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Deg være ære, Herre over dødens makt !
Evig  skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se  en  engel kom,
åpnet den stengte  graven, Jesu  grav er tom !

      Jesus lever - graven brast!
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E-post: avaldsnesmenighet@hotmail.com
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Tirsdag: 10 - 13
Onsdag: 10 - 13 og 17 - 18
Torsdag: 10 - 13
Fredag: 10 - 11
Internettside: www.karmoykirken.no

SOKNEPREST

Arne Haug
Telefon privat: 52 71 61 40

REDAKSJONEN
Odd Johan W. Olsen 52 84 28 19
Arne Haug 52 71 61 40
Åse Elise Osmundsen 52 84 39 39
Alf Roald Hansen 52 85 19 38
Kåre Vold 52 84 26 56
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KASSERER
Anne Marie Netland,

Visnesgarden 10, 4262 Avaldsnes
Bankgiro: 3340.61.00818

AVALDSNES MENIGHETSBLAD

Kari Storstein Haug og
Karl Johan Gran

Anne Storstein Haug

MISJONÆRER

Martha L. Medhaug
Rådhuset, telefon: 52 85 71 23

KIRKEVERGE

Kåre Vold
Telefon privat: 52 84 26 56

MENIGHETSRÅD

BARNE OG UNGDOMSARBEIDER

Øyvind Grinde
Telefon redskapshus: 52 84 22 59

KIRKETJENER

KONTORADMINISTRASJON

Administrativ leder:
Tordis Irene Hebnes

Telefon privat: 52 84 27 57

KATEKET

Sigrid Dysjeland
Telefon privat: 52 84 28 84

ORGANIST

Palmer Vistnes
Menighetskontoret onsdag 10 - 11

Telefon kirken: 52 84 22 17
Telefon privat: 52 84 26 99

MENIGHETSPREST

Eldbjørg Andreassen
Telefon privat: 52 84 24 56

Inger Johanne Stakkestad
Telefon privat: 52 83 09 93

n d a k t e n

,I en Gudstjeneste nylig hørte vi om Filip som var lydhør når Gud ba ham gå ut på lan-
deveien. Han fikk beskjed om å holde seg tett

opptil vognen med en Etiopisk hoffmann. Han trengte seg ikke på, men var klar når an-
ledningen bød seg. Resultatet ble at hoffmannen ble døpt og dette sies å være starten
på den Etiopiske kirken. Er vi lydhøre når Gud ber oss om noe ? Er vi lydhøre for det
som er oss nær ? Jeg er en av de som ligger lavt i terrenget, roper ikke ut Guds ord. Går
vel kanskje litt for stille i dørene

Velkommen til kirken vår

«Der det nye livet lever,

 der må planter sette frø,

 slik som dette livet starter

 ved at Jesus måtte dø.

 Det er han som eier livet

 det er han vi hører til.

 Med Jesus som vår
hyrde, kan vi aldri gå oss
vill"

Kjell Bårdsen har skrevet andakten til
dette nummeret

når Guds ord  skal forkynnes. Mange ganger har jeg dårlig samvittighet for at jeg ikke snur meg rundt i nærmiljøet og ber naboene
og de som står  meg nær med til Gudstjenesten. Hadde jeg vært litt mer lydhør hadde jeg kanskje hørt noen stilltiende rop fra noen
som venter på å bli bedt med ? Da jeg ble spurt om å skrive andakten i menighetsbladet, tenkte jeg at kanskje dette var en mulighet ?

Jeg vil derfor benytte anledningen til å invitere alle med til Gudstjenestene i kirken vår. Det er fint å være til stede der Gud er.

Vi har alle forskjellige veier til Gud, men likevel må vi alle samles i et punkt, nemlig i Jesus, for det er kun gjennom Ham vi når frem til
Guds rike.

Når jeg skriver dette nærmer våren seg. Våren er herlig, da livner det nye livet, isen smelter og det blir lysere. Slik er det også med
Kristus, han skapte en ny vår for oss da han overvant døden. Han sådde et frø for det nye livet vårt med Gud. Vi må la det få spire i
våre liv. Veksten og kraften ligger hos Gud.  Du kan ha gjort valg som har ført deg bort fra Gud, men aldri utenfor Hans rekkevidde.
Tenk derfor på våren som  en fornyelse av alt liv, også ditt eget og forholdet til Gud.  Sammen med våren kommer påsken. Påske-
evangeliet er det glade budskap  om at ”det er fullbrakt”. Til slutt et vers fra salmen «Der det nye  livet lever»:
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Konfirmanter  søndag  27.04.03   kl.12.30

1. May-Helen Tjøsvoll
2. Line Martinsen
3. Glenn Richard Oberhollenzer
4. Kamilla Kvale
5. Reidun-Marie Hinderaker
6. Ann Helen Aadland
7. Malin Lillenes
8. Ulrikke Iversen Hetland
9. Cathrine Kalstø
10. Espen Rindal Østevik
11. Camilla Lønning
12. Espen Holmstrand
13. Susanne Østhus Hansen
14. Monica Eriksson
15. Iselin Auestad
16. Sveinung Breivik
17. Steinar Eilerås Bertelsen
18. Anette Nilsen
19. Marit Indbjo Gjerde
20. Hanne Hauge
21. Lise Marie Kolletre Langaker
22. Astrid Jeanette Sørheim
23. Odd Arne Saltnes
24. Camilla Vaage
25. Heidi Therese Bless
26. Karen Kristine Guthormsen Langaker
27. Line Torvestad
28. Bitten Lindøe
29. Thomas Buberg
30. Espen Nordal
31. Robin Alexander Ekren Karlsen
32. Sven Jørund Kolstø

Konfirmanter 27.04.03  kl.10.15

1. Magnus Bergjord Holgersen
2. Jan Martin Gismervik
3. Elise Kvalvik
4. Håkon Alne Paulsen
5. Jeanette Røkkum
6. Vegard Holmqvist Høiberg
7. Regine Lilleås
8. Thor Erik Østensen
9. Jan Helge Johannessen
10.  Egil Nybøe
11. Berit Tormodsen Knutsen
12.  Lovise Tormodsen Knutsen
13. Jeanette Tveiten
14.  Hilde Vea Edvardsen
15. Mikael Ingvald Gunderstad Hauen
16.  Wilhem Naustdal Larsen
17. Ørjan Fylkesnes
18.  Øyvind Lindanger Opheim
19.  Aleksander Grude Eriksson
20.  Tony Andre Ørpetveit Jakobsen
21. Erlend Berdinessen
22. Janneth Hægland
23. Marianne Hausken
24. Iselin Stokka
25. Junette Johannessen
26. Morten Fjeld
27. Lene Merete Knutsen
28.  Kenneth Lande
29.  Karianne Hennøy Jørgensen
30.  Kenneth Stigen
31.  Linda Andreassen
32.  Bente Strømsvold

Våre  konfirmanter 2003Våre  konfirmanter 2003Våre  konfirmanter 2003Våre  konfirmanter 2003Våre  konfirmanter 2003
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Karmel Bedehus     Kvalavåg Bedehus

Søndagsskole hver søndag kl. 11.00

Håvik Bedehus
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

April 29 Normisjon/bedehusforening
Mai 07   Barneforening kl.17.30
Mai 09   Basar bedehus/
Normisjonsforeningen, Kvalavåg musikk-
kor deltar kl.19.30
Mai 11  Familiesøndag kl.11.00
Mai 22  Misjonsforening på grendahuset
Mai 28  Misjonsforening på grendahuset
Mai 31 Misjonssøndag, Klaus Muff og
Kvalavåg Musikk-kor
Sep.19 Misjonsforening har basar på
bedehuset. Kvalavåg Musikk-kor deltar

Mai 08 NMS kl.19.30
Mai 15 Møte kl.19.30
Juni 05 Møte kl.19.30

- notiser - smånytt - annonseringer - noti

Bedehuskretsene informerer

     Daghjemmet – kjøp av lekeareal.
Nå har daghjemmet fått tilbud om å kjøpe et areal rett utenfor Lovsanghjemmet, som kan gi barna mulighet til å leke utendørs. Prisen
som er oppgitt så langt, er 200 000 bath – det vil si ca. kr. 35 000. Anne skrev i en mail for noen dager siden:

Den lekeplassen som er i nabolaget, har leker, men sniffere og uteliggere og andre av samme sort holder til der. Så det er ikke
noen kjekk plass. Vi bruker den aldri. Eiendommen vi ønsker å kjøpe betegnes også som narkotikarede. Naboene som ikke er
involvert i narkotika, betegner det som det fordi han som bor der er stor innen narkotika. Hadde han flyttet på seg, så hadde også
området rundt senteret blitt tryggere. Jeg kjenner han og har et godt forhold både til han og også den andre familien som bor der,
så vi må jo forsikre oss om at de synes det er greit å flytte. Men i følge eieren, som er far til denne narkosjefen, har de også  mange
andre hus i nærheten som familiene kan bo i.

Midlene som betales inn til prosjektnummeret går altså til driften. Det vi oppfordrer til nå, er at dere som kunne tenke dere å være med
å finansiere kjøp av dette arealet, gir beskjed til menighetskontoret om hvor stort beløp dere kan tenke dere å bidra med. Så skal dere –
hvis vi får nok penger og kjøpet går i orden – få beskjed om hvorledes pengene skal innbetales.

ah

GUDSTJENESTE UTEN MELODIER TIL

Ved gudstjenesten på Vingårdssøndagen  - 9. februar – gjorde vi noe vi ellers ikke gjør.
Det eneste vi sang var salmene. Vår bønn og lovprisning og takk ellers sa vi fram – uten
melodi til. Det er ikke meningen at det skal bli en vane. Kanskje blir det bare med den ene
gangen.

Når vi arbeider med gudstjenestefornyelse slik vi nå gjør det i Avaldsnes, er det så viktig
at alle er med og melder tilbake hvorledes de opplever det. Derfor setter vi stor pris på
reaksjonene vi har fått. Det er tydelig at mange opplevde den gudstjenesten som
underlig. Det gjorde også vi som planla den.

Noen har fortalt at de ble så opptatt av å finne ut hva vi egentlig pleier å si når vi synger
det. Derfor fikk de ikke tak i innholdet i det. Andre følte at høytiden ble borte. Det ble så
slapt det hele. Vi sto der bare og mumlet. Det ble verken inderlig bønn eller takknemlig
lovprisning av Gud.

Vi som planla den, tenkte at kanskje er det blitt slik at innholdet i det vi synger er blitt
gjemt bak melodiene – og at vi derfor ikke legger merke til hva vi egentlig sier. Muligens
det er sant. I hvert fall kjente jeg på at jeg på ny har behov for å stanse opp og smake på
det jeg pleier å synge - så jeg hører og oppdager hva jeg gjør.

Ellers kjente flere på at det er så vanskelig - eller uvant – å la det engasjement som er
vårt, få uttrykk i måten vi sier det på, enten vi ber eller lovpriser eller takker. Det må vi
også hjelpe oss selv og andre til å våge. For orgelet og melodiene kan ikke - og skal ikke -
være i stedet for vårt engasjement, men være med å bære det.

ah

LOVSANGHJEMMET I
BANGKOK
Daghjemmet – drift.
Daghjmmet i Klong-Toey-slummen som
Anne Storstein Haug, en av ”våre”
misjonærer, driver, har nå fått eget
prosjektnummer. Det vil si at dersom vi
skriver prosjektnummeret på bankgiro
blankettene våre under Betalings-
informasjon, går det vi gir direkte til drift
av daghjemmet. Prosjektnummeret er 120
382 – Daghjemmet i Home of Praise.
Bankgironummeret til Det norske
misjonsselskap er 8220 02 85030. Det er
mulig å ordne seg med fast giveravtale
med Misjonsselskapet også. Lønn for en
ansatt ved daghjemmet er ca kr. 1500 i
måneden, og for hver ansatt kan de ta
inn 5-6 nye småbarn

Her erAnne med  sin hobby
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ALPHAKURS
Onsdag 5.februar startet et nytt Alpha-kurs
i menigheten med 33 deltakere. Kurset er en
fin anledning til å bli bedre kjent med
innholdet i den kristne tro på en avslappet
og uforpliktende måte. Det er beregnet
både på kirkefremmede og på dem som har
mer kontakt med kirke og bedehus.

Arne Haug og Magne Nygård er
forelesere, og fire dyktige gruppeledere har
ansvar for hver sin gruppe.
Tilbakemeldingene fra kurset er positive –
forelesningene er interessante, og samtalen
i gruppene etter forelesningen engasjerer
de fleste.

Vi planlegger  å starte kurs til høsten igjen,
så da blir det en ny mulighet til å delta for
dem som ikke kunne bli med denne gangen.

AVALDSNES KIRKES BARNEKOR
INVITERER TIL KONSERT 4. MAI KL.
18.00

Avaldsnes kirkes barnekor består av 15
friske jenter fra 3.-6. klasse og de vil
presentere sitt repertoar på en konsert i
kirken 4. mai.  Koret  øver  nå på sangene
som  de i mai skal  gjøre opptak  til en
CD.

VI GIR EI ROSE TIL…

som en TAKK for årelang
innsats i barneforeningen
”Lyngblomsten” og
bedehuset i Kvalavåg.
TUSEN TAKK !!

     9.APRIL  KL.18.00. I9.APRIL  KL.18.00. I9.APRIL  KL.18.00. I9.APRIL  KL.18.00. I9.APRIL  KL.18.00. I
AVALDSNES KIRKE:AVALDSNES KIRKE:AVALDSNES KIRKE:AVALDSNES KIRKE:AVALDSNES KIRKE:
- SANG OG SPILL I PÅSKETID -- SANG OG SPILL I PÅSKETID -- SANG OG SPILL I PÅSKETID -- SANG OG SPILL I PÅSKETID -- SANG OG SPILL I PÅSKETID -
Dette er en påskekonsert med koret
“Witness!!” og fløyte-elever i Karmøy
Kulturskole. Det blir et variert
musikalsk program gjennom solo-
innslag, gruppespill og fellesnummer.
Som en del av programmet blir
musikkspillet “PÅSKENØTTER”
framført. Det er Vidar Kristensen som
har skrevet tekstene der, musiken er
laget av Per Tveit. “Påskenøtter” er et
musikkspill der påskens handling og
budskap blir formidlet gjennom sang,
musikk og drama. Dette blir et musi-
kalsk samarbeid mellom “Witness!!” og
noen av fløyte-elevene.
Det er kjekt og spennende å sam-
arbeide om et felles mål!
Nå håper vi at mange i Avaldsnes
menighet kommer på konserten vår.
Vi tror vi kan gi deg en fin opplevelse.
ALTSÅ;
KONSERT  I  AVALDSNES KIRKE

ONSDAG 9.APRIL KL.18.00.ONSDAG 9.APRIL KL.18.00.ONSDAG 9.APRIL KL.18.00.ONSDAG 9.APRIL KL.18.00.ONSDAG 9.APRIL KL.18.00.
- SANG OG SPILL I PÅSKETID –

PRESSEMELDING
Norsk Søndagsskoleforbund
innbyr til generalforsamling
for “alle”

Når Norsk Søndagsskoleforbund
innbyr til generalforsamling og
sommerstevne pa Karmøy i slutten
av juni, er det til en samling som er
for “alle”, Programmet har noe for
både barn og voksne, og for første
gang i forbundets historie kan alle
søndagsskoler sende egne
representanter med stemmerett.
Søndagsskolen har tradisjon for å
favne alle. Sommerens general -
forsamling med sommerstevne gjør
det bokstavelig talt. Stevnet er en
kombinasjon av sommersamling og
generalforsamling. Mens delegatene
samles til drøftinger, er det lagt opp
til eget program for små og store
barn, ungdommer - og ledsagere.

- Vi har særlig vært opptatt av at det
skal være noe for hele familien, sier
kretssekretrer Magne Tangen i
Karmsund og Sunnhordland
sundagsskulekrins som er vertskap
for sommerens samling.
Generalforsamlingen med
sommerstevnet arrangeres på
Karmøy 25. - 29. Juni. Stedet er
Åkrehamn kirkesenter, sør pa øya.
Mottoet for samlingen er Guds ord
vårt lys. Med det vil en vise at
søndagsskolen alltid har og vil
fortsatt stå, midt i arbeidet med å gi
Guds ord til stadig nye generasjoner.

Tore Woll  PR komiteen

iser - smånytt - annonseringer - notiser -

Lina Hansen

Fra menighetens årsmøte
Søndag 23.mars avholdt menigheten
sitt årsmøte. Menighetsrådets formann
Kåre Vold innledet og styrte møtet. Det
kommer et fyldig referat fra årsmøtet,
men vi nevner at Carola, Berit Margrete
og Gunnar sang etpar fine sanger i
starten. Kåre Tok for seg kortversjonen
av årsmeldingen, det samme ble gjort fr
bedehuskretsene. Eldbjørg Andreassen
orienterte om Kirkevekst, og Leif

Malvin Knutsen rapporterte fra
jubileumskomiteen for kirkejubileet. Her fikk
de av komitemedlemmene som var tilstede
overrakt blomster for innsatsen.
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Kommentarer fra tensingerne etter
konserten:

Lise Marie K. Langaker:

”Dette var kjempekjekt. Jeg har vært med på
å skrive manus for revyen, og det var kjekt å
merke at det hang sammen.”

Dag Einar Sivertsen:

”Jeg har vært med i innspurten til revyen som
scene-sjauer. Kjekt. Jeg gjorde kun en feil,
og det var å sette benken feil vei til et av
dramastykkene. Pytt, pytt.”

Kamilla Kvale og Anette Nilsen:

”Nå er vi trøtte, men dette var gøy. Det er ikke

Testimoniakonserten
GRATULERER TIL HÅPEFULLE TENSINGERE

Testimonia, Ten Sing gruppa vår, har greid
det igjen; - flott musikal ble framført i
Kopervik kino den 22. mars. Egenprodusert
manus, selvlagde danser og dramastykker,
flotte kor- og orkesterarrangement. Dere
imponerer!

Årets revy-overskrift var ”Håp”, noe
ungdommene formidlet på en varm og
gripende måte. Den fordomsfulle læreren
Hans Petter (HP) fikk overraskende en tur til
Afrika fra bestemor. Motvillig kommer han
seg av gårde, og etter å ha truffet på folk og
situasjoner i ”bushen”, begynner han å se
livet med nye øyne. Han treffer den gjestfrie
Fatima som har aids. Samtidig møter han en
levende Kristus-tro som overumpler ham.

Reportasje: Anne Netland

Testimonia imponerer med sitt store
mangfold både når det gjelder musikk- og
klesstil. I det ene øyeblikket er de 70-talls
hippier i full gang med en ABBA-medley. Så
dreier stilen over i mer afrikanske rytmer, og
kangaer og batikkskjorter overtar. Med ett
står de oppstilt i korkappene til Avaldsnes
kirkekor, og vi forventer en mer høykirkelig
avdeling. Men den gang ei. Da får vi servert
svingende gospelsanger, med løftede
hender og høy dansefaktor.

En varm takk til alle som har vært involverte
i musikal-arbeidet.. Vi vet det har kostet
blod, svette og tårer. Håper dere fikk minst
like mye igjen for det som vi som satt i salen.

     Testimonia som “svart” gospelkor i kirkekorets kapper

Testimonia som 70-talls-hippier under
ABBA-medleyen

Bestemor (Inger Johanne Stakkestad)
overrekker Afrika-billetten til HP (Torfinn
Gaupås)

siste gangen vi er med på revy! Det var
morsomt å være med på dramaet. Det ble litt
forandret for hver gang vi øvde.”

Stig Øyvind Hjelmås:

”Skynd deg å ta bilde mens jeg framdeles ser
kul ut! Det ble masse tabber underveis, men
det var kjekt. Mye øving og styr, men selve
framføringen var toppen. Skriv at jeg spilte
live-guitar.”

Drama
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våren  kommet, og
forberedelsene til leir er i full
gang. Speiderne har tynnet
ut skogen i Visnes for å få
raier til å lage portal og til
oppvaskbenk.Planen er at vi
skal bygge opp leir på Lande
med den nye lavvoen
.Lavvoen var vi så heldige at
vi fikk etter Landsleiren i
Valebø.Der håper vi at vi får
mange kjekke stunder.
Gjengen i speideren i år er
13 knallkjekke
ungdommer,som bildene
viser er innsatsviljen stor!

Speiderhilsen
Inger og Anne.

Først til kirke - så på tur!
Våren er som kjent kommet, og
påsken er en herlig tid, både i
kirken og i friluft. Vi viser her
noen bilder fra påsken i fjor, der
vi startet i kirken, og så dro på
tur, og ble beriket både i sjel og
kropp.

Også for speiderne er
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Torsdag 13.februar var det virkelig “trøkk” over salmesangen i
Avaldsnes kirke. I kirka var det samlet elever fra 5.,6. og 7. klasse ved
Kvalavåg, Håvik og Avaldsnes skole. Tilsammen 150 elever.
Hvem har sagt at salmesang ikke kan høres ung og frisk ut?
Friskt var det, friskt og flott!
Organisten vår, Palmer Vistnes hentet ideen til dette gjennom et besøk i
Kongsberg, han fikk være med på et tilsvarende opplegg ved et besøk i
menigheten der.
Salmer med “trøkk”  i Avaldsnes ble til gjennom et samarbeid mellom en
kontaktperson ved hver av skolene, Sissel Andsnes, ansatt ved Pedagogisk
Senter på Karmøy, og Palmer Vistnes.
Det ble valgt ut 10 salmer. Disse sang Avaldsnes Kirkes Barnekor inn på en
“øve-cd” som klassene kunne bruke under innøving.
Det kunne høres at den hadde vært i bruk!
Salmesangen fikk tonefølge fra mer enn organisten på kirkeorgel denne
dagen. Ellinor Bårdsen var med på piano, på trompet var Hilde Bjelland og på
trommer, Lars Røthe.
“Witness!!” var og med på å gjøre “skoletimen” i kirka til en fin opplevelse.
Siste salmen på programmet var “Deg være ære” , det ble en avslutning med
massevis av både sang og glede, det ble så absolutt en
salme med “trøkk” !!

NYTT FRA HÅVIK BEDEHUS

- SALMER MED “TRØKK” -- SALMER MED “TRØKK” -- SALMER MED “TRØKK” -- SALMER MED “TRØKK” -- SALMER MED “TRØKK” -

Året 2003 er alt godt i gang når dette leses.
På Håvik Bedehus har vi hatt både årsmøte
og bedehusbasar.  I tillegg går
møtevirksomheten sin gang med
søndagsmøter og søndagskafé den første
søndagen i måneden.  Søndagsskole og
annet barne- og klubbarbeid er også i godt
gjenge.

Etter årsmøtet den 26. januar består styret
for bedehuset av følgende personer : Bjørg
Østevik (formann), Einar Solberg, Turid
Haugeberg, Gunvor Tyse, John Eikje og
Gerda Austevik.  Kasserer utenom styret
er Alf Roald Hansen.

Den 13. februar var det god, gammeldags
basarstemning på bedehuset.  Da gikk
bedehusbasaren av stabelen med fullt hus,
fine gevinster, servering og prat.
”Gledesbudet” fra Vea bidrog med frisk
sang og Einar Andreassen holdt andakt til
ettertanke for noen og enhver.

Vi bringer videre følgende bilder fra basar-
kvelden:

TRIM!
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Blad nr.3-2003
06.mai kl.20.00: Red.møte
19.mai: Siste frist for stoff
16.juni:I POSTEN

A V A L D S N E S
MENIGHETSBLAD

Prestens

Hjør
ne

NÆRVÆR I FEST OG HVERDAG

Først vil jeg si TAKK til alle dere som delte ordinasjonsdagen med meg 29. desember.

Det er mye godt å se tilbake på – både fra gudstjenesten og festen etterpå, og mye å
være takknemlig for.

Jeg tror jeg alltid kommer til å hente næring fra den store varmen som strømmet mot meg
fra dere i menigheten. Den ga seg uttrykk i klemmer og smil, stort frammøte både i kirken
og på Karmel, mange gode ord – og en atmosfære som kjentes som en sterk og trygg
vegg hele tiden. Summen av alt dette ble for meg det mandatet jeg trenger. Fra dere som
jeg er satt til å betjene. Gud velsigne dere alle sammen!

Nå er jeg i gang og trives med det. Noen av oppgavene har vært mine i flere år, andre er
nye og utfordrende.

En av de sakene jeg ønsker å ta fatt i, har også mye med diakoni å gjøre (viktig!).

Det er –

TILBUD  OM  REGELMESSIG  NATTVERD I HJEMMENE

Prest, diakon og leke gudstjenesteledere har i mange år vært disponible for
hjemmebesøk; med eller uten nattverd. Kanskje er likevel terskelen for å spørre altfor
høy. Noen er gjerne redd for å «bry” oss eller synes det er vanskelig å ta kontakt.
Andre kan tenke at hvis vi  skal be om nattverd, må det være i forbindelse med et
dødsleie.

Når som helst

Vi ønsker at det skal være lett å tilkalle oss; også på kort varsel.

Men du trenger ikke å være (døds)syk for å ta kontakt. Om du kjenner at du gjerne ville
vært med ved nattverdsbordet, men at du av forskjellige grunner ikke kommer deg til
kirken, så ta en teleforn eller få noen til å gjøre det for deg. Det vil være en glede å
komme hjem til deg.

Også om du ”bare” vil ha besøk eller ønsker å snakke med noen.

Regelmessig nattverd – hva er det?

De fleste av dem som kan gå til gudstjeneste og motta nattverd der, opplever dette som
nødvendig, åndelig kost på veien.

Vi tenker at dere som ønsker hjemmebesøk, ikke er annerledes. En gang i året blir
gjerne mager kost. Og jo sjeldnere, jo fjernere og kanskje vanskeligere blir det å ta
kontakt.

Vi tilbyr altså en fast, regelmessig avtale om nattverd hjemme. Det kan være en gang
annenhver måned eller oftere/sjeldnere. Om du er alene, om dere er to, om du ønsker å
ha noen av familien, naboer eller venner med – det bestemmer du selv.

Men vi tror at en fast avtale kan gjøre dette mer vanlig og ufarlig, og ingenting ville
være bedre!

Selvsagt kan vi fortsatt komme ”bare” for en enkelt gang. Eller ”ta det så det komme”.

Uansett hva behovet er, setter vi pris på å bli kontaktet. Og hjemmebesøk er ALLTID på

dine premisser – ikke våre.

Er du nabo, venn, grendekontakt eller familie og tror at noen i din nærhet kunne hatt
glede av en slik ordning? Eller trenger et besøk? Ta ansvar for å foreslå det. Han/hun er
kanskje for beskjeden til å spørre selv. Så ringer DU til oss - om du får lov.

Vi ønsker å være her for deg. I Jesu navn.

EA
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Søndag 13.04.03

Palmesøndag

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

Kirkekaffe

Skjærtorsdag

Skriftemålsgudstjeneste kl.19.30

Sokneprest Arne Haug

Nattverd

Offer til Norsk Luthersk misjonsamband

Langfredag

Gudstjeneste kl.11

Gudstjenesteleder Lars Sigmund Simonsen

Søndag 20.04.03

Påskedag

Høytidsgudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Dåp

Avaldsnes kirkekor

Offer til Det norske Misjonsselskap

Søndag 27.04.03

1.s.e.påske

Konfirmasjonsgudstjeneste kl.10.15

Menighetsprest Eldbjørg Andreassen

Kateket Sigrid Dysjeland

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 27.04.03

1.s.e.påske

Konfirmasjonsgudstjeneste kl.12.30

Vikarprest Anne Netland

Kateket Sigrid Dysjeland

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 04.05.03

2.s.e. påske

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Nattverd

Håvik barnegospel

Offer til Norges kr. Student- og
skoleungdomslag (Laget)

Søndag 11.05.03

3.s.e.påske

Gudstjeneste kl.18 på Karmel
Ungdoms- og bedehus

Sokneprest Arne Haug

Dåp

Testimonia

Offer til Den indre Sjømannsmisjonen

Lørdag 17. mai

Grunnlovsdag

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Offer til Amnesty International

Søndag 18.mai

4.s.e. påske

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Nattverd

Keryx

Offer til menighetsarbeidet

Kirkekaffe

Søndag 25.05.03

5.s.e.påske

Menighets/søndagsskoletur til Feøy.

Ikke gudstjeneste i Olavskirken.

Torsdag 29.05.03

Kristi himmelfartsdag

Gudstjeneste kl. 11

Gudstjenesteleder Magne Nygård

Alexander Hauge

Offer til Norsk Misjon i Øst

Søndag 01.06.03

6.s.e. påske

Familiegudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Dåp

Witness!!

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 08.06.03

Pinsedag

Høytidsgudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Nattverd

Offer til Normisjon Internasjonal

Søndag 15.06.03

Treenighetssøndag

Gudstjeneste i Fransahagen,
Visnes kl.16

Vikarprest Anne Netland

Offer til Bibelskolen i Oslo

Kirkekaffe

Fortsettes side 11
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Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:

HUSK KIRKESKYSS
TELEFON
52 84 22 17

RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

DØPTE

02.02.03

Jostein Alfsvaag

Anders Hansen Lindland

Vilde Waller Skarsgård

02.03.03

Eivor Anett Auestad

MENIGHETSRÅDETS
MØTEPLAN VÅREN 2003:

15.januar, 12.februar, 9.april,
14.mai, 11.juni.

Møtene er på menighetskontoret
kl.19.30. Interesserte kan ta
kontakt med kontoret for utlevering
av sakspapirer.

Søndag 22.06.03

2.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Menighetsprest Eldbjørg Andreassen

Dåp

Offer til menighetsarbeidet i Avaldsnes

VIELSER

22.02.03 Kjersti Losnegård og
Lars Ove Løkken

DØDE

03.02.03 Askild Håland

07.02.03 Judith Lovise Wiklund

28.02.03 Sigvald Bertin Weivaag

Kvalavåg bedehus
Etter årsmøtet:

Styret består av:
Lars Sigmund Simonsen, formann

Karl Johan Kvalevaag, nest formann
Gunnar Fosen, kasserer

Astrid Kristiansen, styremedlem
Solveig Kalstø, styremedlem

TAKK!
Redaksjonen retter en hjertelig takk for

responsen angående frivillig
kontingent!

 Dette viser at bladet er velkommen i
de mange hjem!
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Margareth Østenstad og Bjørg Østevik var i november i fjor på
reise i forbindelse med sitt engasjement i Det Hvite Bånd.  Turen
gikk til Mexico og Guatemala.  De var sammen med
representanter for andre norske organisasjoner med prosjekter
i Latin-Amerika, invitert til nettverkskonferanse i Chipas i
Mexico. Her var representert kvinner fra Peru, Nicaragua,
Guatamala, Mexico og Norge.  Deres felles fokus var
rusproblematikk.

Konferansen var lagt til Chipas der situasjonen de siste årene har
vært preget av den militære offensiven etter zapatistenes frammarsj
i 1994.  Mange kvinner i området har organisert seg for kollektivt å
kjempe mot militariseringen og for en bedre hverdag. Vi lar
Margareth fortelle: ”Deltakerne på konferansen fikk lov til å gå inn

PÅ BESØK I SØR-AMERIKA.

i zapatistenes leir med strengt forbud mot fotografering.  Vi besøkte vevstuen som var i et enkelt skur hvor taket lekket mens det
styrtregnet.  Kvinner dyrket grønnsaker og bakte brød til eget bruk og litt for salg.  Vi satt på benker og spiste middag med fingrene
fra militære tallerkener.  Det ble servert kylling mens levende høns kaklet omkring bena våre!  Vi besøkte en landsby hvor det var en
massakre i 1997 hvor 45 personer ble skutt og drept.  Kvinnene i landsbyen hadde forberedt en fantastisk seremoni og velkomst for
sine internasjonale gjester.  Vi fikk anledning til kjøpe varer som de hadde produsert som et ledd i prosjektet deres.”

Etter en uke i Mexico gikk turen til Guatemala City.  Reisen tok nesten 12 timer på en kronglete vei med soldater overalt.  Hensikten
med dette besøket var å følge opp bruken av midlene som var bevilget til Det Hvite Bånds prosjekt der.  Prosjektet retter seg mot den
fattigste befolkningen i Villa Lobos, en slumby i utkanten av Guatamala City hvor det bor over 700 familier.  Margareth og Bjørg
besøkte et av hjemmene; - et hus av bølgeblikkplater med jordgulv.  Kun en enkel lyspære dinglet fra taket og lyste opp en ellers
mørk tilværelse.  Mange av mennene bruker sine penger til alkohol, tobakk og narkotika, og kriminaliteten er høy.  Kvinnene er lavt
prioritert.  Her kommer Det Hvite Bånds prosjekt inn.  Unge kvinner, enker, alenemødre og handikappede får tilbud om allmenn og
yrkesfaglig opplæring samt fysiske og psykiske helsetilbud, kurser i økonomi, kvinners rettighetter, ernæring og omsorg i kristen regi.
De lærer å lese og regne i tillegg til opplæring i søm og hårpleie.  Slik kan de skaffe seg en sårt tiltrengt inntekt til familien.  Men
mødrene er på skolen får barna barnehageplass og et varmt måltid om dagen.

Råteskader hadde nødvendiggjort igangsetting av et nytt byggeprosjekt.  Takket være finansiering fra NORAD og FOKUS samt
Haugesund Hvite Bånd, stod første etasje klar da Margaret og Bjørg ankom.  Og Margareth forteller : ”Daglig leder i FOKUS Mette
Moberg og jeg fikk den ære å forestå åpningen av nybygget.  Over 100 smilende barn var til stede og festkledde elever/mødre viste
stolt fram arbeidene sine.  For pengegaver fra flere hold hadde jeg kjøpt 5 symaskiner, 1 trykk-koker, 1 dampstrykejern, et skap og
pedagogiske leker til de små.  De ble SÅ takknemlige!  Fra før hadde de bare 2 gamle symaskiner til 20 damer.  Det var umulig å holde
tårene tilbake.  Hele turen var en uforglemmelig opplevelse!  De trenger så sårt vår hjelp og forbønn.”

Engler, blant oss  - og for oss........


