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outsourcing og innsourcing
Fra og med dette nummeret av menighetsbladet har vi beveget oss litt inn og ut 
av ulike tjenestemarkeder. For å avhjelpe en tidsklemt redaktør har vi outsourcet 
ombrekking til trykkeriet vårt, Karmøy Trykkeri AS. Samtidig stiller spreke og snille 
soknebarn opp for å bære rundt de ferdig trykte bladene og legge dem i postkassene. 

Vi har altså “innsourcet” den tjenesten, for å si det på tidsriktig vis. Og ikke nok med 
det: nå prøver vi oss med fargeprakt på alle sider. Det skjer altså litt av hvert bak 
kulissene, og vi håper på at sluttresultatet av dette skal bli både bedre leseropplevelse 
og bedre punktlighet på utgivelsene. Dette koster fortsatt penger. Derfor er det lagt 
inn en giro i dette bladet. Bruk den for å støtte Menighetsblad for Avaldsnes.

Guds omsorg
Som kateket møter jeg en del flott ung-
dom som sliter med livene sine. Ofte er 
de blitt påført vonde hendelser og rela-
sjoner fra sine omgivelser. Motgang, sorg 
og prøvelser møter vi alle i løpet av livet, 
men ”graden” av det er ulikt fordelt. 
Bibelen sier tydelig at Gud vet hvordan 
vi har det når livet butter imot. Han har 
ikke lovet å ta det bort fra oss, men han 
har lovet å lede oss gjennom det. Vi leser 
i Salme 23,4:
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke for noe vondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg.. 

Vi leser også i Hebr.12,5: ”For Gud har 
sagt: Jeg slipper deg ikke og svikter deg 
ikke.”

Tør vi eller kan vi ta inn over oss disse 
ordene? Vil ikke det være i beste fall å 
fortrenge sannheten? Kan vi fremsi disse 
versene med troverdighet?
Ja, det tror jeg. Når vi har vår trøst i Gud 
kan vi både kjenne på menneskelige savn, 
svik, smerte og sårbarhet, men samtidig 
kunne erfare Guds store omsorg.
Det er noe helt spesielt med Guds om-
sorg. Tross store sorger i livet, tross smert-
er eller fortvilelse, så kan Gud komme til 

oss med sin omsorg på en slik måte at 
bibelversene blir sanne. Fellesskapet og 
tryggheten hos Gud ligger på et annet 
nivå enn bare det målbare vi ser med det 
blotte øye.
Guds velsignelser kommer ofte til oss 
uanmeldt, og vi kan trene oss på å se 
dem. Tørre å våge og tro at det Gud sier, 
er sant. Han kaller oss inn i et fellesskap 
med seg selv og alle Hans folk . 
Vi skal ikke gå på den veien alene, men 
sammen med andre som også kan være 
med å peke på Guds velsignelser og Guds 
omsorg når livet kjennes vondt. Vi skal 
være Guds medvandrere i både gode og 
vanskelige dager. 

andakt
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av Kåre Vold

Den nye organisten

Menighetsbladet har hatt en samtale med den nye organisten 
Arnfinn Tobiassen som starer i Avaldsnes menighet i mars.

Kan du si litt om deg selv?
Jeg er 28 år gammel, og født og oppvokst 
på Sotra, like utenfor Bergen. Min mor var 
lærer på den lokale barneskolen, og min far 
har hatt et allsidig yrkesliv både som lærer 
og rektor, før han for ca ti år siden fullførte 
studiene han begynte på som ung og ble 
ordinert som pastor i Metodistkirken. Han 
jobber nå i samarbeidsprosjektet mellom 
Betanien og 1.metodistkirke i Bergen. Da 
jeg var liten var jeg ofte med på gudstjenes-
ter i 1.metodistkirke, og etter hvert fikk jeg 
lov til å spille til gudstjenester. Slik startet 
interessen for orgel.

Har du spilt orgel eller andre instrumenter 
fra du var liten gutt?
Jeg begynte å spille piano på musikkskolen 
i Fjell som åtteåring, og som yngste sønn 
i familien var dette mors siste sjanse til å 
få bruk for pianoet. Etter hvert oppmuntret 
pianolæreren min, som selv var organist, 
meg til å begynne med orgeltimer, noe jeg 
gjorde da jeg var 11 år. Jeg har som mange 
andre skoleelever måttet lære blokkfløyte, 
men jeg har dessverre ikke tatt timer på an-
dre instrumenter. Jeg har alltid hatt lyst til å 
lære å spille cello eller kontrabass, men det 
blir nok bare med drømmen for øyeblikket...

Hvorfor reiste du til England og tok 
musikalsk utdannelse?
Det skyldtes helst en ganske sterk utferds-
trang, og et ønske om å få videreutvikle or-
gelspillingen i et land der man har en god 
tradisjon for det. Språkferdighetene mine 
gjorde at jeg ikke turte å tenke på land som 
Frankrike og Tyskland der nivået er minst 
like høyt som i England. Jeg reiste på opp-
taksprøver i Manchester og ved to studiein-
stitusjoner i London, og inntrykket fra Royal 
Academy of Music i London var så positivt 
at jeg nølte ikke da jeg ble tilbudt plass. Her 
fikk jeg muligheter til å studere med fan-
tastiske utøvere, bli kjent med den engel-
ske kulturen, og gjennom studiereiser ble vi 
også godt kjent med kultur- og musikkhisto-
rie i mange europeiske land.

Hva jobber du med der nå?
For tiden er jeg en av tre organister i den 
nederlandske kirken i London, en kirke 

som tilsvarer den norske Sjømannskirken, 
dvs at den er et samlingssted for neder-
lendere som bor i Sør-London. Der har 
jeg jobbet i over seks år, og etter hvert har 
denne jobben blitt kombinert med andre 
organistjobber, nå for tiden er jeg organist 
i St Michael’s and All Angels i Croydon som 
ligger halvveis mellom London sentrum og 
Gatwick flyplass. Dette er en såkalt høyan-
glikansk kirke der røkelsen ofte er i bruk, og 
hver gudstjeneste har et høytidelig preg. På 
søndag ettermiddag har vi også den vakre 
Evensong – Aftensang der korsangen står 
i sentrum. I tillegg til disse “helgejobbene” 
er jeg piano- og orgellærer ved et par sko-
ler i området, og jeg akkompagnerer to kor. 
På toppen av det hele spiller jeg konserter, 
enten som soloutøver eller som akkompag-
natør til solister. 

Hvorfor søkte du jobben i Avaldsnes?
Etter åtte år i London hadde jeg lyst til å flyt-
te tilbake til Norge, og spesielt til Vestlandet. 
Det kan til tider bli litt for lite fritid her borte, 
og det har også vært en utfordring å finne 
nok tid til å holde spillingen på et høyt nok 
nivå når man skal spille konserter. I Norge 
generelt har organister en mye bedre regu-
lert arbeidstid, og øving og forberedelser 
blir tatt mye mer på alvor hos arbeidsgiver. 
Når det gjelder Avaldsnes så er det først og 
fremst lokaliseringen, det at det er ved kys-
ten og at det er i et område som jeg kjenner 
godt fra ferier i barndommen. På intervjuet 
fikk jeg et meget godt inntrykk av plassen 
og menigheten, ikke minst på grunn av at 
det er et så godt tilbud for barn og unge her. 
Selve kirkebygget og instrumentene er både 
vakre og interessante, og jeg gleder meg 
veldig til å ha dette som min arbeidsplass.

Hvilke andre interesser har du?
Jeg er glad i å gå fjelltur, og gjerne på ski 
om vinteren (selv om det nå er noen år si-
den det har blitt tid til det). Når det er dårlig 
turvær så leser jeg en god bok eller inviterer 
venner på middag.

Når kan du begynne hos oss?
Min siste gudstjeneste i London blir den 28. 
februar, og jeg håper å være på plass i Av-
aldsnes fra den 8.mars.
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kveldseTe Med 
peR AndeRs noRdengen
Fredag 19. mars får Kveldsete besøk av prest, 
forfatter og foreleser Per Anders Nordengen. 
Temaet han skal snakke om er: 
Begeistring og entusiasme.
Kveldsete blir på Karmel ungdoms- og bedehus.

felles påskesAngkveld
Også i år inviterer vi i Torvastad til felles påskesangkveld 
2. påskedag 5.april kl. 19.00.

MøTedAgeR foR AvAldsnes MenigheTsRåd: 
3.februar, 17.mars, 5.mai, 16.juni. Møtene er åpne, og holdes på menighets-
kontoret. Sakspapirer kan fås på kontoret.

Smånytt

goos ten napel er en dyktig og kvalitetsbevisst musik-
er, og vi er svært glade for at han har vært ansatt hos 
oss, vi skulle gjerne sett at han ble hos oss videre fre-
mover. Han er også en meget hyggelig og omgjengelig 
person som det har vært lett å samarbeide med. 30 
september 2009 valgte han å si opp stillingen i Avald-
snes fordi han fikk ny stilling i Haugesund. Han sluttet i  
Avaldsnes 31.12.09. Takk for innsatsen i Avaldsnes 
menighet Goos, og lykke til i Haugesund.

påskeMusikk
14. mars skal Stordkoret og eit 
kammerorkester samansett av 
lokale musikarar framføra fantastisk 
flott påskemusikk i Avaldsnes kirke 
på Karmøy. Dirigenten Ive Buch 
Romme har sett saman eit pro-
gram som inneheld alle elementa i 
påskebodskapen: Korsfesting, død 
og oppstode.

Påskemusikken er komponert 
av Johan Sebastian Bach, Josef 
Rheinberger og Wolfgang Amadeus 
Mozart. To viktige aktørar på desse 
konsertane, er dei unge songsolista-
ne, sopranen Marie Therese Bersås 
(21) og bassen Vegard Bakke (23). 
Ho studerer ved Griegakademiet i 
Bergen, han ved Musikkonservato-
riet i Stavanger.

«Wachet auf»(Bach), «Stabat 
mater» (Rheinberger), «Ave Verum 
Corpus» og «Laudate Dominum» 
(Mozart) står på programmet for 
desse to kyrkjekonsertane.

Stordkoret tel rundt 60 songarar, og 
til dette konsertprosjektet har dei 
sett saman eit kammerorkester på 
14 musikarar frå Sunnhordland, 
Haugalandet og Bergen.

Det er koret sin dirigent, Ive Buch 
Romme frå Haugesund, som skal 
dirigera både koret og orkesteret 
på den timelange konserten med 
påskemusikk.

Nysæter kyrkje: 
laurdag 13. mars klokka 18.00
Avaldsnes kyrkje: 
søndag 14. mars klokka 18.00

bAbysAng-kuRs

Vi har hengt oss på trenden og 
starta babysang-kurs i menigheten
Det er for alle de med babyer 
mellom 0-1 år.
Det er et kurs 
som går over 
åtte onsdager 
og startet 
onsdag 3.mars. 
Tidspunkt er 
kl.10.30-12

Kurset koster 200 kroner, 
som inkluderer 
babysang cd og 
litt kursmateriell.

Det er Gro Torunn Utvik 
og Johanna Gismervik 
som holder kurset.
Vi regner med å 
starte opp et nytt 
kurs etter sommeren 
for for de som 
gjerne vil delta 
på et slikt kurs.

GLORIA
sankta sunniva kammerkor og organist 
Arnfinn Tobiassen fremfører en jublende 
3. påskedagskonsert i Avaldsnes kirke

tirsdag 6.april - kl 19.30

pRogRAM
Magnar Åm: Gloria (fra oratoriet Ømhetens tre)
James MacMillan: Missa Brevis
Jean Langlais: Mors et resurrectio (Død og oppstandelse)
Claudio Monteverdi: Gloria a 8
Dirigent: Tore Kloster

Sankta Sunniva Kammerkor kommer fra Bergen og er 
et kor for unge sangere med interesse for god, klassisk 
kormusikk.
Koret har høy aktivitet og har både norsk og utenlandsk 
kirkemusikk,madrigaler og folkeviser på repertoaret.

Arnfinn Tobiassen er nytilsatt organist i Avaldsnes kirke.

Det samme programmet kan også høres i 
Bergen Domkirke på 2. påskedag kl 19.30.

www.stasunniva.com 
www.avaldsneskirke.no 
www.arnfinntobiassen.co.uk

billetter: 
kr 100/70
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vi er i gang med musikaaaaaal!!!
den heter “historieskapar- 100% ekta kjærlighet” og er 
selvsagt den beste musikalen vi noengang har involvert oss 
i. Det er en fantastisk bibelsk kjærlighets-historie der en 
mann møter folk, ser dem og elsker dem så mye at han til 
slutt dør for dem.
Mannen me snakke om er Jesus og historien er fra evan-
geliene. Vi vil få møte roller som: Kaifas - den onde og slue 
overstepresten.
Peter-disippelen som svikta; men som Jesus allikevel 
satsa på å elska.

Herodes i “kjent hollywood stil” og mange mange fler. Dette 
blir en forestilling med historie. Selvsagt har vi klart å flette 
inn dans, drama og masse humor, så ta med deg hele fami-
lien og kom!!

Hver tirsdag er virkelig helt SUPER på Karmel!!
Hele ettermiddagen er det yrende liv i huset og 
de fleste kroker av det er i bruk.
Klokka 17.00. starter det med Avaldsnes barnegospel 
og der synger små og litt større med full hals.
Koret har i år over 80 skrevet inn i boka si - det er flott og gir 
mye fin sang!!

Litt over kl. 17.30. overlapper kor og «sprell levende» hver-
andre.
Da er det tid for dagens bibelfortelling og supersetning. Kjem-
pespennende er det!!
«Sprell levende» forsetter etter dette med ulike aktiviteter for 
de ulike aldersgruppene. Aktivitetene varierer fra gang til gang, 
men fast på programmet er kveldsmaten. Koselig å spise så 
mange sammen og veldig praktisk for trette unger (og forel-
dre...), hjemme er det kun tannpuss og godnattsang som gjen-

står. «Spell levende» er ferdig 
kl 18.30.

«Supertirsdag» på Karmel er 
ikke ferdig da...for når «spell 
levende» trekker seg ut av den 
største salen på huset litt før kl. 
18.00, da kommer «Witness!!-
gjengen».

Witness!! er et kor for jenter og gutter i 5., 6. og 7.klasse og 
øver tirsdager fra kl. 18.00.-19.30.
Det er en frisk og flott gjeng som synger knallbra, men også 

finner på mye annet gøy i lag.
Du kan vel se på blidet av gjengen at 
her er det topp!!

supeRTiRsdAg gir tilbud til 
mange og har plass til enda flere...
velkoMMen!!

av Åse Osmundsen

SUPERTIRSDAG!!

forestillingen i Avaldsnes kirke 20. mars kl. 17.00 og 19.30
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Når barna blir døpt får foreldre, faddere 
og menighet et felles ansvar:
å hjelpe barna til å leve og vokse i den 
kristne tro.

Med dette som utgangspunkt har vi nå 
hatt vår andre DÅPSSKOLE for 6 åringe-
ne i Avaldsnes menighet.
I år hadde vi med oss 18 kjekke 1.klas-
singer fra alle skolekretsene våre (Avalds-
nes, Kvalavåg og Håvik) på 6 samlinger 
à 1,5 time, med avslutningsgudstjeneste 
i kirka 7/3.
Barna ble hentet rett etter skoletid til 
Karmel ungd.- og bedehus, der vi hadde 
samlingene våre.
Ferske rundstykker gikk ned på høykant, 
før vi det var tid for sang og fortellings-
stund. Skapelsen, dåpen, Jesus som den 
gode hyrde og påskevandring var noen av 
temaene vi tok opp.
Engasjerte og ivrige barn fulgte godt med, 
og etterpå hadde vi lek eller en aktivitet 
i forbindelse med det vi hørte om. Plas-
tilina var en populær aktivitet. Håndtrom-
mer og rytmeinstrumenter til sangene slo 
også veldig godt an!
Samlingene ble avsluttet med bønn og 
velsignelse.
Neste vinter blir det nok ny dåpskole, 
som for øvrig også er åpen for barn som 
ikke er døpt! Velkommen til neste års 
6-åringer!

Dåpsskole 2010

av Gro Torunn H. Utvik

hva synes du om dåpsskolen?
kan du fortelle litt om hva dere gjør?
hva har du lært?

TuvA:
Eg syns an e kjekke
Me lage mye gøy, og hørre på historiar, 
og så tenne me lyset (dåpslyset)
Eg har lert å laga blomst (til påskevand-
ring i kirka), åsså lere me om Jesus.

viCToR:
Kjekt
Me lekte ”stiv heks” og me har fått 
fruktspyd
Eg har lert om Jesus

lARs Robin:
Det e’ kjekt
Kjekt å spilla på trommer
Ingenting… Jo me har hørt om ein 
mann med nåken sauer.
- Kim sko han ligna på?
Ein gjetar…  Jesus!

fRidA:
Eg o’ syns det e’ kjekt!
Me leke med plastilina.
Huske ikkje, for det va’ ein gutt så slo 
meg i håve og då kan eg ikkje huska 
det…
(men det gikk heldigvis fort over!)
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blir du 4 år i 2010?
da kan du få bli med på skattejakt 
torsdag 15. april kl.17-18!!
- og på gudstjenesten 18. april kl. 11.00 
får du barnebibel.

skattejakten holder vi i forbindelse med den år-
lige utdelingen av barnebibel til alle 4-åringer i 
menigheten. Med sjørøverhatt på hodet og ved 
hjelp av gullkikkert, finner vi fram til mye spen-
nende i kirken som vi får se nærmere på. 

- og selvsagt leter vi etter en skattekiste med 
innhold!!

Alle som er døpt/registrert i Avaldsnes menig-
het født i 2006 vil få invitasjon i posten. Men 
vi vil understreke at invitasjonen gjelder alle 
som er født i 2006, døpt eller ikke – og er du 
nyinnflyttet, har vi kanskje ikke fått registrert 
deg hos oss. 
derfor håper vi du møter opp selv om du ikke 
skulle ha fått brev – hvis du har lyst!! 

ny skattejakt 
   i Avaldsnes kirke

Tid for
Barne- og ungd.arb. Gro Torunn H. Utvik
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Menighetsbladet har utfordret to av våre sambygdinger til å si noe om hvordan det er å leve i et land som 

i utgangspunktet er preget av en annen religion enn den en selv er vokst opp i. Vi har intervjuet Lotfi 

Lazaare som bor på Håvik og Elisabeth Lindaas Skeie som for tiden bor i Qatar.

Muslim i bedehusland Kristen i minaretland

loTfi lAzAARe
Gift med Sana
Barn: Ayman på 8 år og Ilias på 13 
mnd
Bor på Håvik.
Ansatt som sportssjef i Avaldsnes 
idrettslag med hovedoppgaver trener 
for damelag og talentutvikling i ung-
domsavdelingen.
Arbeider også som rettstolk i Fransk og 
Arabisk- til Norsk
Hobby: Elsker å gå på skikkelige 
kaffebarer, synd at det ikke er noen i 
Karmøy eller Haugesund. Ellers fisker 
jeg mye i sesongen.

1.Hvor lenge har du bodd i Norge?  24 år

2.Hva opplever du som den største forskjellen mellom å bo i 
Marokko og Norge?
Bortsett fra klima (varmt i Marokko og kaldt i Norge) så er 
det at folk er mer åpne i Marokko. I Norge er folk mer kon-
servative, ikke alle selvsagt!!

3.Hvordan er det å være muslim på Karmøy? 
Helt greit egentlig, bortsett fra at det er ingen stemning når 
jeg skal feire de muslimske høytidene.

4.Er det noe i hverdagslivet som viser at dere 
er muslimer? 
Jeg går i moskeen hver fredag, drikker ikke al-
kohol og spiser ikke svinekjøtt ( når jeg spør på 
pizzeria om hva slags kjøtt er det på pizzaen, 
da skjønner de det med en gang)

5.Hva er det viktigste for deg i muslimsk tro/
tradisjon? 
Det er å be de 5 gangene daglig og prøve å 
være et godt menneske og gi en hjelpende 
hånd til alle som «ligger nede”

6.Vi hører mye i media om terrorisme og 
selvmordsbombere i enkelte muslimske land, 
er det en viktig del av muslimsk tro slik du 
tenker?
Absolutt ikke, og jeg tar avstand fra islamis-
ter, det er stor forskjell på en muslim og en 
islamist. Både Islam som religion og Koranen 
forbanner det.

7.Avaldsnes er et gammelt kongesete der kristendommen 
tidlig har vært en del av folks hverdag. Merker du at folk er 
preget av kristne tradisjoner på noen måte?
Nei, det gjør jeg ikke, ikke mer enn vanlig. 

8.Feirer dere som familie, kristne høytider som jul og påske? 
Kan du og familien gå i en kristen kirke?
Jul og påske er en viktig del av familietradisjonene. Og kir-
ken er gudshus, jeg ser ingen problemer med å gå inn der.

9.Har dere muslimske høytider som dere feirer? Er det an-
nerledes å feire dem på Karmøy enn i Marokko?
Ja, vi har både jul og nyttår (Muhammeds fødselsdag og 
Muhammeds pilegrimsdag) Stemningen og atmosfæren er 
annerledes her på Karmøy enn i Marokko sammen med 
familien og slektninger.

10.Hvordan har dere blitt tatt i mot i bygd og idrettslag? 
På Håvik der vi bor, er det lite barnefamilier, så kontakten 
med naboene er så som så...
Personlig føler jeg meg godt mottatt i Avaldsnes IL, spesielt 
av eldre mennesker som stopper meg ofte i butikken eller på 
Skeie og slår av en prat. En fantastisk klubb å komme til.

Lotfi sammen med Inger Utvik fra idrettslaget.



Muslim i bedehusland Kristen i minaretland
elisAbeTh lindAAs skeie
Gift med: Knut-Tore
Barn: Anne-Margrethe (11) og 
Ole-Edvart (14).
Fra Avaldsnes, bor for tiden i 
Qatar.
Permisjon fra arbeid som dekora-
tør på Living.
Hobbyer: Jeg er heldig som har 
tid og anledning til å dyrke min 
store hobby som amatørfotograf 
her. Masse flotte og annerledes 
motiver enn hjemme........
Jeg er også blitt engasjert i 
17. mai-komiteen, noe jeg tror 
kan bli spennende (og sikkert 
arbeidskrevende),det er jo mange 
nordmenn her som skal feire na-
sjonaldagen sammen.... De som 
har opplevd det før synes det 
var en kjempeflott feiring, med 
tog og telegram fra Kong Harald, 
noe som satte en ekstra spiss på 
feiringen.

1. Hvor lenge har du bodd i Qatar?
Vi flyttet ned hit 12. august ifjor!

2. Hva opplever du som den største forskjellen mellom å bo 
i Norge og Qatar?
Klimaet, politikken og religionen!

3. Hvordan er det å være kristen i Qatar?
Troen har du med deg uansett hvor du bor

4. Er det noe i hverdagslivet som skiller dere ut fra muslim-
sk omverden og viser at dere kommer fra kristen tradisjon? 
Klesdrakten vår! Muslimene i Qatar bruker Abaya (damene)
og Dish dash (for mennene)!! 

5. Hva er det viktigste for deg i kristen tro/tradisjon når du 
ser det fra livet i Qatar?
Jeg synes det er kjekt å få bidra med litt kirkelig arbeid 
her, som medlem i kirkegruppa har jeg ansvar for pynting 
til alle gudstjenester, og å være et bindeledd mellom prest 
og konfirmantforeldre..... Ellers eg jeg glad for å kunne kle 
meg som jeg vil,....og ikke være nødt til å gå med Abaya, 
som muslimske kvinner her gjør!!!!!

6. Vi hører mye i media om terrorisme og selvmordsbom-
bere i enkelte muslimske land, opplever dere det trygt og 
godt i Qatar?
Qatar er det tryggeste landet i Midtøsten,...men vi føler oss 
ofte litt utrygge i trafikken, de kjører røft her :-/ 

7. Hvordan ser dere at Qatar er et land med flest muslimer?
Det ser vi på klesdrakten, alle Moskeene, og hører det på 
bønneropene fra Minaretene 5 ganger daglig!!!

8. Er det annerledes å feire kristne høytider som jul og 
påske i Qatar enn i Norge? 
Å feire Julaften i 25 varmegrader var jo litt spesielt, men vi 
spiste pinnekjøtt og riskrem som vi pleier!!! Savnet å gå på 
gudstjeneste julaften....

9. Er det noen muslimske høytider som dere feirer eller 
deltar i? Har dere vært i en moské?
Ramadan opplevde vi rett etter at vi flyttet ned hit....,da 
kunne vi hverken spise eller drikke offentlig før etter solen 
var gått ned......! D kunne være en prøvelse i 50 grader, hel-
digvis går solen ned mellom kl 5 og 6.....Små barn, gamle 
og gravide er unntatt fra denne regelen!!!!
Id har vi «feiret»2 ganger, det er festen som kommer etter 
Ramadan måneden, da er de fri fra skole og arbeid, og 
muslimene feirer dette nesten som jul (mat, pynt, fyrverkeri 
osv.)

10. Hvordan har dere blitt tatt i mot i Qatar?
Stort sett er vi blitt godt mottatt i Qatar, men det er stort 
raseskille her! Vi fra vesten ligger høyt på rangstigen, men 
araberne gis oss stadig påminnelser på at de er «mer 
verdt» enn alle andre....
Spesielt i trafikken får vi merke det, uansett om vi kjører i 
120 (som er vanlig fartsgrense her),
...MÅ araberne kjøre forbi.
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Lotfi sammen med Inger Utvik fra idrettslaget.

av Helge S. Gaard
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av Elisabeth Lindaas Skeie i Qatar

Denne våren er det 18 ungdommer 
som skal konfirmeres i Qatar, 3 dan-
ske og 15 norske .
Sjømannspresten i Dubai, Michael 
Onsrud, har vært her ca en gang 
pr. måned fra oktober av, og da har 
undervisningen foregått på skolen, 
med gudstjeneste og kirkekaffe 
som avslutning i skolegården.
Det har blitt holdt konfirmasjoner i 
Qatar i en årrekke, og selve sere-
monien har foregått i ørkenen. I år 
blir den i skolegården, da det har 
vært en del blest rundt kirkelige 
handlinger i et muslimsk land, 
noe som er ulovlig. Noen amerikanere 
ble deportert høsten 2009 pga dette .Det 
tar vi ikke tjangsen på selv om både kon-
firmanter og foreldre ble skuffet over at 
det ikke blir ute i den flotte ørkenen.

Det har vært flere barnedåper her, og den 
ene foregikk på Flamingo Beach, det var 
en stemningsfull opplevelse. Da ble lille 
Daniel Valldal døpt (se bilder, foreldre...
Karianne & Ronny )

Konfirmantene har nettopp vært på leir 
i Dubai. Det ble en opplevelsesrik helg, 
sammen med andre nordiske konfirman-
ter som hhv bor i ...Dubai, Abu Dhabi, 
India, Bangladesh, Oman og Dhakar.

Konfirmasjonsdatoen er 27. mars og da 
kommer det en del tilreisende hit. 

Fra å være en familie på 4 blir vi 10 
stk. i dagene rundt konfirmasjonen. Vi 
håper været er med oss i år, i fjor var det  
styrtregn noe som ikke er vanlig i mars/
april her i Qatar. Det blir nok en spesiell 
ramme rundt konfirmasjonsdagen, ek-
sotisk og annerledes for både tilreisende 
og konfirmantene med famile. Vi skal 
alle bidra med hjemmebakst som vi 
skal kose oss med på kirkekaffen etter 
seremonien. Senere på ettermiddagen/
kvelden går alle hver til sitt, enten hjem 
eller på hotell for å fortsette den litt mer 
personlige feiringen.

De fleste tar nok en ekstra feiring når de 
har kommet hjem til Norge slik at resten 
av familien får delta.

konfirmanter i Qatar



Konfirmasjonsgudstjenestene 2009-2010, Avaldsnes 

kirke
løRdAg 24.04.10 kl.11.00
Andreas Tjøsvoll
Anna Bjørnsen Storesund
Christina Nordnes Ambjørndalen
Christoffer Brekke
Emilie Gravdal Risløv
Frida Hinderaker
Kjetil Granerud Olsen
Knut Kollstrand
Marita Grundberg Pedersen
Merete Bråtun
Morten Pedersen
Nina Auestad
Oda Elise Grude Eriksson
Odd Arne Røkke
Sandra Grindheim Løften
Snorre Kristoffer Olsen Lysaker
Vebjørn Grønningen
Marthe Wiik (Norheim)

løRdAg 24.04.10  kl.13
Aimee Reistad
Amalie Taranger Pedersen
Atle Østensen
Brage Nygaard
Endre Holmstrand
Hanne Elise Pedersen
Helene Svalland Hauge
Inge Sandtorv Hetland
Ingunn Gjerland
Ingvild Hjelmaas
Jostein Hennum Halvorsen
Kamilla Olsen
Kristinn Kristjansson
Ole Adrian Sørdal
Sindre Jørgensen Langaker
Svanberg Runar Kristjansson
Therese Øvretveit
Therese Vaage
Thomas Lundegaard Jacobsen
Vegar Strømø

søndAg 25.04.10 kl 11.00
Atle Aasbø Coomans
Atle Eide Osnes
Benedicte Marlen Jørgensen
Hein Andre Sander Hansen
Jørgen Våge
Line Vea Edvardsen
Linn Kristin Mæland
Lisa Maria Stephany Dobson
Morten Nave Knutsen
Ørjan Aase
Stian Stava Rasmussen
Synniva Bergsvik
Terese Helgesen
Thomas Erik Røen Eilander

UT
karmelu.com
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Ungdommane i Avaldsnes menighet, også kalla 
«karmelu», har denne våren starta eit samar-
beidsprojekt med Norheim og Torvestad. Det går 
ut på å UTtfordra, UTrusta, og hjelpa ungdom-
mane til å UTrykke sin tru.
Derfor navnet «UT» ... også har det kanskje litt å 
gjørr med at det er eit ungdomstreff ...
Detta har vore ein stor suksess!! Me hadde det 
førsta møtet på Norheim. Det var ein kjempe-
kveld med over 100 ungdommar. Testimonia 
Lyd & Lys hadde ansvar for lyd og lys! Det var 
rått Ten sing-koret Good News song dritbra og 
heile kvelden blei barra kjempegod!

kiM eR uT foR?
UT er et tilbud til alle ungdommar som ønsker å 
bli utfordra til å tru på Jesus, tru at han finnes og 
at han er tilgjengelig for dei ... og sjølvsagt for dei 
som er nysgjerrig på hele «Jesusgreiå» og barra 
vil høre kul musikk!! «Dark revoulution of Funk» 
var med og spilte på UT på Torvestad. Detta var 
sinnssyyykt bra, og det var ikkje ein einaste lit-
letå som ikkje «groova» under songane. 

av Johanna Gismervik / karmelu
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23. mars går Kirkens Nødhjelp-aksjonen 
2010 av stabelen! Nærmere 40 000 bøs-
sebærer over hele landet går fra dør til dør 
denne dagen og ber deg støtte aksjonen. 
Ditt bidrag kan redde liv! 

åReTs TeMA
Aksjonen i 2010 handler om 

hvordan fattige er mest 
sårbare og stadig 

rammes hardest 
av naturkata-

strofer og ek-
s t r e m v æ r. 
Mens vi i 
den rike 
delen av 
v e r d e n 
kan fore-
bygge og 

forsikre oss 
mot naturens 

ødeleggelser, 
står mennesker 

i fattige land i fare 
for å miste alt når ka-

tastrofen rammer.

    
lA oss seTTe ny RekoRd 
i AvAldsnes!
Det er merkelig å sitte og skrive om faste-
aksjonen samtidig som jeg hører på nyhe-

tene om jordskjelv i Chile.  Jordskjelvet i 
Haiti har nettopp rystet en hel verden. Men 
med enda større frimodighet vil jeg derfor 
slå et slag for årets fasteaksjon! Hovedfo-
kus i år er altså å hjelpe mennesker som 
blir rammet svært hardt av naturkatastrofer 
og ekstremvær. Dessverre er det ofte slik at 
det er de i den fattige delen av verden som 
rammes hardest. Vi har fått mange histo-
rier og tilbakemeldinger på at nettopp Kir-
kens Nødhjelp har gjort en fantastisk jobb 
i Haiti. Og de vil ikke glemme Haiti, innsat-
sen der vil vedvare i land tid fremover!
De siste to årene har konfirmantene samlet 
inn over 50 000 kr til fasteakjsonen. Og det 
er kjempebra, men kanskje vi i år skal ta 
et ekstra krafttak slik at vi når 60 000kr!? 
Konfirmantene gjør en flott innsats denne 
dagen, la oss belønne deres innsats ved å 
gi litt ekstra i år! Vi er også takknemlig for 
all praktisk hjelp vi får av konfirmantenes 
foreldre/foresatte ved kjøring, matlevering 
og sekretæriat-arbeid. 
Derfor: Husk å ha kontanter klar tirsdag 
23.mars!
(To av bildene er tatt under fasteaksjonen 
2008.)

pengene gåR Til
I denne oversikten kan du finne noen kro-
neeksempler på det arbeidet organisasjo-
nen driver:
Det koster 95 kroner for en pakke med ba-
sale matvarer

Etter storflommen i sentral-Vietnam i 2007 
iverksatte Kirkens Nødhjelp tiltak for å 
møte den katastroferammede lokalbefolk-
ningens umiddelbare behov. En pakke 
inneholder blant annet matvarer som ris, 
matolje, fiskesaus og hermetikk. 
Det koster 600 kroner for en megafon til 
bruk i flomvarsling

I 2007 ble store områder i Bangladesh 
rammet av flom. Kirkens Nødhjelps støtter 
arbeidet med å organisere grupper som 
forberedes til aksjon ved flom. Noen får 
ansvar for flomvarsling, andre driver red-
ningsarbeid og gir førstehjelp til skadde. 
Det koster cirka 10 000 kroner å bygge et 
flomsikkert hus i Vietnam 
Mange familier fikk sine hjem ødelagt un-
der storflommen i 2007. Kirkens Nødhjelp 
bidro i etterkant til at familiene kunne byg-
ge nye, solide hus. Da sørøst-Asia høsten 
2009 igjen ble rammet av flom, ga disse 
solide husene familiene trygghet og de 
slapp å flykte. 
Det koster 4000 kroner å bygge en cis-
terne i Brasil
I tørkeområdet i Nordøst-Brasil støtter Kir-
kens Nødhjelp et prosjekt som skal sikre 
mennesker tilgang på vann til drikke og 
matlaging.

Konfirmantene kommer 
 til deg tirsdag 23.mars! 

av kateket Sigrid Dysjeland
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prostiprest Anders Kvalevåg

Prestahjørna

Bygnes, Kopervik – Tlf. 52 84 86 86
post@karmtrykk.no – www.karmtrykk.no

Avaldsnes, Telefon 934 07 588

I prestahjørna denne gangen vil jeg dele 
en andakt jeg noen ganger holder i be-
gravelser, helst i dagene etter påske:
 
Detaljer i bibelfortellingene kan gi veldig 
dyp mening. I en av fortellingene om på-
skemorgen står det ein liten detalj som 
jeg et år ble oppmerksom på. 
”Tidlig om morgenen, den første dag i 
uken, mens det ennå var mørkt, kom-
mer Maria Magdalena til graven. Da ser 
hun at steinen foran graven er tatt bort”.
Det var denne setningen jeg stanset ved: 
”Mens det ennå var mørkt”. 

For det første: Det går an å lese dette 
som ein nøktern opplysning om hvor-
dan det var, nemlig at ennå ikke var 
blitt lyst påskemorgen. For slik var det jo 
den første dagen i ei ny uke. Før var det 
søndagen som var ”første dag i uken”. 
Også påskemorgen var en slik første dag 
i uken. Men det var fremdeles mørkt da 
de første besøkende kom til graven.

Men setningen: ”Mens det ennå var 
mørkt” kan ha dypere mening. For mør-
ke er jo også et bilde. Vi nakker om sor-
gens mørke, tristhetens mørke eller tom-
hetens mørke. Jesus var død. De som 
hadde fulgt ham og satset alt på han, de 

var nå i sjokk og sorg. Det meningsløse 
og det fortvilte var i god blanding. Det var 
virkelig dobbelt mørkt da de første gikk 
til graven.

Men det hadde skjedd noe også, påske-
dag, før det var begynt å lysne. Også det 
hadde skjedd mens det ennå var mørkt. 
Uavhengig av oss og før oss og uten at 
vi her kunne gjøre noe for at det skulle 
skje, kommer påskedagens melding og 
sier: Graven er tom. Han er ikke her, 
han er stått opp. Det er så fint å lese 
alle tekstene om dette i Bibelen. For de 
som var der blir helt forvirret og skjøn-
ner ingen ting. Så realistisk beskrevet, 
uten skjønnmaling. Men langsomt går 
det opp for dem, nemlig at det som var 
skjedd med Jesus er et stort under og 
en gledesmelding. Den kristne menighet 
gjennom alle tider synger: ”Deg være 
ære Herre over dødens makt.” Vi synger 
denne sangen mens det ennå er mørkt. 
Vi ser på Jesu død på en ny måte, i lyset 
fra påskemorgen. Jeus død blir oppfyl-
lelsen a de gamle løftene: ”Han ble så-
ret for våre overtredelser, knust for våre 
misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi 
skulle ha fred og ved hans sår har vi fått 
legedom”. Lyset fra dagen som kommer, 
skinner for oss som ennå er i mørke. 

”Mens det ennå var mørkt”. Når jeg står 
på kirkegården ved mine kjære sine gra-
ver kjenner jeg på den store dobbelthe-
ten: på den ene siden at alt fortsatt ser 
ut til å vere med det same. Og på den 
andre siden påskedagens melding som 
forkynner at alt er blitt nytt. Der er en 
spenning i dette, mellom det jeg ser og 
erfarer i denne verden på den ene si-
den og det jeg får høre i evangeliet på 
den andre siden. Får døden likevel siste 
ordet? Men mens eg slik står på kirke-
gården ved en grav, så hører jeg me-
nigheten som synger eller sier fram sin 
trosbekjennelse: ”Jeg tror på syndenes 
forlatelse, legemets oppstandelse og det 
evige liv”. Luther: ”På den ytterste dag 
skal han vekke opp meg og alle døde 
og gi meg og alle troende i Kristus evig 
liv”. Og jeg tenker: Jeg vil holde fast på 
dette, når jeg sørger. Og likedan når jeg 
må legge ut på mitt livs siste vegstykke. 
Da vil jeg at noen skal lese Jesu ord for 
meg: ”Jeg er oppstandelsen og livet, den 
som tror på meg skal leve om han enn 
dør”. (Joh.11,25). Dette er nemlig ikke 
tatt ut av løse luften. Det har vært første  
påskedag på jorden, Guds jord.
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Gudstjeneste

Bedehusinfo

vi samles om Gud
søndag 21.03.10
Maria budskapsdag
Gudstjeneste på Karmel 
kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til Det Norske Mi-
sjonsselskap
Søndagsskole
Kirkekaffe

søndag 28.03.10
Palmesøndag
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer til Avaldsnes menighet
Kirkekaffe
Skjærtorsdag 01.04.10
Gudstjeneste kl.19.30
Helge Gaard
Nattverd
Offer til Norsk Luthersk 
Misjonssamband
Langfredag 02.04.10
Pasjonsgudstjeneste kl.11
Geir Styve

påskedag 04.04.10
Høymesse kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til NMS Thailand
Kirkekaffe

søndag 11.04.10
1.s.etter påske
Gudstjeneste på Karmel 
kl.17
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer til Avaldsnes menighet
Kirkekaffe

søndag 18.04.10
2.s.e. pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer NMS Thailand
Kirkekaffe

søndag 18.04.10
2.s.e.pinse
Ung messe ved 
konfirmantene
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til Klubb, Testimonia, 
KRIK i Avaldsnes menighet

lørdag 24.04.10
Konfirmasjonsgudstjenester 
kl.11 og kl.13.
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til Avaldsnes menighet

søndag 25.04.10
3.s.e.påske
Konfirmasjonsgudstjeneste 
kl.11
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til Avaldsnes menighet

søndag 02.05.10
4.s.e.påske
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer til Misjonsalliansen
Kirkekaffe

søndag 09.05.10
5.s.e.påske
Gudstjeneste på Karmel 
kl.17
Helge Gaard
Nattverd
Offer til NMS Brasil
Kirkekaffe

Torsdag 13.05.10
Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Einar Andreassen
Dåp
Nattverd
Offer til Sjømannskirken
Kirkekaffe

søndag 16.05.10
6.s.e.påske
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer til Avaldsnes menighet
Kirkekaffe

17.mai
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Offer til Amnesty Interna-
tional

søndag 23.05.10
Pinsedag
Gudstjeneste kl. 11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til Avaldsnes menighet
Kirkekaffe

søndag 30.05.10
Treenighetssøndag
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Skaperverkets dag
Speiderne deltar
Offer til Avaldsnes og Håvik 
K-M
Kirkekaffe

kARMel ungdoMs- og bedehus
Mars 
18 Ikke møte pga. møter i Kvalavåg
25 Møte(søndagens tekst)

April  
08 Basar Normisjonen  
15 Møte (søndagens tekst)
22 Samemisjonen 
29 Misjonsselskapet 

Mai  
06 Misjonssambandet 
20 Isarelmisjonen 
27 Ikke torsdagsmøte 
 Torsdagsmøtene kl 19.30

håvik bedehus
14.03 Gideon                     kl.  19:30
21.03 Israelsmisjonen       kl.  19:30
18.04 Ytre sjømannsmisjon  kl.  19:30
02.05  Tibetmisjonen  kl.  19:30
30.05 Frelsesarmeen  kl.  19:00
Siste møte før ferien (mat)

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.



Familienytt
Døpte
20.12.09
Madeline Lucier
Konstanse Josefsen
Camilla Solberg  
(døpt i Rossabø kirke)

03.01.10
Marcus Andersen Wiksnes
Marcus Vedøy Bach
Melina Tjøsvoll Hansen

31.01.10
Andrea Odland Ørpetveit
Adrian Brøndelsbo Spidsø
Malene Matland Eide
Mathilde Ringen Mæland
Kevin Lidal Nilsen  
(døpt i Vedavågen kirke)

21.02.10
Alida Knutsen Romsloe
Amalie Victoria Auestad 
Henriquez
Hayden Lundegaard
Martine Grinde-Valeur
Helene Mannes

Vielser
30.01.10
Anne Kvilhaug og 
Arne Johannessen

20.02.10
Anette Matland og 
Torbjørn Valen 

Døde
11.12.09 
Anny Alise Johannessen 
f.1922

16.12.09 
Bjørn Egil Rinden f.1967

21.12.09 
Lilly Johannesen f.1920

11.01.10 
Norvald Liknes f.1928

20.01.10 
Anna Kvalnes Hansen 
f.1916

02.02.10 
Helene Tangerås Hagen 
f.2001

06.02.10 
Nelly Marie Dahle f.1919

15.02.10 
Oddvar Johannessen 
f.1947

17.02.10 
John Mathias Hinderaker 
f.1933

20.02.10 
Else Berit Dahle f.1957

 

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
Arnfinn Tobiassen
telefon kontor  ............52 81 20 57
telefon kirken  ............52 84 22 17
arnfinn.tobiassen@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
leder Kåre Vold
mobiltelefon  ..............957 58 784

nestleder Kristian Hausken Utvik
telefon  ......................52 84 24 45

kirkeverge
Marta L. Medhaug
telefon kontor  ............52 85 71 85
kirkevergen@karmoykirken.no
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ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
SOS-Melding: www.kirkens-sos.no

vi støtter «sprell levende»
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Postboks 64 – 4299 Avaldsnes
Tlf 52 84 33 06 – Faks 52 82 99 65

Org.nr.: 971 346 612

Besøksadresse:
Avaldsnes Idrettsenter

Visnesv. 77 – 4262 Avaldsnes

E-post: ail@avaldsnes.no
www.avaldsnes.no

E N T R E P R E N Ø R

Generalsponsorer:

Hovedsponsorer:

Vår utstyrsleverandør:

IDRETTSLAG
Avaldsnes

AKTIVITET • INNSATS • LAGÅND

Haugesund AS

AIL-Nytt
Avaldsnes Idrettslag informerer
AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter 
og utfordringer uansett talent og ambisjoner. 
Klubben skal drive etter «fair-play» prinsippet.

Rekordomsetning og overskudd
Avaldsnes Idrettslag hadde en omset-
ning på 3,7 mill. kroner i 2009,  som er 
ny rekord, og en økning på hele 11 % 
fra 2008. Den største inntektsøkningen 
kommer via dugnad og tiltak. Overskud-
det var på kr. 42.544. Utgiftene steg 
med 8 %, hovedsakelig på sportslige 
tiltak.
Klubbens gjeld på klubbhuset ble redu-
sert med hele 247.000 kroner i løpet av 
sist år, og er nå nede i en knapp million.

nye avdelingsledere
Helge S. Gaard var ikke på valg som le-
der av hovedstyre i Avaldsnes, men ho-
vedstyret har  fått ny nestleder i Thore 
Østensen som erstatter Thor K. Buberg 
som gikk ut av styret etter mange års 
innsats. Knut Even Olsen er ny som 
leder i Fotballavdelingen, og overtar et-
ter Hans Haukås. Ynskje W. Kaldheim 
takket for seg etter mange år som leder 
av vår barneavdeling, og Morten Roth 
Stranden ble valgt til ny leder i barne-
avdelingen. Ole Terje Midling fortsetter 
som leder i Håndball, mens Kai Rune 
Nordal fortsetter som leder i anlegg.

nye æresmedlemmer:

odd henry dahle og steinar 
pedersen ble valgt til æresmed-
lemmer på klubbens årsmøte
Odd Henry og Steinar har lagt ned en 
kjempeinnsats for Avaldsnes Idrettslag 
i mange ti år, og ble utnevnt til æres-
medlemmer under stor applaus fra de 

40 fremmøtte på årsmøte. Begge to 
har en fortid som spillere på A-lag fot-
ball, og har senere engasjert seg som 
tillitsvalgte. Odd Henry først og fremst i 
ulike styrer, og hadde leder ansvaret da 
håndballavdelingen ble startet for vel 20 
år siden. Steinar har vært engasjert på 
mange områder, men har vært en sær-
deles viktig person i forbindelse med nye 
Avaldsnes Idrettssenter. Vi gratulerer 
begge to med utnevelsen.

einar vikingstad:
verdensmester fra Avaldsnes 
(og Torvastad)

Utøvere fra Avaldsnes Idrettslag fort-
setter å utmerke seg internasjonalt, og 
i Einar Vikingstad har klubben fått sin 
egen ”VM-Konge”. Einar, som er fra Tor-
vastad, men har representert Avaldsnes 
i skiløypa i over 30 år, ble verdensmes-
ter på 50 km. langrenn for veteraner i 
Falum i Sverige i februar. Dessuten vant 
Einar to bronsemedaljer, 30 og 10 km., 
samt sølv på stafetten for Norges lag. Ei-
nar deltar i kls. M56-59. 

håndball:
flott innsats av damelaget.
Damelaget vårt i håndball består av en 
rekke ungjenter i aldersgruppa 16-17 
år. Og starten på sesongen var ikke sær-
lig oppløftende, med en rekke tap. Syv 
tap ble det, men så snudde det. Og i 
de siste månedene har laget ikke tapt 
en kamp, og kan faktisk rykke opp i 3. 
divisjon med litt flaks i sesongavsluttin-
gen. Du kan sjekke terminlisten til laget 
på vår hjemmeside, og finne ut hva tid 
laget spiller. Men helgen 19-20. mars en 
spennende håndballhelg i Håvikhallen

Trygve steinar Toskedal larsen 
uttatt til paralympics 
(ol for funksjonshemmede)

OL er avsluttet for mange, men ikke for 
vår skikjelkepigger Trygve Steinar Tos-
kedal Larsen. 14. mars starter Paralym-
pics, og vi tror hele Avaldsnes ser frem 
til å følge Trygves innsats i Vancouver. 
Og både vi, og Trygve, har godt håp om 
edelt metall. Trygve har gjort en kjem-
peprestasjon som har kvalifisert seg, og 
hører med i favorittsjiktet når startskud-
det går.
For øvrig gratulerer vi Trygve med nylig 
utdelt kulturstipend fra Karmøy Kom-
mune.

bli MedleM
Ønsker du å bli medlem i Avaldsnes 
Idrettslag? Da kan du kontakte oss på 
klubbkontoret, tlf. 52 84 33 06, el. e-
post ail@avaldsnes.no. Eller betale inn 
medlemskontingenten kr. 300,- til kto.
nr. 3361 14 32653. Husk å oppgi navn, 
adrs. og fødselsdato.

www.avaldsnes.no
gjør lokalmiljøet rikere, tryggere og morsommere

Trygve S. T. Larsen

Einar Vikingstad

Odd Henry Dahle Steinar Pedersen


