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ndakten

Dagsrevy med Gud
Gaute Sanson har skrive
andakten denne gongen.

I fjor sommar var eg på “Korsveg”-leir i Seljord, saman med familien. På leiren var det Bibeltimar kvar dag, og
jesuittpresten Gerard W. Hughes frå Skottland sto for dei fleste av dei. Han kom mellom anna med praktiske tips om ymse
måtar å be på, og eg vil gjerne få bringa vidare ein av dei måtane: “dagsrevyen” — eller “korleis kjenna att Gud i daglege
hendingar”:

      - Begynn med å vera stille: “Gud, la heile skapnaden min vera retta mot deg, så du kan vera kjærleikens og
miskunns Gud for meg og gjennom meg.”

      - Sjå for deg hendingane i dag; fyrst dei du har gleda deg over og sett pris på. Ikkje døm deg sjølv på nokon måte,
men takk Gud for det du er takksam for — desse hendingane er hans gåver til deg, teikn på hans kjærleik.

      - Be om å verta opplyst, og om å kunne fortsetja bøna utan å døma deg sjølv.
      - Nå tar du for deg kjensler og sinnsstemningar du har hatt i dag. Kjenslene kan avsløra våre indre ynskjer og lengsler.

Ikkje døm, ikkje analysér — berre sjå raskt på dagens kjensler, og forsøk så å finna ut kva lengsler som ligg bak.
Er lengslene retta mot Guds rike, eller mot ditt eige “rike”? Svara du finn kan vera provoserande ...

      - Be om att bøna du starta med: “Gud, la heile skapnaden min vera retta mot deg, så du kan vera kjærleikens
og miskunns Gud for meg og gjennom meg.”

Dette er kan hende ein noko meir meditativ form for bøn enn mange er vant med, men korfor ikkje prøva?
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Den stille uke -- Påskens Gudstjenester

I Den stille uke har man gjennom
tidene samlet seg om beretningene om
Jesu lidelse, til dels ved at en leste lidelses-
historiene i de forskjellige evangeliene
etter hverandre, en for hver dag fra
mandag til Skjærtorsdag.

Den stille uke begynner med Pal-
mesøndag, til minne om den dagen han
red inn i Jerusalem. En dag med hyllest til
Jesus:

Hosianna! Syng for Jesus, syng
for kongen uten prakt.

Se, han rider på et esel slik
profeten før har sagt.

Hosianna! Han er salvet til å dø
for folket sitt.

Han vil bære bånd og lenke, så
hans folk kan være fritt!

Hosianna! Det er påske. Jesus
drar mot død og grav.

Ydmyk, for å tjene andre, legger
han sin allmakt av.

Hosianna! Syng for Jesus! Syng
for kongen når han drar

mot sitt kors, ja, mot den trone
der hans makt blir åpenbar!

Prekenteksten er Joh. 12,12-24.

Det første nattverdmåltid holdt Jesus
med sine Skjærtorsdag kveld. Også vi
legger dagens hovedgudstjeneste med
nattverd til kvelden. Navnet Skjærtors-
dag henger sammen med skir som betyr
å rense. Derfor innleder vi gudstjenesten
Skjærtorsdag kveld i Olavskirken med
skriftemål, der den enkelte som kommer
fram, blir tilsagt syndenes forlatelse for
Jesu skyld, «renset». I år er preken-
teksten fra profeten Jesajas bok 53,1-5,
profetien om han som ble såret for våre
overtredelser.

Langfredag er en helt spesiell dag.
Den eneste virkelige sørgedag i kirkens
år. Det vil vi se i kirken. Navnet Langfre-
dag har trolig sammenheng med hvorle-
des dagen måtte bli opplevd av Jesus. I år
er det Johannes’ beretning som leses i
gudstjenesten, Joh. 18,1 – 19.30, og den
vil vi lese sammenhengende – uten å dele
den opp med salmevers.

Å, la aldri noensinne korsets tre
meg gå av minne,

som deg, frelsens fyrste, bar!
Men la kors og død og smerte

tale, rope i mitt hjerte hva min
frelse kostet har!

Påskedag er fest og høytid og glede.
Det vil prege både gudstjenesten og kirke-
rommet. Framtid og håp både for den
enkelte og for jorden er knyttet til at Jesus
overvant døden og dødskreftene. Korset
og graven er tom, Jesus lever i dag. Ut fra
det springer jublende trygghet Paulus gir

uttrykk for i brevet til Romerne 8,38-39:

Jeg er viss på at verken død eller
liv, verken engler eller krefter,
verken det som nå er eller det
som kommer, eller noen makt,
verken det som er i det høye
eller i det dype, eller noen annen
skapning skal kunne skille oss
fra Guds kjærlighet i Kristus
Jesus, vår Herre.

Prekenteksten er Joh. 20,1-10.

Festgudstjenesten slutter med at vi
går ut på kirkegården og synge håpet om
evig liv ut over alle gravene med salmen:

Deg være ære, Herre over
dødens makt.

Velkommen til
påskens gudstjenester!

Uka fra Palmesøndag til Påskeaften kalles Den stille uke. Navnet går helt tilbake til 300-tallet, da ble alt
som kunne forstyrre helgefreden forbudt.

Stille morgen ved sakristiet, Olavskirken ...
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Karmel Bedehus

    Kvalavåg Bedehus

Håvik Bedehus    Visnes Bedehus
Bedehuskretsene informerer

Faste onsdagsmøter 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

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

01.April: NMS

15.April: Normisjon

22.April: Karmsund ABR

29.April: Sjømannsmisjonen

WITNESS!! PÅ
SOMMERGOSPEL

Årets SOMMERGOSPEL i Skudnes går av stabelen lørdag 5.juni.

I løpet av ettermiddagen og kvelden er det mange aktører som skal opptre i
parken. Sommergospel er et årlig arrangement som samler mange tilhørere til en
maratonkonsert på forsommeren.

Konserten byr på kor, grupper og soloartister. De fleste hentet fra distriktet, men
på programmet står også alltid noen ”kjendiser”.

I år er vårt eget kor Witness!! på plakaten. Ikke som kjendiser, men tiden vil vise
!!? Det jobbes nå iherdig, med sommergospel som vårens store mål.

Witness!! håper at mange fra Avaldsnes finner veien til Skudnes lørdag 5.juni. Det
kan være godt med litt oppmuntring og støtte foran en stor og viktig opptreden!!

ÅO

Søndag 16.mai inviteres du til en litt
annerledes gudstjeneste i Avaldsnes
kirke.

Mukulamesse er en gudstjeneste
for hele familien. Spesielt er alle barn
velkommen. Her får barn være barn
og ikke små voksne.

Mukula er et finsk ord. Det betyr

- notiser - smånytt - annonseringer -

både en blomsterløk som vi setter i jorda,
og er et kalleord for små barn. Begge er
spirende liv og skal vokse enda mer.

Mukulamessen er for alle som vil
vokse og bli som barn!!

Her får du synge, be, vandre og be-
vege deg. Du kan også være helt stille,
være sammen med Gud, og undre deg

MUKULAMESSE
- EN GUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN -

over livet. Her er mulighetene mange.
Mange, både barn og voksne, skal

være med i forberedelsene av gudstje-
nesten.

Gjennom MUKULAMESSEN
ønskes det at du skal få ta imot lys og
glede i ditt liv...

ÅO

FORBØNN FOR LEDERE I
AVALDSNES MENIGHET

Kveldsgudstjensten den 23. mai
skal være en forbønnsgudstjeneste. Vi
vil spesielt vil be for dere som er ledere
i menigheten vår. Det kommer ikke til
å bli sendt ut en egen invitasjon om
dette, men merk dere datoen allerede.
Vi ønsker altså spesielt velkomne le-
dere for de forskjellige foreninger, lag,
styrer og komitéer i Avaldsnes menig-
het. Vi vil be for dere og for tjenesten
deres i menigheten.

AN

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE SØNDAG 16.MAI KL.11:00!!

KNØTTENATT PÅ VIGDARHEIM 16.-17. APRIL 2004
for barn i alderen 4-7 år i følge med en voksen.

Pris: kr. 170,-  pr. barn (140,- pr. stk. hvis flere i samme fam.) + 190,- pr. voksen.

Påmelding innen 2. april. Fint om dere bruker e-post: haugaland@kfuk-kfum.no, eller brevpost til Haugaland krets
av KFUK-KFUM, Postboks 68, 5501 Haugesund. Fax/tlf. 52723323, eller mobil 91834019.
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- notiser - smånytt - annonseringer -

� vi gir ei rose til � Stanley Skeie

... som takk for hans innsats i Avalds-
nes menighet gjennom mange, mange år.

1000 takk for bl.a. massevis av lys
(og varme) i mange anledninger!!

KONSERTER I OLAVSKIRKEN PÅ AVALDSNES

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 Bernard
Bartelink fra Nederland. Han har passert de 70
år, men er fortsatt en dyktig organist. I tillegg er
han en god Norgesvenn. I 1961vant han den
kjente konkurransen i improvisajon i Haarlem,
Nederland. Inntil 1989 var han professor i orgel
og improvisasjon ved musikkonservatoriet i
Amsterdam.  Han har gitt mange konserter i
mange land og store konsertsaler som Royal
Festival Hall i London og Notre Dame i Paris.
Han gir kun konsert i   Avaldsnes og Stavanger
domkirke på denne norgesturen. Musikk av
Sweelinck (1562-1621, Buxtehude, Bach og
Mozart. På slutten av konserten vil han improvisere
over oppgitte tema.

2. pinsedag 31. mai kl. 20.00: «UTEN ORD»
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 Noen kommentarer: «Tusen takk for fantastisk gripende og flott konsert!
Der er sjelden vi får så mange og hjertelige positive tilbakemeldinger etter en
konsert». Menighetsrådsformannen etter konserten i Avaldsnes. «Musikken
finner veier der ordet møter veggen.» Per Arne Dahl, forfatter og prest.

Palmer

MENIGHETSTUR
I fjor hadde vi en svært kjekk

menighetstur/ søndagsskoletur, og  nå
vil vi gjerne gjenta denne suksessen.
Søndag 9.mai samler vi oss i Skude-
neshavn og tar ferja over til Kvitsøy.
Her vil vi først feire gudstjeneste
sammen, og etterpå er det mulig å få
guidet omvisning både i kirken og
ellers på Kvitsøy for dem som ønsker
det. Det er mulig å grille ved sjøen - et
sted som heter ”Sandrennå”, og vi tar
selv med oss det vi ønsker av mat. Vi
prøver  å lage til noen aktiviteter for
barna, og det er flott dersom noen har
lyst til å hjelpe til med det. Det er også
mulig å kjøpe middag på Kvitsøy,
men den må bestilles på forhånd.

På grunn av bestilling av eventuell
guide, vil vi gjerne ha beskjed til kon-
toret hvem som ønsker å bli med på
guidet tur i kirken eller rundt på
Kvitsøy. Det koster kr 10,- eller kr
20,-  pr. person etter hvor mange som
blir med.

Ta gjerne kontakt med menighets-
kontoret dersom det er noe dere vil
spørre om i forbindelse med turen.

TIH

Jenteleir på Rønningen -04
18.-20. juni, Rønningen (Tysvær) for
jenter som har gått ut 3.-7.  klasse.

Påmeldingsfrist 3. juni, til Haugaland
krets av KFUK-KFUM, telefon
52723323 / 91834019 (mob.).
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LØRDAG 24.04.04.KL13

Amdal, Lilly
Bore, Sara
Bølsnes, Charlotte
Friestad, Anny Kristine
Gjerland, Iris
Hansen, Marie
Kolstø, Irene
Kolstø, Synnøve
Martinsen, Charlotte
Pettersen, Målfrid Kristine
Rosseland, Ida Kristine Digernes
Sunde, Heidi
Veland, Tove Raake
Vestvik, Camilla

Auestad, Fredrik
Brekke, Alexander
Fiskaaen, Einar Magnus
Grønningen, Eivind
Haukaas, Thorbjørn
Heimdal, Stian
Holmstrand, Rune
Kielland, Øystein Meland
Kleveland, Thomas Larsson
Larsen, Ole Aleksander
Sivertsen, Dag Einar

Sunde, Oddbjørn
Thorbjørnsen, Audun
Wathne, Petter

SØNDAG 25.04.04 kl.10.15

Eliassen, Christina
Jensen, Mary Therese
Johnsen, Kjersti
Lone, Katrine
Nordnes, Tone Stangeland
Pedersen, Aina
Taranger, Marthe-Elise

Berdinessen, Dag Harald
Berntzen, Trygve
Edvinson, Eirik Soldal
Hansen, Jon-Eirik
Hetland, Aleksander Olsen
Johannessen, Morten
Saltvedt, Roger André
Tolo, Terje André
Utvik, Tor Sven
Vega, John-Alexander
Vevatne, Martin André Sandvik
Vihovde, Jarle

KRIK-konfirmantene har nettopp vært på
week-end til Sauda. Det ble tur til Svandalen
skisenter både lørdag og søndag. Om ikke
været var helt topp, så tror jeg alle koste seg i
bakkene. På morgen- og kveldssamlingene
konsen-trete vi oss om påskebudskapet, vi
øvde også litt på musikalen. Det var en kjem-

pefin gjeng vi hadde med oss! (Bildene viser
jo det!) En spesiell takk til de to fedrene og
KRIK-guttelederne som var med. Som kateket
er jeg helt avhengig av gode medarbeidere for
å kunne arrangere en slik tur.

Testimonia-konfirmantene har det travelt

Det nærmer seg konfirmasjon!

KONFIRMANTER I AVALDSNES 2004
SØNDAG 25.04.04 kl.12.30

Gloppen, Anna
Grinde, Christina Langaker
Hansen, Linn
Hegland, Marianne
Helgesen, Ida Sofie
Hindal, Åse
Jakobsen, Sandra Oen
Knutsen, Tove Taranger
Kvalevaag, Britt Alise
Mæland, Berit Elise
Mæland, Åsa Helene
Nordal, Trude
Tvedt, Stine
Våga, Elise

Hagen, Håvard
Håland, Christian
Klinge, Leif-Helge
Laugen, Frank Morten
Lønning, Tommy
Mæland, Johannes
Nordal, Tom
Skeie, Robin

for tiden. De er med og øver inn to musikaler!
Den første er Testimonia-musikalen ”Håp”
som skal fremføres i Karmøy kino lørdag
27.mars. Vi gleder oss til den!

Den andre er konfirmantmusi-kalen som
skal fremføres i kirka søndag 18.april kl.18. Alle
konfirmanter bidrar med enten sang, musikk

Et sikkert vårtegn i menigheten er at det nærmer seg konfirmasjon. I år har vi for første gang 3 gudstjenester i forbindelse med
konfirmasjon. En på lørdag den 24.april og to på søndagen den 25.april. Da regner vi med at alle som ønsker å komme i kirka kan få
sitteplass!
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IMPONERENDE BARNEKORKONSERT!!

Sundag 14. mars braka det laus med
årets korkonsert på Karmel. I år var det
barnekora i soknet som stod for tur:
Håvik barnegospel, Avaldsnes barne-

Alle barnekora i Avaldsnes sokn på ein gong! Åse Elise Osmondsen er dirigent.

gospel, Avaldsnes kirkes barnekor og
Witness!!.

Kvart kor hadde sin eigen avdeling med
songar, før alle gjekk saman på scenen og gav

oss nokre flotte avslutningsnumre.
Takk, alle saman, for at de er så "sprell

levande"!

(helt nytt orkester!!), skriftlesing, drama,
dans og noen styrer teknikken. Johanna
hjelper til med dirigeringa.

Musikalen handler om sentrale deler
av den kristne tro: Skapelsen, påsken,
trosbekjennelsen og de ti bud. Det er som
en annerledes gudstjeneste, og det blir
den eneste gudstjenesten den dagen!

Derfor håper jeg at mange i menigheten kommer,
selv om de ikke har konfirmant i familien.

Etter musikalen blir det konfirmantfest på
Karmel for konfirmanter og deres foreldre / fore-
satte.

Det blir vemodig å ta farvel med enda et
konfirmantkull. Jeg blir jo litt glad i disse ungdom-

mene. Men jeg håper å ha kontakt med mange
av dem videre enten i KRIK, klubben eller i
Testimonia. Dessuten håper jeg at mange
melder seg på MILK-kurset neste år!!

Lykke til med konfirmasjonsdagen og
måtte Gud velsigne dagene som ligger foran.

- Sigrid Dysjeland (kateket)
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Oppskriften står på potetmos-
pakken og den er altså så enkel at selv
far skjønner den. Men det er selve
situasjonen, vannet og fjellene om-
kring og trøtte bein som gjør det til et
herremåltid uten like.

Forsøk du også! Velkommen til
fjells og vel bekomme!

Så utfordrer jeg en i generasjo-
nen etter meg, Jostein Osmundsen,
til å avsløre sin yndlingsrett i neste
nummer av menighetsbladet.

Min yndlingsrett
Menighetsbladet starter med en liten sak hvert nummer med denne
overskriften. Hvor den ene utfordrer den neste. Så vidt jeg forstår, skal
det være en rett som den som får utfordringen, selv er i stand til å lage.
Den må gjerne være fulgt av en oppskrift slik at andre også kan forsøke.

Så skulle de absolutt begynne med
presten. Hva gjør jeg da, jeg som aldri
har drevet det til noe den veien? Jeg
flyttet direkte hjemmefra, fra mor, og
over til kona mi og har spist det jeg har
fått. Mye har vært svært godt, men jeg
har ikke laget det selv.

Når jeg lager mat, er jeg alene i
fjellet til fots med telt og stormkjøkken.
Min yndlingsrett er da potetmos –
laget av pulver – med spekemat. Hvor-
for? Fordi det er lett å bære med seg.
Det er rikelig med kalorier i potetmos.
Spekemat er salt. Og salt trenger jeg
en del av når jeg svetter så mye og
drikker så jevnt som jeg gjør når jeg er
på farten, og hjertet ikke vil gjøre en
skikkelig jobb. Til dessert foretrekker
jeg på høsten modne multer plukket
direkte på stedet der teltet står.
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Menighetens årsmøte gikk av sta-
belen på Kvalavåg Bedehus søndag
14. mars.  Leder av menighetsrådet,
Else Marie Steinkopf Hjelmås, åp-
net møtet med å ønske velkommen
og les fra Salme 121.  Hun oppfor-
dret i den forbindelse alle til å løfte
blikket, se utover oss selv og stole på
Herren vår Gud.

Emne for kvelden var ”Faste hva
er det ?”  Olav Myrstad fra Kirkens
Nødhjelp gav en tankevekkende inn-
føring i hva fasten kan gi oss i vår tid
og i det samfunn vi lever i Norge i
dag.  I tillegg til Olav ble vi beæret
med besøk av Dolma fra India.  Hun
var opprinnelig fra Tibet, men lever
som så mange andre tibetanere i eksil
i India.  Her har hun tilknytning til
prosjekter drevet av Kirkens Nød-
hjelp; særlig med fokus på vann.
Gjennom lysbilder fikk vi et innblikk
i dette viktige arbeidet.  Olav og
Dolmas bidrog til å sette vår egen
overflod og selvopptatthet i et per-
spektiv til ettertanke i fastetiden.
Tema for årets fasteaksjon er for
øvrig vann.

Menighetens årsmøte er også en
festsamling med festbordet dekka!
De nydelige smørbrødene smakte
riktig godt og praten gikk over
kaffekoppene før årsmøtesakene!
Else Marie refererte kortversjonen
av menighetnes årsmelding, og re-
presentanter for bedehuskretsene og
for Avaldsnes og Håvik KFUK-
KFUM refererte sine respektive års-
meldinger.  Når det gjelder bedehu-
sene er det verdt å merke seg at både
Håvik Bedehus og Kvalavåg Bede-
hus ferier sine 100-årsjubileer i år.
Dette vil bli markert med jubileums-
fester begge steder i løpet av høsten.
I tillegg vil Karmel bedehus feire 25-
årsjubileum for ”nye” Karmel i høst.

Arne Haug hadde avslutningsvis sitt
lille ”prestens hjørne” der han bl.a. in-
formert om ny tjenesteordning for pre-
ster som vil gjelde fra 1. juli i år.  Han
kom også med noen tanker i tilknytning
til hvorvidt vår kirke skal være tempel

eller menighetshus.  Han understreket
at det er viktig å holde fast på at den
kristne menighet er et fellesskap, et
folk som ønsker å ta Guds ord på
alvor.  Også det er noe å tenke på etter
et menighetsårsmøte i fastetiden!

MENIGHETENS ÅRSMØTE

Olav og Dolma Bordfellesskap
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Blad nr.3-2004
04. mai: Kl.20.00: Red.møte
23. mai: Siste frist for stoff
06. juni: I POSTEN

A V A L D S N E S
MENIGHETSBLAD

Prestens

Hjørne

v/ vikarprest Anne Netland

FASTE
OG

FESTE

Når du får dette bladet i posten, er
det få dager igjen av fasten. Fasten
begynner med askeonsdag (som i år
var den 25. februar) og varer til og
med langfredag.

Jeg tror vi trenger både fasten og
festen. De fleste av oss fikk i oss noen
kremboller på fastelavnssøndag. Og
nå gleder ungene seg til påskeeggene
sine. Festdagene har vi som regel or-
den på, men dagene i mellom, -hva
med dem?

Hvitt blir hvitere på svart bakgrunn.
Blander vi de to blir det grått. Festen
blir mer spenstig med noen hverdager
før og etter. Lar vi festdagene blir
hverdagslige, og drikker brus til hver-
dags, har alle dagene også lett for å bli
litt grå. Vi merker ikke lenger forskjell
på faste og fest.

Jesus sa: ”når dere faster…” (Mt.
6,16). Han gikk altså ut fra at folk
fastet. Hva skal vi gjøre med det? Jeg
tror vi gjør lurt i å følge denne gamle og
utprøvde skikken. Mange unge i dag
er mer kjent med ramadan (som er den
muslimske fastetiden) enn at det finnes
noe som heter faste innen kristen tra-
disjon.

Vi lutheranere har en lei tendens til
å kaste barnet ut med badevannet.
Derfor tenker mange om fasten: ”Uff,
tenk om dette blir gjernings-kristen-
dom? Tenk om dette blir loviskhet?
Nei, fy og fy, la oss droppe hele fasten.

I stedet kunne vi tenke: Faste er en god
og viktig skikk. Nyttig for oss selv og
vår neste. En flott oppladning til fest.

De fleste av oss har ikke vondt av å
spise litt mindre. Eller vi kan for eksem-
pel kutte ut godterier for en stund. Det
går også an å faste ved å slå av TV’en
i ukene før påske. Spare mer på strøm-
men. Det er bare vi selv som setter
grenser for hvilke tiltak som kan passe
for oss. Det handler om å gi slipp på
noe, for at andre kan nyte godt av vårt
”offer”. Pengene eller tiden vi får til
overs kan nemlig brukes for andre. Og
så kan vi godt tilføye (som gode luth-
eranere): Men det er ikke for å tilfred-
stille Gud vi skal gjøre det. Gud greier
seg godt uten våre fasteanstrengelser.
Dette skal vi gjøre for vår egen og
andres del.

Bruk de siste dagene før påskedag
til å lade skikkelig opp. Det er jo ingen
som spiser seg mette før de skal på
fest! Og gi gjerne overskuddet til noen
som trenger det.

God påske!
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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

Tirsdag 06.04.04
Pasjonskonsert kl.19:30
Henrik Hundsnes og Palmer Vistnes

Torsdag 08.04.04
Skjærtorsdag
Skriftemålsgudstjeneste kl. 19:30
Sokneprest Arne Haug
Nattverd
Offer til Norsk Luthersk Misjonssam-
band

Fredag 09.04.04
Langfredag
Pasjonsgudstjeneste kl.11:00
Sokneprest Arne Haug

Søndag 11.04.04
Påskedag
Høytidsgudstjeneste kl.11:00
Sokneprest Arne Haug
Dåp
Kirkekoret
Offer til menighetsarbeidet ?

Søndag 18.04.04
1.s.e. påske
Konfirmantmusikal kl.18:00
Årets konfirmanter
Kateket Sigrid Dysjeland
Offer til Norges kr. Student- og skolelag

Lørdag 24.04.04
Konfirmasjonsgudstjeneste kl.13:00
Kateket Sigrid Dysjeland
Menighetsprest Edbjørg Andreassen
Dåp
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 25.04.04
2.s.e.påske
Konfirmasjonsgudstjeneste kl.10:15
Kateket Sigrid Dysjeland
Menighetsprest Eldbjørg Andreassen
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 25.04.04
2.s.e. påske
Konfirmasjonsgudstjeneste
kl. 12:30

Kateket Sigrid Dysjeland
Menighetsprest Eldbjørg Andre-
assen
Dåp
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 02.05.04
3.s.e.påske
Ung messe kl.18:00
Vikarprest Anne Netland
Nattverd
Testimonia
Offer til Den indre Sjømanns-
misjonen

Søndag 09.05.04
4.s.e. påske
Ikke gudstjeneste i kirken
Menighetstur til Kvitsøy med
gudstjeneste i Kvitsøy kirke

Søndag 16.05.04
5.s.e. påske
Mukulamesse kl.11:00
Vikarprest Anne Netland
Dåp
Witness!!
Offer til Menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Mandag  17.05.04
17.mai
Gudstjeneste kl.11:00
Menighetsprest Eldbjørg Andre-
assen
Offer til Amnesty International

Torsdag20.05.04
Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste kl. 11:00
Sokneprest Arne Haug
Testimonia
Offer til Norsk Misjon i Øst

Søndag 23.05.04
6.s.e.påske
Nynorsk-gudstjeneste kl.19:30
Menighetsprest Eldbjørg Andre-
assen
Nattverd
Offer til IFS Modum

Søndag 30.05.04
Pinsedag
Gudstjeneste kl.11:00
Sokneprest Arne Haug
Dåp
Offer til Normisjon internasjonal

Søndag 06.06.04
Treenighetssøndag
Gudstjeneste kl.11:00
Sokneprest Arne Haug
Nattverd
Keryx
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 13.06.04
2.s.e. pinse
Friluftsgudstjeneste i Visnes
kl.11:00
Menighetsprest Anne Netland
Offer til Bibelskolen i Oslo
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FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:

DØPTE

08.02.04

Linnea Edina Lysø-Knutsen

Tobias Mokleiv

Victor Johannessen

29.02.04

Victoria Jørgensen

14.03.04

Peter Johan Toth

John Kristian Vaage

DØDE

22.02.04

Kirsten Marie Westerlund

Avaldsnes menighet har for tiden en kampanje for å få inn nok midler til å kunne
ansette ny diakonimedarbeider. Målet er å få faste givere som gir et stabilt,
månedlig beløp på til sammen kr. 20.000.

Da kampanjen startet 25. januar var det stabile beløpet på kr. 7.500.

Pr. 12. mars har dette øket med kr. 4.500 til kr. 12.000!

Dette er svært gledelig, men ennå er det kr. 8.000 som gjenstår før vi når målet
på kr. 20.000 i måneden.

Imidlertid fortsetter kampanjen, så det er bare å trå til!

Givertjenestens konto nr. er 3340.64.58682

Givertjenesten

25. januar -- det mangler 12.500,- 12. mars -- det siger på ...



Det store huset i skogen ...
Landskapsarkitekt Jarle Stunes har utarbeidet detaljplan for beplantning for området rundt Olavskirken på
Avaldsnes, laget på bakgrunn av en grovskisse som Avaldsnes menighetsråd fikk til uttale i sak 64/03 i fjor.

Planen skal behandles videre i fel-
lesrådet, men først ble den lagt from for
Avaldsnes menighetsråd for uttale, i
sak 48/04,som ble behandlet på
menighetsrådsmøtet 25. februar.

I planen beskriver Stunes to ulike
landskapsrom ved Olavskirken: det
"store" rommet som er en del av
landskapsrommet Avaldsnes - Bø -
Moksheim - Vormedal, og det "lille"
rommet som er tunområdet mellom
prestegarden og kirka. Stunes skriver
videre:

"I det 'store' rommet har kirka
sin viktige plass som synlig
kulturminne og identitets-
skapende element. Det unike i
denne sammenhengen er bygn-
ingen. Vegetasjonen er ikke
av denne karakteren. For å
tydliggjøre kirkas viktighet må
vegetasjonen være svært
sparsom og underordnet i
forhold til bygningen."
Planen fortsetter med å konstatere

at det nå (ikke overraskende) er for
mye vegetasjon i området, og foreslår
derfor -- kort sagt -- å fjerne all sitkagran
rundt kirka. Lauvtrærne beholdes, og
justeres evt. for å oppnå et "monumen-
talt preg". Busker skal unngås. Se teg-
ningen til venstre for detaljer.

Menighetsrådets vedtak i saken er
at de er positive til at fellesrådet vedtar
denne planen.                             GS

Over: Olavskirken i kjent stil ...
Under: Landskapsarkitekt Stunes viser ingen nåde mot sitkagranen!

vi trenger hjelp ...
Menighetsbladet sliter økonomisk. I fjor
ble det et underskudd på kr. 11.000,-.

Hjelp oss å holde driften igang -- bruk
den vedlagte giroen. Kontonummeret
vårt er: 3340 61 00818; merk gaven
"Kontingent Avaldsnes menighetsblad".

TAKK!

GOD
PÅSKE!


