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n d a k t e n

VARER JULA HELT TIL PÅSKE?

Det kan kanskje se slik ut, når vi skrivende stund tar en tur rundt på bygda, og ser  julepynt og julelys både innedørs og utendørs
lenge etter at den tradisjonelle "trettende dag jul" er forbigått!    - At en ikke blir lei av all julepynten - spør mange seg.  Men der er
kanskje et svar; kanskje kvier en seg for å pakke bort dette som fremmer så mange minner - koselige minner - minner som har satt
seg i sinn og sjel - minner som får en til å tenke.  Tenke på hva julen betydde før, når en var barn - eller når en selv hadde små barn
som en fortalte julehistorien til - og gleden i små barneøyne som glitret i kapp med juleglitteret og lysene.

 Da - plutselig - blir ikke julen bare en "utenpå" jul, eller en utendørsjul. Da blir plutselig julen en "innenpå" jul - en jul som betyr
noe - en jul som gir en noe - noe godt. Noe godt fra en god far i himmelen - en far som av alt det han har gjort så gjerne vil ha det
fineste han skapte - mennesket - tilbake til der det hører hjemme - nettopp hos  Gud vår Far. Vi får en trygghet og en ro når vi ser
hvilken frelsesplan han lagde for dette formålet. Vi kan ikke annnet enn bli overveldet av den kjærlighet og nåde han viste oss den
nå vel overståtte juletiden, og - ikke minst - viste oss hvilket offer han var villig til å gi for å fullføre planen sin. Og hva tid skjedde
det ? Jo, nettopp i påsken. I påsken er julen fullendt. I påsken har julens budskap gitt deg og meg og alle som vil tilgang til nådens
trone!

Det er nå opp til oss selv om vil ta imot julens budskap og påskens offer og seier som en personlig gave fra Gud til oss gjennom
han som ble selve budbringeren - og offeret - Jesus Kristus.
 Og gjør vi det - altså tar imot denne gave - så varer ikke jula bare til påske - men hver dag i vårt liv!

Er det slike tanker som får  deg til å ha julepynten hengende litt lenger en folk flest - så la den bli hengende - i Jesu navn!

Odd Johan
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ARNE HAUG SLUTTER SOM PREST I AVALDSNES
Arne går over i pensjonistenes rekker i
midten av mai. Det er da en selvfølge at
vi i menighetsbladets redaksjon vil ha et
ord med vår kjære prest gjennom 14 år i
denne forbindelse. Og vi spør:

- Nå, når du skal slutte som prest, Arne,
skal du vel reise østover og tilbringe
glade dager rundt Mjøsatraktene?

- Neida. Jeg - eller vi - har tenkt å fort-
sette i Avaldsnes menighet, og leve som
medlemmer i menigheten her.

- Som du sa i kirken nylig, vil du være
med i menighetsfelleskapet. På hvilken
måte da?

- På samme måte som de andre, blant
annet i husfellesskap, som jeg har veldig
tro på. Jeg vil gjerne være med videre i
dette med Naturlig kirkevekst som jeg ser
er et viktig ledd i utvikling og vekst i den
kristne menighet.

- Når du ser deg tilbake - hvordan har
du opplevd tiden i Avaldsnes?

- Det har jeg sagt flere ganger, også i
menighetsbladet, at Avaldsnes er en god
menighet å leve og arbeide i. Her er gode
medarbeidere, gode venner og et godt
miljø. Jeg er mer redd for situasjonen i
Den norske kirke med dens lederskap.

- Fikk du en eller annen form for kultur-
sjokk med hensyn til omgangstone eller
dialekt eller slike ting?

- Ikke i det hele tatt! (Den kom kjapt). Jeg
har vært prest på Vestlandet det meste
av tiden. Kona er fra Røvær, så jeg kjen-
ner miljøet her like fra begynnelsen av
1960 åra, Også samspillet og spenningen
mellom bedehus og kirke er noe jeg har
levd med hele livet.

- Hva så du for deg av ting som kunne
gjøres bedre da du begynte som prest i
Avaldsnes?

- Jeg prøvde - sammen med menighets-
rådet - å se de mulighetene vi hadde. Vi
fikk tenkt tydelige tanker om forholdet
mellom kirke og bedehus, og skrevet dem
ned. Vi kom i gang med fast givertjeneste.
Den har gjennom årene gitt oss handlefri-
het når det gjelder å knytte lønnede med-
arbeidere til oss. Vi har fått et nett med
grendekontakter som avslører at menig-
heten bryr seg om dem som bor her, i
glede og sorg.

- Mener du at du har bidratt med og fått
til dette?

- Jeg har vært med på det, men det er sam-
arbeid som har gjort at vi har fått det til.
Det har vært veldig kjekt å være med på

det.

- Hva tid følte dere dere hjemme i Avalds-
nes?

- Det var ganske fort. Vi som familie ble
tatt veldig godt imot, og ungdommen tok
imot vår ungdom på en flott måte. Vi fikk
ganske snart gode venner - som fortsatt
er gode venner - og som vi fortsatt øn-
sker å ha som venner.

- Hva mener du om ungdomsarbeidet i
menigheten?

- Ungdomsarbeidet har hatt sine opp- og
nedturer gjennom årene. Nå er det en
positiv utvikling som skyldes aktive og
motiverte ledere. Men det er alltid
usikkerhetsmomenter. Arbeidet er så
personavhengig. Det er alltid en utfor-
dring å få nye ledere til de forskjellige
alderstrinn. Det bør være en bønne-

oppgave for oss alle.

- Kan vi få lov til å si at dine 14 år som
prest i Avaldsnes har vært en rik tid både
for deg og oss i menigheten?

- For meg har det vært en spennende og
utfordrende tid. Jeg kunne ikke fått det
bedre et annet sted, når jeg gjør tjeneste i
en stats- og folkekirke som vår kirke er det.

- Helt til slutt, Arne, hva er dine ønskemål
nå i pensjonstiden?

- Jeg kommer fortsatt til å være arbeidsvei-
leder for prester. Og jeg vil fortsatt være
med i arbeidet i Guds rike både her og der.
Jeg kommer nok - blant annet - til å si noe
mer «Ja» til oppdrag i organisasjoner og
bedehus.

Og så har jeg alltid vært et frilufts-
menneske, og vil nok fortsette som det, i
hvert fall så lenge helsa tillater. Gjerne
alene, men også sammen med gode ven-
ner.

Vi skal nok vite å takke Arne og fruen på
en behørig måte når den tid kommer, men
vil allikevel takke for den tiden han har
vært prest her i Avaldsnes, og ønske
lykke til med pensjonstiden.

Søndag 30. januar var det årsmøte for Håvik Bedehus.  Det hele startet med en ordinær
søndagsmøtedel med fellessang, andakt av Arne Haug og duettsang av Mathias og
Bente Lie.  Etter god åndelig føde var kveldsbordet dekket for den legemlige føden.
God mat i godt lag sammen med venner er alltid en berikelse for fellesskapet.  Så også
denne kvelden!

Årsmøtedelen ble avviklet med Owen Austevik som møtedirigent og Hjørdis
Rasmussen som referent.  Bedehusstyrets formann Bjørg Østevik leste en fyldig
årsberetning.  Den viste ikke minst at det i driftsåret 2004 var nedlagt betydelige
vedlikeholds- og opprustningsarbeider på huset.  Regnskap ble lagt fram av kasserer
Alf Roald Hansen.  Årsberetning og regnskap ble godkjent av årsmøtet.  Under valget
ble det gjenvalg av de styrerepresentantene som sto på valg; dvs. Bjørg Østevik, Turid
Haugeberg, Gunvor Tyse og John Eikje.  Styrerepresentanter som ikke var på valg var
Dina Knutsen og Gerda Austevik.

ÅRSMØTE HÅVIK BEDEHUS.

Utsnitt av årsmøtet ved kveldsbordet
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Karmel Bedehus    Kvalavåg Bedehus Håvik Bedehus

    Visnes Bedehus
Møter  hver 1,3 og 4 onsdag i måneden
kl.19.30 . Søndagsskole hver søndag
kl.11.00

17.02: Norsk Gideon kl.19.30
24.02: Møte v/ Arne Haug kl.19.30

Bedehuskretsene informerer

03.03: Israelsmisjonen kl.19.30
10.03: NMS kl.19.30
17.03: NMS kl.19.30
31.03: Normisjon kl.19.30
07.04: Sjømannsmisjonen kl.19.30
14.04: Indre Sjøm.misjon kl.19.30
21.04: Indre Sjøm.misjon kl.19.30
28.04: Møte kl.19.30

”DA VINCI KODEN”

I julehandelen var Dan Browns bok ”Da
Vinci-koden” en av bestsellerne. Derfor
har den trolig endt som julegave hos en
del av oss også.

Den kan leses som en slags
kriminalroman, og bare det. Som roman
hadde den kanskje ikke solgt så mye, sier
de som hadde rede på det. Men Brown
gir uttrykk for at det han skriver bygger
på undersøkelser og fakta.

En historiker, Asbjørn Dyrendal, skriver:

Boken er bygget over en kjent
pseudohistorisk konstruksjon, den
konspirasjonsteoretiske «Holy Blood,
Holy Grail». Her kan vi lese at Jesus
fikk barn med Maria Magdalena, at
slekten dannet Merovingerdynastiet, og
at det er denne blodslinjen som er den
egentlige gralen.

Familien forfølges av den katolske
kirke og beskyttes av en esoterisk
tempelridderorden. «Holy Blood, Holy
Grail» bygget på eldre
konspirasjonsstoff, og den har avfødt
enorme mengder videre bearbeidelser,
tildels i enda mer fantastiske retninger.

Vi skimter umiddelbart at her er et
potensial for at historikere og troende
kan opprøres, men det er fortsatt bare
snakk om en roman. Men Brown gjør
bruk av et velkjent knep: han later som
om kriminalintrigen er bygget rundt en
skjult, men sann versjon av forhistorien.
I intervjuer gjør han også et stort
nummer av all den gransking han har

gjort i forkant av boken, slik at
bakteppet er «sant».

Dermed plasserer han sin egen bok og
seg selv i pseudohistorikernes rekker og
inviterer til debatt og kontrovers. Det er
jo et godt salgstriks.

Vi kan finne hele artikkelen hans på
internett, på forskning.no

ah

- notiser - smånytt - annonseringer -

27. januar besøkte Tonje Haugeto Stang
Avaldsnes Menighet. I sommer utgav
hun en ny bok om husfelleskap. På Karmel
holdt hun et engasjerende foredrag
om hvordan livskraftige grupper fungerer.
Menighetsrådet har satt husfelleskap i
fokus som et ledd i Kirkevekst-prosjektet.
Alle som deltar i et husfelleskap var
invitert. Tonje mente at de fleste
menigheter har for mange aktiviteter som
kan slite ut de frivillige medarbeiderne, men
at vekst og utvikling i smågrupper hadde
vært viktig i hennes utvikling og for
menigheter. Det er ofte lettere å invitere

nye til husfelleskap enn på
gudstjeneste. Vi har for stor tillit til
talerstolen. Kristen vekst skjer
mest i smågrupper. Husfelleskapet bør
møtes relativt hyppig, og hverdagslivet
må stå i fokus med bibelen alltid på
bordet. Tonje var veldig klar på at
husfelleskapet må ha et definert
lederskap. Lederen har ansvar for å ta
kontakt med de som faller ut av
felleskapet og påse at ikke noen tar for
stor plass i gruppen. Det er viktig at det
hele tiden er plass til nye, og at gruppene
deles ved behov. Etter hennes innlegg
var det meningsutveksling. Arne Haug sa
seg villig til å være hovedleder for de
forskjellige lederne i husfelleskapene.
Disse vil bli innkallt til jevnlige
ledersamlinger.

Kåre Vold

Husfelleskap - en vei til vekst

Tonje Haugeto Stang

17.02: Bedehusbasar kl.19.00
20.02: Den Indre Sjøm.misjon kl.19.30
27.02: Det Hvite Bånd kl.19.30
06.03: Menighetens årsmøte
13.03: Den Ytre Sjøm.misjon kl.19.30
03.04: Normisjonen kl.19.30
10.04: Blå Kors (Divi loftet) kl.19.30
17.04: Muslim misjonen kl.19.30
24.04: Konfirmasjonshelg

NÅ BYR ANLEDNINGEN SEG IGEN:

Retreat i Assisi til høsten

*vi bor i et stemningsfullt
middelalderkloser midt i byen

*rikelig tid til bønn, meditasjon og
bibellesning

*god tradisjonell italiensk mat og drikke

*en reise i Frans av Assisis’ fotspor

*Tid: månedsskiftet september/oktober
2005   *Pris: Rundt kr. 5000,- inkl. reise t/r
Haugesund, kost og losji

*Påmelding: Innen 12. mai. De første 20
får plass.

Ta kontakt med Eldbjørg Andreassen (95
24 62 34) eller Anne Netland (98 48 04 92)

HALDIS  REIGSTAD  KVELD PÅ
KVALAVÅG  BEDEHUS

Søndag 13.mars kl.19 arrangerer
Kvalavåg Musikkor Reigstad-kveld på
bedehuset. Koret synger mange av
Reigstads sanger. Lederen vår, Anne
Lin Ytreland, har i tillegg satt tone til
flere av hennes dikt. Denne
søndagskvelden skal vi få høre mange
av Reigstads sanger og dikt fremført av
Kvalavåg Musikkor (som i år har 25-års
jubileum). Det blir bevertning og tid til
en prat sammen rundt bordene.
Velkommen fra hele menigheten.
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- notiser - smånytt - annonseringer -

Gratulerer!

Vi gir ei rose til...

Hva skjer n r jeg er g tt av? Det vet
vi ikke enda. Det vi vet er at Anne
Netland har sagt ja til  v re vikar i
hel stilling til fortsettelsen er avklart.

Min siste dag som ansatt i Avalds-
nes, er 14. mai, og min siste ar-
beidsdag blir trolig s¿ndag 8. mai.
Da jeg i desember forh¿rte meg om
dette med avskjed, var den beskjed
jeg fikk at om jeg sa opp p  dette
tidspunkt, kunne en ny prest v re
p  plass fra skole rets begynnelse.
Jeg syntes at det h¿rtes greit ut. Da
ville det bli en sommer uten fast
prest.

N  er det blitt annerledes allikevel. I
forbindelse med den nye tjeneste-
ordningen for prester, er det kommet
et forslag om  dele Karmsund pro-
sti i to: Ett prosti som omfatter Kar-
m¿y kommune, og ett som omfatter
Haugesund og Tysv r. N r det gjel-
der et eventuelt Karm¿y prosti, er
det aktuelle prostesete enten Koper-
vik (p  grunn av sin n rhet til kirke-
vergekontoret) eller Avaldsnes (p
grunn av sin historiske tyngde).

Jeg trodde — ut fra den beskjed jeg
fikk - at de kunne/ville lyse ut
soknepreststillingen uansett resultat
av dette. Men prosten forteller at det
de n  arbeider ut fra, er  la min stil-
ling st  ledig til dette er avklart. Det
betyr at det blir en lengre periode
med vikar f¿r ting kommer p  plass
igjen.

PRESTETJENESTEN
I AVALDSNES

BARNA OG
GUDSTJENESTEN

Vi har ikke mange frimenigheter innen det
området Avaldsnes prestegjeld dekker. Vi
har i det siste fått Den evangelisk-lutherske
frikirke på Håvik. Lenger enn det har vi hatt
Den lutherske bekjennelseskirke som nå
har sitt kirkehus i gamleskolen på Skeie.
Deres blad heter Bibel og bekjennelse. I et
av numrene i fjor hadde Gunilla Hedkvist
en artikkel om barna og gudstjenesten. Der
var det også et lite avsnitt om oss som
kommer til kirke uten barn:

Vær et forbilde.

Å lære barna å holde gudstjeneste er
foreldrenes oppgave. Men det er en
oppgave de deler med alle
forsamlingsmedlemmene. Barna ser vår
innstilling til gudstjenesten. De er
oppmerksom på hvordan vi deltar, om vi
mumler oss gjennom trosbekjennelsen og
liturgiske sanger og svar. Barna ser. Blir
vår holdning preget av glede eller plikt?

Vår oppgave som voksne
gudstjenestebesøkere er tydelige: La oss
gi våre barn de redskaper de trenger for å
gi uttrykk for sin tro gjennom kirkens

liturgi og gudstjeneste.             ah

Menighetsmøte 6. mars

Avaldsnes menighet avholder
menighetsmøte på Håvik Bede-
hus Søndag 6. mars kl. 19.00.

Vedtaksaker:

〈 Nytt tjenestedistrikt for
prester

〈 Reduksjon i antall med-
lemmer i menighetsrådet
fra 10 til 8

Orienteringsaker:

〈 Beplantning ved kirken

〈 Forsøksordning med
”Ny Gudstjeneste”

〈 Åpning av Histore-
senteret

〈 Kirkevekst og husfelles-
kap

Saker som skal tas opp til
behandling må være menighets-
rådet i hende innen 20. februar.

       Stor barnekorkonsert
Sønd.13.mars blir det konsert med Bjarte
Leithaug og mange flotte unger i et
kjempestort kor. Avaldsnes barnegospel,
Håvik barnegospel, Avaldsnes kirkes
barnekor og Witness!! inviterer til korfest.
Vi gleder oss og øver for livet på mange
nye kjekke sanger.

Velkommen 13.mars kl.1600  på Karmel!

Marit Kristine Kalstø..

For hennes  fantastiske
engasjemenet og motivasjon i
arbeidet for søndagsskolen i

mange år!
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En annerledes gudstjeneste
En gruppe fra menigheten har fått
godkjenning fra menighetsrådet til
utprøve “en annerledes gudstjeneste”.
Bagrunnen er at det er svært få
familier med barn på gudstjenestene.
Årsakene til dette kan være
tidspunkt, kjedelig møteform, lite
appelerende musikk og en vegrer seg
for å ta med venner.

Visjonen til prosjektgruppen:
”En annerledes Gudstjeneste for å  nå
nye mennesker med evangeliet.”
Gudstjenesten skal være ukens
høydepunkt med tilbedelse og
tilhørighet.

Hvordan få dette til?
En vil forsøke å skape en god
atmosfære for å få alle til å slappe av og
føle seg velkommen og hjemme. En må
også få lov til å være anonym hvis en
ønsker det. Det vil bli ekstra vekt på
utsmykning, lys og lyd.
Gudstjenesten skal ikke være for lang.
Det vil bli mer bruk av
audiovisuelle hjelpemidler, morderne
sang og musikk. Forkynnelsen til barn
og voksne vil bli adskilt. Gudstjenesten
vil alltid bli etterfulgt av kirkekaffe.
Det vil bli opprettet forskjellige
tjenestegrupper som tar hånd om de
forskjellige behovene som
annonsering, velkomst, rigg/rydd, lys/
lyd/data,

lovsang/musikk, drama, forkynnelse for
barn og voksne, forbønn og
utsmykning. Det er viktig at de som kan
tenke seg å være med i noen av
disse gruppene melder seg til noen i
prosjektgruppen.
Disse gudstjenestene blir på Karmel kl.
17.00 søndag 6. februar, 6. mars,
29. mai og 19. juni. Det blir ikke

Gro Torunn Utvik,  Ola Utvik, Anne Netland, Bjarte Vikingstad, Wencke Lindtner,
John Lindtner, Liv Olen Skorpe Sjøen, Gunnar Sjøen

"EN ANNERLEDES GUDSTJENESTE"

Vellukka julebukk-aksjon

Her er  fem av jentene i aksjon: Andrea, Anette, Mariel, Marte,og Camilla

gudstjeneste i kirken kl. 11.00 disse
søndagene.
Vi håper at denne “annerledes
gudstjenesten” vil føre til økt
oppslutning om gudstjenesten og å at vi
lettere kan ta med oss venner og
betjente.

Reportasje: Kåre Vold

Kvart år arrangerar KFUK-KFUM ein “julebukkaksjon”
kor småspeiderane gjer ein innsats for barn som bur i eit
anna land kor dei ikkje har det så godt som barn i Norge.
Aksjonen er eit samarbeid med KFUK-KFUM Global som
er den internasjonale organisasjonen til KFUK-M, og
deira ansvar er å støtteprosjekt i mange deler av verda.
I år - som mange år før - var Avaldsnes Meisering med på
aksjonen, og 20.januar rusta 15 meisejenter seg til dåd.
Fordelt i tre grupper gjekk dei med bøsser i Visnes, på
Veldetun og Håvik terasse og samla inn pengar til barn
som vart ramma av flodbølgekatastrofen i Sri Lanka. På
ca. tre kvarter samla dei inn i underkant av 3.500 kroner.
Etterpå var det samling på Karmel kor kalde og trøytte -
men glade - meisejenter kunne varma seg og kvila seg
med varm kakao og bollar.
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Forslaget om å arrangere en nyttårsfest for ungdom i nærmiljøet, ble først nedstemt av
styret i Avaldsnes kristelige ungdomsklubb. Kanskje dette var på grunn av en ikke fullt
så vellykket fest for to år siden? Heldigvis fikk vi på årets MILK (Minilederkurs for
fjorårskonfirmanter) vite om dette før det var for sent. På en MILK-kveld i november ble
det enstemmig vedtatt at nyttårsfesten skulle gjennomføres, dersom det var interesse
for det. Vi ble delt inn i fire komiteer, som skulle ha ansvaret for festen. Etter et par uker
var alle komiteene godt i gang med planleggingen. Plakater, håndlagde av Britt Alise
Kvalevaag, ble hengt opp så fort som mulig. Påmeldingsansvarlig, Mary Therese Ska-
ten, sier hun var litt engstelig for interessen for tilbudet de første ukene. Men da klokka
slo halv åtte den 31. desember, møtte 50 finkledde ungdommer opp på bedehuset.

Det mest hektiske i forbindelse med festen, var absolutt den siste uka. Det siste
planleggingsmøtet for hele MILK-gjengen, fant sted tredje juledag. Etterpå startet opp-
rigging av lydanlegg, bord og sofaer, handling av mat, pynting, borddekking og alt an-
net som ellers måtte gjøres. En del av oss bodde mer eller mindre på Karmel denne uka.

slapp å ta dem etter maten, så vi kom da
inn i programmet igjen. Maten som ble
servert var taco og fajitas, som så ut til å
slå an. Det gjorde også kveldens tale,
fremført av Arne Skorpe Sjøen.

Etter noen timers underholdning av mangt
et slag, gjorde folk seg klar til fakkeltog
opp til kirka. Hele 40 av de 50 oppmøtte
var med, både i det flotte toget, og på
midnattsmessa i kirka. Da klokka slo tolv
var alle samlet på kirketrappa. Nyttårs-
klemmene stod i kø, og vi hadde full utsikt
over fyrverkeriet over begge storbyene
våre, Haugesund og Kopervik.

De første timene i det nye året ble brukt til
oppskyting av fyrverkeri, kakespising og
karaoke. Underholdningen tok til igjen i
halv to tida, med ballongslipp og diverse
leker. Eget husband var leid gratis inn, og
kveldens store SMS-konkurranse gikk ut
på å navngi bandet. Odd Arne Saltnes
fikk premien for flest innsendte forslag, 32
av 39 SMSer. Håvard Hagen hadde likevel
det beste forslaget ”Oddi jukse!”

Den organiserte underholdningen var
ment å slutte klokka tre, men på oppfor-
dring fra publikum, forsatte Tor Sven Ut-

vik underholdningen minst en time til! Et-
terpå var det åpent hus til sistemann for-
lot Karmel klokka halv seks.

Det første som møtte Sigrid Dysjeland
1.nyttårsdag, var et forferdelig rot! Hel-
digvis møtte hele MILK-gjengen og andre
frivillige opp for å få bort både rotet og
maten som var igjen. Parkeringsplassen
ble spylt med brannslangen, og storsalen
og lillesalen ble vasket grundig.

”Nyttårsfesten har absolutt vært en
kjempe suksess!” sier Marit Indbjo
Gjerde, og håper tilbudet vil komme igjen
også neste nyttår.

Nyttårsfest på Karmel

Gjestene ble først ønsket velkommen med
en punsj, før de fikk sette seg ned ved
matbordet. En travel, stresset matkomité
løp inn og ut fra kjøkkenet et kvarter etter
skjemaet, så sangene i sangheftet ble vi
ferdige med før maten. Dette gjorde at vi

Reportasje : Mary Therese Skaten og Tor Sven Utvik

 Arne Skorpe Sjøen holdt festtalen

 Anne Marit Bådsvik, Marit Indbjo Gjerde og Sveinung Breivik synger karaoke

Så var det ballong slipp!
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”Jeg tror det har mye for seg å gjøre det
helt klart at kristen tro kan bygge på to
ulike og uforenlige forståelser. Noen
kristne tar utgangspunkt i forestillingen
om to mulige utganger på livet. … For
andre er Guds seier over døden definitiv,
den gjelder alle, uansett tro. Troen blir
det som gir håp i en verden der død og
ondskap allerede er en realitet. Vi finner
troende av begge kategorier innenfor
den kristne kirke. Og for en del innenfor
Den norske kirke.”

Det er Solveig Østrem som skriver dette i
en artikkel hun har lagt ut på Internett.
Hun er høgskolelektor ved avdelingen for
lærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold.
Artikkelen har overskriften: Kjernen i
kristen tro - to ulike forståelser. Hun
setter ord på den forståelse av kirkens
lære som ser ut til å bli den som overtar
innen Den norske kirke – om det ikke skjer
noe dramatisk. Det er den hun beskriver
slik:

”For andre er Guds seier over døden
definitiv, den gjelder alle, uansett tro”

Da regner en ikke med at dåpen forandrer
noe vesentlig i et menneskets forhold til
Gud. Dåpen bekrefter at vedkommende er
Guds barn og under hans omsorg allerede
fordi det er skapt av Gud. Dermed kan den
fungere som en fødselsfest. Vi ser
hvorledes liturgien omkring dåpen synes
å bli presset skrittvis i den retning, men så
pass langsomt at folk som enda tenker
noe kristelig, ikke legger merke til det.

Da er det dramatiske brudd mellom den
hellige og gode Gud, Skaperen, og hans
skaperverk, som har vært der siden
syndefallet, blitt tolket bort. Men bruddet
avslører seg i all den elendighet vi
mennesker direkte og indirekte har
forårsaket ved å stille oss på avstand til
Guds vilje for livet og hans skapende
krefter. Det ble sagt til Israels folk, men
det uttrykker noe som gjelder alle folk og
hele jorden:

Det er din egen ondskap som tukter deg,

ditt frafall som fører til straff.

Så må du da skjønne og se

 hvor ondt og bittert det er

at du har gått bort fra Herren din Gud

og ikke lenger har age for meg,

lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.  Jer
2, 19

Kirkens oppgave er med Solveig Østrems
utgangspunkt å forsøke å hjelpe
mennesker til å stole på at det er en god
framtid i vente for alle. Det er bedre å eie
et liv i håp og kunne se framover med
forventning, enn ikke å gjøre det. Derfor
skal kirken være på plass og trøste og
oppmuntre ved å framholde Guds seier
over døden.

Vi kan kjenne det igjen i mange
sammenhenger. Om det alltid er ment slik,
vet jeg ikke. Men det kan altfor ofte
forstås slik. De kan være trygge for sine
døde. Og det er uavhengig av om de som
er gått bort, levde i tro til Jesus eller ikke.
Ingen er glemt av Gud.

Når en norsk kirkeleder drar til Det
lutherske verdensforbund som leder av
avdelingen for misjon og utvikling, og
forteller oss at hans mål er å utslette
skillet mellom diakoni og misjon, kan vi
lure på hvor han befinner seg i forhold til
disse alternativer Solveig Østrem tegnet
opp.

Kirkemøtet 2004 hadde ”En bekjennende
kirke” som tema på sitt møte, og det
vedtok enstemmig en uttalelse om ”Den
norske kirkes identitet og oppdrag”. Den
fremstilles som en beskrivelse av Den
norske kirkes selvforståelse. Den skal
også i en viss grad kunne fungere som en
målestokk innen kirken, sies det. Da må vi
spørre: Hva står det egentlig i den når
den kan vedtas enstemmig i et kirkemøte
med så motstridende oppfatninger av hva
kirkens budskap er? Hva kan uttalelsen
da duge til? Den kan i hvert fall ikke duge

til å sette noe stengsel for den type
forståelse av den kristne tro som
Solveig Østrem beskriver med bifall.

”Noen kristne tar utgangspunkt i
forestillingen om to mulige utganger
på livet”.

Slik beskriver hun den andre
forståelsen, som hun også karikerer en
del i artikkelen.

Vi kan fortsette:

- Noen kristne tar faktisk utgangspunkt i
at Jesus mente det som står i Den lille
bibel: «For så høyt har Gud elsket
verden at han gav sin Sønn, den
enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv.»   Joh. 3,16

- Noen kristne tror derfor at å eie liv og
håp er det samme som å leve i et
personlig, åpent og sant forhold til den
treene Gud i hans menighet på jord.
Muligheten til det gav dåpen oss. Der
skjedde det noe dramatisk: Vi ble knyttet
til Gud igjen ved en ny fødsel. Jesus sier
det slik: «Sannelig, sannelig, jeg sier
deg: Den som ikke blir født av vann og
Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.
Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men
det som er født av Ånden, er ånd. Undre
deg ikke over at jeg sa at dere må fødes
på ny.» Joh 3, 5-7

Den som tror på Guds Sønn, har
vitnesbyrdet i seg. Men den som ikke
tror Gud, har gjort ham til en løgner,
fordi han ikke har trodd Guds eget
vitnesbyrd om sin Sønn. Og dette er
vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv,
og dette liv er i hans Sønn. Den som
har Sønnen, eier livet, men den som
ikke har Guds Sønn, eier ikke livet. 1
Joh 5,10-12

Alt er av Gud, han som ved Kristus

Fortsettelse på side 9

Arne Haug har skrevet Presten HjørneDEN NYE TEOLOGI

Prestens
Hjør

ne
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Prestens
Hjør

ne

forsonte oss med seg selv og gav oss
forsoningens tjeneste. Det var Gud som
i Kristus forsonte verden med seg selv,
slik at han ikke tilregner dem deres
misgjerninger, og han overgav ordet
om forsoningen til oss. Så er vi da
utsendinger for Kristus, og det er som
om Gud selv formaner gjennom oss: Vi
ber dere på Kristi vegne, la dere
forsone med Gud!  Han som ikke visste
av synd, har han gjort til synd for oss,
for at vi i ham skulle få Guds
rettferdighet. 2 Kor 5, 18-21

- Noen kristne har som utgangspunkt at
det faktisk er slik som Jesus sa i sin
avskjedstale til apostlene, de som har
gitt oss Det nye testamentet: « Ennå
har jeg mye å si dere, men dere kan
ikke bære det nå. Men 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. Han skal forherlige
meg, for han skal ta av det som er mitt,
og forkynne det for dere.» Joh 16,12-14

- Noen kristne tror at den kristne
menighet skal framtre som et annerledes
fellesskap,  et som avspeiler andre
holdninger og normer enn de som
verden har. For verden dyrker det
skapte framfor Skaperen.

De tror det Jesus sier: «Dere er jordens
salt! Men om saltet mister sin kraft, kan
det da bli til salt igjen? Det duger ikke
lenger til noe, men kastes ut og tråkkes
ned av menneskene. Dere er verdens
lys! En by som ligger på et fjell, kan
ikke skjules. Og når en tenner et lys,
setter en det ikke under et kar, men i en
stake, så det lyser for alle i huset.»
Matt 5:13-15

De tror at vi ikke kan late som om det

ikke står i Bibelen: Elsk ikke verden,
heller ikke det som er i verden! Den som
elsker verden, har ikke kjærligheten til
Faderen i seg. For alt her i verden -
sanselig begjær og øynenes lyst og
hovmodig skryt på grunn av rikdom - det
er ikke av Faderen, men av verden. Og
verden forgår med alt sitt begjær, men
den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. 1
Joh 2:15-17

Noen kristne synes å se at det faktum at
Gud skaperen ikke har glemt en eneste av
sine skapninger, er det sterkest mulige
motiv for å nå fram til enhver med den sak
som Den lille bibel beskriver, at det er tro
på Jesus som gir evig liv. Altså misjon.

Det trenges en klar tanke og en god
porsjon styrke og stahet i den kristne
menighet for å ikke la seg drive med, la
seg lure og selv lure andre. Paulus taler
om det som klør folk i ørene, det de liker å
høre. I vår tid er dette selvsagt denne nye
teologi. Han skriver:

For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som
skal dømme levende og døde, pålegger
jeg deg, så sant som han kommer og
oppretter sitt rike: 2 Forkynn Ordet, stå
klar i tide og utide, overbevis, tal
strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du
lærer dem! 3 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. 4 De skal vende sitt
øre fra sannheten og holde seg til myter.
5 Men du må være nøktern i alt det du
gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning
som evangelist og fullfør din tjeneste. 2
Tim 4, 1-5

Den nye teologi er ikke ny. Den har vært
mer eller mindre påtrengende gjennom
hele kirkens historie. Men så langt har
den kristne kirke stått den imot. Men nå
kommer den sigende - eller kanskje
fossende – tilbake, i hvert fall innen Den
norske kirke, som er så altfor sårbar - som
den stats- og folkekirke den er.

 Fortsatt fra side 8

Julenøttene
Det var faktisk ingen som hadde sett seg bryet med å sende inn svar til

årets julenøtter.  Hvorfor vites ikke; kanskje for lett , kanskje for vanskelig,
men uansett kunne vinneren ha hentet hjem en historisk gave.

Svarene?  Bedehusene står der fortsatt, så det er bare å ta seg en tur!

Tlf. 52 84 55 80 • AVALDSNES
ÅPENT: 07.00 - 23.00

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.net

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

Telefon 52 84 86 86 • post@karmtrykk.rl.no

Avd.leder: Sigurd Jihan Mevik
Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52

Informasjon og priser: www.imi-begravelsesbyra.no
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

HUSK KIRKESKYSS
TELEFON
52 84 22 17

RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

Søndag 20.02.05

2.s.i faste

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

Kirkekaffe

Søndag 27.02.05

3.s.i faste

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Nattverd

Offer til Navigatørene

Søndag 06.03.05

4.s.i faste

Familiegudstjeneste kl.17 på Karmel

Sokneprest Arne Haug

En gruppe fra menigheten

Speiderne

Dåp

Offer til Avaldsnes og Håvik KFUK-KFUM

Søndag 13.03.05

Maria budskapsdag

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Nattverd

Offer til Menneskeverd

Søndag 13.03.05

Barnekorkonsert på Karmel kl.16 sammen med
Bjarte Leithaug

Søndag 20.03.05

Palmesøndag

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

Kirkekaffe

Tirsdag 22.03.05

Pasjonskonsert kl.19.30

Alise Hellevik – sopran

Palmer Vistnes - orgel

Torsdag 24.03.05

Skjærtorsdag

Gudstjeneste kl.19.30

Sokneprest Arne Haug

Skriftemål

Nattverd

Offer til Nors Luthersk
Misjonssamband

Fredag 25.03.05

Langfredag

Pasjonsgudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Søndag 27.03.05

Påskedag

Høytidsgudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Dåp

Kirkekoret

Offer til NMS

Søndag 03.04.05

1.s.e.påske

Konfirmantmusikal kl. 18

Konfirmantene

Kateket Sigrid Dysjeland

Offer til Norges Kristelige Student- og
skolelag

Søndag 10.04.05

2.s.e.påske

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Offer til Karmsund ABR-Senter

Søndag 17.04.05

3.s.e. påske

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Nattverd

Offer til menighetsarbeidet

Kirkekaffe

Møtedatoer for menighetsrådet:

16.mars, 27.april, 8.juni. Møtene
er på menighetskontoret.
Interesserte kan få sakspapirene
utlevert på kontoret.

     Eldretreffene 2005:
5.mars:  Karmel
2.april:  Visnes
7.mai:  Håvik
4.juni        Kvalavåg
     Alle ganger klokken 15.00
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FAMILIENYTT:

DØPTE

VI  PRESENTERER :

”Vi over 60”-treffene i menigheten vår
har et solid og dyktig styre.  Før jul
hadde styret en koselig samling
hjemme i stua hos lederen Bjørg
Østevik.  Det er viktig å ha det fint
sammen og hygge seg i lag, for å gjøre
en god jobb.  Det er vi ikke i tvil om er
tilfellet for dette styrets del.  I
førjulssamlingen var det både andakt
og servering, prat og leker!  Så om du
blir spurt om å gå inn i dette styret, tror
vi du går inn i et godt
arbeidsfellesskap!   Bjørg Østevik sier
at oppslutningen om treffene er svært
god, det er 2 møter i året på hvert av
bedehusene i menigheten og det er
plass til flere fremmøtte!  Og til
sommeren blir det tur!

12.12.05

Anja Ugsang Kallevik

Sindre Risvik Høie

Jonas Kvalvåg Sande

09.01.05

Adrian Vangdal

Inge André Lie Vorre

Christian Vaage Mølstre

Rikke Waller Skarsgård

23.01.05

Victoria Ljusnes Edvardsen

Håkon Losnegård Løkken

Faltin Myklebust Wathne

Kristine Auestad Haavik

Kasper Schjelderup Sæveland

VIELSER

31.12.04

Marita Bygnes og Kjetil Guttormsen

DØDE

26.11.04 Ludvik Bertin Håland

27.11.04 Mary Johanna Austevik

11.12.04 Svein Åge Torvald Møller

19.12.04 Dag Kristian Hinderaker

26.12.04 Aud Turid Kvalavåg

29.12.04 Jan Emil Matland Jensen

16.01.05 Klara Clausen

23.01.05 Ruth Bygstad

STYRET FOR ”VI OVER 60”-TREFFENE

Årsmøte i Avaldsnes
bygdeutvalg:

Onsdag 6. april, klokken 19.00 på Avald-
snes skole.

Saker som skal behandles må være sendt
til Kristian Hausken Utvik 2 uker i forkant

PASJONSKONSERT I KIRKEN

Tirsdag 22. mars kl. 19.30, i den stille
uke, er det igjen tid for pasjonskonsert.
Denne gang blir musikkterapeuten  og
sangeren, Alise Hellevik med. Hun bor
nå på Sevland, men har vokst opp i
Stavanger og sunget i korene i
domkirken med domkantor Arne
Hadland. Hun dirigerer Åkra jentekor
og Skudenes blandakor.

Her ser vi fra venstre: Lilly lande, Ingrid
Hogganvik, Greta Thorvaldsen,, Gerd
Andreassen

Og her ser vi fra venstre: Solveig Simonsen,
Hjørdis Rasmussen, Olga Knutsen, Kristian
Hausken Utvik, Bjørg Østevik, Lars Sigmund
Simonsen

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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DET SISTE TREET

En merkestund i tre akter: Forberedelse kl.1300, klar klokken 1310, ferdig kl. 1325, den 6,januar
2005

Sagfører Johan Nordstokke Sagfører og granas banemenn

Slik så det ut før..... ... og ser det ut i dag

Foto:  Aadne Utvik, Kristian Hausken Utvik, Odd J.W.Olsen

Det må sies at det
var delte meninger i
bygda om at granene
skulle felles.
Det skal nå plantes en
hekk rundt kirkegarden,
så det skal nok bli en fin
ramme rundt den
historiske gravplassen
vår.
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