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Men kanskje er sommeren, som så mye
annet, en gave til oss fra Gud, en
nåde som Gud gir oss helt gratis.

Den danske presten Johannes Mølle-
have har laget en sang som begynner
slik: "Nåden er din dagligdag, hverda-
gen, det nære, mennesker at leve
med, nåden er at være". Det er flott å
komme ut på terrassen tidlig en
sommermorgen på en helt vanlig
hverdag, mens duggen ennå ligger på
bakken. Det er flott å kjenne varmen
fra de første solstrålene idet man
bærer kaffen ut og setter den på
hagebordet. Og så godt det er at vi
har noen som opplever dette sammen
med oss! "Nåden er din dagligdag" -
da får vi så mange ting å takke Gud
for. Gleden over de små og store
tingene i livet blir enda større når vi ser
at alt er gaver som Gud gir oss hver
dag. Det er disse tingene vi kan
oppdage og glede oss over om vi ikke
tar alt som en selvfølge, men ser Guds
finger i det vi møter, både mennesker,
natur og opplevelser.

Vi har endelig fått sommer. Lange dager, sol og varme, badeliv,
grilling og ferie. Sommeren kommer jo slik hvert år, en av de
mange tingene vi tar som en selvfølge.

Jeg gleder meg til å nyte sommerdag-
ene sammen med familien. Og jeg
gleder meg ikke minst til å se den lille
sønnen min oppleve alt det gode som
sommeren har å by på. Og jeg vil
prøve huske på at disse gode stun-
dene er gaver fra Gud som jeg bør ta
godt vare på.

Avaldsnes menighet har stor aktivitet
for tida. Dette skyldes bl.a. at vi har
gode medarbeidere. Vårt ønske er at
vi fortsatt skal beholde den gode og
flotte bemanningen vi har og dette
trenger vi hjelp til. Givertjenesten i
Avaldsnes bidrar per i dag til at vi kan
lønne diakon i 60% stilling, sivilarbeider i
100% (tidligere VOKT-arbeider). Denne
er nå blitt betydelig  dyrere fordi
menigheten må betale en mye større

egenandel enn tidligere.
Vi er glade for at mange er med og
finansierer dette gjennom giver-
tjenesten, MEN VI TRENGER FLERE
GIVERE! Akkurat nå "tærer" vi på de
innsamla midlene og går i underskudd.
Meld deg på til menighetskontoret
ved Tordis eller snakk med en av oss
fra menighetsrådet.  Alle beløp bidrar,
alle bekker små……
Ta utfordringen på alvor! Bli giver!

n y     g i v !
Bli med på givertjenesten i Avaldsnes menighet!

            av Kåre Vold



vi gir ei rose til ...

Jakob Kalstø

for hans engasjement og arbeidsinnsats for Avaldsnes menighet i en årrekke.
Jakob var en av ildsjelene da Karmel ble bygget, og han har lagt ned mange
timer som “altmuligmann” der. Han har også vært speiderleder og i søndags-
skolen.
Nå kan han velfortjent nyte pensjonisttilværelsen.

r o s å   r o s å   r o s å
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møter i menighetsrådet
Datoer for høstens menighetsrådsmøter:

2.september
28. oktober
25. november

Vi tar forbehold om mulige endringer i møtedatoene.
Møtene er på Karmel kl.19.30. Møtene er åpne for publi-
kum. Interesserte kan få sakspapirer på menighetskontoret.

olavsdagene på avaldsnes
Fra 24. - 29. juli går årets utgave av Olavsdagene av stabe-
len, og vi er stolte over å kunne presentere et rikt program.
Allerede nå kan vi nevne:
Fredag 24. juli kl. 19:30: Åpningskonsert med “The Norwe-
gian Cornett and Sackbuts”, ei messinggruppe bestående
av 5 unge damer som spiller renessansemusikk.
Lørdag 25. juli kl. 19:30: Prof. Matthijs Verschoor, piano
(Amsterdam) og Mayke Rademakers, cello.
Søndag 26. juli kl. 19:30: Ingrid Andsnes, piano.
Mandag 27. juli kl. 14:00! Duo Dalane/Nerheim, Jo Sølve
Dalane, mandolin, og Erik Nerheim, saksofon.
Tirsdag 28. juli: foredrag fr. Arnfinn Haram.
Onsdag 29. juli: Pilegrimsvandring og Olsokgudstjeneste kl.
21.00, fung. biskop Berit Andersen og Eldbjørg Andreassen
deltar.

Ellers blir det flere mindre orgelkonserter på dagtid.
Følg med i avisene! Brosjyren utkommer snart!

orgelkonsert i olavskirken
Mandag 15. juni kl. 19:30, Olavskirken.
Den polske organisten Przedislaw Kapitula kommer på
besøk. I sitt hjemland har Kapitula vært pådriver for den
store festivalen "festival of sacred music" i Warsawa; en
musikkfest som har blitt kjent langt utover landets grenser.
Som organist har han spilt konserter over hele Europa og
han behersker et bredt repertoar.
Velkommen til en times orgelkonsert i Avaldsnes kirke.

st. hallvard-guttene, oslo
sommerkonsert
Hvem kjenner ikke "Sølvguttene"eller "Nidarosdomens
guttekor"? Den rene korsangen fra unge guttestemmer
begeistrer mange.
Mandag 22. juni kl. 19:00 kommer St. Hallvard-guttene fra
Oslo til Avaldsnes for å holde konsert.
Koret med rundt 30 medlemmer  består av  gutter fra 6-7 år
og oppover og ble dannet i 1962 av Øystein Vogt. Koret er
frittstående, men øver i St. Hallvard kirke i Oslo og synger
ved enkelte messer i kirken. Guttekoret er mest kjent for
opptredener i julen og høytider, og er er blitt et fast innslag i
TV2s førjulsprogram.
Korets dirigent heter Hans Martin Molvik
Vi håper mange finner veien til kirken for å oppleve en flott
konsert med et av landets ledende guttekor.

augvaldsprisen — nominasjoner mottas
Avaldsdagen arrangeres  lørdag 29. august, og tradisjonen
tro skal det deles ut en Augvaldspris til en person eller
organisasjon som fortjener det. Forslag til kandidater sendes
til komiteens sekretær innen medio august. Husk begrunn-
else, inkl. navn på vedkommende.

Sekretær: K.M. Haavik, postboks 490, 5501 Haugesund
e-postadr: advokat.haavik@ventelo.net

grasrotandel til avaldsnes og håvik kfuk-kfum
Avaldsnes og Håvik KFUK-KFUM består
av Avaldsnes Barnegospel, Meisene,
KFUK speiderne, Ulvungene, KFUM

speiderne, Roverne, Avaldsnes Ungdomsklubb, Witness!! og
Testimonia Ten Sing.

Økonomisk støtte blir blant annet brukt til husleie for avdelin-
gene, leder- og kursstøtte, lønnede ungdomsarbeidere og
fellesarrangement.

Søk hos Norsk Tipping etter Avaldsnes og Håvik KFUK-KFUM:
https://www.norsk-tipping.no/grasrot_sok



menighetsrådsvalget
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1 — Else Marie Steinkopf Hjelmås,
lærer/inspektør, f. 1945, Avaldsnes.

Jeg er inspektør på Håvik skole.
Jeg har vært med i menighetsrådet i
denne omgang i to perioder.  Det er
interessant og meningsfullt å være med
i rådet.  Dessuten er det viktig at noen
fra inneværende periode også er med i

5 — Kåre Vold,
bedriftssykepleier, f. 1950, Håvik.

Hva er viktig for menighetsarbeidet:
- Vitne om Jesus for små og store
- Forme gudstjenesten slik at flere søker
dette felleskapet
- Starte flere husfelleskap som er linket
opp til søndagens tekst
- Aktiv givertjeneste for å få mulighetneste,  at det blir en viss overlapping.  Derfor sa jeg ja til en

ny periode.  Og siden denne perioden bare er på to år, så
syntes jeg at det var overkommelig.
I menighetsarbeidet er det viktig med møteplasser for alle i
menigheten, i alle aldrer. Spesielt er et godt barne- og
ungdomsarbeid  helt nødvendig for at menigheten skal ha
en framtid.

2 — Kjell Bårdsen,
IT-rådgiver, f. 1956, Vorrå.

Jobber i Gassco som IT Rådgiver.
Har sittet i menighetsrådet og fellesrå-
det i 2 perioder (dvs. 8 år). Synes disse
vervene er interessante og givende.
Viktige saker for meg i menighets-
arbeidet:

* At menigheten har et tilbud til alle aldersgrupper (mang-
fold) og at vi har felles møteplasser uavhengig av alder der
kirkens verdier står i sentrum.
* Ønsker en omsorgsfull og inkluderende kirke der folk føler
seg velkommen.
* At den nye kirkeordningen gjennomføres på en god måte
(men at verdiene fra "gammel" ordning blir ivaretatt).
* Prøve å påvirke at vi får starte arbeidet med å reparere
skadene på kirkebygget vårt både innvendig og utvendig.

3 — Evelyn Severinsen,
ansatt på Åkra bil, f. 1972, Håvik.

Jeg har sagt ja til å stille i menighets-
rådet fordi det gir meg en mulighet til å
hjelpe til. Jeg synes barne- og ung-
domsarbeidet menigheten driver er
veldig bra, og har lyst til å bidra der. Det
er viktig at de unge har flere muligheter

til fritidsaktiviteter, og her synes jeg menigheten gjør en
veldig bra jobb -- noe som jeg kan tenke meg å være med
på.

4 — Lars Martin Rød,
ingeniør, f. 1982, Avaldsnes.

Eg er opptatt av at kyrkja skal ha ein
tydeleg bodskap, og at det skal vere eit
breitt tilbod for alle aldersgrupper i
kyrkjelyden.

for å styrke staben med diakoniarbeider, barne og
ungdomsarbeider eller andre nødvendige funksjoner
- Godt samarbeid med kristne lag og foreninger
- Godt samarbeid med idrettslag, bygdelag o.l.
- Aktiv korvirksomhet
- Møteplasser for mennesker i forskjellige livsfaser der en kan
ta opp små og store hverdagsproblemstillinger

6 — Inger Johanne Osland,
hjelpepleier, f. 1969, Avaldsnes.

Jeg har tidligere vært ansatt i menig-
heten som Barne- og ungdoms-
arbeider og kirketjener. Jeg har også
vært med i det frivillige  arbeidet i
mange år. Jeg har vært styremedlem

og leder i Avaldsnes og Håvik KFUK-M. Jeg er også nestleder
i Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM. Det er arbeidet
blant unge som ligger mitt hjerte nærmest, og som ansatt
og frivillig i menigheten har jeg fått innblikk i hvordan kristent
arbeid blant barn og unge blomstrer. Jeg stiller til valg i
menighetsrådet fordi jeg ønsker å være med å skape
fortsatt vekst i arbeidet i Avaldsnes menighet.

7 — Lars Sigmund Simonsen,
emmisær, ansatt i Mesta, f. 1947,
Kvalavåg.

Min tjenste og oppgaver i menigheten
bygger på dette:
Menighetens viktigste oppgave er å
bære frem Jesus og hans fullbrakte
frelseverk til alle mennesker, slik som

dette er gitt oss gjennom bibelens budskap.
Dette skal vi som menighet og enkeltpersoner få bære frem
i ordets gjerning.
Hvis vi svikter denne oppgaven har vi feilet, og det er
ingenting som kan erstatte dette, om vi har aldri så gode og
kjærlige hensikter. Når Jesus, som er menighetens herre, blir
stor og uunværlig for menigheten, kommer bønnen og
vitnetrangen og kjærligheten til nesten av seg selv.

8 — Kristian Hausken Utvik,
pensjonist, f. 1938, Avaldsnes.

Håper å kunne medvirke til at den
kristne kulturarv må være levende i vår
menighet. Viktig at det  er god kontakt
med idrettslag og andre lag og foren-
inger. At det gode barne- og ung-
domsarbeidet og tilbudene til eldre må

fortsette. Satse videre på givertjenesten

h e r     e r
14. september er det valg til menighetsråd. Alle medlemmer i statskirken kan stemme. Det vil komme
mer informasjon om valgordningene i neste nummer av menighetsbladet, men allerede nå presen-
terer vi kandidatene som stiller til valg for Avaldsnes menighetsråd.



k a n d i d a t e n
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9 — Dagmar Bakkevig,
reisekonsulent, f. 1956, Håvik.

Ønsker å:
  - tilrettelegge/organisere aktiviteter for
ungdom.
  - videreutvikle en besøkstjeneste for
eldre, som ikke kommer seg ut ved
egen hjelp.

13 — Helge Eliassen,
systemutvikler (data), f. 1947, Håvik.

Jeg har jobbet med systemutvikling i
databransjen i 40 år, nå i Logica Norge
AS.
Min fartstid i menighetssammenheng er
langt kortere. Var vel det en kan kalle
"kirkefremmed troende" helt til for et

10 — Knut Even Olsen,
selvst. næringsdrivende, f. 1967,
Nygård.

Kirken står overfor store oppgaver i
framtiden - nå fram med budskapet, få
folk inn i kirken, forebyggende arbeid,
etc. etc.. Føler vel at både unge og
eldre fortjener vår oppmerksomhet. Jeg

er med i ungdomsarbeidet gjennom idrettslaget, så kanskje
jeg kan gjøre en innsats for voksne/eldre dersom jeg blir
valgt inn i rådet

11 — Kristin Huus,
sekretær/regnskapsfører, f. 1965,
Avaldsnes.

Jeg er gift og har to barn på 10 og 14
år. Har bodd på Hetlandsfeltet siden
1993.

Jeg har jobbet hos Haugesund kirkelige
fellesråd i snart 5 år. Har lært litt der hva en gjør i menighets-
råd.
Jeg fører regnskap for de tre menighetsrådene i Haugesund
og Haugesund kirkelige fellesråd. Er også sekretær for
prosten i Haugesund.

Synst det hadde vært kjekt å prøve det -- få lov til å være
med å forme menigheten og det den skal drive på med.

12 — Nils Johannes Bowitz-Øygarden,
selvst. næringsdrivende, f. 1958,
Avaldsnes.

Jeg har deltatt i diverse i Avaldsnes
menighet siden 1977, og er opptatt av
at menigheten skal være en arena der
enkeltmennesket føler seg verdsatt og
elsket av Gud.

par år siden. Fellesskapet i menigheten gir meg svært mye.
Kan jeg gi noe igjen ved å delta i menighetsrådet, vil det
være meg en glede. Det er utfordringer på mange områ-
der. Materielt er jeg opptatt av å stoppe forfallet av kulturs-
katten Olavskirken og holde bygningen rimelig skikket som
brukskirke også etter dagens krav, slik at den ikke ender
opp som rent museum. Åndelig brenner jeg for å få inn de
mange som er i samme situasjon jeg selv var i - som føler
dragningen, men ikke tar steget over terskelen.

14 — Stanley John Skeie,
selvst. næringsdrivende, f. 1961,
Avaldsnes.

Jeg arbeider med lys. Bidrar med rett
stemning for at framføringen fra
scenen skal bli bra. Slik ønsker jeg også
å bidra i menighetsarbeidet. Med fokus
på det viktige sentrum, og med fokus

15 — Torstein Breivik,
ansatt i Teknisk etat, f. 1958, Håvik.

Interessert i ungdomsarbeid og kor.

16 — Birgit Bråtun, født 1941, Håvik.

Jeg er generelt  interessert i menighets-
arbeid, og hovedgrunnen for å stå på
valglisten er at jeg ønsker å tjene Jesus
.

k a n d i d a t e n e

fakta om kandidatlista

Geografisk fordeling: Håvik: 7 personer, Avaldsnes : 8 personer, Kvalavåg: 1 person
Kjønnsfordeling totalt: 6 kvinner (37,5%), 10 menn (62,5%)
Kjønnsfordeling 8 øverste listeplasser: 3 kvinner (37,5%), 5 menn (62,5%)
Aldersfordeling totalt: 2 personer under 40 år, 6  personer under 50 år, 10 personer over 50 år

Listen er behandlet i Avaldsnes menighetsråd 14.05.09,  i sak 021/09. Kandidatlisten ble enstemmig godkjent.

Det er 8 faste medlemmer i menighetsrådet, og det skal velges 5 varamedlemmer i tillegg. Totalt skal
det velges 13 personer. Lista er satt opp i prioritert rekkefølge.

på hvordan vi i fellesskap kan få en god opplevelse av livet.
At alle skal få et personlig møte med Jesus. Da må vi legge
til rette for at vi kan møte hverandre og Gud i et fellesskap
som er åpent og trygt. At vi blir flinkere til å se hverandre og
bry oss om hverandre og ta på alvor alle delene av livet
som gjør oss til hele mennesker. Er også med i Avaldsnes og
Håvik KFUK-KFUM. Viktig med trosopplæring for 0 - 18 år.



Bispedømerådet leier kyrkja i Stavanger bispedøme.
Medlemmane av bispedømerådet er òg medlemmar av
Kyrkjemøtet, Den norske kyrkja sitt øvste folkevalde organ.

Alle kyrkjemedlemmar over 15 år har stemmerett. Så sant
ein fyller 15 år i løpet av 2009, kan ein stemma. Det er fyrste
gong det er direkte val av bispedømeråd i kyrkja. Tidlegare
blei bispedømerådet valt av sokneråda.

Sju lekfolk skal sitja i bispedømerådet i 2010-2011. Til no er
det valt ut 21 kandidatar til bispedømerådet. Desse ligg det
oversikt over på www.kirken.no/stavanger. Her står det òg
korleis ein kan gå saman om å foreslå andre kandidatar,
om det er ønskjeleg. Fristen for det er 15. juni.

Dei som sit i bispedømerådet og Kyrkjemøtet skal ta stilling til
mange viktige saker. Dei tilset prester, fordeler økonomi, er
med på å bestemma korleis gudstenesta i kyrkja skal vera,
tek stilling til aktuelle samfunnsspørsmål på kyrkja sine vegne
og legg planar for korleis kyrkja skal møta barn og unge,
menneske i nød og folk med ulik tilknyting til kyrkja. Mange
små og store saker er innom bispedømerådet.

No har altså kvart kyrkjemedlem noko å seia for kven som
skal vera med å ta alle desse avgjerslene. Det krev at ein
set seg inn i kva kandidatane står for og brukar røysteretten
sin. Kyrkjevalet er opnare enn nokon gong tidlegare.

Før valet vil alle få tilsendt eit valkort. Her står det kor og
korleis ein stemmer, både ved soknerådsvalet og bispe-
dømerådsvalet.

kven vil du skal
leia kyrkja?

13. og 14. september i år er det både stortingsval
og kyrkjeval.Lokalt skal det veljast sokneråd, men
i Stavanger bispedøme skal det òg veljast bispe-
dømeråd.                av Geir Skårland, valansvarleg,

Stavanger bispedømme

Den norske kirke har flere styrende organer. Kirken har
mange ansatte og frivillige som gjør en stor innsats for
menigheten og lokalmiljøet.

Kirken ønsker også å være en folkebevegelse, som er til
stede for, involverer og engasjerer sine medlemmer. Kirken
er dessuten en demokratisk organisasjon. Kirkemøtet er
kirkens øverste folkevalgte organ på nasjonalt nivå. Den
norske kirke har 11 bispedømmer med hvert sitt bispedøm-
meråd. Stavanger bispedømme har samme grenser som
Rogaland fylke. I Stavanger bispedømme er det 91 sokn,
med hvert sitt menighetsråd.

Kirken ønsker ikke å være topptung. Det er lokalt at kirken
møter mennesker, og i kirkeordningen er det på mange
måter ingen som står over det enkelt soknet.

Til nå har valgdeltakelsen ved de kirkelige valgene vært lav.
I 2005 stemte 4,2 % av de stemmeberettigede ved
menighetsrådsvalgene. Nå satses det på å gjøre valgene
lettere å få øye på og lette å forstå. Kandidatene skal
presenteres grundig, og alle kirkens medlemmer skal utfor-
dres til å bruke stemmeretten.

d e m o k r a t i
i 2009 satser kirken på

kandidater fra karmøy prosti
To unge menn fra Karmøy prosti stiller til valg for bispedømmerådet. Her er en liten presentasjon av dem.

Tor Sven Utvik (20),
Avaldsnes.

Nåværende stilling: (VOKT-) sivil-
arbeider i Avaldsnes menighet.

Satsningsområder:
- Fokus på at menigheten skal
være et inkluderende fellesskap for
alle.
- Nå mennesker utenfor kirken, slik
at evangeliet kan forkynnes til

Johannes Leiknes Nag (30),
Torvastad.

Nåværende stilling: Lektor ved
Vardafjell videregående skole.

Satsningsområder:
- Trosopplæring for alle døpte
- Gudstjenestefornyelse
- Frivillighet og engasjement
- Stat/kirke

stadig flere.
- Gudstjenesteformen må appellere mer til yngre/kom-
mende generasjoner.
- Vi må ha et trosopplæringsprogram som inkluderer og
følger opp en stor bredde av barn og unge i alle aldere.
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Palmer ble det egentlig lite av, forteller Palmer. De tre siste
dagene sluttet nok gutta, Palmer og Arne, gamlepresten,
seg til jentene som hadde ei uke i Palm Pavillion i Hua Hin.
Men ellers var det andre ting de var opptatt av.

- "Vår misjonær", Anne, tok oss med inn i slummen i Bangkok,
inn i de trange, skitne passasjene mellom skurene og
"rommene" som komme romme et ti-talls personer hver.

               av “gamleprest” Arne Haug

Palmer (Vistnes, "gamleorganisten"; red.anm.) har vært på tur der hvor palmer vok-
ser. Han var ikke alene. Den turgjengen som en gang hvert år pleier å ha ei uke
sammen i norske fjell, var i februar i Thailand.

Satt opp mot den trygghet, omsorg og varme som barna
møtte på Lovsanghjemmet midt i dette området, er det en
kontrast vi ikke kommer til å glemme, sier han.

disiplinerte morgenoppstilling på skolen med sang og
deklamasjon i en halv time, og - ikke minst - søndags-
gudstjenesten de fikk være med på, med korsang både av
små og store. - Vi kjente en sterk følelse av samhørighet i
fellesskapet med Jesus, uavhengig av språk og kultur.

- Arne hadde sin svigersønn, Be, og en kunstnervenn av
Anne og Be med på fjelltur ved Lysefjorden og Kjerag for et
par år siden. Nå ville de gjøre gjengjeld, og Arne ville dele
opplevelsen med oss. De la til rette for en tur hver. Men
istedenfor den siste - i jungelen i sørvest, valgte jentene
palmene og stranda.

- Be har sitt eget hjelpeprosjekt, Faa lang fon, gående
nordvest i Thailand blant karen-folket som bor i fjellene på
grensen mor Burma.  I hovedsak dreier det seg om å bygge
tjenlige skoler og gi støtte til utdannelse for unge fra lands-
byene.  Den landsbyen der han nå har bygget skole og
barnehage - for det aller meste med midler fra Norge - var
utgangspunktet for den første turen.

Av opplevelsene derfra, nevner Palmer den daglige og

Slummen i Bangkok: hjem for 14.

Lovsanghjemmet: assistenter bysser barna i søvn.

- Snaufjell var det ikke noe av. Og overnattingene på
vandreturen lignet ikke mye på turistforeningens hytter i
Norge. Det første som skjedde når vi overnattet utenom
landsby, var å tenne bål og banke på bakken med stokker
for å jage kobraslangene som måtte gjemme seg i løv og
kvist. Vi ble passet godt på, med fire bevæpnede politifolk
og tre kjentmenn.

- I jungelen i sørvest ble stien til mens vi gikk, lederen hogg
seg veg. Første natta lå vi i hengekøyer med fastmontert
myggnetting, og min utfordring - som grenset til mareritt -
var å ta seg ut av sovepose og hengekøye om natta i
mørket for å tisse, og så komme seg om bord igjen, forteller
han. Skogen var høy og tett over hodene våre. GPS'en til
Arne klarte bare av og til å bestemme hvor vi var, den fant
ikke satellittene. I Norge kjenner vi oss hjemme i naturen,
men her gikk vi i noe fremmed og ukjent. Det var merkelig.

- På den siste turen hadde vi også med oss tre unge norske
jenter som har hjulpet Be i hans prosjekt i nord. Ei av dem
var Gunn Mikkelsen fra Røvær.

Barnekoret i Faa lang fon.

Når vi spør om det sterkeste av det sterke de opplevde, er
Palmer der han begynte: Oasen Lovsanghjemmet under
motorveien, midt i elendigheten.

Jungelen. Arne Haug er nr. to på bildet.

palmer mellom palmpalmer mellom palmer
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Du har sikkert lagt merke informasjonen fra Avaldsnes idrettslag på baksiden av menighetsbladet.
Men hva er egentlig drivkraften bak alt arbeidet som legges ned i AIL? Menighetsbladet har snakket
med 3 av hovedlederne i Avaldsnes Idrettslag for å høre hvordan arbeidet drives i klubben.

fotballleder hans haukås
Hvorfor engasjerer du deg i Avaldsnes
Idrettslag?
     - Som de fleste andre lederne i
Avaldsnes I.L kommer en enten med
som tidligere aktiv i klubben, eller en
kommer med i klubben i forbindelse
med at egne barn er med. Som
"innflytter" i bygda kom jeg først med
som lagleder til laget for min eldste
sønn for 10 -12 år siden. Siden da har
jeg hatt et eller annet verv. Er nå inne i
mitt andre år som leder av Fotball-
avdelingen. Grunnen til at jeg enga-
sjerer meg i klubben, er at jeg ønsker å
bidra til at vi har et aktivt idrettslag som
kan gi et positivt tilbud til unge (og
eldre) i bygda.

Har du spilt fotball før?
     - I og med at jeg er oppvokst i
Haugesund, spilte jeg fotball i Vard
frem til og med jr. lag. Fikk et par
kamper på B-laget før fotball støvlene
ble lagt på hylla.

Hvordan er rekrutteringen i
fotballgruppen?
     - Rekrutteringen til fotball-
gruppen må betegnes som
bra, de fleste kommer med
via Allidrett. Utfordringen vi
har er å beholde spillerne.

Er det slik at toppfotballen
bruker mesteparten av
midlene?
     - Fotballavdelingen, fra 8
år og opp til senior teller ca.
30 lag. Når det gjelder
fordeling av midlene til disse

lagene, er det slik at ca. 75% av mid-
lene vi samler inn går til ungdoms-
avdelingen, og 25% til senior.

Blir det satset tilstrekkelig på bredde-
fotballen?
     - Målsettingen for klubben er at
både bredden og de såkalte "toppene"
skal kunne ha et tilbud i klubben. Dette
for at alle skal kunne ha et meningsfylt
tilbud.

Er det vanskelig å få ledere og trenere
til alle lagene?
     - Til sine tider kan det være vanskelig
å få nok trenere/ledere til de ulike
lagene, men stort sett går det greit. For
noen lag har vi vært heldige å få med
oss tidligere A-lags spillere som trenere.
Disse har nå lagt opp og har barn på
de lag de trener.

Hvem gjør det best i fotball-
avdelingene?

     - Uten å fremheve
enkelte lag, har det vist

seg at Avaldsnes har
gjort det best på

jentesiden de
seneste år. Vi

har flere
ganger blitt

kretsmestere
og har årlig

spillere fra
Avaldsnes på

aldersbe-
stemte

kretslag. Dette
er vi selvsagt

stolte av.

visjon for avaldsnes idrettslag
AIL skal gi klubbens medlemmer glede,
muligheter og utfordringer uansett
talent og ambisjoner.
Klubben skal drives etter "fair-play"-
prinsippet.

profil
våre grunnleggende holdninger er:
 - vi skal drive idrett med tilbud til alle
uansett nivå og ambisjoner
 - vi skal drive aktiv  klubbutvikling
(fornye, forandre, forbedre)
 - klubben skal stimulere til sosial trivsel
så vel som fysisk aktivitet
 - klubben skal ha en sunn og god
økonomi, og med en medlemspris som
ikke diskvalifiserer noen
 - vi skal ha et nært samarbeidsforhold
til andre foreninger og lag i  lokalmil-
jøet på Avaldsnes
 - vi skal ha aktive ledere, trenere og
foreldre som fremstår som gode
rollefigurer

Prost Helge S. Gaard i Karmøy prosti er
styreleder i Avaldsnes idrettslag. Dette
er litt uvanlig at et idrettslag har
prosten som styreleder.  Får dere noen
kommentarer på dette innad i laget
eller fra andre idrettslag?

Daglig leder Norvald Kaldheim i AIL
svarer:
     - Ja, noen kommentarer får vi, og
noen synes det er litt spesielt.  Men alt i
alt blir dette oppfattet som positivt, litt
artig og sjeldent.



                       av Kåre Vold
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barneleder ynskje kaldheim
Hvorfor engasjerer du deg i Avaldsnes
Idrettslag?
     - Jeg er som fysioterapeut opptatt av
allsidig fysisk aktivitet, og da mine barn
(9 og 13 år) begynte på idrettsskolen var
det naturlig for meg å stille opp som
trener. Ble etterhvert også engasjert i
styret for barneavdelingen som styre-
leder (4 år siden).

Hvilke aktivitetstilbud har du ansvaret
for?
     - Jeg har ansvar for idrettsskolen som
er for barn mellom 5 og 10 år. I Avalds-
nes I.L. er vi opptatt av allsidig trening
og at alle har det gøy med sin idrett på
et nivå som er tilpasset alder og person-
lig utvikling. Når barna er 8 år blir de
med i fotbalserien om sommeren, og
når de blir 9 år er de også med i
håndballserien om vinteren. Dette gjør
at treningen får mer fokus på disse to
idrettene, men vi stimulere fortsatt til
allsidig trening for å utvikle alle sidene
av ungene sine fysiske ferdigheter. Vi
tilbyr derfor trenere og lagledere opp-
læring/kurs slik at ungene får variert
trening.

Er det stor forskjell på hvordan  barnear-
beidet drives i Norge sammenliknet med
Nederland hvor du kommer fra?
     - I Nederland blir barnearbeid i mye
mindre grad drevet på dugnad/frivillig-
het prinsipp. Det er betalte trenere og
ledere som tar seg av tilbudet. Husker at
jeg gikk både på turn og svømming,
men at mine foreldre ikke var engasjert i
annet enn at de følgte meg på trening
og konkurranser. Nå har jeg ikke bodd i
Nederland på snart 18 år, og ikke hatt
barn der, så jeg kan ikke med sikkerhet
si om det er fortsatt på samme måten.

håndballleder ole terje midling
Hvorfor engasjerer du deg i håndball-
gruppen i Avaldsnes Idrettslag?
     - Jeg har to gutter på 13 og 15 som
er med nå, og har hatt jente (19) med i
mange år. Jeg synes det er kjekt å
treffe ungdommene på Avaldsnes på
fritiden, og liker godt å jobbe med
samspill i grupper.

Har du vært aktiv håndballspiller selv?
     - Jeg har aldri spilt håndball selv.
Men mine nesten 2 meter har vært
gode å ha på volleyballbanen. Spilte
aktivt i Mandal på 80-tallet. Senere er
det blitt mest fra sidelinjen..

Hvordan er rekrutteringen i håndball-
gruppen?
     - Vi har relativt god rekruttering,
men ønsker oss enda flere aktive!  Vi
har mange lag opp til 13-års alderen,
men har utfordringer i ungdomskole-
årsklassene og senere.  Da er det viktig
at vi får med engasjerte voksne videre
også - positivt engasjement er smitt-
somt! Vi ønsker jo at ungdommene
med tiden kan utvikle seg til å spille
på herre- og dame-lagene våre.

Satser dere på bredde eller topp
prestasjoner?
     - Vi satser på bredden, og vil ha
flest mulig med, men prøver å legge
forholdene tilrette for også å gi talen-
tene ekstra utfordringer.  Vi har en
god dialog i forbindelse med å flytte
spillere opp årsklasser, og har også
innledet et godt samarbeid med HHK,
som forhåpentligvis bærer frukter med
tiden.

Er det vanskelig å få nye ledere i
håndballgruppen?
     - Det er alltid en utfordring. Mange
er med, som meg, for at de har unger
som spiller, men vi jobber med å øke

kompetansen for de voksne på
trenersiden slik at enda flere blir
engasjert i dette.

Hvor mange lag har dere?
     - 22 påmeldte lag til neste sesong;
10 guttelag og 10 jentelag samt
dame- og herre-lag i 4.divisjon, så det
lover godt.

Hvilke av lagene gjør det best i sin
pulje?
     - Jenter 12 og Gutter 12 ble pulje-
vinnere. Jenter 16 og Gutter 14 vant
Harald Hårfagre cup, og Gutter 16
kom til 8.-dels finale i Peter Wessel cup.
I tillegg vant guttelagene på Bø og
Avaldsnes skolecupen i år. Jentene
gjorde det også bra, så det er mye
positivt å ta med videre.

avaldsnes    idrettslag
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søndagsskolen i gamle dager
I mange år var jeg lærer på søndagssko-
len som holdt til i gamle Karmel bedehus
på Avaldsnes. Det er nå så lenge siden at
det er vanskelig å huske nøyaktig når det
var, men det må ha vært i slutten av 30-
åra og under krigen. En gang var 75 barn
innskrevet, kan jeg huske. Ovnen vi fyrte
opp i, var gammel og sprukken, slik at
flammene kom ut både her og der, og
det gjorde også røyken, men ingen kom
på å klage. Allergi var visst et ukjent ord i

hendene, og sang: "Her står vi nå i flokk
og rad om deg vårt skjønne hjerteblad".
Og etterpå sang vi: "Nå bor han høyt i
himmerik og er Guds egen Sønn, men
husker alltid på de små og hører deres
bønn". Dessuten gikk vi rundt juletreet, og
ettersom bedehuset var fullt av folk, måtte
vi dele oss inn i flere ringer for å få plass til
alle som ville være med rundt juletreet. Et
fast innslag var også godteposene som
barna fikk en av hver. De voksne koste
seg med kaffe og julebrød.

Ungene var snille, og det var en kjekk tid.
Det ser ut til at de har klart seg godt i livet,
og jeg har truffet mange som minnes
med glede den gangen for lenge siden
og det de fikk med seg i bagasjen fra
søndagsskolen -- en bagasje som er lett å
bære, er tollfri, og som aldri går ut på
dato.

Jeg er nå snart 88 år gammel og ser
tilbake med glede på de åra da jeg fikk
være søndagsskolelærer. Jeg minnes
godt de tindrende barneøynene som
møtte meg den gangen, men som nå
tilhører godt voksne mennesker som
fortsatt husker meg og kjenner meg igjen.

Lørdag 9. April var det stort loppemarked på Karmel .
Ukesvis i forveien kom folk med store og små lopper ... alt fra
sykler og PC-er til antikviteter og "kjørler".
Givergleden var stor!!

På sanitetshuset var det kafe m/hjemmebakt denne dagen,
noe folk visste å sette pris på ...

Da dørene åpnet kl 11:00 var det laaang kø og "kundene"
fikk med seg flotte loppefunn for en rimelig penge .
Blide folk, mye fint å handle og at en kunne stikke innom
Saniteten for en drøs og noe godt å bite i gjorde at dette
ble et særs vellykket arrangement ;)
Omlag 45000,- kr kom inn; et flott bidrag til Avaldsnes
Menighet.

På vegne av "Loppekomiteen" kan jeg vel si at dette var så
gøy at vi håper på en gjentakelse ved en senere anledning.

Elisabeth Lindaas Skeie

de dager. Og varmt ble det, så varmt at
de som satt nærmest ovnen ofte var
blodrøde i kinnene.

De første barna var ute i god tid, minst en
halvtime før søndagsskolen begynte. Og
på den tiden var det nok ikke barna som
bestemte om de ville gå på søndagssko-
len; det var foreldrene som bestemte at
de skulle gå. De aller fleste barna i bygda
møtte derfor opp hver søndag. De aller
flittigste fikk penalhus i premie.

De fleste søndagene var jeg alene med
barna, men en gang iblant fikk jeg en
omreisende emissær med meg som talte
til barna. De fikk høre fortellinger fra
Bibelen og fikk lære seg kjente og kjære
salmer og kristne sanger. Før barna gikk
hjem, stemplet vi ei stjerne i søndagsskole-
kortet deres. Slik visste vi hvor mange
ganger de hadde møtt opp i løpet av
året. Det gjaldt om å få flest mulig stjerner.

Hver jul hadde søndagsskolen juletrefest
på bedehuset. Da hadde vi øvd inn et
program og lært oss noen sanger som vi
framførte. Noen av sangene var også
flerstemte. Gitarene vi brukte måtte vi få
hjelp til å stemme, for det kunne ikke jeg.
Et fast innslag på festen var at vi stod i
halvsirkel rundt juletreet, holdt hverandre i

10

            av Anna Oline Sørbø Johansen
og Kristian Hausken Utvik

Tidligere søndagsskolelærer Anna Oline Sørbø Johansen deler noen av sine minner med oss.

l o p p e m a r k e dl o p p e m a r k e d



 a a s l a n d

Biskop Ernst Baasland har en identitet både som professor
og biskop. I sine 11 år som biskop har han vært en stor
ressurs for Stavanger bispedømme med sin brede kunnskap
innen mange fagfelt og ikke minst med sitt engasjement for
kirken i Rogaland.  Fra starten av sin bispegjerning satte han
seg inn i den lokale historie og skrev boka "Korsfylket." Han
har hatt et stort engasjement for menighetene og folke-
kirken, han ville ha et bredest mulig samarbeid mellom
kirken og alle gode krefter i bygd og by.  På møter og
sammenkomster har han vært opptatt av å hilse på alle de
tilstedeværende, og han har hatt en god evne til å kjenne
igjen navn og ansikter. Dermed knyttet han et stort nettverk
av folk som følte seg sett og inkludert.

I vårt prosti har han vært på visitas i alle menighetene og
gitt mange råd og utfordringer til den enkelte menighet.
Han har hatt et sterkt engasjement for ny kirke på Vea, for
en ekstra innsats i Kolnes-området, for Olavskirkens unike
historie og posisjon, samt all den flotte menighetsaktivitet vi
finner i den enkelte menighet i Karmøy prosti.

Vi har opplevd en biskop som har vært godt orientert om
hva som skjedde rundt omkring, også i Nord-Rogaland og i
Karmøy prosti. På sitt opphold i Sør-Afrika i vinter har han
vært opptatt av arbeidsplassene på Hydro som forsvant
med nedleggelsen av Søderberg- anlegget.

Biskopen har hatt store forventninger til seg selv, han har
ikke spart seg selv i tjenesten, og han har hatt de samme
høye forventningene til sine medarbeidere for at kirken
skulle gjøre sitt beste. Ikke minst har han gledet mange med
sin rike bibelkunnskap som han har øst av i sin forkynnelse.

Vi vil takke biskopen for den måten han har utført sin
tjeneste på, for engasjement, omgjengelighet og vennskap.
Vi vil ønske ham Guds velsignelse over de oppgaver han nå
velger å gå inn i.

Marta Lunde Medhaug Helge S. Gaard
Kirkeverge i Karmøy Prost i Karmøy

t a k k    t i l
biskop ernst baasland

Biskop Ernst Baasland avslutter i disse dager sin tjeneste som biskop i Stavanger bispedømme. Hans
tjeneste er innrammet med undervisning og internasjonalt engasjement. Siste året før han ble biskop,
var han gjesteforeleser på et teologisk seminar i Hong Kong der han var på utlån fra en professor-
stilling i Det nye testamente ved Menighetsfakultetet. I vinter var han i Sør-Afrika der han underviste i
teologi på universitetet i Stellenbosh, ikke langt fra Cape Town.

               foto: prost Helge S. Gaard

Bønnenettverket "Bønn for Den norske kirke" ønsker å
samle alle som ber til bønn for kirkes ledere, for folk og
land.

Vi ønsker å holde deg oppdatert med bønneemner på
e-post eller sms.

Vi ønsker også etter hvert å formidle våre bønneemner
på papir.

Meld deg inn i nettverket og les mer om "Bønn for Den norske kirke" på www.kirken.be  (du kan også melde deg inn ved
å sende navn, adresse, postnr, poststed, menighet og bispedømme til Bønn for Den norske kirke, Hortensvn. 60, 3157
Barkåker — eller på sms til tlf 92408238).
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 p y r a m i d e n e s     l a n d
Biskop Thomas fra Den koptisk-ortodokse kirke i
Egypt besøker Stavanger bispedømme 8-
13.september i år. Han er kjent som en sterk og
visjonær kirkeleder for den koptisk-kristne
befolkningen i Egypt.

     av Jon-Geir Dittman, Norsk Misjon i Øst
foto: Norsk Misjon i Øst

b e s ø k     f r a
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Etter planen skulle han ha besøkt
Stavanger bispedømme i fjor høst,
men dette besøket måtte avlyses av
sikkerhetsmessige grunner. Men nå
skulle alt ligge til rette for et spen-
nende møte med en helt spesiell
kirkeleder.

På fire Egypt-kvelder rundt omkring vil
han fortelle om situasjonen i Egypt og
dele sine tanker om hva det vil si å
følge Jesus Kristus. Prest og forfatter
Eyvind Skeie blir også med sammen
med gen.sekr. Bjørn A. Wegge i Norsk
Misjon i Øst som er biskopens
samarbeidsorganisasjon i Norge.

De koptiske kristne blir ofte diskriminert
og høyere utdanning og mange
yrkesveier er stengt for dem. Myndig-
hetene har lagt begrensninger på
vedlikehold og restaurering av gamle
kirker og de har nektet bygging av nye
kirker. I denne situasjonen har biskop
Thomas arbeidet for religionsfrihet og
menneskerettigheter i aktiv dialog
med muslimske ledere og myndighe-
tene i Egypt.

Parallelt med dette har biskop Thomas
under vanskelige forhold bygget skoler
og utviklet utdanningsprogram i sin
kirke der også muslimske barn blir
invitert. Han har styrket den diakonale
tjeneste blant fattige og syke. De
koptiske kristne er blant de fattigste i
det stolte landet Egypt. Kjernen i
biskop Thomas´ tjeneste har samtidig
vært å gi den koptiske menighet
åndelig næring og bevissthet om sin
kristne tro og identitet.
I 1999 bygget han et stort retreatsenter
"Anafora" i Wadi el-Natrun, mellom
Kairo og Alexandria. Her samler han
folk fra hele verden til retreat, samtale
og fellesskap.

Biskop Thomas besøker Haugesunds-
regionen onsdag 9. september kl.19:00
i Vår Frelsers menighetshus, Haugesund.



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
k a n     G u d     b e v i s e s ?

                prostiprest Anders Kvalevåg

prestahjørna
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En varm østavind stryker over ansiktet
og jeg kjenner en undrende glede i
kropp og sinn for at jeg får oppleve
dette enda en gang.

Kan Gud bevises?

Det er et spørsmål som har opptatt
både filosofien og hverdagens etter-
tanke gjennom generasjoner. Strengt
tatt kan vel ikke Gud bevises.

Å bevise Gud? Nei! I alle fall ikke
bevises helt og fullt, ikke et tvingende
bevis. Mye er skjult for oss. Men jeg ser
Guds spor i naturen nå. Påskens
hendelser utfordrer oss til tro nå, slik
som en tviler fikk utfordringen av Jesus
den gang: "Vær ikke vantro, men
troende!"

Jeg ser Guds spor i alt dette lysende
vårvær.

Jeg tenker på Henrik Wergelands  dikt:

Den prektigkledde sommerfugl
er fløyet fra Guds hånd.
han ga den gylne ringer

og røde purpurbånd.

Han lærte den å flyve høyt,
høyere enn jeg er.

Den har nok fuglens lyster,
men ei dens dun og fjær.

Og alle verdens mennesker
og alle kongebud

ei gjøre kan en sommerfugl.
det kan alene Gud.

Jeg vil gjerne være med å  formidle
dette: Denne Gud har vist oss sitt
ansikt. Vi ser hans ansikt i Jesus sitt
ansikt. Og vi ser det i fortellingene om
om Jesus sine vandringer og hans
undervisning men mest av alt i Jesus
sine møter med enkeltmennesker. I de
fortellingene ser jeg inn i Guds hjerte-
lag.  Dette vil jeg gjerne være med å
bringe videre til dere alle.

Det er full vår der ute når jeg skriver dette. Frukttrær og rhododendron gnistrer i all sin farveprakt. Jeg
ser Guds spor. Alt bader i sol.

Jeg ser Guds spor“Og det at naturen på forunderlig vis
vekkes til live igjen, enda en gang,
rører ved noe dypt inn i meg.

Strengt tatt kan
vel ikke Gud
bevises

“



  u  d  s  t  j  e  n  e  s  t  e

sprell   levende   barnegospel

g u d s t j e n e s t e
v i   s a m l e s   o m   G u d

Søndag 14.06.2009
2.s.e. pinse
Keltisk messe kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 21.06.2009
3. s. e. Pinse
Friluftsgudstjeneste kl. 11  på
Krosshaug.
sammen med Torvastad.
Geir Styve og Helge Gaard

Søndag 28.06.2009
4.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer

Søndag 05.07.2009
5.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer
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Søndag 12.07.2009
6.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer

Søndag 19.07.2009
7.s.e.pinse
Fellesgudstjeneste i Norheim kirke kl.11.
Sigve Clementsen
Offer

Søndag 26.07.2009
8.s.e.pinse
Fellesgudstjeneste kl.11 i Olavskirken
Helge Gaard
Nattverd
Offer

Onsdag 29.07.2009
Olsok
Olsokmesse kl.21
Helge Gaard
Berit  Andersen
Nattverd

Søndag 02.08.2009
9.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer

Søndag 09.08.2009
10.s.e.pinse
Anders Kvalevåg
Dåp
Nattverd
Offer

Søndag 16.08.2009
11.s.e.pinse
Fellesgudstjeneste kl.11 i Torvastad
kirke
S.W. Haugen
Offer

Søndag 23.08.2009
12.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Nattverd
Offer

Søndag 30.08.2009
13.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer
Kirkekaffe

Søndag  06.09.2009
14.s.e.pinse
Friluftsgudstjeneste kl.11 på Bukkøy
Offer til Avaldsnes og Håvik KFUK-M
Kirkekaffe

Fra høsten vil Barnegospel og "Sprell
Levende" innlede et spennende samar-
beid, i første omgang som fosøksordning.

Sprell Levende
"Sprell Levende" er et undervisningsopp-
legg for søndagsskoler og barnegrupper
som er utviklet av Norsk Søndagsskolefor-
bund i samarbeid med Frikirken,
Indremisjonsforbundet og Normisjon.
Trosopplæringsreformen støtter også
"Sprell Levende". Målet med undervis-
ningsopplegget er at barn fra 3 - 4 års
alder skal få møte bibelfortellingene og
evangeliet i en ramme der sanseinntrykk,
lek og bevegelser skal understreke
bibelfortellingene slik at barna husker
dem, og kan bruke dem i sitt eget liv.
Håvik og Avaldsnes søndagsskole har
brukt dette undervisningsopplegget i to
år.

Samarbeid
Barnegospel har i alle år hatt en andakt/
fortelling som en del av samlingene. Det

nye er at Søndagsskolen vil ta ansvar for
dette på slutten av øvelsen. Barna vil i
tillegg til en bibelhistorie lære en "super-
setning", som er et bibelvers, samt "Fader
Vår" og en enkel trosbekjennelse.

Søndagsskole på hverdagen?
Vi har erfaring med at foreldre i mindre
grad enn før sender barna på søndags-
skole på søndagen, mens oppslutningen
om aktiviteter i ukedagene er større. Vi vil
derfor tilby et komplett søndagsskole-
opplegg på hverdagen.

Flere aktiviteter
Etter bibelhistorien vil barna få mulighet til
å delta i en hobbyaktivitet, som vil variere
fra gang til gang. Vi vil også ha en musikk-
gruppe for dem som ønsker å lære å
spille grunnleggende gitarspill eller lære litt
å spille håndtromme og trommesett.
Barna må melde seg på disse gruppene
når de kommer. Det vil noen ganger
være tilbud om snekkergruppe og
"forsøksgruppe" som vil utforske natur-

lovene med forskjellige eksperimenter.

Kveldsmat
Før barna går hjem kan de få vanlig
kveldsmat (påsmurt skive og melk eller
vann). Kveldsmaten vil bli avviklet som
"fleksikvelds" etterhvert som aktivitetene
avsluttes, og barna kan være sengeklare
når de går hjem, ca 18.30-18.45

Det er fullt mulig å være med på enten
bare Barnegospel eller bare Sprell Le-
vende-opplegget.

Ledere
Synes du dette høres spennende ut, og
kan tenke deg å være med og hjelpe til
med noe, stort eller lite, blir vi veldig glade
om du tar kontakt med en av lederne!

Gunnar Helge Sjøen, tlf. 984 36 185 (Sprell
Levende); Elin Tyse Hansen, tlf. 938 66 650
(Barnegospel); Gro Torunn Utvik, tlf. 901 97
597 (Barne- og ungdomsarbeider).

                av Gunnar Helge Sjøen



f  a  m  i  l  i  e
døpte

01.03.2009
Enya Amundsen-isaksen

08.03.2009
Silje Krosli
Ida Elise Eikesdal

15.03.2009
Ida Vaage
Mathias Sæbø
Andrea Steinstø Bårdsen
Terje Skogland Helgeland

05.04.2009
Olav Forssell Spalder
Benjamin Holte

19.04.2009
Ulrick Wik
Lovise Røsdal Lund

10.05.2009
Tobias Gabrielsen
Alma Ølund-Gerner
Aslak Vaagen Samsøe

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

18.04.2009
Liv Grete Østevik og Gjermund Olsen
Heidi Johanne Øvrebø og Bjarte
Pedersen

01.05.2009
Hjørdis Marie Midjord og Anders  Erik
Jonsson

døde

20.02.2009
Ingrid Alise Vedø, f. 1942

12.03.2009
Kjellaug Austevik, f. 1930

20.04.2009
Rune Hansen, f. 1967

urnenedsettelser

09.12.2008
Nils Ingvar Birkeland, f. 1932

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

karmel bedehus

03.09 Normisjon (basar)          kl.19:00
10.09 Normisjon          kl.19:30
17.09 Samemisjonen          kl.19:30
24.09 Møte v/ Arne Haug          kl.19:30

håvik bedehus

23.08 Ytre sjømannsmisjon        kl.19:30
24.08 Dugnad - møt opp!         kl.17:00
30.08 NMS         kl.19:30
05.09 Vi over 60         kl.15:00
06.09 Tibetmisjonen         kl.19:30
13.09 Misjon blant muslimer     kl.19:30

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

03.10 Vi over 60          kl. 15:00

vi over 60

05.09 Håvik bedehus          kl.15:00
03.10 Kvalavåg bedehus          kl.15:00
07.11 Visnes bedehus          kl.15:00
05.12 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/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
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

a-laget med ujevn start på sesongen
Vårt A-lag herrer har fått en blandet start på fotballsesongen. Etter 3-0 over
Frøyland og 6-1 over Ålgård 2 steg optimismen blant de fleste. Men siden har
laget tapt tre kamper i tillegg til seier over Djerv 1919 med 6-2. Laget har vært
plaget med mye skader blant forsvarsspillerne, og derav har det nok kommet en
del unødige baklengsmål.

Gjenstående kamper i sommer:

Skjold (Hjemme) 12. juni kl. 19.00
Nord (hjemme) 17. juni kl. 19.00
Vedavåg (hjemme) 22. juni kl. 19.00
Viking 2 (borte) 29. juni kl. 19.00
Frøyland (hjemme)   7. august kl. 19.00
Klepp (hjemme) 11. august kl. 19.00
Ålgård 2 (borte) 17. august kl. 19.00
Hinna (hjemme) 21. august kl. 19.00
Hana (borte) 26. august kl. 19.00
Djerv 1919 (hjemme) 31. august kl. 19.00
Klepp (borte)    4. sept. kl. 18.30
Vaulen (hjemme)    9. sept. kl. 19.00

leie av lokaler?
Skal du ha bryllup eller annet hyggelig
lag? Avaldsnes ILs flotte klubbhus leies ut,
og i samarbeid med Willy Knickersen
restaurant ordner vi mat etc ... Kontakt oss
på tlf. 52 84 33 06 (08.00-15.30) el. via
e-post ail@avaldsnes.no .

jenter 16 håndball vant cup i
bergen
Vårt J-16 lag i håndball deltok i Mathopen
Cup i Bergen i mai måned. Og laget vant
like greit hele cupen etter en spennende
finale mot hjemmelagets jenter. Vi
gratulerer laget med innnsatsen.

på landslaget!
Damelagets storscorer, Cecile Pedersen, scoret
5 mål på tre kamper da Norges J-19 landslag for
jenter kvalifiserte seg til EM i Finland til sommeren.

Laget vant alle sine kamper under kvalifiseringen
mot Belgia, Ukraina og Kroatia i Østerrike, og
Cecile scoret mål i alle tre kampene.
Cecilie Pedersen (19) er fra Førde i Sveio, og
kom til Avaldsnes fra Haugar foran denne
sesongen.

Cecilie, som stortrives i klubben, har tilbud fra
mange toppserielag, og hun har også sin yngre
søster, Karoline (15) i klubben.

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

damelaget
Vårt damelag i fotball er nyopprykket i 2. divisjon, og har fått merk at det er
nivåforskjell. Men i siste helgen i mai kom omslaget. Først vant laget 2-1 over
Nymark i Bergen, og på den første dagen i juni ble det ny seier med 4-1 hjemme
over Fana (etter scoringer av Cecilie Pedersen (3) og Mona Staveland Nilsen). Så
nå er vi spent på fortsettelsen. I NM cupen hadde laget besøk av toppserielaget
Klepp i 2. runde, og som ventet ble Jærjentene for sterke. Men "kun" 5-0 tap lar
seg høre for et Avaldsneslag som nesten utelukkende består av jente- og junior-
spillere.

Lagets seriekamper på hjemmebane i sommer:
Sønd. 21. juni      kl. 14.00: Sandviken 2
Sønd. 28. juni      kl. 14.00: Loddefjord
Onsd. 12. aug.    kl. 19.00: Klepp 2

Foto: Jan Fabiano Kristiansen som er tilbake i Avaldsnesdrakten etter spill for FKH
og Sandnes Ulf i 1. divisjon.

Lørd. 29. aug.   kl. 14.00: Nymark
Torsd. 10. sept.   kl. 19.00: Stord/Solid/Trott
Sønd. 13. sept.  kl. 13.00: Kaupanger

støtt avaldsnes idrettslag når du spiller
på et av norsk tipping sine spill!
Gi din støtte til Avaldsnes Idrettslag i dag.
Send SMS med tekst  "GRASROTANDELEN
971346612"  til  2020.

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk
Tipping, hvor du som registrert spiller kan
velge én forening som du ønsker å støtte -
din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til
å støtte oss! Send tekstmelding eller
registrer ditt spillekort hos din kommisjo-
nær.

bli medlem i avaldsnes idrettslag?
Ønsker du å bli medlem i Avaldsnes
Idrettslag? Da kan du kontakte oss på
klubbkontoret, telefon 52 84 33 06, eller
e-post ail@avaldsnes.no. Eller betale
inn medlemskontingenten kr. 250,- til
konto nr. 3361 14 32653. Husk å oppgi
navn, adresse og fødselsdato.


