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f å r    d u    i k k j e
m e n i g h e t s b l a d e t ?

Det siste året har det vore ein del
mistydingar mellom menighetsbladet
og Posten. Det er Posten som legg
bladet i postkassane og postboksane.
Av ein eller annan grunn er det mange
som ikkje har fått bladet.

Før haustnummeret fann me endeleg
ut av det. Men då dette haust-
nummeret skulle delast ut, var det
noko anna som glapp. Dette gjorde at
bladet kom sterkt forseinka til fleire
hundre av våre trufaste lesarar.

Me kan berre orsaka dette, og vona at
me no har fått rydda av vegen dei
tinga som har skapt problem.

Dersom du framleis ikkje får menighets-
bladet i posten, ønskjer me at du
melder frå til oss. Kontaktinformasjon
finn du ute i margen til venstre.

For menighetsbladet skal i prinsippet
delast ut til alle postkassar og
postboksar i Avaldsnes sokn.

En åpen himmel hvor engler sang og
danset — et tegn på en glede uten
forbehold og begrensninger.

Slik beskriver Bibelen virkningen av
Jesu fødsel.
– En åpen himmel
Det er ikke lenger en uoverstigelig
grense mellom himmel og jord.
Gud kommer helt nær — så nær som
et barn ved morens bryst.

Ved begynnelsen av alle ting var
himmelen åpen — i den betydning at
kontakten og fellesskapet mellom Gud
og det som var skapt, var uten brist.
Fellesskapet mellom mennesker var
uten angst og skam.

Senere hører vi om menneskene
utenfor Paradiset. De er blitt flyktninger
på jorden. Bror dreper bror. Livet er
blitt en kamp for å overleve. Og Guds
ansikt blir tegnet med en
fryktinngydende herskers ansiktsdrag.

Så forteller juleevangeliet om en
himmel som igjen er åpen.

Et barns fødsel vender våre historie

B i s k o p e n s    j u l e h i l s e n    t i l    m e n i g h e t s b l a d e n e

om. I det øyeblikk hvor grensen mel-
lom død og liv er så hårfin, begynner
menneskenes liv med Gud og hveran-
dre på nytt.
– "Frykt ikke!" — lyder englesangen.
– Fremtiden rekkes til oss i et ubeskyttet
og avhengig barn — en Gud utlevert i
våre hender.
– En Gud som gjør felles sak med alle
de redde barn og voksne som lider
overlast i verden.
– Et barn som utfordrer oss med sine
åpne sanser, sin nysgjerrighet og
mottagelighet:
– Vil du være med og leke og danse
og dele Guds gaver med alle de
andre Guds barn?
– Gud i Jesus Kristus, født som en av
våre, fletter sitt liv inn i våre liv og ber
oss følge på veien til gleder, fred og
forsoning.

"Herre, la din kjærlighet smelte frosne
sinn. La evangeliet tenne nytt håp i en
rastløs, splittet verden. La englesangen
fortsette i takk og tilbedelse på alle
tungemål: Ære være Gud i det høy-
este, og fred på jorden blant mennes-
ker som har Guds velbehag!"

En himmel åpnet seg over Betlehemsmarkene, over fattige, slitne
gjetere som en kjølig natt var samlet rundt et bål -  for å holde
varmen, for å holde villdyr borte



g u d s t j e n e s t e r e f o r m e n
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Kirkerådet vedtok 9. november 2008
en ny fremdriftsplan for Reform av
kirkens gudstjenesteliv. I stedet for å
fremme Ny ordning for hoved-
gudstjeneste i Den norske kirke med
salmebok og tekstbok for Kirkemøtet i
2009, legges denne omfattende saken
fram for Kirkemøtet 2010. Høringsin-
stanser og menigheter som opprinnelig
hadde frist til 31. januar 2009 for å avgi
uttalelser, får nå forlenget frist til 15.
september 2009.

utvidet høringsperiode for

Dette vil gi oss bedre tid som menighet
til å prøve ut de forskjellige forslagene
som ligger i reformforslaget.

     "Det er også en ny måte å arbeide
med gudstjenesten på, mer enn en
tradisjonell høring. Derfor har kirke-
rådet lyttet til ønsket om å gi mer tid til
prosessen", sier kirkerådsleder Nils-Tore
Andersen.

               av Helge S. Gaard

Søndag 5.oktober var
det 50-årsjubilantenes
dag  i Olavskirken.
Da var det 50 år siden
43 ungdommer ble
konfirmert i kirken.

                 av Tordis Hebnes (tekst)
Kåre Vold (foto)

5 0   å r
5 0 - å r s k o n f i r m a n t e n e

Konfirmerte i Avaldsnes kirke 5. oktober 1958

 1. Rolf Akselsen
 2. Leif Johan Bygnes
 3. Leiv Bygnes
 4. Harry Edvardsen
 5. Thor Levi Fjelde
 6. Åge Einar Fylkesnes
 7. Ingolf Hetland
 8. Birger Hjelmås
 9. Tor Odd Håland
10. Lars Sigmund Iversen
11. Aksel Jørgen Brostrup Kielland
12. Arne Kristiansen
13. Bjarne Ingolf Kvalvågnes
14. Jon Henrik Kvinnesland
15. Birger Matland
16. Elias Normann Odde
17. Kjell Wefring Olsen
18. Malvin Johan Olsen

Avaldsnes menighet inviterte jubilantene til  gudstjeneste  og  middag på
Karmel etter gudstjenesten.  De som deltok på konfirmantjubileet var:

Av disse er følgende døde:

 1. Rolf Akselsen
 2. Malvin Johan Olsen
 3. Bjarne Tollefsen
 4. Kjell Severin Vaaga
 5. Reidun Edvardsen
 6. Marit Haug Smørsgård

19. Steinar Pedersen
20. John Magne Snørteland
21. Bjarne Tollefsen
22. Magne Johan Torsen
23. Karl Johan Vaaga
24. Kjell Severin Vaaga
25. Karl Johan Aasland
26. Marie Birkeland,  nå Mæland
27. Thora Elise Bygnes, nå Bygnes Olsen
28. Reidun Edvardsen
29. Eva Johanne Hansen,  nå Vagle
30. Marie Hillesland, nå Langnes
31. Bodil Karin Johannessen, nå Olsen
32. Inger Johanne Endresen, nå Mortensen
33. Kirsten Synnøve Kvalavåg, nå Stokvik
34. Angela Gurine Langaker, nå Ottøy
35. Aud Solveig Leknes, nå Hagen
36. Mathilde Lie, nå Bårdsen

Sonja Henny Sivertsen
Marie Mæland
Åge Fylkesnes
Mathilde Bårdsen
Kirsten Sommersel
Lilly Ersland
Bjarne Kvalvågnes
Karl Johan Aasland

Marie Langnes
Leif Bygnes
Torodd Haaland
Kirsten Stokkvik
John Magne Snørteland
Elias Odde
Lars Sigmund Iversen

37. Kirsten Olsen, nå Løbøe Bokn
38. Kirsten Pedersen, nå Sommersel
39. Lilly Solveig Pettersen, nå Ersland
40. Sonja Henny Skeie, nå Sivertsen
41. Marit Haug Smørsgård
42. Solveig Alise Sundal, nå Størkersen
43. Ingeborg Laurentse Vaage, nå Olsen



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

nytt tilbud til 6-åringene i avaldsnes menighet

d å p s s k o l e
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Når barna blir døpt, får foreldre, faddere
og menighet et felles ansvar: å hjelpe
barna til å leve og vokse i den kristne tro.
Det er tenkt at de døpte barna skal gå
gjennom en trosopplæring i menighetens
regi; og nå starter vi dåpsskole for 6-
åringer. Denne består i 6 -7 samlinger fra januar til mars
2009.

Avaldsnes og Kvalavåg - onsdager 12:15
Håvik - mandager 13:10

Vi tilbyr oss å hente barna på skolen/SFO og bringe dem
tilbake til SFO etter at dåpsskolen er ferdig.

Hvert samvær (ca. 1,5 time) har et hovedtema med en
bibelfortelling. Samlingene vil også inneholde sang,
evt.forming, et enkelt måltid og lek.

Du som er 6 år vil få brev om dette i posten (ut fra menighe-
tens register).
Kjenner du noen som ønsker å være med selv om de ikke er
registrert hos oss, er de selvsagt velkomne!
Dåpsskolen er åpen for alle, også de som ikke er døpt!
Ta kontakt med menighetskontoret: tlf. 52 81 20 60

For mer info: www.avaldsneskirke.no
Gro Torunn Utvik
barne - og ungd.arb.

u t s t e i n    p i l e g r i m s g a r d

Pilegrimsgarden eies av Den norske kirke som har oppnevnt
en egen stiftelse, og skal være et stillhetens sted som viser
vei til Kristus. Vi kan nå tilby overnatting
- når du trenger å hente deg inn
- når du trenger nye krefter
- når du ønsker å komme tilsides
- når du ønsker å få klarhet i veien videre

Utstein Pilegrimsgard har 6 enkle rom klar for overnatting. I
den nyrenoverte kjelleren er det nå blitt lyse og lekre rom
med eget bad. Det er adgang til kjøkken i 1.etg hvor en
kan stelle seg mat selv. Nærbutikk er bare 300 meter unna.
Det stille rom i 2.etg vil bli ferdig utpå høsten.

Pris pr overnatting: min. kr 500. Rom kan bestilles ved hen-
vendelse til daglig leder for Pilegrimsgarden, Reidun Kylling-
stad, mobilnr 480 28773 eller www.utsteinpilegrimsgard.no.

Harald Ibenholt, fra riksantikvaren var på befa-
ring 24.september 2008. Han hadde en gjen-
nomgang av Olavskirken og skrev en rapport
etterpå.

I rapporten viste han til Nidaros Domkirkes Restaurerings-
arbeider som inneholder en god veiledning og progresjons-
plan for arbeidet med å ruste opp tårnet i kirken over tid.
Riksantikvaren konstaterte at vegger i kirkerom og kor har
stor slitasje og trenger kalking.  Administrasjonen i Avaldsnes
har satt av tiden 16.02.09 - 27.03.09 (6 uker) i håp om at
kalking kan utføres i denne perioden.  Tårnfoten må være
tørr før arbeidet kan utføres.
Det er engasjert et murfirma for å vurdere hvordan en skal
kunne fjerne eksisterende maling, kalk og sot på en slik
måte at ny kalk vil "sitte" på veggene.

Arbeidslederne ved kirkegårdene har sagt ja til å børste og
fjerne saltutslaget fra veggene i tårnet.  Saltet må fjernes slik
at det ikke blir liggende og tære på treverket i gulvet.
Riksantikvaren påviste saltforvitring på treverk som er festet
til muren.

Arbeidsleder Øyvind Grinde vil i vinterhalvåret følge spesielt
med på vanninntrengingen i tårnet og registrere dette, slik
at en kan tette der lekkasjen er størst.  Taket er fortsatt tett,
men skifer er blåst av og må legges på plass.

Annet restaureringsarbeid som skal utføres nå, er ny
"kjøkkenseksjon" bak alteret.  Kåre Limseth som er spesialist
på restaureringsarbeider og godkjent av riksantikvaren, har
fått oppdraget med å tegne ny seksjon.  I forbindelse med
dette arbeidet, skal det legges avløpsrør under gulvet.

Riksantikvaren anbefalte videre å rydde i "kapellet" og male
gangen foran toalettene.

Riksantikvaren foreslo – og var positiv til – en garderobe-
løsning på sørveggen  i tårnfoten som et godt alternativ til
lagring av utstyr, og stoler fra barnekroken.  Det må allikevel
søkes Riksantikvaren om tillatelse; slik er regelverket.

Etter bevilgning fra kommune/fellesråd som vi fikk i høst, vil
en nå gjøre en ekstra innsats med vedlikehold av Avaldsnes
kirke. Kirken er viktig for hele Karmøy, både for Karmøy
kirkelig fellesråd, og  profileringen av Karmøy kommune. Vi
gleder oss derfor over at vi er kommet så langt at det
foreligger en plan som riksantikvar og fellesråd er enige om.

o p p u s s i n g      a v
a v a l d s n e s     k i r k e
 – befaring med riksantikvaren

           av Kirkevergen

(Bildet viser typisk
skade på en vegg
i kirken)



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 ...

Kristian Utvik

Kristian Utvik har i mange år vært aktiv i søndagskolen og Karmelstyret.
Nå er han engasjert i Menighetsråd, Fellesråd og "Vi over 60".  Han er også
kontaktperson for Opplysningsvesenets fond og Prestegården på Avaldsnes.
Kristian er engasjert og konstruktiv i sitt store engasjement for
menigheten og vedlikehold av Avaldsnes Kirke.

r o s å   r o s å   r o s å

velkommen fra bygd og by til

s m å b a r n s t r e f f
- for deg mellom 0 - 6 år
- på Karmel ungd. - og bedehus, Avaldsnes
- hver 2. torsdag.

Starter 22. januar kl.10:00 - 11:30.
Ta med en voksen - og matpakke.
De voksne får kaffe og te.
Hilsen Else (diakoniarb.) og Gro Torunn (barne-og ungd.arb.)

menighetens loppemarked
 - går av stabelen lørdag 9. mai.
Sett i gang og spar på “lopper og lus” allerede nå, folkens!
Så snakkes vi til våren!

møter i menighetsrådet
Møtedatoer for Avaldsnes menighetsråd våren 2009 er ikke
vedtatt i det bladet går til trykk, men forslagene er:

28. januar
18. mars
22. april
10. juni

Møtene er åpne for publikum. Interesserte kan få saks-
papirer på menighetskontoret. Møtene er på menighets-
kontoret kl. 19:30.
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“Den store stjerna” blir
søndag 21. desember
fremført for 9. gang.
Konserten fremføres i
Metodistkirken kl. 11:00 og i
Avaldsnes Kirke kl. 19:30.
Julekantaten av Trygve
Bjerkrheim bygger på
juleevangeliet, men  for at
innholdet ikke bare skal bli
en fortelling om noe som
en gang hendte har
forfatteren aktualisert det
hele inn i vår situasjon.
Musikken er enkel og
folkelig i sin oppbygning.
“Den store stjerna” er et
musikkverk som på en
fortreffelig måte vil nå det store publikum med julens glade
budskap. Musikken er av Mons Leidvin Takle.
Det er koret Keryx som fremfører julekantaten. De har med
seg følgende aktører:

   Tekstleser: Eldbjørg Andreassen
   Solister: Jostein Osmundsen, Liv Olen Skorpe Sjøen
   Fløyte: Rose Elin Austad Nes
   Messinggruppe:

Odd Roar Hult, Berit Johanne Andsnes Folkedal
og Hilde Bjelland.

   Piano: Sissel Andsnes
   Dirigent: Steinar Andsnes

Grethe Austevik (t.v.), Sissel
Andsnes og Steinar Andsnes

familien andsnes drivkraften i den 9. oppførelsen av

d e n    s t o r e    s t j e r n a



w i t n e s s ! !

                       av Aase Osmundsen

f r i s k e     o g     k n a l l g r ø n n e ! !
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Dette er en frisk og veldig kjekk gjeng, som liker å synge og
ha det gøy i lag.
Dette bildet er tatt på "turen" vår i november.Vi hadde
overnatting på Karmel og hadde det helt topp!
Masse gøy med lek og latter, øving av årets julesanger og
fest med knallgod pizza.

Her er witness!!-gjengen i sine nye, flotte gensere.

Det aller beste var kanskje at vi ikke måtte bruke tida vår på
reisen til og fra.Her ble ingen bilsyke...
I witness!! er det plass til flere og de nye genserene har vi
bestilt noen ekstra av...
Vi samles på Karmel,Avaldsnes hver tirsdag kl 18.00-19.30.
Alle i 5., 6. eller 7.klasse er KJEMPEVELKOMMEN!!

Du er ansatt i menigheten som sivilarbeider – kan du enkelt
forklare hva jobben din går ut på ?
     - Jeg er ansatt for 12 måneder, og er vel den fjerde
sivilarbeideren i rekken i menigheten. Oppgavene er meget
varierte – alt fra å dirigere Testimonia til å henge opp lamper på
Karmel. I hovedsak er jeg med i barne- og ungdomsarbeidet i
menigheten, det vil si kor, klubb, speider og lignende.
     - Jeg har spesielt mye samarbeid med Sigrid, kateketen, i
forbindelse med ungdomsarbeidet. Ellers så har jeg jo mer eller
mindre å gjøre med alle de ansatte, og flere av de frivillige.
     - Jeg får ikke ordinær lønn, men dagpenger som utbetales av
siviltjenesten. Men menigheten betaler siviltjenesten for å ha
meg i arbeid, så indirekte kan en vel si at jeg er lønnet av
menigheten.

     - Det beste med denne jobben er at jeg får drive med
meningsfylt og givende arbeid på heltid, uten å ha mange ting
utenom å tenke på.

Hvorfor valgte du å bli sivilarbeider ?
     - Det er et alternativ til forsvaret, som gir militærnektere
anledning til å bruke førstegangstjenesten til å utføre samfunns-
nytting arbeid. I mitt tilfelle ungdomsarbeidet i menigheten, hvor
jeg har vært aktiv i mange år allerede, og trives godt.
     - Kravet til å bli militærnekter er at man har en pasifistisk
overbevisning. Dersom en blir erklært tjenestedyktig av forsvaret,
kan en skrive under på en søknad om fritak fra militærtjenesten.
Slik situasjonen er i dag, får alle som søker godkjent siviltjenste
som alternativ.

Kan du ta med deg erfaringer fra jobben som sivilarbeider
senere i yrkeslivet ?
     - Dersom jeg skal arbeidet med barn og ungdom i hvilken som
helst sammenheng, eller menighetsarbeid på andre måter, gir jo
siviltjenesteåret mange erfaringer som kan være meget nyttige.

Er dette noe du kan anbefale til andre sivilarbeidere, og hvorfor?
     - Det viktigste er vel å finne noe en selv tror en vil trives med.
For meg er dette helt utmerket, da jeg får jobbe mye med blant
annet ungdomsarbeid og musikk, og samtidig være med å
arbeide for Gud i min hverdag.

s i v i l a r b e i d e rt o r   s v e n   u t v i k
Tor Sven er ansatt som sivilarbeider i Avaldsnes menighet. Her forteller han litt om hva dette går ut på.

             av Elisabeth Lindaas Skeie

Tor Sven med sin nyinnkjøpte
stolthet -- en 1968 Fender
Precision fretless bass. Her på
øvelse med Witness!! (Ja, han
er med der også!)



                       av Kåre Vold
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Hvem er din arbeidsgiver?
     - Jeg er ansatt av Det Norske Misjons-
selskap og utsendt for å jobbe som
lærer og studentprest ved det teolo-
giske seminaret, FATEV, som tilhører den
lutherske kirken i Brasil.

Hvor i Brasil er det?
     - FATEV ligger i byen Curitiba i Sør-
Brasil. Curitiba er hovedstaden i staten
Paraná og er en by med ca 1,8 mill
innbyggere.

Hva er dine arbeidsoppgaver?
     - Jeg er først og fremst ansatt for å
være studentprest ved skolen. Det vil si
at jeg tilbringer mye tid i sammen med
studentene. Jeg har hvert år særlig
ansvar for 1.årsstudentene og prøver å
hjelpe dem i det de kommer og er nye
både ved skolen og i byen. Ellers
koordinere jeg den støtten og veiled-
ningen studentene trenger i løpet av
årene på Fatev. Jeg besøker student-
kollektivene, praksisstedene og har
individuelle samtaler, og dersom det er
nødvendig, henviser jeg studentene til
mer profesjonell veiledning. I tillegg
deltar jeg i studentrådet og arrangerer i
samarbeid med studentene elev-
kvelder, weekender, misjonsturer og
ukentlige gudstjenester på skolen.
Målet er å styrke og ivareta det sosiale
og åndelige livet ved skolen, bygge
relasjoner og skape et godt fellesskap
og studiemiljø. Men det inngår også i
studentpreststillingen å ha undervisning
innenfor mitt fagområdet. I år har jeg
undervist innen misjon, etikk, bibelfag
og praktisk teologi.

Hvor lenge har du igjen av ditt opp-
drag?
     - Jeg har en kontrakt med NMS på 4
år. Tanken er at jeg skal være her til
desember 2010.

Kommer du tilbake til Rogaland etter
dette?
     - Hehe, det er vanskelig å si, kanskje.
Jeg har ikke tenkt så mye på hva jeg
skal gjøre når jeg er ferdig her. Etter 4 år
i utlandet, har jeg rett til å jobbe ett år
for NMS i Norge, så det er en mulighet.
Ellers så har sommerjobbene som

vikarprest i Avaldsnes gitt lysten til å
jobbe mer som prest i Norge, og
Rogland er jo et flott sted!

Har du mye kontakt med venner fra
Norge?  Ofte besøk?
     - Jeg har mest kontakt med familien
min, men også med en del venner. Det
er litt vanskelig å følge med i alt som
skjer i Norge, men Skype, facebook og
mail er gode hjelpemidler. Foreldrene
mine, søsteren min og svogeren min var
her sist sommer og til jul kommer
mamma og pappa igjen. Og jeg har
også hatt en tante og onkel på besøk
og noen venner. Det er mange som
snakker om å komme, men jeg forstår jo
at det ikke alltid er like lett å få til. Til
påske neste år kommer en gjeng fra
Sørnes menighet i Sola på besøk, det
blir kjekt!

Er dere plaget av orkaner som "Gustav",
eller er været like fredelig som på
Karmøy?
     - Heldigvis er været fredelig i Brasil.
Det kan bli en god del varmere enn på
Karmøy og vi har langt flere dager med
sol og blå himmel. Men det en del
kanskje ikke vet, er at vi også har vinter
her i Sør-Brasil, og den kan være kald!
For et par dager siden snødde det flere
steder, og med hus uten varme og
isolasjon, er det bare til å kle godt på
seg!!

Er behovet stort for pengehjelp?  Hva
blir givermidlene i hovesak brukt til?
     - NMS har samarbeidet med den
lutherske kirken i Brasil i mange år. I
perioder har NMS hatt mange misjonæ-
rer i Brasil, men pr. i dag er vi få. Likevel
er NMS inne og støtter mange prosjek-
ter med pengehjelp. Den lutherske
kirken i Brasil er en tradisjonell kirke med
store utfordringer, og en kirke på leting
etter svar på hvordan den best mulig
kan være en kirke for det brasilianske
folket. NMS samarbeider med kirken i
møte med disse utfordringene. Det er
fremdeles behov for pengehjelp til Brasil
og pengene blir i hovedsak brukt til
istandsetting, ledertrening og utdan-
nelse. Ved å støtte Fatev, er du med på
å støtte at brasilianske ungdommer blir
utrustet og utdannet til å jobbe som

misjonærer både i Brasil og i andre
land. Mange av våre studenter drar til
de aller fattigste og vanskeligste
områdene i Brasil for å starte menighe-
ter og utfra menighetene drive diakon-
alt og sosialt arbeid.

Avaldsnes Menighet har det siste året
hatt gleden og nytten av studentene
Cirene og Edson fra Brasil.  Kjenner du
de nye praksis-studentene Daniele og
Liliane som kom til oss til denne høsten?
     - Jeg kjenner både Daniele og
Liliane. Daniele har jeg bare møtt noen
ganger, men hun er ei blid jente med
mye erfaring innen barne- og ung-
domsarbeid. Hun har bl.a. jobbet mye
med å arrangere leirer. Liliane kjenner
jeg bedre. Hun er fra Samambaia der
Anne og Bjarte jobbet og har de siste
årene vært student ved Fatev. Liliane
har vært i Norge tidligere og en del vil
kanskje kjenne henne igjen. Hun er ei
flott jente som det er lett å bli glad i og
har også jobbet mye både med barn
og ungdom.
Jeg synes det er flott at Avaldsnes
menighet ønsker å ta imot Hald-
studenter fra Brasil igjen. Daniele og
Liliane er nok både spente, glade og
nervøse. Det er et spesielt år for dem
med mange nye utfordringer, men jeg
vet at de vil bli godt ivaretatt i Avalds-
nes.

Hva er den største utfordringen i ditt
arbeid i Brasil fremover?
     - Den største utfordringen nå er
kanskje at jeg skal tre inn i funksjonen
som NMS-representant i Brasil fra og
med midten av desember. Jeg kjenner
meg ganske ny til å allerede nå bli
representant og ta på meg de oppga-
vene og det ansvaret som følger med
det. Men jeg tror også at det vil bli
spennende, og jeg vil helt sikkert lære
masse! Jeg har ikke så mye erfaring når
det gjelder å sette opp budsjett, skrive
rapporter og utarbeide søknader, så
vær gjerne med å be for meg når det
gjelder dette. Dessuten blir det en
utfordring å finne en grei balanse
mellom representantoppgavene og
arbeidet mitt ellers som studentprest og
lærer.

misjonærenemona dysjeland



varme og lys

 

LANG
REKLAME-
BAR HER
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s e i l e p r e s t e n
               av Helge S. Gaard

Kjell Svarstad er
opptatt av de

Skjærgårsdpresten og vikarpresten Kjell Svarstad
vil tilbringe jule- og nyttårshelgen i bukta neden-
for Olavskirken. Han blir i Rogaland i januar før
han setter kursen nordover strekk for strekk. Paral-
lelt med at han skal seile pilegrimsleden til Ni-
daros, skal han skrive bok om pilegrimsturen og
sine opplevelser langs kysten.

Seilepresten ombord på “S/Y Nedre
Himmerike” –  en 2006 modell 42 fot
Bavaria Cruiser.

historiske røttene i og rundt Olavs-
kirken. Han vil bruke litt tid i området
og han vil delta på gudstjenesten

Mørkt og kaldt ute, men lys og varme
inne. Her kunne en kjenne at en var
velkommen!
     Bordene var nydelig pyntet med
massevis av lys og engler. Og bordene
ble fylt opp av forventningsfulle
damer, invitert dit av Nord-Karmøy
Husflidslag og Avaldsnes menighet.
Dette samarbeidet skulle vise seg å
være svært vellykket!
     Travle damer fikk god hjelp til å

senke skuldrene og bare ta til seg og
nyte det.
     Inger-Johanne Stangeland delte
gode tanker omkring kveldens tema.
Hun kunne også fortelle om egne og
andres opplevelser av møte med – og
konkret hjelp fra – engler. Liv Olén
Skorpe Sjøen gav oss en god opp-
levelse gjennom sine englesanger.
     Til og med bevertningen var him-
melsk god denne kvelden. Det var
flere enn en som spurte etter oppskrif-
ten på kyllingsuppa som ble servert!
Etter maten ble det gitt mulighet til å
være med på et lite juleverksted.
Noen valgte å lage seg et julehjerte
eller et par engler, mens andre bare
koste seg med en kopp kaffi og koselig
prat.
     Da damene senere på kvelden var
på vei ut dørene, var det mange
glade ansikter å se og veldig mange
godord å høre.

TUSEN TAKK FOR OSS!!

1.januar der vi vil bli bedre kjent med
ham og prosjektet hans.
Vi ønsker ham velkommen til området
og Guds velsignelse over pilegrims-
turen.

varme og lys
i     h ø s t m ø r k e t

En mørk kveld i november strømmet damer i alle aldre til Karmel
og en kveld med engler som tema.              av Åse Osmundsen (tekst)

og Elisabeth L. Skeie (foto)



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
j e g     e r     f a d d e r

             av prostiprest Anders Kvalevåg

prestahjørna

KORT
REKLAME-
BAR HER
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Jeg er fadder. Eller gudfar. Her en dag fikk jeg i posten et hånd-
fast bevis på det. I nest siste uka i november kom det en pakke.
Den var egentlig ikke til meg, men til barnebarnet mitt, Marcus.

Det slo meg: Tenk
om alle døpte fikk
med seg alle disse
sangene.

“

Vi har jo sagt ja
til noe i kirken“

Jeg er fadder for ham. Marcus er to år
nå. Foreldrene hans spurte meg den
gang om jeg ville være fadder. Og
ikke nok med det, de spurte også om
jeg ville bære ham til dåpen. Det var
stas å bli spurt om det.  Men dermed
ble det også jeg som måtte svare på
vegne av oss som sto der ved døpe-
fonten. Og svaret var ja. Vi vil være
med å gi Marcus del i innholdet i den
kristne tro.

Det var dette jeg ble minnet om den
dagen jeg hentet posten. Marcus har
vi nemlig meldt inn i Dåpsklubben Tripp
Trapp. Da får han pakke tre ganger i
året. Nå var det julepakken som kom. I
pakken var det en vakker bok med
julefortellingen. Og en julekrybbe. I tøy
og filt. Det går an å flytte på figurene
som er festet med borrelåser.

forlaget.

Vi for vår del har valgt dette opp-
legget: Pakkene kommer først hjem til
oss. Så får barnet den av oss når han
kommer på besøk. Det er også vi som
betaler for de tre pakkene i året. Jeg
opplever at klubben er en hjelp til meg
og alle andre som er litt usikre på
hvordan vi skal være fadder nå for
tiden. Vi har jo sagt ja til noe i kirken
den gangen vi sto der framme ved
døpefonten. Og for min egen del er
dette noe av det viktigste jeg vil være
med å gi videre til neste generasjon.

Bøkene som kommer, er også veldig
fine og det er en glede å lese i dem
sammen med barnet.

Jeg er så glad for pakkene som
kommer fra Tripp-trapp-klubben.
Klubben hjelper meg til å være fadder
på en konkret måte.

Boken leste vi med en gang Marcus
kom på besøk til mormor og morfar.
Så fikk de boka med seg hjem.
Sammen med en fin CD-plate med
over 20 av de mest brukte salmene i
Familiegudstjenesten. Sangene var
friskt arrangert. De ble sunget av barn
og de høres veldig glade ut. Det slo
meg: Tenk om alle døpte fikk med seg
alle disse sangene. Det vil være et stort
løft for sangen i hjemmene og i menig-
hetene. Jeg håper foreldrene til
Marcus hører på CD-en i bilen når de
kjører den lange veien hjem fra oss
besteforeldre.

På nettstedet www.tripptrapp-
klubben.no leser jeg at klubben nå har
ca 7000 medlemmer i alderen 0 til 12.
Og at klubben er en del av IKO-

vi støtter sprell levende vi støtter testimonia



  u  d  s  t  j  e  n  e  s  t  eg 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 14.12.2008
3.s.i advent
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 14.12.2008
Menighetens julekonsert kl.18 i kirken

Søndag 21.12.2008
4.s.i advent
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer til Kristent Pedagogisk Forbund

24.12.2008 Julaften
Familiegudstjeneste kl.15
Helge Gaard
Avaldsnes barnegospel
Offer til Kirkens Nødhjelp

24.12.2008 Julaften
Familiegudstjeneste kl.16.30
Helge Gaard
Witness!!
Avaldsnes og Håvik skolekorps
Offer til Kirkens Nødhjelp

25.12.2008 Juledag
Høymesse kl.12
Helge Gaard
Nattverd
Kirkekoret
Offer til NMS og menighetens
misjons prosjekt i Curitiba, Brasil

Søndag 27.12.2008
Søndag etter Jul
Fellesgudstjeneste i Norheim kl.11

31.12.2008 Nyttårsaften
Midnattsmesse kl.23.15
Helge Gaard
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01.01.2009 Nyttårsdag
Gudstjeneste kl.12
Helge Gaard og Kjell Svarstad
Nattverd
Offer

Søndag 04.01.2009
Kr.åpenb.
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer
Kirkekaffe

Søndag 11.01.2009
1.s.e.Kr.åpenb.
Gudstjeneste på Karmel kl.17
Helge Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer
Kirkekaffe

Søndag 18.01.2009
2.s.e.Kr.åpenb.
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Sigrid Dysjeland
Nattverd
Keryx markerer sitt 25-års jubileum
Offer
Kirkekaffe

Søndag 25.01.2009
3.s.e.Kr.åpenb.
Gudstjeneste  kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer
Kirkekaffe

Søndag 08.02.2009
Såmannssøndag
Familiegudstjeneste
Helge Gaard
Sigrid Dysjeland
Dåp
5.kl. får bibel
Offer
Kirkekaffe

Søndag 15.02.2009
Kr. forkl.dag
Gudstjeneste kl.17 på Karmel
Helge Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer
Kirkekaffe

Søndag 22.02.2009
S. før faste
Gudstjeneste kl.11 (i kirken eller på
Karmel)
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer
Kirkekaffe

Søndag 01.03.2009
1.s.i faste
Gudstjeneste kl.11 (kirken eller Karmel)
Helge Gaard
Nattverd
Offer
Kirkekaffe

Søndag 08.03.2009
2.s. i faste
Gudstjeneste kl.11 (Kirken eller Karmel)
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer
Kirkekaffe

  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.

s p r e l l   l e v e n d e
14. desember     Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
27. desember     Søndagsskolens julefest på Håvik kl. 17:00.
11. januar       Sprell levende kl. 17:00 på Karmel.
18. januar       Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
01. februar       Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.

15. februar        Sprell levende kl. 17:00 på Karmel.
22. februar        Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
01. mars        Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.
08. mars        Sprell levende kl. 11:00 på Karmel.



f  a  m  i  l  i  e
døpte

14.09.2008
Vegard Austevik
Lene Eidland Jacobsen
Andreas Birkeland
Håkon Birkeland
Elida Østrem-Olsen  Jespersen
Sara Hoel
Milla Sjurseth-Vorre

05.10.2008
William Andreas Ellingsen Andriopoulos
Sofie Lyngstad
Frida Emberland Fossland
Leonora Sola Nernes
Harald Norum
Anne Marie Bruås Eriksen

12.10.2008
Benjamin Apeland
Kristine Waller Bårdsen

19.10.2008
Simen-Miliam Grindheim Johansen
Eliah Utvik
Ludvig Ringen Mæland
Celina Fylkesnes
Sara Haaland Ludvigsen
Mary Angelica Lande

26.10.2008
Isabella Magnussen
Arian Brakestad Tjoland
Torleiv  Tiseth Iversen

09.11.2008
Petter Stakkestad Koppernes
Celine Mathiassen Eikehaugen
Kevin Løften Hevrøy
Jone Waage Nilsen
Karen Marie Hegerland Naley

26.11.2008
Ole Adrian Sørdal

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

20.09.2008
Vibecke Drivenes Lodden og
Frode Lodden
Gry Carolin Svendsen og
Morten Torgersen

27.09.2008
Kristine Log og Karl Olav Melkevik

11.10.2008
Kristin Apeland og
Torgeir Marcelius Midtsæter
Siri Utne og Rune Wolhardt Kvale

18.10.2008
Britt-Heidi Berning Pedersen og
Oddbjørn Eide

23.10.2008
Tina Knudsen og Espen Holmstrand

døde

20.09.2008
Liv Pedersen  f. 1947

25.10.2008
Terje Johan Olsen  f. 1946

29.10.2008
Gyda Lande Egeland  f. 1925

06.11.2008
Ingeborg Kristine Waage  f. 1930

b  e  d  e  h  u  sb e d e h u s i n f o
karmel bedehus
(med forbehold om endringer i prog.)

08.01 Normisjonen          kl.19:30
15.01 Møte          kl.19:30
29.01 Misjonssambandet           kl.19:30

med ÅRSMØTE etterpå ca. 20:30
saker innen 08.01 til Bjørn Bruaset

05.02 Indre sjømannsmisjon      kl.19:30
14.02 Basar Karmel
19.02 Karmsund ABR-senter       kl.19:30
26.02 Sjømannskirken           kl.19:30
05.03 Gideon           kl.19:30

håvik bedehus
04.01 Bedehusmøte          kl.19:30
25.01 ÅRSMØTE          kl.18:00
08.02 Misjonssambandet          kl.19:30
12.02 Bedehusbasar          kl.19:00
22.02 ABR-senteret          kl.19:30
01.03 Misjon blant muslimer      kl.19:30
08.03 Israelsmøte          kl.19:30

visnes bedehus
29.12 Søndagsskolens julefest   kl.17:00
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
27.12 Julefest for hele familien
25.01 Årsmøte          kl.19:00
20.03 Bedehusutlodning          kl.19:00
20.-22.03 Bibelhelg på Sund bedehus

vi over 60
07.03 Visnes bedehus          kl.15:00
04.04 Karmel bedehus          kl.15:00
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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/kontorfullmektig
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
monadysjeland.blogspot.com

menighetsråd
Else Marie Steinkopf Hjelmås
mobiltelefon 473 64 653

kirkeverge
Marta 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

håndball senior:
– herrene med pangstart, mens damene sliter i sesongstarten
Damelaget vårt i håndball har fått en noe tøff start på årets sesong i 3. divisjon.
To seire og fire tap på de seks første kampene betyr at laget sliter i nedre del av
tabellen. Realistisk sett må vi nok kjempe for å beholde plassen. Årsaken er blant

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 .

stølås på plass som sivilarbeider!
Alexander Stølås (19 år) har nå startet som
sivilarbeider i Avaldsnes.

Han skal være i klubben fram til 3. novem-
ber neste år. Stølås (som han stort sett kalles,
siden A-laget har to Alexander på laget) er
egentlig Kopervikgutt. Han kom til Avaldsnes
som 16 åring og har siden spilt fotball -- de to
siste sesongene på vårt A-lag hvor han har
utmerket seg med en særdeles god
venstrefot. Og noen flotte skudd!
Arbeidsoppgavene til Alexander blir varier-
ende med alt fra kontorarbeid til oppgaver
ute på det flotte anlegget vårt, spesielt til
våren når baner skal merkes og plener skal
klippes. I tillegg skal han jobbe noe direkte
mot barn og ungdom, men aktivitetene er
noe uklare ennå. Men han kommer helt
sikkert til å hjelpe de yngre lagene under
trening tidlig på ettermiddagen.

Til høyre: En av de som virkelig står på for dame-
laget er Renate Håstø, som er toppscorer på laget.

årsmøte for 2009
Årsmøte i Avaldsnes Idrettslag avholdes 5.
mars kl. 19.00 på klubbhuset.
Har du saker som du ønsker årsmøtet skal
behandle må disse sendes til klubben
innen 21.02.2009.

ail trenger deg!
Har du lyst å bidra i våre styrer eller
utvalg?  Ta kontakt med leder av valgko-
miteen, Per Haavik tlf. 481 69 005 (e-post
pha@deepocean.no).

annet at vi har et ungt lag, og de eldre spillerne
sliter med å være med på bortekamper p.g.a. jobb
og familie situasjon (laget spiller mot lag fra Sør
fylket og Agder fylkene).

Herrelaget derimot har åpnet sesongen med fire
seire på fire kamper i 5. divisjon, og satser på
opprykk til 4. divisjon. Laget er inne i sin andre
sesong etter oppstarten i fjor høst, og har som
langsiktig målsetting å rykke opp i 3. divisjon.

Ønsker du å følge seniorlagene sine kamper finner
du kampoversikt på www.avaldsnes.no, håndball i
venstremenyen hvor du kan velge lag med kamp-
oversikt.

a-lag damer rykket opp i 2. divisjon
Gammelt nytt, men godt nytt kan ikke gjentas for ofte! Damelaget i fotball rykket
altså opp i neste års 2. divisjon. Der møter laget motstandere fra Rogaland,
Hordaland og Sogn & Fjordane. Dette betyr større utfordringer med blant annet
langt høyere reise- og dommerutgifter enn inneværende sesong. Følgende
motstandere får laget i neste års 2. divisjon; Fana, Kaupanger, Klepp 2, Lodde-
fjord, Nymark, Sandviken 2, Sola,  Stord/Solid/Trott (SST) og Åsane.

A-lag damer; bak fra venstre: Mia Alsaker, Eli Gloppen, Aud Bø, Charlotte Torve-
stad, Helene Clausen Haavik, Ann Helen Larsen, Jeanette Tvedten, Geir Heimdal
(Sportslig leder), May Vibeke Haaland, Mona Storesund Larsen, Terje Gloppen
(leder), Arnhild Øverland, Arne Utvik (leder), Ida Bø og Silje Kaldheim (oppmann).
Foran fra venstre; Jenny Worre Baardsen, Linn Rydningen, Nathalie Utvik, Kathrine
Andreassen, Karen Clausen Haavik, Line Bratthammer, Ragnhild Størkersen og
Ida Waage. Helt foran hovedtrener Lotfi Lazaare.

vi planlegger “Fotball Idretts FritidsOrdning” (FIFO)
Avaldsnes IL har nedsatt en gruppe som skal vurdere oppstart av fritidsordning etter
endt skoledag med hovedvekt på idrettsaktiviteter. Tanken er å tilby fritidsordning ut fra
idrettsanlegget vårt med bespisning, leksehjelp og fotball to-tre dager i uken. I utgangs-
punktet var tanken en ren fotball-fritidsordning for klassetrinnene 5-6-7. Disse har ikke
tilbud i dag. Dersom du har synspunkter på dette eller kan tenke deg å bidra, så ta
kontakt med oss på tlf. 52 84 33 06 eller ail@avaldsnes.no.

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


