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Det er og mye å takke Gud for, både for en fantastisk natur og at en faktisk har
rygg og bein som er sterke nok til å klare en slik tur. Når en går slik så i ett med
naturen, er det mange tanker som melder seg. "Han la i min munn en ny sang, en
lovsang for vår Gud" - det tenkte jeg mye på i løpet av turen. Det var FLOTT! Men
vi måtte klore oss oppover fjellet og ned på andre siden, over ei elv, opp den
neste fjellsida og ned igjen. Jeg hadde en tung sekk og beina kjentes som de var
av bly. Da var det en av turkameratene som sa "et skritt av gangen" …og det var
sant, slik kom jeg meg fram.
Mange ganger i livet kan det være tungt og vanskelig, en kan være langt nede
og det er helt mørkt. Da gjelder det også å ta "Et skritt av gangen", så kommer en
seg videre, så kommer en seg til slutt fram til målet.
På slutten av turen måtte en av turkameratene bære maten min og de tunge
joggeskoene mine, og da ble sekken selvfølgelig lettere å bære, og det ble ikke
så tungt å gå.
Jesus tok ikke bare litt av bagasjen vår, men han tok hele "ryggsekken" da han
døde på korset for oss. Vi vil alltid prøve å gjøre noe selv, bære problemene og
bekymringene, noe må vi gjøre! Men det er til ingen nytte, Jesus gjorde alt for
oss, vi må bare ta imot.
På turen vår var det en av oss som alltid gikk foran, som lette etter røde merker
der hvor stien skulle gå.

Jesus har gått foran oss alle. Han har gått gjennom livet, han vet hvor vanskelig
det kan være. Han har gått gjennom døden og vist oss veien til det evige liv!
Måtte han bare få lede oss!

Denne sommeren var jeg så
heldig at jeg fikk gå tur i fjellet
sammen med gode venner.
Det er en flott opplevelse å få
naturen så tett innpå seg, å få
en nærhet til Guds skaperverk
på denne måten.

Åpning av vaktrommet på Nordheim
skjer i Nordheim kirke den 25. oktober.

k i r k e n s    S O S
åpner vaktrom haugalandet i oktober

Alle frivillige medar-
beidere på Hauga-
landet og i Stavan-
ger, samt innbudte
gjester blir med, sier
daglig leder ved
Kirkens SOS i Roga-
land Arild Torsten-
sen.

Det blir først en høytidelig markering
hvor bl.a. ordførerne i Karmøy og
Haugesund, generalsekretær i Kirkens

SOS Nora Blaasvær og prostene i
Karmøy og Haugesund blir med.

Musikalske godbiter sørger Nils Økland
for. Vi gleder oss!  Deretter blir det lunsj.
Dagen fortsetter med fagsamling for
alle telefonvaktene. Nora Blaasvær tar
for seg temaet: «Jeg er så ensom, -
hvordan samtaler vi på telefonen?»



avaldsnes som forsøkmenighet
h v a     s k j e r ?

               av Helge S. Gaard
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Vårt gudstjenesteutvalg har arbeidet
seg gjennom det meste av forslagene
og bestemt hvordan vi begynner, så vil
vi kontinuerlig evaluere hvordan det
fungerer.

En vanlig søndag ringer kirkeklokkene
til klokka 11. Så vil en fra menigheten
gi informasjon om dagen. Så ringer
klokkene 3 slag og første salme begyn-
ner. Deretter kommer det en samlings-

Fra midten på september og ut januar skal vi på gudstjenester i vår menighet prøve ut de nye mulig-
heter som den nye forsøksliturgien gir oss.

bønn, før en eller annen kyriesang og
gloriasang. Syndsbekjennelsen kom-
mer før forbønn. Kunngjøringene er
borte, ellers vil mye ligne på det som
har vært, men med andre ord og
melodier. Vi håper det høres litt spen-
nende ut og at flest mulig nytter
muligheten til å være med å tenke
sammen om hvordan vi vil ha det i vår
kirke i årene framover. Nå har vi
muligheten til å være med å gi innspill.

Forsøksliturgien gir oss

R mulighet til å velge mange forskjellige alternativer til de enkelte ledd
R mulighet til å velge nye kombinasjoner av bibeltekster og nye salmer
R mulighet til større deltakelse av andre enn prest og kantor
R noe vi kan velge
R noe andre har valgt at slik skal det være

Nå blir vi utfordret til å prøve forskjellige alternativer slik at vi kan gi en tilbakemel-
ding om hva vi liker og hvordan vi ville hatt det. Derfor er det viktig å delta, gi
gudstjenesten en mulighet denne høsten og si oss hva du likte og hva du ikke
likte.

 Vi skal stå og synge.

Vi skal sitte når det blir lest fra bibelen, unntatt når vi leser fra evangeliene.

Nå vil noe være uvant den første tiden.

Som hovedregel skal vi stå når vi bidrar aktivt med sang og lovprisning, mens vi
sitter når vi tar i mot forkynnelse, ber bønner og hører tekster.

Vi vil informere om dette ved hjelp av projektorframvisning på veggen når vi skal
stå og sitte.

Lillian Dittmann som leder arbeidet
for Kirkerådet med de nye

forsøksordningene.

Du vil se presten mindre inne i alter-
ringen.
Du vil se presten noe mindre foran
menigheten siden andre vil delta
med bønner og lesning.
Presten vil stå mer nede i korbuen
enn oppe i alterringen.
Dette er det ikke vi som har bestemt,
men nå prøver vi hvordan det virker.

31.januar 2009 skal vi gi vår
evalueringsrapport. Det er altfor kort
tid til å prøve ut alt. Men det er viktig
at flest mulig hjelper oss til å gi en
bredest mulig rapport. For i løpet av
2009 vil råd og utvalg på landsplan gi
rammer og bestemmelser for hvordan
gudstjenesten skal se ut de neste
årene.

Vi starter høstsemesteret med ny dag,
nye ledere og nytt program,
når fotballsesongen er slutt:

mandag 20.10.08 kl.17.30 - 19.00
Møt opp på

Karmel ungd.- og bedehus, Avaldsnes.

avholdes søndag 19. oktober. Sett av
dagen, og bli med som bøssebærer.
Årets innsamling er til organisasjonen
BLÅ KORS, som driver et utstrakt arbeid
for rusmisbrukere.

 Også i år, vil Avaldsnes idrettslag og
Avaldsnes menighet samarbeide om
gjennomføringen av TV-aksjonen i
Avaldsnesbygdene. Avaldsnes idretts-
lag vil stå for organiseringen med base

på Klubbhuset.

Meld deg som bøssebærer enten til
Avaldsnes menighetskontor tlf 52 81 20
60 eller til Avaldsnes idrettslag på tlf 52
84 33 06. Mer informasjon om TV-
aksjonen på nrks egen tv-aksjons side:
www.nrk.no/tvaksjonen

årets tv-aksjon for blåkors avaldsnes 1. kfuk
meisene



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 v e l d s e t e
Kveldsete 14.november
Jakob Sande – kveld med skjemt og alvor – på Idrettshuset
til Avaldsnes idrettslag kl 20:00 . Adgang kr 200,-.

k v i n n e k v e l d
med ENGLER som tema
på Karmel bedehus onsdag 19. november kl. 19:00.
Inger Johanne Stangeland snakker om engler.
Lun servering.
Engleverksted.
PS: vi håper at bordene skal bugne av pynte-engler, så ta
gjerne med deg en eller flere!
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Avaldsnes kirkekor har
startet opp  igjen. Vi har
byttet øvelseskveld fra
mandag til onsdag og
håper dermed å gi
mulighet til flere å bli
med i koret. For vi  tren-
ger nye medlemmer,
både menn og kvinner.
Er det noe for deg?

                       av kantor Goos ten Napel

             av diakoniarbeider Else M. Egenberg

             av diakoniarbeider Else M. Egenberg

olavskirkens kammerkor
Liker du å synge?
Har du en god sangstemme?
Klarer du i tillegg å øve på egenhand?

Bli med på Olavskirkens kammerkor sitt høstprosjekt:
Bachs “Juleoratoriet”, med konsert 30. november kl. 18.00
(se omtale nedenfor).

Interessert? Ta kontakt med Goos ten Napel, kantor
988 17 676 eller 52 81 20 57.

                       av kantor Goos ten Napel

søndag 30. november kl. 18:00 inviterer “kirkekonserter i avaldsnes” til høstens storsatsing

j u l e o r a t o r i e t   del  I - III   a v  j.  s.  b a c h
Sammen med Händels “Messias” og Mozarts “Requiem”  er “Juleoratoriet” av Johann Sebastian Bach det kirkemusikalske
verket som er mest populært og som blir fremført oftest. Opprinnelig ble det skrevet som en samling på 6 kantater og ble
fremført i dagene mellom jul og påske.

Etter en bra start i vår og fin konsert på palmesøndag gir Olavskirkens kammerkor seg nå i kast med dette flotte og utfor-
drende verket. Koret samarbeider for anledningen  med regionens profesjonelle orkester: Harald Hårfagre kammerorkester,
sammen med fire vokalsolister.

 Ikke gi glipp av denne begivenheten!

                       av kantor Goos ten Napel

k i a  -  s e m i n a r
om interkulturell forståelse

Tema:  Vennskap
v/Ingvald Ekeland, NMS Mesnali, som gjennom en 10-års
periode arbeidet blant afrikanere i Paris hvor han også var
med å etablere det nåværende Håpsenteret.

Sted :  NMS Hovedadm / KANTINEN
            torsdag  13. nov  -08 KL 1800 - 2130

-  foredrag / innføring i tema m/samtale og dialog
-  matpause
-  kulturinnslag

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

a v a l d s n e s    k i r k e k o r

- Har du mange års erfaring som korsanger
  på høyeste plan?
- leser du noter rett fra bladet?
- er du et solistemne?

Så klart, da kan du bli med oss, du og ...
Men det vi egentlig er ute etter  er “vanlige” mennesker
som liker å synge og som liker å være del av det sosiale
felleskapet som Avaldsnes kirkekor er er.  På øvelsene
jobber vi med stemmebruk og korklang og samtidig har vi
det kjekt i lag.
Kontakt kantor Goos ten Napel, telefonnummer
988 17 676 eller 52 81 20 57 dersom du vil være med!



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

vi gir ei rose til ...

Karen Bygnes

Karen har i en årrekke vært vår trofaste “postbud” , og levert Menighetsblad
for Avaldsnes på Bygnes hvor hun bor.
Vi takker for god hjelp med å få levert ut bladet, og håper hun vil fortsette
med denne gode gjerningen.

r o s å   r o s å   r o s å

Olavskirken fredaq 17. oktober kl. 19:30.

To unge menn. To rare instrument. Ei utfordring som resulte-
rer i livfullt og genuint samspel. Jo Sølve Dalane og Erik
Nerheim gjev deg eit innblikk i levande musikk, gjennom
formidling og musikalsk framføring av høg kvalitet.

Konserten vil innehalde musikk for instrumenta i
samspel og solo. Mellom anna kan ein nemne
wienerklassisistisk duett av Giuliani, duettar av Bela Bartok
og solostykker av Telemann. Musikk for mandolin og
saxofon er ikkje kvardagskost. Musikk for mandolin og
saxofon i samspel er heller ikkje noko ein ser kvar dag. Det
finst sers lite musikk for denne kombinasjonen, og repertoa-
ret er sjølvkomponert eller arrangert for besetninga av
uttøvarane.
Jo Sølve Dalane er ein av få seriøse klassisk mandolinistar i
Noreg. Han har vore med i Ungdomssymfonikarane og
fleire år i EGMYO(European Gituar and Mandolin Youth
Orchestra). I tillegg har han fleire solokonsertar bak seg.
Han kjem frå Årdal i Ryfylke. Erik Nerheim studerer klassisk
saxofon ved Noregs Musikkhøgskule og ved Institutt for
Musikkvitskap ved UiO. Han kjem frå Suldal i Ryfylke.

Duoen har eksistert i 4 år og har fleire konsertar bak
seg. For tida(slutten av oktober) er dei engasjert i Karmøy
kommune til å halde skule- og institusjonskonsertar.

møter i menighetsrådet
Gjenstående møtedatoer for Avaldsnes menighetsråd
høsten 2008:

29. oktober
3.desember

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

m i r o e n s e m b l e t
Konsert i Olavskirken torsdag 13. november kl.19:30.

Miroensemblet, som er en del av Musikkselskapet Nord-
vegen, og Avaldsnes kirkekor inviterer til en samarbeids-
konsert i Avaldsnes kirke.
Miroensemblet består av Toril S. Sæbø (sopran), Arild
Halvorsen (obo), Bernhard Gismervik (fiolin), Marina Johans-
son (piano) og Tobias Tellmann (cello).
Denne kvelden får vi høre kor og ensemble hver for seg og i
samspill i et kirkemusikalsk program. I skrivende stund er
programmet ikke helt bestemt men det blir i alle fall noen
verdenspremierer: Ut fra et ønske om å utvide samarbeidet
med lokale kirkekor, bestilte Miroensemblet et firetalls
nyskrevne verk som  da altså blir  fremført for første gang
denne kvelden.

GtN
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k o n s e r t

f ø n i k s      r e i s e
d u o     d a l a n e / n e r h e i m

d i v i s i    p å    j u l e t u r n é
Norheim kirke søndag 7. desember kl. 18:00.
Med:

Ove Ingemar Botnen Danielsen.
Lokale krefter.



        av Helge S. Gaard (tekst) og Kåre Vold (foto)
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En gruppe av våre nye landsmenn
som er bosatt på hele Hauga-
landet, tok i august kontakt med
kirkeverge og prost der de ba om et
samarbeid for å finne et sted de
kunne samles. De er en gruppe
med afrikansk bakgrunn som er
bosatt i området mellom Etne og ut
til Karmøy. De fleste av gruppen er
fra Burundi, Kongo, Tanzania og
Etiopia.

Karmøy kirkelig fellesråd ser dette
som et så positivt tiltak at fellesrådet
gir dem noe støtte til husleien dette

Hver søndag kl 11 er det gudstjeneste på swahili og norsk på Håvik bedehus. Dette er en gruppe som
kaller seg "Free Band in Jesus". De er ledet av pastor Nazaire Nyabenda og samarbeider med Den
norske kirke representert ved Karmøy kirkelig fellesråd og prosten. Gudstjenestene er åpne for alle.

f r e e    b a n d    i n    j e s u s
afrikansk - norsk gudstjeneste

p å    h å v i k     b e d e h u s

Stemningen på lederweekenden e alltid på topp! Det e
knallkjekt å sitta og planlegga koslige kveldar framøve,
særligt når adle e så engasjerte.
Adle har nåke dei vil sei om saken, elle nye idear å komma
med. Ideane blir tatt godt i mot, og ein gjer kvarandre tips
om kossen dei evt. kan gjønåførast.
Det e eit utruligt bra miljø på weekend-en. Adle blir inklu-
derte og får sjanse te å seia si meining.
Her e _så_ møkje kjekke folk!

felles  lederweekend
T e s t i m o n i a ,   k l u b b e n ,   K R I K   o g   u n g d o m s m ø t e n e
Hvor: på Rønningen i Tysvær.
Antall: ca. 30 deltakere i de ulike komiteene.

             av Therese Osmundsen  (tekst)
og Henry Skorpe Sjøen (foto)

Pastor Nazaire Nyabenda

sted slik sjømannskirkene er et møtested for nordmenn i
utlandet. Dessuten er det religiøse språket ofte det vanske-
ligste å forstå når en lærer et nytt språk og da er det godt å
kunne høre et språk som er lettere å forstå.

For tiden er de en gruppe på ca 45 personer, de kommer
fra forskjellige kirkesamfunn og ønsker å være en økumenisk
gruppe. Gjennom denne gruppen kan flere av våre nye
landsmenn bevare sin kristentro og forhåpentligvis få flere
med seg.

Avaldsnes menighet hadde besøk av mange fra gruppen
på gudstjenesten 17.august og vi vil fortsette å besøke
hverandre. Vi ønsker "Free Band in Jesus" lykke til. Dersom du
vil oppleve en afrikansk preget kristen gudstjeneste, er det
ikke lengre enn til Håvik. Og du vil garantert bli tatt i mot
med stor gjestfrihet.

første året. Gruppen betaler resten av leien for å låne huset.

Det er viktig for våre afrikansk-norske venner å ha et møte-



misjonærene
                       av Elisabeth L. Skeie
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1. Hvem er arbeidsgiveren din?
     - Norsk kirke i utlandet.

2. Hvordan er hverdagen din?
     - Ingen dager er like; har akkurat
vært i Salvador og hilst på 101 norske
studenter og samtidig besøkt konsula-
tet.

3. Liker ungene seg?
     - Ja, de trives veldig godt! Det går
fint med språket, men de lengter
naturlig nok hjem til familie og venner.

4. Hvilke arbeidsoppgaver har Bjarte
(ektemannen) i Brasil?
     - Han oppdaterer Sjømannskirkens
websider, registrerer nordmenn i Sør
Amerika, og administrerer både
hjemme og i kirken. Også det økono-
miske tar han seg av.

5. Du reiser mye i jobben din. Hvordan
liker du det?
     - Jeg liker det vanligvis godt. Det er

litt opp til meg selv å styre. Variasjonen
med å være hjemme og på reise er
bra!

6. Dine arbeidsoppgaver i hverdagen?
     - Akkurat nå jobber jeg f.eks. med
tidsbudsjett ... og skriver en tale til
søndagens gudstjeneste hvor Stolten-
berg kommer. Han kommer i anled-
ning oljemessen og skal åpne den på
mandag.
        Det er 60 norske utstillere på
messen, og jeg skal stå på den ene
standen. Jeg skal fortelle om Sjø-
mannskirken og steike vafler ... i 4
dager ... det blir en del vafler det ;-)

7. Hva er den største forskjellen på
Norge og Brasil?
     - Folk i Brasil er utadvendte og det
eksisterer et stort klasseskille.

8. Har dere hatt besøk fra Norge?
     - Jada, mye besøk, kjekt det. Bjartes
foreldre & bror med familie kommer for

å feire jul sammen med oss.

9. Dere har jo bodd i Brasil tidligere, og
de eldste barna Anund ( 12 ) og Marta
( 10 ) er født der. Hvordan er din
nåværende jobb kontra den du
hadde da?
     - Sist jobbet jeg i en Luthersk kirke i
et fattig strøk, nå er jeg ambulerende
sjømannsprest med hele Sør-Amerika
som nedslagsfelt. Jobber kun med
nordmenn nå, oljefolk, folk som sitter
fengslet og nordmenn som trenger
hjelp og støtte i krisesituasjoner.

10. Hvordan blir det å komme hjem
igjen, og hva med jobben?
     - Jeg kommer til å fortsette i jobben,
med base og adresse på Karmøy og
være ambulerende sjømannsprest i
hvertfall et år til.

Vi ønsker Anne og failien lykke til
videre med jobb og familieliv i Brasil!

Eksklusivt telefonintervju med Anne Netland i Brasil.

anne netland

Prisen er kr. 5,- pr. km.  Leier må holde drivstoff.
Avaldsnes Idrettslag er den som bruker den mest.
Andre brukere er Karmøy Folkehøyskole, speiere og
undomsklubber. Etter hvert er det også en del
private som leier den.
Bussen blir holdt i tipp topp stand av Toralv Utvik
som jobber ved Olas Bil AS.

b u s s e nAvaldsnes Menighet har fått seg en flott minibuss til bruk av bygde-
folk og andre. Bussen kan leies av alle som har behov for det.

                       av Kåre Vold  (tekst)
og Henry Skorpe Sjøen (foto)



 t i l    b j ø r g e n e

                             av Kåre Vold

LANG
REKLAME-
BAR HER

f a m i l i e t u r
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Avaldsnes Menighet arrangerte søndag 14. september
spasertur i Bjørgene rett etter gudstjenesten.  35 store og
små stilte med ryggsekk og mat i nydelig vær.  Bjørgenes
høyeste fjelltopp ble besteget og alle nøt den nydelige
utsikten over hele Haugalandet.

Fredag 7. november kl. 19 - 22
på Avaldsnes idrettssenter.

Vi opplever alle både gleder og
utfordringer i samspillet med egne og
andre sine barn og i samspillet oss
voksne i mellom.
      Avaldsnes menighet og Avaldsnes
idrettslag ønsker derfor å invitere til
seminaret “Her er vi”.
      Seminaret gir innsyn i samspillet
mellom voksne og barn som vil hjelpe
oss å skape gode oppvekstvilkår for
barn og bygge fellesskap mellom
aldersgruppene.

Seminaret passer for samboere,
ektepar, aleneforeldre og kjærestepar
som vil investere i familien i form av
kunnskap og ny inspirasjon.

Inspirator og foredragsholder Ole-
Magnus Olafsrud er nettverksleder i
Navigatørene (www.navigatorene.no).

temakveld i avaldsnes

“ h e r    e r    v i ”
samspill i familien

Arrangør: Avaldsnes menighet og
Avaldsnes idrettslag

kommunikasjonskurs
for par på haugalandet høsten 2008

 En investering i parforholdet.
Gode samliv kan alltid bli bedre!
Et optimistisk kurs til dem som vil gjøre
noe med samlivet.

Påmelding pr. post eller til e-postadr:
avaldsnes@karmoykirken.no

innen 17. oktober.

Arrangør:
Avaldsnes menighet
Menighetskontoret, telefon 52 81 20 60

Kontaktpersoner:
Else M. Egenberg (diakoniarbeider)

else.egenberg@karmoykirken.no
Helge Gaard (prest)

helge.gaard@karmoykirken.no

diverse om menigheten
Karmøy kirkelig fellesråds hjemmeside
har fornyet seg, men adressen er som
før: www.karmoykirken.no.

Avaldsnes menighets egen hjemmeside
har fått forenklet adresse:
www.avaldsneskirke.no, med fortløp-
ende nytt om vår egen menighet.

NYHET: Krik 20++ er et åpent aktivitetstil-
bud i gymsalen på Bø ungdomsskole
hver torsdag kl 20-21. Se eget program
på www.avaldsneskirke.no. Dette er for
deg som er 20 år ++, og det er bare å
møte opp og delta i aktiviteten.

Avaldsnes menighet har flere hus-
fellesskap. Dette er samtalegrupper der
det alltid er plass for nye som vil være
med. Ta kontakt med Gro Torunn H.
Utvik eller Helge Gaard. Se mer informa-
sjon på www.avaldsneskirke.no.



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
s a m s p i l l    i    f a m i l i e n ?

             ved prost Helge S. Gaard

prestahjørna

KORT
REKLAME-
BAR HER
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Når samspillet fungerer kan landslag
med store profiler slås av små nasjoner
som Norge. Derfor er samspillet på
håndball- eller fotballaget det viktigste
for å få gode resultater. Det å bygge
et godt miljø og samhold mellom
spillerne skal prioriteres i vårt eget
idrettslag.

Det samme er viktig i familien mellom
de voksne og mellom de voksne og
barna. Hver for seg kan hver enkelt
lykkes på mange felt, men det blir ikke
trivelig før samspillet fungerer.  Dessu-
ten gir det utrolige effekter og krefter
for den enkelte når samspillet fungerer.
Hver enkelt har mer å gi fordi felleskap
gir styrke.

Familien er en av de viktigste bygge-
steiner i vårt samfunn. Der preges barn
og unge for livet. Derfor ønsker vi å gi
noen gode impulser til samspillet i
familien.

Sammen med Avaldsnes idrettslag vil
vår menighet invitere til en kveld
7.november der temaet er samspill i
familien. Du kan se mer om denne
kvelden et annet sted i menighets-
bladet. Den kvelden er ment som en
inspirasjonskveld til dere foreldre, Ole-
Magnus Olafsrud er en ressursperson
og vil dele av egne og andres erfarin-
ger i samspillet mellom foreldre og
barn. Denne kvelden skal ikke koste
deg noe, barne- og familie-
departementet har gitt oss støtte for å
gi denne kvelden til deg. Velkommen!

Dernest vil vi tilby kommunikasjonskurs
for par siste uka i oktober. Det er to
kvelder og en lørdag. Dette er også et
positivt teambyggerkurs. Du får ikke
noe kursbevis, men mange impulser til
å gjøre et godt samliv enda bedre.
Disse kveldene er litt mer omfattende.

I lagspill er det viktig at spillerne fungerer sammen. Det var dette
som gjorde at Egil Drillo Olsen klarte å få gode resultater med det
norske fotballandslaget på 90-tallet, at Nils Arne Eggen gjorde det
godt med Rosenborg eller at Marit Breivik klarte å vinne Olympisk
gull med det norske håndballandslaget.

Vi har fått støtte også til dette kurset,
men det er en liten egenandel til mat
og kursmateriell.

Begge disse tilbudene er for å gjøre
samspillet i familien enda bedre.  Og
kanskje er det noen tips å ta med til
fotball-, håndballaget, kor eller
speiderarbeidet også hvis du er en av
dem som har tatt ansvar for å få til et
samspill i disse sammenhengene.

Idrettslaget fikk Fair Play-prisen for
2007. Kurskveldene som er nevnt
ovenfor, kan gi mer fair play også i de
enkelte familiene. Velkommen til
kurskvelder. Det begynner med å
prioritere tid til å bli med  :-)



  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

karmel bedehus

09.10 Israelsmisjon          kl.19:30
16.10 Misjonssambandet          kl.19:30
23.10 Møte          kl.19:30
30.10 Karmsund ABR          kl.19:30
06.11 Møte          kl.19:30
13.11 Misjonssambandet          kl.19:30
20.11 Sjømannskirken          kl.19:30
04.12 Samemisjon          kl.19:30
11.12 Møte med grøt          kl.19:30

håvik bedehus

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 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

15.10 Barneforening
30.10 Misjonsforeningen
05.11 Barneforening
21.11 Misjonsforeningen
07.12 Adventskaffe           kl.16:00

vi over 60

01.11 Kvalavåg bedehus          kl.15:00
06.12 Håvik bedehus          kl.15:00

Søndag 19.10.2008
23.s.e.pinse
Familiegudstjeneste kl.11
Helge S.Gaard
Dåp
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 26.10.2008
Bots- og bededag
Gudstjeneste på Karmel kl.17:00
Anders Kvalevåg
Nattverd
Søndagsskole
Offer til Institutt for Kristen Oppseding
(IKO)
Kirkekaffe

Søndag 02.11.2008
Allehelgens dag
Gudstjeneste kl.11
Helge S. Gaard
Nattverd
Pårørende invitert
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe
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Søndag 09.11.2008
26.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Ole-Magnus Olafsrud
Dåp
Offer til Navigatørene
Kirkekaffe

Søndag 16.11.2008
27.s.e.pinse
Søndag for de forfulgte
Gudstjeneste  kl.11
Helge S. Gaard
Offer til Norsk Misjon i Øst
Kirkekaffe

Søndag 23.11.2008
Siste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste på Karmel kl.17:00
Helge S.Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer til NMS Thailand
Kirkekaffe

Søndag 30.11.2008
1.s.i advent
Familiegudstjeneste kl.11
Helge S.Gaard
Dåp
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 07.12.2008
2.s.i advent
Lysmesse kl.19.30
Sigrid Dysjeland
Konfirmantene
Offer til Strømmestiftelsen

Søndag 14.12.2008
3.s.i advent
Gudstjeneste  kl. 11
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe

05. oktober       Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
12. oktober       Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
26. oktober       Karmelgudstjeneste kl. 17:00 barneopplegg.
02. november    Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
09. november    Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.

16. november     Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
23. november      Karmelgudstjeneste kl. 17:00 barneopplegg.
07. desember      Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
14. desember      Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.

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

PSSST: Store deler av året går det masse sauer på beite på mar-
kene rundt kirken. Det hender av og til at de kommer utenfor
gjerdet, og dersom portene inn til kirkegården da står oppe, får vi
sauer inn på kirkegården. Sauer er som kjent "altetende"  - så med
tanke på all den flotte beplantningen på gravene, må vi alle
passe på å holde portene lukket.



f  a  m  i  l  i  e
døpte

08.06.2008
Ida Gismarvik
Tuva Bø Vågen
Magne Røsdal  Lund
Thea Øyen Selsaas

22.06.2008
Kim André Torvestad
Håkon Conesa-Koløy

29.06.2008
Martin Moltzau
Linnea Øksenberg Tollaksen
Filip Kvale Vikingstad
Emilia Åsbø
Emil Furevik-Jakobsen
Idunn Utvik

06.07.2008
Andreas Dysjeland Rød
Håvard Bergslid

27.07.2008
Natalie Lundervold Tollesen
Turid Berstad Larsen
Malin Haugstad
Madelen Haugstad
Simon Haugstad
William Alexander Knutsen
Gabriella Serine Haavik Eilerås

10.08.2008
Kamilla Damm Wesnæs
Amalie Vassbrekke Lundemosen
Petter Rasmussen Grinde
Ane Steinkjellå

17.08.2008
Mathilde Rykke,  døpt i Blomvåg kirke

24.08.2008
Anna McLernon
Marius Hillesland
Thomas Neverdal Hanssen
Thomas Reistad Hornnæss
Sindre Nesse
Alexander Jantasan Sørvåg

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

07.06.2008
Anne Kjersti Hope og Kjell Jabjør

14.06.2008
Auhild  Ekanger Braut og Gunnar Stueland

21.06.2008
Kristin Olsen og Hans Andre Hitsøy Lien, viet i
Årstad kirke
Anna Viola Lønnebo og
Carl Niklas Lennart Samuelsson
Kristine Torgersen Undhjem og Aslak Askeland
Reidun Jonhaugen og Harald Gabrielsen

28.06.2008
Ine Salte Andersen og Carl Enoksen
Marianne Fossdal og Leif Arild Edvardsen
Elisabeth Hynne og Petter Hareim

05.07.2008
Liv Elise Saue og Amund Tøftum
Randi Bratthammer og Nikolai Lund Rauan
Annette Klovning og
Helge Vermundsen Grunnevåg

12.07.2008
Tone Engedal og Harald Lunde

19.07.2008
Anne Høyland og Johnny Torkelsen
Linda Jeanett Bratli og Tor Heine Dommersnes
Ida Bø og Svein Inge Nøkling Vågen
Maria Gabriela og Ole Henning Vedøy, for-
bønn for inngått ekteskap

02.08.2008
Ragnhild Didriksen og
Are Bruland Johannessen
Ellen Mikkelsen og Christian Bernbo
Mary Ann Pedersen og Rune Bringedal

08.08.2008
Silje Therese Hettervik Skår og
Pål Marius Thuestad
Veronica Stange og Christian Solheim
Ingebjørg Helland og Fabio Scarpello
Anne Tungland Hansen og Morten Kallevåg
Monica Jakobsen og Svein Eivind Økland

09.08.2008
Helga Marie Skogland og Rune Helgeland
Ragnhild Hodne Opsal og
Dag Eivind Skaar Salhus

16.08.2008
Sølvi Merete Thorsen og Bjørn Mælen
Stine Benedicte Moe og Jan Ambjørndalen
Vigdis Susort Hovland og Oddvin Marvik

23.08.2008
Magnhild Katrine Mikalsen og
John Vidar Hevrøy
Silja Danielsen og Tore Kolltveit
Charlotte Nielsen og Harald Melkevik Veland
Kristin Styve og Bjørn Inge Staalesen

30.08.2008
Camilla Hundvin Mannes og Geir Myran

13.09.2008
Linn Iren Hammer og
Magne Glenn Kringlebotn
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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.avaldsneskirke.no
www.karmelu.com

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

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

prostiprest
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

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

vikar for barne- og ungdomsarbeider
Gro Torunn H. Utvik
telefon kontor 52 81 20 53
mobiltelefon 901 97 597
gro.torunn.utvik@karmoykirken.no

kirketjener/kontorassistent
Margunn Thuestad
mobiltelefon 901 79 323
margunn.thuestad@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
Marta L. Medhaug
telefon kontor 52 85 71 85
kirkevergen@karmoykirken.no

døde

15.06.2008
Olav K. Bråtun   f. 1933

19.06.2008
Tea Johanna Evensen  f.1906

05.07.2008
Alf Torleif Dreyer Nilsen    f.1922

13.07.2008
Lilly Edvardsen    f.1928

26.07.2008
Ada Auestad    f.1928

29.07.2008
Gudrun Salvanes    f. 1928

16.08.2008
Gudrun Widvey    f. 1924

18.08.2008
Karl Ingleif Karlsen    f. 1915

26.08.2008
Magnus Hettervik Hansen    f.1993

05.09.2008
Karl Myhre Fiskaaen   f.1924



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

tøff satsing på guttehåndball!
Avaldsnes IL har tatt initiativet til en spenstig satsing på håndball for gutter. Sammen
med Haugaland Håndball blir det hver tirsdag og torsdag egne "guttedager" i Håvik-
hallen. Spillere fra hele regionen i alderen 14-16 år er velkommen for å spille håndball.
Opplegget er i regi av Kjetil Lande og Haugaland håndball. Målet er å styrke rekrutterin-
gen i håndball - og ha det gøy!
Kjetil Lande har presentert et trenerkompendium som legges til grunn for treningene i
sesongen 08/09. Det samme kompendiet vil bli lagt ut på nettet og kan benyttes av de
som er trenere for jenter og eventuelt yngre spillere. Målet er å skape et enda sterkere
håndballmiljø og arbeide tettere med elitespillerne. En gang i måneden blir det lagt
opp til spesialtrening i Håvikhallen á la Rum/Sum samlinger. Det vil da komme en HHK
spiller for å gjennomføre spesialøvelser og spesialtrening for enkeltspillere. Det vil måned-
lig bli invitert spillere fra de andre moderklubbene til HHK. I etterkant av treningen blir det
lagt opp til sosial samling/temakveld for spillere og trenere.
Er du klar for å spille håndball er det bare å kontakte AIL!

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 .

a-lag herrer mot topp 3-plassering?
A-lag herrer mot topp 3 plassering?
I skrivende stund ligger A-lag herrer på en
meget respektabel 4. plass i årets 3.
divisjon, kun to poeng bak FKH rekruttene.
Årets mål var "topp fem", men nå går laget
for en 3. plass! Laget mistet tre unge
dyktige spillere i høst, pga. militæret og
studier, i tillegg til Ståle Hetland som overtok
som Vedavåg-trener. Men laget har
allikevel klart seg meget bra, til tross for en
særdeles liten spillerstall i høst. Det har blant
annet betydd at trener Øyvind Larsen har
måtte spilt fast på laget.

a-lagskaptein til kvalavåg
En annen nyhet fra A-lags miljøet er at
lagets kaptein, Kent Michael Bøe (opprin-
nelig fra Stavanger), tar med seg samboer
og en liten jente og flytter til Kvalavåg hvor
han har kjøpt seg hus nå i høst.

A-lagskaptein Kent Michael Bøe (foran) og
de andre A-lags spillerne har hatt en flott

høstsesong - så langt.

håndballsesongen er i gang!
Årets håndballsesong er i gang, og mange av våre lag startet den med deltagelse i
Harald Hårfagrecup i Haugesund. Og Avaldsnes stakk av med to klasseseire da Gutter
14 og Jenter 16 gikk helt til topps i cupen. Gutter 14 vant hele 18-6 over Osterøy i finalen,
mens Jenter 16 utklasset Ølen sine jenter med 13-4. Gratulerer til begge lagene.

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

AILs Jenter 16 som gikk til topps i Harald Hårfagre Cup.

damelaget i fotball mot opprykkskvalifisering
Damelaget er fortsatt ubeseiret i damenes 3. divisjon, og
styrer mot puljeseier og kvalifiseringskamper om opprykk
til 2. divisjon. Så langt har laget avgitt to poeng i serien,
og trenger i skrivende stund tre poeng til for å avgjøre
serien på de fire gjenværende kampene. Deretter
venter kvalifiseringskamper mot to lag, henholdsvis fra
Sogn & Fjordanene og Hordaland.
Og i følge ubekreftede rykter må trener Lotfi Lazaare
klippe av seg alt håret hvis laget går ubeseiret gjennom
seriespillet!

For øvrig har den samme Lotfi tatt med seg familen til
Avaldsnes og kjøpt seg hus på Håvik terrasse. Vi ønsker
hele familien velkommen til bygda.
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