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Gud kommer 
aldri for sent!
Jeg heter Supawadee Lathorn (kjent som 
Nui i Avaldsnes menighet) og kommer fra 
Chaing Rai nord i Thailand. Det er et budd-
histland, fordi 94% av Thailands befolkning 
på 66 millioner er buddhister.

Nå vil jeg gjerne dele med dere mitt vitnes-
byrd om hvordan jeg ble en kristen. Først 
vil jeg takke Gud for at han har kalt meg 
til å bli hans barn, og særlig takke ham for 
at han brakte meg hit til Norge og gav meg 
muligheten til å dele dette vitnesbyrdet 
med mange mennesker her i Norge.

I 13-årsalderen ble jeg kjent med evan-
geliet om Gud gjennom en vennine. Hun 
spilte gitar og sang en sang. Jeg spurte 
henne hva for en sang det var hun sang, 
og hun fortalte meg at det var en kristen 
sang og at hun skulle lede samlingene den 
uka – og dermed inviterte hun meg med i 
kirka. Jeg spurte henne om jeg måtte bytte 
religion og bli en kristen, men hun sa “NEI! 
Du kan bare komme og se om du ønsker 
det”. Så jeg sa ja til å bli med henne. Da 
jeg skulle gå inn i kirka møtte jeg en person 
foran inngangsdøra. Det var pastoren; hun 
gav meg et meget varmt smil og sa “hallo, 
velkommen skal du være” (“Sa-wad-dee-
kha checn kang nei kah” på thailandsk). 
Det fikk meg til å føle meg svært komfor-
tabel, glad og imponert. Jeg hadde nemlig 
ingen slike følelser da jeg gikk i buddhist-
tempelet. Etterpå fortsatte jeg å gå i kirken, 
og samtidig ble jeg med ungdommene fra 
kirken til ulike steder og gjorde mange ting 
sammen med dem. De lærte meg å gi, tje-
ne og elske andre mennesker. Det var en 
nåde at de viste meg at alt de gjorde, gjorde 
de for den personen de kalte “Gud”, og det 
rørte meg sterkt, for jeg hadde aldri gjort 
noe for andre mennesker før. Og – JA! Jeg 
har blitt forandret etter at jeg begynte å gå 
i kirken og fikk lære om Gud og bli mer og 
mer kjent med ham.

En dag spurte familien min hva jeg drev på 
med hver lørdag og søndag. Da jeg sa at jeg 
gikk i kirken, spurte de meg “vil du bli en 
kristen?” og om jeg ønsket å forlate hjem-
met. De sa at vi var født buddhister og at vi 
skulle dø som buddhister. Jeg lyttet til dem, 
men gjorde ikke som de ønsket. Dermed 
sperret de meg inne på rommet hver lørdag 

og søndag. Det pågikk i to 
år. Jeg gråt og gråt, for jeg 
visste ikke hva annet jeg 
kunne gjøre enn å gråte! 
Pastoren min sa at jeg 
måtte tro på Gud og ven-
te på hans time og huske 
at “Gud kommer aldri for 
sent. Stol på ham så mye 
du klarer! Han får ting til 
å skje i siste liten fordi 
han ønsker å styrke din 
tro og få deg til å vokse!” 
Og – JA! Jeg gjorde det. Pastoren og venni-
nen min besøkte hjemmet mitt og snakket 
med familien min (dette fikk jeg ikke vite 
før etter at jeg ble døpt). Etter to-tre måne-
der fikk disse besøkene familien min til å 
slippe meg ut fra rommet mitt på lørdagene 
og søndagene. Og – JA! Jeg dro i kirken. 
Pastoren min spurte om jeg var klar til å bli 
en kristen, og jeg svarte JA! Det er jeg!

Det var vanskelig å fortelle dette til familien 
min (da var jeg allerede blitt 15 år gam-
mel). Jeg sto foran inngangsdøra til hjem-
met mitt i 5 minutter. Det var mange tanker 
og bekymringer, men likevel hadde jeg fø-
lelsen av at Gud sto ved siden av meg, og at 
han holdt meg i handa da vi gikk inn i huset 
sammen. Der fortalte jeg familien min at jeg 
ønsket å bytte religion til kristendommen. 
Alle var helt stille, og så sa faren min et trist 
“OK”. Jeg gråt mye, men tårene rant ikke 
ut gjennom øynene mine; de forble i hjertet 
mitt! Og – JA! Guds time kom, og JA! Han 
kommer aldri for sent!

Så jeg ble en kristen på julaften I 1994. Nå 
har jeg fulgt Gud i 16 år. Livet mitt er fantas-
tisk etter at jeg ble kristen. Det betyr ikke at 
alt er problemfritt. Jeg har endret livsstilen 
min kraftig, og jeg er den eneste kristne i 
hjemmet mitt. Men jeg gir ikke opp! For jeg 
tror at den eneste sanne Gud utretter mi-
rakler, gir meg liv, tørker tårene fra ansiktet 
mitt og er alltid der for meg, i gode og onde 
dager, særlig når alle vender meg ryggen.

Gud kommer aldri for sent!! Hvis du ønsker 
å følge ham, så gjør det, stol på ham, overgi 
ditt liv til ham, elsk betingelsesløst, tilgi dem 
som har såret deg, glem fornærmelsene, og 
du vil se at Gud aldri kommer for sent … du 
gjør det kanskje, men aldri ham!

Jeg ønsker dere alle Guds velsignelse.
Hilsen Supawadee Lathorn (Nui).

andakt
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av Kåre Vold

Avskjedsintervju med Anders Kvalevåg

Navnet Kvalevåg er jo et skikkelig Kar-
møynavn.  Er du oppvokst på Karmøy?  
Har du slekt her?
Etternavnet mitt kommer fra Kvalavåg, 
fornavnet mitt også, forresten, jeg er 
oppkalt etter min bestefar. Men jeg har 
aldri bodd der selv. Bestefar Anders var 
født i Kvalavåg. Bestemor kom fra Sund. 
De bodde i Kvalavåg den første tiden. 
Men familien flyttet til Haugesund 1921. 
De siste årene bodde bestemor og be-
stefar igjen i Kvalavåg og de er begge 
gravlagt på Avaldsnes. Noen ganger når 
jeg forretter begravelse på Avaldsnes går 
jeg forbi graven deres. Da føles det som 
om jeg har tilhørighet her. Jeg går foran 
båren alene og tenker noen tanker om 
livet. Hele den perioden jeg her vært 
prest på Karmøy, tre og et halvt år nå, 
har folk spurt om jeg er herfra. Mange 
er jo veldig opptatt av slekt og er opp-
riktig interesserte i slektene. Jeg er ikke 
så god på slektsgransking, men jeg har 
møtt utrolig mange som er i slekt med 
meg på en eller annen måte. Det har 
vært veldig hyggelig, og dette har alltid 
vært en døråpner til samtale. Jeg vokste 

opp i Haugesund og reiste derfra i 1969. 
Da tenkte jeg at jeg nok aldri kom til å 
vende tilbake hit til området. Dette har 
vært litt som ”å komme hjem”.

Har det vært travelt å pendle over Bok-
nafjorden?
Det har gått noen timer i kjøring, for å 
si det mildt. Men jeg har hele tiden hatt 
en leilighet til disposisjon her, som Bi-
spedømmekontoret har holdt. Det har 
handlet om å planlegge skikkelig både 
arbeidsdagen og uka. På den måten har 
jeg hver uke fått en arbeidsdag hjemme 

til forberedelser. 
Når det så er 
gudstjeneste på søndagen og kanskje vi-
elser på lørdagen, har det som regel blitt 
to turer i uka tur-retur Austre Åmøy.   

Hva skal du gjøre nå?
Nå skal jeg begynne som prest på Ran-
daberg og Grødem. Da får jeg 15 minut-
ters kjøretur til kontoret. Det vil nok vise 
igjen på kilometertelleren på bilen.
 
Hvordan har du opplevd tiden i 
Avaldsnes Menighet?
Det har vært en god tid. Det har vært 
fint å sette seg inn i Olavskirkens histo-
rie. Men det viktigste for meg er at jeg 
har fått holde på med det jeg liker aller 
best, nemlig forkynnelse, gudstjeneste-
arbeid og samtaler. Siden jeg har vært 
prest mange andre steder, vil jeg si at 
oppslutningene om gudstjenestene og 
menighetsarbeidet her er langt over det 
som er vanlig mange andre steder. Ellers 
er utfordringene her de samme som alle 
andre steder.
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Anne Netland er snart tilbake som 
prest hos oss etter endt permisjon. 
Menighetsbladet har hatt en prat med henne.

Når kommer du tilbake etter endt permi-
sjon?
Fra august av kommer jeg tilbake til min 
50% stilling som prest på Avaldsnes 
(som prostiprest i Karmøy)

Hva er den største forskjellen på å jobbe 
for Sjømannsmisjonen og Den norske 
Kirke?
Den største forskjellen på å jobbe i Sjø-
mannskirken og DNK er kanskje det at 
strukturen i Sjømannskirken er lettere. 
Beslutningslinjene er kortere. Vi er en 
mindre organisasjon. I tillegg blir vi mer 
«allmennpraktiserende» i en liten kirke. 
Vi driver med alt fra fengselsbesøk til 
konfirmantarbeid og vaffelsteking, mens 
i DNK har vi som regel ansvar for sma-
lere sektorer. Der er det flere profesjoner 
som deler på arbeidet.

Hva er dine viktigste oppgaver som sjø-
mannsprest i Sør-Amerika?
Min oppgave er å gi nordmenn i Sør-
Amerika mot til tro, håp og engasjement. 
Dette er sjømanskirkens visjon, og i 
praksis dreier det seg om å reise rundt 
og invitere til gudstjenester, besøke syke 
og gamle, treffe norske studenter, feng-
selsbesøk, besøke båter og andre bedrif-
ter, hjelpe turister, tilby kirkelig betjening 
(dåp, vigsel og gravferd), osv.

Du har kommet midt opp i fly- og na-
turkatastrofer.  Hvordan har du opplevd 
dette?  Hva kan sjømannskirken bidra 
med i slike vanskelige situasjoner?
Det er alltid krevende å bistå ved ka-
tastrofer, men dette er etter hvert blitt 
noe av sjømannskirkens varemerke. Vi 
samarbeider tett med UD, og de regner 
oss som en naturlig samarbeidspartner i 

slike situasjoner. Sjømannskirken bidrar 
i den psyko-sosiale oppfølgingen etter en 
katastrofe. Vi tilbyr hjelp til bearbeiding 
av hendelsen, praktisk hjelp og er det 
dødsfall knyttet til katastrofen, blir vi gjer-
ne spurt om å arrangere minneseremoni.

Du skal nå dele stillingen som sjømanns-
prest med prostiprest hos oss. Hvordan 
legger du opp denne skiftplanen?
50%-stilling som ambulerende prest 
innebærer 75 dager på reise i løpet av et 
år. Dette vil jeg dele inn i 4 reiser, slik at 
jeg får to reiser på høsten og to på våren. 
I Avaldsnes skal vi to prestene dele tje-
nesteukene mellom oss. Dvs. at jeg skal 
være prest i halvparten av ukene og prost 
Helge Gaard den andre halvparten.
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Smånytt

innsAMlingsRekoRd på 
fAsteAksjonen!
Vi vil gratulere årets konfirmanter for en 
flott innsats på fasteaksjonen til Kirkens 
Nødhjelp! Det var ikke så mange som 
kunne være med, men de 43 konfir-
mantene som gikk, samlet inn kr 51 
849.  Det er ny rekord! Noen måtte gå 
litt lange ruter, men det var ingen kla-
ging av den grunn.  Takk også til for-
eldre som var sjåfører, pizzabakere og 
satt i sekretariatet.  Og ikke minst: Takk 
til alle dere som tok imot konfirmantene 
og gav deres bidrag. 

S.D.

støtte til thAilAnd

Mye bra arbeid blir gjort for fattige barn 
her i Thailand. NMS er med og støtter 
flere prosjekter hvor det å hjelpe fattige 
barn har hovedfokus.
Utfordringene er mange og vi trenger 
flere støttespillere. Har du lyst til å støtte 
arbeidet?
Du kan støtte arbeidet ved å sette 
inn penger på NMS sin konto som er 
82200285030 og øremerker pengene 
til prosjektet «Barn og utdanning i Thai-
land»  ved å merke betalingen med nr 
640479.

Og så vil jeg bare si TUSEN TAKK til alle 
dere som støtter oss.
Vi hadde ikke fått gjort mye her nede 
uten alle dere som støtter oss der 
hjemme.

misjonær Anne Storstein Haug

ungdoMsklubben hAR 
gRillkveldeR også denne 
soMMeRen!
Hver onsdag fra 30. juni til 18. august 
blir det grillkvelder på Karmel. Dette har 
blitt en tradisjon som mange ungdom-
mer setter pris på. Vi begynner i halv 

åtte tiden og holder på utover kvelden. 
Dersom det er dårlig vær, er vi oppe på 
det flotte og nyoppussede klubbrom-
met. Ellers består kvelden i sandvolley-
ball, andre uteaktiviteter, grilling, andakt 
og koselig prat med kjente og ukjente. 
Dere som skal begynne i 8. klasse til 
høsten er også velkommen!

S.D.

sAueR på kiRkegåRden
De siste årene har det vært et stort pro-
blem at sauer som beiter i nærliggende 
områder til kirken har kommet seg inn 
på gravplassen og snauspist blomster 
og andre planter på gravene. Dette be-
klager vi på det sterkeste!

Det blir nå montert en selvlukkende 
stenge-anordning på porten til Bukkøy, 
og på sørsiden av kirkegården blir det 
satt opp et lavt gjerde på steingarden. 
Riksantikvaren har godkjent denne løs-
ningen. Dessuten blir deler av gjerdene 
reparert.
  
De ansvarlige instansene – Opplys-
ningsvesenets fond (OVF), Karmøy 
kommune og  jordleieren – vil gjøre sitt 
aller beste for at sauene ikke skal rasere 
gravplassen flere ganger.

Kristian Hausken Utvik
(kontaktperson for OVF)

AvAldsnes 1 kfuk
Avaldsnes 1 jentespeiderene er i dag 
16 jenter fra 6.klasse og opp, med tre 
ledere.
I sommer reiser 12 av jentene sammen 
med fire ledere på KFUK-KFUM sin 
speiderlandsleir på Lista 3.-10.juli. Leir-
en heter Grønn Action og legger vekt på 
miljø. I løpet av leiren skal vi gå på haik, 
være med på leirbål, mange kjekke ak-

tiviteter og mye, mye mer.
Den 3. juni er siste møte for jentespei-
derene. Da ønsker vi alle 5.klassinger 
velkommen til å være med oss.
Vi møter ved kirken kl. 16:30 og går til 
Bukkøy for å grille, så ta med grillmat! Vi 
er tilbake ved kirken 18:30.

AU

 
AvAldsnes 1 kfuk MeiseR
- har 12 jenter i 4. og 5. klasse, og tre 
ledere.
Nå er vi klar til å reise på leir til Blik-
shavn 5.-6.juni. Siste speidermøte slo vi 
opp lavoen utenfor Karmel, flinke jenter 
som fikk vafler som belønning.
Leiren inneholder mange spennende 
aktiviteter, og er veldig godt organisert, 
med bl.a. kretsmesterskap, leirbål og 
aktivitetstorg.
Vi gleder oss, og kommer tilbake med 
billedreportasje i neste nummer :-)

GTU

koMMunikAsjonskuRs foR pAR
Første uken i november med to kvelder 
og en lørdag blir det 12 timers kommu-
nikasjonskurs for par. Sett av kveldene 
nå og meld dere på, det er begrenset 
plass og et sted til å bli bedre kjent 
med dere selv som par. 
PREP er et kurs som gir par et verktøy 
til å skape en god og trygg kommunika-
sjon. 
Kurset er et kommunikasjonskurs for 
par som ønsker nye perspektiver på 
samlivet.

Tirsdag 02.11 kl 18.30, torsdag 04.11 
kl 18.30 og lørdag 06.11 kl 10-15 på 
Idrettshuset, Avaldsnes 

Kursavgift: 600kr pr. par. For mat og 
materiell.  
Inf/Påmelding innen 18.10 på telefon: 
52 81 20 60 eller e-post: avaldsnes@
karmoykirken.no  

Se også www.avaldsneskirke.no for mer 
informasjon

Arr: Avaldsnes menighet, støttet av 
Barne- og familiedepartementet.



Anders kvalevåg har vært prest i Avaldsnes menighet fra au-
gust 2007 til 31.mai 2010. Han har møtt mennesker i glede 
og sorg med et ønske om å være til hjelp for mennesker i den 
livssituasjonen de har vært. Han har gledet oss med sin forkyn-
nelse og sitt arbeid for at gudstjenesten skal være et godt sted 
å kjenne fellesskap med både Gud og medmennesker. Vi vil 
takke Anders for hans gode engasjement i vår menighet og 
stab og at vi har fått del i den erfaring han har hatt med seg fra 
en lang prestetjeneste. Vi vil ønske ham lykke til når han 1.juni 
begynner i et vikariat som prest i Randaberg.
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innholdsRik uke i septeMbeR:
8. sept. onsdagskveld på Karmel ung-
doms- og bedehus: Internasjonal fest-
kveld.
Avaldsnes menighet har hatt en nær kon-
takt med den afrikanske menigheten som 
startet opp på Håvik bedehus. Nå har de 
flyttet til lokaler i Kopervik og tatt navnet 
Norwegian Revival Church.  Lederne så 
at mange kristne afrikanere som kom til 
Norge, ble sittende hjemme, ensomme 
som kristne. De ønsket å starte opp et 
møtested der de kunne komme sammen, 
kjenne fellesskapet og feire kristentroen 
slik nordmenn i utlandet gjerne møtes i 
Sjømannskirken. Våre afrikanske brødre 
og søstre har vært med oss på noen fel-
les gudstjenester, det vil vi fortsette med. 
Nå har vi også et ønske om å lage en 
internasjonal kveld sammen og da blir 
det en festkveld med eksotisk mat og 
godt program der vi får bli bedre kjent 
med hverandre. Sett av onsdagskvelden 
8.sept kl 19 og vi skal love de som kom-
mer en flott og uforglemmelig opplevelse.  

Arr. Avaldsnes menighet sammen med le-
derne i den afrikanske menigheten

10. - 12. sept fRedAg-søndAg  
MARkeReR noRdvegen histoRie-
senteR- 5 åRs jubileuM.
Nordvegen historiesenter vil markere 
5-års jubileum 10. -12. september. Dette 
blir åpne arrangement der Haugalendin-
ger inviteres til å få mer kunnskap om lo-
kalhistorien. 
Fredag 10. sept kl 18.30 blir det et reli-
gions-filosofisk foredrag med bevertning 
før festkonsert i Olavskirken med organist 
Arnfinn Tobiassen og Munor ved Berhard 
Gismervik.
Lørdag 11. sept kl 10-15 blir det mange 
interessante seminarer med flinke fagfolk. 
Både Olavskirken og Historiesenterets lo-
kaler vil bli brukt.

Søndag 12. sept fra kl 11 begynner det 
med gudstjeneste i Olavskirken etterfulgt 
av tett program utover ettermiddagen. 
Det blir et bredt spekter av aktiviteter: 
foredrag, musikk, forestilling: ”Magisk 
middelalder”, filmer om området, vand-
ring i det historiske landskapet med 
fagfolk til stede, forskjellige stands, hus-
flidslaget demonstrerer gamle håndar-
beidsteknikker, Saueshow med fårehund 
og saueinnsamling.  Sett av helgen til å 
bli kjent med vårt eget områdes historie. 
Arrangør. Nordvegen historiesenter 
sammen med lag og organisasjoner i Kar-
møy kommune, deriblant Avaldsnes me-
nighet

Årets skattejakt i Avaldsnes kirke samlet en torsdag i april 22 ivrige skattejegere på ca. 
4 år. Med sjørøverhatter og kikkert så vi på mange av skattene i kirka vår, døpefont, 
lysglobe, orgel m.m. Ei ekte skattekiste med (sjokolade-)gullpenger og en Bibel oppi, 
var lønn for «strevet».

Søndagen etter var skattejegerne, og enda noen flere 4-åringer, tilbake i kirka og mottok 
sin egen barnebibel, som alle 4-åringer i menigheten får i gave.
 
Flott med stort frammøte, og vi håper og ønsker at bibelen blir flittig brukt i hjemmene, 
så de små får bli kjent med Jesus.

skattejakt Gro Torunn Utvik
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Organistens hjørne
olAvsdAgene 25. -29. juli
I slutten av juli er det igjen tid for Olavsdagene som i år blir 
arrangert for 19. gang. Årets festival begynner søndag 25. 
juli, og et av de desiderte høydepunktene blir konserten 
med Ole Paus allerede på åpningskvelden kl 1930. Det blir 
også dramatisk Orgelkamp!, salmekveld med den CD-ak-
tuelle sangeren Ingrid Hustoft Landro, og til avslutning den 
tradisjonelle pilegrimsvandringen på selve Olsok-kvelden.

søndAg 25. juli kl 1100: 
gudstjeneste i olAvskiRken 
etteRfulgt Av oMvisning
Fellesgudstjeneste for menighetene i Avaldsnes, Norheim 
og Torvastad, ved stud. theol. Harald Torgersen, menighets-
prest Eldbjørg Andreassen og organist Arnfinn Tobiassen. 
Etter gudstjenesten, ca kl 1230, blir det mulighet for gratis 
omvisning i regi av Nordvegen Historiesenter. Den ca 
timeslange omvisningen vil dekke Olavskirken og området 
rundt, og avsluttes nede i Historiesenteret og Kongshallen.

søndAg 25. juli kl 1930 i 
olAvskiRken: 
konseRt Med ole pAus
I flere tiår har denne fargerike 
artisten underholdt i hver en liten 
avkrok av vårt langstrakte land. 
Søndag 25.juli kommer han til 
Olavskirken, armert med meninger, 
en gitar, og sin velkjente røst. 
Billetter kr 220/kr 170.

tiRsdAg 27. juli kl 1930 i olAvskiRken: 
oRgelkAMp! 
Hva skjer når to orgler spilles samtidig? Hør resultatet når 
Håvard Skaadel (Kantor i Falnes og Ferkingstad) og Arnfinn 
Tobiassen møtes til kappestrid om hvem som kan spille 
fortest, høyest og dypest! Billetter kr 100/kr 80.

onsdAg 28. juli kl 1930 i olAvskiRken: 
sAlMekveld Med ingRid hustoft lAndRo
Ingrid Hustoft Landro kommer fra Nedstrand, og har 
musikkutdannelse fra Høgskolen i Agder. Sammen med 
Arnfinn Tobiassen presenterer hun folketoner og salmer fra 
sine to CD-er Røtter og Himmelsk, som vi alle skal få synge 
med på. Gratis inngang, kollekt ved utgangen.
 Ingrid Hustoft Landro blir også med på den Keltiske mes-
sen den 13. juni i Olavskirken.

toRsdAg 29. juli kl 1830: 
pilegRiMsvAndRing fRA olAvskjeldA 
til olAvskiRken
Pilegrimsvandringen starter fra Olavskjelda i Brekkedalen 
(øst for Torvastad kirke) og går via Munkaskar, kirkegård og 
Reheia. Målet er Olsokgudstjenesten i Olavskirken kl 21. 
Det går buss fra Olavskirken til Olavskjelda, avgang kl 1830. 
Bussen koster kr 35.

toRsdAg 29. juli kl 2100:
olsokgudstjeneste i olAvskiRken
Vi markerer Olav den Helliges dødsdag med gudstjeneste i 
Olavskirken. Olsokgudstjenesten er ved stud. theol. Harald 
Torgersen og menighetsprest Eldbjørg Andreassen. Organist 
er Arnfinn Tobiassen.

åpent oRgel i AvAldsnes kiRke, løRdAg 19. juni:
Har du en sønn eller datter som har lyst å prøve de flotte 
orglene i Avaldsnes, eller kanskje til og med ta orgeltimer? 
Kanskje du selv har lyst til å prøve å spille orgel? Lørdag 
19. juni blir det åpen kirke der du har muligheten til å både 
spille og se nærmere på de to flotte Marcussen-orglene. 
Kirken vil være åpen mellom kl 10 og 12 – det er bare å 
møte opp!
Er du interessert i å få vite mer, ta kontakt med organist 
Arnfinn Tobiassen. 
Telefon 4152 8810. 
Epost: arnfinn.tobiassen@karmoykirken.no
Orgeltimer kan også ordnes gjennom Kulturskolen, telefon 
5281 1600 eller se http://kultur.karmoyskolen.no/ 

kAMMeRkoRet boccA
Kammerkoret Bocca er et helt nytt kammerkor for sangere 
i alderen 16 til 40. Koret hadde sin første øvelse i slutten av 
april, men søker fremdeles flere sangere på alle stemmer. 
Øvelsene finner sted på onsdager på Haugesund Kultur-
skole (Skåregata 119) kl 1930-2200.
Hvis du er interessert i å bli med, ta kontakt med organist 
(og medlem i Bocca) Arnfinn Tobiassen, eller dirigenten Ive 
Buch Romme (telefon: 957 85 548/epost: ivebuch@c2i.
net), for mer informasjon.

noRdvegen histoRiesenteR 5 åR
Nordvegen Historiesenter feirer 5-årsjubileum i år. Fredag 
10. september kl 20.00 blir det holdt festkonsert i Olavskir-
ken med MiRo-ensemblet med Bernhard Gismarvik i spis-
sen, og organist Arnfinn Tobiassen. Sammen skal de spille 
festmusikk av ypperste klasse til ære for jubilanten, og kan 
love en aften utenom det vanlige!

organist Arnfinn Tobiassen
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russland
Dette året har jeg vært så heldig å være 
elev på «ACTA», imi-kirkens bibelskole 
i Stavanger.
Da jeg startet på Acta var jeg en 
usikker, hverdagskristen på atten år.

Den 21. August, møtte jeg opp i Imi-kirken 
i stavanger. Jeg skulle starte på bibelskole. 
Det hadde jeg bestemt meg for. Og litt 
tilfeldig ble valget Acta, en forholdsvis liten 
bibelskole ved siden av Tjensvollkrysset. 
Lite visste jeg da, om hva jeg skulle få lære 
i løpet av året.

Acta-året har vært fantastisk. Dette året har 
jeg fått lov til å være meg selv, slik jeg er, 
med mine problemer, gleder og utfordring-
er. Jeg har fått ta del i et miljø, preget av 
fantastiske resurssterke og inspirerende 
mennesker, som tar bibelen på alvor og lar 
ordene bli til liv. 

I tillegg til mye moro og fellesskap har vi fått 
kjempegod undervisning fra flinke lærere, 
som har et brennende hjerte for Kristus. 
Vi har reist på konferanser, teamturer, tatt 
teleios kurs (kommunikasjonskurs) og vært 
sterkt delaktige i menighetens aktiviteter 
som gustjenester, impuls, cellegrupper, 
lovsangstjeneste og konfirmantarbeid.

Et av høydepunktene i året var da vi reiste 
på teamtur rundt om i verden. 26 elever, 
fordelt på fire team dro til Fillipinene, Kam-
bodsja, Uganda, Russland og Israel. Jeg 
fikk være med på tur til Russland, et land 
jeg hadde store fordommer mot. Hele sko-
legangen har jeg fått vite om Russlands 
problemer: feilslått politikk, kommunis-
tisk fryktregime, massedrap, korrupsjon 
og alkoholisme var det jeg så for meg da 
jeg satte meg på flyet til Moskva. Jeg var 
forberedt på at fordommene mine skulle 
sprekke så snart jeg kom inn i landet, men 
i stedet fikk jeg fordommene oppfyllt. Rus-
sland har enorme problemer. Brutte famili-
er, dårlig økonomi, enorm korrupsjon, frykt, 
vold, alkohol og midt i alle problemene fikk 
teamet fra Acta bibelskole komme med 
håp, frihet, lys og kjærlighet.

Det første vi gjorde når vi kom til Moskva 
var å ta toget til Ulyanovsk, Lenins fødeby. 
På toget hadde politiet fått snusen i at det 
var utlendinger i toget, og snart kom de for 
å sjekke at vi hadde dokumentene i orden. 
I Russland må man, i tillegg til å ha visum, 

registrere seg hos myndighetene etter tre 
dager, hvis ikke blir man i verste fall sendt 
ut av landet. Teamlederen vår, Kristian 
Lande, hadde klart å glemme dette og var 
på 4 dagen. Han ble ført inn i politivogna 
for å avgi forklaring. Heldigvis hadde han 
forkynt evangeliet for en ung mann som 
satt i samme kupé som oss, og som kunne 
en del engelsk. Kristian fikk ham til å bli 
med som tolk. Kristian satt i avhør i flere 
timer. I mens satt vi og ba om at han måtte 
slippe fra det. Det endte med at han kunne 
få slippe fri hvis han gav dem en flaske 
med whisky. «Det har jeg ikke» sier Kirst-
ian, «men du kan få Bibelen min». Da lot 
de han gå, uten flere problemer.

En av dagene fikk vi bli med på skolebesøk. 
I Russland henger mye av det kommunis-
tiske systemet igjen. Derfor er skolene in-
ndelt med nummer i stedet for navn. Kris-
tina, ei av ungdomslederne kjente rektoren 
på skole nr. 37, og vi fikk komme der og 
forkynne om Jesus, sammen med pastoren 
i kirken. Da var det de tøffeste guttene, som 
røykte og hadde nagler i ørene som fulgte 
best med og ba de andre om å være stille 
når vi snakket. Megakult.

Vi hadde også et seminarer om det profet-
iske og bønn på gata. Etter at vi hadde bedt 
Gud om kunnskapsord, gikk vi ut på gata 
i Ulyanovsk og lette etter det Gud hadde 
planlagt for oss denne dagen. Plutselig 
fant vi ut at vi var på det stedet vi hadde 
sett for oss; et hjørne, med en halvsirkel i 
midten, og midt på denne plassen var jenta 
med gul jakke og skinnvotter, som vi også 
hadde sett for oss. Gaute, en av lederne på 
teamet, dro med seg en av russerne som 
kunne oversette. De fikk snakket med jenta 
og bedt for henne.

Da ungdomslederne i menigheten oppd-
aget at disse kunnskapsordene fungerte, 
og Gud virkelig viste oss personer vi kunne 
møte, var det ikke lenger noe problem 
å forstå at Gud kunne bruke dem til det 
meste.

Etter at vi hadde reist fra Ulyanovsk fikk 
vi vite at Julia, en annen av lederne i 
menigheten hadde møtt ei dame på gata 
som spurte om penger til røyk. Hun gav 
henne pengene og vitnet samtidig om Je-
sus til henne. Dette åpnet for en samtale. 
Hun fikk vite at denne dama hadde enorme 

problemer. Hun hadde nettopp sluppet ut 
av fengsel for å ha drept mannen sin, fami-
lien var ødelagt og nå var hun på gaten og 
tigget. Da Julia fikk forkynt evangeliet om 
Jesus til henne, ble hun så kalt at hun 
ville ta i mot Jesus. Så, midt på gata i Uly-
anovsk, knelte de ned og ba til frelse. Tenk 
at vi fikk satt i gang noe så stort!

Siste del av turen var vi i Moskva. Vi bodde 
litt spredt omkring i byen. Jeg og Sondre 
Høyseter bodde hos en student, som gikk i 
menigheten vi besøkte. Han var en eksen-
trisk, ung mann, som studerte filosofi og 
alltid gikk i dress. Det var interessant å se 
hvordan folk bodde, og vi fikk et godt in-
nblikk i Moskvas «liv». Den vanlige russer 
i Moskva bor i en av utallige, like bolig-
blokker i utkanten av sentrum. Blokkene er 
samlet rundt et kjøpesenter og en metro-
stasjon. Folk flest har arbeidet sitt i sen-
trum og sitter gjerne 1-2 timer på metroen 
for å komme på jobb, for så å jobbe hele 
dagen, med dårlig lønn. Så tar de metroen 
tilbake om kvelden for å sove. Et slikt liv er 
deprimerende og mange fyller tomrommet 
med alkohol. Den vanlige russer har gitt 
opp å fikse problemene i landet, og bare 
følger strømmen. Russland trenger Jesus.

Eg kåmme ikkje him me de fyssta trur eg. 
Har ein del ting så sjer her. D tar snart av. 

av Arne Skorpe Sjøen



gratulerer til testimonia med en 
fantastisk musikal
denna musikalen var noe helt an-
nerledes, og skillte seg ut fra re-
sten av rekkå.
me ønska å presentere Jesus 
som en fantastisk mann som var 
fullt av kjærlighet og medfølelse 
for menneskene rundt seg.
vi ville at folk skulle «bli glad» i 
Jesus (spillt av gjertrud) og derfor 
bli rørt eller misfornøyd og lei seg 
når han døde.
me ønska å gi folk en «ekta» opp-
levelse av påskebudskapet på 
nært hold.
så kan me alle få lov å glede oss 
over offeret Jesus gjorde for oss.
fordi han elska oss
ikke fordi me fortjente det eller 
var gode nok!
nei! bare på grunn av nåde og 
kjærlighet!

jo gratulerer til dokke i testimonia 
og tusen takk til witness!! som var 
med på å gjøre dagen så god!!
takk til testimonia lyd og lys som 
er utrolig fantastiske og flinke!
takk til alle i drama som holdt ut 
med meg og var utrolig inspire-
rende å se på!
eg snakke talent!!
takk til siv og arne som er de 
beste beste voksenledere man 
kan få!
tenk at me har fått begge! det er 
me utrolig glad for!!!
takk til sigrid som passer på oss 
og tenker på oss!
takk til arnfinn for gode råd!
takk til henrik og jonas som var så 
flinke små skuespillere på settet!
takk til bandet som gjore en glim-
rende og fantastisk innsats!
tusen takk til alle som var med å 
komponerte sanger til musikalen! 
det blir det mer av!=)
og tusen takk til dokker i koret!
eg er så glad i dokke!!

musikal 2010
av dirigent Johanna Gismervik
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karmelu konkuranse!!
Kim er det på bildet??
Send sms m/ kodeord «karmelu.konk.» og navn på personen på bildet 
-- og husk å skrive ditt navn og tlf.nr!
Send sms-en til 920 10 672 (klubbtelefonen)Premie er et glass cola =)
Vinneren blir annonsert i neste menighetsblad!! Bli med på galskapen!!!

milk!!! 
(mini leder kurs)

vi har avslutta et fantastisk år med milk! for ein fantas-
tisk gjeng!!!!
milk må virkelig vere noe av det kjekkeste som finns 
på karmel!
det er sosialt og spennende og utfordrende!! det er et 
tilbud til dei som er blitt konfirmert i 2010 og som vil 
fortsette i miljøet og vil vere med å bestemme og prøve 
seg som ledere i forskjellige aktiviteter. eg gleder meg 
virkelig til å møte detta årets milkere og få bli mer kjent 
med dei!!

scrapping!!
visste du at det er et lager med scrappekort til mange anled-

ninger på kontoret på karmel?

de ligger på johanna sitt kontor og venter på DEG!!

de koster mellom 20 og 50 kr.

Det er karmel-ungdommer med Johanna i spissen som 

lager kortene. nå blir det scrappekonfirmanter i 2010, 

så de kommer til å være delaktige i kortlagingen.

så om du vil oppmuntre en venn eller trenger et morsomt 

eller fint himalaga bursdagskort?

kom på karmel og gjør et kupp!!

   velkommen!

musikal 2010

milkere i 09/10: Ellen Serine, Maria, Grethe og Sigrid.

ungdomsarbeider Johanna Gismervik

max!!!
max har vert med testimonia 
i år, og vert band-leder, 
klubb-leder og fungert som 
miløarbeider!
me var vert syyyykt heldige 
som har fått «låna» max og vil 
sei tusen takk! for det du har 
du er en utrolig kjekk og god 
person å ha på laget!
me er kjempeglade i max!!!!!

-klem karmelu 2010
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av Elisabeth Lindaas Skeie i Qatar

Her kommer en liten stemningsrapport 
fra den Persiske Gulf, nærmere bestemt 
fra Mesaieed i Qatar, hvor familien Lind-
aas Skeie har bodd siden august 2009.

Qatar er et lite land, på størrelse med 
Hordaland fylke i flateinnhold. Det gren-
ser mot Saudi Arabia i sør, resten av lan-
det har kystlinje og flotte strender.
Nasjonen er kun 35 år gammel, men 
har 6000 år med historie. Det bor omlag 
250 000 ekte Qatariere i landet, utenom 
disse bor det omlag 1 million arbeidsinn-
vandrere. De fleste arbeidsinnvandrerne 
kommer fra Gulfområdet med hovedvekt 
på India.
Qatar blir styrt av Emiren, Sheik Hamad 
Bin Khalifa Al-Thani.

Landet er det nest rikeste i verden, kun 
slått av Lichtenstein. Formuen er skapt 
av store naturgassforekomster som varer 
i opptil 300 år frem i tid. Dette viser godt 
igjen i bybildet; det er ikke spart på noe: 
flotte bygninger, utsmykninger, statuer 
og et fantastisk vegnett er ting vi ser dag-
lig.
Veiene er under stadig utbygging, så 
GPS kan en ikke alltid stole på. Det er 
bedre med kart og intuisjon ... Men det 
er enkelt å ta seg fram her i Qatar, landet 

er flatt, har god veimerking og fartsgren-
sen utenfor tettbygd strøk er stort sett 
120 km/t

Vi bor i Mesaieed, et tettsted ca 30 minut-
ters kjøring fra hovedstaden Doha. Her 
bor vi i et koselig murhus, en enebolig 
som ligger «hånd i hånd» med carport, 
en såkalt Compound. Rundt oss ligger 
det nesten 1000 hus, og felles for dem 
alle er at minst et av familiemedlemmene 
jobber for Qatalum, aluminiumsverket 
som er 50% eid av Hydro og 50% av Qa-
tar Petroleum. Verket ligger omtrent 10 
minutters kjøring fra hvor vi bor. Hos oss 
er det mannen i huset, Knut-Tore Skeie 
som jobber på verket. Han er Casthouse 
Expert (støperi-ekspert) og jobber for ti-
den 4 skift.

Undertegnede er housewife, men en blir 
fort lei husarbeid, shopping og soling 
så jeg har prøvd å engasjere meg litt i 
frivillig arbeid utenom «heimen». Vi har 
hatt konfirmasjon her nede og i den for-
bindelse var jeg med i «kjerkegruppa»! 
Det var en gruppe på 4 damer som ko-
ordinerte konfirmasjonsundervisning og 
gudstjenester, og min oppgave var å de-
korere til alle gudstjenester, samt å være 
kasserer. Nå er jeg med i 17. mai-komi-

teen, noe som også er sosialt og kjekt å 
være med på.

Ungene går på QNS (Qatar Norwegian 
School), hvor det for øyeblikket går ca 
130 elever. Ved skolestart i fjor var an-
tallet 150, men noen har reist hjem da 
kontraktene til foreldrene har utløpt.

Ole-Edvart (14 1/2) går i 9. klasse og 
Anne-Margrethe, snart 12, går i 6.klasse. 
Begge trives godt både med medelever 
og lærere. Skolen følger norsk pensum, 
men feriene er ikke som hjemme da vi 
her har Ramadan som etterfølges av Eid. 
Det er en  feiring av at fastemåneden er 
over og da har alle fri fra arbeid og skole. 
Så 17. mai f.eks er en obligatorisk skole-
dag, men blir feiret omtrent som i Norge: 
Skolen  har flaggheising, musikk-korps 
og tog, og om ettermiddagen blir det ar-
rangement på Al Banush (den norske 
klubben), med lapskaus, is, brus, leker 
og gevinster -- alt etter god norsk tradi-
sjon. Telegrammet fra Kong Harald er 
ekstra stor stas!

Klubben Al Banush er et samlingssted 
for nord-menn, men også for andre se-
nior Qatalum ansatte. Der har vi bade-
basseng, tennisbaner, treningsrom og 

Reisebrev fra Persiabukta

Dromedarer og gjetere i ørkenen Kronprinsbesøk



   Avaldsnes Menighetsblad  11

resaurant hvor vi kan kjøpe rimelige mid-
dager, som vi også kan ta med hjem.

På fritiden kan ungene gå på fotball, ten-
nis og boksing m.m, men for de som ikke 
er interessert i sport er det lite å finne på. 
Ungdomsskoleelevene har gratis buss 
en kveld i uka til et kjøpesenter som lig-
ger i Doha. Der kan de gå på skøyter, 
kino, spille bowling, shoppe og ta seg en 
matbit. På fritiden hos oss blir det en del 
PC-bruk, akkurat som hjemme i Norge!

Det er ganske mye lekser her, lærerne 
er dyktige og håndplukket fra Norge. De 
setter høye krav. Vi ser på det som en for-
del og håper at våre barn kommer tilbake 
godt rustet for sine siste år på barne- og 
ungdomsskolen.

Om mannen i huset har fri i forbindelse 
med helga, er fredagen den store utfarts-
dagen for ørkenkjøring! Det er knallskoj ;) 
Da samles alle Pradoene der hvor ørke-
nen starter, vi tapper luft ut av dekkene 
-- og så kjører vi kolonne innover i sand-
dynene, gjerne 8-10 biler, av og til mer! 
Med spader, jekk og kompressor er vi 
godt rustet om noen skulle kjøre seg fast 
eller vrenge av dekk.

Det tar ca 1 time å kjøre til Inland Sea, 
en innsjø hvor vi bader, soler oss, griller 
og har flott utsikt til Saudi Arabia. ørke-
nen er vakker og minner ikke så rent lite 
om snødekte vidder hjemme i Norge! Det  
er mye rimeligere å spise ute her i Qatar 
enn hjemme i Norge, derfor gjør vi det 
flere ganger i uka, men vi har blitt «mat-
leie» etterhvert og savner pålegg og mid-
dager fra Norge. Vi gleder oss faktisk til  
å komme hjem og få fiskekaker og andre 
enkle men gode middagsretter.

Klimaet her i Qatar er flott, det er shorts 
og badetemperaturer hele året!! Men vi 
bor i et strengt muslimsk land, så knær 
og skuldre må være tildekket når vi er 
ute blant folk. Kvinnene i Qatar bruker 
Abaya, en sort heldekkende kjole som 
skjuler figuren og dekker til håret. Noen 
skjuler hele eller deler av fjeset også, det 
påstås at det er eget valg – men de elsker 
å pynte seg, så sminken er perfekt, og 
vesker og sko er moderne og ofte dyre 
merkevarer. Mennene går i hvit «dish-
dash» med hodetørkle og en sort ring 
som holder det på plass.

6 ganger i døgnet hører vi bønneropene 
fra Minaretene, hvor de kaller til bønn og 
priser Allah. Ganske eksotisk og spesielt, 

men det har blitt en del av 
hverdagen vår .
Fredagen er helligdagen her 
og da går alle troende i Mos-
keen for bønn, butikkene er 
også stengte midt på dagen.

Vi har stort sett trivdes vel-
dig godt i Qatar til tross for 
store kulturforskjeller. Det 
er spennende å bo og få 
oppleve en kultur som er så 
totalt forskjellig fra Norge. 
Selvfølgelig har det vært 
utfordringer også, på godt 
og vondt. En ting vi aldri 
kommer til å bli fortrolige 
med er den store klas-
seforskjellen, Qatariene 
setter seg selv og landet 
veldig høyt og arbeidsinn-
vandrere kommer i an-
nen rekke på alle måter.

Det er mye «lavkost» ar-
beidsinnvandring her  og 
mange har til dels farlige 
og risikofylte jobber. Det 
sies at det jobber opptil 
500000 indere her, de 
jobber i butikker, gra-
ver grøfter, plukker søp-
pel, luker bed osv for en minstelønn på 
600Qr i måneden, det er omlag 1000 
norske kroner. Da jobber de fleste 12 
timers dag, 6 dager i uken. Mange ara-
bere har også maider i arbeid, tjeneste-
jenter som bærer varer, tar seg av barn 
etc. Disse er kledd i pyjamasliknende tøy 
og bruker også tøfler. Disse får som re-
gel ikke spise med arbeidsgiveren men 
må sitte sammen med barna eller passe  
bæreposene på restauranten. Slike ting 
gjør en glad for at vi bor i Norge og at det 
ikke finnes slike store sosiale forskjeller 
som vi har her.

12. april var den offisielle åpningsdagen 
for Qatalum og da var det celebert besøk 
her i Mesaieed. Kronprinsen, Olje- og 
energiministeren og også næringsminis-
teren var med på åpningsseremonien, 
og Kronprinsen besøkte skolen. Elevene 
hadde en flott framvisning av «livet i Qa-
tar» og Kronprinsen virket imponert. Han 
håndhilste på både elever og tilskuere og 
hadde en koselig takketale før han dro 
videre, godt passet på av væpnet politi.

I løpet av månedene vi har bodd her har 
vi hatt endel besøk fra Norge. Det har 
vært kjempekoselig, og veldig viktig for 

oss! Da kan vi mimre sammen om fel-
les opplevelser og dermed noen som 
forstår hva vi snakker om. Samtlige som 
har vært her har blitt imponert over ar-
kitektur, utsmykninger, vareutvalg og de 
flotte veiene her i landet. Ørkenen er nok 
favoritten til mange, det er en spesiell 
opplevelse, helt unikt, noen ganger tref-
fer vi på dromedarer, de er noen skjønne 
dyr. Til tross for at vi har hatt det flott i 
Qatar, og elsker klimaet kan vi ikke stikke 
under en stol at hjemlengselen dukker 
opp innimellom ... vi savner katten vår, 
slekt, venner, kollegene fra jobb, maten, 
naturen, det meste rett og slett !! Men 
det blir nok med blandede følelser vi set-
ter oss på flyet 13. juni (Knut-Tore 17. 
august) og tar farvel med nye venner og 
bekjentskaper... De fleste fra en annen 
kant av landet, for han som jobber blir 
det å ta farvel med nye venner og kolle-
ger fra mer eller mindre hele verden . Da 
er det godt en har PC til fortsatt å holde 
kontakten.

Vi har blitt noen erfaringer rikere, noen 
illusjoner fattigere, og til tross for været i 
Norge, borte bra men hjemme best.

Ole Edvarts konfirmasjonsdag 27.03.2010
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Menighetsbladet tok en prat med Gunhild Fer-
kingstad som startet opp med Avaldsnes jente-
kor.

Hva var historen bak oppstarten av koret?
Avaldsnes jentekor ble startet like før jul i 1973. 
Det var flere som spurte meg om ikke jeg kunne 
begynne med et jentekor. Jeg selv hadde vært 
med i Torvastad jentekor. Søsteren min, Inger 
og jeg var med der fordi vi bodde på «grensa» 
til Torvastad og da hadde jeg jo lang erfaring fra 
dette.
Jeg hadde hatt en tur til USA og kom hjem i 
november 73, og da hadde jeg bestemt meg .  
«Med en gang jeg kommer hjem starter jeg 
opp». Markedsføringen var enkel. En plakat på  
Avaldsnes skole og en på bedehusveggen på 
gamle Karmel.

Hvor mange jenter var med i starten?
Mandagen jeg startet opp sto det ca. 30 jent-
er fra dengang tredje klasse og opp til sjette-
sjuende klasse utenfor gamle Karmel. Interessen 
var stor og på nyåret 1974 var vi ca. 50 medlem-
mer i koret.
Jeg var ikke så stødig i noter, så mamma spilte andrestemmen 
til meg hjemme, og så lærte jeg den videre.  Halve øvelsen 
gikk med til å pugge tekster.  Ark med tekst var forbudt !!  Det 
svekket oppmerksomheten.
Koret sang tostemt, sopran og alt og uten musikk. «Me hadde 
det knallkjekt!»

Hvor lenge var du dirgent for koret?
Jeg hadde jentekoret fram til sommerferien 1978 og sluttet da 
fordi jeg reiste for å «studere meg» litt.

Hvem overtok etter deg?
Palmer overtok koret høsten 1978.

Hvor bor du og hva driver du med idag?
I dag bor jeg i Åkrehamn.  Jeg er gift og vi har en sønn.
Har vært med i KFUK/KFUM speidergruppa på Vea, men nå 
har jeg en pause der.
Jeg er med i Menighetsbladredaksjonen her i Åkra menighet.
Til daglig jobber jeg på Karmsund videregående skole i Haug-
esund som lærer.

av Kåre VoldHistorien bak Avaldsnes jentekor

Gunhild Ferkingstad dirigerer jentekoret ved åpningen av Karmel bedehus på 
Avaldsnes.
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Bygnes, Kopervik – Tlf. 52 84 86 86
post@karmtrykk.no – www.karmtrykk.no

Avaldsnes, telefon 934 07 588

prost Helge S. Gaard

MeR sAMARbeid MelloM 
Menighetene 
Menighetene i  Avaldsnes, Torvastad og 
Norheim har alltid hatt mennesker som 
har besøkt hverandres samlinger. Men 
det har liksom vært enkeltbesøk på eget 
initiativ. De siste årene har vi utviklet et 
tettere samarbeid på flere områder:
Gjennom året har vi noen felles gudstje-
nester for alle tre menighetene, de fleste 
om sommeren. Vi har satt opp felles 
gudstjenester på tider der det er enten 
ferieavvikling eller tett med helligdager 
som gjør at det kan være kjekt å treffe 
andre samtidig som vi ansatte kan dele 
på oppgavene. Det begynte med noen 
felles gudstjenester på sommeren fordi 
vikarbudsjettene var for små. Men til-
bakemeldingene var så gode at det ble 
ønsker om flere felles gudstjenester. Det 
var kjekt å møte hverandre, det var kjekt 
å være flere, det var kjekt å lære av hver-
andre – vi er jo i den samme kirken selv 
om vi har hver våre kirkehus. Til som-
meren blir det 5 felles gudstjenester for 
våre tre menigheter. Bli med å delta på 
gudstjenesten hos nabomenigheten når 
vi annonserer fellesgudstjeneste, du blir 
tatt vel i mot.

Ungdommene har funnet ut det samme, 
de har laget UT (ungdomstreff) der de 
veksler mellom Norheim, Avaldsnes og 
Torvastad. Kjekt for ungdommene også 
å møtes sammen i kristen sammenheng.
 I vårt diakonale (medmenneskelige) ar-
beid har vi også begynt å tenke at alle 
kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre det 
vi er gode på og gi tilbudet også til andre 
utenfor vår menighet. Norheim menig-
het har blant mye annet også prioritert 
arbeid blant mennesker med funksjons-
hemming.  De har egen speidergruppe 
som kalles ”Spesialistene”. Det finnes 
lørdagskafé som etter avtale er èn lørdag 
i Haugesund, èn i Norheim og èn lørdag i 
Kopervik,  slik at det er tre lørdager i må-
neden der mennesker med og uten en 
form for funksjonshemming kan møtes.  
Avaldsnes kirke har flest vielser i hele dis-
triktet. Vi har tenkt at da må vårt ansvar 
være å følge opp med tilbud om kommu-
nikasjonskurs for par hver høst til alle som 
vil kvalitetssikre samlivet.  Kommunika-
sjon er en forutsetning for å forstå hver-
andre og føle seg forstått, da får en det 
så utrolig mye bedre også i et parforhold. 

I tillegg har vi felles tilbud om samtale-
grupper for de som har opplevd smerte 
og sorg i sine liv. Delt smerte er mye let-

tere å bære, å kjenne støtte og styrke 
som et gruppefellesskap kan gi.

I tillegg opplever våre tre menigheter at 
prestene og kantorene utveksler mer tje-
nester i hverandres kirker. Hver menig-
het har sin/sine prester/kantorer, men 
samtidig skal de ansatte ha sin fritid. 
Prestene og kantorene i Avaldsnes, Tor-
vastad og Norheim har da hver sin lørdag 
der de står for alle vielser i de aktuelle 
kirkene den lørdagen. Og i sommermå-
nedene har prestene tjenesteuker når 
det gjelder gravferder slik at en prest 
tar gravferder i alle tre menighetene i en 
uke, en annen den neste uken, en tredje 
den tredje uken. Til en viss grad skjer 
det samme med kantorenes tjenester.  
Det er flott å samarbeide, det skaper 
større fellesskap. Derfor er vi også glade 
for å felles treffpunkter både med Kar-
møy Frikirke og med Norwegian Revi-
val Church (også kalt den afrikanske 
menigheten).  Å stå sammen gir styrke, 
det sikrer en bedre kvalitet og et større 
mangfold uten at det krever større inn-
sats. Det har arbeiderbevegelsen, idret-
ten, menighetene og mange andre som 
felles opplevelse, sammen er en sterke-
re.  Kryss derfor noen geografiske gren-
ser og bli med.

Prestahjørna
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Gudstjeneste

Bedehusinfo

vi samles om Guds ord

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

søndag 06.06.10 
2.s.e.pinse 
Gudstjeneste på Karmel 
kl.17 
Helge Gaard Nattverd 
Søndagsskole 
Offer til Høgskolen i 
Staffeldsgate, Kirkekaffe

søndag 13.06.10 
3.s.e.pinse 
Keltisk  messe kl.11 
Helge Gaard, Nattverd 
Offer til Avaldsnes menig-
het 
Kirkekaffe

søndag 20.06.10 
4.s.e.pinse 
Friluftsgudstjeneste  kl.11 
i Visnes sammen med Tor-
vastad, Einar Andreassen 
Offer til Sjømannskirken

søndag 27.06.10 
5.s.e.pinse 
Fellesgudstjeneste kl.11 
med Torvastad og Nor-
heim 
Geir Styve, Helge Gaard 
Nattverd, Offer til Utstein 
Pilegirmsgard 
Kirkekaffe

søndag 04.07.10 
6.s.e.pinse 
Gudstjeneste kl.11 
Helge Gaard, Dåp, Offer

søndag  11.07.10 
7.s.e.pinse 
Fellesgudstjeneste i 
Torvastad kirke kl.11

søndag 18.07.10 
8.s.e.pinse 
Fellesgudstjeneste i 
Norheim kirke kl.11

søndag 25.07.10 
9.s.e.pinse 
Felles gudstjeneste kl. 11. 
Harald Torgersen 
Nattverd, Offer

torsdag 29.07.10 
Olsok 
Gudstjeneste kl. 21 
Harald Torgersen 

søndag  01.08.10 
10.s.e.pinse 
Gudstjeneste kl.11 
Harald Torgersen 
Dåp, Offer

søndag 08.08.10 
11.s.e.pinse 
Gudstjeneste kl. 11 
Helge Gaard 
Dåp, Offer

søndag 15.08.10 
12.s.e.pinse 
Gudstjeneste  kl.19.30 
Helge Gaard 
Nattverd, Offer

søndag 22.08.10 
13.s.e.pinse 
Gudstjeneste  kl. 11 
Anne Netland 
Helge Gaard 
Dåp, Offer, Kirkekaffe 
 

søndag 29.08.10 
14.s.e.pinse 
Gudstjeneste kl.11 
Anne Netland 
Nattverd, Offer, Kirkekaffe

søndag 05.09.10 
15.s.e.pinse 
Gudstjeneste kl.11 
Dåp, Offer, Kirkekaffe
søndag 12.09.10 
16.s.e.pinse 
Friluftsgudstjeneste v/
kirken 
Offer 
 
søndag 19.09.10 
17.s.e.pinse 
Friluftsgudstjeneste i 
Visnes kl.12, Offer
søndag 19.09.10 
17.s.e.pinse 
Gudstjeneste kl.18 
Høsttakkefest 
Konfirmantpresentasjon 
Testimonia, Offer

søndag 26.09.10 
18.s.e.pinse 
Gudstjeneste  på Karmel 
kl. 17 
Nattverd, Søndagsskole 
Offer, Kirkekaffe

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

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

organist
Arnfinn Tobiassen
telefon kontor  ............52 81 20 57
telefon kirken  ............52 84 22 17
mobiltelefon  ..............415 28 810
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
mobiltelefon ...............48 89 915
else.egenberg@karmoykirken.no

barne- og ungdomsarbeider
Johanna Gismervik
telefon kontor .............52 81 20 53
mobiltelefon ................412 43 300
johanna.gismervik@karmoykirken.no

menighetsarbeider
Gro Torunn H. Utvik
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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Døpte
07.03.10
Stian Støle Sørvåg 
Kevin Aleksander Garpestad 
Odin Bø Vågen 
Håvard Johannessen Sunde 
Odd-Vidar Grunnevåg 
Emma Olive Laitinen 

28.03.10
Casper-Emil Mørk Offerdahl 

18.04.10
Martine Mannes Myran 
Aleksander Vorre 
Magnus Sandvik Løften 
Alva Kjøsnes Tvedt 
Alexander  Lande

02.05.10
Heine Sjursen Brekke 
Aliena Langeland Mydland 
Nathalie Steinsvik Larsen 
Henriette Steinsvik Larsen 
Michelle Lande

Vielser
05.03.10 
Britt Grinde og 
Per Magne Hemnes 

06.03.10 
Jeanette Ekholdt Helgesen og 
Årstein Gilje 

08.05.10 
Kristin Enge og 
Magne Lauvås 

08.05.10 
Lisbeth  Maria Andersen og 
Frode Wilhelmsen  Wiksnes

Døde
04.03.10 
Tor Johan Gudmundsen f.1936 

19.03.10 
Agnes Elisa Pedersen f. 1921 

21.03.10 
Hans Magne Knutsen f. 1920 

29.03.10 
Marie Hetleflåt  f. 1926 

31.03.10 
Sigvald Kristiansen f. 1922 

01.04.10 
Heidi Egeland  f. 1958 

05.04.10 
Elise Kristine Svendsen f. 1920 

10.04.10 
Geir Sommersel  f. 1955 

13.04.10 
Helga Marie Lyngstad f. 1920 

14.04.10 
Arnt Martin Knutsen f. 1920 

23.04.10 
Steinar Pedersen  f. 1944 

25.04.10 
Sigrunn Bergly Nordfjord f. 1928 

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
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FOTBALL

HÅNDBALL

FRIIDRETT

SKI

TRIM

IDRETTSSKOLE

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.

Avaldsnes bygger fotballhall
Hvis byggemelding godkjennes av Kar-
møy Kommune er vi klar til å reise fot-
ballhallen fra 1. september. Hallen skal 
plasseres på grasløkka som ligger vis a 
vis kunstgrasbanen. Det er firma Best 
Hall som skal levere hallen, et firma 
som har lang erfaring med fotballhaller. 
Hallen er i stålkonstruksjon med ”plast-
duk”, og er 46 x 70 meter. Hallen blir grå 
og hvit slik at den ”tones” ned i terren-
get. Byggetid er 4 uker, og i byggetiden 
må vi klare oss uten parkeringsplassen 
ved klubbhuset, noe som nok vil gi en 
del utfordringer.

helene clausen haavik og 
nathaelie jøsang utvik 
på landslaget

Når J-17 landslaget i fotball spilte 
kvalifiseringskamper for J-17 EM var 
det med to Avaldsnesjenter på laget. 
Helene har tidligere spilt 5 landskamper 
med flagget på brystet, mens Nathalie 
var ny i troppen som var i Østerrike i 
april. Dessverre lykkes ikke Norge å 
kvalifisere seg, men våre jenter gjorde 
en god figur. 

håndballdamene forblir i 
4. divisjon.
Våre håndballdamer, som hadde en 
meget sterk vårseong i årets 4. divisjon, 

klarte å kvalifisere seg til kvalifiserings-
kamper for opprykk til 3. divisjon. Etter 
uavgjort mot Rival og tap for Grindheim 
ble det Rival og Grindheim som ble væ-
rende i 3. divisjon. Men våre jenter sco-
ret 0,2 sekunder på overtid mot Rival, en 
scoring som dermed ikke ble godkjent, 
og dermed kan vi fastslå at laget var 0,2 
sekunder fra opprykk!

oasen fondet støtter 
Augvaldsskogen
I mai måned mottar Avaldsnes Idretts-
lag 5 øre fra hver besøkende på Oasen i 
støtte til Augvaldsskogen. Normalt ligger 
et månedlig beløp på ca. 10.000 kroner. 
Pengene skal brukes til å lage sti ut til 
skogen fra idretssenteret. Med hjelp fra 
Karmøy Kommune har vi fått laget ”bru-
er” som skal legges ut over myrer, og det 
skal settes opp et gjerde langs stien. Vå 
håper at dette er på plass i løpet av vå-
ren.

blir damelaget årets 
cup-overraskelse?
Vant 2-0 over Vålerenga i 2. runde.
Damelaget i fotball er klar for 3. runde 
etter 2-0 seier over Vålerenga i Oslo. 
Kampen må vel karaktiseres som histo-
risk da det var første gang et Avaldsnes 
lag spilte en offisiell kamp i hovedstan-
den. Damene har dermed slått ut to 1. 
divisjonslag så langt, og nå forventer vi 
3. runde hjemme på Avaldsnes 5. eller 
6. juni. Om det blir mot et toppserielag 
eller mot et 1. divisjonslag er ikke avgjort 
i skrivende stund. 

Cecilie Pedersen scoret begge Avalds-
nes sine mål mot Oslolaget, som hadde 
Avaldsnesjenta Bente Velde på laget.

terminliste fotball 
MX sport ligaen:
Vi stiller et meget ungt lag i år, og håper 
hele bygda kommer på kamp og støtter 
laget i hjemmekampene.

09.04  18.30  Skjold - Avaldsnes 0-0
15.04  19.00  Avaldsnes – Sola 1-2
26.04 18.30 Avaldsnes – Randab.2 1-5
30.04 18.30 Avaldsnes – Vedavåg 1-1
07.05 18.30 Åkra – Avaldsnes 3-0
18.05 19.00 Sandnes Ulf 2 – Avaldsnes 
20.05 19.00 Brodd - Avaldsnes
28.05 18.30 Avaldsnes - Buøy 
07.06 18.30 FKH 2 - Avaldsnes
11.06 18.30 Avaldsnes – Nord
16.06 19.00 Staal - Avaldsnes
20.06 15.00 Stavanger 2 – Avaldsnes
25.06 18.30 Sandved - Avaldsnes
30.06 19.00 Avaldsnes – Skjold

09.08 18.30 Sola - Avaldsnes
17.08 19.00 Randaberg 2 - Avaldsnes
20.08 18.30 Vedavåg  – Avaldsnes
27.08 18.30 Avaldsnes – Åkra
06.09 18.30 Avaldsnes – Sandnes Ulf 
10.09 18.30 Avaldsnes – Brodd
17.09 18.30 Buøy  – Avaldsnes

27.09 17.30 Avaldsnes – FKH 2
01.10 18.30 Nord – Avaldsnes
08.10 18.30 Avaldsnes – Staal
18.10 18.30 Avaldsnes – Stavanger 2
22.10 18.30 Avaldsnes - Sandved

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

Sportssjef og dametrener, Lotfi Lazaare 
med sine J-17 landslagsspillere, Helene 
C. Haavik og Nathalie J. Utvik

A-lag herrer, her representert med Thomas Buberg, Eirik Langåker og Tor Henrik 
Håvik, trenger din støtte på våre hjemmekamper


