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TRENGER DU NYTT ”LIVSFILTER” ?

Fra tid til annen har jeg bilen på service.  Jeg kjører ca. 30.000 km i året og er avhengig av at maskineriet virker.
Jeg har lagt meg til den vane at fagfolk tar den jobben, slik at jeg kan være tryggere.  En av de tingene mekanike-
ren skifter under en service er filter; luftfilter, oljefilter, dieselfilter... Dette gir bilen bedre vedlikehold og forhå-
pentlig holder den lenger - jeg oppnår større bruksverdi !

I mitt liv som kristen er det også nødvendig med service.  Jeg trenger av og til nytt filter for tankene mine, reflek-
sjonene mine, bønnene mine, medmenneskene mine - altså kristenlivet.  Det hender vi trenger «sørviss på vete»
som han Brakvald Tolvstøkje frå Indre Erfjord kaller det.

For meg er Kjærlighetens kapittel i Bibelen et slikt filter.  I Paulus’ brev til menigheten i Korint kap. 13. finner vi
det.  Her fremholder Paulus et håpsorientert livsfilter for troende mennesker.  Vi kan lese dette - for så å finne ut
hva som trengs å «fikses» i våre tanker, refleksjoner, bønner og i møte med vår neste.  Kanskje er også tiden
inne for at fagfolk hjelper til med denne prosessen.  I våre kristne fellesskap er det uante muligheter om vi som er
Jesus - orientert tar sjansen på en service.  Jeg har flere ganger opplevd å «friskne til» som kristen gjennom å
bytte filter.  Tårer, smerte, humor, tid, bibellesning, bønn og konfrontasjoner har vært redskaper «mekanikeren»
har hjulpet meg med.  Ikke minst er det så godt etterpå når verkebyller og  forferdelser er frigjort til noe Jesus
ønsker å gi, nemlig Guds nærvær.  En annen har sagt:  «Jeg dør så sakte at jeg tror jeg lever...».  La ikke tette
livs - filtre føre deg dit denne påstanden råder, men søk etter det livets drivstoff Jesus står klar for å gi deg !

Gud velsigne deg og vær du sjøl til velsignelse !

ndakten
Einar Andreassen har skrevet

andakten denne gang
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Nå er vi i gang.  Fra nå av vil
flere være med på å legge til
rette og gjennomføre
gudstjenestene våre. Det betyr
ikke at alle gudstjenestene blir
spesielle, heller ikke at vi ikke
kommer til å kjenne oss igjen.
Men vi får flere muligheter.

Vi har etablert noen grupper med
sangere. De veksler på å delta ved
gudstjenesten. Derfor kan vi variere
mer i måten vi ønsker å takke og
lovprise Gud på, og bruke nyere og
kanskje noe mer ukjente salmer
idet vi har forsangere til å hjelpe oss
i gang.

Bak hver gudstjeneste står det ei gudstjenestegruppe som planlegger den. Personene veksler, men den består av den
presten som skal lede gudstjenesten, organisten, et menighetsrådsmedlem, klokkeren og en fra en av sanggruppene.

Vi vil også ha gudstjenester på Karmel søndag kl. 18 omtrent en gang i måneden istedenfor formiddagsgudstjeneste i
kirken. Karmel gir muligheter til å gjøre noe sammen knyttet til gudstjenestene, som vi ikke har mulighet til i kirken. Og
det er en del - ikke minst unge - som synes kl. 18 er et mye bedre gudstjenestetidspunkt enn kl. 11.

Hvor store variasjonene blir i forhold til det vi er vant til, vil være ulikt. Variasjonene er ikke noe mål i seg selv. Målet
er – som vi har uttrykt det – å hjelpe oss selv og andre til å oppdage hva vi holder på med når vi er sammen til
gudstjeneste, at det dreier seg om et møte mellom den hellige og gode Gud og oss, hans menighet i Avaldsnes.

Om det er som det skal, skal det ikke finnes en eneste tilskuer til en gudstjeneste, bare deltakere – selv om vi ikke
gjør noe annet enn å delta fra kirkebenken. Det er dit vi vil. Mange deltakere. Velkommen!

ah

Inspirerende gudstjenester

Kjære leser.
Grunnen til at vi spør om det er at nå er trykkingsutgifter og portoutgifter så høye at menighetsbladets kasse
er tom. Inntektene fra frivillige givere og annonsører dekker ikke utgiftene til 6 utgivelser i året. Derfor må vi
vurdere å redusere antall utgivelser, eller be om  din frivillige kontingent, som du ser av den vedlagte
giroblanketten.  Vi i redaksjonen gjør absolutt alt som kan redusere kostnadene, og setter derfor opp hele
bladet selv, og klargjør til trykking.
Vi har  fått klare tilbakemeldinger om at bladet er velkommen i menighetens hjem, og ønsker av den grunn  å
fortsatt kunne gi ut 6 nummer i året. Det viser seg at bladet - med sine reportasjer og stoff fra de mange
aktiviteter er med og skaper interesse og motivasjon hos våre ledere og medlemmer i klubber, foreninger og
lag. Mange unge er kommet med i barne- og ungdomsklubber etter å ha lest i ord og bilder om hva som skjer
i menigheten vår.
Vårt håp er derfor at denne lille apellen vil øke antallet av frivillige givere.

NATURLIG KIRKEVEKST I AVALDSNES

Nådegavebasert tje
neste

Funksjonelle str
ukturer

Utrustende lederskap

Engasjert trosliv

Inspirerende gudstje
nester

Livsnære grupper

Behovsorientert evangelisering

Varme relasjoner
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Karmel Bedehus     Kvalavåg Bedehus

Søndagsskole hver søndag kl. 11.00

Håvik Bedehus
Mars.02 Søndagskafe
Mars 09 NMS kl.19.30
Mars 16 Bedehusmøte Keryx  kl.19.30
Mars 23 Tibetmisjonen kl.19.30
Mars 30 Misjonssambandet kl.19.30
April 06 Søndagskafe
Mai  04 Søndagskafe
Mai  11 ABR-senteret kl.19.30
Mai  18 Indre Sjøm.misj. kl.19.30
Mai  25 Det Hvite Bånd kl.19.30
Juni  01 Normisjon kl.19.30
Juni  15 Bedehusmøte med kveldsmat

kl.19.30

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

Søndagsskole hver søndag     kl. 11.00

Mars 20 Bethelbrødrene fra Vea synger
                og vitner kl.19.30
Mars 27 Misjonsforening på

   Grendahuset
Mars 28 til 30 Bibelhelg ( i år på Sund)
Klaus Muff og Kåre Steinsvåg.
April 06 Norsk Gideon kl.19.30
April 24 Misjonsforening på

  Grendahuset

Mars 06 Sjømannsmisjonen kl.19.30
Mars 13 Misjonssambandet kl.19.30
Mars 20 Indre Sjøm.misjon kl.19.30
Mars 27 Indre Sjøm.misjon kl.19.30
April 03 Indre Sjøm.misjon kl.19.30
April 10 Normisjonskveld kl.19.30
April 24 Møte kl.19.30

En menighet –
flere prester
Nå er vi tre prester i én menighet. Noen
liker den ene mer enn de andre, og vil
ha nettopp den til prest når vi skal ha
vår dåp, vårt bryllup eller begravelse i
vår familie. Hva gjør vi med det?

Det har vi tre snakket om, og bestemt oss
for hva vi vil. Det er: Vi har fastsatt
hvilke uker den enkelte skal ta seg av de
kirkelige handlinger og gudstjenesten.
Det kommer vi å tviholde på. For
begynner vi å gjøre unntak for noen, må
vi gjøre det for alle. Ellers gjør vi forskjell
på folk.

Vi ser for oss to unntak. Det ene er der
noen – ut fra Bibelen og bundet av sin
samvittighet – ikke finner det rett at
kvinner er prester i kirken. Da får vi sørge
for at en mannlig prest kan gjøre tjeneste.
Det andre gjelder vielse. Vielse er en
offentlig handling som leder inn i en
offentlig ordning, ekteskapet. Derfor er
det den prest som kirken har satt til å
gjøre tjeneste, enten det er meg eller en
vikar, som bør vie de som ønsker å vie
seg i Avaldsnes. Unntaket vi har åpnet
for – under tvil -, er at dersom det
aktuelle par har en prest som de er så
nært knyttet til ved slekt eller vennskap
at han/hun skal være med i bryllupet
etterpå, så kan de benytte han/henne.

 ah

Vi  hadde lyst å vite litt om bakgrunnen til
at Torfinn ville gjøre siviltjeneste hos oss,
og ba han skrive litt om seg selv.

Fullt navn er Torfinn Gaupås. Alder 20 år.
Jeg er født, oppvokst og bor fortsatt i
Kopervik.
Jeg er utdannet som IKT  Driftstekniker etter
1 års VK1 - IKT  kurs i Stavanger og 2 år som
lærling Karmøy Kommune.
I Avaldsnes menighet har jeg vært aktiv
siden jeg fylte 16 år. Jeg kjente litt til miljøet
her på forhånd, og trakk til Avaldsnes på
grunn av manglende tilbud og miljø i
Kopervik. Gjennom disse fire årene har jeg

vært aktivt med i kor, jeg har også deltatt i ungdomsklubben, speideren og
ungdomsmøtene.
Sivitjenesten min startet 13.11.02 i Avaldsnes Menighet. Jeg har delt tjeneste med 50% i
Menigheten og 50% i gospelkoret Voice of Joy. Min siviltjeneste er litt annerledes enn
vanlig tjeneste. Min stilling er Vokt-Arbeider. VOKT står for Volds- og
Konfliktsforebyggende arbeid blant ungdom.
I tjenesten i Avaldsnes jobber jeg som leder i Ungdomsklubben, Testimonia,
KRIK, Speideren og miljøarbeider i konfirmantarbeidet. Jeg ønsker å være en
miljøarbeider som kan bli en tillits- og ressursperson for ungdommen slik at alle kan
trives og at vi kan få bukt med mobbing og konflikter.
Tjensten min varer til 20.12.03 og jeg er glad for å være her. Jeg ser frem til et interessant
og meningsfylt år som sivilarbeider i Avaldsnes Menighet.

Sivilarbeider Torfinn

Løsning på Julenøttene
Løsningen er:
Bilde A: Kvalavåg bedehus             Bilde B: Steinbåten ved Rimi
Bilde C: Gruvearbeideren i Visnes   Bilde D: Minnestøtten ved Kirken
Bilde E: Håndtaket på Kirkedøren  Bilde F: Smeltehytten i Visnes

Den heldige vinner er: Tonje Hægland,  Fiskåveien 44
Premie, en fin tursekk, er avlevert        Vi gratulerer!

- notiser - smånytt - annonseringer - noti

Bedehuskretsene informerer
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- HÅP -
NY MUSIKAL FRA
TESTIMONIA
Lørdag 22.mars anbefales alle å
ta en tur til Karmøy Kino,
Kopervik.
Da er det på ny tid for musikal av
og med vårt eget Testimonia.
Det blir to forestillinger; kl.17.00.
og kl.19.30.
Årets musikal heter “HÅP”.
Sang, musikk, dans og drama, alt
dette vil være med på å få fram
musikalens tema.
Har du vært på tidligere
musikaler med Testimonia?
Hvis JA; da vet du at dette blir
bra. Vi har sett hva Testimonia har
fått til før, vi har latt oss
imponere gang på gang.
Det er god grunn til å glede seg,
dette skal vi ikke gå glipp av !!

- HÅP - musikal av og med
TESTIMONIA.
Karmøy Kino lørdag 22.mars,
kl.17.00. og 19.30.
60,- for voksne , 40,- for barn/
ungdom.

4 KOR PÅ EN
KONSERT !!
Søndag 30.mars er det på ny klart
for stor barnekorkonsert på
Karmel.
Det er Avaldsnes Barnegospel,
Håvik Barnegospel,
Avaldsnes Kirkes Barnekor og
Witness!!
som inviterer dere til konsert med
massevis av glad sang!
Hvert kor har sin egen avdeling og
så lager vi et kjempekor av alle til
slutt. Det blir et stort og flott kor!!
Dette vil du ikke gå glipp av, så;
VELKOMMEN til konsert søndag
30.mars kl.16.00.

- OPPLEVELSE
 MED “TRØKK” I
Witness!! og Testimonia startet
det nye året med et flott og
velykket samarbeid. Etter en
felles øvelse inviterte de til
konsert på Karmel.
Det var mange som fikk en fin
opplevelse denne søndags
ettermiddagen. Karmel var
fullstappet med glade, fornøyde
ansikter.   Testimonia sin danse-
gruppe åpnet konserten med et
flott danseprogram. Etterpå hadde
korene hver sin avdeling. Her var
det mye god og glad sang!
Konserten ble avsluttet med
felleskor.
For et kor; stort, flott og
kjempebra!!
Inviter oss gjerne til felleskonsert
igjen!!

iser - smånytt - annonseringer - notiser -

Vi gir en rose til ...........            Tordis Hebnes,

For hennes utrettelige
energi, lederevne og
ikke minst humøret og
den positive holdningen
hun viser som leder av
menighetskontoret.

Rose er avlevert!

Witness!! og Testimonia - kor med trøkk i
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Det må vel sies å høre til
sjeldenhetene at vi kan feire
ordinasjonsgudstjeneste i kirken vår.
Søndag 29.12.02 kommer således til
å bli stående som en merkedag både
for menigheten og Eldbjørg
Andreassen.  I glede og
takknemlighet til Gud fikk vi være
med på Eldbjørgs ordinasjon.  Vi
fikk oppleve at en ”ny” arbeider kalt
til tjeneste som menighetsprest i
Avaldsnes, ordineres til tjenesten på
apostolisk vis med bønn og
håndspåleggelse.

SØNDAG 29. DESEMBER 2002 –            

Ordinasjonen ble foretatt av biskop
Ernst Baasland.  I tillegg deltok
prestene Arne Haug, Anne Netland
og Geir Gundersen (Eldbjørgs bror),
menighetsrådsformann Kåre Vold og
Eldbjørgs mangeårige venninne Astri
Solheim med tekstlesing og forbønn.

Biskopen kom i sin tale inn på at
Eldbjørg ikke har fulgt den vanlige
utdannelsesveien for prester.  At hun

er kalt etter uvanlig ordning, viser i
følge biskopen at kirken trenger
videre resurser inn i prestetjenesten
enn teologiske studier.  Han
understreket at Eldbjørg med sin
bakgrunn har spesielle forutsetninger
for å fylle prestetjenesten.
Utdannelse og praksis som lærer,

kursholder i kommunikasjon og
diakoniarbeider, gir solid bakgrunn
for å vite hva det vil si å møte
mennesker.  Som formaning og
minneord fra biskopen ble det lagt
Eldbjørg på hjertet at hun som
spesialist på ledelse, har sin viktigste
oppgave i å føre folk sammen og
ikke være selvopptatt.  Hun skal
skape respekt og gjensidighet
mellom de som føres sammen.
Respekt er et vart ord som handler
om å ta folk på alvor; respekt for
den enkeltes utrustning.  Som leder i
kirken gis hun som oppgave å skape
fredens atmosfære.  Biskopen samlet
sin hilsen i ordene  fra 2. Tim. 1.
kapittel hvor vi minnes om å tenne
den Guds nådegaven som er oss gitt
og ikke bli grepet av motløshets ånd,
men åpne oss for sindighets,
kjærlighets og krafts ånd.

Slik Bergmann har formulert en
filmtittel : ”Nära livet”, tok også
Eldbjørg i sin preken fra Jesaias 63,

Reportasje: Alf Roald   Foto: Alf Roald og Kåre



7

       EN FESTDAG I VÅR MENIGHET !
utgangspunkt i å være nær.  På
samme måte som profeten minnes og
ser tilbake på nærvær i livet, gjør
også vi det.  På grunn av Herrens
nærvær kan profeten se tilbake på en
rik tid tross trengsel.  For oss har
Herrens nærvær fått en ny dimensjon
i den nye pakt.  At Jesus kom oss
nær utfordrer oss til å være nær våre
medmennesker.  Vi har en som hører
hvert sukk og hver bønn.

Som en understrekning av prekenens
budskap, sang Hilde Elise
Andreassen ”Se der Guds lam som
bærer verdens synder”,
akkompagnert av Marie Vistnes,
fløyte og Anne Dysjeland, piano.

Under gudstjenesten ble begge
kirkens orgler benyttet ved at vår
egen kantor Palmer Vistnes trakterte
hovedorgelet og kantor Julia
Harbrecht fra Skudenes hadde tatt
plass ved kororgelet. I tillegg bidrog
kirkekoret til å skape høytids-
stemning i kirken.  En høytid som
munnet ut i at vi fikk dele Herrens
legeme og blod sammen.

Og etter gudstjenesten fortsatte
festen rundt dekkede bord på
Karmel.  Deilig mat ble delt i godt
lag, og mange hilsener, fylt av
takknemlighet og varme, ble
overbragt ordinanden.  Samværet
ble beriket med flotte sang og

musikkinnslag av menighetens og
Eldbjørgs ungdommer!  Vi fikk også
demonstrert en del
hverdagssituasjoner i det
Andreassen-ske hjem mesterlig
fremført av Hilde Elise og Øyvind
med hjelpere.  De stilte spørsmålet
”Hva gjør mamma til en god prest ?”

Spørsmålet besvarte de visuelt ved å
skildre situasjoner som krever
engasjement, organiseringstalent,
pågangsmot, innlevelse og nærhet.

Deres klare konklusjon, etter å ha
fått latterdøren hos oss åpnet på vidt
gap, var : ”De som står henne nær
ser at hun har falt på plass!”

Denne konklusjonen vil
Menighetsbladet slutte seg til og
ønsker Eldbjørg lykke til i tjenesten
og Guds rike velsignelse over den
gjerning hun er kalt til !
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Prestens

Hjør
ne

Å være prest

Så har vi hatt ordinasjon i Avaldsnes igjen. Forrige gang var da Anne Netland ble vigslet til prest den 29. desember 1994 av biskop
Bjørn Bue. Presis 8 år senere var det ordinasjon igjen. Denne gang er det Eldbjørg Andreassen. Det artige er at nå en periode er det
nettopp de to som gjør tjeneste sammen med meg her i Avaldsnes. Selv ble jeg ordinert av biskop Fridtjof Birkeli i Oslo domkirke juni
1971.

Selv har jeg ikke vondt av å delta på en ordinasjon en gang i mellom. Heller omvendt. Nå møtte det meg igjen, mer nært enn til vanlig,
hva det vil si å være prest.

Det er så tydelig at jeg kan ikke gjøre min tjeneste til det jeg selv vil. Den er der før meg. Slik denne tjeneste igjen ble presentert for
meg og oss som var i kirken under ordinasjonen, gjennom det som ble lest fra Guds ord, det ordinanden lover og det vi ba om i kirken
for henne, er den tydelig definert. Mye tydeligere enn slik det framtrer i en vaklende kirke.

Min (og Annes og Eldbjørgs) tjeneste har ramme, retning og innhold, gitt i dette og i det vi forpliktet oss til:

· at du forkynner Guds ord klart og rent, som det er gitt oss i Den hellige skrift, og som vår kirke vitner om det i sin
bekjennelse, og forvalter de hellige sakramenter etter Kristi innstiftelse og vår kirkes orden,

· at du i sjelesorg og skriftemål drar omsorg for hvert enkelt menneske og bærer dem fram for Gud i bønn og påkallelse med
takk,

· at du trofast veileder og formaner til sann omvendelse, levende tro på Kristus og et hellig liv i kjærlighet til Gud og nesten,

· at du også selv av hjertet legger vinn på å leve etter Guds ord, og i studium og bønn trenger dypere inn i de hellige skrifter og
den kristne tros sannheter.

Ved å gå inn under dette, blir vi – i forhold til slik vi hadde det før vi gikk inn i denne tjenesten - betrodd et nytt og utvidet ansvar for
helheten i den menighets liv vi blir kalt til å gjøre prestetjeneste i, slik at det blir  sannheten om livet tro i kjærlighet. Der det ”klare og
rene” framtrer som det. Der det - ut fra dette - ligger en enhet og konsekvens bak det som sies og gjøres i menigheten, slik at det kan
bli forståelig hva det dreier seg om og skape holdninger i forhold til Gud og til hverandre.

Vi har ikke (lenger) ansvar bare for hvorledes vi kan hjelpe mennesker her og nå når livssituasjonen er vanskelig. Vi har ikke (lenger)
bare ansvar for å lindre symptomene, men også for sammenhengene og konsekvensene.

Det er ikke hyggelig å tenke på at det nettopp er i perioden mens jeg har vært prest at ekteskapet som den gode ramme om samliv og
foreldreskap har gått mer eller mindre i oppløsning i vårt land. Jeg er redd for at også vi prester er medskyldige i det fordi vi ikke har
tatt det ansvar vi har. Vi har latt oss fange av den enkelte situasjon uten å se helheten.

Tidsriktige blir vi aldri. Alltid vil det være noen som ønsker å henge oss fordi vi ikke er enig i det ”alle” synes er rimelig og fornuftig
for kirken i en moderne tid, hva enten det gjelder lære eller liv. Men vi er og skal være forpliktet et annet sted enn hos ”alle”, nemlig i
Bibelen/Guds ord og vår kirkes bekjennelse, slik vi har lovet det - og gjøre det gjeldende i Jesu navn. Det må vi finne oss i.

Jeg har fortalt det mange ganger. Jeg har kanskje skrevet det også. I min tidsplanlegger har jeg to avsnitt fra Guds ord som jeg har
satt der for å minne meg selv om målene for min prestetjeneste. De kom så nær igjen da vi var sammen til ordinasjon.

Det ene gjelder menigheten.

Efs 4,12-13  …. å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når fram til
enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele
Kristi fylde.

Det andre gjelder mer personlig:

2 Tim 4,2 - 5 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! For det skal
komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de
vil ha det som klør i øret. ….  Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og
fullfør din tjeneste.

arne
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Blad nr.2 -2003
11.februar kl.20.00:Red.møte
17. mars: Siste frist for stoff
01.april:I POSTEN

A V A L D S N E S
MENIGHETSBLAD

Barne- og ungdomsarbeid

Mandag: Jentespeider (2.hver uke) 5.klasse  kl.17.00 - 18.30
   Kontakt: Inger Johanne Stakkestad

              Guttespeider (2.hver uke) 6.klasse  kl.19.00 - 20.30
   Kontakt: Toralf Utvik/ Hans Olav Kvalevåg

Tirsdag: Avaldsnes barnegospel  3-8 år kl.17.00 - 17.45
   Kontakt: Gro Torunn Utvik
   Witness!! (kor) 5 - 7 klasse kl.18.00 - 20.00
   Kontakt: Siv Elin Hjelmaas

Onsdag: Håvik barnegospel 4 år-4klasse kl.17.00 - 18.00
  Kontakt: Åse Rasmussen
  Avaldsnes kirkes barnekor 3 - 7 klasse kl.14.00 - 15.00
  Kontakt: Palmer Vistnes
  Ulvunger (guttespeider)  4 - 5 kl. (2.hver uke) kl.18.00 - 19.30
  Gunn Indbjo Gjerde
  Barneforening Kvalavåg  1.klasse... kl.17.30 - 19.00
  Kontakt: Lina Hansen

Torsdag: Meiser ( jentespeider) 3-4 kl. ( 2.hver uke) kl.17.00 - 19.00
   Kontakt: Inger Johanne Stakkestad

               Klubb 78 (2.hver uke)  7 - 8 klasse kl.19.30 - 21.00
   Kontakt: Elsa Erland
   Gutteklubb ( ikke startet enda) 2 -4klasse kl.18.30 - 19.30
   Kontakt: T.Breivik

Fredag:   Testimonia (Tensingkor) fra 8.klasse.... kl.17.00 -
20.00

    Kontakt: Carola Utvik
    Ungdomsklubb              fra 8.klasse.... kl.20.30 -

.......
    Kontakt: Sigrid Dysjeland

Søndag:   Søndagskole  Avaldsnes  fra 3 år...... kl.11.00 - 12.00
    Kontakt: Marit Kristine Klastø

Håvik kl.11.00 - 12.00
    Kontakt: Turid Haugeberg

Kvalavåg kl.11.00 - 12-00
    Kontakt: Gunnar Kalstø

Visnes kl.11.00 - 12.00
    Kontakt: Odd Johan Olsen

Faste aktiviteter i
 Avaldsnes menighet

Vi må ha  alle disse frivillige  ledere  samt
barna i våre bønner!
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

Såmannssøndag

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Offer til Bibelmisjonen

Kirkekaffe

Kristi forklarelsesdag

Gudstjeneste kl.18 på Karmel

Vikarprest Anne Netland

Nattverd

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 02.03.03

Søndag før faste

Gudstjeneste kl.11

Menighetsprest Eldbjørg Andreassen

Dåp

Offer til Norsk Lærerakademi

Søndag 09.03.03

1.s.i faste

Gudstjeneste kl.11

Gudstj.leder Magne Nygård

Offer til Navigatørene

Søndag 16.03.03

2.s.i faste

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Nattverd

Offer til Kristenrussens misjonsprosjekt

Kirkekaffe

Lørdag 22.03.03

Testimonia oppfører sin egen musikal

i Kopervik kino kl.

Søndag 23.03.03

Maria budskapsdag

Gudstjeneste kl.18

S.pr. Arne Haug

Kretssekretær i KFUK/KFUM
Rune Engedal

Dåp

Speiderparade

Offer til Haugaland krets av
KFUK/KFUM

Søndag 23.03.03

Menighetens årsmøte.

Dette blir  på Karmel rett etter
kveldsgudstjenesten, ca kl.20.

Søndag 30.03.03

4.s.i faste

Gudstjeneste kl.11

Menighetsprest Eldbjørg
Andreassen

Taler fra NMS

Nattverd

Offer til NMS

Søndag 06.04.03

5.s.i faste

Konfirmantmusikal kl.18 på
Karmel

Offer til Avaldsnes menighet

Søndag 13.04.03

Palmesøndag

Gudstjeneste kl.11

Spr. Arne Haug

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

Kirkekaffe

MENIGHETSRÅDETS
MØTEPLAN VÅREN
2003:

15.januar, 12. februar,
12.mars, 9. april, 14.mai,
11.juni. Møtene er på
menighetskontoret kl.19.30,
og interesserte  kan ta kontakt
med kontoret for utlevering av
sakspapirer.

HUSK KIRKESKYSS
TELEFON
52 84 22 17

RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

Søndag 16.02.03

Søndag 23.02.03
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FAMILIENYTT:

DØPTE

22.12.02

Mikal Simonsen

Lars Abrahamsen Osmundsen

Mathilde Taranger Osmundsen

25.12.02

Adrian Eriksen

05.01.03

Amalie Haraldsen Mevik

Marie Breistein

DØDE

12.12.02 Per Larssen

23.12.02 Svein Tormod Stokke

07.01.03 Svend Østhus

13.01.03 Emma Therese Vikene

15.01.03 Astrid Lilleaas

ÅRSMØTE/MENIGHETSMØTE

Dette blir på Karmel bedehus søndag 23.mars, umiddelbart
etter kveldsgudstjenesten, ca. kl.20. Årsmelding fra
menighet/bedehuskretsene blir lagt frem til orientering.
Menighetsprest Eldbjørg Andreassen orienterer om
arbeidet med Naturlig Kirkevekst, og det blir enkel
servering. Saker som skal behandles på menighetsmøtet
må være menighetsrådet i hende innen 25.februar 2003.
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SAMVITTIGHETEN
Fra barneboka Småtroll i farta av Britt-Venke Oldebråten

Med tillatelse fra  Norsk Bokforlag A/S

Neste dag var hun spent da hun ringte på døra i huset der Knut Sørensen bodde. I hånden holdt hun en hvit konvo-
lutt.

Knut åpnet døra, og han så ut som et spørsmålstegn da han fikk se henne. Beate la konvolutten i hendene hans før

han fikk sagt et ord. Så løp hun ned trappa og ut av porten i fullt firsprang. Hun hoppet og danset nedover gata.

Nå følte hun at alt var i orden igjen. Slutt

Beate visste hva det betydde. Det var at den som tok imot tyvegodset var like
mye tyv som den som den som hadde stjålet det. -Småunger, sa Vilde, og sparket
en stein etter dem. Beate og Linn løp hjemover. Beate var sint på Veronica, men
mest på seg selv. Hvorfor hadde hun ikke sagt ifra med en gang? Stakkars Knut,
som hadde mistet pengene sIne, og som var blitt holdt for narr.

Mamma så at det var noe trist over Beate da de spiste middag. Hun smilte ikke
av morsomhetene som ble sagt ved bordet. Kanskje hun la seg for sent i går,
tenkte mamma. Etter at leksene var unnagjort, fortsatte Beate å være på

rommet sitt. Hun så ut av vinduet mens hun tenkte. Veronica hadde sagt at hun
var ei pyse. Ei pyse som ikke torde være med på å stjele andres penger. Ja,
tenkte Beate, jeg var ei pyse. Jeg torde ikke si fra når jeg visste at det var galt.

Hun gikk tidlig til sengs og ropte godnatt før hun slokket lyset. Det som hadde hendt, gnagde inne i henne. Hun an-
gret på det dumme hun hadde vært med på. Hvordan skulle hun komme over dette? Mamma skjønte at det hadde hendt
noe spesielt. Hun gikk inn og satte seg på sengekanten hennes. -Hva har du opplevd i dag? spurte hun, -er det noe du
har lyst til å snakke om? Beate sukket tungt.  -Det hendte noe dumt i parken, sa hun med trist stemme, -det går ikke an
å gjøre det om igjen.

Hun fant ut at det var best å fortelle mamma alt sammen. -Jeg har så vondt
her, sa hun og pekte på hjertet sitt. -Gud har gitt oss samvittigheten, sa
mamma, -det er den som gjør oss oppmerksomme på at noe er galt. Når vi
ordner opp i det, blir det bra igjen.-Men hva skal jeg gjøre? gråt Beate, -
pengene er rett og slett spist opp. -Det var leit, sa mamma, -faren til Knut
Sørensen er syk. De har lite penger. Beate snufset, og tenkte litt før hun
grep mammas hånd. -Hva om jeg ga Knut to hundre kroner av mine egne
sparepenger? spurte hun, -jeg kan heller vente to hundre kroner lenger på en
ny CD-spiller. Mamma så på henne. Det var egentlig urettferdig at Beate
skulle erstatte de stjålne pengene alene, men det var den eneste måten å
gjøre det på. Beate ble glad da mamma nikket på hodet.-Det er i orden, sa
hun og ga henne en klem, -du må selv bestemme hvordan du vil løse dette.
Beate sovnet med et smil om munnen.

Fortsettelse fra nr.5-02 -siste kapittel




