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A1 GRAFISK KARMØY

forsiden

Marit Hauge Sanson (foto),
motiv: fra en gammel hage vest i havet,
nær Grønningen på Torvastad.
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Når jeg leser denne historien om
Sakkeus (Lukas 19, 1-9), kan jeg rent
personlig sette meg inn i hvordan det
er å være liten av vekst. Det har aldri
vært noe stort problem for meg, og
jeg ser mange interessante ting i hans
liv som vi kan ta med oss inn i våre liv i
dag.

Han var en veldig rik mann og ønsket
å treffe Jesus Kristus. Han var rik, og
hadde mye et menneske kunne eie
rent materielt. Samtidig ville han bli

kjent med Jesus, for hans åndelige liv
var fattig, og han ønsket å se ham for
enhver pris (han klatret opp i et tre).

Vi har mange ting å lære av Sakkeus.
For det første at det bør være et dypt
behov hos oss å lete etter Gud. Vi bør
ikke gi opp det vi ønsker, og vi bør først
og fremst være åpne for forandringer
og la oss forandre av Gud.

Jesus ropte på Sakkeus ved å bruke
navnet hans uten at han noen gang
hadde truffet ham før. Han kjenner oss,
vet godt hvem vi er, og lar seg alltid
finne for dem som ønsker et personlig
og nært forhold til ham. Selv om vi er
syndere, for det er vi, kan vi komme til
Gud gjennom hans sønn, og vinne
livet. For Han kom til jorden for å hjelpe
syndere som meg og deg til å bli rett-
ferdige for Gud. Det Gud venter av oss
er anger for våre feil, forandring av
livet og så kan frelsen skje på samme
måte som hos Sakkeus.

“Nå forsøkte han å få et glimt av Jesus, men han var for liten til å
kunne se over de andre som stod der. Derfor løp han i forveien og
klatret opp i et morbærtre. Da Jesus kom forbi, så han Sakkeus og
ropte navnet hans. Sakkeus, sa han, skynd deg! Kom ned! For jeg
skal være gjest i huset ditt idag.” Luk 19,3-5

Biskop Ernst Baasland har søkt avskjed
fra sitt embete som biskop i Stavanger
fra og med 15. juni 2009.

Baasland vil være tilbake i tjeneste
som biskop i april, mai og til medio juni.
I denne tiden vil han gjerne ta avskjed
med menighetene i bispedømmet.
Han vil ha tre bibelforedrag i Hauge-
sund  i Vår Frelsers kirke onsdag
22.april, onsdag 6.mai og onsdag
20.mai. Dette er åpne arrangement
på kveldstid og vårt prosti er med-
arrangør.

 2.pinsedag 1.juni kl. 11 blir det
avskjedsgudstjeneste i Olavskirken for
Karmøy prosti. Vi vil utfordre flest mulig
til å sette av dagen, bli med på
gudstjenesten og være med på
kirkekaffe på Historiesenteret etter
gudstjenesten. Alle menighetene på
Karmøy blir invitert til gudstjenesten.

baasland tar avskjed
____Foto: Kirkens informasjonstjeneste

Fra uttalelse gitt av Bispemøtets
arbeidsutvalg:

Biskop Ernst Baasland har søkt
avskjed fra sitt embete i Stavanger
bispedømme. Med sin avskjeds-
søknad har han tatt konsekvensen
av den vanskelige og uholdbare
situasjonen som oppstod med store
økonomiske tap for mange.
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               av Kåre Vold

b i s p e n o m i n a s j o n e n
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Omtrent 3000 personer i Avaldsnes
menighet vil ha rett til å avgi sin
stemme ved kirkevalget dette året.
      4,2% av medlemmene i Den norske
kirke deltok ved menighetsrådsvalget i
2005.  85% av kirkens medlemmer
hadde i år 2000 ikke noen gang stemt
ved menighetsrådsvalg.  20% av
medlemmene visste ikke at det fantes
menighetsrådsvalg.  Dette har vi tenkt
å gjøre noe med i år.
      Valglokalet blir i år i umiddelbar
nærhet av kommunens valglokaler.  Vi
håper at dette kan bidra til økt valg-
deltakelse.  Stemmerettsalder er nå 15
år.  Det er også innført utvidet periode
for forhånsdstemming, 10. august - 11.
september.
      Menighetsrådet har nå sendt brev

til kandidater som vil bli forespurt om å
stille til valg.  Menighetsrådet består av
8 medlemer og 5 varamedlemmer, og
det har 6-8 møter i året.
      Når du er med i menighetsrådet får
du være med å bestemme hvilke
visjoner og mål menigheten skal ha.
Menighetsrådet er menighetens
styrings- og strategiorgan og har derfor
et særlig ansvar for det som skjer i
menigheten.  Menighetsrådet skal
være med å skape en levende kirke
som er åpen for alle.
      Alle vil få tilsendt valgkort i august.
Vi håper at flest mulig benytter sin
mulighet til å stemme i kirkvalget 2009,
slik at vi kan få en valgdeltakelse på
over 10% i Avaldsnes menighet.  Vi
trenger din hjelp til å nå dette målet.

13. og 14. september er det valg til både menighetsråd og bispe-
dømmeråd. For første gang foregår det valg i alle landets menig-
heter samtidig som stortingsvalget.

Kirken er
et meningsfylt møtested
for alle.

Kirken er
din medvandrer
i glede og sorg.

Stavanger bispedømmeråd har nominert følgende personer
til embetet som Stavanger biskop (i alfabetisk orden):

Ludvig Bjerkreim, 54 år,
prost i Sandnes.

Øystein Bjørdal, 60 år,
domprost i Molde.

Erling J. Pettersen, 58 år,
sokneprest i Nordstrand.

Svein Arne Theodorsen,
53 år, prost i Sunnhord-
land.

Kjetil Aano, 59 år,
generalsekretær i Det
norske misjonsselskap.

Stavanger bispedømmeråd har nominert fem kandidater
til å bli ny biskop i Stavanger bispedømme. I etterkant av
dette er det kommet mange reaksjoner, og det er blitt reist
spørsmål rundt det arbeid som bispedømmerådet har
gjort. Arbeidet med nominasjonen forløp slik:

Bispedømmerådet fikk ved årsskiftet i oppdrag av Kultur-
og kirkedepartementet å nominere 3-5 kandidater som
biskop i Stavanger bispedømme. Blant bispedømmerådets
medlemmer var det enighet om at en skulle tilstrebe en
liste av nominerte av begge kjønn.

I første runde ble 120 foreslåtte kandidater vurdert. Etter
en omfattende prosess i rådet ble 22 menn og 12 kvinner
spurt om å la seg nominere. 14 menn og 3 kvinner svarte
positivt på dette. Disse svarte skriftlig på en rekke spørsmål,
før et utvalg av dem ble innkalt til intervju og referanser
ble innhentet.

Reglementet for nominasjon av biskop sier at avstemmin-
gen i bispedømmerådet skal skje ved hemmelig, skriftlig
valg. De som fikk flest stemmer var alle menn.

Kilde: leder bispedømmerådet, fra www.kirken.no/stavanger.
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loppemarked på karmel
LØRDAG 9. MAI blir Karmel fylt opp med “lopper og lus”,
Sanitetshuset  fylles med mat og kaffi, og ALLE er velkomne
til å gjøre “gode kjøp” og til å  treffe kjente og ukjente :-)
Ein ting e loppene, men det e jo så kjekt å treffa folk!
Men for å få dette i stand, trenger vi LOPPER i haugavis!!
Hva vil vi ha??  Kopper og kar, møbler, elektriske artikler,
duker, håndklær,dynetrekk, allslags  tekstiler, (ikke klær)
pynteting og nips, verktøy, sykler .. det du ikkje ser mon i,
gjør heilt sikkert nåken andre :-)
Du kan levere lopper på Karmel. Hvis du ønsker at vi skal
hente, ringer du 52 81 20 60 på hverdager kl.08.00-15.30.

Vi håper på STOR oppslutning!

kvinnekveld i kvalavåg
Det er duket for nok en damekveld i menighetsregi – denne
gang i samarbeid med kvinneforeningen i Kvalavåg :-)
TORSDAG 26. MARS KL.19.30 møtes damer fra bygd og by og
i alle aldre på Kvalavåg grendehus.
Helga Kvamme snakker om farger, Karmøy motesalong viser
vårens nyheter, Ellinor Bårdsen synger og spiller, salatbuffet,
avslutning til ettertanke. Dette må du ikke gå glipp av! Entré
kr 50,-.
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har du en grav i karmøy?
Kommunestyret har vedtatt ny festeavgift for gravsted.
Fra 1. januar er årsprisen 50 kroner pr grav. Festeavgiften
faktureres for 10 år med 500 kr for enkelt, og 1000 kroner for
dobbelt gravsted. Første grav i et nytt gravsted er ikke
avgiftsbelagt i fredningstiden som er 20 år. Ledig grav til
f.eks. ektefelle faktureres forskuddsvis pr 10 år.

Alle graver skal ha en
fester.
Kirkevergen vil i tiden
framover sette ut små
merker på de gravene
som ikke har registrert
fester. Om ingen etter-
kommere melder seg, vil
gravstedet bli slettet.

h j e l p     o s s
Skulle du være eier av – eller kjenne til noen som kan ha –
bilder, avisutklipp eller filmopptak av gamle Carmel bede-
hus eller f.eks. fra byggetiden til Karmel ungdoms- og
bedehus, er vi interesserte i å høre fra deg. Vi ønsker å få
lov til å ta kopi av disse og samle det i en mappe for arkive-
ring. På denne måten kan vi få samlet viktig historie som kan
være til nytte og glede for andre.
Ta kontakt med oss:
Magne Fossmark:

tlf. 52842751
mail: mfossmark@online.no

Kristian Hausken Utvik;
tlf. 52842445
mail: kristian.hausken.utvik@a-utvik.no

Bed som ikke stelles kan fjernes og tilsåes med plenfrø, selv
om graven har registrert fester.

Festetiden for et gravsted er inntil 80 år. Ønskes gravstedet
bevart utover perioden, må festeren sende begrunnet
søknad om utvidet festetid.

Vedtektene for Kirkegårdene i Karmøy ligger på
www.karmoykirken.no . Kontakt kirkevergekontoret
52857127 dersom du ønsker vedtektene tilsendt, eller om du
har spørsmål om graver og kirkegårder.

                Kirkevergen

p å s k e s a n g k v e l d
Det blir felles sangkveld for Avaldsnes, Norheim og Torva-
stad menigheter 2.påskedag kl.19 i Torvastad kirke. Mange
kjente og kjære påskesanger står på programmet, samt et
par nye. Medvirkende aktører på fiolin, fløyte, piano og
orgel. Dessuten solist og forsangere - men aller mest felles-
sang! Ta turen til Torvastad denne kvelden, og opplev
påskejubelen og fellesskapet i sangen – og kirkekaffen
etterpå.

Det er tidligere planlagt at kirken ville bli stengt p.g.a oppussing inn-
vending i febr/mars. Nå viser det seg at det kreves mer planlegging
og at det vil koste mer enn før antatt. I stedet for 6 ukers arbeidspe-
riode, antydes det nå 6-7 måneder. Dermed blir ikke kirken stengt i
vinter; vi vil komme tilbake til gjennomføring av prosjektet.

Avaldsnes kirke trenger - blant mye annet - ny kalk på innerveggene.
Det er ikke første gangen, så for en god del år siden ble det påført
moderne maling, blant annet "struktur-maling" som hadde den egen-
skapen at veggen ble så tett at "naturlig" fuktighet i muren ble stengt
inne. Dette har resultert i at både maling og kalk har løsnet fra un-
derlaget, og når veggene nå trenger vedlikehold, medfører det
svært mye arbeid og store utlegg.

Olavskirka er som kjent fredet, og Riksantikvaren forlanger dermed
at arbeidet blir gjort forskriftsmessig, med gamle teknikker.

Den gamle malingen kan være enkel å "plukke" av, men de skadde
kalklagene må fjernes svært varsomt så ikke kalkpussen bak og evt.
stein under blir skadd. I Stavanger har Riksantikvaren godkjent en
metode der det “sandblåses” med ispartikler av CO2. Ispartiklene
sliper ikke, og de fordamper ved vanlig romtemperatur, så det blir
heller ikke vannsøl. Det videre arbeidet må gjøres på "gamlemå-
ten".

Før man kan starte opp med et så omfattende arbeid, må alle løse
ting tas ut, og større ting - som orgel, preikestol, alterring og benker
kles inn. På grunn av det fine støvet må innkassingen være nær-
mest hermetisk.  Kirken vil måtte være stengt mellom 6 og 7 måne-
der mens arbeidet pågår.

Når restaureringen kan utføres er svært avhengig av om når det
bevilges penger til prosjektet.

k a l k i n g     a v     o l a v s k i r k e n
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vi gir ei rose til ...

Kolbein Skeie

som har vært svært aktiv i bedehus og kirke, f.eks. var han med og bygget Karmel på
dugnad. Kolbein har vært med i eldrearbeidet i en årrekke, og er veldig hjelpsom med
praktiske ting på Karmel. Han snekrer og skrur, rensker takrenner og fikser kraner. Og
ikke minst – han er så lett å be om en tjeneste.

r o s å   r o s å   r o s å

s m å b a r n s t r e f f
HVER TORSDAG I PARTALLSUKER KL.10:00 - 11:30
på Karmel ungdoms- og bedehus.

– startet opp i januar, og har hatt godt frammøte av barn
fra 0 til 3-4 år sammen med mødrene sine.
Vi leker og synger sammen og det blir også tid til å drikke
kaffe /te og spise medbrakt niste.

Hyggelig samvær for store og små som er hjemme på
dagtid!

VELKOMMEN

møter i menighetsrådet
Møtedatoer for Avaldsnes menighetsråd våren 2009:

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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– er tittelen på årets musikal fra oss i Testimonia, som har
premiere den 28. mars i Avaldsnes kirke.
Musikalen handler i bunn og grunn om hvilken rolle Jesus
har i våre liv.
Er vi flinke nok til å involvere ham eller høre etter når vi
trenger Jesus mest?
Dette er i alle fall tilfelle for de tre ungdommene vi møter i
musikalen, hver av dem blir møtt av hver sin situasjon hvor
de må ta valg som kan være vanskelige å ta. Altså en
musikal som både ungdom og voksne kan kjenne seg igjen
i. Det vil bli en kveld fylt av masse god musikk, dramatikk og
latter.
Og viktigst av alt, DU er invitert og alle vi fra koret håper at
du kommer (ta gjerne med deg noen), og deler denne
opplevelsen med oss.
Hilsen oss i Testimonia!

Forestillinger kl. 17.00 og 19.30.

Pris: 80,-/50,- (200,- for famile)

t a l l e n e s     t a l e
Noen tall fra givertjenesten i Avaldsnes menighet  2008
(2007 i parentes):
Antall faste givere var 44 (46).
Innkommet fra givere kr 178.200,- (178.450,-).
Totale lønnskostnader kr 266.202,- (217.491,-).

Noen tall fra statistikken 2008 (2007 i parentes):
Døpte: 104  (71)  fra egen menighet 56 (39).
Ekteskapsinngåelser: 51 (45)  bosatt i menigheten  12 (8).
Konfirmerte: 62.
Døde: 25.



d å p s s k o l e
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s k o l e

–     h v a     e r     d e t ?

 å p
d å p s s k o l e

15 kjekke 1.klassinger meldte seg på 6 samlinger (1,5 time) -
med avslutningsgudstjeneste 15.mars. Barna ble hentet på
SFO eller møtte opp på Karmel etter skoletid. Ferske rund-
stykker gikk ned på høykant, før vi samlet oss til sang og
fortellingsstund. Skapelsen, dåpen, påskevandring, Jesus
som den gode hyrde, er noen av temaene vi tar opp.

Engasjerte og ivrige barn fulgte godt med, og etterpå
hadde vi en aktivitet i forbindelse med det vi hadde hørt

MARIE:
1.  Det e' kjekt! Den kjekkaste
     skolen eg går på, kjekkare
     enn skole og musikkskole
     - men ikkje kjekkare enn
     bursdagsselskap! Det e' gøy
     å hørra om Jesus og Gud.
2.  Me tegne og leke med ting.
3.  At Gud elske heile verden
     og at eg aldri e' aleina!

d å p s s k o l e     –      f r a     b a r n e m u n n

Når barna blir døpt får foreldre, faddere og menighet et felles ansvar: å hjelpe barna til å leve og
vokse i den kristne tro. Ut fra dette har vi nå holdt DÅPSSKOLE i Avaldsnes menighet.

s p ø r s m å l e n e
1.  Hva synes du om dåpsskolen?
2.  Kan du fortelle litt om hva dere gjør?
3.  Hva har du lært?

KRISTOFFER:
1.  Det e' gøy. Gøy å gjør ting
     og tegna.
2.  Me synge og sånn.
3.  Eg vett ikkje ...

MARGRETE:
1.  Det e' gøy - ganske, ganske gøy!
     Gøy å leka med plastilina, synga,
     tegna og leka med det du har fortalt
     om!
2.  Me leke med plastilina, og så spise
     me først.
3.  At Jesus skapte verden, og me har
     lært om dåp og ka presten seie når
     det e' dåp - og eg har vært framme
     når nåken blei døpt!

ÅSMUND:
1.  Det e' gøy. Gøy når me spise
     og gøy å vær i samling.
2.  Me spise frukt.
3.  At me får lys når me blir døpt!

Ikkje kjekkare enn
bursdagsselskap!“

om. Det var spesielt spennende å døpe dukken da vi
hadde snakket om dåpen! Plastilin var også en populær
aktivitet.
Samlingene ble avsluttet med bønn og velsignelse.

Vi håper dette kan bli et årlig tilbud til alle 6-åringer, som en
hjelp fra menigheten i trosopplæringen vi har ansvar for når
barna døpes! Men vi ønsker å presisere at dåpsskolen også
er åpen for barn som ikke er døpt!

                 av Gro Torunn H. Utvik



s k a t t e j a k t
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Med sjørøverhatt på hodet – og ved
hjelp av gullkikkert – fant vi fram til mye
spennende i kirken som vi fikk se
nærmere på.
     – Og selvsagt fant vi en skattekiste
med innhold!!

Blir du 4 år i 2009?
Da kan du få bli med på skattejakt
onsdag 15.april kl.17-18!!
Bibelen får du på gudstjenesten 19.
april kl.11.00.

Alle som er døpt/registrert i Avaldsnes
menighet født i 2005 vil få invitasjon i
posten. Men vi vil understreke at
invitasjonen gjelder alle som er født i
2005, døpt eller ikke - og er du
nyinnflyttet, har vi kanskje ikke fått
registrert deg hos oss.
Derfor håper vi du møter opp selv om
du ikke skulle ha fått brev - hvis du har
lyst!!

s k a t t e j a k t
i    a v a l d s n e s    k i r k e

Ivrige skattejegere på 4 år fikk i begynnelsen av desember bli litt
bedre kjent med kirken vår. Skattejakten ble holdt i forbindelse
med den årlige utdelingen av Barnebibel til alle 4-åringer i menig-
heten.

                 av Gro Torunn H. Utvik
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              av Åse Osmundsen

2 5     å r
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k o k k e k a m p ! !                av Åse Osmundsen

Med sang og god mat ble både koret og dirigenten feiret. I
alle 25 år er det Sissel Andsnes som har ledet koret som
både pianist og dirigent. At hennes innsats blir satt pris på
var tydelig denne kvelden. Både gaver, varmende ord og
stående applaus vitnet om det. Stor takk ble også rettet til
Steinar Andsnes som mange ganger gjennom disse årene
har vært med som dyktig dirigent og instruktør. Det ble sagt,
og applaudert av alle, at koret er ekteparet Andsnes en
STOR takk skyldig. Diskusjonen om hvor den store utelykta,
som ble gitt som gave fra koret, skulle stå startet allerede på
talerstolen. Vi regner med at de er blitt enige om det og
håper at de tar takken til seg og blir inspirert til videre innsats
i mange år ennå!

Mandag 16.februar ble koret Keryx feiret med flott fest på Håvik bedehus. Festen ble arrangert fordi
koret fylte 25 år omtrent på denne tida...

Da koret ble startet for 25 år siden var det Sigrid og John
Dysjeland som var pådrivere. De ønsket seg et kor for de som
var "vokst ut av" Testimonia. Sissel, som den gang var små-
barnsmor med minstejenta av fire unger, på bare 1 år, måtte
"lokkes" litt til oppgaven, kan Sigrid fortelle. Siden er det blitt
25 år og Sissel er fremdeles "limet" i koret.

Gjennomsnittsalderen for korets medlemmer er nok gått noe
opp siden starten, men la oss sitere litt fra en av gruppa
Vamp sine sanger; "Det gror kje mose på stein som rulle..."

 Koret "rulle" videre med nye oppgaver – og ganske sikkert
også nye, litt større prosjekter. Nye medlemmer, uansett
alder, er velkomne til å være med i et kor med mye sang-
glede og et fellesskap det er godt å være !!

Grisen på bildet er laget av vaniljeyoghurt, ritz-kjeks, chili,
avocado, krem og sjokolade!!
Den var en av mange kreative retter på "KOKKEKAMPEN"
som nylig var programmet for en jentespeidersamling.
Gruppa som laget den vant "oppfinnsomhetsprisen" og det
er fortalt at den også smakte godt, tross litt uvanlig
sammensetting av ingredienser ...

Steinar og
Sissel Andsnes

Keryx i 80-tallsutgave.



misjonærene

                       av Gaute Sanson
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Hva er arbeidsoppgavene dine?
   - Det er å være veileder og medar-
beider på Lovsangshjemmet.
Jeg jobber to dager i Lovsangs-
hjemmets barnehage. Der deltar jeg i
det daglige arbeidet og veileder
lærerene når det er behov for det. To
ettermiddager jobber jeg på aktivitets-
senteret på samme plass. Der har jeg
ansvar for engelsk og kunst. I tillegg
underviser jeg i engelsk for de eldste
barna på Immanuel daghjem en gang
i uken. Sammen med en kollega har
jeg ansvar for å legge til rette for og
veilede voluntører og studenter som
jobber på Lovsangshjemmet og
Immanuel daghjem. Jeg bruker en del
tid på planleggingsarbeid og på å
oppdatere Lovsangshjemmets blogg
og med å svare på mail fra Norge.

I etterpåklokskapens lys: er misjonær-
jobben din slik du trodde den skulle
bli?
   - Ja. Jeg hadde en drøm om å jobbe
med barn som har det vanskelig og på
Lovsanghjemmet får jeg gjort det.

Hvor lenge har du igjen av oppdraget
ditt?
   - Jeg er gift med en thai og foreløpig
bor vi her i Thailand. Det er usikkert når
vi flytter til Norge – eller om vi noen

gang vil gjøre det. Dersom vi velger å
flytte til Norge, er det naturlig å bo-
sette seg i Rogaland siden familien min
bor der.

Har du mye kontakt med venner fra
Norge?
   - Jeg har noen gode venner i Norge.
Kontakten med de varierer, men jeg
prøver iallfall å besøke de hver gang
jeg er i Norge. Vi har også noe
mailkontakt. Siden vi bor i et turistland
får vi en del besøk, både av venner og
bekjente. Det er veldig kjekt!

Er dere plaget eller påvirket av de-
monstrasjoner, regjeringskrise og sosial
uro?
   - Det har jo vært mange demonstra-
sjoner her i Bangkok den siste tiden,
men nå er det roligere. Vi har ikke blitt
spesielt plaget av det. Vi lever våre liv,
men tar forhåndsregler og holder oss
unna plasser hvor demonstrasjoner
pågår. Den Norske Ambassaden gir oss
beskjed i situasjoner hvor en må ta
spesielle forhåndsregler.

Er behovet stort for pengehjelp?
   - Ja, det er stort behov for penge-
hjelp.
Penger som går til Lovsangshjemmet
og Immanuel daghjem blir brukt til den

daglige drift av barnehagene, til mat,
melk, lønninger til de ansatte etc.
Noen av pengene går også til lønn til
misjonærer som jobber på Lovsangs-
hjemmet.

Hva er den største utfordringen i ditt
arbeid i Thailand framover?
   - Vi har satt oss et mål  å jobbe for et
enda bedre samarbeid med forel-
drene til barna som bruker Lovsangs-
hjemmet. Dette fordi vi ser at i de
tilfellene vi klarer å få til et godt
samarbeid med foreldrene så er det
en mye større sannsynlighet til at
barnet tar en utdannelse. Dersom et
barn tar en utdannelse så vil barnet og
familien få en mye bedre framtid. Å få
til dette samarbeidet er en stor utfor-
dring da mange foreldre i slummen
virker likegyldige til hva barna holder
på med.

Er det noe annet du vil meddele oss?
   - Jeg vil  bare si tusen takk til Avalds-
nes menighet som er med å støtter
arbeidet vårt økonomisk og som støtter
oss gjennom bønn.
Jeg har nettopp hatt besøk fra noen i
Avaldsnes menighet, og det var veldig
kjekt å få vise noen av dere hva vi
holder på med.

anne storstein haug
Menighetsbladet avslutter sin lille serie om misjonærene "våre" med dette portrettet av Anne Storstein Haug. Hun
er ansatt i Det Norske Misjonsselskap, og arbeider i Klong Toey-slummen i Thailands hovedstad Bangkok.
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Det var Keryx som arrangerte konser-
ten. Koret har 25-årsjubileum i 2009.
Haldis hadde med seg mannen sin,
Asle, som spilte trompet, mens Sissel
Andsnes trakterte pianoet.  Ellinor
Bårdsen fremførte 4 sanger av Haldis
Reigstad som hun har satt melodi til.
Hun hadde med seg egne musikere:
Gunnar Sjøen på trommer, Gaute
Sanson på bass og Carola Syre på
piano.

Menighetsbladet stilte noen spørsmål
til Haldis Reigstad før konserten:

Hvor gammel var du da du begynte å
skrive?

     – Jeg har skrevet på rim fra jeg var
ganske liten, men har aldri samlet på
dette.  Det er jeg litt lei meg for. Jeg
skrev etter hvert mange prologer, men
ga ikke ut diktsamling før jeg var 48 år.
(1987)

Hvor ofte får du inspirasjon til å skrive?

     – Det kan ofte gå lang tid mellom

hver gang jeg skriver noe.  Så er det
perioder der jeg skriver mye.  Det
drypper tanker i hodet hele tiden.  Av
og til renner det ut.  Inspirasjonen kan
komme i møte med mennesker, eller i
naturen.

Reiser du mye rundt og fremfører det
du har skrevet?

     – Jeg reiser mye, spesielt om våren
og høsten.  Jeg er mest i bedehus og
kirker, men det hender ofte at jeg blir
invitert i forskjellige klubber og forenin-
ger.  Jeg var nylig i Rotary.

Har du ny bok på gang?

     – Jeg har ikke konkrete planer om
ny bok enda, men har nok stoff.

Hvilke av dine sanger har betydd mest
for deg?

     – Det er svært vanskelig å si.  Jeg er
glad i alle, men det er klart at "Tett ved
sida mi går Jesus" har fått stor opp-
merksomhet.  Alle sanger har sin egen

e i    r o s e    t i l    d e g
haldis reigstad i olavskirken

1. februar var det konsert i en nesten fullsatt kirke med Haldis
Reigstad. Konserten hadde tittel «ei rose til deg» etter Reigstads
nyeste diktsamling.

Haldis Reigstad blir 70 år i november.
Hun har gitt ut 16 diktsamlinger.
Diktene hennes er mest strofiske og
egner seg godt til sanger, og mange
har skrevet melodier til dem.  Natu-
ren, menneskelivet og den kristne tro
er tema for diktene.  Bøkene hennes
har kommet i store opplag og hun
har solgt 85 000 bøker på 20 år.
Hennes sang "Tett ved sida mi går
Jesus" er kommet med i salmebok-
tillegget Salmer 1997.

                       av Kåre Vold

bakgrunn, men jeg vil spesielt trekke
frem "Utvald i Kristus" og " I fred kan eg
sova".

Hvordan skal du feire 70-årsdagen?

     – Jeg vil nok ta en reise med fami-
lien og i tillegg blir det feiring hjemme.

Asle Reigstad, trompet. Sissel Andsnes, piano. Haldis Reigstad. Ellinor Bårdsen, tonesetting
og sang.
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LØRDAG  25.04.2009   kl.11:00

Audun Larsson Kleveland
Andreas Pedersen
Bjørn Tore Hovland Pettersen
Christian Severinsen
Christoffer V. Stokke
Ellen Serine M. Fosen
Einar Utvik
Helena Olsen
Håkon Midthun Kolstø
Martine Aase Vaage
Magne Harald Thorvaldsen
Tore Haugland
Trond Daniel Wessel Thorvaldsen
Kathrine Knutsen
Torbjørn Halleland
Ole-Michael Vestly Grindheim

LØRDAG  25.04.2009  kl.13:00

Ben Einar Berdinessen
Camilla Larsen
Cathrine Erga
Cathrine Pedersen
Cecilie Kalstø
Chris Andre Lundegaard Kristoffersen
Enya Amundsen Isaksen
Glenn Inge Raknes
Julie Kraft Nygaard
Kristoffer Espeland
Lene Osen Osnes
Lisa Karlsen
Ole-Andreas Vega
Silje Kalstø
Svein Arne Pedersen
Tormod Anzjøn Stange
Vegard Sørvaag
Victoria Bakkevig Lerdal
Marte Stakkestad

SØNDAG 26.04.2009 kl.10:30

Grethe Vannes
Jan Inge Reistad
Jan Romsloe
Jon Kjetil Kvalevaag
Keven Hegerland Sola
Mats K. Rasmussen
Sindre Hauge Skare
Siv Linda Ådland
Sjur Magnus Låstad
Therese Hauge Skeie
Vegard Solstad

SØNDAG 26.04.2009  kl.12:30

Halvard Heimtun
Marlene Vestvik
Maria Lindtner
Sigrid Utvik
Sveinung Matland Espedal
Tommy Sirnes Friestad
Katrina E. Hansen
Charlotte Vaage Mølstre
Even Kvalavåg
Victor D. Lode
Christoffer Brøndelsbo Spidsø
Stine Lise C. Skjold

k o n f i r m a n t e r
i     a v a l d s n e s    2 0 0 9



 
ashas

I 2009 set Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
"SOS frå sør" fokus på korleis fattige
menneske blir ramma av klimaendring-
ane. 35.000 bøsseberarar over heile
landet viser tysdag 31. mars sitt enga-
sjement.
     Ei av dei som blir råka hardt av
følgjene frå klimaendringane er Asha.
Ho bur på øya Manushmarar midt i
den store elva Brahmaputra nord i
Bangladesh. Dei 20 000 innbyggjarane
på øya er vane med flaumen som
kjem kvart år. Men på grunn av
klimaendringane har flaumen vorte
både større og sterkare dei siste åra.
Og konsekvensane er dramatiske. Når
elva stig, borer vassmassane seg inn i
sanden og riv med seg store bitar av
øya.
     – Flaumen i fjor var den største eg

                             av Kirkens Nødhjelp

s o s   f r å   s ø r
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kan hugse å ha opplevd. Mange
naboar mista husa sine og alt dei
eigde. Det var vondt å sjå, fortel Asha
(17). Den unge jenta er med i ei av
ungdomsgruppene på øya som trår til i
redningsarbeidet når det er flaum.
     Vatnet i elva kjem frå isbreane og
snømassane i Himalaya. Den globale
oppvarminga har ført til at meir og
meir is smeltar, og difor renn stadig
større mengder vatn gjennom Bangla-
desh. Dette rammar menneska på
sandøyene hardast.
     Kirkens Nødhjelp støttar både
treplanting og sikring av hus på
sandøyene i Bangladesh.
Partnarorganisasjonen RDRS (Rangpur
Dinajpur Rural Service) organiserer

Når flaumen riv vekk hus og
eiendelar, kastar Asha (17) seg i
ein båt for å berge folk og fe.

– Ein reknar med at klimaendringar fører
til meir langvarige flaumar og hyppigare
tørkekatastrofar i Bangladesh.
– Dei største flaumane legg opp til to
tredelar av landet under vatn.
– Bangladesh er eit av verdas fattigaste
og mest befolkningstette land. Folk har

dessutan grupper som vert førebudde
til aksjon når katastrofen rammar.
Nokon får ansvar for flaumvarsling,
andre driv redningsarbeid og gjev
fyrstehjelp til skadde. Det er éi av
desse gruppene Asha er med i.

Gjennom å støtta fasteaksjonen til
Kirkens Nødhjelp, kan du hjelpe
menneske så dei kan stå sterkare når
flaum og ekstremt ver kjem stadig
hyppigare.

Asha, eller Ashamoni som hun egentlig heter (har
ikke etternavn), bor på sandøya Manushmara i
Bangladesh. Hun deltar i kampen mot klima-
endringene og bidrar blant annet med treplanting
i regi av organisasjonen RDRS som er Kirkens
Nødhjelps partner nord i Bangladesh.

Norske konfirmanter: En gruppe
med norske konfirmanter
besøkte Bangladesh i vår
sammen med Kirkens Nød-
hjelp. Her får de se jorderosjon
på nært hold.

avgrensa ressursar til å tilpasse seg klima-
endringane.
– Fram mot år 2100 kan havstigning
leggje 18 prosent av landet under vatn
og gjere store områder ubrukelege for
jordbruk fordi saltvatn trekk inn i jords-
monnet.

Klimaendringar i Bangladesh

ark



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
medlemsskap og deltakelse i kirken

                prost Helge Gaard

prestahjørna
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Den gjør at alle vi 3835 som er med-
lemmer av Avaldsnes menighet, er
fullverdige medlemmer med alle
rettigheter og plikter. Kanskje ikke
bevisstheten om dette er like levende
alltid, selv om en vet at kirken er der
når en trenger den.  Kirken er der for
de store anledninger enten det er
glede eller sorg, men årsstatistikken for
2008 viser at det er mye som skjer på
det jevne også. 11.976 mennesker var
på gudstjeneste i vår menighet i 2008,
av disse var 9.660 på 64 gudstjenester
på søn- og helligdager. Det er gode
tall som kan bli enda bedre.

1.913 mennesker feiret nattverd. Der
kan terskelen for frimodig å delta bli
mye lavere. Nattverden er ikke
utstillingsvindu for de som er "ekstra
kristne", nattverden er en kraftkilde for

de som vil ta i mot den tilgivelse og
hjelp som Gud rekker ut til oss. Nattver-
den er et "lavterskel" tilbud for alle som
er døpt. Nattverden er et speilbilde av
kristentroen, det er ikke noe vi skal
prestere av eller i oss selv, men noe vi
tar i mot fra Gud - nattverden ved å
åpne vår hånd og vår munn, troen
ved å åpne vårt sinn. Vær frimodig til å
delta også i dette fellesskapet.

I løpet av våren vil mange få en
henvendelse om de kan tenke seg å
stå på lista med kandidater for valg på
menighetsråd. Du som får en henven-
delse, tenk over om det kunne vært
interessant å få et innblikk i den
kirkelige aktiviteten og være med å
stake ut kursen videre. Dersom du ikke
får en henvendelse og kan tenke deg
å være med, ta kontakt med kirkekon-

I Avaldsnes idrettslag har vi medlemsavgift. Denne gjelder både aktive, passive og støttemedlem-
mer. For de som er aktive i håndball, fotball eller annen aktivitet, er det en ekstra aktivitetskontigent.

I kirken har vi ingen annen medlemsavgift enn den støtte stat og kommune bevilger.

toret, for da er det bare fantasien til
oss som spør som har vært for liten.

Som medlem er du fullverdig medlem
og meningsberettiget. Kanskje ikke alle
trives med å sitte i styrer og råd,
kanskje du kan tenke deg å delta eller
bidra i en annen sammenheng. Vær
frimodig og gi deg til kjenne.  Vi ønsker
å ha mange frivillige medarbeidere
som får delta og bidra med det de
trives med. I første omgang ønsker vi
mange villige kandidater på lista til
menighetsråd, slik at det blir et reelt
valg i september, og at flest mulig av
våre medlemmer deltar ved å avgi
stemme. Alle vil før valget få et valg-
kort i posten, bruk det og din stemme-
rett som medlem av denne kirken!



  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
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Søndag 22.03.2009
Maria budskapsdag
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer til Det Norske Misjonsselskap
Kirkekaffe
Søndagsskolefrokost på Karmel kl.11.
Søndagsskole i Visnes kl.11

Søndag 29.03.2009
5.s.i faste
Gudstjeneste på Karmel kl.17
Helge Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer til Menighetsarbeidet
Kirkekaffe
Menighetens årsmøte etter gudstje-
nesten
Søndagsskole i Visnes kl.11

Søndag 05.04.2009
Palmesøndag
Gudstjeneste  med dåp kl.11
Anders Kvalevåg
Offer til NMS Thailand
Kirkekaffe

Søndagsskole på Karmel kl.11
Skjærtorsdag
Gudstjeneste  kl.11
Geir Styve
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

Langfredag
Pasjonsgudstjeneste kl.19.30
Helge Gaard

Påskedag
Høymesse kl 11
Helge Gaard
Kirkekoret
Nattverd
Offer til NMS misjonsprosjekt i Brasil
Kirkekaffe

Søndag 19.04.2009
1.s.e.påske
Familiegudstjeneste med dåp
Barnas misjonsdag
Helge Gaard
Avaldsnes barnegospel
4-åringene får barnebibel
Offer til NMS misjonsprosjekt i Thailand
Kirkekaffe
Søndagsskole i Visnes kl.11

Søndag 19.04.2009
1.s.e.påske
Ung messe v/konfirmantene
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til Avaldsnes menighet

Lørdag  25.04.2009
Konfirmasjonsgudstjenester kl.11 og
kl.13
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til Avaldsnes menighet

Søndag 26.04.2009
2.s.e.påske
Konfirmasjonsgudstjenester kl.10.30 og
kl.12.30
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til Avaldsnes menighet
Søndagsskole i Visnes kl.11

Søndag 03.05.2009
3.s.e. påske
Gudstjeneste på Karmel kl.17
Anders Kvalevåg
Nattverd
Søndagsskole
Offer til Institutt for Sjelesorg  Modum
Kirkekaffe
Søndagsskole i Visnes kl.11

Søndag 10.05.2009
4.s.e.påske
Familiegudstjeneste
Helge Gaard
Speiderne deltar
Dåp
Offer til Avaldsnes og Håvik KFUM-K
Kirkekaffe
Felles tur etter gudstjenesten
Søndagsskole i Visnes kl.11

Søndag 17.mai 2009
Grunnlovsdag
Gudstjeneste  kl.11
Anders Kvalevåg
Offer til Amnesty International

Torsdag 21.05.2009
Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Den norske Sjømannsmisjonen
Kirkekaffe

Søndag 24.05.2009
6.s.e.påske
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til Avaldsnes menighet
Kirkekaffe
Søndagsskole på Karmel kl.11

Søndag 31.05.2009
Pinsedag
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Misjonsalliansen
Kirkekaffe
Søndagsskole på Karmel kl.11

Mandag 01.06.2009
2.pinsedag
Avskjedsgudstjeneste for biskop Ernst
Baasland
Prost Helge Gaard, kantor Goos ten
Napel.
Prester i prostiet og ansatte i Karmøy
kirkelig fellesråd deltar.
Nattverd
Offer til Utstein Pilegrimsgård
Kirkekaffe på Nordvegen Historiesenter
etter gudstjenesten

Søndag 07.06.2009
Treenighetssøndag
Gudstjeneste på Karmel kl.17
Anders Kvalevåg
Nattverd
Søndagsskole
Offer til Høgskolen i Staffeldsgt.
Kirkekaffe

Søndag 14.06.2009
2.s.e.pinse
Keltisk messe kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer til Avaldsnes menighet
Kirkekaffe
Søndagsskole på Karmel kl.11



f  a  m  i  l  i  e
døpte

30.11.2008
Markus Finstad Skeie
Ida Stølås Velde

07.12.2008
Helena Bårdsen
Christoffer Lande
Lars Helge Bowitz-Øygarden

21.12.2008
Julianne Isabell Ellingsen
Kasper Kaland
Martine Lyngstad Bratland
Adrian Berge Kalstø

25.01.2009
Lukas Alexander Hoddevik Lilleskog
Johan Ulsund Hansen
Bendik Kalstø Hareide
Elise Hagen

08.02.2009
Tarald  Ekholt Gilje
Tobias Kolstø Knutsen
Natalie Ljusnes Edvardsen
Lisa Minde Hansen
Tiril Serine Melcher Berntzen

22.02.2009
John Torvald Lygre Traa

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

06.12.2008
Ingunn Hagland og Odd Mangor
Einarsen

10.01.2009
Siv Anita Kulshamar og Øystein Liseth

14.02.2009
Anette Lyngstad og Frode Sirnes Lyng-
stad

døde

24.11.2008
Kirsten Andersen  f. 1923

25.12.2008
Bente Mary Lande  f. 1983

05.01.2009
Henny Sofie Skoglund  f.1925

16.01.2009
Elias Vaage  f.1913

21.01.2009
Turid Clausen  f.1942

25.01.2009
Svein Olav Ambjørndalen  f. 1940

04.02.2009
Sigve Erfjord Svendsen  f.1926

09.02.2009
Martha Johanna Vaaga  f.1915

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

02.04 Møte v/ Arne Haug          kl.19:30
04.04 Vi over 60-treff          kl.15:00
16.04 Normisjon basar          kl.19:30
23.04 Samemisjonen          kl.19:30
30.04 Misjonsselskapet          kl.19:30
07.05 Misjonssambandet          kl.19:30
14.05 Israelsmisjonen          kl.19:30
28.05 Samtalemøte (søndagens tekst)

         kl.19:30

håvik bedehus

05.04 Blå Kors-vennene          kl.19:30
19.04 Ytre sjømannsmisjon         kl.19:30
03.05 Indre sjømannsmisjon      kl.19:30
10.05 Gideon          kl.19:30
23.05 Vi over 60-treff          kl.15:00
24.05 Keryx. Bedehusmøte. Kvelds

         kl.19:00

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

02.05 Vi over 60-treff          kl. 15:00

vi over 60

04.04 Karmel bedehus          kl.15:00
02.05 Kvalavåg bedhus          kl.15:00
23.05 Håvik bedehus          kl.15:00

15

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

årsmøte
Avaldsnes Idrettslag avholdt sitt årsmøte
torsdag 5. mars på Klubbhuset, der Helge
S. Gaard ble gjenvalgt som hovedleder
for to nye år. Thor Buberg fortsatte som
nestleder.
Styret la frem et regnskap som viser et
underskudd på kr. 86.492 kroner. Dette er
første gang på svært mange år at
klubben har et negativt årsresultat.
     – Årsaken er ganske enkelt at vi har
hatt ekstraordinære kostnader i og med
at vi har nedbetalt lånet på kunstgras-
banen, og dermed redusert klubbens
gjeld med 1,3 mill. kroner, opplyser daglig
leder Norvald A. Kaldheim.
Avaldsnes Idrettslag omsatte for kr.
3.321.487 i fjor, og fra regnskapet kan vi
lese at sponsorinntekter er klubbens
største inntektskilde, og utgjør 34 %.
Medlemsinntekter utgjør 11 %, mens
kommunale tilskudd utgjør 10%.. Klubben
har fortsatt en meget sunn og god
økonomi med en egenkapital på nesten
1,0 mill. kroner.

875 personer
– står oppført som medlemmer i Avalds-
nes Idrettslag. Men svært mange av disse
er aktiv i flere grupper, og dermed blir
brutto medlemstall 1.124.
Fotballavd. er størst med sine 425 med-
lemmer, mens håndballavd. har 280
medlemmer.
232 personer er med i avd. barn Idretts-
skolen. 764 barn og unge i aldersgruppa 6
til 19 år er aktive i idrettslaget, fordelt på
314 jenter og 450 gutter.

støtt avaldsnes idrettslag via

trygve steinar toskedal larsen to vm-medalje som imponerte!

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

bø-guttene ble haugalandsmestre i håndball
Både guttelaget og jentelaget til Bø gjorde en flott innsats under skolemester-
skapet i håndball for nord-Rogaland som ble arrangert i februar. Guttene vant,
mens jentene fikk sølv etter finaletap. Vi gratulerer begge lag som utelukkende
bestod av spillere fra Avaldsnes IL!
      Totalt stilte her 8 ungdomsskoler med lag, fordelt på to grupper. I innledende
gruppespill var det ingen tvil; Bø slo først Stangeland 14-4, så fikk Haraldsvang
kjenne overmakten der Bø vant 21-1, og avslutningsvis slo guttene Havåsen med
14-2. I semifinalen møtte Bø laget fra Vormedal og vant denne klart med 16-5. I
finalen møttes Åkra Ungdomsskole og Bø Ungdomsskole, og Bøguttene var det
klart beste laget, og vant kampen med resultatet 8-5. Jentene gjennomførte sitt
mesterskap i Haraldshallen. Jentene kom på andre plass i sin gruppe, som ble
vunnet av Haraldsvang. I semifinalen møtte Bø-jentene vinneren av den andre
puljen, en kamp som jenten vant greit. Så ble finalespill og møtte her sterke
Haraldsvang (Rival-spillere), som vant kampen 14-4.

Over: Laget som vant skolecupen. Framme fra venstre: Fredrik Gjerland, Sondre Folke-
dal, Eirik Langaaker, Henrik Vaage og Einar Utvik (liggende). Bak fra venstre: Lærer/lag-

leder Wim Balm, Anders Totland, Thomas Midling, Daniel Sunde, Martin Lønning og
lagleder Ingvar Gjerland.

Nå kan du støtte Avaldsnes IL uten å gjøre
noen ting – nesten. Det eneste du skal

Toskedal Larsen tok VM- sølv under årets VM
på ski for funksjonshemmede i Voukatti i Fin-
land. Trygve gikk førsteetappen på Norges
stafettlag som gikk inn til sølv bak Russland.
Trygve vant sin etappe ganske klart, og veks-
let over et minutt foran Frankrike, og to mi-
nutt foran Russland som altså kom sterkt til-
bake og tok gull.
       I tillegg tok Trygve to 4. plasser og hadde
flere andre gode plasseringer under VM.
      Under World Cup i Sverige uken etter VM
fant Trygve virkelig formtoppen, og sikret seg
tre gullmedaljer i langrennspigging. I tillegg
ble det 4. plass på sprintdistansen. Trygves
neste "store" mål nå er OL i Canda i 2010.
       Tidligere var Trygve aktiv fotballspiller, og
spilte også på Avaldsnes sitt A-lag – før han
i en motorsykkelulykke mistet en fot. Nå har
han med stort pågangsmot og målbevist
satsing blitt en av verdens beste
langrennspiggere.

gjøre er å knytte spille-
kortet ditt til idrettslagets
organisasjonsnr. (971 346

612), og dermed mottar klubben 5 % av
din spilleomsetning. Dette gjøres via
internett www.grasrotandelen.no eller hos
din kommisjonær.


