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BiBelord: 

Ta imot ham i 
Herrens navn 
med inderlig 
glede… 
(Fil 2, 29)

I det siste har jeg tenkt en del på ordet fel-
lesskap. I følge en synonymordbok betyr 
ordet sameksistens. I våre dager brukes 
ordet også om en gruppe eller forening 
som har noe til felles, og om medlemmene 
i gruppen ikke akkurat lever under samme 
tak så møtes de gjerne med jevne mellom-
rom.
Avaldsnes menighet er et eksempel på et 
fellesskap. Menighetens motto er at vi ”øn-
sker å være et levende, inkluderende fel-
lesskap som gjør mennesker til etterfølgere 
av Jesus.” Kirken består av mange forskjel-
lige grupper; grupper som gjerne møtes på 
andre dager enn på søndager: kor, orkes-
ter, ungdomsklubb, husfellesskap, KRIK, 
konfirmantgrupper, eldretreff, småbarns-
treff, de ansatte i staben, og så videre. Alle 
er de små fellesskap som til sammen utgjør 
det store fellesskapet Avaldsnes menighet.
Ordet fellesskap har en stor kontrast i seg. 
Å være med i et fellesskap gir stor trygghet. 
Når man kjenner de sosiale kodene, nor-
mene, personlighetene og vanene føler en 
seg hjemme. Alternativet til å være innen-
for, er å stå utenfor fellesskapet. Få ting 
kan være vondere enn akkurat dét. Man 
har kanskje ikke våget – eller fått anledning 
til – å bli kjent med folk, og det kan fort lede 
en inn i en ond sirkel som det er vanskelig 
å bryte ut av.
Da jeg tidlig på nyåret i år begynte å forbe-
rede meg på å flytte tilbake til Norge etter 
mer enn 8 år i London, var jeg spent på om 
jeg kom til å trives og føle meg hjemme i et 
nytt fellesskap. Var det ikke så at vi nord-
menn likte best å holde oss for oss selv? At 
vi helst ikke møtte andres blikk på gaten, 
og at vi passet våre egne saker og trivdes 
best med det? Det ble i hvert fall den my-
ten jeg endte opp med å holde fast ved, 
ettersom flyttedatoen nærmet seg og jeg 
måtte bryte opp fra tryggheten og vennene 
og kollegene mine der.
I mitt tjenestebrev som jeg mottok under 
min første gudstjeneste i Avaldsnes står det 

at Stavanger bispedømmeråd ”ber menig-
heten om å inkludere den nye medarbei-
deren i sitt fellesskap og vise han aktelse 
og kjærlighet.”
I Bibelen står det også en god del om fel-
lesskap. Paulus adresserte sine brev til 
forskjellige menigheter og forsamlinger, 
og han ber ved flere anledninger om at de 
han sender til menighetene må bli godt tatt 
i mot og tatt vare på, som for eksempel i 
brevet til Filipperne, kapittel 2. Vi kristne 
blir også oppfordret til å oppsøke andre 
med samme tro, da det vil hjelpe å holde 
oss i den kristne tro når vi praktiserer den 
sammen med andre. 
Så flyttet jeg da; fra London, til Avaldsnes 
og med bostedsadresse Haugesund. Etter 
kort tid i jobben begynte telefonen å ringe. 
”Blir du med ut på tur?” eller ”Vil du ta ei 
pølsa på terrassen med oss?” Invitasjonene 
og påfunnene var aldri vanskelige å takke 
ja til. På den måten har Avaldsnes menig-
het levd opp til sitt motto om å være et le-
vende og inkluderende fellesskap, og jeg 
har følt meg velkommen fra første stund. 
La oss fortsette å ta i mot andre nykom-
mere på en like god måte.

andakt
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Smånytt

hvA er du god til? 
hvA liker du å være 
engAsjert i? 
Dagsseminar om 
TALENTER/NÅDEGAVER 

Dette dreier seg ikke om programmet 
”norske talenter”. Men likevel handler 
seminaret om hvilke gaver du har, å 
oppdage seg selv og sine gaver. 
Prostiprest Eldbjørg Andreassen holder 
seminar for unge og godt voksne om 

tAlenter/nådegAver 
Lørdag 23.oktober kl 10-15 på 
Karmel undoms- og bedehus.  
Påmelding innen 20. oktober 
til menighetskontoret 
telefon 52 81 20 60.   

Arr. Avaldsnes menighetsråd

fredAg 29. oktoBer KL. 19:30 
kommer biskop Erling Pettersen
til KVELDSETE på HISTORIESENTERET

kvinnekveld på kArMel
ONSDAG 1. DESEMBER KL 19:00 
merk tiden!!
Vi får besøk av sykehusprest Gro Ste-
ensnæs Håvåg, som skal snakke om 
det som er tema for kvelden : LYS

Kommunikasjons-kurs
for pAr på hAugAlAndet, høsten 2010

Åpent SanitetshusNyhet!
MAndAg 18. oktoBer kl. 11-14 

starter Saniteten og menigheten et samarbeid kalt 
”åpent Sanitetshus” på Avaldsnes. Dette er et lavter-
skeltilbud til ALLE; unge, middelaldrende, gamle ++
Dette er en prøveordning med åpent HVER mandag 
f.o.m. 18. oktober t.o.m. mandag 13. desember.

innhold: god atmosfære med duft av nybakt og fyr 
i vedovnen, enkel kafé, krok der det selges utvalgte 
lopper, rulling av duker for en billig penge ++
”veien blir til mens vi går ...”

nytt kurs høsten 2010:  
tirsdag 2. nov kl 18.30-22; 
torsdag 4. nov kl 18.30-22 og 
lørdag 06. nov kl 10-16.  

påmeldingsfrist for kurset er 18.okt, 
de tolv første parene som melder seg 
på, får plass. Se elles informasjon på 
www.avaldsnes.karmoykirken.no 

Kurset er en investering i parforhol-
det. Gode samliv kan alltid bli bedre! 
Det er et optimistisk kurs til dem som 
vil gjøre noe med samlivet. 

datoer:
Tirsdag 02.okt kl 18.30-22
Torsdag 04.okt kl 18.30-22
Lørdag 06.nov kl 10-16

I løpet av disse samlingene blir tema 
som kjærlighet, forventninger, glede, 
moro og vennskap tatt opp, men 
hovedvekten vil være på kommu-
nikasjon. Kurset er inspirerende og 
”ufarlig”. Det blir ikke gruppearbeid, 
men du og partneren din vil få tid til å 
ta ”pulsen” på samlivet, og hjelp til å 
få det enda bedre sammen.

kurspris: kr. 600 pr. par. 
Prisen inkluderer kursavgift, kursma-
teriell og enkel servering på samlin-
gene. Kurset er støttet av Barne-, 
ungdoms og familiedepartementet 
samt Avaldsnes menighet.

kursledere:
I år som i fjor blir følgende med: Kåre 
Vold, sjukepleier; Anne Netland, pro-
stiprest; og Helge Gaard, prost

kurssted: Avaldsnes idrettssenter

påmelding:
Sendes i brev eller e-post til Avalds-
nes menighet der du oppgir navn og 
adresse, telefonnummer og e-post: 

Adresse: 
Avaldsnes menighet, Postboks 29, 
4299 Avaldsnes eller
avaldsnes@karmoykirken.no

Betaling skjer ved påmelding til kto. 
3315.21.48122
Merk med ”PREP kurs”

Samlivssenteret driver forebyggende samfunnsrettet

arbeid på områdene samliv, familieliv og relasjonsutvikling. 

Samlivssenteret er en non-profit enhet 

ved Modum Bad. Senteret samarbeider med 

ulike fag- og forskningsmiljøer, organisasjoner 

og myndigheter.

             

          

Modum Bad - SAMLIVSSENTERET 
3370 Vikersund

Telefon: 32 74 94 00
Faks: 32 74 94 01
info@samlivssenteret.no
www.samlivssenteret.no
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Kirketjener Margunn 
takker for seg 
Vår dyktige kirketjener  – 
Margunn Thuestad – har gått 
av med AFP-pensjon og hadde 
sin siste  ordinære arbeidsdag 
i kirken 29.august. Margunn 
har tjenestegjort som kirketje-
ner i vel fire år, og de tre siste 
årene hadde hun også en liten 
stilling som kontorfullmektig. 
Margunn har gjort en særdeles 
flott jobb, både i kirken og på 
kontoret – og vi synes det er 
trist at hun nå slutter. Men 
hun har lovet å være vikar for 
kirketjeneren av og til, og det 
gleder vi oss over!  Vi ønsker 
Margunn lykke til i hennes nye 
hverdag!

Møter i Menighetsrådet

Møtedager for Avaldsnes menighetsråd er
tirsdag 21.september
tirsdag 26.oktober
tirsdag 30.november.

Møtene er åpne for publikum, og sakspapirer 
kan fås på menighetskontoret.

 

endring i progrAM: 
BArnegospel 17:00-17:40, og ikke 
17:00-17:30!!

barnegospel og 
sprell levende
Bjarte Vikingstad vil, sammen med organist 
Arnfinn Tobiassen, lede de eldste (fra 1. - 4. 
klasse).
Johanna Gismervik og Carola Utvik vil lede de 
minste (fra 3 til 5/6 år).
Grethe Vinje vil også være med som hjelpeleder 
på begge gruppene. Hun vil bl.a. være med å 
lære dans til den eldste gruppen!

Vi gleder oss til et nytt og spennende år, med 
nye ledere og mange kjekke, nye og gamle 
sanger!

Velkommen!!!
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åpent orgel i Avaldsnes kirke, 
fredag 8.oktober:
Åpent orgel ble arrangert første gang i 
juni i år. I høst gjentar vi suksessen og 
skrur på de flotte Marcussen-orglene 
våre. Har du en sønn eller datter, eller 
kjenner du noen som har lyst til å prøve? 
Ta med et gammelt pianostykke, hvis du 
vil, eller bare møt opp fredag 8.oktober 
en gang mellom kl 1630-1800! Påmel-
ding ikke nødvendig.

Er du interessert i å få vite mer, ta kon-
takt med organist Arnfinn Tobiassen. 
Orgeltimer kan også ordnes gjennom 
Kulturskolen, tel.: 5281 1600 eller se 
http://kultur.karmoyskolen.no/ 

kAMMerkoret BoccA
Kammerkoret Bocca er et helt nytt kam-
merkor 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 Kulturskole 
(Skåregata 119) kl 19:30-22:00.

Hvis du er interessert i å bli med, ta kon-
takt 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-årsju-
bileum i år, og til ære for våre gode na-
boer markerer vi det med tre konserter i 
høst, alle i regi av MiRo-ensemblet. 
Den første jubileumskonserten ble holdt 
fredag 10.september, men den 3.okto-
ber og 31.oktober kommer MiRo igjen 
på besøk til Avaldsnes kirke:
3.oktober kl 1930: Kjell Magnus Sandve 
og MiRo-ensemblet under ledelse av 
Bernhard Gismervik. Billetter: Kr 100/
Kr 80

31.oktoBer kl 1930: 
”knAllgoe ungdoMMAr” 
Haugalandsregionen har fostret mange 
store musikktalenter. Denne kvelden 
gjester Brage T. S. Sæbø (fiolin) og Jon 
Bjørnar Sandve (tenor) kirken sammen 
med MiRo-ensemblet. Billetter: Kr 100/
Kr 80

Andre konserter
Uke 47 blir en travel uke: Onsdag 24.no-
vember kl 1800 gjester Rein Alexander 
Avaldsnes kirke som en del av en lands-
dekkende turne. Billetter fås på Billett-
service: www.billettservice.no

kor i AvAldsnes
Siden sist utgave av menighetsbladet har 
det skjedd mye på korfronten i Avalds-
nes:

I slutten av august startet det nye Unge 
Voksne-koret opp med hele 13 sangere 
på første øvelse. Selv om ikke alders-
grensene er helt satt i stein, er det tenkt å 
være for folk som definerer seg selv som 
”unge voksne” fra 18 år og oppover. Re-
pertoaret vil være variert – fra klassisk til 
gospel og det som er i mellom! Koret øver 
annenhver mandag (som regel!) fra kl 20 
til kl 22. Ta kontakt med Anne Dysjeland 
Rød eller organist Arnfinn Tobiassen for 
å få oversikt over øvelsesdatoene.

Koret Keryx, som har en sterk tilknytning 
til Avaldsnes, vil også gjennomgå noen 
forandringer fra og med januar 2011. 

Etter å ha ledet koret fra starten av på 
begynnelsen av 1980-tallet, har Sissel 
Andsnes nå varslet at hun vil gi seg som 
dirigent til jul i år. Siste opptreden blir 
under gudstjenesten i Avaldsnes kirke 
søndag 19.desember. Arnfinn Tobiassen 
har takket ja til å ta over koret fra og med 
januar 2011. 

Med Sissels avgang forsvinner også nav-
net Keryx, og koret vil fortsette under nytt 
navn fra og med 2011.

Organist Arnfinn Tobiassen
Telefon 4152 8810. Epost: 
arnfinn.tobiassen@karmoykirken.no

Drømmen 
om en fremtid
Jeg har laget en ny blogg som heter 
“Drømmen om en fremtid”. 
Denne bloggen ønsker å formidle noe 
av det som den Evangeliske Lutherske 
kirke her i Thailand, i samarbeid med 
min arbeidsgiver, Det Norske 
Misjonsselskap (NMS), gjør for fattige 
barn i Thailand. Ta en titt da!

www.drommenomenfremtid.
blogspot.com

(Lovsangshjemmet sin blogg, www.
lovsangshjemmet.blogspot.com, blir 
oppdatert som før).

Vennlig hilsen Anne Storstein Haug

Organistens hjørne

AleksAnder hAuge har i årevis utrettelig lagt ned stor inn-
sats for å bevare historien til gruvesamfunnet i Visnes. Han har 
engasjert seg i å bevare lyngheiene på Karmøy. 

Han har flere plateinnspillinger bak seg der han belyser ut-
vandringen til USA med egne tekster og melodier. Videre sitter 
han i komitéen for «Kveldsete» som han selv har gitt navnet til. 
Aleksander har vært inspirasjonskilden til den nylig oppførte 
musikalen «Havet har meg».



Tor Sven og Gud i Uganda
Jeg er så heldig at jeg har fått lov å bruke et 
år av livet mitt til bare å bli bedre kjent med 
Gud, ved at jeg har gått på ACTA bibelskole 
i IMI-kirken i Stavanger. I løpet av året har 
jeg erfart stadig nye sider ved Gud, vokst 
mye i relasjonen med Jesus, og ikke minst 
oppdaget at det å være kristen handler om 
så mye mer enn å tro på en teori. Et av høy-
depunktene i løpet av bibelskoleåret var da 
vi i februar/mars reiste fire uker på team til 
Uganda i Afrika. Jeg skal ikke gi en detal-
jert reisebeskrivelse, men jeg har lyst å dele 
litt om hva denne turen har gjort med meg.

Vi var et team på seks elever og en lærer 
fra bibelskolen som reiste til Uganda for å 
være med på arbeidet til Life Line Ministri-
es, en organisasjon som har i underkant av 
40 kirker rundt om i hele landet. De hadde 
lagt opp en turne for oss, hvor vi reiste og 
besøkte flere av disse kirkene, noen sko-
ler og sykehus, og arrangerte møter for å 
fortelle ikke-kristne om Jesus. Jeg har fått 
være med å bety mye for mange mennes-
ker i Uganda, samtidig som jeg selv har fått 
utrolig mye ut av turen.

For det første har det vært en meget tros-
styrkende opplevelse, spesielt når det 
gjelder helbredelse og at Gud faktisk gjør 
under i vår tid. Jeg har fått be for mange 
syke som har blitt helbredet fra alle mulige 
ting. Blant annet har vi i løpet av turen bedt 
for flere mennesker med svært nedsatt 
hørsel, som etterpå hørte mye bedre. Men 
den opplevelsen som kanskje gjorde mest 
inntrykk på meg, var i kirka i Kampala (ho-
vedstaden), hvor det kom en ung dame i 
rullestol fram til forbønn. Hun hadde bruk-
ket to ryggvirvler i en Taxi-ulykke i 2003, og 
hadde siden da vært lam i beina. Etter at 
vi hadde bedt for henne en stund, strakte 
hun ut beina, noe hun senere fortalte at 
hun ikke hadde kunnet gjøre på mange 
år. Vi hjalp henne med å reise seg opp, 
og støttet henne mens hun gikk omkring i 
kirka. Vi fortsatte å be, og litt etter litt klarte 
hun seg mer og mer på egen hånd. Etter 

hvert kunne hun stå alene, og hun klarte 
å gå bare med å holde en av oss i hånda. 

Disse opplevelsene har i ettertiden gitt meg 
mye større frimodighet til å gi videre det jeg 
har fått. Både til å stå fram med budskapet 
om at Jesus lever og virker i dag og at han 
ønsker å ha en relasjon med hvert enkelt 
menneske, men også til å legge hendene 
på syke og be om helbredelse.

En annen ting jeg har fått med meg fra 
Uganda, er at jeg har blitt mye mer bevisst 
på at vi lever i en åndelig virkelighet, og 
faktisk en åndelig krig. Bibelen sier i Efe-
serbrevet 6,12 at «Vi har ikke en kamp mot 
kjøtt og blod, men mot makter og myndig-
heter, mot verdens herskere i dette mørke, 
mot ondskapens åndehær i himmelrom-
met.» Det mest konkrete eksempelet vi så 
på dette, må være da vi bad for en mann 
under et møte i byen Soroti i øst-uganda. 
Han hadde med seg en støttekontakt til 
å passe på seg, og han hadde et tomt og 
forvirret ansiktsuttrykk. Vi fikk ikke øyekon-
takt, og det gikk ikke an å føre en normal 
samtale med ham. I Norge ville vi gjerne 
kalt ham mentalt tilbakestående, mens i 
Uganda er man ikke redd for å si at han 
var besatt av en demon.

Jeg mener ikke at vi skal begynne å kalle 
alle psykiske lidelser for demoner, men 
faktum er at når vi snakket direkte til «the 
spirit of madness» i vedkommende, be-
gynte ting å skje. Først vred han seg som i 
smerte, stønnet og skrek høyt og spyttet på 
bakken. Vi befalte demonen å forlate man-
nen i Jesu navn, og man kunne kjenne en 
grusom stank i det han sank sammen og 
ble liggende rolig på bakken. Vi hjalp ham 
opp, og fikk ham til å be en bønn hvor han 
gav livet sitt til Jesus og tok i mot Den Hel-
lige Ånd. Som nevnt, hadde det ikke tidli-
gere latt seg gjøre å føre en normal sam-
tale med mannen, og i følge de som fulgte 
ham, hadde det vært slik hele livet hans. 
Han gikk fra møtet med en helt annen til-
stedeværelse i blikket, og da vi spurte ham 

«How are you?» kunne han se oss i øynene 
og svare «I›m ok!».

Jeg tror den åndelige virkeligheten er like 
reell her hjemme i Norge som den er i 
Uganda, selv om vi ikke opplever den like 
synlig og dramatisk som i denne historien. 
Men for eksempel kan mange av tankene 
våre kanskje være åndelige angrep. Jeg 
opplever daglig at jeg får tanker i hodet 
som jeg tror er djevelens forsøk på å hindre 
meg i å vokse med Jesus. Og etter at jeg 
har blitt bevisst på det, har jeg også lettere 
for å identifisere slike angrep, og ikke minst 
lettere for å stå i mot. Men det som kanskje 
er det viktigste å huske på i denne saken 
er at vi som er kristne er på vinnerlaget! Ko-
losserbrevet 2,15: «Han [Jesus] avvæpnet 
maktene og myndighetene og stilte dem 
fram til spott og spe da han triumferte over 
dem på korset.»

Den siste tingen jeg har lyst å trekke frem 
er at det har vært fantastisk inspirerende 
å være sammen med mennesker som le-
ver så tett med Gud, og bruker så mye tid 
i bønn og lovprisning. Da vi skulle avgårde 
på misjonreise til vest og hadde pakket 
klar til avreise, fikk vi beskjed om at turen 
måtte utsettes til neste dag, på grunn av 
reparasjoner på bilene. Jeg glemmer aldri 
kommentaren til han ene vi reiste sammen 
med: «Da jeg gikk fra huset mitt i morges, 
sa jeg til Gud at nå reiser jeg på misjonstur 
for å forkynne. Jeg kan ikke dra tilbake nå. 
Jeg får gå til bønnealteret for å be, og kom-
me tilbake i morgen tidlig.» Så gikk han til 
et bønnealter sju kilometer fra der vi bodde, 
var oppe og bad hele natta, og kom tilbake 
neste morgen, klar til avreise. En annen av 
de vi reiste med hadde tidligere vært pastor 
for en menighet, hvor han hadde en uke-
rytme som bestod av tre dager med bønn 
og faste (på et avlukket rom med kun en 
notatblokk og en bibel), etterfulgt av fire 
dager med tjeneste i menigheten. Under 
reisene våre var han våken halve nettene 
kun for å be.

av Tor Sven Utvik (skrevet våren 2010)

Det norske teamet sammen med lederteamet i Life Line Ministries på 
flyplassen i Entebbe. De norske fra venstre: Johan Haugstad, Kristine 
Simonnes, Leif Tore Larsen, Therese Kristensen, Tor Sven Utvik og Cent 
Inge Blad Nilsen. Apostel Julius Peter Oyet fra Life Line i front.

En typisk butikkgate i 
Kampala og Uganda.

Giraff i Murchison Falls nasjonalpark. 
Uganda er et enormt frodig og fruktbart 
land med mye flott natur, som her.
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av Sissel Andsnes • Foto: Palmer Vistnes

Hvorfor reise på busstur i 10 dager for å 
se en teaterforestilling? Absolutt et relevant 
spørsmål, men Pasjonsspillet i Oberam-
mergau er ikke noe vanlig skuespill. Her 
er en forhistorie som strekker seg bak til et 
løfte fra 1634 og en hel landsby i sving, av 
5000 mennesker deltar ca. 2000 aktivt i en 
oppsetning som varer 5 timer, og i år har de 
103 forestillinger fra mai til oktober!

Jeg har hatt et ønske i mange år om å få 
se Pasjonsspillet, som settes opp hvert 10. 
år. Og da det bød seg en anledning å rei-
se med Karmøy folkehøgskole, og mange 
kjente også skulle av sted, slo jeg til. Alle 
sammen hadde store forventninger til tu-
ren, som ble preget av at vi delte forvent-
ningene og opplevelsene i Oberammergau 
med hverandre.

Ved tilbakeblikk er det mange ting som sit-
ter sterkt i minnet, men to forhold gjorde 
spesielt inntrykk.
Det ene er at et helt samfunn kan stille opp 
og gi resten av verden en inderlig opplevel-
se av Frelserens lidelse og død, med inn-
levelse og ekthet. Det var spesielt å se alle 
aktørene, vanlige mennesker i alle aldre 
(de minste var kanskje tre år), som i pau-
sen gikk tilbake til butikkene, kafèene og 
hotellene for å ta seg av sitt vanlige virke. 
Uten sminke, uten mikrofoner gjennomfø-
rer disse rene amatørene krevende musikk 
og lange tekster (fra 1700-tallet) med kjær-
lighet og oppriktighet, og på et meget høyt 
kunstnerisk nivå. Imponerende!

Det andre er at de virkelig maktet å gi oss 
tilreisende et møte med Jesus, og vise oss 
nye sider ved Jesu menneskelige lidelse og 
død. I år hadde forestillingen et spesielt fo-
kus på å få fram Jesus som ung jøde, med 
blant annet ny musikk knyttet til lesing fra 
jødiske tekster. Hans krasse møte med den 
formelle gudsdyrkelsen ble tydelig i scenen 
der han renset templet, i fortvilelse og sorg 
over at de ikke ville høre. Jesu sterke døds-
angst i Getsemane, håningen og korsfes-
telsen – alt fikk vi framstilt konkret og sans-
bart. Men også den totale stillhet, som da 
4700 mennesker så Jesus gå fra disippel 
til disippel og vaske deres føtter.  I tillegg 
til det virkelighetsnære satte korets sterke 
åndelige tekster – knyttet til de visuelt vakre 
tablåene – alt inn i den rette sammenhen-
gen:

Tilbed og takk!
Den som drakk lidelsens kalk
går nå inn til korsets død og forsoner ver-
den med Gud.

Slik ble også til slutt den korte oppstandel-
ses-scenen en trosstyrkende bekreftelse 
på vår egen bekjennelse: Den oppstandne 
Jesus gir lyset videre til alle som vil følge 
ham.

Så til tross for noen lange bussdager: 
Heldige er alle vi som hadde anledning til 
å reise og oppleve Pasjonsspillet i år! 
Det blir ti år til neste gang – begynn å 
spare til 2020!

Pasjonsspillet i 
Oberammergau
Sjynnt å kjøra buss ...

Jeg merker for min egen del etter at vi kom 
hjem, at jeg oftere får en trang til å gå for 
meg selv og be til Gud. Jeg kjenner i større 
grad enn før at det å være sammen med 
Gud er energigivende og at det gir meg 
mye. Jo mer jeg ber, jo mer får jeg lyst til 
å be. Det kan fort bli farlig å sammenligne 
seg med mennesker som har et så rikt bøn-
neliv, da det lett kan føre til at en fordøm-
mer seg selv og føler at en ikke er god nok. 
Derfor vil jeg bare poengtere at Gud elsker 
oss hverken mer eller mindre samme hvor 
mye vi ber. Samtidig tror jeg det er en klar 

sammenheng mellom hvor mye av livet sitt 
en gir til Gud, og hva en får se av Guds verk 
rundt en. Det har jeg også erfart selv i løpet 
av dette året. Jeg tror at det å bruke mye tid 
sammen med Gud er en viktig nøkkel til å 
se mer av Hans gjerninger og under i eget 
liv og i vår kultur!

Pasjonsspillet i Oberammergau, 
i Garmisch-Partenkirchen i Tysk-
land.

En framføring som byen Ober-
ammergau står for hvert 10. år 
etter et løfte byens innbyggere 
ga i 1633 da byen ble spart for 
en pest. I dag er Oberammergau 
en by med ca 5.000 innbyg-
gere der alle skuespillerne bor 
eller har bodd i denne byen. 
Framføringen består av 11 
scener om Jesu lidelse og død 
fra palmesøndag til 1. påskedag.
Mellom disse scenene er det 
også satt inn stillbilder med 
henvisninger til forskjellige hen-
delser i det gamle testamente 
som gir retning for forståelsen av 
Jesu frelsesverk.

Spillet forsøker å kommunisere 
budskapet om Jesu lidelse, død 
og oppstandelse på en trosstyrk-
ende måte, en begivenhet som 
fortsatt kan gi kraft til dagens 
mennesker.

Typisk dekorasjonen på bygningene i Oberammergau.

av Tor Sven Utvik (skrevet våren 2010)

Maylinn som var lam i begge beina ble 
helbredet på gudstjeneste i Kampala!
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månedens gutt!!
vi er overlykkelige over antallet gutter i testimonia, vi har hatt en utrolig bra øvelsesweekend der 
tenorene har brilliert med bra humør, positiv holdning og selvsagt bra sangstemmer!

tittelen «månedens gutt» går til jon kjetil som har bidratt til god stemning og fantastisk evne til å 
inkludere og inspirere! tusen takk for at du vil være med!!

årets nykommer
tittelen går til erlend!
som allerede på første øvelsen gjorde intrykk!!, 
og etter «solistaudition» på weekenden er han blitt solist på en 
av de nye sangene «the river is rising»!

karmelu-konkurranse: 

hvem er dette??

hvem skjuler seg bak hendene sine på dette bildet?

send svar til johannas mobil 412 43 300

send:»navn på person» menighetsblad og skriv navnet ditt

vinneren får en iskald glasscola =)

nB: ingen vinner fra forrige nummer 

– så send inn, du har god sjanse!

testimonia 
på øvelses-
weekend!!
Med nesten 70 personer med ledere var vi klar for 
ny øvelsesweekend med koret.
På fredagen øvde vi inn nye sanger og hadde fel-
lesleker, bla. «lappeleken».
Det var kanonbra humør og selv om det skulle være 
ro oppe i sovesalene var det mangen som ikke 
klarte å holde seg!

På lørdagen øvde me inn flere sanger sammen 
med band, og vi hadde solist-»audition».
Dette var kjempespennende, og det var utrolig 
mange flinke solister!
Alle kan glede seg til testimonia skal synge i 
kirken i høst!!!

På søndagen var det vekking og øving og rydding!
Alle hjalp til og var kjempeflinke!!

for en fabelaktig og bra gjeng!

danseøvelse

under ledelse av Maria Hjelmås blei det 
danseøvelse i en av langpausene under 
øvelsesweekenden!

det var utrolig bra!!
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karmelu-konkurranse: 

hvem er dette??

hvem skjuler seg bak hendene sine på dette bildet?

send svar til johannas mobil 412 43 300

send:»navn på person» menighetsblad og skriv navnet ditt

vinneren får en iskald glasscola =)

nB: ingen vinner fra forrige nummer 

– så send inn, du har god sjanse!

for en fabelaktig og bra gjeng!

lek og gøy hører til 
på en testimonia 
weekend!!
alle samles nede i gymsalen 
og har felles leker!
dette styrker det sosiale sam-
holdet i gruppen og vi gir en 
stor takk til Ida som hadde 
hovedansvar for lekingen!!

«komsja komsja 
komsja»

vi er så heldige at mange nye gutter har valgt 
å begynne i koret! vi håper at alle koste seg 
på weekend!! 

ikke alle er glad i innfødte småkryp

katharina, elisabeth, 
og johanna i en av 
pausene

det er godt å få slappe av på rommet imellom 
øvelses-øktene

er du trøtte 
andreas??

litt ung for 
testimonia?? 
cecilia og jonas fekk lov 
å bli med på weekend 
med ungdommene!
det var kjempekjekt, og 
denne helgen er et bevis 
på at det går an å kombi-
nere jobb og familie =)
tusen takk for at dok-
ker hjalp til med å 
gjøre helgen til en god 
og spennende helg for 
ungene mine
knip-johanna

!
kl

ip
p 

ut
!

kl
ip

p 
ut

Alle elsker 

sigrid!!!
Sigrid er som en 

god venn som 

altid lytter,som en 

god mor som viser 

omsorg for oss,

og en god leder 

som hjelper oss!!

Vi er kjempe-

glade i deg 

Sigrid!!
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3. – 10. juli reiste totalt 36 jente- og guttespeidere
fra Avaldsnes til speiderlandsleir på Lista. Leiren hadde 
Grønn Action som tema og fokuserte på miljø. Vi var på 
samlinger morgen og kveld med rundt 5000 andre spei-
dere fra hele Norge og flere andre land. Bibeltimer med 
andakt om morgenen og leirbål med underholdning om 
kvelden. 

I løpet av dagene fikk speiderne ulike oppgaver. Blant an-
net skulle de bygge sin egen vindmølle og svare på mil-
jøquiz. De gikk også på haik, en liten tur som til sammen 
skulle være 12 km, hvor de overnattet under presenning. 
Speiderne var så flinke å lese kart, at på hjemturen fant de 
en snarvei, så de sparte 4 km. På bildet ser du jentene fra Avaldsnes 
1 KFUK, med patruljenavnet ”Makten og æren”.

I løpet av leiren fikk bygge vår egen leir, lage mat på bål, vaske opp 
i egen konstruert oppvaskbenk og vi hadde mye kos sammen i 
”kaffiteltet”. 

Ca. 25 jenter og gutter i 4.-5. Klasse var på speiderleir i strålende 
flott vær på Blikshavn i juni. En godt opplagt leir med kretsban-
nerkonkurranse (sporlek) og aktivitetstorg der vi fikk lage bl.a. pil 
og bue, seljefløyte, gå hinderløype, skyte med potetkanon m.m. 
Lørdag kveld var det grilling i strandkanten før leirbål. Leiren ble 
avsluttet med friluftsgudstjeneste på søndag. Avaldsnesguttene 
bygde seg spisebord på leirplassen, med god hjelp av jentene, 
og etter nedrigging ble restene av bordet til kors på søndagens 
gudtjeneste.

Avaldsnes-speidere
på speiderleir sommeren 2010

Småpeiderleir 
på Blikshavn 5.- 6.juni 2010

av Annbjørg Utvik

Av Gro Torunn Utvik
Klar for aktivitetstorg.

Vi lager vennskapsarmbånd.
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Kunstneren fra Avaldsnes
Torger Sørbø ble i ung alder inspirert av sin søster Astrid - som drev med modellering -  til å begynne å 
utforske sine kreative evner.  Han arbeidet 32 år som sveiser ved Hydro Aluminium og har kombinert sin 
yrkeserfaring med å lage skulpturer.  Hans eidendom er som en skulpturpark som er en befaring verdt.  Han 
bruker sement, armering og netting i sitt arbeid.

Dette er basarkonene som 
synger. Basarene var et møtested 
for unge og gamle.

 Torger har laget 
skulptur av sin egen 

far som også 
het Torger.

Harald Hårfagre og prinsesse Ragnhild av Danmark 
som fikk sønnen Erik Blodøks.

Dette eiketreet vokste i Tungemyra år 2000 f. Kr. da 
Abraham vandret fra Mesopotamia til Kanans land.  
Stavanger Museum har analysert treet og tidfestet det.  
For 4-5000 år siden var Karmøy kledd med eikeskog.

Korset ble laget til åpningen av 
«Det nye Karmel» i 1980.

av Kåre Vold
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Menighetsbladet har hatt en samtale med biskop Erling J. 
Pettersen.  Han kommer og deltar på kveldsete på Avaldsnes 
fredag 29. oktober (se notis på side 3).  Vi ser frem til dette 
møtet med biskopen – der han tar med seg gitaren sin.

følgende spørsmål ble stilt til biskopen:
Hvordan er du blitt mottatt som biskop i Stavanger 
Bispedømme?
Hva er dine tanker om folkekirken de neste 10-20 år.
Hva ønsker du å ha mest fokus på i din tjeneste som biskop?
Hvordan kan vi best mulig samarbeide i kirken som har ulike 
syn på noen stridsspørsmål?
Velkommen til kveldsete på Avaldsnes 29. oktober.  Er du mye 
rundt i menighetene på liknende oppdrag?

dette er er biskopens svar:
Jeg har fått en varm mottakelse når jeg har vært rundt i 
bispedømmet. Det skjer noe i det personlige møtet som gjør at 
også de vanskelige konfliktspørsmålene kommer i et annet lys. 
Avisenes tabloide gjengivelser av kirkevirkeligheten stemmer 
lite med den varme og åpne holdningen jeg møter i menighe-
tene.

Vi har brukt mye tid på soknerådskurs, trosopplæringssam-
linger og møter med ansatte til å fokusere på det som er vår 
kirkes hovedoppgave: å skape åpne, gode rom der mennesker 
kan komme med sin tro og bli tatt imot med varme og aksept. 
Evangeliet er for alle, uansett om de føler seg innenfor
eller i utkanten av kirkens fellesskap.

For meg som biskop er det avgjørende at den klare Kristus-
forkynnelsen skal oppleves livsnær og relevant for alle som 
ønsker å finne en plass i kirken. Og det er mange!

Jeg finner en åpenhet for troen som gjør meg både glad og 
optimistisk.
De neste 10-20 årene blir viktige for å bygge åpne og tjenende 
menigheter. Jeg forsøker etter beste evne å prioritere besøk 
som kveldssetet i Avaldsnes, og det gir alltid ny inspirasjon til 
arbeidet som biskop. Jeg gleder meg til en åpen og fin kveld!

Biskop Erling J. Pettersen

Møte med biskop Erling J. Pettersen

av Kåre Vold

Foto: Vidar Kristensen (GDFL, GNU fri dokumentasjonslisens)
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Bygnes, Kopervik – Tlf. 52 84 86 86
post@karmtrykk.no – www.karmtrykk.no

Avaldsnes, telefon 934 07 588

prostiprest Anne Netland

folk er BrA!

I Haugesund arrangerer de «Barn er 
bra»-festival, men vi kunne likegodt 
trenge en «Folk er bra»-festival. Mange 
av oss plager seg selv med tanker om at 
vi ikke er bra nok. Noen har fått høre at 
troen deres ikke er bra nok. Andre går 
med en følelse av at de ikke strekker til i 
forhold til sine nærmeste. Enkelte tenker 
at jobben de gjør ikke er bra nok. Vi kan 
ha dårlig samvittighet for ditt og datt. 

Jeg tror det er viktig å minne oss selv og 
hverandre på at vi faktisk er bra!

Nå spør du kanskje: Skal syndsbekjen-
nelsen avskaffes også nå? Er alt like bra? 
Skal vi liksom bekrefte hverandre uan-
sett?

Det er ikke nødvendigvis noen motset-
ning å si noe sant om livet og samtidig 
bekrefte at folk er bra. Jesus var jo den 
som kunne akkurat det der. Til en kvin-
ne som var blitt tatt på fersken i hor og 
akkurat hadde unnsluppet steining, sa 
han: ”Heller ikke jeg fordømmer deg.  
Gå bort og synd ikke mer fra når av.”

Vi trenger alle bekreftelse på at vi er bra 

nok – noen mer enn andre. Og vi trenger 
spørsmål som får oss til å reflektere over 
hvorfor vi evt. går med dårlig samvittig-
het eller hvorfor vi føler at vi ikke strekker 
til. Det er jo godt mulig at det ligger noe 
der som må tas tak i. Hvis vi bare glat-
ter over, kommer vi oss aldri videre som 
mennesker.

Folk er bra, og derfor må vi tørre å ta liv-
ene våre på alvor.

Prestahjørna

Foto: Vidar Kristensen (GDFL, GNU fri dokumentasjonslisens)
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Gudstjeneste

Bedehusinfo

vi samles om Guds ord

søndag 26.09.2010
18.s.e.pinse
Gudstjeneste på Karmel 
kl.17
Helg Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer til NMS Thailand
Kirkekaffe

søndag 03.10.2010
19.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
50-årskonfirmantene
Offer til Avaldsnes 
menighet
Kirkekaffe

søndag 10.10.2010
20.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Nattverd
Offer til Amathea 
Rogaland 
Kirkekaffe

søndag 17.10.2010
21.s.e.pinse
Gudstjeneste  kl. 11
Anne Netland
Dåp
Offer til Avaldsnes 
menighet
Kirkekaffe

søndag 24.10.2010
22.s.e.pinse
Gudstjeneste på Karmel 
kl. 11 (merk tiden!)
Anne Netland
Witness!!
Nattverd
Offer til 
Søndagsskolekretsen
Kirkekaffe

søndag 31.10.2010
Bots- og bededag 
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
1.klassene får bibel
Offer til Avaldsnes menig-
het
Kirkekaffe

søndag 07.11.2010
Allehelgenssøndag
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Nattverd
Pårørende invitert
Offer til Kirkens Bymisjon 
Haugalandet
Kirkekaffe

søndag 14.11.2010
25.s.e.pinse
Ung messe kl.11
Anne Netland
Testimonia
Dåp
Nattverd
Offer til KFUK-KFUM 
Global
Kirkekaffe 

søndag 21.11.2010
Siste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste på Karmel 
kl.17
Einar Andreassen
Nattverd 
Søndagsskole
Offer til NMS Thailand
Kirkekaffe

søndag 28.11.2010
1.s.i advent
Gudstjeneste  kl.11
Helge Gaard
Deltakerne på ”Lys våken”
Dåp
Offer til Avaldsnes 
menighet
Kirkekaffe/saft
søndag 05.12.2010
2.s.i advent
Lysmesse kl.19.30
Sigrid Dysjeland
Konfirmantene
Offer til Strømmestiftelsen

søndag 12.12.2010
3.s.i advent
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til Avaldsnes 
menighet
Kirkekaffe

håvik Bedehus
september
26 Bedhusmøte v/ Keryx kl. 19:30

oktober
03 Misjonssambandet kl. 19:30
10 Indre sjømannsmisjon kl. 19:30
17 Blå Kors Divi-vennene kl. 19:30
21 BASAR N.M.S. kl. 19:30
24 Israelsmisjonen kl. 19:30
31 Gideon  kl. 19:30

november
07 Tibetmisjonen  kl. 19:30
14 Det Hvite Bånd kl. 19:30
28 Ytre sjømannsmisjon kl. 19:30

desember
03 Adventsmøte  kl. 18:00 (?)

kArMel Bedehus
september  
30 Ikke møte
  
oktober  
07 Arne Haug  kl. 19:30
14 Samemisjonen kl. 19:30
21 Misjonssambandet kl. 19:30
28 Normisjonen  kl. 19:30

november  
04 Misjonsselskapet kl. 19:30

11 Misjonssambandet kl. 19:30
18 Karmsund ABR kl. 19:30
25 Indre Sjømannsmisjon kl. 19:30

desember  
02 Ikke møte 
09 Møte med grøt kl. 19:30
 Helge Gaard er med oss

vi over 60-treff
09.10 Kvalavåg bedehus kl. 15:00
06.11 Visnes bedehus kl. 15:00
04.12 Håvik bedehus kl. 15:00



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

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
mobiltelefon  ..............993 85 690

kirkeverge
Marta L. Medhaug
telefon kontor  ............52 85 71 85
kirkevergen@karmoykirken.no
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11 Misjonssambandet kl. 19:30
18 Karmsund ABR kl. 19:30
25 Indre Sjømannsmisjon kl. 19:30

desember  
02 Ikke møte 
09 Møte med grøt kl. 19:30
 Helge Gaard er med oss

vi over 60-treff
09.10 Kvalavåg bedehus kl. 15:00
06.11 Visnes bedehus kl. 15:00
04.12 Håvik bedehus kl. 15:00

Døpte
13.05.2010
Andrea Hillesland
Mads Berge Kringstad
Mathilde Øglænd Høvring
Kristian Halvorsen Eide
Theodor Dalen

16.05.2010
Susanne Aarhus
Iselin Ask Sevland

23.05.2010
Oliver Utvik
Birte Tyse Hansen
Jonathan Øpstebø-Amdal 
(døpt i Torvastad)

30.05.2010
Lukas Alne

13.06.2010
Leander Nygård Larsen
Marian Travieso Eikje
Lineah Solvig

27.06.2010
Lykke Kjørlien Dahle
Leah Karine Callaghan

04.07.2010
Amelia Marta Birkeland
Marius Nilsen Seemann
Helene Fosse Alne

01.08.2010
Linnea Hårvik
Lindy Høvring
Kevin Sunde
Thomas Johansen
Christoffer Skaalen

08.08.2010
Mathea Ambjørndalen
Victoria Ragnvaldjord
Elena Rundhaug Nordstokke
Sølve Harald Lothe Hillesland
Kristine Høines Kvilhaug
Serina Eriksen
Alexandria Selliken Nundal

22.08.2010
Astrid Hustoft
Eline Marit Olsen
Daniel Kittang
Magnus Bøe Sæther
Bjørn Sigve Lygre Traa
Kristian Tyse Klæhaug

05.09.2010
Aslak Håvardsen Kristoffersen
Helene Høie
Isabell Høie
Isak Kolstø Knutsen
Fredrick instebø
Vegard Ytreland Nes
Øystein Holstad Tronstad

Vielser
15.05.2010 
Mona Eikeland og 
Per Andreas Nogander

22.05.2010
Elisabeth Johanne Hoversholm og 
Odd Einar Egeberg
Birgitte Kristine Skeie og 
Jan Eirik Olsen
May Susanne Gabrielsen og 
Odd Reidar Nilsen
Siv Rendedal og Tor Egil Vågen

29.05.2010
Elin Christiansen og Jostein Lundal
Martha Elisabeth Volland og Kjetil 
Johanson Førland
Stina Tuxen Steingildra og 
Alf Harald Aronsen
Unni Haaland og Kristian Kanck

04.06.2010 
Meredith Brincker Davis og 
John Edward Frey

05.06.2010
Gunn Olaug Grytås Olsen og 
Espen Bjørgen
Kristel Aarskog og 
Nils Bjarte Aarskog
Ann Elin Street og 
Ronny Eugen Torvund

12.06.2010
Linda Helen Hansen og Tor Lærdal
Caroline Henriksen og  
Vidar Sakariassen

19.06.2010
Mary Skaten og Tor Sven Utvik
Hanne-Mirjam Langåker og 
Morten Fjeld
Marianne Tindeland og 
Morten Egeland
Kathrine Tvedte og Kjetil Urheim

23.06.2010 
Irene Knutsen og  
Svein Erik Knapås

25.06.2010 
Mariann Johannesen og 
Ronny Sunnarvik

26.06.2010
Linda Iren Wathne  Nordal og 
Jarle Vermundsen
Marthe-Elise Taranger og 
Espen Steensnæs Morland
Britt Milje og Per Martin Bohman
Mariann Lohne og 
Lars Arne Simonsen

03.07.2010
Anja Urdal Vinje og Thor Krukhaug
Rose Mari Georgsen og 
Arnt Ove Stange
Barbro Ljung Njøten og 
Eyvind Teigen Stueland
Nathalie Espelid og Runar Yndesdal
(forbønn for borgerlig inngått ekte-
skap)

10.07.2010
Ingrid Serine Helgesen og Tore Kvassheim
Ann Elisabeth Eriksen og Royal Aslaksen
Wenche Elisabeth Bystrøm og Kenneth 
Nicolay Elvis Kjønnhaug Henriksen
Tina Hamann Tangen og Stig Tangen

17.07.2010 
Liv Karin Madsen og Henning Dyrdal

24.07.2010 
Linn Synnøve Edvardsen og Stian Hustveit

31.07.2010 
Randi Vik og John Olav Thorbjørnsen
Solveig Rettedal Kvinge og Kjetil Dankel 
Stavenjord

07.08.2010
Anne Lise Sydnes og 
Alexander Samuel Cadden
Aina Stapnes Dahle og Dean Sutton

14.08.2010
Bente Ask og Idar Mathiassen
Cecilie Holmquist Høiberg og Idar Dale
Ingrid Kjetland og Arno Sørvik

18.08.2010 
Evy Ann Kold  Kallevik og 
Thomas Fredriksen

21.08.2010 
Camilla Søreng og Ørjan Birkeland

02.09.2010 
Anne Haaversen Østevik og Geir Malmanger

04.09.2010
Linda Vorraa og 
Siver Andreas Morken Stendahl
Heidi Nilsen og Morten Åsbø
Elin Myrland og Andreas Andreassen
Tanita Lyngholm og Christopher Skjortnes

11.09.2010
Vibeke Schjønning og Børre Bækken
Marie Johannessen og 
Cedrik Edvin Ivar Amundsen

Døde
13.05.  Jon Matias Våga, f.1917

15.05.  Laura Nikolaisen, f.1919

18.05.  Leif Kornelius Kolstø, f.1947

30.05.  Klara Johanne Matland, f.1927

05.06. Gerd Alfhild Vaage, f.1927

11.06.  Sigmund Arne Einarsen, f.1946

12.06.  Turid Klippenberg, f.1943

15.06.  Geir Lorens Georgsen, f.1952

24.06.  Arne Andreassen, f.1931

06.07.  Solveig Lovise Kristoffersen, f.1946

14.07.  Helge Trygve Andreassen, f.1954

18.07.  Geir Thore Lande, f.1977

23.07.  Olga Kristine Vaaga, f.1916

31.07.  Ragnhild Olsen, f.1935

03.08.  Hann Marie Kolstø, f.1910

16.08.  Magda Henriette Osnes, f.1926

18.08.  Ragnvald Johansen, f.1922

21.08.  Gjertrud Omland, f.1916
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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.

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

historien om en ungarer som 
kom innom
28 år gamle Akos Kovrig dukket opp fra 
intet sist vinter og spiller nå fotball på 
vårt A-lag. Den tidligere profesjonelle fot-
ballspilleren med mange kamper for fle-
re lag i flere land var på ferie hos venner i 
Haugesund. Så godt likte de seg at Akos 
og samboer Ivett Szabo ville bli værende. 
Og via felles venner med A-lags trener 
Arild Andersen havnet han på Avaldsne-
strening. Akos var så god at Arild mente 
han burde prøve seg på FKH, men da 
han ikke fikk kontrakt var veien kort til-
bake til Avaldsnes. Og Avaldsnes er blitt 
familien min, uttrykker Akos stadig. Han 
har til hensikt å bli værende både i lan-
det og på Avaldsnes. Neste skritt ble flyt-
ting til Avaldsnes, og nå er begge to godt 
innlemmet i klubbmiljøet. Alle på Skeie 

vet hvem Akos er: den smilende og høf-
lige ungareren som delvis har fungert 
som vaktmester i sommer. I tillegg til å 
spille på A-laget er han blitt trener for 
Gutter 14.
Og hva med samboer Ivett? Joda, nå er 
hun spiller på handballaget vårt, og tre-
ner for Jenter 16. Ivett spilte tidligere på 
det nest høyeste nivå i Ungarn, så hun 
bør absolutt ha noe å tilføre. Ivett er også 
ansatt som rengjøringsmedarbeider på 
klubbhuset, i tillegg til jobb på Europris i 
Haugesund – skaffet til veie av gode for-
bindelser i klubben. 
I desember reiser paret hjem til Ungarn, 
men bare for å gifte seg. I romjula er de 
tilbake på Avaldsnes for å etablere seg.
Vi i Avaldsnes Idrettslag er særdeles gla-
de for å ha Ivett og Akos blant oss, blide, 
hyggelige og arbeidssomme som de er. 

hallbyggingen i gang
Grasløkka vis a vis kunstgrasbanen vår er al-
lerede historie, og det knappe 4-5 år etter at 
den ble bygget. Nå har den blitt byggeplass 
for fotballhallen som skal stå klar til vinteren. 
En innendørshall som er 69 x 46 meter, og 
med kunstgrasbane med en spilleflate på 60 
x 40 meter. Høyden er om lag 14 meter. Nå 
i september pågår grunnarbeidet, og i uke 43 
skal selve hallen reises. Det tar fire uker. Hal-
len bygges på grunnmur, og skjelettet består 
av stålelementer med en kraftig plastduk over. 
Dette er en rimelig stor investering for klubben, 
ca. 8 millioner kroner. Det betyr også at bruker-
ne (våre aktive) må regne med en økt kostnad 
for å trene. Beløpet er ikke fastlagt enda, men 
klubber på Haugalandet med tilsvarende hall 
tar om lag en tusenlapp ekstra pr. år.
Vi må selv finansiere hallen og forskuttere 
eventuelle offentlige støttemidler som bla. spil-
lemidler. Klubben har tatt opp et lån på 5 milli-
oner kroner som skal tilbakebetales over 25 år.

årsMøte
for driftsåret 2010 i Avaldsnes Idrettslag avhol-
des 22. februar 2011. Ønsker du å engasjere 
deg i klubben vår er det bare å kontakte klubb-
kontoret så finner vi et tillitsverv til deg.

årsfesten 2010
avvikles lørdag 30. oktober. Påmelding via e-
post til ail@avaldsnes.no, eller tlf. 52 84 33 06.

leie Av lokAler? 
Skal du ha bryllup eller andre hyggelig lag?
Avaldsnes IL`s flotte klubbhus leies ut, 
og i samarbeid med Willy Nikkersen 
Resturant ordner vi mat etc….
Kontakt oss tlf. 52 84 33 06 (08.00-15.30) el. 
ail@avaldsnes.no

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. El-
ler betale inn medlemskontingenten kr. 250,- 
til kto.nr. 3361 14 32653. Husk å oppgi navn, 
adrs. og fødselsdato.

Akos Kovrig, til venstre på bildet.

Bildet viser 
Ullsmohallen. 
Avaldsneshallen vil 
bli lik denne.


