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a n d a k ta n d a k t

tru og sjokoladekake

«Eg trur ikkje på Gud», har folk sagt til 

meg fleire gonger. «Kvifor ikkje?», spør 

eg. «Veit ikkje», seier dei. «Ikkje det at 

eg har noko i mot kristendomen...» 

Eller somme seier: «Eg skulle gjerne 

vore kristen, dersom eg kunne visst at 

det var sant.» Ein eg prata med ein 

gong samanlikna det med spørsmålet 

om fossen frys til is om vinteren. «Anten 

trur du at fossen frys, eller du trur at 

han ikkje frys», meinte han. Ein kan 

med andre ord ikkje berre bestemme 

seg for å tru på noko som ein ikkje kan 

vite heilt sikkert.

I vår var eg med som leiar på week-

end med nokre ungdomar, og på 

laurdagskvelden vart det sett fram ei 

kake på bordet. Ein av gutane hadde 

hatt henne med seg. Kva høvet var, 

hugsar eg ikkje, men eg merkja meg 

at kaka såg særs flott ut. Det var ei 

rund sjokoladekake, overtrekt med lys 

mjølkesjokoladeglasur. Ho var 

dekorert med striper av smelta, mørk 

sjokolade og opphakka, kvit sjokolade 

som var strøydd fint utover kaka. «Eg 

har bakt henne sjølv», sa han stolt. 

«Aldri i verda!», sa eg. «Den har du 

kjøpt ferdig bakt og pynta!» «Nei, det 

er sant», kunne ein kamerat bekrefte. 

«Han har bakt henne heilt sjølv.» 

Overbevist som eg var over at ein 

gjennomsnittleg 15-åring av hankjønn 

neppe kunne produsere ei så 

gjennomført og flott kake, stod eg på 

mitt, og nekta 

å godta 

påstanden. 

«Neivel», sa 

gutane. «Då får 

du ikkje smake 

på kaka heller!»

Med vatn i 

munnen stirte 

eg lengtande 

på den lekre 

kaka. Kunne 

Sal. 119,30:

Truskapsvegen har eg valt,

dine domar har eg for auga.

kyrkjeval

og andre sakar

No er det snart val til storting, sokneråd og 

bispedømeråd. Alt dette skjer samstundes 

mondag 14.  september. I tillegg kan ein 

stemma på sokneråd (menighetsråd) og 

bispedømeråd i Olavskyrkja søndag 13. 

september etter gudstenesten (kl. 12:30 -- 

15:00).

      I førre nummer av menighetsbladet 

presenterte me kandidatane til sokne-

rådet i Avaldsnes. Dei to lokale 

kandidatane til bispedømerådet vart og 

omtala: Johannes Leiknes Nag frå 

Torvastad, og "vår eigen"Tor Sven Utvik frå 

Avaldsnes (som og har skrive andakten 

ovanføre).

      I dette nummeret går mykje av 

plassen med til å presentera alle kandi-

datane til bispedømerådet. Dette er 

fyrste gong at du som vanleg kyrkje-

                     av Tor Sven Utvik

                     av Gaute Sanson

medlem kan vera med å stemma i val til 

bispedømerådet -- og dermed til 

Kyrkjemøtet, som er øvste organ for den 

norske kyrkja. Så løp og stem, folkens!

Anna nytt: me har lenge slitt med 

distribusjon av menighetsbladet. Det har 

stadig vore folk som ikkje har fått bladet i 

postkassa/postboksen sin. Denne 

gongen vonar me at det er slutt på 

elendet. I tillegg har me no byta ut 

dataprogramma som me nyttar til å 

laga bladet med. Dei gamle 

programma var ikkje lenger med på 

notane når PC-en skulle oppgraderast. 

Den trufaste lesar (og gjevar) vil truleg 

lika at me no nyttar såkalla "open 

source"-programmer, som er gratis å 

bruka.

det vere så urettferdig at sjølv om eg 

ikkje trudde at ho var heimelaga, så 

fekk eg ikkje smake så mykje som ein 

liten smule? Med eitt gjekk det opp for 

meg: Visst kan eg vel tenkje at han har 

bakt kaka sjølv, og bestemme meg for 

å tru at det er sant. «Eg trur deg!», sa 

eg, og slik fekk eg og ein del av 

herlegdomen.

Framleis i dag har eg stunder der eg 

tviler på at denne guten kan ha bakt 

kaka sjølv. Men eg veit at eg har teke 

eit val om å tru på det. Og når eg 

tenkjer på gevinsten av dette valet, at 

eg fekk smake den deilige 

sjokoladekaka, kjenner eg at det var 

så absolutt verdt det.

Så kan ein spørje seg: Kan ein ikkje 

velje å tru på Gud, når ein veit at 

gevinsten er så uendeleg mykje større 

enn eit kakestykke?
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I Avaldsnes menighet er det to 

valgdager, med ulike valglokaler og 

klokkeslett.

Første valgdag: søndag 13. september.

Valglokale: i kirken etter gudstjenesten.

Klokkeslett: kl.12:30-15:00.

Andre valgdag: mandag 14. 

september.

Valglokaler: Avaldsnes skole, Håvik 

Idrettshallen, Kvalavåg  skole, Visnes 

bedehus.

Klokkeslett: Valglokalene holder åpent 

kl.10:00 - 20:00.

Det er anledning til forhåndsstemming 

på Avaldsnes menighetskontor frem til 

11.september. Kontoret holder åpent 

kl.8-15.30. En kan også avtale 

forhåndsstemming på kveldstid.

Ta kontakt med menighetskontoret for 

å sjekke om en står i det kirkelige 

medlemsregisteret. En kan være 

oppført i medlemsregisteret selv om 

en ikke har mottatt valgkort. Dersom 

en ikke har mottatt valgkort, men vet 

at en er medlem av kirken, kan en 

allikevel avgi stemme.

                     av Tordis Hebnes

Menighetsbladet har tatt med noen av den nye biskopens 

svar som han ga da han ble presentert som kandidat til ny 

biskop.

 – Hvilke visjoner har du for Den norske kirke framover?

Jeg ønsker at kirken skal være et sted der mennesker møter 

varme, respekt og åpne fellesskap. Kirken skal være troverdig, 

raus og åpen, med budskapet om Jesus Kristus som det 

tydelige sentrum. Den er stedet der det er rom for en når livet 

går i stykker. Menigheten er stedet der den enkelte blir sett og 

verdsatt ...

 – Hva er kjernen i din forkynnelse av Guds ord? 

Kjernen i min forkynnelse er gleden over at Gud er kommet 

nær i Jesus Kristus, at tro og liv ikke kan skilles, at det kristne håp 

er sterkere enn alle mørke sider i oss og rundt oss, og at det 

kom en påskemorgen etter langfredagens mørke. Grunntonen 

i min forkynnelse er budskapet om kors og oppstandelse.

 – Hva vil du som biskop legge vekt på i rollen som leder og 

åndelig leder?

Som biskop vil jeg gi førsteprioritet  til omsorgen og ansvaret for 

kirkelige medarbeideres arbeidssituasjon. Det betyr å være 

tilstede, tilgjengelig, engasjert for å sikre ressurser og vise 

strategisk lederskap, og å prioritere kirkens arbeid med 

utgangspunkt i lokalmenigheten.

     Jeg ønsker å bidra til at de to arbeidsgiverlinjene kan 

utnytte felles ressurser på en bedre måte, og jeg vil arbeide for 

faste ordninger med retreat, etterutdanningsmuligheter og 

åndelig veiledning.

     Jeg ønsker å være en brobygger, ikke minst i forhold til dem 

som opplever seg utenfor i dagens kirkesituasjon.

     Jeg ønsker å støtte menighetsråd og fellesråd, ved å legge 

til rette for gode modeller for samhandling og samvirke i 

arbeidet for å styrke våre menigheter som tros-, omsorgs- og 

handlingsfellesskap.

     Jeg vil lytte til og ta på alvor de synspunkter som avviker fra 

n y     b i s k o pn y     b i s k o p

                     av Helge S. Gaard

erling  j  pettersen

Stavanger bispedømme har fått ny biskop. Erling Pettersen ble utnevnt i statsråd 19.juni og vil bli 

innsatt som biskop 8. november i Stavanger Domkirke. Hvem er den nye biskopen? 

mine egne. For meg er dialog og respekt for andres 

overbevisning grunnleggende.

     Skal jeg kunne ivareta rollen som inspirator og åndelig 

veileder, må jeg selv leve nær kilden, Jesus Kristus, i 

bibelstudium, bønn, åndelig veiledning og skriftemål.

Den nye biskopen er født i 1950 i Bergen og har 

teologisk embetseksamen fra Menighetsfakultetet i 

1977. Han har en bred yrkeserfaring:

• 1979-1985 konfirmasjonskonsulent i Kirkerådet 

• 1985-1989 misjonsprest i Brasil 

• 1996-2006 direktør for Kirkerådet

• Fra 2007 sokneprest i Nordstrand, Oslo

Erling Pettersen er gift, har to døtre og to barnebarn.
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Sprell Levende

«Sprell Levende» er et undervisningsopplegg for 

søndagsskoler og barnegrupper som er utviklet av 

Norsk Søndagsskoleforbund i samarbeid med Frikirken, 

Indremisjonsforbundet og Normisjon. 

Trosopplæringsreformen støtter også «Sprell Levende». 

Målet med undervisningsopplegget 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 «supersetning», 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 søndagsskole på søndagen, mens 

oppslutningen om aktiviteter i ukedagene er større. Vi 

vil derfor tilby et komplett søndagsskoleopplegg 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 naturlovene 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 

Barnegospel og «Sprell Levende» innleder nå i høst et spennende samarbeid.

avsluttes, og barna kan være sengeklare når de går hjem, ca 

18.30-18.45

Hva med de som bare vil være med på 

Barnegospel eller bare Sprell Levende?

Det er fullt mulig å være med på enten bare Barnegospel eller 

bare Sprell Levende opplegget. Barnegospel har registrering fra 

klokken ca.16.50, øvelsen begynner kl 17.00 og varer til kl 17.30. 

Deretter blir det “søndagsskolesamling” ca. 15 min., og 

avslutning for de som kun ønsker å være med på Barnegospel.

De barna som ikke ønsker å være med på Barnegospel møter 

for registrering ca.17.20, 

og er med på Barnegospel fra kl 17.30, dvs. felles 

“søndagsskolesamling”, før aktivitetene starter.

Medlemspenger

Barnegospel har en kontingent på 150 kroner i året. 

Sprell levende har en kontingent på kr. 50 i året. Det er fullt mulig 

å gå på søndagsskoleopplagget uten å betale noe, men 

dersom vi skal få statlig støtte for barnet må kontingenten være 

minst 50 kroner året.

Hva med den vanlige søndagsskolen på søndagen?

Det vil fortsatt være søndagsskole i Visnes på søndagen, og vi 

arbeider også for å ha en enklere samling på Håvik, Avaldsnes 

og Kvalavåg som vi kaller «MiniSprell». Denne samlingen vil bestå 

av bibelfortelling/sang og en enkel aktivitet, og vil vare ca 45 

min på søndag formiddag. Disse samlingene vil ikke starte før vi 

har fått flere søndagsskoleledere.

Forsøksordning

Dette felles prosjektet vil i første omgang være en 

forsøksordning. Den blir evaluert etter første semester, kom 

gjerne med innspill til lederne!

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
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møter i menighetsrådet

Datoer for høstens gjenstående møter 

i Avaldsnes menighetsråd:

28. oktober

25. november

Møtene er på menighetskontoret kl. 

19.30.

s m å b a r n s t r e f f

Småbarnstreff starter opp igjen på 

Karmel ungd.- og bedehus, Avaldsnes 

17. september.

Vi møtes hver torsdag i partallsuker 

kl.10-11.30

Vi har lek, sang og musikk, og lunsj 

sammen.

Velkommen til barn fra 0-6 år sammen 

med en voksen.

Ta fram almanakken og notér deg 

disse datoene i høst :

KVELDSETE

fredag 6.november på Idrettshuset

KVINNEKVELD

onsdag 2. desember på Karmel

TAKKEFEST

søndag 22.november på Karmel

s e n i o r d a n s     p å     k a r m e l

NYTT TILBUD FOR DE GODT VOKSNE

SENIORDANS på KARMEL på AVALDSNES hver torsdag kl.15-16.30

Kostnad? Litt usikkert, men ca. kr. 300,- pr. semester

OPPSTART TORSDAG 10.SEPTEMBER KL.15.00

Siste kvarteret fra kl.16.15 servere me kaffi

”Ka e nå detta? Ska me DANSA på Karmel???”  La meg slå det fast med en 

gang :  SENIORDANS er mer TRIM enn dans! Dette blir ein gilde møteplass med 

rom for mye glede for de over ca. 55 ...

Instruktøren er fysioterapeut og heter Taran Jarnæs.

TA MED DEG EN VENN, EN NABO, EN KJENNING, EN SLEKTNING ...

OG VÆR HJERTELIG VELKOMMEN

Hilsen Else diakoniarbeider     

vi gir ei rose til ...

Elisabeth Lindaas Skeie

Menighetsbladet vil med ei rose få takke Elisabeth Lindås Skeie for den flotte jobben hun 

gjennom flere år har gjort for menighetsbladet. Elisabeth har også deltatt i andre 

sammenhenger i menigheten, hennes kreativitet har mange ganger kommet andre til 

gode.

Nå er hun på plass i Qatar, der hun og familien skal tilbringe det neste året. Vi ønsker 

dere alle LYKKE TIL og ALT GODT!!

r o s å   r o s å   r o s å

s m å n y t t n o t i s e r

k o n s e r t e r
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Dalane selvlært på mandolin og det er rett og 

slett ubegripelig at en  kan komme opp på et 

såpass høyt nivå på egen hånd. Saksofonisten 

Erik Nerheim spiller i gruppa ”Pony the pirate” 

og reiser landet rundt for å spille på festivaler. 

Som publikum fikk høre beveger han seg  med 

like stor glede også innenfor mer klassisk 

repertoar. De fremførte et sprudlende program.

Tirsdag kveld samlet det seg en flokk på 45 

tilhørere i tårnfoten for å høre frater Arnfinn 

Haram (nest øverst til venstre) snakke om å 

være pilegrim i dagens Norge.  Haram, som var 

tidligere både prest og prost i DNK, er 

dominikanermunk. Han delte mange 

interessante synspunkter med tilhørerne sine. 

Kvederen Martha H. Birkeland (øverst, til 

venstre) deltok og sørget med sin vakre sang for 

en flott ramme rundt foredraget. En flott kveld 

med bra oppslutning.

Avslutningsdagen begynte med en kort 

orgelkonsert med undertegnede (nede, til 

venstre). Rundt 45 personer deltok senere på 

pilegrimsvandringa fra Toskatjønn til Olavskirken. 

(Mer om pilegrimsvandringa i artikkelen neden-

for; red. anm.) Vandringa, som ble ledet av 

Palmer Vistnes og Jan Asbjørn Hovland, ledet 

frem til Olsokgudstjenesten hvor Eldbjørg og 

Hilde Elise Andreassen deltok sammen med 

fung. biskop Berit Andersen. Det ble en flott og 

stemningsfull avslutningsgudstjeneste for 

vellykkede Olavsdager.

o l a v s d a g e n e     2  4. – 2 9.     j u l i     2 0 0 9

                     av Goos ten Napel

og Edgar G. Bachel (foto)

Over: Vandringen 

startet ved Toskatjønn.

Under: Ved Spanne 

gikk vi forbi 

"Kinnesteinen" som er 

et eksempel på et 

uvanlig naturfenomen.

 – Hva er en pilegrim?

En pilegrim er et søkende menneske som er på 

vandring mot et høyere mål. Ordet pilegrim 

kommer av peregrinus som betyr fremmed. I det 

ligger at en ikke har noe endelig mål eller 

tilholdssted i denne verden. Pilegrimen er 

underveis, på vandring. Den egentlige 

pilegrimsvandringen er den indre vandringen 

gjennom livet mot Gud. Men den fysiske vandring 

mot et konkret hellig sted hvor Guds kraft og 

nærhet har vist seg på en særlig måte, kan være 

en hjelp til å se og holde fast det evige målet.

     

 – Er det behov for pilegrimsvandringer i dag?

Pilegrimsvandringer har i de senere årene fått en 

fornyet interesse både i utlandet og i Norge. Det er 

en interesse og fornyelse som kommer fra 

grasroten . Folk har bare begynt å gå og reise til 

gamle hellige steder. Utgangspunktet for å 

begynne å vandre, kan være forskjellig. En sa: Jeg 

reiste ut som turist og kom hjem som en pilegrim.

    Enkelhet, Langsomhet, Stillhet,  Åndelig lengsel, 

et annerledes Fellesskap kan være  noe av det 

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

                     av Kåre Vold

p i l e g r i m s v a n d r i n g

29. juli deltok nærmere 50 "pilegrimer" på vandring fra Toskatjønn til Olavskirken 

på Avaldsnes. Pilegrimsvandringen ble avsluttet med en fin Olsokmesse i kirken 

der fungerende biskop Berit Andersen holdt preken.Vi stilte henne noen spørsmål 

etter vandringen.

Årets Olavsdager ble åpnet med en konsert på 

fredagskvelden med gruppa ”The Norwegian 

Cornet and Sackbutts”.  Denne gruppen, 

bestående av 6 unge jenter, er en av få som 

med stor begeistring har spesialisert seg i 

historisk fremførelsespraksis. De spiller på kopier 

av renessansemessinginstrumenter og framførte 

et program som like gjerne kunne vært spilt ved 

kong Christian den IVs hoff i København. Han, 

den kunstelskende kongen, prøvde å forme sitt 

eget hoff etter forbilde fra de store sentra i 

Europa som Venezia og Paris.

Det ble en flott konsert med dessverre alt for få 

tilhørere.

Lørdagskvelden var det konsert med duo 

”Double Dutch”: Wilma Sijbrandij på fløyte og 

Alie Hamberg, piano. De spilte et program kalt 

”kontraster”; deres eget utvalg fra repertoaret 

for besetningen fløyte og piano. Det ble en 

konsert med stor musiserglede på aller høyeste 

nivå, men også disse musikere hadde fortjent 

en langt bedre oppslutning.

Ingrid Andsnes (innfelt, til venstre) spilte en flott 

solokonsert søndag kveld. Av de framførte 

komponistene var spesielt Pauline Hall for 

mange et nytt og overraskende bekjentskap. 

Steinwayflygelet, som var innleid for 

anledningen, klang optimalt i kirkerommet.

Med 80 besøkende var det bra med publikum.

2 unge menn, 2 rare instrument; slik presenterer 

duoen Dalane/Nerheim seg, og det er ikke hver 

dag vi får høre musikk for mandolin og 

saksofon. Ifølge dem selv er de verdens eneste 

duo. Men flott er det. Av alle ting er Jo Sølve 

en søker og finner. Refleksjonen underveis til å se 

livet og Gud i et nytt perspektiv, kan være like 

viktig som å nå et bestemt hellig mål. Det kan 

være en hjelp til å gjenoppdage de kristne 

verdier.

 – Hvordan opplevde du pilegrimsvandringen fra 

Toskatjønn til Olavskirken på Avaldsnes?

Vandringen  var en fin opplevelse som ga et 

ekstra perspektiv til Olsokmessen i kirken. Å gå 

delvis på den gamle kirkeveien, satte mitt eget 

liv inn i en større sammenheng. Det ga meg et 

fellesskap også med slektene som har gått foran. 

Derfor var det ekstra fint at man fortalte litt av 

den gamle kulturhistorien på noen av stoppene.

    Det var også  viktig  at lederen ved start  ga 

oss en velsignelse og underveis minnet om noen 

bibelsteder. Dette gjorde at vandringen ble noe 

annet enn bare en tur. Jeg kunne også tenke 

meg å foreslå at en la inn noen etapper hvor vi 

vandret i stillhet.

    Det var også viktig at vandringen var så lett og 

rolig at flest mulig kunne delta.               .



Val av bispedømeråd og medlemmar til Kyrkjemøtet 

Informasjon frå valrådet i Stavanger bispedøme 

Skåre kyrkje 
 
 
 
 
 

13. og 14. september er det kyrkjeval.  
Alle kyrkjemedlemmar over 15 år kan stemma.  

Det skal veljast sokneråd, bispedømeråd og Kyrkjemøte. Det blir  
til saman to val, sidan det er medlemmane i dei elleve  

bispedømeråda i landet som sit i Kyrkjemøtet.  

For fyrste gong skal Stavanger bispedømeråd veljast direkte av 
kyrkjemedlemane. Saman med ein prest, ein annan kyrkjeleg tilsett og 
biskopen sit sju representantar for kyrkjemedlemane i bispedømerådet.  

Kyrkjemøtet er det øvste folkevalde organet i Den norske kyrkja. 
Bispedømerådet leier kyrkja i Stavanger bispedøme, som har same 
grenser som Rogaland fylke. Både bispedømerådet og Kyrkjemøtet  

gjer avgjerder som pregar kyrkja.  

Dine ønske og di stemme kan koma til uttrykk ved å ta del i kyrkjevalet. 
På dei neste sidene kan du lesa kven du kan stemma på  

og korleis du stemmer.

”Another Place” av Antony Gormley- ved Domkyrkja i Stavanger  Kyrkjedør, Skåre 



Val av bispedømeråd og medlemmar til Kyrkjemøtet 

Informasjon frå valrådet i Stavanger bispedøme 

 
 

Leif Christian Andersen (23) 
Skjold kyrkjelyd 

Erfaring: Sykepleiestudent, 
Ungdomsrådet i Stavanger 
bispedøme.  

Vil arbeida for: 18-30 åringar, 
trusopplæring og gudstenester 
med lokal variasjon. 

 

Thor Bjarne Bore (71) 
St. Petri kyrkjelyd 

Erfaring: Redaktør, div. 
styreverv, kyrkjerådsleiar.  

Vil arbeida for: Utbygging av 
trusopplæring, ei kyrkje som i 
medvit om eiga tru er positivt 
synleg i kultur og samfunn.  

 
Kjartan Djønne (35) 
Høyland kyrkjelyd 

Erfaring: Høyland sokneråd, 
Skaarlia kyrkjelydsutval, IT-
konsulent, lærar i v.g.s. 

Vil arbeida for: Lokalt tilpassa 
kyrkjelyder, lokalt tilpassa 
gudstenester. Kyrkjelydsplanting  

 

 
Bernhard Engedal (62) 
Skåre kyrkjelyd 

Erfaring: leiar i attførings-
bedrift, arb. leiar i Kirkens 
Bymisjon, KFUK-KFUM, 
politikk, sokneråd.  
Vil arbeida for: Frivillighet, 
trusopplæring og fornying i 
gudstenesta. 

 
 

Gyrid Espeland (55) 
Eigerøy kyrkjelyd 

Erfaring: Seksjonssjef i 
Mattilsynet. Sokneråd, 
bispedømeråd, div. styreverv. 

Vil arbeida for: Trusopplæring, 
diakoni, kyrkje for alle, frivil-
lighet, leiarutvikling, økonomi. 

Ingvill Hagesæther Foss (43) 
Sørnes kyrkjelyd 

Erfaring: Sjefingeniør i 
Petruleumstilsynet, bispe-
dømerådet (vara), MF-styret. 

Vil arbeida for: Frivillighet, 
trusopplæring, gudstenesta som 
inkluderande fellesskap. 

 

Kristin Wallem Hagen (18) 
Skåre kyrkjelyd 

Erfaring: Student. Ungdomsting, 
trusopplæring, kor, musikk og 
ungdomsgudstenester.  

Vil arbeida for: Trusopplæring 
og ungdomsgudstenester.  

 

 
Wenche H. Havrevoll (50) 
Suldal kyrkjelyd 

Erfaring: Lærar, kyrkjeblad, 
mållag, rettferdig handel, politikk. 

Vil arbeida for: Ei kyrkje som er 
medviten si eiga tru og tradisjon og 
er aktivt til stades i kulturen vår, 
lokalt og nasjonalt.  

 

 
John Ludvik Hollen (64) 
Tasta kyrkjelyd 

Erfaring: Forfattar, kulturarbeid 
og kyrkjeleg engasjement.   

Vil arbeida for: At me i staden 
for å snakka om "kyrkja ut til 
folket" fokuserer på "folket inn i 
kyrkja". Me må våga variasjon og 
breidde i det som skjer i kyrkja.  

  

Solveig Lindaas Haaland (38) 
Vardeneset kyrkjelyd 

Erfaring: Spes.konsulent 
organisasjon og endring, 
StatoilHydro, sokneråd 

Vil arbeida for: Rett prest til rett 
kyrkjelyd, god organisering så tru 
og liv kan veksa.  



Val av bispedømeråd og medlemmar til Kyrkjemøtet 

Informasjon frå valrådet i Stavanger bispedøme 

 
Einar O. Iversen (62) 
Stokka kyrkjelyd 

Erfaring: Adm. dir., KFUK-
KFUM, Sokneråd, kyrkjeleg 
fellesråd, div. styreverv. 

Vil arbeida for: gudsteneste for 
menneske i dag, satsing på 
ungdomsarbeid, lokalkyrkjelyden. 

 

 
Anndi L. Jacobsen (68) 
Stokka kyrkjelyd 

Erfaring: Rektor, barne- og 
ungdomsarb., politikk, Natur-
vernforbundet, Nablusforeninga 

Vil arbeida for: Dåps-
opplæring, miljø- og fredsarbeid, 
rom for menneskeleg erfaring i 
rituala, bøn og religiøs praksis. 

 

Bente Meling Kjosavik (49) 
Sandnes kyrkjelyd 

Erfaring:  
Lærar, kyrkjekor, sokneråd. 

Vil arbeida for:  
Trusopplæring, kyrkjemusikk. Ei 
kyrkje som er nær Gud og nær 
menneske.  

 

 

Berit Kopren (65) 
Tjensvoll kyrkjelyd 

Erfaring: Sokneråd, nasjonalt 
hovudtillitsvald i Telenor.  

Vil arbeida for: 
lokalkyrkjelydane, samarbeid 
tilsette-frivillige, kyrkja synleg i 
lokalsamfunnet.  

 

Svein Arne Lindø (56) 
Riska kyrkjelyd 

Erfaring: Omsorgssjef i Gjesdal. 
Santalmisjonen, Norge og Bhutan. 
Sokneråd, bisped.råd, Kyrkjeråd.  

Vil arbeida for: Trusopplæring, 
attraktive gudstenester, kyrkja 
friare ift. staten, at kyrkjelydane 
skal ha mykje å seia ved tilsetjing.  

 
Johannes Leiknes Nag (30) 
Torvastad kyrkjelyd 

Erfaring: Lektor, nettjournalist, 
kyrkjelydsblad, sokneråd, politikk, 
styre- og leiaroppgaver.  

Vil arbeida for: Trusopplæring, 
gudstenestefornying, frivillighet og 
engasjement, kyrkjeleg sjølvstyre.  

 

 
Laura Seltveit (59) 
Sauda kyrkjelyd 

Erfaring: Ordførar i Sauda. 
Tillitsvalgt, Trygdeetaten. Arb. m. 
kulturkveldar, kyrkje og samfunn.  

Vil arbeida for: Meir midlar til 
kyrkja. Samarbeid kyrkje-samfunn.  
Breitt forankra folkekyrkje.  

 

 
Kari Austerheim Silde (68) 
Sunde kyrkjelyd 

Erfaring: Barne/ungd.arb., 
sokneråd/fellesråd, politikk, 
interkulturelt arbeid 

Vil arbeida for: Oppfylgjing av 
barn og foreldre ved dåp og 
ungdom rundt konfirmasjon. 
Inkludering av innvandrarar. 

  

Rune Skagestad (43) 
Tasta kyrkjelyd 

Erfaring: Rådgjevar. Fotballeiar, 
soknerådsleiar, teolog 

Vil arbeida for: Ei varm og 
samstundes radikal kyrkje, 
kyrkjelydssutvikling,  
ny valordning for biskopar. 

  
 
Tor Soppeland (60) 
Årdal kyrkjelyd 

Erfaring: Bonde. Sokneråd og 
fellesråd. Aktiv på bedehuset. 
Politikk og diverse styreverv.  

Vil arbeida for: Klar forkynning 
av Guds ord. Barn, ungdom, 
konfirmantar og unge foreldre. 
Meir kyrkjeleg sjølvstyre. 
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Ingrunn V. Særheim (53) 
Klepp kyrkjelyd 

Erfaring: Miljøterapeut, 
sokneråd, Ungdom i oppdrag. 

Vil arbeida for: 
Kyrkjelydsplanting, ei tydeleg og 
Kristussentrert kyrkje. 
 

 
 

Inger Kari Søyland (48) 
Mosterøy kyrkjelyd 

Erfaring: Personalsjef i NMS. 
Bispedømerådsleiar. Sokneråd. 
Barne- og ungd.arb. Politikk.    

Vil arbeida for: Ei levande og 
livsnær kyrkje for alle, trus-
opplæring, leiarutvikling, misjon, 
diakoni.  

       

         Kjetil Tjessem (45) 
                                      Gand kyrkjelyd 

Erfaring: Leiar, Crux 
Oppfylgjingssenter. Soknediakon. 

Vil arbeida for: Diakoni,  
gode arbeidsforhald for tilsette, 
frivillig medarbeidarskap, 
fokus på å vera ei inkluderande 
folkekyrkje i vår tid. 

 

 

 

Tor Sven Utvik (20) 
Avaldsnes kyrkjelyd 

Erfaring: Sivilarbeidar i 
kyrkjelyd, ten-sing, speidar, 
ungd.arb., kretsstyre KFUK/M. 

Vil arbeida for: Inkluderande 
kyrkjelyder, trusopplæring, fokus 
på dei yngre og gudstenesta.  

 
 

Andreas Veggeland (23) 
Sunde kyrkjelyd 

Erfaring: Journalist, mangeårig 
leiar av diverse barne- og 
ungdomsarbeid. 

Vil arbeida for:  
Barne- og ungdomsarbeid. 
 
 

 

Rune Øygard (49) 
Randaberg kyrkjelyd 

Erfaring: Frivillig 
kyrkjelydsarbeid, strategi- og 
org.konsulent, div. styreverv. 

Vil arbeida for: Trusopplæring, 
Tydeleg, frigjerande kyrkje. Org. 
med definerte roller, klart ansvar 
og tilhøyrande mynde. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

SLIK STEMMER DU 

1. Finn ut kven kandidatane er og kva dei står for. Du finn mykje informasjon om 
dette på www.kyrkja.no/stavanger.  

2. Finn ditt vallokale. Dei som står i manntalet har fått tilsendt valkort der tid og 
stad for valet står. Dette blir og annonsert i avisene.  

3. Du kan stemma på ein til fem kandidatar. På stemmesetelen kryssar du av for 
kva kandidat som er fyrste til femteval. I oppteljinga er fyrstevalet viktigast, dei 
fylgjande kryssa tel med viss fyrstekandidaten blir vald.  

Vil du vita meir om kyrkjevalet? 

www.kyrkjevalet.no 



g r ø n n

Som kirke er vi kalt til å være gode 

forvaltere av Guds skaperverk og 

etterfølgere av Jesus Kristus. Derfor 

utfordres vi til å være bevisste i det vi 

har fått å forvalte.

Det er lettere å komme med sterke 

uttalelser og vedtak enn å gjøre noe 

med egen praksis. Avaldsnes 

menighetsråd ønsker nettopp å gjøre 

noe med egen praksis. Vi gjør allerede 

noe og vi vil måtte strekke oss for å 

endre noen vaner og uvaner. Vi 

ønsker å gjøre vårt for å ta vare på 

skaperverket og være bevisste i vår 

praksis til miljø, forbruk og rettferd.

Menighetsrådet har vedtatt en 

handlingsplan som går på følgende 

hovedpunkter:

• Forkynnelse om skaperverket i 

gudstjenesten og fortsette å 

arrangere friluftsgudstjenester.

• Delta i fasteaksjonen, samarbeide 

med vennskapsmenighet i sør, og 

informere om miljø, forbruk og 

rettferd med blant annet fokus på 

Fairtrade produkter.

• En bevissthet om hva vi kjøper inn 

til menigheten og vår bruk av 

energi.

• Vi vil utfordre menigheten til å 

sykle og gå uten at de som kjører 

bil til kirken skal ha dårlig 

samvittighet. Som ansatte vil vi 

også prøve å ha en bevissthet 

rundt bilkjøring.

• En bevisst holdning til kildesortering 

og avfall, vi har allerede begynt å 

legge til rette for dette på 

menighetskontoret og på Karmel 

ungdoms- og bedehus. 

Menigheten vil ha oppslag som 

minner oss om å leve opp til det å 

være en grønn menighet. Så håper vi 

at vi kan hjelpe hverandre med gode 

tips og ideer til å ta var på den jorden 

vi lever på. Mer informasjon om arbeid 

for miljø, forbruk og rettferd, finnes på 

følgende nettadresser:

www.kirken.no/miljo 

www.gronnhverdag.no 

www.kui.no

Torsdag 19. juni kl. 09:15 startet turen 

fra Vorre. 47 stk. ble med på turen i 

dette flotte været. Det var ca. 60 

påmeldte, men flere ble syke og 

måtte denne gangen være hjemme. 

Smilende venner tok vi opp i bussen 

etter hvert.

Bussen var leid hos Geir Larsen. "En 

bussjåfør" ble sunget og Bjørg Østevik 

kunne ønske alle velkommen til en fin 

tur. Første stoppested ble Arquebus-

museet. Der ble vi ønsket velkommen 

og fikk omvisning. Interessant både å 

se og høre. Bjørg sørget for kaker og 

kaffi etterpå, før turen gikk videre mot 

Aksdal og "Reisen til Amerika".

Det ble anledning til en liten handletur 

før turen gikk videre til Grinde. Kørner 

Høie og frue tok vel i mot oss. Der fikk 

vi alle en herlig middag, og før 

desserten fortalte Kørner historier som 

fikk lattermusklene på plass. Vi sang 

alle før han hadde en tankevekkende 

andakt for oss. Etter desserten var det 

tid for å sige ut og strekke på beina i 

det herlige været. Det var allsang 

både ute og inne, og Leo Austevik og 

Bjørg Østevik deltok med noe for 

smilebåndet. Leo spilte flere sanger, 

og vennene så ut til å kose seg.

Etter noen timer i Grinde var det å tide 

å dra hjemover. Vi takket vertskapet 

for oss.

Det var god stemning i bussen, og alle 

fikk avskjedsklem og ønske om en fin 

sommer med Jesus i sentrum.

a v a l d s n e s

en grønn menighet

Verden står overfor store miljøutfordringer, ikke minst når det gjelder klima. Det er lett å bli handlings-

lammet eller å skyve ansvaret over til andre.

                     av Helge S. Gaard

v i    o v e r    6 0    p å     t u r

                     av Bjørg Østevik

En liten sommerhilsen fra oss som var på dagstur 19. juni: Vi over 60 i Avaldsnes menighet.



Over: "byggeplass" – tidlig i byggefasen.

I 1976 startet grunnarbeidet på "nye" 

Karmel. Bygget ble reist ved hjelp av 

innsamlinger og mange gratis dugnads-

timer.

9.september 1979, 3 1/2 år senere, kunne 

bygdafolket samles til fest i Karmel 

ungdoms- og bedehus.

k a r m e l     3 0     å r

                     av Åse Osmundsen

Litt historikk:

år 1878: "gamle" Karmel bygget

navnet Karmel betyr Guds hage

år 1971: styret av Karmel fikk ny tomt på 5 mål

år 1979: "nye" Karmel innvies 9.sept

år 1991: i september flytter menighetskontoret inn 

 i lokaler på Karmel

"Nye" Karmel fyller 30 år nå i september. Her er noen små glimt fra byggetiden og en liten refleksjon 

over hva det har blitt. Bildene er utlånt av Kristian H. Utvik.

Sven Utvik var leder av byggekomiten og vi i menighets-

bladet har spurt ham, og hans fru Anna, om forventningene 

til bruken av Karmel er innfridd.

 – Ble det slik dere hadde sett for dere?

De svarer omtrent i kor; Det har blitt over all forventning!! 

Bl.a. har arbeidet blant barn og ungdommer gjennom 

årene vært helt fantastisk. Karmel har fått romme mye 

velsignelse og gjør det ennå. Det er et "levende" hus og her 

er mye å takke for.

Over: det var stor stas å være med i 

"Jentekoret" å synge under "kransalaget". 

Vinduer var der ikke og gulvet var bare av 

grus, men likevel syntes vi at huset var 

kjempefint. Dirigent for jentene var 

Gunnhild Ferkingstad.

Over: Anna og Sven Utvik kan 

fortelle at det var et stort 

øyeblikk da korset over 

inngangsdøra kom på plass.

Alt slit og strev og de mange 

dugnadstimene, alt ble gjort for 

en sak;

Å kunne få spre budskapet om 

Jesus og hans nåde videre til 

andre.

Sven nynnet på et vers mens arbeidet med korset 

pågikk, det var talende og ble et vers for alle som var 

med på dette.

UNDER DETTE MERKET STO DE GAMLE FØR,

UNDER DETTE MERKET ENN GUDS HELTER DØR.

SKULLE VI DA SVIKTE DER HVOR DE STO FAST?

FOLD DET KORSETS MERKE UT.



h j ø r n a

prestahjørna

prestahjørna

kirkemedlem med rett til å

stemme og bestemme

                     av prost Helge S. Gaard

Som kirke ønsker vi at flest mulig bruker 

sin rett til å stemme og vil legge til 

rette for det. Det vil bli rikelig 

anledning til å avgi forhåndsstemme 

på menighetskontoret, det vil være 

mulig å avgi stemme på 

gudstjenesten 13.september, og på 

valgdagen 14.september vil det være 

kirkelig valglokaler i umiddelbar nær-

het til stortingsvalget. Alle medlemmer 

fra 15 år har stemmerett.

Men vi har bare èn liste til valg på 

menighetsråd og èn liste på valg til 

bispedømmeråd. Ikke partilister, ikke 

forskjellige interesselister, bare èn liste. 

Til gjengjeld er det på den lista 

mange, flotte, interessante mannesker 

som har stilt seg villige til å bli med i 

kirkelig råd. Til vårt menighetsråd er 

det 16 kandidater, 8 av dem blir faste 

medlemmer. Valgkomiteen har satt 

opp ei liste med en blanding av noen 

som har erfaring fra før i slikt arbeid, 

noen nye, kandidater i forskjellig alder, 

kvinner og menn etter beste skjønn 

når ulikt antall sier ja til å stille. 

Valgkomiteen har tatt hensyn til 

geografi.

1. Hvorfor skal du stemme på valg til 

menighetsråd når det bare er èn liste? 

For det første trenger vi din stemme 

som en støtte for det arbeidet vi gjør 

slik at politikere og andre kan se at 

Det er bare noen få prosent av medlemmene i vår kirke som har stemt i de siste valgene. Det kan 

være uttrykk for at en er fornøyd slik menighet og kirke er blitt styrt, det kan være uttrykk for 

likegyldighet, eller noe midt i mellom.

vårt menighetsråd har støtte blant 

våre medlemmer.

For det andre kan du være med å 

profilere lista ved å gi dobbeltstemme 

til noen du kjenner og vil ha inn, og 

eventuelt stryke noen som du ikke 

ønsker å gi en stemme. Se 

presentasjon av kandidatene på vår 

nettside www.avaldsneskirke.no, samt 

i forrige nummer av menighetsbladet.

2. Hvorfor skal du stemme på 

bispedømmerådet når det er så 

mange du ikke kjenner og fortsatt 

bare èn liste?

Lista til valg på bispedømmeråd er 

ikke prioritert. Alle står likt, du må 

krysse av på noen personer som du vil 

ha inn.  Lokalt har vi en kandidat fra 

Avaldsnes og en fra Torvastad. Det er 

også mange andre gode kandidater 

som du finner presentert på de fire 

midterste sidene i dette bladet. Enda 

fyldigere presentasjon er det på 

www.kirken.no/stavanger  Se etter om 

det er noen du kjenner eller noen som 

gir uttrykk for slike tanker at du vil gi 

dem mulighet til å representere deg i 

kirkelige avgjørelser de neste to 

årene.

3. Hvorfor bruke stemmeretten? 

- Avaldsnes menighet trenger din 

stemme.

- De som har sagt ja til å stille trenger 

å vite at de har din støtte. 

- Som kirke trenger vi en mobilisering 

av medlemmer som kan tenke seg å 

stemme. Fordi vi ønsker å være en 

kirke styrt av våre medlemmer og ikke 

av enkeltpolitikere.
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v i    s a m l e s    o m    G u d

Søndag 13.09.2009

15.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Helge Gaard

Dåp

Offer til Avaldsnes menighet

Kirkekaffe

Søndag 20.09.2009

16.s.e.pinse

Gudstjeneste

  -- i Fransahagen i Visnes kl.12

Anders Kvalevåg

Søndag 20.09.2009

16.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.18

Høsttakkefest

Konfirmantpresentasjon

Sigrid Dysjeland

Offer til Sambolabbo

Kirkekaffe

Søndag 27.09.2009

17.s.e.pinse

Gudstjeneste på Karmel kl. 17

Anders Kvalevåg

Nattverd

Søndagsskole

Offer

   -- til Institutt for kristen oppseding IKO

Kirkekaffe

Søndag 04.10.2009

18.s.e.pinse

Gudstjeneste kl. 11

Anders Kvalevåg

Nattverd

50-års konfirmantene er innbudt

Offer til Avaldsnes menighet

Kirkekaffe

Søndag 11.10.2009

19.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Anders Kvalevåg

Nattverd 

Offer til Høgskolen Dronning Mauds 

minne

Kirkekaffe

Søndag 18.10.2009

20.s.e.pinse

Gudstjeneste på Karmel kl.17

Helge Gaard

Nattverd

Søndagsskole

Offer til Søndagsskolekretsen

Kirkekaffe

Søndag 25.10.2009

21.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Helge Gaard

Dåp

Offer til Avaldsnes menighet

Kirkekaffe

Søndag 31.10.2009

Allehelgensdag

Gudstjeneste kl. 11

Anders Kvalevåg

Nattverd

Minnestund for de som er gått bort

Offer til Den Norske Israelsmisjonen

Kirkekaffe

karmel bedehus

10.09 Normisjon kl. 19:30

17.09 Samemisjonen kl. 19:30

24.09 Møte v/ Arne Haug kl. 19:30

01.10 Sjømannsmisjonen kl. 19:30

Båten Elieser legger til nede på Bø

08.10 Israelmisjonen kl. 19:30

15.10 Misjonssambandet kl. 19:30

22.10 Sjømannskirken kl. 19:30

29.10 Karmsund ABR kl. 19:30

05.11 Misjonsselskapet kl. 19:30

kvalavåg bedehus

03.10 Vi over 60 kl. 15:00

håvik bedehus

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.

vi over 60

03.10 Kvalavåg bedehus kl. 15:00

07.11 Visnes bedehus kl. 15:00

05.12 Karmle bedehus kl. 15:00

b e d e h u s

b e d e h u s i n f o
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døpte

24.05.2009

Engelina Alvsvåg Skeie

30.05.2009

Adrian Salbu Schantz-Simonsen

Stine Margrethe Nordnes Øydna

Jørgen Lodden

07.06.2009

Helene Sofia Strandheim Olsen

(Døpt i Haugesund)

14.06.2009

Sondre Gellert Totland

Vebjørn Jacobsen Aarhus

Helle Jordal

28.06.2009

Malene Næss Stange

Cecilie Minde

26.07.2009

Marius Aarset Lilleskog

02.08.2009

Erik Johan Mathis

09.08.2009

Johannes Matland Stensen

Alida Hevrøy

vielser

23.05.2009

Elise Bygnes Olsen og Andre Thorsen

Stine Helgesen og Øystein Eide

30.05.2009

Jeanette Evensen-Pettersen

og Ronny Johansen

Aasta Margrethe Hetland

og Pål Tangen Heggernes

06.06.2009

Inger Johanne Miljeteig Aarsand

og Asbjørn Miljeteig

20.06.2009

Hege Ånensen og Even Nyland

Nina Hindal og Kurt Andre Gangenes

Gunn Elisabeth Bjørnsen

og Trygve Amundsen

27.06.2009

Kathrine Gundersen og Øyvind Eikre

Iselin Berstad Jakobsen

og Hein Tommy Larsen

Kjersti Velde og Espen Enge Helgøy

Ruth Vihovde Haug

og Heine Vestvik Nilsen

Ellen Matland og Ronny Neverdal Eide

04.07.2009

Elfrid Knutsen og Anders Ravndal

Maria Knutsen og Bjørn Andre Austevik

Inger Koløy og Tommy Conesa

Tina Desiree Martinsen

og Ole Andreas Haddeland

18.07.2009

Eli Marie Hansen

og Steinar Eilerås Bertelsen

01.08.2009

Eleonor Arapoc Caballero

og Jan Ove Skaten

07.08.2009

Marianne Folden Grundetjern

og Odd Christian Borgen Grøgaard

08.08.2009

Wenche Fiskaaen Walker

og Paul Robert Lewis (Forbønn for 

borgerlig inngått ekteskap)

Tove Børve og Jone André Larsen

Tove Draugsvoll og Roar Hugvik

Anita Pedersen Skjeggedal

og Arnt Helge Halvorsen

Norunn Marit Gressgård

og Asbjørn Fjelland Olsen

15.08.2009

Sandra Hettervik og Rune Pettersen

Veronica Hauge

og Kay Roger Mose Tjøsvoll

døde

18.05.2009

Sofus Hetland, f.1925

 

19.06.2009

Bjarne lande, f.1926

04.07.2009

Gjertrud Schrøder, f. 1922

22.07.2009

Øystein Jakobsen, f.1924

27.07.2009

Gunvor Kvalavåg, f. 1926

30.07.2009

Kristine Marie Jacobsen, f. 1919

03.08.2009

Helene Øvrebø, f. 1919

f a m i l i e

f a m i l i e n y t t

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 annestorsteinhaug@gmail.com

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

www.avaldsnes.no

gjør lokalmiljøet rikere, tryggere og morsommere

leie av lokaler?

Skal du ha bryllup eller andre hyggelig 

lag? Avaldsnes IL`s flotte klubbhus leies 

ut, og i samarbeid med Willy Nikkersen 

Resturant ordner vi mat etc ... Kontakt 

oss tlf. 52 84 33 06 (08:00 - 15:30) el. via 

e-post ail@avaldsnes.no.

håndballsesongen

Selv om fotballsesongen fortsatt ruller 

for fullt, er håndballsesongen like om 

hjørnet. Helgen 19.-20- september 

starter kampene for enkelte lag i Håvik-

hallen, og da går det slag i slag frem til 

påske.

I år stiller Avaldsnes hele 22 lag i hånd-

ballens seriespill fordelt på to seniorlag, 

ni jentelag fra 9 til 16 år, og ti guttelag 

fra 9 til 16 år. Både damene (rykket 

ned i fjor) og herrene (rykket opp) skal 

spille i 4. divisjon.

Håndball lagene sine terminlister finner 

du på vår hjemmeside www.avaldsnes.no 

(klikk på "håndball" i venstremenyen).

gutt 16 håndball skal delta i "bringserien"

Årlig arrangeres Norges Håndball-

forbund turnering for de beste 

guttelagene i landet, en serie som 

kalles ”Bringserien”. I år skal vårt Gutt 

16 lag prøve å kvalifisere seg til denne 

serien. Laget må til Oslo, Helsethhallen, 

første helgen får å spille kvalifisering. 

Der skal laget spille mot Alta, Ranheim 

(Tr.heim) og hjemmelaget Helseth. 

Mange husker nok Avaldsnes sitt 

”berømmelige Narvesenlag” som gikk 

til topps i tilsvarende turnering for ti år 

siden, og som siden ble grunnlaget for 

suksessen til  Håndballklubb. Vi ønsker 

laget lykke til i kvalifiseringen om å få 

delta i Bringserien.

AVALDSNES IDRETTSLAG INFORMERER

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

gutt 16 vant kattegat cup

Avaldsnes stilte med fire lag i årets Kattegat Cup som ble avviklet i Grenaa i 

Danmark i august. De lagene som deltok var Gutt 14 og 16, samt jenter 14 og 

jenter 16. Alle fire lagene gikk videre til A-sluttspill, og for Gutt 16 ble det gull etter 

finaleseier mot danske Herlufsholm. En meget fortjent seier etter rapportene, og 

seieresmålet (laget vant 1-0) ble scoret av Einar Utvik ti minutt før full tid. Vi 

gratulerer laget med både flott innsats og gull!

AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter 

og utfordringer uansett talent og ambisjoner. 

Klubben skal drives etter "fair-play"-prinsippet.

Over: vinnerlaget fra Kattegat Cup; fra venstre: Egil Andre O. Søreng, Einar Utvik, 

Daniel Sunde, Kristoffer Spidsøe, Halvard Heimtun, Trond Daniel Thorvaldsen, 

Mats Rasmussen, Andreas Murvoll Nilsen, Glenn Inge Rakenes, Bjørn Inge Utvik, 

Kristoffer Severeinsen, Eirik Hope Langåker, Mikal Hindal, Andreas Skeie Pedersen, 

Svein Arne Pedersen, Sindre Nygård, Vegard Solstad, Vegard Hope Langåker og 

Sjur Magnus Låstad. Fremme; Thor Clausen (lagleder), Ronny Rasmussen (trener), 

Einar Augvald Utvik (trener) og Vallborg Heimtun (sjefslagleder) (Foto: Inger Utvik)

avaldsnes sin første a-landslags-spiller 

avgjorde for norges fotball-damer!

Meget overraskende ble vår dame-spiller Cecilie 

Pedersen uttatt på A-landslaget til EM sluttspillet i 

Finland, og landlagsdebuten ble unnagjort like før 

EM da hun kom inn som innbytter mot Sverige. Om 

uttaket var overraskende, var det like over-

raskende da laget kom på banen til avgjørende 

kamp mot Island i Helsinki. Og like før pause viste 

Avaldsnesspilleren frem sitt potensiale. Hun vendte 

av en motspiller, og alene med keeper scoret hun 

sikkert, et mål som ga Norge seieren 1-0, og Cecilie 

”stjal” dermed alle overskrifter i hele Norge.

I skrivende stund vet vi at Norge er klar for kvart-

finale -- om det ble flere seire og Cecilie-mål håper 

vi dere har fått med dere. Uttaket av Cecilie har 

gjort at klubben vår har fått masse oppmerksomhet 

utover Haugalandet!

Til høyre: Cecilie Pedersen, Avaldsnes sin første 

landslagsspiller.




