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“Vi har gjennomført det første MILK-kurset i Avaldsnes menighet!”

 Gjengen på bildet er : Kristoffer Kvalevaag, Linda M. V. Buvik, Karina T Solli, Solveig Helene Lothe, Ida Kristine
Gismervik, Marianne Østevik, Mariann E. Bertelsen og Ove Samuelsen.

For dere som fremdeles ikke vet hva MILK står for, så betyr forkortelsen: Minilederkurs for fjorårskonfirmanter. De har
hatt noen kurskvelder på høsten, og så var vi på week-end til Nesjatun (Bømlo) i februar. I vår skal de ha litt praksis. For
å si det med en gang : Det har vært en fantastisk fin gjeng å jobbe med ! De har vært lærevillige og positive, og når en
hele veien får god respons er det kjekt å være kursleder !

Når det neste konfirmantkullet møter på presentasjonsgudstjeneste til høsten, vil disse 8 få utdelt sitt kursbevis. Så håper
jeg at mange av årets konfirmanter vil være med på MILK-kurs til høsten !
S.D.

Det er

 Konfirmasjonstid..

..og her ser vi hva noen av fjorårs-konfirmantene har brukt tiden til:
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Øyvind Grinde
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Våkn opp!

*For å kunne våkne, må en først sove!

*En kan sove ”lett” eller ”tungt”. I
Efes 5, 14 står det: ”Våkn opp du som
sover, stå opp fra de døde, - la Kristus
få lyse for deg!” Paulus sier her at den
åndelige søvn kan være like tung som
selve døden!

*Ingen kan si at ”kl. 02.31 sovnet jeg !
Søvnen kommer uten at en vet det.

*Ingen kan vekke seg selv heller! Vi må
VEKKES! Fra den vanlige søvnen kan
en hvilken som helst person vekke en, -
men den som ”sover” den åndelige
søvn, som er så tung som døden, - den
kan bare Kristus vekke deg og meg fra!
Derfor heter det: ”I dag, om du hører
Hans røst, så forherd ikke ditt hjerte!” Vi
vet ikke når Han vekker oss, men når
Han gjør det, da har vi muligheten til å
stå opp, gni  oss i øynene og erkjenne:

”Jeg har visst sovet, jeg!”  Den som bare
snur seg mot veggen og sover videre,
kan risikere å ikke våkne igjen.

*Det er ikke alltid like lett å vekke
noen, - en kan risikere å få mange
ukvemsord for det! ”Hvorfor vekket du
meg, jeg drømte så deilig!” Kanskje de
drømte om at: enhver blir salig i sin tro, -
eller: ”Gud tar sikkert ikke mine feil så
nøye!”

*Den som våkner får se virkeligheten!
Det er ikke alle som liker det så godt.
Drømmene forsvinner da som dugg for
solen! Ikke bare de onde drømmene, men
også marerittet! For den som våkner av
Herrens vekking, kan nok av og til først
kjenne marerittet dukke opp for
bevisstheten, men den som får øye på
Jesus stå foran seg da, den vil se Ham
lyse! Det lyser håp, - og det lyser liv!

*Påsken er ikke over! Den viser oss
Jesus som den uovervinnelige! Han som
har seiret over døden! Det er ikke
avhengig av om du  har sterk nok tro på
det eller ei, men du kan bare huske på de
første kvinnene som, helt forvirret, møtte
Jesus der i den dødsstille hagen! ”God
morgen!” sier Han! ”Unn deg å få starte
på nytt!”

*Til deg som skal konfirmeres, sier Han
nå: ”God morgen! Jeg vil gjerne at du

skal følge meg videre gjennom brått og
brann, - gjennom et interessant og
meningsfylt liv, og være sikker på seieren!
Ingen skal kunne rive deg ut av min hånd!
”

Karl Wikse

 Karl Wikse har skrevet andakten for  oss
denne gangen. Les også intervjuvet med ham
på side 8.
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Kl.10.15

Jenter:

Bergtun, Sandra

Bergsli, Charina Stange

Bådsvik, Ann Marit Kjørmo

Eikje, Astrid Maria

Haukås, Solveig

Hausken, Anne-Jorunn

Jørgensen, Jeanette

Knutsen, Susanne Midtbø

Meland, Brita

Skeie, Karoline

Solberg, Grethe Synnøve Nordnes

Solvang, Tina

Sunde, Silje

Velde, Hanne Kolstø

Wold, Charlotte

Gutter:

Digernes, Bjørn Olaf

Haugseth, Rune Tjøsvoll

Heimvik, Håvard

Hovda, Eivind Andreas

Johansen, Raymond

Kristiansen, Jan Fabiano

Mevik, Sigbjørn

Peterson, Øyvind

Simonsen, Stein Kåre

Kl.12.30

Jenter:

Johannesson, Linda

Klinge, Kristina

Løften, Jeanette Grindheim

Mokleiv, Kjersti

Ruud, Sarah

Thuestad, Anne Karine

Tindeland, Marianne

Vatland, Anne-Marthe Romsloe

Ytreland, Marianne

Østrem, Silje Marie

Våre konfirmanter
KONFIRMASJON I AVALDSNES KIRKE 28.04.02

Gutter:

Berntsen, Joakim

Bråthen, Vegar

Grinde, Henrik Emil

Halvorsen, John Harald Hennum

Inermo, Glen Cato

Jakobsen, Bjørn Tore

Knutsen, Christian

Nybøe, Kjetil

Osnes, Ruben

Rasmussen, Martin Andreas

Reinsnos, Thomas Dyngen

Sjurseth, Geir Harald

Svendsen, Per Joar

Sørenes, Steffan

Teigland, Trond

Thorvaldsen, Simen Aleksander

Aasbø, Eirik

KORKONSERT ANBEFALES !!KORKONSERT ANBEFALES !!KORKONSERT ANBEFALES !!KORKONSERT ANBEFALES !!KORKONSERT ANBEFALES !!

Det nærmer seg framføring av “ Visst
skal våren komme “.

19.-21. april inviterer “ Keryx “ med
orkester til konserter. Den første av
konsertene holdes i Avaldsnes kirke
fredag 19.april kl.20.00. Ellers blir
det konserter i Aksdal, Skjold og
Haugesund.

Vi tok en prat med Sissel Andsnes,
pianist og til vanlig også dirigent i

“ Keryx “. På “ Visst skal våren

 komme “ er det ektemannen, Steinar
Andsnes som dirigerer.Sissel ble
spurt om hvorfor “ Visst skal våren
komme “ ble valgt som prosjekt denne
gang.

Dette er noe jeg har tenkt på lenge,
sier Sissel. Det er et veldig fint verk.

God musikk og fine sanger. “ Keryx “
har sunget musikk av Sigvald Tveit før.
Arrangementene hans passer koret
godt. Musikken er “ slitesterk “ , man
blir ikke lei den selv om det øves om og
om igjen. Koret er motiverte for
oppgaven, stemningen er god,
medlemmene virker nspirerte, det viser
også det gode frammøte på øvelsene.
På konsertene blir det med fire
instrumenter utenom piano.

Berit Johanne Folkedal skal spille
trompet, Arild Halvorsen, obo,Robert
Horn ,bass og Kristian Velde, keyboard.
Sangsolistene er hentet fra korets egne
rekker.

Vi lurte på hvilke forventninger Sissel
har til resultatet.

For det første tror jeg konsertene blir
til velsignelse for oss som er med, sier
Sissel. Det er flott musikk og flotte

tekster. Sangene er satt sammen til et
program som også inneholder tekster
fra Johannes Åpenbaring.
Sangtekstene er veldig poetiske, som
et svar, en kommentar til bibelteksten.
Jeg tror det blir en opplevelse å få
være med på framføringene. Mitt ønske
er at det blir fine konserter der også
publikum får del i denne opplevelsen.

Vi ønsker lykke til med framføringene
og anbefaler konsertene på det
varmeste !!

Konsertene er :

Avaldsnes krk. fred. 19.04.   kl. 20.00.

Skjold kirke   lør.   20.04.     kl.19.00.

Metodistkrk.Hgs søn 21.04 .kl. 11.00.

Aksdal kirke søndag 21.04.  kl.19.00.
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småplukk..........småplukk..........småplukk..........småplukk

BEDEHUSKRETSENE INFORMERER
Karmel Bedehus     Kvalavåg Bedechus

Søndagsskole hver søndag kl. 11.00

Kvalavåg Musikk-kor:
Øvelse hver  mandag kl.20.00

Håvik Bedehus
Mai.05: Normisjon kl.19.30
Mai.12: Israelsmisjonen kl.19.30
Mai.26: Det Hvite Bånd kl.19.30
Jun.02: Blå Kors kl.19.30
Jun.09: Muhamedanermisj. kl.19.30
Jun.16: Bedehusavslutning -

kveldsmat kl.19.30

Mai. 23: Indre Sjøm.misjon kl.19.30
Mai.30: Normisjon kl.19.30

    Visnes bedehus

Faste møter hver 1 - 3 og 4 onsd. kl.19.30

Mai.15: Barneforening avslutn. kl.17.30
Mai.24: Basar bedehus/normisjons-

  foreningen
Mai.30: Misjonsforening Grendahuset
Aug.29: Misjonsforening Grendahuset
Sep.04: Barneforening kl.17.30
Sep.13: Misj.forening har basar/ D.Misje
Okt.02: Barneforening kl.17.30
Okt.10: Familiemøte kl.16.00

  Familiekoret fra Åkra deltar

Merk! Årets søndagsskoletur blir den 12.mai i Fransehagen/ Visnes bedehus!

Fra september 2001 har kirketjener/
kirkegårdsarbeider Øyvind Grinde hatt
permisjon fra kirketjenerstillingen, dvs.
innedelen på 50%. I denne tiden har han
arbeidet 50% stilling på kirkegården på
Avaldsnes og 50% stilling på kirkegård-
en i Kopervik. Denne løsningen var ment
som en midlertidig ordning, men da det
viste seg at dette fungerte tilfreds-
stillende både for  menighetene og for
Øyvind, ble stillingen kirketjener/kirke-
gårdsarbeider i Avaldsnes midlertidig
omgjort til to halve stillinger fra 01.02.02,
med en prøvetid på to år. I stillingen som
kirketjener er Inger Johanne Stakkestad
ansatt med 40%, og Aase Lindøe Nilsen
med 10%. Inger Johanne er fremdeles
barne- og ungdomsarbeider i 60% stilling
og kombinert med kirketjener stillingen
har hun nå 100% stilling i menigheten.
Aase Lindøe Nilsen er nyansatt i
Avaldsnes menighet, men vi har allerede
møtt henne som kirketjener ved
gudstjenester og grav- ferd, og ser at
hun gjør en flott jobb. Vi ønsker både
Inger Johanne og Aase velkommen som
kirketjenere i Avaldsnes menighet. TIH

Konfirmantmusikal -
onsdag 17.april kl.18.00!
Også i år blir det konfirmantmusikal! Det
blir tredje året på rad. Denne gangen blir
den noe annerledes enn de første årene. Vi
har erstattet dramatekstene med en
kombinasjon av tekstlesing, monologer og
en annen dramatekst. Noen av sangene er
de samme, men noen er byttet ut med
andre sanger. Hovedtema blir det som
skjedde i påsken.

Mange uttrykksformer blir benyttet: Sang,
drama, dans og selvsagt musikk. Alle
solister og «skuespillere» er konfirmanter !
I år, som i fjor, stiller den alltid velvillige
Carola Syre Utvik opp som dirigent. Hun
har også noen sangere og musikere med
seg fra Testimonia .

Svært mange har vært til stede på de
tidligere fremføringene, og vi håper det
samme skjer denne gangen!

Det er en fin gjeng konfirmanter jeg har i
år, men det er alltid like spennende å se om
de klarer en så krevende oppgave som en
musikal er!

                                                                S.D.

Nye medarbeidere i
menigheten

Årsmøtet for Karmel er avholdt og nytt
styre er valgt.  Det består av Jakob
Kalstø, formann, ny, Anna Utvik,
nestformann, ny, Magne Fossmark,
sekretær.  Øvrige styremedlemmer er
Anne Turid Kolstø, Nils J. Bowitz-
Øygarden, ny, Hjørdis Sørbø, ny og Liv

Gismervik og  Kari Skeie er vara-
medlemmer.  Årsmøtet vedtok at kasserer
kan velges utenfor styret.  Styret er
takknemlig for at Arnold Hjelmås vil ta på
seg oppdraget som kasserer.

Karmelbasaren.

Styret vil rette en takk til alle som var med

Årsmøte Karmel

og støttet basaren. Overskuddet i år ble
på  ca. kr. 20.000. Det kommer vel med til
driften av huset.

                                      M.F.

KONSERTEN MED TORE
LJØKJEL, SAKSOFON OG

OSCAR JANSEN, PIANO

Det ble en vellykket konsert som ble
holdt 24. feb. med bra frammøte. Vi har
fått to tilbakemeldinger fra denne
konserten. Åse Linda og Kjell Stava,
Karin Hovde Bauge og John Ove
Sandhåland skriver: «Tusen takk for
kjempeflott konsert! Det var som ei reise,
der du ble tatt med frå dei djupaste dalar
til dei høgaste tindar. Heilt topp! Når dei
vare tonane frå saksofonen blei løfta opp
til uante høgder av orgelet, ja då var det
berre å fylgja med ut i tid og rom. Takk og
til forteljersken. det er noko heilt anna å
bli fortalt til enn å bli lest til. Igjen tusen
takk for konserten, det blir ein av dei som
blir varande i sinnet lenge».

Kolbein Espeset: «Tore Ljøkjel  sine
tolkingar av kjende og kjære tonar var ei
stor oppleving. Han hadde heilt tydeleg
eit svært personleg forhold til stoffet.
Ljøkjel tolka stoffet på ein framifrå vàr og
fin måte slik at tonane kom inn under
huden på oss som lytta. Reint musikalsk
var både hans og dei andre musikarane si
framføring svært bra. Tekstlesiga var med
å berika konserten».

Palmer Vistnes
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Vi gir ei rose til..

Vi ser frem til......
- ”Visst skal våren komme”, en

musikal om  det kristne håp.  I
Olavskirken er konserten fredag
19. april om kvelden.

- konfirmasjonene søndag 28.
april kl. 10.15 og kl. 12.30. Det er
fint om dere som skal på den
andre, ikke kommer for tidlig, for
ikke å kollidere med de som var
på den første.

- gudstjenesten søndag 12. mai
som er en av ”dugnads”-gud-
stjenestene. Da er det sokne-
presten sammen men en gruppe
godt voksne (rundt 60 år) som
skal tilrettelegge gudstjenesten.

- Mukula-messe søndag 2. juni kl.
11. Noen unge familier tilretteleg-
ger en sterk og allsidig og helt
spesiell gudstjeneste for hele
familien – fra de eldste til de
yngste. En gudstjeneste for alle
sanser.

- friluftsgudstjeneste i
Fransehagen Visnes søndag
16. juni kl. 11.

- søndagsskoleavslutning
12.mai i Fransehagen/
Visnes Bedehus.

Arrangør i år er Kvalavåg og
Visnes søndagskoler. Det blir
tradisjonelt program

KONSERTER  I  OLAVSKIRKEN

Søn.12. Mai kl. 20.00: Orgelkonsert med den russiske organisten Ludmilla Matsiura.

Det kan bli et spennende besøk.. Hun er organist i konserthuset i Irkutsk i Sibir. Sibir er
for oss et fjernt og kaldt strøk. Jeg møtte henne i Haarlem, Holland på en internasjonal
orgelfestival i 1994.

Tirs. 28. mai kl. 20.00:Koret som hører til Høgskolen Haugesund/Stord,de har fått det
foreløpige navnet Jubileumskoret, gir en kirkekonsert her i kirken den tirsdagen. De skal
bl.a. framføre nyere norsk kirkemusikk deriblant Sennepskornet av Harald Gullichsen.

Søn. 16. juni kl. 20.00:Vikingfestivalens avslutningskonsert. Det er et Petter Dass
program med tittelen «Mit reysetøy» Det dreier seg om både herr Petters, - og vår egen
livsreise. Sangeren Ola Bremnes og musikeren Bjørn Andor Drage fra Nord-Norge blir
med, sammen med lokale musikere. Et stort felleskor sammensatt av kirkekorene i
Avaldsnes, Kopervik og Åkra, blir også med

OLAVDAGENE 26.-29.7 02

Som en forsmak på Olavsdagene 2002 kan jeg fortelle at åpningskonserten blir med
sangeren Gunstein Draugedalen fredag  26.juli

Til seminaret lørdagen har vi foreløpig fått ja fra Børre Knutsen  til å fortelle om
forskjellige salmediktere og salmediktning generelt.

Søndagens konsert blir holdt av ekteparet Isa Katharina Gericke, sopran og pianisten
Sveinung Bjelland, meget dyktige musikere bosatt i Oslo.

Vi prøver å få til en ny rute for pilegrimsvandringen dette året på Olsokdagen. Det vil si
at vi vandrer fra Olavskilden på Torvastad til Olavskirken med olsokgudstjenesten som
avslutning.

  som takk for at de begge bruker sine evner og krefter i Avaldsnes
menighet.

Alle i Keryx hilser spesielt; TUSEN TAKK for alt det dere er for koret !!

MUKULAMESSE -
EN GUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN !!

Det er ganske lenge til, men legg merke til datoen 2.juni. Da inviteres alle
til en litt annerledes gudstjeneste i Avaldsnes kirke.

MUKULAMESSE  er en guds-tjeneste for hele familien. Spesielt er alle barn
velkommen. Her får barn være barn og ikke små voksne. “ Mukula “ er et finsk
ord. Det betyr både en blomsterløk som vi setter i jorda, og er et kalleord for små
barn. Begge er spirende liv og skal vokse til enda mer liv !

MUKULAMESSEN er for alle som vil vokse og bli som barn !

Her får du synge, be, vandre og bevege deg. Du kan også være helt stille, være
sammen med Gud, og undre deg over livet. Her er mulighetene mange !!

Mange, både barn og voksne, skal være med i forberedelsene av messen.
Gjennom MUKULAMESSEN ønskes det at du skal få ta imot lys og glede i
ditt liv !
           VELKOMMEN TIL MUKULAMESSE SØNDAG 2.JUNI !

Sissel Andsnes og ei til Steinar Andsnes
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Reportasje: Åse Elise Osmundsen

BURSDAGSFEST

SANG -
Søndag 10.mars var sang-gleden så
absolutt tilstede på Karmel. Når fire
barnekor inviterer til konsert blir
det massevis av både sang, glede og
mennesker. Små og store kom for å
synge og for å høre. Så mange kom
at det helst ble litt trangt om
plassen, men hjerterom det var der
så da ble det husrom også ! Alle fikk
vi en flott ettermiddag med flotte
sanger fra flotte kor. Fire kor var
altså med ;

Avaldsnes barnegospel, Håvik
barnegospel, Avaldsnes kirkes
barnekor og Witness!!

Alle sang de av hjertens lyst om vår
fantasifulle skapergud og om alt vi
har fått av han, om Jesus som er vår
beste venn, om korset og om at Jesus
har vunnet over døden. Til slutt i
konserten dannet de et stort
felleskor og over 100 unger fra 3-13
år sang sammen. Om det var flott ?
Det var flott for både øre  og øyet !!

For det nye koret Witness!! var

Tittelen “ ZAP ! “ viser til en TV-
kveld der du sitter og “ zapper “ fra
kanal til kanal med fjernkontrollen.
Det underliggende temaet er
"dobbeltmoral “ , kanskje vi “ zapper
“ for mye når det gjeder andre
områder i livet også ?

Gjennom forestillingen er vi innom
mange ulike programmer. Det er
såpeoperaen “ Familier i strid “ ,
barne-TV med Tarzan og sprelske,
syngende og spillende apekatter,

dagen ekstra spennende. Det var
første gang det nystartede koret
skulle opptre.

Vi kan ikke si annet enn ;
GRATULERER !! !

Witness!! sang med glede og
overbevisning. Koret stilte i
fargerike  T-skjorter med korets
logo på. Lykke til videre !

Fire kor gav oss en flott stund på
Karmel ;TUSEN TAKK til dere alle !!

Avaldsnes menighet er rik !!

La det være sagt med en gang ;

Var du ikke i Karmøy Kino lørdag
9.mars ?

Så du ikke Testimonia sin musikal “
Zap ! “ ?

Du skulle ha vært der. Du gikk
faktisk glipp av noe kjempebra. Ikke
la det skje igjen, neste gang koret
inviterer til forestilling da er du der
du også !

Så er det vel sagt ganske klart at
menighetsbladets utsendte

“ ZAP ! “ -MUSIKAL AV OG MED TESTIMONIA-
medarbeider likte det hun så. Igjen
viser Testimonia oss at vi i Avaldsnes
har et ungdomskor å være stolte av.
Bak en forestilling som denne ligger
det enormt med arbeid, det viser
resultatet !!

Innholdet i musikalen “ ZAP ! “ er
laget og iscenesatt av korets egne
medlemmer. Dirigenten, Carola Syre
Utvik, har arrangert de fleste av
sangene. Sangene er plukket ut i
sammarbeid med kormedlemmene.

Det er et praktfullt og fargerikt syn når alle korene stiller opp!
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-    GLEDE !!
skiftes på oppgavene. Hvor mange
andre ungdomskor kan bytte mellom
tre ulike på slagverk ?  Dansegruppa
teller også mange, det varieres på
hvor mange som er med på de ulike
dansene. Det er flott å se på, det er
ikke vanskelig å se at det ligger mye
arbeid bak. Trinn for trinn er
dansene satt sammen, det skal passe
med musikken, det skal understreke
teksten. Det gjør det !!

Mange er det også som er med på de
ulike dramainnslagene. Replikkene
sitter godt, mimikk like så. Det er
mange flinke skuespillere her.

Noen vært med på tilsvarende før,
for andre er det første gang. Alle
får slippe til, her er oppgaver nok til
alle. Forestillingen gir et inntrykk av
samhold, alle er like viktige for
musikalen sin helhet.

Lyd og lys er også viktig i en
sammenheng som denne. Vi liker det
vi ser og hører også her. Det er med
på å skape en fin helhet, binder alt i
sammen og understreker viktige
poeng.

 Var du ikke på musikalen “ ZAP ! “ ?

Du gikk glipp av noe. Ikke la det skje
igjen !

TUSEN TAKK , Testimonia for en
flott opplevelse  i Karmøy Kino.

Vi håper på nye prosjekter og
kommer gjerne igjen og igjen …

LYKKE TIL VIDERE !!

(

ungdomsprogrammet “ Midt i
smørøyet “,

Dagsrevyen (med gul kylling !!),
musikkprogrammet “ BEAT FOR
BEAT “, “ Åpen Postkasse “ (med
åpning av kateket Sigrid Dysjeland
sin post) og “ Søndagsåpent “ .
Innimellom er det reklameinnslag der
temaet “ dobbeltmoral “ kommer
tydelig fram.

De ulike innslagene inneholder sang,
dans, drama og musikk. Det er
variert satt i sammen. Spenning hele
tiden.

På scenen har de det travelt. Det er
stadig rekvisitter som skal ut og nye
inn. Sceneskiftene foregår i mørke,
vi skimter travle skikkelser som får
tingene på plass der de skal være.
Alle har sin oppgave å passe på og
etter det vi ser gjør de jobben sin
slik de skal.

Vi sitter og koser oss.  Her er mange
talenter samlet. Vi lar oss imponere.
Nye solister dukker stadig opp,
flotte stemmer som framfører flotte
sanger. I orkesteret ser vi at det

Hundre prosent innlevelse og arbeidslyst oser av ungdommene
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Karl Wikse - prest og pensjonist
Intervjuer: Arne Haug

Bortsett fra en periode i begynnelsen av
dette året, da Karl Wikse hadde «ferie»,
har han vært den faste og trofaste vikar
når jeg har hatt mine sykemeldingsuker.
Det har vært en stor fordel. Dermed er det
blitt ro over prestetjenesten. Det dukker
ikke opp stadig nye vikarer for meg.

Vi tenkte vi ville lokke Karl til å avsløre litt
mer om seg selv enn det er naturlig å gjøre
under en gudstjeneste?

-Hvor har du vokst opp?

Det var på Kvala - på et lite småbruk der,
Kalvatre het det. Like i nærheten av der du
bor nå.

-Prest er du, men hva og hvor?

Det var da jeg var inne til militærtjeneste i
1947 at jeg fikk kallet til å bli prest. Jeg
vegret meg nok. Men det ble slik allikevel.

Og som prest var jeg både i marinen og
luftforsvaret i 10 år. Fra 1957- 64 var jeg
luftkommandoprest for Vestlandet, med
ansvar for prestetjenesten fra Arendal til
Bergen.

Siden da var jeg kallskapellan i Kvam i
Hardanger i 7 år. Deretter  9 år i
Domkirkens Menighet i Bergen, og så 15
år som sokneprest i Årstad, Bergen.  Og i
1995 kom jeg så hit – til barndommens
trakter - som pensjonist.

-Det er ikke alt som er like enkelt ved det
å være prest!

Nei, det å gå med dødsbudskap har vært
noe av det verste! Det ble så utrolig
mange av dem i luftkommando - tiden! Det
var de årene da det ene jagerflyet etter det
andre styrtet.

Og utfordringer ellers har det vært mange
av. Samfunnet utvikler seg veldig . Stadig
er det nye fenomener å ta stilling til. Ikke
alltid var svaret på livsproblemene  så
opplagte lengre! Av og til visste en ikke ut
eller inn hva som det var det beste å gjøre!

Da var det godt å vite at jeg kunne regne
med at det var Gud som ville ha meg som
prest.

-Livet har også sine gode og vanske-
lige øyeblikk og perioder. Hva faller
deg inn når jeg spør om det.

For  51 år siden ble jeg viet til min kone,
Gunvor,  i Vår Frelsers Kirke i
Haugesund! Hun har vært en utrolig
viktig medarbeider i min tjeneste!

Ett annet høydepunkt var å få sette foten
på «Det hellige Lands jord»  Det ble meg
forunt å ha 9 turer dit, hvorav fire ganger
som guide, sammen med min Gunvor.  Tre
av  turene var studieopphold, og den
siste  gangen var jeg vikarprest for den
engelsktalende menigheten i Tel Aviv!

Alle disse oppholdene gav meg innsikt
mange impulser til prestetjenesten.
Fortsatt er studiene jeg gjorde der, en
stor hjelp for meg når jeg arbeider med
prekenene mine. Både å forberede
prekener og få preke, er virkelig glad for
at jeg kan holde på med.

-Vi setter stor pris på at du er villig
til å gjøre vikartjeneste hos oss i
sykemeldingsukene mine. Det er så
greit å ha deg her, rett og slett for-
di du er den du er. Vi har på følel-
sen at du trives hos oss også., er det
sant?

Ja, det er virkelig sant!!

Jeg føler det som et stort privilegium å få
være vikar i denne menigheten! Hele
staben er jo så veldig lett å samarbeide
med, og jeg føler meg godtatt. Også i
menigheten ellers!

Jeg benytte anledningen til å takke
menigheten for responsene den gir meg !
Det er oppmuntrende, og gir meg nytt
mot!

-Du er pensjonist og har vært det
noen år. Det er ikke like enkelt for
alle med overgang mellom å være i
fullt arbeid og ikke være det .  Jeg
merker det selv også - med delvis
sykemelding. Hvorledes har dette
vært for deg?

Jeg har fått ha både helse og arbeidslyst.
Det har vært godt for meg å ha  fått lov til
fortsatt å arbeide  i kirken som prest, så

ofte jeg har anledning og ønske! Om det
kommer den tid at jeg ikke lenger kan
arbeide, så får jeg prøve å forsone meg
med det.

-Noen gode råd til andre pensjonis-
ter eller oss som snart blir det.

Det er vanskelig å  gi råd. Det avhenger
av så mye: Om en får ha helsa, om en har
krefter, og hvilken bakgrunn  en har,
både i legning og  situasjonen en
befinner seg i.

Men jeg tror det er veldig vesentlig å få
seg noe å gjøre! Ett eller annet!
Passivitet er i hvert fall alltid av det
onde, tror jeg. Det går vel an å spørre
Mesteren om hvor Han vil ha en?
”Bønnefronten,” kanskje? Han har vel en
tanke med oss når ikke helsa holder
lengre, også? Tror du ikke det, du også?

Jo, det tror jeg. Det står i Efeserbrevet at
det ligger oppgaver foran oss, gitt oss av
vår Skaper. Han går sikkert ikke tom for
det, så lenge han gir oss å leve.

Takk for praten!
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Prestens
hjørne

DEN HELLIGE ÅND

Vi kjenner fortellingen om det som
skjedde i Jerusalem den første
pinsedag. Men hva betyr det?

Vi vet at uten jul hadde vi ikke hatt
noen kirke. Heller ikke uten det som
skjedde med Jesus i påsken. Men
det er faktisk like sant at uten pinsen
og det som skjedde da, hadde det
heller ikke vært noen Jesu Kristi
kirke.

Fordi Den hellige Ånd kom,  er det
som står i Det nye testamentet noe
mer enn menneskers meninger om
Jesus og om livet. Det er selve
grunnlaget. For det ble gitt apostlene
av Den Hellige Ånd. Jesus sa til dem:
Når han kommer, sannhetens Ånd,
skal han veilede dere til den fulle
sannhet. For han skal ikke tale ut fra
seg selv, men si det han hører, og
kunngjøre dere det som skal komme.
Joh. 16,13

Fordi Den hellige Ånd kom, er
gudstjenester og møter noe mer enn
kjedelige forestillinger og gamle
tradisjoner.  Han står bak når kirken –
forpliktet på Guds ord – arbeider for å
klargjøre hva det sier oss i vår tid –
med vår livsopplevelse og overtro.
Ånden er virksom  når presten og
andre ber og arbeider med Guds ord
for å forberede seg til å preke. Derfor
blir det til noe den treene Gud vil oss
der og da.

Den hellige Ånd står ikke bare bak
presten og andre forkynnere. Enhver i
den kristne menighet står i hans tje-
neste ut fra de nådegaver vi er be-
trodd. Men også uavhengig av dem.

For bak hver kristen samtale der to
eller flere forsøker å komme til rette
med hva Gud sier og vil, står Ånden.
Bak vår omsorg for hverandre i Jesu
navn for å hjelpe hverandre på veien
gjennom livet, står Den hellige Ånd.

Bak alt som gjøres i Jesus menighet
– når det skjer i samsvar med det
som står i Bibelen  -, står Ånden og
gjør det til noe mer enn deres ord og
verk som gjør det. Det blir Jesu ord
og Guds omsorg ut av det.

Fordi og bare fordi Den hellige
Ånd er kommet, er det Gud vi har
med å gjøre i menigheten, i forkyn-
nelse, ved dåp og nattverd, ved
kristen samtale og omsorg. Og det
er Gud og bare han kan gi frelse
og evig liv.

arne

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

TELEFON:

52 84 22 17
RING MELLOM

 KL.10.00 OG 10.15

HUSK KIRKESKYSS:

Søndag 05.05.02

5.s.e. påske

Familiegudstjeneste  kl. 11

S.pr. Arne Haug

Dåp

Håvik barnegospel

Offer til  AAN-Haugesund

Torsdag 09.05.02

Kristi himmelfartsdag

Gudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug

Offer til Norsk Misjon i Øst

Søndag 12.05.02

Gudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug og en gruppe fra menigheten

Nattverd

Offer til Den indre Sjømannsmisjonen

Fredag 17.05.02

17.mai

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest

Offer til Amnesty International

Søndag 19.05.02

Pinsedag

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 26.05.02

Treenighetssøndag

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest

Nattverd

Kor fra Alversund

Offer til NMS

Kirkekaffe

Søndag 02.06.02

2.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Mukulamesse v/kat. Sigrid Dysjeland
og en gruppe fra menigheten

Witness!!

Offer til Normisjon international

Søndag 09.06.02

3.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 16.06.02

4.s.e. pinse

Gudstjeneste i Visnes kl.11

Vikarprest

Offer til Indremisjonens bibelskole
i Oslo

Kirkekaffe

Søndag 23.06.02

5.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug

Dåp

Offer til Menighetsfakultetet

Jentene på blidet er medlemmer av
Avaldsnes Kirkes Barnekor.

Søndag 17.mars deltok de på
FAMILIEMESSE i kirka. Der var det

FAMILIEMESSE

barnekoret som hadde ansvaret
for forbønnen. De ba bønner de
selv hadde laget og tente et lys i
lysgloben for hver bønn. Ellers
var tre av jentene i koret med som
ministranter, medhjelpere , ved
gudstjenesten.

De var forsangere, leste dagens
tekst , var med og hjalp til under
dåpen og samlet inn offeret. Vi
takker barnekoret for flott
innsats !!
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FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:

DØPTE

13.01.02

Marius Thorsen

27.01.02

Ingvild Salhus

Linn Cathrin Vassbotten

Annika Kjøsnes

Frida Benedikte Sørensen

03.02.02

Adrian Granerud Kallevik

Adrian Vangen Helgesen

Stian Øvretveit

Amalie Myklatun Johannessen

Malin Knutsen Larsen

Anna Heyn Kallevik

17.02.02

Aleksander Vea Handeland

Åsmund Clausen

Anne-Grethe Thorvaldsen

24.02.02

Ruben Olden Ytreland

Erik Høvring Westergaard

Maiken Amanda Olsen

10.03.02

Engel Cecilie Bygnes Guttormsen

Vegar Ferkingstad Bakken

VIELSER

02.02.02 Kjersti Matland og Reidar
Jakobsen

16.02.02 Mariann Sørensen og Jan
Arent Hermans

23.02.02 Rannveig Fylkesnes og
Ronny Kvalavåg

DØDE

11.03.02 Ruth Pauline Hansen

Heidi Kleveland er med i koret “
WITNESS “.
Vi spurte om hun kunne fortelle oss
hva navnet til koret betyr.
“ WITNESS !! “ betyr vitne, sier Heidi. Vi
skal være et vitne om Jesus.
Vi lurte også om hvorfor t‘en i logoen
er et kors. Heidi forklarer :
T‘en er et kors fordi det skal minne oss
om at Jesus døde for oss på et kors.
Jesus stod opp igjen, derfor er korset
tomt !!
Liker du deg i “ WITNESS !! “ ?
Det er kjempekjekt å gå i “ WITNESS !! “
. sier Heidi.

KAN DU FORKLARE OSS LITT ?

AVALDSNES BILISTSENTER
SHELLSERVICE AS
4262 AVALDSNES 
  Tlf. 52 83 95 65
  Fax 52 83 95 64

HELE VEIEN

Tlf. 52 84 55 80 • AVALDSNES
ÅPENT: 08.00 - 21.00

Bildemontering 52 84 26 41
Karosseri- og lakk 52 84 22 55

Røkleiv - 4262 Avaldsnes

Olsen Dikt & RimOlsen Dikt & Rim
Jeg setter dine tanker i system
Telefon 52 84 28 19 - http://www.dikteren.com

Norevegen 30 – P.b. 1273 Karmsund
Tlf. 52 84 65 70 – Fax. 52 84 65 71

Sigurd Johan Mevik
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Fredag 1. mars var det bibel-
gruppesamling på Austevik.
Bibelgruppesamling betyr i denne
sammenheng at to aktive bibel-
grupper treffes i samme stue.
Denne kvelden var det 19 deltak-
ere som hadde fått det til å passe.
Flere hadde det vært om alle
hadde kunnet møte.

Opptakten til disse bibelgruppene
ligger flere år tilbake i tid.  Da var
det noen venner som hadde lyst til
å samles for å dele Guds ord
sammen.  Flere kom til etter hvert,
og etter noen år var vi blitt så
mange at gruppen var i største
laget.  Hva gjør man da ?  Det sto
nokså klart for alle at en deling
måtte til.  I ren basarstemning ble
navnelapper ristet sammen i hatten
og kontrollert trekning kunne finne
sted.  Ingen ektepar ble splittet, og
etter trekningen satt det bare
vinnere igjen.  I alle fall når vi ser at
begge gruppene fortsatt eksisterer i
beste velgående! Noen nye er også
kommet til etter delingen slik at det
for tiden er tolv-femten medlemmer
i hver gruppe, dersom alle er til
stede.

Gruppene samles i hjemmene ca.
tredje hver uke.  For tiden tar den
ene gruppen for seg søndagens
tekst på møtene sine.  Etter å ha
lest og samtalt om søndagsteksten,
er det ekstra spennende å møte
opp på gudstjenesten søndagen
etter!  Den andre gruppen
gjennomgår navigatørenes opplegg
”Der du er”.  Ellers har det variert
hva det har vært samtalt om opp
gjennom årene.  Faste innslag har
vært og er fortsatt en bønnestund
der vi får lov til å be for og med
hverandre og det som ellers ligger
oss på hjertet.  Heller ikke

VI PRESENTERER:
 BIBELGRUPPENE PÅ HÅVIK

bordfellesskapet er uteglemt.  Det er
godt på mange vis å spise kveldsmaten
sammen!

Noen av de fremmøtte på fellessam-
lingen fikk spørsmål om ”hva det betyr
for deg” å være med i en bilbelgruppe?
Svarene som ble gitt uten påvirkning av
andre; var ganske entydige.  Det som
betyr mest er fellesskapet og tilhørig-
heten.  Det å høre til i en liten gruppe
av troende gir styrke.

Det ligger likevel alltid en fare i at
gruppen blir så innadvendt og selv-
opptatt at den ikke ser utover egne
rekker.  Det understrekes imidlertid fra
begge gruppene at her er plass til
flere!  Blir det for mange, så er opp-
skriften klar; vi deler oss!  – Så kan vi
heller ha storsamling dann og vann!
Oppfordringen går derfor til menig-
hetsbladets lesere som har lyst til å
være med i en bilbelgruppe om å ta
kontakt.  Kontaktpersoner er
Gerda Austevik på telefon 52 85
19 88 eller Gunn Innbjo Gjerde på
telefon 52 84 28 54.

Hvordan er det så å komme inn i en
slik etablert gruppe?  Spørsmålet går til

Astrid Utvik.  Hun og mannen
Asbjørn begynte i bibelgruppe for
forholdsvis kort tid siden.  Svaret
kommer kontant: ”Ja, men det var da
enkelt!”  Det opplevdes positivt fra
første stund.  For hennes vedkomm-
ende hadde det vært et visst for-
arbeide i form av samtale med et
tidligere gruppemedlem.  Det hadde
betydning for å vite hva det gikk ut
på.  Astrid fremhever fellesskapet
som det viktigste stikkordet for
bibelgruppesamlingene; fellesskap
med hverandre og fellesskap om
budskapet.  Selv om en ikke alltid
rekker å stille like forberedt med
hensyn til kveldens tema, er det godt
å samles om det. Det er lærerikt å
være med i gruppen.  En lærer noe
om budskapet, om seg selv og om
egne følelser.  Helt klart anbefales
også andre på det varmest å bli med
i en bibelgruppe.

Avslutningdesvis nevnes at det også
fines andre bibelgrupper i menigheten
enn de omtalte på Håvik.
Menighetskontoret kan gi nærmere
opplysning om de ulike gruppene.

Av Alf Roald Hansen


