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ndakten

Vi har alle minner som  vi gjerne husker med glede. Jeg ser for meg de kvinner og menn som var på vei til møte
på det gamle Karmel bedehus. Et sterkt barndomsminne.
Etter en travel arbeidsdag hastet de av gårde. Noen til fots og andre på sykkel. Hvorfor nevner jeg dette spesielle minne?
Jo, fordi disse viste at de hadde behov for å høre om  Jesus. Og de ville også være sammen med andre, så vel i kirke som
på bedehus.

Jesus ble korsfestet for 2000 år siden.  På korset gikk han i døden for vår  skyld. Han banet veien for oss fram til himmelen.
Påskeunderet er for meg den største høytiden i året. Selv om det er en stund igjen til påske, vil jeg nevne påskesalmen
“Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid”. Denne salmen husker jeg helt fra barneårene. Når denne
salmen lød i skolestua dagene før påske, følte jeg noe spesielt. Skjærtorsdag vet vi at Jesus innstiftet nattverden. Det å knele
ved nattverdbordet er alltid godt for meg. Da vet jeg at Jesus er til stede. Han gir meg syndenes forlatelse, styrke og hjelp
til å leve for ham. Påskemorgen stod Jesus opp fra graven. Dette gir meg visshet om evig liv og at jeg en gang skal få møte
ham.

Har du som leser denne andakten, ennå ikke tatt imot Jesus som din frelser, så gjør det snart. Du synes kanskje dette er
vanskelig og at du er uverdig. Men husk at Jesus aldri har snudd ryggen til en ærlig søker. Be Jesus om  hjelp akkurat der
du nå er. Han hører deg, og da får du hjelp.

De som viste vei ...
Kristian Hausken Utvik har
andakten denne gangen.
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Det ble innledningsvis minnet om at
KERYX betyr herold, en som roper
ut et godt budskap.  Dette ble i sannhet
vist  også denne kvelden.  Det gode
budskapet ble sunget ut med glede av
inspirerte sangere.  Koret hadde satt
sammen et rikholdig konsertprogram
som spente over hele dets virke-
periode; noe gammelt, noe nytt og
ikke å forglemme utdrag fra korets
store prosjekter : ”Den store stjerna”,
”Livstreet” og ”Visst skal våren
komme”.

Konsertens ulike bolker ble bundet
sammen med at kormedlemmer gav
korte innledninger til neste avdeling.
Også her kom det fra at KERYX har
et klart mål med sin virksomhet.  En av
kormedlemmene sa at siktemålet var :
”å vitna om Jesus, kim han va’, kim
han e’ og det han har gjort for oss”.

Sofie Kristin Lande bidrog med lesing
av dikt fra Haldis Reigstads rike
lyrikkproduksjon.  Reigstad er for
øvrig en forfatter som KERYX har

hatt et tett samarbeid med, og som
hadde fått sin egen avdeling i kveldens
program.

Som vanlig ved sine opptredener i kirker
og bedehus i hele distriktet gjennom 20
år, ble koret også denne kvelden
innledningsvis dirigert av Sissel Andsnes.
Under fremførelsen av utdragene fra
korprosjektene overtok Steinar
Andsnes som gjestedirigent.  Sammen
med koret bidrog Steinar og orkesteret

FLOTT KONSERTOPPLEVELSE !
Søndag 25. januar feiret koret KERYX sitt 20-årsjubileum med en opplevelse av en ju-
bileumskonsert i Avaldsneskirken!  Her var det jubilanten selv som delte ut gaver til de
fremmøtte.

som var med i denne avdelingen, til en
fin opplevelse hvor mange av de
fremmøtte fikk vekket gode minner fra
fremførelsen av alle disse verkene.

Alt i alt var det en flott konsertkveld i
kirken!  Menighetsbladet har mange
med seg når vi overbringer en hjertelig
og ekte ment takk til KERYX for 20 år
i tjenesten som utroper av det gode
budskap!  Vi ønsker lykke til med de
neste 20 – både til Sissel og de andre!

6.-7.februar var denne flotte
Witness!!-gjengen på tur til Stord.
Det var et døgn med full fart!! Massevis
av lek, kos, sang og bittelitt søvn!!

Et kjempekjekt døgn var det, og med
dette bildet hilser lederne alle de supre
ungene og sier :

Witness!! på tur!!

1000 TAKK FOR TUREN!!
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NATURLIG KIRKEVEKST I AVALDSNES
Hvorledes går det?

Karmel Bedehus

    Kvalavåg Bedehus

Håvik Bedehus    Visnes Bedehus
Bedehuskretsene informerer

Faste onsdagsmøter kl.19.30

28.Mars: Norsk Gideon kl.19.30

02.-04. April: Bibelhelg – Sund og Kvala-
våg kretser. Talere er Klaus Muff og Svein
Bjarne Aase.

07.Mai: Basar, Bedehus /Normisjons
    foreningen kl.19

21.Mars: Normisjonen kl.19.30

28.Mars: Blå Kors kl.19.30

18.April: Indre Sjøm.misjonkl.19.30

02.Mai: Misjonssambandetkl.19.30

06.Juni: Israel kl.19.30

13.Juni: Avslutningsmøte
  for bedehuset kl.19.30

Møter hver 1 - 3 og 4 onsdag kl 19.30
Se annonser i Haugesunds Avis

04.Mars: Misjonssambandet

11.Mars: Indre Sjøm.misjon

18.Mars: Indre Sjøm-misjon

25.Mars: Sjømannsmisjonen

01.April: NMS

15.April: Normisjon

22.April: Karmsund ABR

29.April: Sjømannsmisjonen

Løsning på Julenøtter
Bilde A:.... 6.........................................Bilde E...3..................................

Bilde B:....10........................................Bilde F ...8.................................

Bilde C:.....1.........................................Bilde G:..5.................................

Bilde D:.... 7.........................................Bilde H:..2...........................
Ingen hadde alle rette, og det var nok engene på "vestsiden" , bilde F, som
var nøtten.  Da kan vi si takk for innsatsen, og ifølge moderne konkurranser
innby til Jackpot neste jul!

Siden høsten 2002 har arbeidet
med gudstjenestene stått i sentrum.
Det håper vi at alle har lagt merke
til. Målet har vært at guds-
tjenestene skal være inspirerende
og ekte fordi de er gode uttrykk
for fellesskapet med vår Gud og
Herren Jesus, eller en sterk og
nær innbydelse til å leve livet i
åpen kontakt med Gud.

Det startet med at vi tok en såkalt
menighetsprofil for halvannet år siden.
Den var utarbeidet på basis av svar på
en hel mengde spørsmål fra 30
personer i menigheten. Det var den
som avslørte at vi burde ta fatt i
gudstjenestene våre.

Nå er tiden inne for å ta en ny
menighetsprofil for å se om vårt
arbeid har ført til endringer.
Spørsmålsskjemaene er allerede ute
hos de som skal svare på dem, og vi er
spent på hva resultatet blir når de er
blitt vitenskaplig bearbeidet. Kåre
Smith Hegland vil på ny komme og
veilede oss om resultatet. Kanskje det
er nye sider ved menighetens liv vi bør
ta tak i, kanskje vi fortsatt bør
konsentrere oss om gudstjenestelivet.
Det er saker menighetsråd og stab bør
drøfte når den nye menighetsprofilen
foreligger. Og dere vil bli orientert.

ah

Utrustende lederskap

Nådegavebasert tjeneste

Engasjert trosliv

Inspirerende Gudstjenester

Funksjonelle strukturer

Livsnære grupper

Behovsorientert evangelisering

Varme relasjoner

Den "gamle" menighetsprofilen for Avaldsnes:

(Merk: grafikken ovenfor er noe unøyaktig, men de innbyrdes relasjonene er korrekt gjengitt.
Jo lenger mot høyre søylene rekker, jo mer fornøyde var respondentene med Avaldsnes

menighet på søylenes respektive områder.)
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- notiser - smånytt - annonseringer -

VARMEN (KULDEN) I KIRKEN

Alle har nok lagt merke til at
temperaturen i kirken kan være i
kaldeste laget av og til! Det er ikke
strømsparing som gjør dette, det er
rett og slett vanskelig å få opp
temperaturen, selv om vi kobler inn
opptil 60 kW.

Ovnene i benkene er blitt ettersett og
reparert, og vi har kjøpt inn to
gassovner som gir til sammen 8,5 kW.
Det arbeides også med å teste det
elektriske anlegget for å se om det er
i orden. Så kjære menighet – kle dere
godt og hold ut!

TELESLYNGEN
Det er noen som har sagt til oss at
teleslyngen i kirken ikke fungerer slik
som den skal. Kontrollknappen for
teleslyngen lyser, og det skulle bety at
den er i virksomhet. Dersom de som er
avhengige av høreapparat ikke får inn
lyden på skikkelig måte, vil vi på menig-
hetskontoret gjerne få tilbakemelding
om det slik at dette kan bli rettet på.

ELDRETREFF VÅREN 2004:
Kvalavåg bedehus 13.mars

Visnes bedehus 3.april

Karmel bedehus 8.mai

Håvik bedehus 5.juni

….i stor takknemlighet for den kjempejobben
han gjorde som sivilarbeider i menigheten
vår!!!  Gjennom disse 13 månedene var han en
bærende faktor på mange områder i menig-
hetens ungdomsarbeid ; - uten å telle timer i
forhold til regelverk for sivilarbeidere.  Stor
takk også for at vi fortsatt nyter godt av hans
engasjement som leder i Krik og medarbeider
i ungdomsklubben og i ungdomsmøtene og
litt til!

Rosen er avlevert og takken overbrakt!

Gratulerer!

� vi gir ei rose til � Torfinn Gaupås

KONSERTER I OLAVSKIRKEN PÅ AVALDSNES

Søndag 21. mars kl. 19.30: «Double - Dutch»
Fransk og tysk barokkmusikk for fløyte og orgel med 2 unge hollandske damer. Det er Wilma
Broekhuisen - Sijbrandij og fruen til organisten i Sand, Alie Hamberg som spiller. De har
studert  sammen på musikkhøyskolen i Zwolle  hvor de spilte mye sammen.

Wilma Broekhuisen har bred erfaring som utøvende musiker og kammermusiker i tillegg til
egen elevpraksis i Nederland.

Alie Hamberg har diplomeksamen for orgel og jobber nå som organist og distriktsmusiker
i Suldal kommune.

Tirsdag 6.april kl. 19.30: Pasjonskonsert

med tenoren Henrik Hundsnes fra Tysvær, Bernhard Gismervik, fiolin og Palmer Vistnes,
orgel. Henrik Hunsdnes har sin virksomhet i Oslo og blir et nytt bekjentskap her på
Avaldsnes. Han kommer bl.a. til synge arier fra pasjoner av Bach og Handel.

0nsdag 14. april kl. 19.30: Orgelkonsert
med den kjente konsertorganisten Bernhard Bartelinck fra Nederland. Han har passert de 70
år, men er fortsatt en dyktig organist. I tillegg er han en god Norges venn. Han har kun 2
konserter i Norge denne gang. Den andre er i Stavanger domkirke.

2. pinsedag 31. mai kl. 20.00: Konsert
med Tore Ljøkjel, saksofon og Oscar Jansen fra Norheim, piano. De hadde en stemningsfull
konsert  her for 2 år siden, som gjorde sterkt inntrykk på folk

  - er det klart for vårens store barnekorkonsert i Avaldsnes menighet.
Avaldsnes barnegospel, Håvik barnegospel,  Avaldsnes kirkes barnekor og

Witness!! inviterer til konsert på Karmel, Avaldsnes.

ÅRETS BARNEKORKONSERT !!
 Søndag 14.mars kl.16.00

VELKOMMEN PÅ KONSERT
SØNDAG 14. MARS KL.16.00 PÅ KARMEL, AVALDSNES !!
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Fra julefestene ...

i Visnes ...

3. juledag hadde vi stor familiejulefest på
Håvik Bedehus.  Det var masse barn og
voksne samlet til en fin stund.

Håvik Barnegospel v/Åse, Petter og Liv
Olèn beriket festen med sang.

Sofie Kristin Lande samlet barna rundt seg,
og de var veldig flinke mens Sofie fortalte

om hyrdene på marken og om Jesusbarnet
som ble født.  Du kunne høre en knappenål
falle; så stille var det.  Så var det gang rundt
juletreet.  Orkesteret var på plass og spilte
og sang mens resten gikk rundt treet.

Dernest ble det servert deilige kaker og kaffi
i det nye rommet i kjelleren; for ikke å

... og i Avaldsnes Idrettslag
Søndagen før jul hadde Idrettsskolen i
Avaldsnes I.L. juleoppvisning. Alders-
gruppen 6-8 år fekk dermed muligheten og
vise sine foreldre hva de hadde lært i
høstsemesteret.

Idrettsskolen i Avaldsnes består av unger
fra 6 til 10 år fordelt på 8 forskjellige grupper.
Totalt deltar i overkant av 200 unger på
denne aktiviteten som vinterstid består for
det meste av innendørsaktiviteter i Håvik-
hallen.

Norvald Kaldheim

på Håvik ...

... hvor festen samlet fullt hus,
med juleandakt, kaffesnacks,
gange og leker rundt juletre i to
omganger.

(v) gang rundt juletreet hører
med ...

... og det gjør godteposer også
(h)! Her er det mye spennende
å finne! Dette er nok et av de
bildene som forteller mer enn
tusen ord ...

(v) Sofie Kristin Lande har grepet
om de små ...

(h) Håvik barnegospel med sin
dirigent Liv Olén Skorpe Sjøen.

forglemme flotte godteposer.  Etterpå var
det mer juletregang der alle smilende og
glade sang om Jesus som kom til vår jord som
et lite barn.

Turid takket alle for en fin fest og ønsket vel
hjem!

Bjørg Østevik
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Etter begravelsen tok vi affære, vi forhørte
oss rundt og fikk kontakt med et barnehjem
som kunne ta imot Då på dagen. Dette var
et mottaksbarnehjem, eid av staten, og
det er der Då er nå. Då ville ikke på noe
barnehjem og de ansatte måtte holde han

grøntområder. De har blant annet en
fotballbane, en fiskedam, og mange trær å
klatre i der.

Men det var lite leker og -- enda viktigere --
få ansatte. En voksen har ansvar for en 40-50
barn. De ansatte fortalte meg at Då var litt
rampete. Han var jo skarpere enn de andre og
derfor også mer rampete, sa de.

Jeg synes ikke det er noe rart at han er
rampete fordi det for en gutt som har klart seg
selv hele livet må være vanskelig å innordne
seg regler og rutiner.

Planen framover

Jeg ønsker å følge opp Då videre, målet er å

Hvordan har DÅ det?

igjen med makt da Dag og jeg dro. For første
gang siden jeg ble kjent med Då, grein han -- han
hylskreik da vi gikk.

Ikke glemt

Etter en måned fikk jeg lov å besøke han. Jeg var
veldig spent på om han ville avvise meg totalt,
eller om han ville bli glad for å se meg. Jeg hadde
ikke trengt å bekymre meg, da Då såg meg så
kom han springende og heiv seg rundt halsen
på meg.

Fint område, få ressurser

Då har det godt nå. Han har fått mange venner.
Han bor i et koselig hus sammen med 50 andre
gutter. Til sammen bor det 125-150 barn der.
Barnehjemmet ligger landlig til med store

Då på fanget til "vår" misjonær
Anne Storstein Haug.

Då bor på dette barnehjemmet nå.

Hei! Pappa fortalte meg at mange i Avaldsnes menighet lurer på hvordan det går med Då. Då er gutten jeg
skreiv om i Avaldsnes menighetsblads julenummer.

Anne Storstein Haug, misjonær i Bangkok i Thailand, har skrevet brev til oss:

besøke han en gang i måneden, og da kanskje
gjøre noe formingsaktiviteter sammen med
han og vennene hans.

Takk for at dere bryr dere

Vennlig hilsen

Anne Storstein Haug

Jeg ble kjent med Då for snart et år siden.
Då på 10 år, som er foreldreløs og som
inntil november i fjor bodde under
motorveien i nærheten av Lovsangs-
hjemmet.

Mens Då bodde der, kom han daglig til
Lovsangshjemmet. Her deltok han på de
ulike aktivitetene vi hadde. Han fikk også
mat hos oss, han dusjet hos oss og vi
vasket klærne hans.

Bestemor

To måneder før jul døde bestemoren hans,
som var eneste slektning utenom to sterkt
narkomane tanter. Bestemoren bodde på
en benk under samme motorvei; hun var
syk og senil.

Presten i menigheten vår, Dag Johannes-
sen, og jeg deltok i begravelsen. Det var
en trist dag. I følge buddhistisk kultur
skal en begravelse vare i minst tre dager;
i dette tilfellet ble begravelsen gjort unna
på en dag. Og Dag og jeg, vi som hadde
møtt bestemoren en gang, ble de viktigste
personene den dagen; det var vi som
overleverte gaven til tempelet.

På barnehjem

40 kyr for Annbjørg
Annbjørg Utvik , 11 1/2 år gledet seg nok
ekstra mye til sist juleferie. 2. juledag reiste
nemlig hun og familien hennes på ferie til
Kamerun i Afrika. Tante Carola og onkel
Toralv (Utvik), som for et år arbeider for det
Norske Misjonsselskap i Kamerun, var de
heldige som skulle få besøk. For Annbjørg
sin del kunne reisen fått ganske så stor
betydning; foreldrene hennes ble nemlig
tilbudt 40 kyr for henne !! I bytte måtte
Annbjørg blitt ei veldig ung kone til en
afrikaner som nok synes det hadde vært
stas med ei så lys og fager kone !! Heldigvis
ble det jenta og ikke 40 kyr som fikk være
med hjem på flyet !! Annbjørg hadde en
flott ferie og vi i menighetsbladet har bedt

henne skrive litt om opplevelsene fra Kamerun.

 - Til nyttår reiste vi til Kamerun og besøkte
tante Carola og onkel Toralv. Vi fikk låne en
leilighet som ligger rett bortenfor deres. Tante
Carola er lærer og rektor på den Norske skolen
på misjonsstasjonen. Søstrene mine, Sigrid og
Anne-Sofie og jeg fikk være med som elever en
dag. Det synes vi var så kjekt at vi ville gå en dag
til !! Det forsto ikke tante, for hun mente at når
vi hadde ferie så måtte vi vel ikke gå på skolen.
På skolen lærte vi om fly, spilte data, hadde gym,
lekte og bada !! Nyttårsaften feira vi med
fakkeltog og stjerneras. Det var nemlig noen
som hadde det og alle ungene fikk hver sitt. Det
var noen som hadde en rakett også, men den
fikk de ikke opp !! Vi reiste også på busstur for

å gå på safari. Vi fikk oppleve mye og så
mange ulike dyr bl.a.  mange sjiraffer (over 60
stk.), apekatter, antiloper, villsvin og
elefanter. På bussturen så vi noe som lignet
på snø !! Det var bomull. Den vokser som
blomster og blir plukket og lagt i store hauger,
sånn som på bildet. Jeg hadde mange kjekke
opplevelser i Kamerun – eller som lillebroren
min, John-Ola sa: “Kjekke fre-i !!”.
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TA EI HELG I  FJELLET!
Torvastad KFUK/M eier en hytte i
Maldal litt opp i fjellet på østsida av
Saudafjorden, langs veien fra Sauda til
Vanvik. Hytta ligger ved et vann i Maldal
– et flott sted med tre gamle gårder og
noen få hytter.  Maldalshytten ligger 30-
40m fra en lite trafikkert vei.

Hytta ligger i flott turterreng til alle
årstider. Om vinteren er veien kort til
Svandalen skisenter med alpinanlegg.
Etter en halv times kjøring fra Maldal
ligger Slettedalen, hvor der er mange
kilometer med oppkjørte tur- og
langrennsløyper. Ellers kan man gå
direkte fra hytta  opp til høyfjellsterreng
med mange flotte topper. Rundt hytta
og nedover mot Saudafjorden er det

fin, ofte uberørt blandingsskog som
egner seg godt til småturer vår og høst.
Ellers er det om sommeren flott å gå til
Maldalstølene og videre i storslått
fjellterreng. Hytta ligger ved et vann
med mye ørret, og vi har naust og båt
og lov til å fiske. Hytta ble bygget på
50-tallet, men er blitt kraftig renovert
de siste 10-15 årene, bl.a. ved å få
elektrisk strøm. Hytta har plass til 20-

25 gjester, men er også grei å bruke
for familier. Hytta kunne gjerne vært
brukt litt mer, særlig vår og høst står en
del helger ledige. Kanskje er det mange
som ikke er oppmerksomme på denne
muligheten til flotte naturopplevelser
og godt sosialt samvær foran peis-
ovnen. Mange medlemmer innen
avdelinger i Haugaland krets av
KFUK/M er nok kjent med hytta fra
før, og er velkommen til nye besøk.

Overnatting på hytta koster kr. 75
pr. person pr. natt, og ikke mer enn
250 kr. pr. familie. Er du interessert,
kan du ringe Einar Vikingstad;
telefon 52 83 90 98.

VELKOMMEN TIL MALDAL!

Hva er familiespeiding?

Rett og slett muligheten for hele familien
å være speidere sammen. Vi driver med
speideraktiviteter (som kan være så
mangt) og inviterer hele familien til å bli
med. Aktiviteten blir lagt til helgene. Det
kan være en overnattingstur eller kanskje
bare en tur etter gudstjenesten på
søndag formiddag.

Hvorfor familiespeiding på Avaldsnes?

Grunnen til at vi tente på idéen, var at
den gjengen av jenter som er med i
speideren på Avaldsnes er en veldig
aktiv gjeng. I tillegg til speideren er
mange med i et par kor, de går på
musikkskolen, korps og idrettslag. Vi
tenkte stakkars jenter, – og stakkars
foreldre, – de må jo aldri ha tid til å være
sammen ... Så da vi hørte om fenomenet

familiespeiding, tenkte vi at det kunne
være en aktivitet som kunne hjelpe
familiene til å gjøre noe sammen, og
ikke bare hver for seg.

Mange familier har jo gjerne et ideal
om å komme seg ut i skog og mark i
helga, og kanskje et slikt tilbud kan
hjelpe oss å realisere ”frilufts-familie-

drømmen”.

Samtidig er det i regi av speideren, og
åpent for alle som skulle ønske å delta.
Det er ikke en lukket og privat samling
venner som drar av gårde. Ingen trenger
å føle at de trenger seg på. Her er alle
velkomne.

Hva med de speiderne som har
familie som ikke ønsker å være med?

Dette kan være et problem. Disse
speiderne er selvsagt også velkomne
til å være med selv om resten av familien
skulle prioritere annerledes. Men vi
håper heller at familiespeiding kan være
et tilbud som gjør at familiene føler seg
inkludert og ser det som en mulighet til
å gjøre noe kjekt sammen.

Familiespeiding, - siste nytt innen speiding!
Det skjer mye på speiderfronten. En viktig ting som har skjedd med de to speiderforbundene, Norges KFUK-
speidere og Norges KFUM-speider, er at de nå (fra oktober 2003) er slått sammen til ett felles forbund: KFUK-
KFUM-speiderne. Her på Avaldsnes har ikke dette fått så store praktiske konsekvenser ennå. Vi har
fremdeles to adskilte speidergrupper for jenter og gutter. Men nå ønsker jentene å dra i gang noe som kalles
familiespeiding.
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Prestens

Hjørne

Et foredrag jeg hørte for noen år
siden, hadde overskriften: Beveger vi
oss mot templet igjen? Det var Oskar
Skarsaune som holdt det. Han er
professor ved Menighetsfakultetet. Han
hadde vært i Asia som gjesteforeleser,
og under oppholdet der hadde den
grunnleggende forskjell mellom tempel
og menighetshus slik våre kirker er det,
slått han.

Flere av dere som leser dette har
også vært i Asia, og vært i templer for å
se og oppleve dem. Dere har sett det
samme: Tempelet er gudenes eller
åndenes hus. Når mennesker trer inn i
tempelet gjør de det som gjester i gudenes
bolig. Tempelet er ikke for mennesker.
Derfor er det heller ikke bygget for å
huse noe vi kunne kalle en menighet.

Til tempelet kommer folk når de har
et ærend. De kommer enkeltvis, eller
parvis eller som familie, eller som
idrettslag for den saks skyld. Målet er å
få guddommelig bekreftelse og hjelp og
velsignelse i en bestemt sak, som i
forbindelse med fødsel, ekteskap, en ny
jobb, et bilkjøp eller hva det nå er en
gjerne vil ha hell og lykke over.

De går i tempelet når de har noe der
å gjøre. De kommer med sine blomster
eller andre gaver og med sine bønner slik
Ragnhild og jeg så det til overmål da vi
var i Thailand – ikke minst knyttet til de
mange åndehusene.

Tempelet er ”tolerant”.

Templet ber deg ikke om å
forandre din livsførsel, den
krever ingen regelmessig tem-
pelgang, det legger seg ikke
opp i hvordan du lever til daglig
– templet ber deg ikke omvende
deg, men det møter deg med sitt

Av vår sokneprest Arne Haug.

TEMPEL ELLER
MENIGHETSHUS

Jeg har i det siste vært med på et kurs som heter KRISTENDOM PÅ
ROGALANDSK, og prøvd å se nærmere på hva som skjer med kirken i vår
del av landet fra forskjellige synsvinkler. La meg presentere en av dem til
ettertanke.

tilbud om velsignelse og hjelp
ved livets overganger, livsritene,
årets høytider, de nasjonale
merkedager.

Slik sa Skarsaune det. Han mener
tydeligvis at det ser ut som om det er som
tempel mange møter kirken i dag. Den er
der når vi trenger den – og det er godt at
den er der med velsignelse og hjelp, men
den har ikke noe med å vente noe av oss
ellers, verken når det gjelder tro eller liv.

Om folk forteller hvor godt det gjør å
komme til gudstjeneste eller benytte seg
av de kirkelige handlinger uten at de
knytter det opp til at dette er et uttrykk for
det å leve i tro til Jesus, i hans menighet
på jord, da spørs det om de ikke opplever
kirken som et tempel, og ikke som det den
faktisk er: Huset hvor Guds familie, Jesu
menighet har sitt ”hus og hjem”.

Skarsaune holdt dette foredraget for
prester. Han avsluttet slik:

Vi er i utgangspunktet hyrder i
en … menighet, forpliktet på et
bestemt budskap og en bestemt
etikk: men vi tjenestegjør i et
tempel, der tempelbesøkerne
stiller med krav og forvent-
ninger om at vi stiller opp på
tempelets premisser; at vi lar det
private være privat, at vi ikke
legger oss opp i private
trosforestillinger, og enda
mindre legger oss opp i folks
livsførsel, som moderne menn-
esker – mirabile dictu – faktisk
også oppfatter som svært privat.
Det ser ut for meg til å være
utfordringen vi står midt oppe i.

Hva så?

arne
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

HUSK KIRKESKYSS
TELEFON
52 84 22 17

RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

GUDSTJENESTELISTE

Søndag 29.02.04

1.s.i faste

Gudstjeneste kl. 11

S.pr. Arne Haug

Tale ved Modgunn Brynjelsen

Dåp

Offer til Norsk Lærerakademi

Søndag 07.03.04

2.s. i faste

Gudstjeneste kl. 18

S.pr. Arne Haug

Nattverd

Offer til menighetsarbeidet

Søndag14.03.04

3.s. i faste

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Speiderparade

Offer til KFUK-KFUM speiderne

Søndag 21.03.04

4.s.i faste

Gudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug

Nattverd

Kirkekoret

Offer til Kristenrussens misjonsprosjekt

Søndag 28.03.04
Maria budskapsdag

Familiemesse kl.11

Men.prest Eldbjørg Andreassen

Dåp

Avaldsnes kirkes barnekor

Offer til For Livsrett og Menneskeverd

Søndag 04.04.04
Palmesøndag

Gudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug

Tale ved Klaus Muff

Dåp

Nattverd

Kvalavåg musikkor

Offer til menighetsarbeidet

Karmøy folkehøgskole inviterer til
studietur til Madagaskar i høst – og
denne gangen er det ikke skolens egne
elever som skal ut og reise, men folk fra
skolens nærområde pluss andre interes-
serte. Studieturen arrangeres i samarbeid
med Ravinala Reiser, og reiseledere blir
tidligere Madagaskar-misjonær Helge S.
Gaard og John Kristian Hausken fra
folkehøgskolen.

Skolen har gode erfaringer med studie-
turer til ulike land i Europa, blant annet i
Frans av Assissis fotspor, pluss flere
vellykkede turer til Kina. Men dette blir
første turen til Afrika, og det blir også
første turen med fokus på misjon. Det
meste av turen blir lagt nede på østkysten,
Farafangana, Vangaindrano og selv-
følgelig noen dager i Antananarivo og
Antsirabe.

- Vi ønsker at deltakerne skal få oppleve
litt av resultatene av norsk misjonsarbeid
siden 1867, ikke minst menighetene på
østkysten, der det ikke har vært misjo-
nærer de siste årene. Vi ønsker også å
møte den største vekkelsesbevegelsen

som har sitt utspring i Ankaramalaza.

I tillegg vil de selvsagt få møte
Madagaskars fantastiske natur med
eksotiske strender, tropisk regnskog
og det unike dyre- og plantelivet. De
vil få møte gassisk gjestfrihet og
kultur, og  et glimt av det moderne
Madagaskar med storbyliv og
shopping.

- Vi  håper og tror at studieturen vil
tenne en sterk misjonsglød og
engasjement hos deltakerne, sier
reiselederne som ber interesserte om
å ta kontakt med dem eller folke-
høgskolen for mer informasjon.

Karmøy folkehøgskole arrangerer studietur til Madagaskar

Reiseleder Helge Gaard.
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FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:

     DØPTE

30.11.03

Tor Einar Samuelsen Hansen

Jonas Skår Kvilhaug

Mikal Haavik Dale

Thea Håland Uglum

Eive Digernes

14.12.03

Tage Høvring Svendsen

David Haaland

25.12.03

Birk Matteus Bårdsen

Marius Sandmo Hagenberg

Selma Stelander Skeie

28.12.03

Sebastian Stendahl

DØDE

19.12.03 Beate Kolstø

28.01.04 Olav Severin Kolstø

30.01.04 Sofie Karlsen

04.01.04

Jonas Huglen Rovik

Johan Vegner Thorsen

Oliver Sandslett Sund

Cecilie Kallekodt-Fjetland

Emma Haastø Toth

Katrine Sørvaag

18.01.04

Martin Jacobsen-Flåten

Sander Thuestad Jakobsen

STADFESTELSE AV DÅP

30.11.03

Elina Haavik Dale

MØTEDATOER FOR MENIGHETSRÅDET

25. februar,

31. mars,

5. mai,

16. juni.

Møtene er på menighetskontoret kl.19.30, og er åpne for alle
i menigheten. Interesserte kan ta kontakt med kontoret for
utlevering av sakspapirer.



Dette er et særdeles viktig arbeid
som vi ikke får dekket over
kirkebudsjettet.  Det må finansieres
over menighetens givertjeneste.

Indre og ytremisjon er like viktig.
Bibelen sier vi skal gi 10 % av vår
lønn til arbeid for Guds rike.  Egentlig
tilhører alt Gud, men vi får beholde

BEHOV FOR NY GIV I GIVERTJENESTEN

90 % selv.  Det er behov for kr. 20 000
pr. mnd.  Pr. i dag kommer det inn 7500,
det er altså nødvendig med 12500
ekstra.

Menighetsrådet har startet en ny offensiv
får å få inn disse midlene gjennom den
faste givertjenesten.  Eldbjørg  Andreas-
sen illustrerte dette på gudstjenesten 25.

januar.  Hun laget en søyle som viser
hvor vi står i dag og hvor mye vi trenger
for å nå målet.  Hver røde kule
symboliserer kr. 50 pr. måned (bildet).

Menighetsrådet håper at flere i
Avaldsnes menighet vil melde seg som
faste givere for å sikre at vi fortsatt kan
ha diakoniarbeider i vår stab.

Hvor er vi?
Kakediagrammet nedenfor viser
hvordan vi lå an da våroffensiven i
givertjenesten startet:

Målet vårt på en fast giversum på kr.
20 000 i måneden symboliseres av
hele "kaken".

Det lille, lyse kakestykket viser hva
vi får inn i faste bidrag i begynnelsen
av februar 2004; kr. 7 500.

Det store, mørke stykket represen-
terer økningen på kr. 12 500 vi må ha
for at målet på kr. 20 000 i måneden
skal oppnås.

Prosentvis dreier det seg om en økning
på 167% fra dagens nivå.

Menighetsprest Eldbjørg Andreassen i Olavskirken 1. februar 2004; her
sammen  med "nedtellingssøylen" for givertjenesteaksjonen.

For å kunne ansette ny diakoniarbeider til høsten trenger menigheten et løft i givertjenesten.  Diakoni-
arbeideren skal drive omsorgsarbeid for alle aldersgrupper.

Vil du bli giver?  - Slik begynner du:
Ta kontakt med menighetskontoret
(tlf. 52 84 21 55) og spør etter
Tordis Hebnes, vår daglige leder, for

en uforpliktende samtale. Hun kan svare
på evt. spørsmål du måtte ha, og gir de
opplysningene du trenger for å starte

opp som giver.

Velkommen som fast giver i Avaldsnes
menighet!


