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DEN STORE DAGEN

23. og 24. april er store dager på Avaldsnes,
og for denne familien er det en ekstra stor dag.
Les mer på side 4.
Konfirmantlisten finner du på side 3,
og bevis på at romantikken blomster i bygda finner du på side 8
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n d a k t e n

Rundt omkring i hagene våre har våren alt vist seg lenge. Selv før det siste snøfallet

som skapte kaos for mange, hadde snøklokker og krokus gledet oss med å vise sine

fantastiske livskrefter enda engang!  Og etter å ha vært dekket av snø i et par-tre dager,

 kom de til syne igjen. Vår er ensbetydende med liv; nytt liv!

På fjellet og på andre kanter av vårt langstrakte land, er det fortsatt slik ”at i revnene kun er det vårliv å se!”  Men livskreftene i
naturen seirer hvert år.  Derfor passer det så fint med påske om våren.  Og selv de dagligdagse ”påskeordene” har med nytt liv å
gjøre.  Påskeegg og påskekylling er to slike ord med nytt liv i seg.  Påskeliljer er et annet kjært tegn på vårliv.

Hvor kommer så dette vårlivet fra? De tørre løkene ser jo så trøstesløse ut om høsten. Jorda de kommer opp av er svart og trist, og
den kan være både sørpete og tung. Noe må stå bak; en livgiver? Og Bibelen sier oss at nettopp slik er det. Gud vår far i himmelen er
ikke bare livets skaper, men også livets opprettholder. Paulus proklamerer i en tale vi kan lese i Apostelgjerningene kapittel 17 om
Gud ”som gir alle liv og ånde og alle ting.” (v.25).  Paulus sier videre at Gud ikke er langt borte fra noen av oss.  ”For i han er det vi
lever og rører oss og er til”, (v.28).

Så er ikke livgiveren en fjern guddom som befinner seg lysår borte. Gud er nær oss og vil ha kontakt med den enkelte av oss i vårt
daglige liv. Påskens budskap er først og fremst det at Jesus kom for å bringe liv og udødelighet til oss. Det er ingen floskel, men en
realitet for alle som har erfart at evangeliet gir en ny dimensjon i vårt liv. Og dette nye i vårt liv skjer ved Jesu offerdød for våre
synder, og ved at han etter å ha vært skjult i graven i tre dager, sprengte dødens krefter og brakte oss liv og udødelighet. Dette er
vårliv til vårt liv! Selv for menneskeliv som revner, gir dette håp om ny vår og nytt liv!

2.Tim., 1. 9 -10 : ”Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen frie vilje
og nåde.  Det er den nåden som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå er blitt åpenbart da vår frelser, Kristus Jesus,
kom til jord.  Han har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet.”

VÅR – LIV
VÅRLIV

VÅRT LIV

Alf Roald Hansen

har skrevet andakten

denne gang
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Våre konfirmanter 2005

Lørdag 23.04.05 KL.13

Jenter:

Bowitz-Øygarden, Janne Karin

Bru, Ellinor

Gjertsen, Marianne

Haavik, Karen Clausen

Inermo, Susanne Alise

Jacobsen, Monica

Johannessen, Margrethe

Langaker, Birgitte Guthormsen

Lindøe, Julie

Salbu, Lene Christin

Simonsen, Evelyn Marita

Sund, Hannebeth

Sveinsson, Hanna Mjølhus

Torvestad, Maren

Wiken, Helene

Gutter:

Djuvstad, Sondre Sørheim

Heimtun, Arild

Kaldheim, Anders Tungland

Larsen, Aleksander

Mason, Erik Nondal

Pedersen, Espen

Sjøen, Arne Skorpe

Sørensen, Atle

Utvik, Christoffer

Søndag 24.04.05 kl.10.30

Jenter:

Aursland, Randi Elisabeth

Erland, Sofie Stange

Melcher, Vera-Marie

Midling, Christina

Rey, Kristina Andrea

Stigen, Trine

Velde, Nina Kolstø

Gutter:

Bore, Chris Tony Alexander Larsen

Eikeland, Hans Kaare

Gabrielsen, Alexander Kold

Jakobsen, Ole André Buran

Kolstø, Espen Wathne

Langåker, Jarle

Larsen, Ole Kristian Tveit

Pedersen, Espen Taranger

Pedersen, Stian

Vevatne, Jens Kristian Sanvik

Ådland, Rune

Søndag 24.04.05 kl. 12.30

Jenter:

Eike, Maria Monsen

Gjerde, Eli Indbjo

Johannessen, Karoline

Karlsen, Martine

Lande, Silje

Låstad, Anna

Oliversen, Silvia May

Pedersen, Maria

Rasmussen, Åshild

Tveit, Elisabeth

Gutter:

Haraldseide, Espen

Hauge, Pål

Hetland, Frank Iversen

Hinderaker, Morten

Iversen, Sindre Knapstad

Larsen, Thomas Storesund

Lindtner, Henrik

Osnes, Max Osen

Stange, Ørjan

Sunde, Espen Haastø

Sørbø, Runar

Be for våre
konfirmanter!
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Karmel BedehusKvalavåg Bedehus Håvik Bedehus

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

21.04: Indre Sjøm.misjon kl.19.30
28.04: Møte kl.19.30
12.05: Misjonssambandet kl.19.30
19.05: Møte kl.19.30
26.05: Møte kl.19.30
02.06: Møte kl.19.30
09.06: Møte kl.19.30

Bedehuskretsene informerer

- notiser - smånytt - annonseringer -

24.04: Konfirmasjonshelg

Dåp og konfirmasjon hos Larsen Bore
Den 24. april blir en stor dag hos
familien Larsen/Bore i Visnesveien. Da
skal det feires dåp og konfirmasjon på
en og samme dag. Lille Maria Marion
skal døpes, mens storebror Chris skal
konfirmeres. Vi besøkte familien for å
sjekke pulsen midt oppe i
forberedelsene.

”Da går heilt fint. Signe Marie har heile
kontrollen”, sier pappa Olav avslappet
på kav Bømla-mål. For tida har han en

jobb som anleggsgartner i hjemkommunen
sin, så det er mamma Signe Marie som er
hovedkoordinator for den store festen.
Den dagen skal sofaene ut, og det skal
dekkes til 30 gjester i den lille stua. Olav
har målt og beregnet at dette skal gå, og
Signe Marie er godt i gang med
bordkortene. Selve festmiddagen,
lammesteik, er det morfar som skal stå for.

Etter tre gutter; Chris (14), Ken Andre (12)
og Jens (4), kom endelig jenta. Maria
Marion virker fornøyd og avslappet foran
den store dagen. Alle brødrene trør til når
lillesøster skal døpes. Konfirmanten selv
skal bære henne til dåpen, mens Ken
Andre har som hovedoppgave å sørge for
at lua kommer av når den skal. Han skal
også ta imot dåpslyset. Jens liker godt å
være med å bade søstera si, så da passer
det godt at han skal tørke hodet hennes
rett etter at hun er døpt.

Midt under intervjuet, kommer det en
velkjent lyd fra dåpsbarnet. Det blir litt
diskusjon att og fram hvem som skal ta
bleia denne gangen. Når det blir snakk om
fotografering til menighetsbladet, er
pappa kjapp til å melde seg som
bleieskiftarbeider....

Chris har hatt ei fin konfirmanttid i
Avaldsnes, og han nevner turen til Sauda
som et av høydepunktene. Han synes det
skal bli kjekt å dele den  store festdagen
sammen med søstera si.

Pappa Olav var snar til å melde seg

som bleieskiftarbeider for dattera

Maria Marion da fotoapparatet kom

fram...

Mamma Signe Marie har laget 30

kunstferdige bordkort til den

store dagen. Jens (4) følger

interessert med.

Møter hver onsdag klokken 19.30

Søndagsskole klokken 11.00

Søndagsskoletider på Karmel.

Søndagsskolen har to grupper på
loftet fra 11.00 til 11.45.
Små  barn: 3 til 7 år.
Store barn: Fra 2.klasse og oppover
Velkommen skal du være!

Lykke til
med den store dagen!

Reportasje: Anne Netland

08.05: ABR Senteret kl.19.30

22.05: Frikirken kl.19.30

29.05: Frelsesarmeen kl.19.30

05.06 :Menighetstur.

MENIGHETSTUREN 2005

Søndag 5.juni blir det menighetstur for store og små til Mosterhavn på Bømlo. Der
deltar vi på gudstjeneste i Moster Amfi, med biskop Ole D. Hagesæther som
forrettende prest. Vi prøver også å få til en vandring i Religionshistorisk senter som er
bygget i tilknytning til Moster Amfi. Påmelding til menighetskontoret tlf. 52 84 21 55.
Der fås også flere opplysninger om turen.
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- notiser - smånytt - annonseringer -

Gratulerer!

Vi gir ei rose til...

Skattytere kan kreve fradrag for gaver til
visse frivillige organisasjoner, blant annet
til menigheten og misjonsorganisasjoner.

Gaven må være pengebeløp på minst 500
kroner samlet i løpet av inntektsåret. Det
maksimale beløp man i 2005 kan kreve
fradrag for, er 12000 kroner.

Skattefritaket er på 28%. Av 12000 kroner
(maksimalbeløpet for 2005) kan du få
skattefradrag på  3360 kroner. Totalt vil
gaven din på 12000 kroner koste deg 8640
kroner. Slik blir ”regnestykket” rett!

For å få skattefritak må du ta kontakt med
menighetskontoret eller organisasjonen
din for å registrere deg som giver. Du må
oppgi fødselsnummer, navn og adresse
samt gavens størrelse. Anonyme gaver gir
ikke rett til skattefritak.

8.640=12.000 !

.....for hans arbeid i menigheten vår
som sokneprest - og som

medmenneske blant oss her i
menigheten.  Vi ønsker han lykke til i
pensjonisttilværelsen, og velkommen

bant oss i bibelgrupper og
husfellesskap!

Kveldsgudstjenesten
1. mai

blir en spesiell
gudstjenesteopplevelse. Et
stort felleskor som består av
kirkekorene i Udland,
Rossabø, Kopervik og
Avaldsnes, framfører
Mørevesper av Terje Tjervåg.
Dette er en gudstjeneste med
mye korsang, bl.a. bibelske
salmer og flotte folketoner fra
Møre. De som deltok på
Rikskirkesangfesten i
Trondheim i fjor syntes at den
var et av høydepunktene der.

Anne Netland er liturg,
Øystein Bredal spiller orgel
og Palmer Vistnes dirigerer.

Leder: Håkon Hagen

Nestleder/sekretær Magne Fossmark

Styremedlemmer: Kari Skeie, Bård
Lindøe, Wenche Lindtner, Bjørn Bruaset
og Nils Johs. Bowitz-Øygarden

Vara: Arnlaug Vistnes

Arne Haug.....

Ja, vi vet det...
at det er konfirmasjon til helgen. Og da står
lommeboken åpen på vidt gap for gaver til
barn og barnebarn, slekt , venner og
naboer.

Men for at menighetsbladet skal kunne
formidle stoff omkring dette - og andre
ting som skjer i bygda vår - trenger også
menighetsbladet midler - i form av frivillige
gaver.  Disse midlene går uavkortet til
selve trykkingen og porto i posten.  Bladet
blir laget helt ferdig av oss i redaksjonen,
nettopp for å redusere kostnadene.

Derfor har vi lagt ved en giro i dette
nummeret, og vi håper at nettopp du vil
være med som bidragsyter til at
menighetsbladet fremdeles kan utgis.

Mange takk på forhånd for din gave!

Fra årsmøtet på Karmel:
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Det var en meget spesiell gudstjeneste
idag, der Anne Netland hadde skrevet et
eget dramaspill til gudstjenesten..

Da menigheten ankom kirken var scenen
et selskap hjemme hos Lasarus.
Marta jobbet og stellte mat til alle
gjestene. Maria satt ved Jesus føtter
som hun salvet. Da teksten ble lest fra
talerstolen ble rollene spillt på
scenen:

Seks dager før påske kom Jesus til
Betania der Lasarus bodde, han som
Jesus hadde vakt opp fra de døde. Der
ble det holdt gjestebud for han. Marta
vartet opp, og Lasarus satt med til
bords. Da kom Maria med et pund ekte,
kostbar nardussalve, og med den salvet
hun Jesu føtter og tørket dem med
sitt hår. Hele huset ble fylt av duften. Da
sa Judas Isakiot, en av disiplene, han
som siden forrådte han: “Hvorfor ble
ikke denne salven solgt for tre hundre
denarer og pengene gitt til de fattige?”
Dette sa han ikke fordi han hadde
omsorg for de fattige, men fordi han var
en tyv. Det var han som hadde kassen,
og pleide å ta av det som ble lagt i den.
Men Jesus sa: “La henne være! Hun har
gjemt salven til den dag jeg skal
begraves.  De fattige har dere alltid hos
dere, men meg har dere ikke alltid.” Det
ble kjent i den store mengden av jøder
som var samlet, at Jesus var i
Betania. Nå kom de dit, ikke bare for
hans skyld, men også for å se
Lasarus som han hadde vakt opp ffra de

døde. Da la overpresten opp planer
for å drepe Lasarus også, for mange av
jødene drog dit for hans skyld og
kom til tro på Jesus. Dagen etter ble det
kjent i den store folkemengden
som var kommet til festen, atg Jesus var på
vei inn i Jerusalem. Da tok de
palmegrener og gikk han i møte, og de
ropte:  Hosianna! Velsignet være han som
kommer, i Herrens navn, han som er
Israels konge.

Etter tektlesningen hadde Anne Netland
samtale med Lasarus, Judas og Jesus.

Palmesøndagdrama i Avaldsnes Kirke

Rollene:
Jesus: Else Marie Steinkopf  Hjelmås
Maria: Therese Øvretveit
Marta: Ingvild Hjelmaas
Lasarus: Kåre Vold
Judas. Ådne Utvik
Gjest: Marit Sanson

Det flotte bordet var dekket av søstrene
Marit Areklett og Inger Areklett
Vikingstad fra Torvastad.

Siden det som blir feiret i påsken gjelder hele året, tar vi med en liten hilsen fra
påsketida. Hilsenen er fra alle barn og voksne som lørdagen før påske var samlet til
påskeverksted på Karmel. Påskens innhold fikk vi høre om, synge om, og lage et fint
bilde om. Ei av de som var der, Caroline Sund, stilte velvillig  opp for fotografen
sammen med bildet hun hadde laget. Dere kan se at hun ser riktig så fornøyd ut!

Det har hun jammen grunn til også, bildet ble jo kjempefint og påskeverkstedet var ei
trivelig stund sammen med mange andre. Skikkelig fest var det i grunnen. Flott pyntet
til påske, og selskapsmat; pølser i brød og sjokoladekake!!

EN FORSINKA PÅSKEHILSEN...

Reportasje: Kåre Vold

Reportasje: Aase Osmundsen og Gro Torunn Utvik

Arne Haug
forteller for barna
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Hvem trosser både vind, snø og regn for å øve seg på
bålbygging?

Ulvungene, selvfølgelig!!!

Onsdag før påske var en våt og blåsende dag,  men vi
gjennomførte programmet.  Etter å ha brukt en del
fyrstikker, fikk vi fyr på bålene våre.  Pølsene ble stekt og
de smakte veldig godt!

(NB! Husk at det ikke er lov å tenne opp bål ute i naturen
på Karmøy.

Vi hadde søkt brannvesenet om lov på forhånd.)

Ulvungene er en del av det arbeidet KFUK-KFUM
speiderne driver i Avaldsnes menighet.   Annenhver
onsdag samles ca.30 gutter fra 4. og 5.kl. på Håvik
bedehus.

Her har vi gode lokaler til rådighet og kort veg til ulike
turområder.  Hver høsten tar vi imot nye medlemmer.
Kjenner du noen som vil begynne?

Ring Gunn Indbjo Gjerde, tlf 52 84 28 54, når skolen starter
igjen i august.

Hilsen Vidar, Berte og Gunn.

Glade ulvunger fra venstre:
Christian, Bjørn, Tore, Jørgen, Tore, Tormod og Kjetil

Ut på tur, aldri sur

Kanskje du har hørt teksten i overskrifta før? Teksten er henta fra
en sang skrevet av artisten, Bjarte Leithaug. En søndag i mars ble
mange av hans sanger sunget  av mange sprell, sprell levende
unger. Da var det nemlig stor barnekorkonsert på Karmel. Alle
barnekora i Avaldsnes menighet  samlet seg til et stort felleskor
og konsertens gjest var han med alle disse sangene, Bjarte
Leithaug. Med seg på turen fra Flatøy ved Bergen hadde han
også datteren Astrid, som var solist på noen av sangene.

FOR VI ER SPRELL,SPRELL LEVANDE UNGAR!!

Før konserten var det øvelse for både kor, orkester og
gjesteartist. Vi hadde det kjempegøy!! Skrøyt fikk av Bjarte,
både kor, orkester (“Gratis muffens”) og teknikere, ta det til
dere; unger, foreldre, besteforeldre, ja alle sammen.

Vi har mange flinke unger/ungdommer på Avaldsnes!!

Konserten gikk kjempefint og flott var det at Karmel ble full
av familie og venner.

Vi tror alle fikk en flott opplevelse. Nå håper vi på nye sanger
fra og nytt besøk av Bjarte Leithaug. Vi ønsker både sangene

og mannen bak dem velkommen tilbake til Avaldsnes!

Reportasje: Gunn Gjerde

Reportasje: Aase Osmundsen og Gro Torunn Utvik

Sprell, levande ungar!

Bjarte Leithaug og datteren Astrid
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Anna og Sven Utvik går våren i møte for 47.
gang sammen, mens barnebarnet Tor Sven
Utvik (15) og kjæresten Mary Therese
Skaten (16) har vært sammen i snart to år.
Vi har tatt oss en prat med de to parene.

Er romantikk viktig?

-Ja, mener de alle sammen. -Det er viktig å ikke
la hverdagen bare bli rutine, mener Anna.
Overraskende blomsterbuketter er ikke helt
stilen til herrene på Utvik, men Mary kan
huske å ha fått blomst av Tor Sven. -Det var
romantisk.

Blir dere ekstra romantiske nå om våren?

-Ja, det ligger i oss fra naturen sin side, mener
Sven. -Bare legg merke til hvordan oksene
oppfører seg på denne tida, ler Tor Sven.
Sven fortsetter; -lysere og lengre dager gjør
oss mer oppglødde. Det er ikke det samme
med mørke og tordenvær. -Det kan jo være
romantisk det også, skyter Anna inn, for da
er jeg redd og du kan beskytte meg...

Anna, hva var det som gjorde at du falt for
Sven?

Anna ler, blir litt hemmelighetsfull, men så
kommer det. -Det var vel det gode smilet
hans. Hun leter etter de mest treffende ordene;
-stødig kar, utstrålingen, for ikke å glemme
krøllene hans da, ler hun.

Og, du Sven, hva gjorde at du falt for
torvastad-jenta, Anna?

-”Strame dama”, kommer det kontant. Så
begynner Sven å mimre om mållagskaféen i
Haugesund der han satt sammen med venner
da Anna sneide forbi vinduet. Selve episoden
vil ikke Anna ha noe snakk om, men det var
visst noe med at kameratene til Sven mente
han stilte for høyt med å prøve seg på Anna.
Det var imidlertid som å tenne en gnist hos
Sven; da skulle han i alle fall ha henne! Og slik
ble det.

Hva er oppskriften på et langt ekteskap,
Anna og Sven?

-Dette spørsmålet håpet vi på å få. For å svare
på det, vil vi bruke et Pauli ord, som alltid har
vært et motto for oss to: ”La ikke solen gå ned
over deres vrede”. Anna ser bort på de unge.
-Dette kan anbefales. Det er selvsagt ikke

hver dag som er like lett i et forhold, men vær
nøye med å gjøre opp vanskelige ting etter
hvert. Dette har vi sagt i alle bryllupstalene
til ungene våre.

I juni har Mary og Tor Sven vært sammen
i to år. Hvordan ble dere sammen?

De kikker på hverandre og ler. -Det bare ble
sånn... Begge medgir at det var Mary som var
pådriveren i starten, men akkurat det har
jevnet seg ut etter hvert.

Går det an å snakke med besteforeldre om
forelskelse og kjærlighet?

-Neeei, Tor Sven drar på det. -Det er vel mer
naturlig å ty til kamerater og venner når det
gjelder slike tema.

-Men det er jo interessant å se på forskjellen
på hvordan det var å være kjærester før og
nå. De unge er jo mye mer direkte nå, sier
Anna. -Det er kanskje noe bra med det også.
Vi kunne gå og kikke i årevis, mens nå går de
visst mer rett på sak. Forholdene blir også
mye tidligere ”offisielle” nå. I vår tid skjedde
kjæresteriet mer i det skjulte.

Tor Sven hadde Mary med på middag hjemme
hos foreldrene sine den samme dagen som
de ble kjærester.

Hva liker dere unge spesielt med Anna og
Sven sitt forhold?

-Det er fint når de går hånd i hånd, synes Tor
Sven.

Anna og Sven har fått endel kommentarer
på akkurat det. Folk synes det er koselig at
de leier hverandre f.eks. når de går i kirka.
Anna har av og til tenkt at kanskje de ikke
skulle gjøre det av hensyn til de som ikke
har ei hånd å holde i. Dette forslaget blir
imidlertid nedstemt av resten. -Det er viktig
med gode forbilder, hevder de.

Hva går det an å finne på av romantiske ting
på våren?

-Gå tur, kommer det fra Mary og Tor Sven.
-På søndag gikk vi tur på Rehaugane. Anna
og Sven er enige. De har reist mye på turer
opp igjennom. De synes også det er flott å
samle hele familien og gjøre ting sammen.
Nylig hadde de hele familien med seg til
Sand.

Mary er også med Tor Sven av og til for å
hjelpe til med fjøsstellet. -Det kan være
romantisk å arbeide sammen, mener de.

Det er bare å konstatere: romantikken
blomstrer på Utvik både hos unge og gamle.

Romantikk på Utvik

Sven og Anna Utvik sammen med barnebarnet Tor Sven

Utvik og kjæresten hans, Mary Therese Skaten.

Reportasje: Anne Netland
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Blad nr.3-2005
10.Mai: Kl.20.00:Red.m¿te
04.Juni:   Siste frist for stoff
15.juni.:     I POSTEN

Prestens
Hjør

ne

Hvem vil ha Jesus til sjef?

På skjærtorsdag var jeg på familieleir på
Utsikten på Seljestad. 20 voksne og 30
unger satt rundt middagsbordet, og vi
hadde fiskekaker med brun saus og
poteter til middag. Når folk kom og satt
seg til bords denne dagen, forstod alle
at dette var et spesielt måltid. Litt fordi
at vi skulle sitte rundt et stort langbord,
mens vi til vanlig satt rundt små bord.
Det var også spesielt fordi vi ikke pratet
sammen under dette måltidet. Ingen
voksne skulle kjefte på ungene sine, og
både ungene og de voksne skulle tenke
på om de ville ha Jesus til sjef i livet sitt.
Dette var et viktig spørsmål i forhold til
måten vi skulle avslutte dagens måltid
på. Og midt på bordet stod det brød og
vin.

Da tallerknene var tomme, reiste jeg meg
og leste skjærtorsdagshistorien:

I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok

han et brød,  takket, brøt det og sa:

«Dette er mitt legeme, som er for dere.

Gjør dette til minne om meg!»

Likeså tok han kalken etter måltidet og

sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt

blod. Gjør dette så ofte som dere

drikker det, til minne om meg!» For så

ofte som dere spiser dette brødet og

drikker av kalken, forkynner dere

Herrens

død, inntil han kommer. (1. Kor.11,23-
26)

Så gjorde vi det Jesus ba oss om å gjøre,
- vi delte, vi spiste og drakk til minne om
ham.

De fleste som har vært utsatt for meg på
en dåpssamtale, har vært nødt til å svare
på spørsmålet om hvordan de tenker seg
å lære barnet å bruke Herrens nattverd.
For hvert barn som blir båret til dåpen
blir det nemlig bl.a. lovet at barnet skal

læres opp til å gå til nattverd. De lover
også å be for barna og å lære dem selv å
be. Mange er oppvokst med kveldsbønn
og bordbønn og synes dette er gode ting
å gi videre til sine barn. Å lære barna å
bruke Guds ord er også greit, og mange
tenker seg også søndagsskole og
barnegospel som en god støtte for å få til
dette. Så kommer vi til nattverden, og da
blir det verre for mange. Det virker helt
fjernt. ”Så åndelige er vi ikke...”

I vår lutherske kirke taler vi om to
sakramenter; -dåpen og nattverden. Et
sakrament er en hellig handling, innstiftet
av Jesus, der Gud kommer til oss gjennom
det konkrete (vann, brød, og vin). Jeg
spør meg av og til, -hvordan kan det ha
seg at nærmere 90% døper barna sine,
mens under 10% går til nattverd? Jesus la
ikke noe mer vekt på dåpen enn
nattverden. Han ba oss om å gjøre begge
deler.

Selvsagt har dette med tradisjoner å gjøre,
men når tradisjonene stenger for Guds
nåde til oss, er de ikke gode. Jeg er sikker
på det finnes mye skjult tro og ”kristne”
mindreverdighetskompleks rundt om i
menigheten vår. Jeg drømmer om at alle
disse som finnes i denne kategorien skal
reise seg, innse hva de har fornektet seg,
og strømme til nattverdbordet.

Der hører nemlig alle døpte hjemme som
ønsker å ha Jesus til sjef!

Anne Netland

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

Tlf. 52 84 22 55 • www.bildeler.net

Olsen Dikt & RimOlsen Dikt & Rim
Jeg setter dine tanker i system
Telefon 52 84 28 19 - http://www.dikteren.net

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



10

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

     Eldretreffene 2005:

7.mai:  Håvik
4.juni        Kvalavåg

     Alle ganger klokken 15.00

Lørdag 23.04.05

Konfirmasjonsgudstjeneste kl.13

Kateket Sigrid Dysjeland

Vikarprest Anne Netland

Offer til menighetsarbeidet i Avaldsnes

Søndag 24.04.05

4.s.e.påske

Konfirmasjonsgudstjeneste kl.10.30

Kateket Sigrid Dysjeland

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Offer til menighetsarbeidet i Avaldsnes

Søndag 24.04.05

4.s.e.påske

Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 12.30

Kateket Sigrid Dysjeland

Vikarprest Anne Netland

Offer til menighetsarbeidet i Avaldsnes

Søndag 01.05.05

5.s.e.påske

Gudstjeneste kl.19.30

Møre-vesper

Vikarprest Anne Netland

Felleskor

Offer til Den indre Sjømannsmisjonen

Torsdag 05.05.05

Kristi himmelsfartsdag

Gudstjeneste kl. 11

Sokneprest Arne Haug

Dåp

Offer til Norsk Misjon i Øst

Søndag 08.05.05

6.s.e.påske

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Nattverd

Offer til Amatea Haugesund

Søndag 15.05.05

Pinsedag

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Offer til Normisjon Internasjonal

Kirkekaffe

17.mai

Gudstjeneste ca. kl.11

Vikarprest

Offer til Amnesty International

Søndag 22.05.05

Treenighetssøndag

Friluftsgudstjeneste kl.11 på
Krosshaugen på Torvastad

Søndag 29.05.05

2.s.e. pinse

”En annerledes gudstjeneste” kl.17 på
Karmel

Vikarprest

Nattverd

Offer til menighetsarbeidet i
Avaldsnes

Kirkekaffe

Søndag 05.06.05

3.s.e.pinse

Menighetstur – ikke gudstjeneste i
Olavskirken

Søndag 12.06.05

4.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11 i Fransahagen i
Visnes

Vikarprest

Offer til Bibelhøgskolen i Oslo

Søndag 19.06.05

5.s.e.pinse

”En annerledes gudstjeneste”
kl.17 på Karmel

Vikarprest

Nattverd

Offer til menighetsarbeidet i
Avaldsnes

Kirkekaffe
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FAMILIENYTT:

 DØPTE

20.02.05

Marlen Waller Bårdsen

Aleksander Oftedal Lønning

Stian Båsnes Rossland

12.03.05

Tone Kristin Aursland

Randi Elisabeth Aursland

Johannes Aursland

20.03.05

Karine Våge

27.03.05

Marie Sandmo Hagenberg

VIELSER

19.03.05 Ragne Elin Meling og Thor
Inge Bjørnestad

DØDE

23.01.05 Preben Snarheim Brynjelsen

02.02.05 Per Spissøy

05.02.05 Gunda Serine Lande

25.02.05 Helene Johannessen

02.03.05 Fritz Anton Eilertsen

05.03.05 Nils Bertel Ask

BÅREHUSET

Bårehuset på kirkegården skal utvides og
ombygges noe, slik at vi får et høyst
nødvendig lagerrom og et litt finere
bårerom. Utvidelsen er tenkt utført i 2005,
og planene ligger hos Riksantikvaren i
Bergen til godkjenning. Vi vet av erfaring
hvor lang behandlingstiden hos
Riksantikvaren kan være, så vi får bare håpe
på at det kan bli noe av i løpet av dette året.

TOALETTENE

Toalettene i bårehuset er – som de
fleste har lagt merke til - midlertidig
stengt fordi avløpet for kloakken er tett.
Det arbeides med å utbedre dette slik at
toalettene kan åpnes igjen i løpet av
april.

Vi prøver å holde toalettene rene og
ryddige, og vi henstiller til publikum om
at de ikke vasker spader og annet
hageredskap i vasken på toalettene,
men bruker vannpostene på
kirkegården.

Bok tips
K.Joy Larsen har skrevet en fin
personlig beretning om hvordan Gud er
tilstede i hverdagen. Inntekten fra
boken går i sin helhet til Karmsund
ABR-Senter

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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Gospelkoret Voice of Joy er det flere
av oss som kjenner til. De har
tidligere øvd på Karmel og flere av
korets medlemmer har vært aktive i
ungdomsarbeidet i menigheten vår.
Nå er koret snart aktuelle med ny
plate og de blir stadig mer populære.
Vi tok oss en prat med korets
dirigent og to av sangerne som
tidligere har gått mye i menigheten
vår.

Petter Losnegård (38) har vært dirigent
i koret siden det startet for snart ti år
siden. Til høsten skal 10-års jubileet
feires med konsert i Maritim Hall i
Haugesund. ”Hvis noen hadde
forklart meg for ti år siden hvordan
Voice of Joy ville se ut i 2005, hadde
jeg ikke trodd på dem. Utviklingen til
koret disse årene har vært nesten
uvirkelig. Hovemålet med koret er
ganske enkelt: Vi ønsker å spre
evangeliet om Jesus, og vi ønsker å
gjøre det med kvalitet. Vi håper at vi
også kan fungere som en inspirator for
de lokale korene i området vårt. Det
drives mye bra korarbeid rundt om på
Haugalandet. Testimonia på
Avaldsnes er et godt eksempel på
dette.”

VOICE OF JOY MED RØTTER
 I AVALDSNES MENIGHET

Kjetil, Petter og Torfinn

Kjetil Vold (29) var i ungdomstiden aktiv i
Testimonia og ungdomsklubb. Han har
vært med 2 år i koret: ”Det var litt spesielt
å begynne i koret,  for både

Voice of Joy på Byscenen i fjor

opptaksprøven og øvelsene det første
halve året var på Karmel. Jeg følte
nesten at jeg hadde begynt i Testimonia
igjen! Det var i Testimonia at sang- og
korinteressen våknet i meg og jeg har
masse gode minner fra den tiden.”

Torfinn Gaupås (22) hadde for 1 ˚ år
siden siviltjeneste som
ungdomsarbeider i Avaldsnes menighet.
Vi husker ham som en positiv gutt som
var mye med i kor og ungdomsklubb.
”Jeg har også mange gode minner fra
tiden i Avaldsnes. Det var kjekke
medarbeidere og flotte ungdommer.
Menigheten var veldig imøtekommende
med å tilrettelegge siviltjenesten min slik
at det kunne kombineres med å synge i
Voice of Joy. Det er jeg veldig takkemlig
for.”

Vi takker for praten og håper vi får høre
koret i Avaldsnes snart. ”Det er bare å
spør” smiler Petter som også informerer
om at den nye CD’en har ”release” på
sommergospel i starten av juni. ”Det blir
en live-CD fra konsertene i Festiviteten
som vil være noe roligere enn den
forrige og bære  preg av mye lovsang”.

Reportasje: Kåre Vold


