
menighet, Karmel ungdoms- og
bedehus, kontonr: 3361.14.55165

Spørsmål kan rettes til Avaldsnes
menighet, telefon: 52 81 20 60 eller e-
post: avaldsnes@karmoykirken.no

givertjeneste til nye stoler på karmel ungdoms- og bedehus



avaldsnes blir
f o r s ø k s m e n i g h e t

               av Helge S. Gaard

m e n i g h e t e n s     g i v e r t j e n e s t e
til lønn for diakoniarbeider og sivilarbeider
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Kjerneverdiene i den nye ordningen
som nå skal utprøves, er fleksibilitet,
involvering og stedegengjøring. Det
betyr at det legges opp til større
valgfrihet for den enkelte menighet og
at flere blir involvert i planlegging og
gjennomføring av gudstjenesten.

Avaldsnes har et gudstjenesteutvalg
som vil arbeide sammen med
menighetsrådet og de ansatte om
tilrettelegging av denne ordningen.
Forsøksprosjektet starter i september
og varer ut januar. Deretter skal vi lage
en høringsuttalelse. Men allerede nå i
juni starter vi med ny ordning for
dåpen. Innholdet er mye som før, men
med noe større valgfrihet, noen nye
formuleringer, mer involvering av
dåpsfamiliene og litt annen rekkefølge
på leddene.

Vi synes det er spennende å få denne
utfordringen til å være med å fornye
vår gudstjenestefeiring. Vi vil utfordre
så mange som mulig til å delta på
gudstjenestene og komme med
tilbakemeldinger om hva de synes
fungerer bra og mindre bra. Det er

viktig når premissene nå legges for ny
salmebok, nye liturgier, og nye tekst-
rekker. Gi tilbakemeldinger til de dere
kjenner i gudstjenesteutvalg eller i
menighetsråd. Dere kan også ta
kontakt med ansatte eller ringe
menighetskontoret. Vi vil samle opp de
meldinger vi får og ta det med i den
høringsuttalelsen menigheten skal gi i
januar.

Målet med reformen er at barn, unge
og voksne skal kjenne eierskap til
gudstjenesten. Språk, ord og toner,
skal være gjenkjennelige. Derfor er det
viktig at den uttalelse menigheten skal
gi, ikke bare reflekterer meningene til
de som sitter i utvalg og råd - og som
har arbeidet med tilretteleggingen. Bli
med og kom med konstruktive innspill
om hva som kan gjøres bedre. Vi
ønsker å gjøre dette best mulig, fordi vi
har verdens beste budskap å formidle
om en Gud som elsker oss så høyt at
han sendte Jesus som vår frelser og
hjelper.

Gudstjenesteutvalget i Avaldsnes
menighet:

Elin Tyse Hansen; Gro Torunn H. Utvik;
Gunnar Helge Sjøen; Elsa Erland; Goos
ten Napel og Anders Kvalevåg.

Menighetsrådet i Avaldsnes: Else Marie
S. Hjelmås, Kåre Vold, Arnlaug Vistnes,.
Toralv Utvik, Liv Olén Skorpe Sjøen,
Kristian Hausken Utvik, Kjell Bårdsen,
Hilde Solli, Gro Torunn Hetland Utvik og
Helge Gaard.  Sekretær Tordis Hebnes.

for ny gudtjenesteordning

I løpet av dette året har vi fått 2 nye
givere. 6 givere har økt sine månedlige
beløp. I 2007 kom det inn kr 178.450
gjennom denne givertjenesten.

I tillegg har menigheten arbei-
det med å skaffe andre inntekter. Vi
har fått inn kr 50.000,- i sponsormidler
fra lokale bedrifter der de har kjøpt
reklame på menighetens minibuss. Vi
vil komme tilbake med bilde av bussen
og presentasjon av den reklamen i
neste nummer av menighetsbladet.

Vi har søkt Stavanger bispe-
dømme om prosjektmidler fra
Opplysningsvesenets Fond (OVF) og
for 2008 har vi fått kr 15.000,- i støtte til
diakoniprosjekt.

På grunn av at midlene i giver-

tjenesten har økt, har vi fra 01.09.08
ansatt diakoniarbeider Else M. Egen-
berg i fast stilling. Vi utvider samtidig
hennes stilling fra 50 % til 60% stilling. Vi
har også fått muligheten til å enga-
sjere sivilarbeider i ett år fra septem-
ber, Tor Sven Utvik (presenteres i neste
nummer av menighetsbladet).

Sivilarbeideren vil avlaste
kateketen i ungdomsarbeidet, og tar
ellers forefallende arbeidsoppgaver
på kontoret og på Karmel ungdoms-
og bedehus.

Vi gleder oss over at mange
brikker faller på plass og at det er et
nytt driv over diakonarbeidet og i
arbeidet blant barn og unge takket
være disse gavene. Pr. 28.05.08 har vi

innestående lønnsmidler til
diakoniarbeider og sivilarbeider på kr
726.713,89.

Dermed har vi litt å gå på. Men
fra høsten vil våre utgifter være større
enn inntektene med både utvidet
stilling i diakonien og sivilarbeideren
på plass. Vi ønsker oss derfor flere faste
givere for å sikre at Givertjenesten kan
finansiere  den faste
diakoniarbeiderstillingen. Dessuten er
det også ønskelig at vi kan engasjere
sivilarbeider hvert år.

Dersom du vil bli fast giver kan
du ringe menighetskontoret på nr 52
81 20 60. Husk at du får 28 % skattefra-
drag på det beløpet du gir til Avalds-
nes menighet.

Avaldsnes menighet er blitt utfordret av Kirkerådet til å være forsøksmenighet for ny gudstjeneste-
ordning. Det er 7-8 menigheter i hvert bispedømme som skal være høringsmenigheter for den nye
ordningen. I vårt bispedømme er Karmøy prosti blitt utfordret til å stille med fire menigheter: Avalds-
nes, Torvastad, Norheim og Kopervik.

Vi vil rette en takk til alle dere som er med på menighetens givertjeneste. Ved utgangen av mai 2008
har vi 46 givere.



k o n s e r t e rk o n s e r t e r
n o t i s e r

k o n s 
 m å n y t t

k o m m u n i k a s j o n s k u r s
for par på haugalandet

Nytt kurs høsten 2008!

Datoer og klokkeslett
Tirsdag 28.okt kl 18.30-22
Torsdag 30.okt kl 18.30-22
Lørdag 01.nov kl 10-16

Fjorårets kurs fikk gode tilbakemeldinger; se
artikkel i Karmøybladet om kurset:
http://www.karmoybladet.no/nyhet.cfm?nyhetid=494

Påmeldingsfrist for kurset er 17.okt. De tolv første
parene som melder seg på, får plass.

Kurset er en investering i parforholdet. Gode samliv kan
alltid bli bedre! Det er et optimistisk kurs til dem som vil gjøre
noe med samlivet.

I løpet av disse samlingene blir tema som kjærlighet,
forventninger, glede, moro og vennskap tatt opp, men
hovedvekten vil være på kommunikasjon. Kurset er inspire-
rende og "ufarlig". Det blir ikke gruppearbeid, men du og
partneren din vil få tid til å ta "pulsen" på samlivet, og hjelp
til å få det enda bedre sammen.

Kurspris: Kr. 600 pr. par. Prisen inkluderer kursavgift, kurs-
materiell og enkel servering på samlingene. Kurset er støttet
av Barne-, ungdoms og familiedepartementet samt Avalds-
nes menighet.

Kursledere
I år som i fjor blir følgende med:
Kåre Vold, sjukepleier;
Eldbjørg Andreassen, prest/sjukehusprest;
og Helge Gaard, prest

Kurssted: Avaldsnes idrettssenter

Påmelding
Sendes i brev eller e-post til Avaldsnes menighet der du
oppgir navn og adresse, telefonnummer og evt. e-post til:

Avaldsnes menighet, Postboks 29, 4299 Avaldsnes,
eller avaldsnes@karmoykirken.no

Betaling skjer ved påmelding til konto 3340.61.00524.
Merk med "PREP kurs".

kirkevergens hjørne
vår- og sommerstell på kirkegårdene

Klippe-, plante- og lukesesongen har startet på kirkegår-
dene våre. Vi er i full gang med plenklippingen og får
mange meldinger om velstelte kirkegårder. Vi får også
klager, bl.a. på manglende kanteklipping. Graset gror fort,
og vi mangler både tid og ansatte til å klippe så ofte det
trengs.

Mange pårørende er ofte på kirkegårdene og steller svært
fint med gravene sine. For å høyne helhetsinntrykket av
kirkegården, vil vi oppfordre pårørende til å klippe kantene
rundt 'sine' graver. Dette vil også lette arbeidet for våre
ansatte. Takk til de mange som tar 'ekstra tak' når kirkegår-
den besøkes.

Kan vi samtidig nevne at plastvasene skal settes tilbake i
stativene etter bruk. Om dette ikke blir gjort, blåser vasene
ut på plenen for så å bli knust av klippemaskinene. Glass-
vaser og syltetøyglass skal heller ikke lagres bak gravstei-
nen, dette resulterer i store mengder glasskår når kante-
klipperen brukes. Husk også å sette vannkannene tilbake
etter bruk.

Til slutt en liten påminnelse -- har DU fjernet kransen du
pyntet graven med til jul?

Så ønsker vi hverandre en fin sommer med velstelte kirke-
gårder.

Takk for hjelpen!

Hilsen oss på kirkevergekontoret/kirkegårdsbetjeningen

d u g n a d s k l u b b
-   n y t t    t r e f f s t e d

Fra september, hver første mandag i måneden kl. 19:00, invi-
terer vi til dugnadsklubb på Karmel ungdoms- og bedehus.

Det blir et sosialt treffsted med kaffe, mye god prat og prak-
tisk forefallende arbeid på huset.

Husstyret vil utarbeide en arbeidsliste over slikt som kan priori-
teres alt etter hvilken kompetanse kveldes deltakere har og
deltakerne kan komme med innspill på hva de har lyst å ta
tak i. Det kan bli vedlikehold, reparasjon, litt maling, hva som
helst. Men det viktigste er at det kan bli et sted til å gjøre noe
meningsfullt sammen samtidig som en får tid til prat og sosialt
lag.
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Jubileumsmarkeringen foregår i Misjonshøgskolens aula,
torsdag 02. okt kl 19:00.

Åpningsprolog: Reidar Bjaanes
Festtale: Kjetil Aano
Innslag: Torolf Nordbø m/fl
Sang og musikk

Alle er hjertelig velkomne til å være  med og feire vårt
fargerike fellesskap.

rogaland@kianorge.no
telefon: 51905405
www.kianorge.no

K I A     R o g a l a n d      2 0     å r -  tidligere KIA Stavanger
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vi gir ei rose til ...

Toralv Utvik

Toralv har vært speiderleder og aktiv i annet menighetsarbeid i
mange år. Da menigheten fikk tilbud om å overta en minibuss, var
han straks villig til å ta ansvar for vedlikehold og utleie av den. Uten
Toralvs innsats hadde det vært nesten umulig å drifte menighets-
bilen. Takk til deg Toralv, for din innsats og positive innstilling, du
fortjener virkelig rosen!

r o s å   r o s å   r o s å

o r k e s t e r k o n s e r t
Etter fjorårets store suksess har Berlin Festivalorchestra lyst å
komme tilbake til Avaldsnes.

Lørdag 12. juli  kl. 19:30 skal de holde konsert med et pro-
gram bestående av klassiske perler.

møter i menighetsrådet
Møtedatoer for Avaldsnes menighetsråd høsten 2008:

17.september
29. oktober
3.desember

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

26. - 29. juli
o l a v s d a g e n e
Fra 26. til 29. juli går Olavsdagene av stabelen. Også i år
holdes det konserter, foredrag, pilgrimsvandring og guds-
tjeneste. For et detaljert program: følg med i avisene!

Lørdag 26. juli kl. 19:30
Konsert: The Orthodox Singers
Dette er et profesjonelt
vokalensemble fra Talinn
i Estland, en av verdens
framste kor-nasjoner.
Program:
Aleksander Gretchaninov
"Liturgia Domestica".
Goos ten Napel deltar på
orgel.
Entré kr 120,-

Søndag 27. juli kl. 19:30
"Det himmelvendte svar på det himmelsendte budskap"
Foredrag med Svein Ellingsen
Vokalkvartett, bestående av dyktige
lokale musikere:

Ingrid Hustoft Landro (sopran)
Jorunn Sjursen Are (alt)
Goos ten Napel (tenor)
Finn Møllerhaug (bass)

Entré kr 100,-

Tirsdag 29. juli kl. 18:45
Pilegrimsvandring og Olsokgudstjeneste
Buss fra Olavskirken kl. 18:45. Vandringen  starter i Brekke-
dalen på Torvastad Støvler/fjellsko anbefales. Passerer
Reheia ca. 20:15. Målet er Olsokgudstjenesten i Olavskirken
kl. 21:00.

                 av Goos ten Napel

Vi planlegger å bygge et hus som skal legges ut for salg
når det er ferdig. Overskuddet fra salget skal vi bruke til å
styrke arbeidet blant barn og unge i Avaldsnes. Vi ønsker
derfor å kjøpe

h u s t o m t
Alt av interesse.
Henvendelse til menighetskontoret,
telefon 52 81 20 60
eller e-post: avaldsnes@karmoykirken.no

AVALDSNES IDRETTSLAG, AVALDSNES & HÅVIK SKOLEKORPS,
NORD-KARMØY RIDEKLUBB OG AVALDSNES MENIGHET
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k a r m e l

                       av Tordis Hebnes og
Elisabeth Skeie (foto)

husstyret
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Avaldsnes menighet har denne vinteren hatt to flotte
studenter fra Brasil, nemlig Cirene og Edson. Vi er utrolig
takknemlige for det de har betydd for menigheten! Mange
vet at Cirene kommer tilbake i slutten av september og skal
være her et halvt år til; denne gangen som ettåring. Resten
av tiden er hun ettåring på Hald internasjonale skole. Vi
gleder oss til hun kommer tilbake! Hun skal fortsatt bo hos sin
norske familie som hun er så glad i — familien Gro Torunn og
Ola Utvik.

Men hun kommer ikke alene! Vi er så heldige at vi får to nye
praksisstudenter fra Hald, også denne gangen er de fra
Brasil. De heter Liliane og Daniele. Liliane skal bo hos
Margareth og Kjell Bårdsen, mens Daniele skal bo hos Gunn
og Arnfinn Gjerde. Frem til jul blir det jo mye språk-
opplæring, men de kommer til å være aktivt med i barne-
og ungdomsarbeidet hele tiden. Det er viktig at menighe-
ten tar godt imot studentene. Ikke vær redd for å ta en prat
med dem; hils på dem — en brasiliansk klem er god! Det er
også viktig å be for studentene! Vi på menighetskontoret
ser fram til å bli kjent dem.

nye studenter fra brasil
                       av Sigrid Dysjeland

Husstyret er konstituert med Bjørn Bruaset
som leder. Nils Johannes Bowitz-Øygarden
ble nestleder og Else Marie Steinkopf
Hjelmås er sekretær. Kjell Bårdsen og Helge
Gaard er styremedlemmer.
     De to førstnevnte representerer Karmel
bedehuskrets, mens de tre sistnevnte re-
presenterer Avaldsnes menighet.
      Menighetskontoret vil hjelpe til med
driften av huset. Spørsmål om leie eller bruk
av huset, kan rettes til adm.leder Tordis
Hebnes på telefon 52 81 20 60.
      Fra venstre: Bjørn Bruaset, Else Marie
Steinkopf Hjelmås, Nils Johannes Bowitz-
Øygarden og Helge Sylfest Gaard. Kjell
Bårdsen var ikke til stede da blidet ble tatt.

Daniele (over) og Liliane (under).

d r i f t     a v

k a r m e l
ungdoms- og bedehus



h u s f e l l e s s k a p

                       av Kåre Vold
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Dette er også husfellesskapets målsetting: å vokse og deles i
nye grupper etter hvert som antall deltakere øker. Grup-
pens størrelse skal helst ikke overstige 10-12 stykker.

Det blir et tett vennskap innad i gruppen, og derfor ser vi
spesielt frem til fellesturene som blir holdt med jevne mel-
lomrom. De to siste turene var i Fransahagen og Hetlands-
vågen.  Det er også planer om å arrangere en spasertur ut i
naturen for hele menigheten, der husfellesskapet er veiviser.

Husfellesskapet er for alle. Gruppene er tilknyttet Avaldsnes
menighet, men du må ikke være medlem av menigheten
for å være med. Vi møtes hjemme hos hverandre de fleste
torsdager fra kl. 20.00 - 22.30.  Det er 2 ledere i hver gruppe.

Kvelden starter med et enkelt måltid (Toro-suppe). Deretter
synger og samtaler vi ut fra en tekst i Bibelen. Vi deler tanker
om temaet og våre egne liv og ber for og med hverandre.

Hvis noen ønsker å bli med i et husfellesskap er det bare å
ta kontakt med menighetskontoret i Avaldsnes, Gunnar
Sjøen, Gro Torunn H. Utvik eller Kåre Vold.

på tur
Det nye husfellesskapet som ble startet for to år
siden er nå delt i 2 grupper, da antall deltakere
oversteg 12. Til sammen er vi nå 16.

Fra venstre: Kåre Vold, Anita Øvrebø, Grete Utvik Gaard, Gro Torunn H.
Utvik, Liv Olen Skorpe Sjøen, Gunnar Helge Sjøen og Helge S. Gaard.

Føynå i solnedgang, sett fra Visnes.
Ett av inntrykkene fra turen med husfellesskapene.



 

besøk fra

Biskop Thomas fra Den kop-
tiske kirke er hovedgjest på
Egypt-kvelden i Vår Frelsers
menighetshus, Haugesund,
onsdag 3. september kl.
19.30.
Han er kjent som en uredd
talsmann for de kristne i
Egypt.

                             av Helge Gaard

LANG
REKLAME-
BAR HER

b i s k o p    t h o m a s
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I de senere år har situasjonen for de
kristne kirker og befolkningsgrupper i
Midt-Østen kommet i fokus. Det har
vært en betydelig emigrasjon av
kristne fra de områder som vi kaller de
bibelske land og som er den kristne
kirkes vugge. Denne emigrasjon har
ikke bare sin bakgrunn i militære
konflikter i området, men skyldes også
at de kristne er i mindretall og fordi de
opplever både religiøs og sosial
undertrykkelse. En gruppe som særlig
har opplevd dette, er kopterne i Egypt.

Biskop Thomas er en fremstående
talsmann og leder for de koptiske
kristne. Han ble først utdannet som
veterinær og senere psykolog, men
ble munk i 1983 og presteviet i 1987.
Allerede året etter, 31 år gammel, ble
han vigslet til biskop for El-Qussia og
Mair-bispedømmet i det øvre Egypt,
sør for Kairo. Under stor personlig risiko
har han gjennom disse årene kjempet
for religionsfrihet og menneskerettighe-
tene i sitt hjemland.

Med sitt pastorale ansvar for koptiske
kristne har biskop Thomas stadig
konfrontert uttallige situasjoner der
fundamentalister har krevd beskytt-
elsespenger fra koptiske kristne eller
der koptiske kristne er satt under press
for å konvertere til islam. Voldelige
opptøyer og aksjoner har hatt som mål
å bringe koptiske kristne til taushet. De
koptiske kristne blir ofte diskriminert og
blant annet nektes de høyere utdan-
nelse. Mange yrkesveier er stengt for
dem. Myndighetene har lagt begrens-
ninger på vedlikehold og restaurering
av gamle kirker og de har nektet
bygging av nye kirker. I denne situasjo-
nen har biskop Thomas arbeidet for
religionsfrihet og menneskerettigheter i
aktiv dialog med muslimske ledere og

myndighetene i Egypt.

Parallelt med dette, har biskop Thomas
gjennom og under vanskelige forhold
bygget skoler og utviklet utdanning-
sprogram i sin kirke. Han har styrket
den diakonale tjeneste blant fattige
og syke. De koptiske kristne er blant de
fattigste i det stolte landet Egypt.
Kjernen i biskop Thomas´ tjeneste har
samtidig vært å gi den koptiske
menighet åndelig næring og bevisst-
het om sin kristne tro og identitet.

I 1999 bygget han et stort retreatsenter
"Anafora" i Wadi el-Natrun, mellom
Kairo og Alexandria. Her samler han
folk fra hele verden til retreat, samtale
og fellesskap. Tidebønnene i kirken er
hjerteslaget i det åndelige livet. De
foregår både på arabisk og koptisk.
Noen ganger høres også Guds Ord lest
på norsk eller svensk. Stedet drives som
en bondegård, og ved måltidene
nyter gjestene ferske råvarer fra
gården. Rett ved Anafora har Thomas
også startet en egen yrkesskole,
Anastasia (oppstandelse). Her kan
koptisk ungdom lære seg et håndverk
slik at de lettere kan skaffe seg arbeid
og komme ut av fattigdommen.
Denne skolen er blitt til under sterk
inspirasjon fra folkehøgskoler Thomas
har besøkt under sine mange besøk i
Norge.

Biskop Thomas mottok i 2005 den første
Stefanus-prisen, en norsk pris som
tildeles en person som har gjort en
spesiell innsats for å fremme tros- og
religionsfrihet i sin sammenheng. Prisen
deles ut av en komite nedsatt av styret
i organisasjonen Norsk Misjon i Øst.
Biskopen er en god venn av Norge og
har betydd mye for å utvikle kontakten
mellom norske og egyptiske kristne.

pyramidenes land
Denne kvelden vil han fortelle om situasjonen i Egypt og dele sine
tanker om hva det vil si å følge Jesus Kristus. Kvelden avsluttes med
en økumenisk kveldsbønn.



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
tar kjærligheten slutt?

                prostiprest Anders Kvalevåg

prestahjørna

KORT
REKLAME-
BAR HER
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Jeg tenker at jeg snart skal bort i
kirken. Der skal jeg tale om “kjærlig-
het” til noen brudepar. De skal svare ja
på å elske og ære hverandre livet ut.
Men “tar kjærligheten slutt”? Den gjør
visst det.

Kjærligheten “søker ikke sitt eget”, står
det i 1.Kor. 13.5. Dette skal jeg tale om
i vielsen.  I samme kapittel, vers 8 står
det at “kjærligheten tar aldri slutt”.

Vi legger nok ikke helt det samme i
ordet. Jeg tror vi snakker om forskjel-
lige ting, bladene og jeg. Hadde jeg
hatt et annet ord, kunne jeg ha brukt
det. Men det går heller ikke. I kjendis-
bladene og nesten overalt ellers rundt
meg snakkes det om “følelsen” kjærlig-
het. “Jeg elsker deg”, betyr i dag
oftest: “jeg føler for deg”, “jeg er
tiltrukket av deg”. “I love you”, betyr “I
want you” eller “I need you”. Jeg er
sikker på at de snakker om forelskel-
sen. I bladene. I popmusikken. På
filmene. “Falling in love” og “falling out
of it”. Men følelser, vet vi fra psykolo-
gien, de kommer og går. Et sant bilde
må innbefatte også partnerens
negative sider. Da kan forelskelsen fort
gå over i tvil

Kjærligheten jeg skal tale om i kirken
denne dagen, er noe mer enn den
gode følelsen. Den som er beskrevet
der er en kjærlighet som setter den
andre, den elskede og ikke sin egen
følelse i sentrum. Kjærligheten jeg
tenker på, krever noen valg. Den sier:

“Jeg har valgt å være oppmerksom
på dine interesser. Også når

forelskelsesfølelsen blir borte og jeg
ikke bare ser dine gode sider”.

Med den holdningen vil den andre

Jeg står i kassakøen på Kiwi. Blik-
ket faller på noen blader: “Kjær-
ligheten tok slutt”, står der på det
ene bladet. “Viser fram sin nye
kjærlighet”, står det på fram-
siden av det andre. Og nå har
to kjente kjendiser også gitt opp
parforholdet, forteller en tredje
overskrift. Etter 25 år!!

erfare: “Jeg er faktisk nr. èn i min
ektefelles liv”.  Ekte kjærlighet er mye
handling. Den er konkrete ting. Du må
faktisk gjøre og si en hel del ting for at
kjærligheten skal vokse. Kjærligheten
er jobb. Den er kreativitet. Den er
innsats. Familieterapeuten Gary
Chapman har skrevet en glimrende
liten bok som på norsk heter “Kjærlig-
hetens fem språk”. Tittelen henspiller
på at kjærligheten kan ha forskjellige
uttrykksformer, forskjellig “språk”. Det
kan for eksempel være gode ord. Men
også handling, synlige uttrykk. Din
partner har nemlig en kjærlighetstank
inne i seg. Den må du fylle. Fyll den
andres tank ved å si masse gode ord,
skryt, oppmuntring og trøst. Jobb for å
kvitte deg med egen negativitet og
kritikkvaner. Tenk ut hva du for eksem-
pel kan gi i gave dersom den andre
liker å få gaver. Kjærlighet er en gave
og en oppgave: fyll opp den usynlige
kjærlighetstanken i den andre. Pass
godt på at den ikke går tom. La den
heller flomme over. Og hva tror du
skjer hvis begge jobber på den må-
ten?

Denne måten å tenke kjærlighet på
har sitt opphav i himmelen, hos Gud.
Den “tar ikke slutt”. Og den “blir
stående” når alt forgår eller blir tatt fra
oss. Evangeliet om Guds kjærlighet
mot oss er en vakker skatt. Den vil jeg
ta imot. Men Guds kjærlighet har også
et mønster, en retning. Den er alltid
rettet mot den elskede. Slik blir den
“kjærligheten som aldri tar slutt” et
forbilde for alle oss som strever med å
bli bedre til å praktisere den i våre
relasjoner.



  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 13.07.2008
9.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer

Søndag 20.07.2008
10.s.e.pinse
Fellesgudstjeneste i Torvastad kirke
kl.11.
Geir Styve
Nattverd
Offer

Søndag 27.07.2008
11.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Arne Haug
Dåp
Offer

Tirsdag 29.07.2008
Olsok
Olsokmesse kl.21
Anders Kvalevåg
Nattverd

Søndag 03.08.2008
12.s.e.pinse
Fellesgudstjeneste i Norheim kirke kl.11
Sigve Clementsen
Nattverd
Offer

Søndag 10.08.2008
13.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer
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Søndag 17.08.2008
14.s.e.pinse
Gudstjeneste kl. 11
Helge Gaard
Nattverd
Offer

Søndag 24.08.2008
15.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer
Kirkekaffe

Søndag 31.08.2008
16.s.e.pinse
Misjonssøndag
Helge Gaard
Magne Smørdal
Nattverd
Offer
Kirkekaffe

Søndag 07.09.2008
17.s.e.pinse
Friluftsgudstjeneste på Bukkøy kl.11
Anders Kvalevåg
Offer
Kirkekaffe

Søndag 14.09.2008
18.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
John Dysjeland
Dåp
Offer
Kirkekaffe

Søndag 21.09.2008
19.s.e.pinse
Friluftsgudstjeneste i Fransahagen kl.12
Helge Gaard

Søndag 21.09.2008
Høsttakkefest
Gudstjeneste kl.18
Helge Gaard
Sigrid Dysjeland
Konfirmantpresentasjon
Offer
Kirkekaffe

Søndag 28.09.2008
20.s.e.pinse
"En annerledes gudstjeneste"
på Karmel kl.17
Anders Kvalevåg
Nattverd
Søndagsskole
Offer
Kirkekaffe

Søndag 05.10.2008
21.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
50-årskonfirmantene
Offer
Kirkekaffe

14. september Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
28. september Karmelgudstjeneste kl. 17:00 med barneopplegg.
05. oktober Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
12. oktober Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.

  i s j o n     v i s j o n    v ivisjon for avaldsnes menighet

f e l l e s s k a pAvaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende fellesskap
som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus.



f  a  m  i  l  i  e
døpte

11.05.2008
Kamilla Tyse
Alva Thornes Røsdal

25.05.2008
Hanna Duøy Eriksen
Marcus-André Mørk Offerdahl
Henrik Soldal Brekke
Vemund Fosse Alne

f a m i l i e n y t t

vielser

10.05.2008
Nina Kapstad og Arve Årre Engedal

24.05.2008
Tove Margunn Hillesland og Helge
Eliassen
Nancy Varas og Eldar Ole Skarheim
Marita Monsen Eike og Odd Arne
Saltnes
Sølvi Akernes og Kjell Audun Skogen

31.05.2008
Gunn Marit Johansen og Morten
Bjelland
Liv Kristin Ims og Atle Lundseth
Marit Hegle og Håkon Høie

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

Ferie i juli og august. Første møte etter
sommeren er:

04.09 Normisjonen          kl.19:30

håvik bedehus

Ferie i juli og forøste del av august.
21.08 dugnad          kl.17:00
24.08 Gideon          kl.19:30
31.08 NMS          kl.19:30
07.09 Indre sjømannsmisjon      kl.19:30
14.09 Tibetmisjonen          kl.19:30
28.09 Misjon blant muslimer      kl.19:30
05.10 Israelsmisjonen          kl.19:30
12.10 Misjonssambandet          kl.19:30
15.10 Basar NMS          kl.19:00
19.10 Ytre sjømannsmisjon         kl.19:30
26.10 Besøk fra Diviloftet          kl.19:30
02.11 Frelsesarmeen          kl.19:00
09.11 Bedehusmøte          kl.19:30
16.11 ABR          kl.19:30
30.11 Adventsmøte          kl.18:00
27.12 Julefest. Karmel og          kl.17:00

Håvik går sammen!
visnes bedehus

Søndagsskole har ferie til september.
Fra september: søndager           kl.11:00

Bedehuset har ferie i hele juli.
Onsdagsmøter          kl. 19:30
hver første, tredje og fjerde onsdag i
måneden. NB: se annonse i avisen.

kvalavåg bedehus

Ferie i juli og første del av august.
28.08 Misjonsforening
31.08 Sang- og musikkmøte      kl.17:00
10.09 Barneforening
30.09 Misjonsforeningen
15.10 Barneforeningen
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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
Gro Torunn H. Utvik (vikar for Johanna)
telefon kontor 52 81 20 53
mobiltelefon 412 43 300
johanna.gismervik@karmoykirken.no

kirketjener/kontorassistent
Tove Margunn Thuestad
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

døde

09.04.2008
Ingjerd Elise Hagen, f. 1948

26.04.2008
Per  Kalstø Bygnes, f. 1921

28.04.2008
Magnhild Skeie, f. 1919

30.04.2008
Dag Einar Sivertsen, f. 1989

01.05.2008
Tordis Kamilla Pedersen, f. 1915

04.05.2008
Geir Olafsen, f. 1951

17.05.2008
Maren Cecilie Veivåg, f. 1984

17.05.2008
Magda Elise Blikra, f. 1914

21.05.2008
Hans Olav Antonsen, f. 1934

21.05.2008
Hjørdis Sofie Sjøvoll Våga, f. 1925

vi over 60

06.09 Visnes bedehus          kl.15:00
04.10 Karmel bedehus          kl.15:00
01.11 Kvalavåg bedehus          kl.15:00
06.12 Håvik bedehus          kl.15:00



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

Damelaget vårt i fotball har ambisjo-
ner om opprykk til 2. divisjon. Og så
langt har laget vært helt overlegne i
årets 3. divisjon. I skrivende stund har
laget fire seire på fire kamper, og
målforskjell på 22-7. Og i topp-
oppgjøret mot Hinna i Stavanger
vant laget hele 8-2. Laget består av
en blanding av rutinerte damer midt
i tjueårene, og mange unge, lo-
vende 16-18 åringer. Lagets eldste
spiller, Mona Staveland Nilsen, er
toppscorer — en meget viktrig spiller
på laget.
Lagets første kamp etter ferien er
Avaldsnes - Randaberg 8. septem-
ber kl. 19.00.

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 .

trygve larsen på landslaget

Trygve Larsen.

Norges Skiforbund har tatt ut sine
landslag for sesongen 2008-09. Og som
ventet kom Trygve Larsen på landslaget
for funksjonshemmede, og får dermed
langt større muligheter til å nå sine mål.
I disse dager er Trygve på Stryn på
sommerskisamling, blant annet sammen
med de "store gutta" på sprint-
landslaget i langrenn.
For øvrig ble Trygve hedret under A-lags
kampen mellom Avaldsnes og Kopervik
der han fekk utdelt Avaldsnes Idrettslag
ærespris for 2007.

hele 25 håndballag påmeldt til serien
Avaldsnes er ikke bare fotball. Håndball-
avdelingen er i full gang med planlegging
av neste sesong som starter i september.
Og avdelingen har meldt på 25 lag til
seriespill i Rogaland og Agder. Dette er en
økning på 2-3 lag fra sist sesong.

“pensjonistdugnad” hver onsdag
Onsdager kl. 10.00 kan de med litt tid til
overs (trenger ikke være pensjonist) møte
på idrettsanlegget og være med på litt
dugnad. Enkle ting som rydding, litt plen-
klipping etc. i en time og to. Deretter kaffi
og noe godt å bite i.
NB: første dugnad etter ferien er onsdag
13. august.

fire avaldsnesjenter på kretslag for jenter 15
15 åringene Eli Gloppen, Nathalie Jøsang Utvik, Linn Rydningen og Helene Clausen
Haavik ble uttatt på Rogaland sitt kretslag for jenter 15 som var i Porsgrunn og spilte
kretskamper mot Telemark helgen 30. mai til 1. juni. Laget vant begge kampene med
sifrene 3-1 og 7-1, og Eli scoret tre mål. Foruten Haugar hadde ingen andre fotball-
klubber i Rogaland flere enn én spiller på kretslaget.

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

Fotballherrene scorer mål i bøtter
og spann, men slipper inn like
mange, og veteranen Alf Trygve
Velde scorer mest. Seks mål har Affi
puttet hittil, og i likhet med Mona
på damelaget beviser han at
rutine og erfaring betyr en del.

Nå håper vi Affi holder seg skadefri
slik at han fortsetter å score mål. For
øvrig har Avaldsnes det yngste
laget i divisjonen - med 6-7 18-19
åringer på laget.
Siste fredagen i mai var det
lokaloppgjør mot Kopervik, et lag
Avaldsnes ikke har banket siden
1993, altså for 35 år siden i tiden da
Austevikene, Pedersen og Snørte-
land herjet på banen. Dessverre
ble det nytt tap, med 3 -5, men til
høsten får vi en ny sjanse på
Åsebøen!

a-lagets herrer på øvre del av tabellen

Bildet til høyre: AILs Alf T. Velde (foran) i
duell med en Sandvedspiller. Bak dem ser
vi AILs spillende trener Øyvind Larsen.

Mona Staveland Nilsen,
damelagets “mor” og toppscorer!

damelaget er suverent — så langt


