


a n d a k ta n d a k t

ny bunad

det er godt at du er til!

Han skapte skogen og han skapte vannet.
Han skapte skyers lek og vindens spill.
Han legger varsomt hånden på din panne
og sier: Det er godt at du er til. (Fra salmer 97 nr 37)

Det er flott å tenke på at Gud
som har skapt alt, også har
skapt oss slik vi er, at vi er verdi-
fulle med de evner og anlegg
vi har. Vi er forskjellige, og da er
det godt å vite at ikke alle må
gjøre det samme. Gud kan
bruke oss med det vi kan. Tenk,
han kan bruke oss med de
evner og talenter vi har, bare
fantasien setter grenser for
hvordan Gud kan bruke oss.
   For å være en kristen trenger
vi ikke å være lik alle andre
eller å gjøre en masse ting. Det
viktige er at vi tar i mot Guds
utstrakte hånd og lar han si til
oss at han er glad i oss. Selv om
vi gjør feil ting, tilgir han oss og
sier "det er godt at du er til!

Den observante leser vil sikkert
ha lagt merke til at Menighets-
bladet ikke ser ut helt som før.
Dette skyldes at redaksjonen
har et ønske om å fornye form-
givingen på bladet.
   Det er over 20 år siden sist
Menighetsbladet fikk ny drakt.
På den tiden brukte man rute-
papir, saks og lim for å sette
sammen bladet, og trykke-
prosessen involverte fotokopier-
ing. Dermed var det viktig at
de grafiske ele-mentene passet
til denne produksjonsmåten.
   De siste årene har datamaski-

nen overtatt for saks, lim og
kopimaskin, noe som gir oss
andre muligheter.
   Du ser nå det synlige resulta-
tet av et omleggingsarbeid
som er godt i gang.  Det vil nok
ta litt tid før utformingen “set-
ter” seg,  men vi valgte å ta
den nye drakten i bruk til årets
første nummer for å markere
overgangen sammen med
årsskiftet.
   Vi benytter sjansen til å rette
en stor takk til Hanne Andreas-
sen som har gjort en kjempe-
jobb med grafikken!

                      av Gaute Sanson
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Mona Dysjeland
o r d i n a s j o n

Det ble en fin ordinasjons-
gudstjeneste med sang av
Testimonia, og Anne og John
Dysjeland.
    Etter gudstjenesten var det
en fin misjonsfest med kvelds-
mat.  Selv om det var dekket til
120, måtte det settes opp
ekstra bord.  Det var mange
fine hilsener fra prost/biskop,
Misjonshøy-skolen, NMS,
Metodistkirken, Karmøy Frikirke,
familie, hovedforeningen og
Avaldsnes Menighet.
   Det er ikke så ofte biskopen
kommer rundt til de lokale
menighetene og ordinerer
prester lenger. Det vanlige nå
er at de samler opp flere kandi-
dater, og at de ordineres samti-
dig i domkirken. Det som gjorde
at vi fikk biskopen til å komme
til Avaldsnes og foreta ordina-
sjonen av Mona, var at hun skal

                             av Kåre Vold

26. januar ble Mona Dysjeland ordinert til misjonsprest av biskop Ernst Båsland i Avaldsnes
Kirke. Avaldsnes Menighet skal være sendemenig-het for Mona når hun reiser til Brasil, og vil
ta henne med i den faste forbønnen på gudstjenestene.

Som dere sikkert har oppdaget,
er vegbommen ved den tidli-
gere forpakterboligen borte.
   Kommunen v/ordføreren og
direktøren ved Opplysnings-
vesenetsfond har tatt denne
avgjørelsen. Noen dager før jul
ble dette ordnet. Denne ordnin-
gen blir opprettholdt inntil noe
annet blir bestemt, opplyser ord-
fører Svendsen. Innkjøringen og
parkeringen ved kirken vil ved
høytider og store arrangement
bli lettere.
   Det er også viktig når det er
behov for ambulanse. Veien er
kommunal og er nå skiltet for

vegbommen ved avaldsneskirken
gjennomkjøring og parkering for-
budt. Planen videre er å få satt

                 AMR v/ Kristian Utvik

opp nødvendige skilter på
parkeringsområdet ved kirken.

reise ut som misjonsprest. Ved
misjonærutsendelse er det
viktig at menigheten får ta del i

begivenheten på en direkte
måte ved at det skjer i sende-
menigheten.



k o n s e r t e rk o n s e r t e r
n o t i s e r

k o n s 

marcussenorgelet i avaldsnes
er 25 år
Jubiléet vil bli markert søndag 18. feb. kl. 19.30
med en "orgelstafett" med kantorene i Karmøy. I
disse 25 år har orgelet vært utrolig stabilt. Orge-
let er blitt stemt hvert 3. år og utover det har det
ikke skjedd noe med instrumentet som ikke
organisten har kunnet fikse selv. Det har vært
mange orgelkonserter opp igjennom årene,
deriblant med mange utlendinger og det har
som regel bare vært godord å høre om orgelet.

avskjedskonsert 6.mai
Palmer har planer om å gå av som kantor i
Avaldsnes til høsten. Han vil samle gamle
kirkekormedlemmer, barnekormedlemmer og
interesserte til en konsert 6. mai. kl. 19.30 Meld
dere på til Palmer så snart som mulig. Tlf
47853381/52812057/53842699 eller
palmer.vistnes@karmoykirken .no. Det blir øvelser
mandagene: 19.3, 26.3, 23.4, 30.4 og general-
prøve lørdag 5.5 kl. 15.00 til alt er på plass.

fra synagoge til kirke
Onsdag 14. mars kl. 19 blir det en spesiell konsert
med tittelen “Fra synagoge til kirke - jødiske
tradisjoner”.

Konserten er ved “KYRKJELYD”. Det er en gruppe
fra Stavanger symfoniorkester på 5-7 musikere
med den finske barokkfiolinisten Sirkka-Liisa
Kaakinen-Pilch i spissen. Konserten byr på både
instrumental musikk og sang av en jødisk  kantor
fra Paris.

“KYRKJELYD” ble presentert som et av hoved-
prosjektene i Stavanger bys søknad om å få
rollen som Europeisk Kulturhovedstad i 2008.
Ideen om et frilansensemble ble applaudert i
Brüssel. Kyrkjelyd skal gjennom en lang rekke
kirkekonserter i Stavanger og Rogaland og etter
hvert i utlandet presentere masse forskjellig
musikk skrevet for fremføring i kirken. De har
planer om 75 konserter før kulturby-året er
omme.

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch

 m å n y t t

Vi spiser både frokost og lunsj sammen. Felles
åpning og avslutning (med nattverd og mye
sang) i kirken. Voksensamling om åndelig medita-
sjon, Iona-sanger m.m. Samtidig eget program for
barna (store og små). Felles trosvandring - med
bønn og undring i fokus, og alle sanser i bruk!

PRIS: Selvkost for mat og materiell: ca. 50,- pr. pers.
PÅMELDING: Norheim (52812040), Avaldsnes
(52812060) eller Torvastad (52812030).
INFORMASJON: Eldbjørg Andreassen (95246234)

Du er så velkomen!!

i n n h o l d s r i k t   o g   a v s t r e s s e n d e
Retreatbevegelsen er kommet for å bli. Den er en kilde til ro, nærvær, tilbedelse, glede… Alene eller
sammen med andre. Denne gangen inviterer Avaldsnes, Norheim og Torvastad menigheter til
FAMILIERETREAT  -  i Norheim kirke, lørdag 17. mars kl. 10.00 - 14.30.



John Lindtner, Sigbjørn Heimvik, Arne Sjøen og
Harald Gaard. I tillegg får disse staute unge
karene god hjelp av Christine Espeland som
også er medprosjektør. Tor Sven Utvik skal være
superreserve i tilfelle vi skulle trenge back-up, så
dette ser ut til å bli veldig bra!

s m å n y t ts m å n y t t
n o t i s e re r t e r

p a s j o n s k o n s e r t
Tirsdag 03. april kl. 19.30: Den tradisjonelle
pasjonskonsert. Programmet er enda ikke klart.

møter i menighetsrådet
Møtedatoer for Avaldsnes menighetsråd 2007:

17.januar
7.mars
18. april
13.juni

Møtene er åpne for publikum. Interesserte kan få
sakspapirer på menighetskontoret. Møtene er
på menighetskontoret kl. 19:30.

vi gir ei rose til ...

Bjarte Vikingstad

for stor frivillig innsats i form av teknisk bistand med å styre data-
prosjektor under mange av gudstjenestene, sekretærarbeid for å
legge inn informasjonen i forkant av gudstjenestene, og aktiv deltak-
else i mange av menighetens tilstelninger. Bjarte er et menneske med
mange tjenesteder, og vi er takknemlige for at mange av dem er i vår
meninghet.

temakveld:
narkotikamiljø på avaldsnes
Informasjons- og samtalekveld for foreldre til
ungdom.
Tirsdag 6.mars kl 19 på Avaldsnes idrettssenter

Politiførstebetjent Lars Grindheim
SLT-koordinator Eivind Jahren

Arrangører:
Avaldsnes idrettslag, Avaldsnes bygdeutvalg,
Karmøy trialklubb, Avaldsnes menighet.

p r o s j e k t o r   i   k i r k e n

Nå har vi endelig fått en skikkelig ordning for
bruken av prosjektor på gudstjenester i kirken og
på Karmel. Menigheten har kjøpt inn en egen
PC som skal brukes til dette, og vi har blitt en
liten gjeng som skal bytte på å kjøre PC-en og
prosjektoren.
Foreløpige "prosjektører" er Bjarte Vikingstad,

r o s å   r o s å   r o s å

                 av Harald Gaard

t e s t i m o n i a   m u s i c a l
17. mars i Olavskirken!



En del kjendiser på Avaldsnes er blitt utfordret
på å være med å profilere årets fasteaksjon.
Noen av dem blir med konfirmantene rundt
og samler inn penger på akjonsdagen den 27.

Den årlige satsingen under
kirkens fastetid, fasteaksjonen,
har vært arrangert siden 1966,
samme år som Biafra/Nigeria-
konflikten. Aksjonen har vokst
jevnt siden begynnelsen, og fikk
spesiell innpass i menighetene
da konfirmantene på 80-tallet
ble engasjert i dør til dør-aksjo-
ner. De siste årene har aksjonen
innbrakt rundt 20 millioner kroner.
pr. år.

Her på Avaldsnes er også konfir-
mantene involvert i faste-

f a s t e a k s j o n e n

Alexander Hauge
(visesanger)

Arne Utvik
(forretningmann)

Bjart Grutle
(rektor ved Håvik skole)

Frode Nygård
(media-lærer)

Grethe Grønnevik
(rektor på Kvalavåg skole)

Helge Gaard
(prost i Karmøy)

Knut Netland
(programleder TV-Haugaland)

Leif Ove Andsnes
(pianist)

Margareth Langebro
(tidl. TV-Haugaland redaktør )

Norvald Kaldheim
(idrettsleder)

Palmer Vistnes
(kantor i Avaldnses kirke)

Vigdis Sørhaug
(rektor ved Avaldnses skole)

Aadne Utvik
(lokalhistoriker)

mars. Det kan muligens være lett å avfeie en konfir-
mant med at du ikke har kontanter på deg, men tør
du si nei hvis rektor eller prosten står og ser deg dypt
inn i øynene?

aksjonen. I fjor samlet de inn
nærmere kr 40 000,- på et par
ettermiddagstimer. Noen forel-
dre stiller opp som sjåfører, mens
andre står og tar imot inn-
samlerne med pizza når de
kommer tilbake.

I 2007 setter Kirkens Nødhjelp
fokus på mennesker i humani-
tære kriser som verden overser.
Det finnes alt for mange men-
nesker som lever i en vedva-
rende krise uten mulighet til å
skape en trygg fremtid for seg

og sine.

Noen mennesker søker beskyt-
telse i flyktningleire fordi hjemste-
det er for utrygt. Andre bor i
områder hvor naturkatastrofer
stadig oftere rammer på grunn
av klimaendringer.

Det er ulike grunner til at verden
overser deres kriser - men felles
for dem alle er at de rett til ikke å
bli glemt verken av oss her i
Norge, myndigheter eller det
internasjonale samfunn.

                       av Anne Netland

kjendisene på avaldsnes støtter
årets fasteaksjon!



Vi er som regel opp mot 30 ung-
dommer fra Avaldsnes og Torve-
stad som møter opp i Avaldsnes-
hallen for å trene sammen. Noen
kommer for å springe av seg
dagens godterier, mens andre
igjen kommer mest for å ha det
kjekt og sosialt sammen med
andre. Og det er selvsagt ingen-
ting i veien for å gjøre begge deler
på en gang. I tillegg er det kjem-
peflott at dette ikke er noen gutte-
eller jenteting, her kommer det
flust med både jenter og gutter fra
alle trinn i ungdomskole og videre-
gående! Vi er med andre ord en
flott liten salat av alle mulige folk
på KRIK =)

Noen lurer sikkert på hva KRIK er
for noe. Da kan jeg jo først si at vi
pleier å trene i Avaldsneshallen
hver tirsdag klokken åtte. Trenin-
gen består av 45 min oppvarming
av ymse slag, 15 min andakt og
informasjon og til slutt en time med
"hovedaktiviteten". Denne varierer
fra gang til gang, men fotball,
volleyball, kanonball, frisbee og
slåball er noe av det vi pleier å
drive på med. I tillegg kan jeg si at
KRIK står for Kristen Idrettskontakt
og at det selvfølgelig er en "bak-
tanke" her som i mye annet. Dette
beskrives fint av Paulus i hans første
brev til Korinterne:

"Vet dere ikke at de som er med i
et løp på idrettsbanen, de løper
alle sammen, men bare èn vinner
seiersprisen? Løp da slik at dere
vinner den. En idrettsmann må
fornekte seg alt. Han gjør det for å
vinne en krans som visner, vi for å
vinne en krans som aldri visner.

Genialt! Alle er velkomne på krik,
og selv om mange føler det er surt
å tape i kampens hete så er det
ikke det aller viktigste. På trenin-
gen tirsdag 13. januar tok jeg med
meg fotoapparat, notisblokk og
kulepenn for å spør ungdommene
selv hva de hadde å si om KRIK:

- Hallo! Koffer komme dokke på
KRIK?

k r i k

Jenny & Vibekke
J&V: “Me komme på KRIK fordi
det e gøy! Her e det masse kjekke
folk, me gjør kjekke ting og det e
ein grei måte å tilbringa ein tirsdag
på.
Åsså har me jo andakt: det blir jo
noe aant enn å gå i kjerkå, men
Gud e her liksom på  ein måte
likavel “
(kjære lesar: me vett jo alle at han
e overalt på ein gang, men du
skjønte poenget?).
“Åsså e det ikkje møteplikt, det
betyr at ein kan komma på dei
treningane ein vil og stå over når
det passe.”

- Kim suns dokke ska komma på
KRIK?
J&V: “Me suns at folk som vil
bevega seg ska komma på KRIK,
dessuten trenge ein ikkje vær
kristen.”

Hans Kåre
- Halo Hans, du e jo stamgjest her
på KRIK, ka e d som får deg t å
komma igjen og igjen?
Hans: “Eg komme fordi vennene
mine går her…”
(eg begynne så smått å fundera
på om Hans blir utsatt av et lite
gruppepress for å komma, mens
Hans fortsette:)
“…åsså e d jo kjekt."
- Du komme asså fordi vennene
dine seie du ska gjør det?
Hans: “Neinei, eg komme heilt
frivillig eg!”
(Takk og lov!) - Har du et lite slag-

ord for KRIK som mel kan bruka?
Hans: “Kjekt på KRIK”

Henrik
- Henrik, du e jo ein av lederane i
KRIK. Kaffor gidde du å ofra tid på
detta her?
Henrik: “Eg komme her for å trena
å ha det sosialt.”
- Må ein vær spesielt glad i å trena
for å gå på KRIK?
Henrik: “Eg late jaffal så eg får
trent, og så lenge eg e i bedre
form enn Max så e det det
samma!!!”
- Kan du og komma med et lite
slagord for KRIK?
Henrik: “Kom t KRIK, der e Henkrik”

Henry
- Hei Henry, ka har du å sei om
KRIK?
Henry: “Det e ein kjekke plass med
kjekke folk, åsså e det jo kristelig.”

- Flott svar, men kan du komma
med et lite slagord som kan gjør at
andre får lust å komma på KRIK?
Henry: “Ingen KRIK, ingen tirsdag!”

Dersom du ønsker mer informasjon
om KRIK kan du stikke innom http:/
/www.krik.no eller vår egen
hjemmeside http://
www.avaldsnes.krik.no som snart
er oppe og går. Dersom du er
nysgjerrig på KRIK, liker idrett eller
bare vil være sammen med kjekke
folk så er du velkommen til
Avaldsneshallen hver tirsdag fram
til sommerferien.

Tirsdag aften, klokken tikker inn til 20 blank. Det er på tide med ukens KRIK-trening!
                       av Harald Gaard



 

Else Mønnich Egenberg er ei
dame som er interessert og
glad i folk. Hun synes det er
spennende å bli kjent med folk
og synes hun er heldig som får
lov å høre på når folk forteller
om livet sitt. Else er glad i ulikhe-
ter, folk må få lov å være
forskjellige og være seg selv.
Selv elsker hun gamle ting. Du
møter henne på loppemarked
og på ABR-senteret der hun
kjøper gammelt. Hun finner
verdier i det andre har gitt fra
seg, og kanskje er det noe av
den egenskapen som hun
bruker også i møte med men-
nesker. Hun finner verdier i alle
mennesker og mener at alle
har noe å bidra med.
   Else sitt første møte med
menighetsarbeid var som
ungdom i ten sing i Stavanger.
Hun ble hektet på det sosiale
miljøet de hadde og fant seg
så godt til rette at hun tok et år
som ettåring for KFUK-KFUM på
Gjøvik. Siden har kristentroen
vært en del av hennes liv og
hun har hele tiden hatt et eller
annet engasjement i menighe-
tene der de har bodd. Hun gikk
på menighetsseminaret i Oslo
og tok utdannelse som førskole-
lærer i Stavanger.
   Hun giftet seg med Torbjørn,
og de endte opp i Grinde for
20 år siden. Etter at de kom til
disse kanter arbeidet hun først i
barnehage og var med i frivillig
arbeid i Førresfjorden menighet
der hun var ulønnet klokker og
med i styret for Kvinneforum.

Etter 10 år som ansatt i eldre-
omsorgen i Tysvær kommune,
hadde hun lyst på nye utfor-
dringer. Hun fikk et vikariat som
diakonimedarbeider i Rossebø
menighet der hun blant annet
drev med tilstelninger for eldre
og hjemmebesøk.  Hun stortriv-
des med å få arbeide i en
menighet, og gleder seg til å ta
fatt her på Avaldsnes hvor hun
er ansatt i 50% stilling. Else er
klar til å kjøre fra Grinde til
Avaldsnes for å lage sosiale og
trivelige møteplasser ikke minst
for voksne mennesker. Hun har
selv store forventninger til å
arbeide i Avaldsnes menighet.
   - Hun gleder seg til fellesska-
pet både med de som arbei-
der og bor i menigheten.
   - Hun gleder seg til å gå på
oppdagerferd i bygda: Hvem
bor her, hvem er de, hvilke
talenter, evner og anlegg har
de?
   - Hun håper noen vil komme
og si hva de liker å gjøre av alt
mulig som å bake, skrive dikt,
stryke duker, pynte, lytte, gå tur
med noen. “Tenk om vi kunne
gi folk frimodighet på å si hva
de har lyst til. Alle skal ikke gjøre
det samme, og alle har et eller
annet de er gode til.”

Til slutt sier hun: “Jeg kommer
med åpent sinn for hva som
dukker opp og hvordan det
legger seg til rette. Men jeg har
lyst til å gjøre noe for de eldre,
skape gode fellesskap for
voksne folk.”

for mennesker og
loppemarked

Avaldsnes menighet har fått
en menighetsarbeider med
diakonale oppgaver. Hun skal
være med å bygge nettverk,
fellesskap og møteplasser i
bygda vår.

“Jeg kommer med
åpent sinn”

                             av Helge Gaard
LANG
REKLAME-
BAR HER

m e d   i n t e r e s s e



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a

Det er flott med folk som virke-
lig brenner for noe. Folk som
engasjerer seg i noe utenfor
seg selv. Det er mange som
kan være levende opptatt av
flisene på det nye badet eller å
surfe på nettet etter nok en
sydentur. Men nå tenker jeg på
dem som greier å la engasje-
mentet gå enda litt lenger. Et
engasjement som ikke bare
dreier seg om meg og mitt.
   Det hender vi kommer oss
over den kneiken. Bare tenk på
TV-aksjonen om høsten. Da er
det mange som kommer seg
opp fra sofaen og engasjerer
seg. Og det er fotballtrenere
som hver uke stiller opp i all
slags vær for å trene ungene
våre. Det er speiderledere som
bruker av ferien sin for å reise
på leir med speiderne de
følger gjennom hele året.
   Mange av oss kan la oss
engasjere så lenge noen ser
oss. Som prest har jeg anled-
ning til offentlig å spre godhet.
Jeg velsigner de nygifte. I alles
påsyn er jeg med og trøster i
begravelser. Jeg deler ut Guds
nåde ved nattverdbordet og
ved døpefonten. Fantastisk
jobb! Det er en god kombina-
sjon å gjøre noe bra for andre,
samtidig som en kan høste litt
helgenstatus selv også.
   Men de virkelige heltene er
de som engasjerer seg, selv om
ingen ser dem. Det engasje-
mentet som fortsetter selv uten
applaus. Kanskje til og med i
motgang.
   Kirkens Nødhjelp er en slik
organisasjon som tør å stanse
opp der media har slukket
kameralampene. Faste-
aksjonen i år fokuserer på de
glemte konfliktene i Burma og
Darfur i Sudan. Det er modig.

   Nylig var vi mange som be-
geistret sendte Mona Dysje-
land ut som misjonær til Brasil.
Salige er de som følger henne
opp i bønn og givertjeneste
også om et år.
   Vi er mange som kan la følel-
sene ta overhånd i en begra-
velse, men de virkelig medfø-
lende er der også når folk flest
har glemt sorgen.
   Alle kan ikke brenne for alt,
men sørg for at du brenner for
noe! Skaff deg en hjertesak
eller to.
   Og trenger du litt oppmerk-
somhet, så bare innrøm det.
Det er kanskje nettopp fordi jeg
er av dem som trenger det, at
jeg beundrer dem som tilsyne-
latende greier seg uten.
   For å komme på sporet av
din hjertesak, kan du f.eks.
prøve følgende tips fra en tidlig
misjonærpioner: Spør ikke "Hvor
behøves jeg?", men spør "Hvor
behøves jeg mest?".

skaff deg en hjertesak eller to ...

                prostiprest Anne Netland

prestahjørna

KORT
REKLAME-
BAR HER



  u  d  s  t  j  e  n  e  s  t  e

Søndag 18.02.2007
Søndag før faste
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Dåp
Offer til Navigatørene
Kirkekaffe

Onsdag 21.02.2007
Askeonsdag
Skriftemålsgudstjeneste kl.19.30
Helge Gaard
Nattverd

Søndag 25.02.2007
1.s.i faste
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til Norsk Lærerakademi
Kirkekaffe

Søndag 04.03.2007
2.s.i faste
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Dåp
Offer til Den Norske Israels-
misjonen
Kirkekaffe

Søndag 11.03.2007
3.s.i faste
På Karmel kl.11:
"En annerledes gudstjeneste"
Tema:"Livstreet"
Anne Netland
Nattverd
Søndagsskole
Offer til menighetsarbeidet i
Avaldsnes
Kirkekaffe

Søndag 18.03.2007
4.s.i faste
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
tale v/ Svein B. Aase
Nattverd
Offer til NMS
Kirkekaffe

Søndag 25.03.2007
Maria Budskapsdag
Familie/speidergudstjeneste
kl.11
Anne Netland
Speiderne
Dåp
Offer til Avaldnes og Håvik
KFUK-M

14.januar  kl 17
(samtidig med "En annerledes Gudstjeneste")
21.januar  kl 11

11.februar kl 17
(samtidig med "En annerledes Gudstjeneste")
18.februar kl 11

11.mars     kl 11 (NB!)
(samtidig med "En annerledes Gudstjeneste")
18.mars     kl 11

Søndagsskolen på Avaldsnes har nå startet opp igjen på Karmel! Samlingene varer i ca
1 ½ time, og barna får høre om Jesus, får leke og delta i forskjellige aktiviteter.

15.april      kl 17
(samtidig med "En annerledes Gudstjeneste")
22.april      kl 11

13.mai        kl 17
(samtidig med "En annerledes Gudstjeneste")

10.juni        kl 17
(samtidig med "En annerledes Gudstjeneste")

            av Gunnar Helge Sjøen

s p r e l l   l e v e n d e

g u d s t j e n e s t e
v i   s a m l e s   o m   G u d



f  a  m  i  l  i  e
døpte

03.12.2006
Nathalie Alne
Enya Espeskog Halvorsen
Madelen Vangen Helgesen
Stella Nordal Meling
Fredrik Eikeland Olsen
Emelie Hauge Jacobsen

17.12.2006
Mia Minde
Mailén Eiternes

26.12.2006
Døpt i Skjoldastraumen:
Julie Nordeide Kallekodt

28.01.2007
Emilie Nilsen Hetland
Thomas Støle Sørvåg
Sander Kallekodt-Fjetland

f a m i l i e n y t t
vielser

16.12.2006
Tina Gloria Rideout og Jostein
Lundegaard

29.12.2006
Ana Paula Costa De Almeida
og Steven Simonsen

døde

17.11.2006
Hjørdis Johnsen, f.1917
18.12.2006
Kristoffer Vevik, f. 1933
23.12.2006
John Birkeland, f. 1924
25.12.2006
Leif Håland, f. 1923
03.01.2007
Synneva Johannessen, f. 1922
14.01.2007
Fredrik Thorsen, f. 1925

b  e  d  e  h  u  sb e d e h u s i n f o
karmel bedehus

Søndagsskole ca. 2 ggr. pr. måned

22.02 Indre sjømannsmisjon kl.19:30
03.03 Basar      lørdag kl.14:00
08.03 NMS        kl.19:30

16-18.03 Bibelhelg på Sund.
Taler: Helge Gaard og Svein B. Åse

22.03 Norsk Gideon        kl.19:30
29.03 Normisjonskveld        kl.19:30
12.04 Israelsmisjon        kl.19:30
19.04 Sjømannskirken        kl.19:30

visnes bedehus

Onsdagsmøter       kl. 19:30
hver første, tredje og fjerde onsdag
i måneden.

Søndagsskole hver søndag kl.11:00

håvik bedehus

18.02 ABR-senteret        kl.19:30
25.02 Ytre Sjømannsmisjon   kl.19:30
04.03 Frelsesarmeen        kl.19:30
10.03 Vi over 60-treff        kl.19:30
18.03 Loftet        kl.19:30
25.03 Familiemøte        kl.19:30
15.04 Formiddagsmøte ved Frelses-
armeen, kl. 11:00.
22.04 Norsk Luthersk misj.fb. kl.19:30

kvalavåg bedehus

Faste onsdagsmøter       kl. 19:30

avaldsnes menighet

menighetskontoret
adresse:
Karmel, postboks 29
4299 AVALDSNES
telefon: 52 81 20 60, fax: 52 84 37 02
e-post: avaldsnes@karmoykirken.no
internettside: www.karmoykirken.no
kontortider: tirsdag til fredag 09 - 15

administrativ leder
Tordis Hebnes
telefon kontor 52 81 20 60
telefon privat 52 84 27 57
mobiltelefon 97 61 86 95

prost / sokneprest
Helge S. Gaard
telefon kontor 52 81 20 59
mobiltelefon 95 93 76 77

prostiprest
Anne Netland
telefon kontor 52 81 20 55
mobiltelefon 98 48 04 92

organist
Palmer Vistnes
telefon kontor 52 81 20 57
telefon kirken 52 84 22 17
telefon privat 52 84 26 99

kateket
Sigrid Dysjeland
telefon kontor 52 81 20 58
telefon privat 52 84 28 84

barne- og ungdomsarbeider
Johanna H. Gismervik
telefon kontor 52 81 20 54

vokt-arbeider
Harald S. Gaard
telefon kontor 52 81 20 53

kirketjener
Tove Margunn Hillesland
mobiltelefon 90 17 93 23

arbeidsleder
Øyvind Grinde
telefon redskapshus 52 84 22 59

misjonærer
Anne Storstein Haug
e-post      annehaug@loxinfo.co.th
Mona Dysjeland
e-post mdysj@yahoo.no

menighetsråd
Kåre Vold
telefon privat 52 84 26 56

kieverge
Martha L. Medhaug
telefon kontor 52 85 71 85
e-post kirkevergen@karmoykirken.no



t e s t i m o n i a
Menighetsbladets utsendte
medarbeider tok en fredags-
kveld turen til Karmel for å se
og høre på Testimonia.
Jeg ble møtt av 40-50 entusi-
astiske ungdommer, som
sang av full hals, under ivrig
ledelse av dirigent og "regis-
sør" Johanna H. Gismervik.
Koret har nemlig lenge ligget
i hardtrening foran den
spennende musikalen som
går av stabelen i Olavskirken
17. mars.
I pausen fikk jeg noen ord
med Johanna og stilte
henne noen spørsmål.

1. Hva er musikalens tema ?
“Det skulle vel egentlig være
litt hemmelig, men jeg kan si
at den blir hetende «The best
of Jesus Christ» og omhand-
ler Jesu lidelser.”

2. Hvorfor kirken denne gan-
gen, tidligere har dere vært i
Karmøy kino ?
“Det blir en mye mer intim
stemning i kirken, lyd og lys
blir kjempebra, og vi vil få
bedre kontakt med publi-
kum.”

3. Hvor mange medlemmer
har dere for tiden i koret ?
“Vi er omtrent 40-50 på hver
øvelse, totalt er vi nok 60
medlemmer.”

4. Hvilken aldersgruppe
henvender Testimonia seg
til?
“Fra 8. klasse opptil 3. klasse
videregående.”

5. Hvorfor bør vi se musikal-
en?
“Den blir nok det beste vi
noensinne har prestert, både
av sang, orkester, dans og
drama. Vi vil også bruke film-
snutter som virkemiddel, og
publikum vil føle seg som en
del av forestillingen.”

(Vil du vite mer om musika-
len, kan du logge deg inn
på www.karmelu.com.)

Vi ønsker Johanna og koret
lykke til den 17. mars, det er
altså ingen grunn til å sitte
hjemme denne kvelden.

øvelse på karmel
t e s t i m o n i a

musical i olavskirken

      av Elisabeth Lindaas Skeie


