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Adventstankar
Året er 1985. Staden er vårt første kyrkje-
lokale i eit gamalt trehus i Boa Vista, Bra-
sil, der vi var som misjonærar, utsende 
av NMS. Det er første søndag i advent, 
og dei første gudstenestedeltakarane 
kjem inn i det spartanske kyrkjerommet, 
går fram til det vesle alterbordet og legg 
gåvene sine ved alteret: Ein pose mjøl, 
sukker eller kaffi, eit såpestykke, nokre 
bananar og grønsaker frå ein jordflekk 
i slummen. Når gudstenesta startar, er 
den vesle plattingen der alterbordet står, 
heilt fullsett.

Etter gudstenesta blir gåvene ved alteret 
gitt til dei som treng det meste. Ho som 
berre hadde hatt nokre bananar å gi, 
kunne gå heim til skuret sitt med både 
sukker og mjøl, følgd av gode blikk som 
sa: ”Vi ber om vårt daglege brød kvar 
gong vi ber Fader vår. Og brødet er vårt, 
ikkje berre mitt... Derfor deler vi det.”

I denne ad-
ventstida, i 
eit av verdas 
rikaste land, 
står desse 
bileta frå fat-
tige menneske 
som delte det 
dei hadde, 
som et eksem-
pel på det Mar-
tin Luther sa: ”Dersom alle tente sin nes-
te, var heile verda full av gudsteneste.”

Eg ser for meg dei mange ansikta frå 
slummen i Brasil, og eg gjer deira bøn 
til mi:
”Jesus, Kristus, du som kom til oss som 
ein fattig flyktning, la oss dele dei gåver 
du har gitt oss, med alle som treng brød, 
omsorg og fellesskap.”

Eg lar dette vere mi bøn i adventstida, og 
deler den gjerne med dykk.
Velsigna advents- og juletid!

Helsing Erling J. Pettersen, biskop

andakt
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Motiv: julefeiring i Immanuel menighet i 

Thailand

av Erling J. Pettersen, biskop

Julehilsener fra misjonærer og andre i den store 
verden som har eller har hatt tilknytning 
til Avaldsnes menighet.

Maria Cirene sousa

Dette året skal jeg feire jul med min bror som jeg ikke har sett på 1½ år, så denne ju-
len blir en gjenforeningsfest. Og selvsagt, skal jeg også igjen forenes med Jesus, som 
igjen kaller oss til seg .  Julen blir også markert med en viss grad av sorg, fordi noen 
naboer nettopp døde på tragisk vis. Dette ble et tøft møte med livets realiteter, og det 
er jo også en del av julebudskapet. Som Guds ord sier: Dagene er onde. Ef 5,16 Våre 
hjerter kan være tynget av forskjellige årsaker, men ved juletider er vi kalt til å vende 
vårt hjerte til Jesus. Om vi er stressa eller fornærmet på folk rundt oss, alt dette kan 
overgis til Gud. Heldigvis tar Jesus imot oss slik vi er, og denne julen tror jeg Jesus 

ønsker akkurat dette: at vi kommer som vi er, for 
han ønsker å bli født på ny i vårt hjerte. Og nok 
en gang skal vi gi Gud æren fordi han er verdt vår 
lovsang og tilbedelse. Jeg skal være sammen med 
familien min her i Brasil og ferie jul med dem. Vi 
kjenner den sanne betydningen av jul. Før levde vi 
i uvitenhet, men nå er våre øyne åpnet ved Guds 
nåde. Mitt ønske er at dere i Avaldsnes menighet 
også skal få kjenne gleden det blir når vi invite-
rer Jesus som vår hedersgjest i våre høytider. Stor 
klem fra meg og min familie i Brasil. 

organisert av Anne Netland



   Avaldsnes Menighetsblad  3

edson Munck jr

Siden slutten av au-
gust har jeg bodd i 
Curitiba der jeg jobber 
som journalist for Mi-
sjonsalliansen i Brasil. 
I år blir det første gang 
jeg besøker familien 
min i Juiz de Fora for 
å feire jul sammen 
med dem. Jeg ser frem til å treffe folk der! 
Etter en stund hjemmefra jeg kan godt for-
stå at det viktigste er å være sammen. Og 
dette gjorde Gud da Han sendte Jesus til 
å bli Emmanuel, Gud hos oss. Jeg ønsker 
dere en riktig god jul!

Mona dysjeland

De siste årene har det variert litt hvor jeg 
feirer jul. I motsetning til Norge, kommer ju-
len i Brasil midt på sommeren. Skolen hvor 
jeg jobber holder sommerferie og det pas-
ser egentlig godt å ta en tur hjem til Norge. I 
fjor fikk jeg med meg en ekte norsk jul med 
familien. Det var kjekt! Men året før valgte 
jeg å bli i Brasil og feire jul der. Foreldrene 
mine kom på besøk og vi hadde noen flotte 
juledager sammen. Om dagen er det lyst 
og varmt, men når mørket senker seg kan 
vi se alle julelysene og de store opplyste 
julekrybbene som det er så mange av rundt 
om i byen.  Vi orket ikke noe tung norsk 
julemat, men spiste i stedet mye is og frukt. 
Julen feires nok ikke med så mye pynt og 
pakker som i Norge, men brasilianerne er 
flinke til å stelle i stand store konserter og 
oppsetninger. Vi fikk med oss noen flotte 
julekonserter og fikk høre julemusikk med 
sambarytmer. Det hendte også at julenis-
sen dukket opp, og av og til holdt han en 
skikkelig appell om Gud som kom til jorden 
og fødtes som et menneskebarn i en stall i 
Betlehem. De siste årene har altså valget 
stått mellom å feire jul i Norge eller i Brasil, 
men i år skal jeg ingen av delene. For første 
gang skal jeg feire jul på Sjælland sammen 
med min forlovede og hans familie – så i 
år blir det dansk jul! Jeg er ikke helt sikker 
på hvordan juletradisjonene er i Danmark. 
Mye er sikkert ganske likt som i Norge, men 

det kan hende jeg får oppleve noe nytt, og 
det er jo spennende. Det jeg vet helt sik-
kert er at risgrøten med mandel kommer 
på julaften og at jeg skal få synge danske 
julesalmer i en kirke i Holbæk.

Anne storstein haug

I fjor feiret vi jul 1000 meter over havet, 
langt oppå fjellet i en liten karenlandsby. 
Det var en eksotisk og fin julefeiring vi del-
tok på i den lokale kirken der. Gudstjenes-
ten ble feiret utendørs og det var så kaldt 
at de fleste av oss stod ved bålet med en 
ullteppe rundt oss. I år blir det mer tradi-
sjonelt, men likevel ganske så annerledes 
enn den norske julefeiringen. Den kanskje 
aller flotteste julefesten skal vi ha den 17. 
desember. Da inviterer alle i Immanuel me-
nighet og vi som jobber på Lovsangshjem-
met  barn og naboer til Lovsangshjemmet 
til storstilt julefeiring. Midt i slummen, un-
der motorveien steller vi i stand til fest- en 
fest for å feire Jesus. Den dagen kommer 
”alle”, ca 400 mennesker deltar på festen.
God mat laget av naboer og drikke blir ser-
vert til alle, og over 250 julegaver deles ut 
til barna . Fra scenen er det underholdning, 
barn som går på fritidsklubben vår og på 
fiolinskolen til Solveig Johannessen står for 
underholdningen. Det blir  dans, fiolinspill, 
sang etc. Det blir også holdt en liten andakt 
om hvorfor vi feirer jul. Det er stort å få være 
med på. Jeg blir glad når jeg ser gleden til 
barna når de får julegaven sin, antageligvis 
den eneste pakken de får denne jula. 
Dagen etter fortsetter julefeiringa, da er det 
fest for alle barna i barnehagene våre (Im-
manuel daghjem og Lovsangshjemmet) og 
foreldrene deres. Tilsammen går over 100 
barn i barnehagene og når de, foreldre og 
søsken kommer så blir barnehagen og kir-
ken vår for liten og vi må ta i bruk veien 
utenfor. Veien stenges av, scene blir rigget 
og så er festen i gang. Barna underholder 
med sang, dans og drama. De er bare så 
flotte, alle har de pyntet seg spesielt for an-
ledningen og har øvd seg lenge på opptrin-
nene sine. Mat og en liten gave til barna er 
det også. 
Neste julefeiring etter det er den norske 
julefeiringen.  Hvert år på julaften går alle 
vi norske misjonærer i Bangkok på skandi-
navisk gudstjeneste og etter det så drar vi 
hjem til noen og feirer jul. I år skal vi være 
hjemme og åpner huset for voluntører og 
studenter som ikke har andre planer for ju-
len. Vi skal spise kalkun med tilbehør og 
det blir juletregang og utdeling av pakker 
som ligger under plastikkjuletreet. I år har 
vi til og med norske julekaker og -julegod-
teri. 
Thaikirkens feiring er den 26. Vi skal feire 

i vår kirke, Immanuel og julefeiringen er 
årets høydepunkt der. Kirken er pyntet til 
jul og den dagen kommer ”alle” i kirken. 
Kirken er stappfull av forventningsfulle og 
glade barn og voksne.  Dette er en skikke-
lig festgudstjeneste med masse innslag av 
dans, drama, sang. Alle har med seg noe 
mat hver som samles og deles. Alle tar også 
med en gave og vi trekker hvem som skal få 
pakke av hvem.
Det som er så flott med den thailandske 
julefeiringen er at gavene er underordnet. 
Det er festen, gleden over Jesus sin fødsel 
som står i fokus.
Dette er  litt om vår feiring. Vi går en travel 
og kjekk tid i møte. Da vil jeg ønske alle 
dere i Avaldsnes menighet en riktig god jul.

Feiring hos karenfolket i fjelllandsbyen 
Huay Hwai...

liliane de souza Almeida

Mitt navn er Liliane, 
jeg er 23 år og bra-
silianer. Jeg vil dele 
med dere hvordan jeg 
skal feire jul i år. Jeg 
har en stor familie i 
Brasil, og de siste åre-
ne har vi vært samlet 
alle sammen; tanter, 
onkler, søskenbarn osv. Dette året kommer 
ikke til å bli annerledes. Hver familie er an-
svarlig for å ta med seg forskjellig mat som 
er typisk for brasiliansk jul. Vi gir presanger, 
vi leker, danser og husker tilbake på vår 
felles historie. Det kan bli mye latter. Det 
er fantastisk å tilhøre en stor familie: vi ler 
mye, og i tunge stunder gråter vi sammen, 
det kan også bli diskusjoner ... men det som 
er mest synlig er at vi med alle våre forskjel-
ler og spesialiteter reflekter Guds bilde. Og 
selv om vi ikke alltid fortjener å bære dette 
bildet, gjør Han det slik at vi får kjenne på 
hans kjærlighet gjennom vår familie. Jeg er 
så takknemlig for dette ... Dette året har vi 
privilegiet med å samle familien hjemme i 
vårt hus. Vi er så glade for å kunne vitne 
for mer enn 60 av våre slektinger om Guds 
gjerninger og hans fornyelse i våre liv.
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Kongens 
fortjeneste-
medalje
Odd Johan W. Olsen er tildelt 
Kongens fortjenestemedalje 
i sølv for hans innsats som 
søndagsskolelærer i Visnes i 
40 år.

Gudstjenestetilbudet 
i Avaldsnes av Helge Gaard

av Gro Torunn H. Utvik

Smånytt

nYtt tRosopplÆRingstiltAk 
i AvAldsnes

Til alle i 3. klasse!
bli med på tårnagenthelg i Avaldsnes kirke 
29. og 30. januar 2011!

I romjula sender NRK-julemorgen en ny 
barne-TV serie laget i samarbeid med søn-
dagsskolen, tårnagentene.

Siste helga i januar skal 8 åringer over hele 
landet få  være tårnagenter i sin egen kirke.

Vi vil oppdage kirken, Bibelen og fellesska-
pet, med oppdrag som starter i bibelens fortellinger.
Sett av helga, du får nærmere informasjon i posten…

NYTT TROSOPPLÆRINGSTILTAK I AVALDSNES

Til alle i 3. klasse!

Bli med på Tårnagenthelg i Avaldsnes kirke 
29. og 30. januar 2011!

I romjula sender NRK-julemorgen en ny barne-TV serie laget i
samarbeid med søndagsskolen, tårnagentene.

Siste helga i januar skal 8 åringer over hele landet få
være tårnagenter i sin egen kirke.
Vi vil oppdage kirken, Bibelen og fellesskapet, med
oppdrag som starter i bibelens fortellinger.

Sett av helga, du får nærmere informasjon i posten…

Er dette en oppgave for deg?  

Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Vaktrom Haugalandet trenger flere

frivillige telefonvakter! 

Nytt kurs
starter onsdag 9. februar 2011 kl 18 -21.

      Kontakt Kirkens SOS i Rogaland

        tlf.: 51 88 45 15, mobil 971 70 995

                        e-post: rogaland@kirkens-sos.no

              www.kirkens-sos.no

Biskopen har startet en gjennomgang av hvor ofte det skal 
være gudstjeneste i hver enkelt menighet, også i vårt sokn. 
Forslaget fra biskopen ga en liten økning. Menighetsmøte og 
menighetsrådet ønsket fortsatt ikke gudstjenester på 2.da-
gene i høytidene og vi ønsket å ha et samarbeid med felles-
gudstjenester med Torvastad og Norheim om sommeren. Vi 
har ingen grunn til å tro at biskopen vil vedta noe annet enn 
hva menighetsmøte og menighetsrådet har foreslått. Det vil 
si at gudstjenestetilbudet i Avaldsnes blir omtrent som det 
har vært de siste årene. 
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koR

Menighetens nye kor Credo har fått 
en pangstart! Med øvelser annen-
hver mandag har vi etter hvert blitt 
19 sangere i alderen 18-45 år. Vi 
øver for tiden frem mot vår første 
opptreden som blir på gudstjenesten 
i kirken søndag 12. desember. Cre-
do vil også delta på gudstjenesten 
på 1.juledag, sammen med andre 
hjemvendte eller fastboende som vil 
slenge seg på. Credo øver annenhver 
mandag, og starter opp igjen etter jul 
den 10.januar. Nye medlemmer er 
hjertelig velkommen!

konseRteR og AndRe  
ARRAngeMent

Den 12.desember kl 1700 holdes 
menighetens julekonsert i Avaldsnes 
kirke. Avaldsnes skolekorps og Kor-
Al deltar, sammen med Helge Gaard 
og Arnfinn Tobiassen.

På nyåret får vi besøk av en jazz-duo 
som presenterer et friskt blikk på 
norske og utenlandske salmeskatter. 
Hilde Trætteberg (sang) og Espen 
Rotevatn (piano) kommer til Avalds-
nes kirke den 23.januar klokken 
1930, der de presenter BLÅ SAL-
MER. Her får vi de kjente og kjære 
salmetekstene i møte med nye musi-
kalske uttrykksformer.

foRsAngeRtjeneste

Har du lyst til å bli med som forsan-
ger på gudstjenestene våre, enten 
på Karmel eller i kirken? Vi har en 
god del på listen allerede, men kan 
godt tenke oss flere. Gode og trygge 
forsangere er kjempeviktig, spesi-
elt til forskjellige typer liturgi og nye 
sanger og salmer, og derfor trenger 
vi så mange som mulig. Ta kontakt 
med Arnfinn Tobiassen, telefon 415 
28 810 eller arnfinn.tobiassen@kar-
moykirken.no for mer informasjon og 
påmelding.

Organistens hjørne

ingeR johAnne osnes
Inger er et ja-menneske som store deler av menigheten nyter 
godt av; menighetsråd, diakoniutvalg, ”full rulle” på Sanitets-
huset, speider, KM, ++.  Hun er en humørspreder og har stor 
sans for forskjellene mellom oss. Særlig god er hun på å dra 
med seg ”nye” inn i våre sammenhenger.

Hun får en velfortjent rose!

Åpent oRgel

I løpet av året har vi hatt opptil flere 
Åpent orgel, der målet har vært å åpne 
kirken og dens flotte orgelpark til de 
som måtte være interessert. Både i 
juni, juli og i oktober stakk det flere folk 
innom, både voksne og barn som fikk 
prøve samt å høre orglene. En deltager 
fikk til og med oppfylt drømmen om å 
spille de første linjene av Bachs Toc-
cata i d-moll på fullt orgel, noe som nok 
var en opplevelse!

Personene er organist Arnfinn (stå-
ende), Hallgeir (gul t-skjorte og barna 
Sara og David Høydal. Kristin Ebne til 
venstre på Åpent-orgel



Menighetens takkefest
130 inviterte frivillige medarbeidere i menigheten fylte en festpyntet sal.  Me-
nighetsråd og stab takket alle for viktig innsats i løpet av siste året.  Uten disse 
hadde det vært svært vanskelig å drive det allsidige arbeidet som utføres på 
mange aldersnivå i menigheten.

Uppstad og Waade skapte god stemning på takkefesten

Komiteen hadde i år invitert duoen Uppstad og Waade fra Stavanger.  
De blir ofte sammenlignet 
med Odd Børretzen og 
Knutsen & Ludvigsen 
med sin særpregede 
humor vevd sammen i 
vakker musikk.  De har 
fått æren av å introdu-
sere begrepet melan-
komikk. En balansert 
blanding av humor 
og alvor. De beskriver 
hverdagslige hendelser 
i stort og smått.

Kveldsete 
med biskop 

Erling 
Pettersen
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Else har en trygg hånd over kveldsete Anne og biskopen var forsangere Biskopen var svært interessert i Alek-
sander sine prosjekter

Biskopen hadde desverre ikke 
gitaren sin med, men sang på 
oppfordring uten gitar.

Tordis holdt et glødende innlegg om hva hun brenner for, 
nemlig sin flotte hage. Innbakt lå en klar parallell til at vi 
mennesker er like forskjellige som plantene og at alle er 
like verdifulle og vakre, hver på sin måte.

av Kåre Vold

av Kåre Vold

prest Anne Netland og 
ektemann Bjarte Vikingstad i et 
avslappet øyeblikk.

Uppstad og Waade 
skapte god stemning 

på takkefesten
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av Johanna Gismervik

Barnegospel! høst 2010

Barnegospel hadde sin første opptreden i Avaldsnes kirke 
31.oktober! Ungene er energiske og fantastiske! 
Vi øvde i kirken tirsdagen før, og det var sammen med Tes-
timonias fantastiske band! Det ble knall bra trøkk og koret 
er super bra!!
Vi gleder oss til fortsettelsen!

SUPER TIRSDAG!!! på Karmel

Hver tirsdag på Karmel er det fullt liv med masse unger, 
inspirerende ledere og fantastisk stemning!
Alle barn fra 3 år er velkommen!

Søndagsskolen starter med en andakt, der ungene selv ofte 
deltar med lystenning og annet! Lederene er dyktige og har 
god kontakt med ungene!

Foreldre kan være oppe på klubbrommet, ta seg en kopp 
kaffe, og slappe av med andre mødre og fedre!
Ta med ungene på en ”SPRELL LEVENDE” ettermiddag!
Vi avslutter med kveldsmat for barna!

Barnasida

Babysang i Avaldsnes menighet
Avaldsnes menighet har tilbudet ”Babysang som trosopplæring”. Den-
ne gangen er det 14 babyer på babysang i Avaldsnes. Gro Torunn og 
Johanna leder hver sin gruppe i sang og regler. Etterpå er det sosial 
lunsj og felles avslutning.
Babysang er et fint tilbud til barna, og til mødre og fedre i permisjon: du 
møter andre i samme situasjon og får nye kontakter og venner!
Noen ganger følger flinke, eldre søsken med! De hjelper til og er kjem-
pevelkommen til å være med!

Ung Messe
På Ung messe søndag 14. november var det 
ikkje bare fullt av ungdommer; det var også 
mange barn!
Jonas og Henrik ville ha nattverd, 
men etterpå sa de: ”neste gang vil me bare 
ha legeme, ikkje vin! Det var ikkje godt!”

WITNESS!!
av Åse Osmundsen

Witness!! er er sprekt kor for alle i 5., 6., og 
7.klasse. Bildet er tatt i november når koret 
hadde overnatting på Karmel!! Et av årets høy-
depunkter!
Det ble MYE sang, MYE lek, MYE gøy, MYE god 
mat og LITT søvn... Det var kjempekjekt!! 
I Witness!! har vi alltid plass til flere: DU er veldig velkommen!!

Navn Rasmus Hillesland (4) Jonas Alexander 
Gismervik (4)

Henrik Osmundsen (4) Una Johannessen (5) Ingrid Vaage (5)

Hva er det du 
gleder deg 
mest til med 
jul?

Jeg gleder meg til å 
renne på ski og 
akebrett.

Det blir gøy å stå 
på snowboard med 
flammer, og så skal vi 
grille.

Jeg gleder meg til 
presangene, og så skal 
jeg stå på slalom. Jeg 
har også bursdag når 
det er jul!

Presangene er gøy, og å 
renne på akebrett. Og så 
gleder jeg meg til nissen 
kommer. Det er forresten 
jeg som skal være nisse.

Jeg gleder meg til slalom og å 
reise på fjellet. Så får vi pakker, 
men Ida er redd nissen.

Hva er det vi 
feirer når det 
er jul?

At nissen kommer med 
det vi vil ha.

Jesus ble født Jesus ble født på jul, og 
jeg har bursdag den 9. 
desember.

Jesus ble født, og så 
døde han i påsken.

Jesus har bursdag.

av A
nne N

etland
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kARMelu 

ved Johanna Gismervik

testimonia 
på kgf!!!
I helgen var det Karmøy Gospel Festival!!! Nesten 20 
ungdommer fra Avaldsnes var påmeldt! Det var en fan-
tastisk gjeng med til sammen ca 230 ungdommer.
På fredagskvelden sang Testimonia på «åpen scene» i Åkra 
Kirke!!! Vi fikk forsterkninger av tidligere Testimoniamedlemmer! 
Det var utrolig kjekt!  Masse ungdommer, og fantastisk liv og 
stemning!!!

For dere som ikke var der: bli Med neste ÅR!!!

Mange var spente på årets KGF.
Vi var mange fra Avaldsnes, og «FOR Å SEI DET: ME KOSTE 
OSS, MILDT SAGT!»

Hanne Marte sier det som det er:
«Jeg var på KGF for første gang! Og det var helt fantastisk, 
det var sykt mye energi i koret og dirigentene var helt fan-
tastiske.
Det var veldig sosialt, jeg ble kjent med mange nye folk 
fra stavanger, åkra, norheim og kopervik. Alt i alt så var 
det en helt fantastisk superkjekk helg! Gleder meg til 
neste år!»

karmelu-konkurranse: 

hvem er dette??

Send svar på sms: «svar på spørsmål» og ditt navn til 412 43 300.

 Vinneren fra forrige konkurranse er: VETLE!!!

 
 

Vetle: velkommen på klubben og hent en glass-cola! 

 
 

 
(Ta med menighetsbladet som bevis.)

    Gratulerer!!!

Månedens gutt!!!
Vi føler oss heldige og velsigna over å ha så mange fantastiske 
gutter i Testimonia!!!
En som har utmerket seg denne måneden er Andreas T. Han synger
i koret og er en miljøskaper som får alle i godt humør! I tillegg er han 
med i tekniker-gjengen og stiller opp med det som trengs!
Tusen takk til deg Andreas for at du er så positiv, sprudlende 
og fantastisk!!! Hipp hipp hurra!!!
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Finn 5 feil!!!
Hva er det som ikke er riktig på dette bildet??
Send SMS med svar + ditt navn til 412 43 300.
Vinneren får en melkerull!!!

VERDENS BESTE !!!

Good night 2010
Fredag 12. november var Håvikhallen full av spente ungdom-
mer! Alle Ten sing-korene i Haugaland Krets var samlet og 
hadde en fantastisk konsert!!
Johanna Gismervik og Malin Egeland ledet showet, og det ble 
en flott kveld  med kor, lovsang og fantastisk bønnevandring!
Sjekk «Karmelu» på Facebook for å se mer bilder og video fra 
kvelden!

Karin og Hanne Marte fra Avaldsnes 
var «sjefer» over bønnevandringen på 
GOOD NIGHT og rigget i stand! 
Det ble en stor suksess!!

LIV-deltakere var med som 
vakter på GOOD NIGHT!

Mange ungdommer fra avaldsnes sto i kiosken og var knall go!!!

Alle elskeR 
vegARd og 
ken AndRe!

Eg føler meg stolt og 
priviligert som får lov å 
jobbe sammen med så 
hjelpsomme og geniale 
ungdommer!! Begge var 
med på GOOD NIGHT og 
styrte lyd sammen med 
Arne, Odd Arne og gjengen.

Og på søndag i samme helg var de på 
plass i Avaldsnes kirke på Ung messe.
Vegard og Ken Andre har en egen 
plass i hjertet mitt!!! Eg vett ikkje ka eg 
sko ha gjort uten dokkår!!
I LOVE YOU!!
   -johanna
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I Frans av Assisis fotspor
av Kåre VoldI september reiste 20 forventningsfulle 

til Assisi med Anne Netland og Eldbjørg 
Andreassen som veiledere.  Vi skulle bo en 
liten uke i kloster i stillhet.  

”Vær stille, så skal jeg lære deg visdom”. 
Job 33.33

Det var daglige vandringer der Frans av 
Assisi levde i sin tid.  Vi har mye å lære av 
hans liv.

pRogRAM foR dAgene
06.30  06.30 Vekking med duettsang i 

klostergangene av Anne og Eldbjørg
07.10  Morgenbønn i kapellet  

– med nonnene
08.00  Stille frokost
09.00  Bønn og informasjon om dagen
09.15  Stille tekstmeditasjon
10.30  Stille trosvandring i  

Frans av Assisi`s fotspor
13.00  Stille lunch i klosteret
13.30  Hvile – stillhet – lesing
16.30  Stillheten brytes med delerunde om 

dagens opplevelser
19.30  Pratsom middag i klosteret
20.30  Pratsom tur på byen
22.00  Kveldsbønn i klosterkapellet  

– stillhet igjen
Stille vandring mot Basilikaen hvor Frans er gravlagt

Anne orienterer om dagens vandring. 
Birgit Bråtun i midten og Anne Grete
Bowitz-Øygarden til høyre.

Omsorgsfulle nonner sørget for at 
alle hadde det bra

Typisk gate i Assisi

Etter middag var det bytur med is og kaffe. Fra venstre 
Eli Sundfør Skogen, Solfrid Kalstø, Turid Haugeberg og 
Birgit Bråtun.

Ved San Damiano, kirken der Frans 
for alvor opplevde sin omvendelse.

Delerunde etter dagens vandring Fra delerunden

Anders Kvalevåg var en av 3 menn på 
turen, og han fikk naturligvis mye 
oppmerksomhet fra damene
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NYTT MØTESTED!!
Ta turen innom Avaldsnes Sanitetshus mandager mellom klokken 
11.00 og 14.00, og du vil kjenne at du er velkommmen. Denne 
kafeen er Avaldsnes› nye møtested, og er et samarbeid mellom 
Avaldsnes sanitetsforening og Avaldsnes menighet.

Du ønskes velkommen med et 
godt smil, fyr på peisen og lukten 
av nybakte rundstykker. Her kan 
du slå av en prat med kjente el-
ler kan hende snakke med noen 
du aldri har snakket med før. Du 
kan kjøpe deg en kopp kaffi og 
et rundstykke. Du kan ha med 
deg et håndarbeid om du har el-
ler bare la hendene ligge godt i 
fanget. Du kan få rullet dine ny-
vaskede duker for en billig penge 
eller kanskje kjøpe med deg ei 
«loppe» fra det eksklusive mini-
loppemarkedet. Uansett alder 
er du helt sikkert VELKOMMEN 
INNOM!!

- damene «bak» kafeen: f.v. Marit Helle Jakobsen, 
Anne Elise Løberg, Else Mønnich Egenberg, 

Ingrid Hågenvik. Forann: Inger Johanne Osland

- Magne Fossmark ruller 
duker med god hjelp av 
Else

- Svanhild Andreassen og Margunn Skeie i koselig prat
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50-års konfirmantjubileum 

Randi Vihovde, Liv Kolnes Skeie, Toralf Dahl, Jan Oskar Pedersen, Arno Veivåg, Leif Arne Lilleås, Ingrid Ferkingstad, Berit Toskedal Kvilhaug, Thomas 
Hillesland, Jerry Engedal, Kari Bygnes Haukås, Tora Li, Marit Fossmark, Henry Oskar Forsell, Karin Epland, Kari Sørvik, Randi Thuestad, Ole Johan 
Osmundsen, Egil Vihovde, Audny Hansen, Astrid Widvey Sørensen, Reidun Naastad, Solveig Selle, Harriet Rask, Bjørg Velde Ferkingstad, Per Jostein 
Bårdsen, Turid Huglen, Bjørg Rysdal, Inger Lise Akselsen, Jan Johannessen, Per Kurt Olsen, Katrine Matland, Freddy Østevik

Søndag 3.oktober var det gullkonfirmantenes dag i Olavskirken. Det var 61 unge  som ble konfirmert i kirken 25.september 1960. 
Avaldsnes menighet inviterte jubilantene til gudstjeneste og  til middag på Karmel etter gudstjenesten søndag 3.oktober. De som 
deltok på jubileet var:
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Bygnes, Kopervik – Tlf. 52 84 86 86
post@karmtrykk.no – www.karmtrykk.no

Avaldsnes, telefon 934 07 588

av prost Helge Gaard

det bloMstReR 
ogsÅ oM høsten!
Da tenker jeg på alt det flotte som skjer i vår 
menighet. Jeg gleder meg når jeg ser alt det 
gode arbeidet som drives og alle som er med 
og tar ansvar av både ansatte og frivillige 
medarbeidere. Ikke minst fordi det skjer så 
mye positivt i så mange aldersgrupper.

glede 1: bARn
Vi har alltid hatt et godt arbeid blant de min-
ste med søndagsskoler, kor, barneforening og 
speidere. For andre året på rad gleder vi oss 
over supertirsdagen på Karmel ungdoms- og 
bedehus. Først er det barnegospel, så er det 
sprell levende søndagsskole og etterpå har 
Witness!!- koret øvelse. Et forsamlingshus 
fullt med barn i sunn og god aktivitet der de 
også får med seg et budskap for livet. Samti-
dig er det blitt en samlingsstund på loftet for 
foreldrene med litt kaffe, kjeks og en god prat 
mens andre tar seg av barna.

glede 2: ungdoM
Vi har lenge hatt superfredager for ungdom-
men med koret og klubben. Det er helaften 
hver fredag som begynner med de som vil 
synge i kor og fortsetter med klubben som 
er et lavterskeltilbud for alle som vil gå i et 
rusfritt og meningsfylt miljø en fredagskveld.  
Ungdommene har innredet sitt eget rom på 
loftet, men flyter gjerne inn i alle rom når et 
snitt på 60-70 ungdommer skal i aktivitet. 

I tillegg er det andre kvelder med speider, 
KRIK (idrettsaktiviteter i Avaldsneshallen), 
bibelgrupper og ungdomsmøter.

glede 3: voksne 20++
Mange som etablerte seg i vårt område, 
hadde ikke noe menighetstilbud spesi-
elt for dem. Men nå har de også tilbud, 
og det er blitt et godt miljø også for dem. 
- Nystartet kor for gruppen 20-45, navn Cre-
do. Dirigent er vår blide og dyktige organist 
Arnfinn Tobiassen. De har øvd i høst og be-
gynner å opptre på gudstjenester i desember.  
- Kveldsquiz noen lørdager av og til der yn-
gre voksne møtes til prat, quiz konkurranser, 
mat, sang og andakt på Karmel loftet. De er 
blitt mange flere i høst, men fortsatt plass til 
de som kan være på besøk hos hverandre 
uten å måtte rydde hus for å ta i mot gjes-
ter. Da kan en ha vennefellesskap på Karmel. 
- KRIK 20+. Uforpliktende idretts-
aktiviteter med andakt for yn-
gre voksne. Sted: Bø ungdomsskole 
- Babysang. Det var vel i utgangspunktet for 
babyer. Men kanskje det er like mye for mø-
drene som har fått et sosialt treffpunkt med 
barna i sentrum. Da kan det ikke bli bedre.

glede 4: voksne 
Det har i flere år vært et godt miljø rundt Fre-
dagskafeen, først i bankbygget og nå senere 
på Karmel. I tillegg er det blitt trim for de som 
er 55+. Jeg er ikke gammel nok enda, men 
får litt trim ellers. Men vi synes det er veldig 

flott det miljøet som er blitt rundt seniordan-
sen der det både trimmes og spises. Siste 
tilskudd er mandagene på sanitetshuset med 
ferske rundstykker, kaffe, prat og rulling av 
duker.

glede 5: gudstjenesteR 
og AndRe sAMlingeR
Det har vært et flott frammøte til gudstjenes-
ter i høst. Det skaper mer glede og fellesskap 
når vi er flere som samles, og det er trosstyr-
kende. I tillegg har vi bedehusmøter, foren-
inger, bibelgrupper og husfellesskap. Det er 
plass til alle der den enkelte kan finne et eller 
flere fellesskap som de trives i. Spennvidden 
er stor for vår kristne tro angår både ånd, sjel 
og legeme. 

Vi fikk ikke trosopplæringsmidler for 2011 
heller, men hva gjør det når vi driver mye tro-
sopplæring likevel.  Men når vi får trosopp-
læringsmidler, blir det en enda større innsats 
blant barn og unge fra 0-18 år. I dag har vi tre 
store prosjekter foruten konfirmantarbeidet:  
- Lys Våken for 11 åringer med overnat-
ting i kirken natt til 1. søndag i advent. 
- ds (dåpsskolen) for 6 åringer med 
6-7 samlinger mellom jul og påske. 
- Tårnagentene, et nytt tilbud en lørdag i ja-
nuar for 8-åringer.
 
”Gled dere alltid i Herren, igjen vil jeg 
si: Gled dere!” sier Paulus (Fil 4,6).  
Vi som bor i Avaldsnes menighet har mye å 
glede oss over!

Prestahjørna
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Gudstjeneste
vi samles om Guds ord

søndag  12.12.2010
3.s.i advent
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Koret Credo
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe

søndag 19.12.2010
4.s.i advent
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Nattverd
Keryx
Offer til Navigatørene
Kirkekaffe

fredag 24.12.2010
Julaften
Gudstjeneste kl.13.30
Anne Netland
Avaldsnes og Håvik Skole-
korps
Offer til Kirkens Nødhjelp

fredag 24.12.2010
Julaften
Gudstjeneste kl.15
Anne Netland
Avaldsnes barnegospel
Offer til Kirkens Nødhjelp

fredag 24.12.2010
Julaften
Anne Netland
Gudstjeneste  kl. 16.30
Witness!!
Offer til Kirkens Nødhjelp

lørdag 25.12.2010
1.juledag
Gudstjeneste kl.12
Helge Gaard
Nattverd
Offer til NMS Brasil

søndag 26.12.2010
2.juledag
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Dåp
Offer til menighetsarbeidet 
i Avaldsnes

fredag 31.12.2010
Nyttårsaften
Gudstjeneste kl.23.15
Helge Gaard

lørdag 01.01.2011
Nyttårsdag
Fellesgudstjeneste i Torva-
stad kl.12

søndag 02.01.2011
Kristi åpenbaringsdag
Fellesgudstjeneste i Nor-
heim

søndag  09.01.2011
1.s.e. Kr. åpenbaringsdag
Gudstjeneste kl. 11
Nattverd
Offer
Kirkekaffe

søndag 16.01.2011
2.s.e. Kr. åpenb.dag
Gudstjeneste kl.11
Dåp
Offer
Kirkekaffe

søndag 23.01.2011
3.s.e. Kr. åpenb.dag
Gudstjeneste  på Karmel 
kl.17
Nattverd
Offer
Søndagsskole
Kirkekaffe

søndag 30.01.2011
4.s.e. Kr.åpenb.dag
Gudstjeneste kl.11
Dåp
Offer
Kirkekaffe

søndag 06.02.2011
5.s.e.Kr.åpenb.dag
Gudstjeneste  kl.11
Nattverd
Offer
Kirkekaffe

søndag 13.02.2011
Vingårdssøndag
Gudstjeneste kl.11
Dåp
Offer
Kirkekaffe

Avaldsnes menighet 
ønsker å være et levende, 
inkluderende fellesskap 
som gjør mennesker til 
etterfølgere av Jesus.

Avaldsnes menighet har en givertjeneste for å øke 

innsatsen innen menighetens diakoni- og ung-

domsarbeid. 

Vi ønsker flere givere velkommen. Ta kontakt med 

menighetskontoret på tlf 52 81 20 60 eller på 

e-post avaldsnes@karmoykirken.no



Familienytt

Avaldsnes menighet
menighetskontoret
kontortider: mandag til fredag 09 - 15
Karmel, postboks 29, 4299 AVALDSNES
telefon:  .....................52 81 20 60
fax:  ...........................52 84 37 02
avaldsnes@karmoykirken.no
www.avaldsneskirke.no
www.karmelu.com

administrativ leder
Tordis Hebnes
telefon kontor  ............52 81 20 60
mobiltelefon  ..............976 18 695
tordis.hebnes@karmoykirken.no

prost / sokneprest
Helge S. Gaard
telefon kontor  ............52 81 20 59
mobiltelefon  ..............959 37 666
helge.gaard@karmoykirken.no
prosten@karmoykirken.no

prostiprest
Anne Netland
mobiltelefon  ..............984 80 492
anne.netland@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

   Avaldsnes Menighetsblad  15

Døpte
03.10.2010
Leon Johansen
Lilly Sofie Larsen
Erika Sandslett Johannessen
Matheo Malmin

17.10.2010
Mads Andreas Bratli
Oline Fjelland Gressgård
Eirik Norum
Hanna Olava Ekholdt Gilje

31.10.2010
Ane Merete Leipart Håstø
Eva-Marie Enstad Larsen
Karoline  Eidesen Karoliussen
Even Vilhelmsen
Lilje Skram Vilhelmsen

14.11.2010
Frida Holgersen
Emil Andreas Ravndal
Helene Olsen
Ariel Ytreland Svendsen

Vielser
25.09.2010 
Wenche Berge Engedal og  
Ronny Alfred Skaar

09.10.2010
Irene Solvig og Helge Andre Vaage
Inger Johanne Osland og Inge Flåten

30.10.2010 
Joronn Sæthre og Nils Hovden

04.11.2010 
Aina Torvestad og Jan Roar Tysland

09.11.2010 
Mona Staveland Nilsen og 
Bjørn Magne Snørteland

Døde
17.08.2010 
Ester Borghild Myklebust f. 1922

12.09.2010 
Anna Marta Skeie f. 1923

13.09.2010 
Målfrid Halvorsen f. 1919

03.10.2010 
Gunda Simonsen f. 1921

11.10.2010 
Andreas Aasbø f. 1921

14.10.2010 
Gerda Serine Karlson f. 1921

22.10.2010 
Bjørn Haakon Risanger Øvrebø f. 1981

22.10.2010 
Aslaug Kolstø f. 1925

31.10.2010 
Haldis Marie Ek f. 1932 
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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.

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

damelaget rykket opp
Som sikkert godt kjent for de fleste i bygda, 
rykket vårt damelag i fotball opp i 1. divi-
sjon. I de spennende kvalifiseringskampe-
ne mot østlandslagene Urædd og Kongs-
vinger ble det seier 4-3 mot forstnevnte, 
mens kampen på Kongsvinger endte 1-1. 
Følgende lag blir motstander i neste års 
1. divisjon; Sapsborg 08 (nyopprykket 
sammen med vårt lag), Vålerenga (Oslo), 
Fortuna Ålesund, Fart (Vang ved Hamar), 
Manglerud Star (Oslo), Voss, Haugar, 
Grand Bodø, Sola, Fløy (Trømsø) og Linde-
rud/Grei (Oslo).

håndballsesongen er i gang
Avaldsnes stiller 22 lag i årets håndball-
serier i regi av Norges Håndballforbund 
region Sør-Vest. Våre seniorlag, damer og 
herrer, spiller i 4. divisjon. Seriestarten har 
vært litt skuffende for begge lag, men hel-
digvis gjenstår mange kamper. På hjem-
mesiden vår, www.avaldsnes.no, finner du 
oversikt over håndballkamper og terminlis-
ten i venstremenyen under HÅNDBALL.

hva bør det koste å trene 
i fotballhallen?
Finansiering av fotballhallen, samt drifts-
kostnader, må inndekkes ved egenbetaling 
fra klubbens spillere. Det har årsmøtet i 
klubben vedtatt. Hovedstyret jobber nå 
med hvor mye denne egenbetalingen skal 
være. Årlig vil driftskostnader med hallen, 
inkludert avdrag og renter, beløpe seg til 
omlag 500.000 kroner.

På ekstraordinært årsmøte, som ble av-
holdt 8. november fremla hovedstyret føl-
gende forslag til egenbetaling:

Aldersgruppa 8-10 år a. kr. 400 pr. år
Aldersgruppa 11-12 år a. kr. 500 pr. år
Aldersgruppa 13-16 år a. kr. 600 pr. år
Aldersgruppa 17 år a. kr. 750 pr. år 

Denne egenbetaling kommer i tillegg til nå-
værende aktivitets- og kontingentkostna-
der. Det betyr at en fotballspillende 14-15 
åring må totalt betale ca. 1.500 pr. år for å 

spille fotball, mens en 10 åring slipper med om 
lag 1.000 kroner. 
Selv om dette er en økning betyr dette at det kos-
ter fra 6-7 kr. pr. time å spille fotball i Avaldsnes. 
Klubben mottar gjerne synspunkter på dette, og 
endelig behandling og satser vil bli bestemt på 
klubbens årsmøte 22. februar 2011.

ÅRsMøte
for driftsåret 2010 i Avaldsnes Idrettslag avholdes 
22. februar 2011 kl. 19.00 på klubbhuset. Har 
du et forslag du ønsker at Årsmøtet skal behandle 
må dette sendes, leveres, til klubben innen 8. fe-
bruar.
Årsmøtet behandler årsmeldinger og regnskap 
for driftsåret 2010, vedtar budsjett for 2011, og 
bestemmer klubbens satser for kontingent og ak-
tivitetsavgift, samt velger personer til ulike styrer. 
Ønsker du å engasjere deg i klubben vår er det 
bare å kontakte klubbkontoret så finner vi et til-
litsverv til deg.

Avaldsnesbygdene gav 114.331 kr 
til flyktningehjelpen
Under årets TV aksjon for Flyktningehjelpen ble 
det samlet inn kr. 114.331 fra folk som bor på 
Avaldsnes. Utregnet per person i bygda er dette 
26 kroner. En flott giverglede. Beløpet er en øk-
ning fra i fjor på kr. 25.500. Tusen takk til alle 
som gav, og tusen takk til de 35 bøssebærere som 
stilte opp disse timene.

Damelaget jubler etter opprykk til 1. divisjon.

Avaldsnes ”vant” fotballgallaen

Glade prisvinnere fra Avaldsnes, fra venstre; 
Einar Utvik jr., Mona Staveland Nilsen (nå Snørte-
land), Akos Kovrig og Ronny Rasmussen.

For første gang ble det i år avholdt en 
stor fotballgalla på Byscenen i Hauge-
sund for å hedre lokale fotballspillere 
for damer og 2. divisjon menn og 
lavere. Og Avaldsnes markerte seg 
kraftig på gallaen, og stakk av med 
hele fem priser.

Mona Staveland Nilsen ble kåret til 
årets damespiller på Haugalandet, 
og Einar Utvik jr. ble årets talent i 3. 
divisjon. I tillegg fikk Ronny Rasmus-
sen hedersprisen for en lang karriere i 
lokalfotballen. Akos Kovrig (midtbane) 
og Einar (spiss) kom på årets lag i 3. 
divisjon. Ikke rart de næremere 50 Av-
aldsnesspillerene og -lederne kunne 
slippe jubelen løs på banketten som 
ble direktesendt på TV Haugaland.


