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a n d a k ta n d a k t
hva vil du at den hellige
ånd skal gjøre for deg?

            “pinsetankar” av Liv Syre

Da hørte jeg at det kom inn en
melding på mobilen. Det var en
kort melding fra ei venninne med
følgende ord:

“Hva vil du at den Hellige Ånd skal
gjøre for deg?”

Den Hellige Ånd??
   Jeg ber til Jesus. Eller til Gud. Men
hvorfor den Hellige Ånd? Tankene
begynte å surre. Hva betyr den
Hellige Ånd for meg?
   I kjerka ber vi til treenighetens
Gud: Faderen, Sønnen og den
Hellige Ånd. Den Hellige Ånd ble
plutselig så veldig konkret: Guds
utstrakte arm til meg. Et tilbud!

    Vi mennesker vil helst stole på
egne krefter. Men egne krefter er
ikke alltid nok. Noen ganger er vi
motløse, syke og leie. Eller skuffet
over både oss selv og de omkring
oss. Andre ganger er vi så opp-
tatte av oss selv at vi glemmer at
livet er mer enn det.

Og hva er meningen med livet
mitt?

...

   Heldigvis har vi en Gud å be til,
en Gud å be om hjelp i alle livets
situasjoner. En Gud som elsker oss
og som sendte oss sin Hellige Ånd
til hjelp. Han Spør: “Hva skal jeg
gjøre for deg?”

   Hva vil DU at Gud og den Hellige
Ånd skal gjøre i DITT liv?

   I Matt. 7, begynnelsen av vers 8
står det:
“For hver den som ber, han får.”

Jeg var syk.
Jeg var redd.

Aller helst ville jeg sove.

samarbeid med AIL
I dette nummeret av menighets-
bladet startar me eit samarbeid
med Avaldsnes idrettslag. Dei
kjøper ei heilside der dei kan
utfalda seg med eigen informa-
sjon.
   Korfor eit slikt samarbeid? Det
finst grunnar både for og mot. For
å ta motargumentet fyrst: AIL skal
ifylgje vedtektane ikkje driva med
forkynning. Å ha ei side i eit
menighetsblad kan nok seiast å
vera i ei slags gråsone her. Men
når AIL får baksida for seg sjølv
burde det vera muleg å lesa berre

denne og unngå resten ...
   På fordelssida har me at AIL og
Avaldsnes menighet har saman-
fallande målgrupper, særleg barn
og unge. At me samarbeider om
informasjon kan føra til enklare
samarbeid kring tiltak mot mål-
gruppene -- sjå berre omtale av
engasjementet mot narkotika i
dette bladet. Vidare vil AIL få
informasjon distribuert til over 1700
husstandar 4 til 6 gonger i året.
   Win-win, anyone? Og kven veit
om ikkje dette kan utvikla seg
vidare til ei skikkeleg bygdaavis?

            Gaute Sanson



åpent bygdamøte
n a r k o t i k a

               av Kåre Vold

6. mars var klubbhuset til Avaldsnes
Idrettslag mer enn fullsatt da en
skulle belyse den bekymringsfulle
utviklingen når det gjelder narkoti-
kaproblemer blant ungdommer i
Avaldsnes.
   Arrangører var Avaldsnes Bygda-
utvalg, Avaldsnes Idrettslag, Av-
aldsnes Menighet og Karmøy
Trialklubb.  Møtet ble ledet av
prost og nyvalgt leder i Avaldsnes
Idrettslag Helge Gaard.

Karmøy Lensmannskontor belyste
problemet sett fra deres ståsted:
Det er en hard kjerne av 15-18 år
gamle gutter fra Avaldsnes som
bruker og omsetter narkotika.
Disse narkotikaproblemene for
ungdom er ikke enestående for
Avaldsnes, de finnes på de fleste
tettsteder og de har kontakt med
hverandre.  Dette miljøet fører til
økende hærverk og tyverier i
nærmiljøet.  Politiet har god og
konstruktiv dialog med foreldrene.
   Narkotikamisbruk kan skje alle
ungdommer.  Det starter oftest på
en fest der ungdommer kan bli
fristet etter inntak av alkohol.
Mange ungdommer er ikke sterke
nok til å si nei, da venner har stor
innflytelse. Det er også kontakt
med erfarne heroinmisbrukere i
Haugesund som er ute etter å
tjene penger på narkotikasalg.
   Ungdommer er mest påvirkbare
av familien før de er 12 år og
påvirkes mer av venner etter de er
blitt 12 år.
   Hva kan en gjøre?  Foreldre bør
sitte oppe å vente til ungdom-
mene kommer hjem.  Hvis ung-
dommene vet at foreldrene sitter

og rusproblemer på avaldsnes

oppe og venter, blir de mer forsik-
tige.  Mye blir gjort, men det er
svært vanskelig.  En må forsøke å
gå inn i miljøet.  En må følge med
når ungdommene får nye venner
og blir uvanlig opptatt av penger.
Vi må vise at vi bryr oss.  Hvis
politiet blir tilkalt til en fest der
misbruk foregår, blir ungdommene
kjørt hjem til foreldrene som blir
informert om det som har skjedd.
Det er også viktig å komme i
dialog med barne- og ungdoms-
skolen.

SLT-koordinator fra Karmøy Kom-
mune kom med gode råd:
Når ungdommen får problemer,
må de voksne gripe inn.  Det at
det er så godt fremmøte på dette
møte lover godt for Avaldsnes.
   Narkotika finnes i alle avkroker.
Det er en liten gruppe, men for
disse er det et alvorlig og stort
problem (2-3%).  Ingen ønsker å
oppleve dette, men vi har ingen
garanti.  Det viktigste er at forel-
drene gir barna kjærlighet og ikke
minst setter grenser.

Anita holdt et gripende innlegg fra
foreldrene:
   Foreldrene til 7 av ungdommene
i Avaldsnes har dannet en foreldre-
gruppe.  Hvis tidligere aktive
ungdommer plutselig blir passive,
mindre sosiale og aggressive må
varselsignalet gå.  Dette fører også
ofte til at hele familien blir isolert
da en alltid må være hjemme for
å passe på.
Hun oppsummerte med 3 hoved-
punkter:

· Kontroll.  Både politi, foreldre
og naboer/bygdefolk må passe
på.  Hun anbefalte oppstart av
natteravner i Avaldsnes
· Prøve å engasjere ung-
dommene i kjekke ting som de er
interessert i.
· Fokus på hjemmet.  Gi kunn-
skap, støtte og informasjon til
foreldre slik at de blir satt bedre i
stand til å forebygge og gjøre de
riktige grep

Det ble lagt ut liste på møte slik at
en kunne melde seg til tjeneste
som natteravn i Avaldsnes
Til slutt ble det informert om tiltak
for ungdom i Avaldsnes fra:
· Avaldsnes Menighet
· Avaldsnes Idrettslag
· Trialklubben
· Bygdautvalget

Ordstyrer Helge Gaard lovet til slutt
at både Avaldsnes Idrettslag og
Avaldsnes Menighet ville følge opp
denne saken i sine respektive
styrer.  Han opplyste også om 4
temakvelder som er planlagt i
klubbhuset til Avaldsnes Idrettslag
til høsten der psykolog Bjørn Aust-
eid skal innlede til samtale om
barneoppdragelse og foreldre-
rollen:
1. Onsdag 17. oktober kl. 20.00:
God Kommunikasjon
2. Onsdag 31. oktober kl. 20.00:
Bare gi eller gi og kreve?
3. Onsdag 7. november kl.
20.00: Ros, oppmuntring og irette-
settelse
4. Onsdag 14. november kl.
20.00: Hva når problemet oppstår?



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 
 m å n y t t

lørdag 28.04.2007 kl. 11
Berntzen, Torill
Bore, Ken André Larsen
Bråthen, Eva Therese
Gilje, Håkon
Gilje, Karl Åge
Hauge, Atle Svalland
Johannessen, Vidar
Pedersen, Line Skeie
Røkke, Elisabeth
Simpson, Rebekka Johanson
Stange, Even
Torvestad, Charlotte Bårdsen

lørdag 28.04.2007 kl.13
Auestad, Mads Andre
Berdinessen, Astri Therese
Bruaset, Kristina
Espeland, Christine
Hettervik, Marie
Larsen, Roy Andre
Nordal, Aleksander Fosen
Olsen, Eivind Rørvik
Petersen, Thomas
Sørensen, Morten
Torvaldsen, Werner
Utvik, Anbjørg
Utvik, Therese Jøsang
Østen, Michelle

søndag 29.04.2007 kl. 10.30
Andreassen, Gjertrud Vorre
Auestad, Kristian
Eikeland, Ann Karin
Hansen, Roger Munkejord
Hauen, Maria Gunderstad
Johansen, Katrine
Jørgensen, Per Erik Hennøy
Kvalvik, bernhard
Langaker, Katrine Kolletre
Nygaard, Sindre
Opheim, John Arne Lindanger
Pedersen, Cato Kristiansen
Samuelsen, Trine
Svendsen, Nils Marthon
Thuestad, Martine

søndag 29.04.2007 kl. 12.30
Bowitz-Øygarden, Nils Arne
Børresen, Tor-Ludvig
Coomans, Kjetil Aasbø
Gjertsen, Reidar
Grinde, Line Merethe
Hauge, Elise
Helgesen, Emilie
Helgesen, Karoline
Kollstrand, Evy
Kristjànsdottir, Kristjana
Lande, Håvard
Opsahl, Stine Nordtveit
Pedersen, Hanne Marthe
Storesund, Hilde Marie Espeland
Sørenes, Madeleine
Thorbjørnsen, Bjørn Eivind
Utvik, Katrine
Vatland, Jens Martin Romsloe

konfirmanter i avaldsnes 2007



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

vi gir ei rose til ...

Magne Fossmark får ros og rose fra menighets-
bladet for sin flotte innsats i bedehusstyret for
Karmel. Han har vært sekretær i styret i  mange år.
Magne er systematiker til fingerspissene, og har
vært den som har organisert bruken av Karmel og
laget et eget system for oppvarming av huset.

r o s å   r o s å   r o s å

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

avskjedskonsert 6.mai
Søndag 6.mai kl. 19.30 blir det avskjedskonsert for
Palmer.
   De som er med er Bjørn Olav Kallevig, kornett,
Bernhard Gismervik, fiolin, Isabel Espelid, solist. Også
medvirkende er et kor bestående av sangere som
tidligere har vært med i kor ledet av Palmer, samt
nåværende kirkekormedlemmer.
   Dersom det fortsatt er noen som ønsker å være
med i koret, så er det øvelser mandagene 23. og 30.
april kl. 19.30 - 21.30. Generalprøve lørdag 5.mai kl.
15.00.
Dere kan ringe tlf. 47853381, 52842699 eller kontoret
52812057.

møter i menighetsrådet
Møtedatoer for Avaldsnes menighetsråd 2007:

18. april
13.juni

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

f r e d a g s k a f é e n
Fredagskafeèn er flyttet til Karmel på grunn av nye
banklokaler i sentrum.
Hver fredag kl. 11.00 - 14.00

s a n g    o g    g i t a r
i    O l a v s k i r k e n

Søndag 20.mai. kl. 20.00 blir det sang og gitarkonsert
med Eirin Spilde, Odda, og Einar Løkling, Bømlo.
   I en pressemelding heter det at Eirin Spilde har en
fantastisk varm og levende stemme. Med konserter i
Kopervik, Flekkefjord og Bømlo har Eirin markert seg
som vokalkunster. Dette er en artist som kontrollerer
de fleste stilarter. På sikt håper hun å få gitt ut sin
egen CD, men er først og framst en “live”-artist som
det norske publikum vil omfavne.

a v l y
 s t



m e i s e n e
                       av Johanna K. Gismervik

5    k o n f i r m a n t e r

                       av Anne Netland

i    a v a l d s n e s

Ka forbinde du med påske?

Bjørn Eivind Thorbjørnsen:
Øøø...kylling å Jesus å kjerkå å
sånt, -kristendommen og heile
pakken.

Karoline Helgesen:
Påskeegg....og gudstjenestar,
faktisk!

Charlotte Torvestad:
Påskeegg og Jesu død og opp-
standelse.

Elise Hauge:
Skitur på fjelle' og påskemorgen
på TV. Jesus døde på korset og sto
opp igjen.

David Ytreland:
Ferie ... Hæ, e det te menighets-
bla? - At Jesus dø for oss. Åsså
tenke eg på palmesundag.

o m    p å s k e

Meisene holder til på Karmel annen hver torsdag fra kl. 17:00 til kl. 18:30. Vi driver blant annet med ute-
aktiviteter, baking og filming.
Så hvis dere er -- eller kjenner noen -- jenter i 3. og 4. klasse, er det bare til å komme. Alle er velkommen! For mer
informasjon, ta gjerne kontakt med Johanna Gismervik på tlf. 92010672



Lørdag 17. mars var den store
“musikalkvelden” i Avaldsnes kirke.
   Testimonia og Witness!! inviterte
til to forestillinger som de hadde
kalt “Jesus Christ -- strongest there
is!”
   Musikalen var sammensatt av
flere av Jesu lignelser, og var flott
arrangert med farger, tekstiler,
drama, sang og dans. Vi som
hadde gleden av å være til stede
-- både store og små -- ble troll-
bundet fra første minutt, for sjelden
ser en så mye sangglede og
engasjerte utøvere på én gang ...
   At musikalen var i kirken, var helt
spesielt. Flott akustikk og spen-
nende lyssetting gjorde at det ble
en litt mystisk og trolsk stemning (se
f.eks. forsidebildet).
   Kirken var fullsatt av stolte for-
eldre, besteforeldre, tanter, onkler
og søsken -- med god grunn.

Musikalen var i to akter, med ti
minutters pause. Selv i pausen
skjedde det noe ... med prosjektor
ble det vist humoristiske innslag rett
på kirkeveggen. Aktørene hadde
små innslag og blandet seg med
publikum  :-)
   Vi fikk se og høre mange flotte
talenter samlet på “ett brett”. Vi er
heldige som har så mange flinke

voksenledere og engasjerte ung-
dommer i menigheten. Uten disse
hadde det ikke vært mulig med
slike arrangement!! Ingen nevnt,
ingen glemt!

Jeg vil likevel rette en stor takk til
Johanna K. Gismervik -- dirigent,
dans- og dramakonsulent, og
åndelig leder (som det står i pro-
grammet)! Hun står virkelig på for
ungdommene (og også de yngre,
f.eks. “meisene”), og er et flott
forbilde!

Alle utøvere og band fikk utdelt
hver sin velfortjente rose fra hoved-
foreningen etter musikalen!! Leder
Kåre Vold overrakte blomster fra
menighetsrådet.

Testimonia og Witness!! -- Best
there is ...

      av Elisabeth Lindaas Skeie

J e s u s    C h r i s t
strongest there is



 H e l g e   S.   G a a r d

Menighetsbladets utsendte medarbeider tok en samtale med
vår kjære prost og sokneprest som nylig ble valgt til leder i Av-
aldsnes Idrettslag                              av Kåre Vold

LANG
REKLAME-
BAR HER

Hvordan gikk det til at du ble leder
i Avaldsnes Idrettslag?
  - Mine barn er aktive i idrettslaget
og jeg ble derfor spurt om å være
med i hovedstyret.  I mangel på
lederkandidat måtte en av oss i
styret ta på seg ledervervet midler-
tidig, og det ble jeg oppfordret til
å gjøre.  Årsmøtet valgte meg som
leder og det har jeg lovet å fort-
sette som.

Har du drevet eller driver aktiv
idrett?
  - Jeg har sparket fotball i Avalds-
nes Idrettslag 4 år i ungdommen til
jeg reiste bort for å studere.  Jeg
har alltid spilt litt fotball når sjansen
har bydd seg, men det har vært
tilfeldig i voksen alder.  Nå er jeg
mer aktiv som tilskuer til idrett.

Blir ikke dette travelt for en opptatt
prost og sokneprest?
  - Det er viktig at vi bruker av vår
fritid på å lage gode sosiale tilbud
og bygge nettverk for våre barn
og unge.  Der vil jeg og ta mitt
ansvar.  Nå blir det i idrettslaget i
denne omgang.  Jeg tror at jeg
kan gjøre en innsats som leder i
idrettslaget fordi de har en dyktig
daglig leder i Norvald Kaldheim.
Det er også ivrige og oppofrende
mødre og fedre som bruker av sin
fritid på idrettslagets aktiviteter.
Jeg er imponert over den tid de
bruker på idrettslaget som trenere,
oppmenn og i styrer og råd.  Jeg
er tross alt bare med i hovedstyret.

På hvilke områder ser du mulighe-
ter til et godt samarbeid mellom
menighet og idrettslaget?
  - Det har fra før vært et godt
samarbeid der en prøver å tilrette-
legge aktivitetene slik at barna
kan gå på både kor, klubb, spei-
der og fotball/håndball.  Tidligere
var også søndagsskolen og idretts-
laget på tur sammen.  Mens
Margaret Langebro var leder frem

til februar, hadde vi allerede avtalt
følgende samarbeidsprosjekter:
· Felles temakvelder om
foreldrerollen og barneoppdra-
gelse.
· Velge samme dag til  frilufts-
gudstjeneste og aktivitetsdag, der
vi ta ansvar for hvert vårt, men der
en kan gå fra det ene arrange-
ment til det andre.  Her har vi ikke
avtalt noe arrangement enda.
· Om slike tema som angår
bygda, som for eksempel kvelden
om narkotikamisbruk, og hvordan
vi kan stå sammen for ungdom-
men og hjemmene deres, her har
vi et felles engasjement.
· Idrettslaget vil kjøpe en side i
menighetsbladet for å informere
om sine aktiviteter.  Siden menig-
hetsbladet går ut til alle husstander
vil idrettslaget nå mange flere enn
gjennom medlemsutsendelser.  Fra
menigheten er vi glad for å kunne
profilere mest mulig av slike posi-
tive aktiviteter som skjer i bygdene
våre.
   Jeg tror det er viktig med et godt
og åpent samarbeid mellom
menighet og idrettslag.  6 av 10
barn er aktive i idrettslaget.  9 av
10 barn er medlemmer i menighe-
ten.  Da kan vi finne berørings-
punkter der vi kan gjøre ting
sammen og samtidig  være to
selvstendige enheter.  Kanskje det
viktigste er å bygge ned terskler og
fortsette å koordinere våre aktivi-
tetstilbud, slik at vi ikke skaper
unødvendig valg for barn, unge
og deres foreldre.  Dette gjelder
selvfølgelig også korpset og alle
andre som driver aktiviteter for
barn og unge.  For at ikke jeg skal
ha flere hatter i samarbeidet
mellom kirke og idrettslag, vil
nestleder Egil Helgesen og daglig
leder Norvald Kaldheim represen-
tere idrettslaget mens jeg da vil
representere menigheten sammen
med Kristian H. Utvik.

n y   l e d e r
ny leder i avaldsnes idrettslag



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
om å bry seg!

    prost/sokneprest Helge S. Gaard

prestahjørna

KORT
REKLAME-
BAR HER

Tirsdag 6.mars var det folke-
møte på Avaldsnes idretts-
senter om narkotikamisbruk
blant ungdommer som hører til
i våre bygder.

Det var et informasjonsmøte -- ikke for
at alle skal vite alt om hverandre, men
for at vi skal vite så mye at vi kan bry
oss på en god måte.
   Åpenhet er nødvendig for å kunne
stå sammen. Taushet skaper avstand,
isolasjon og fordømmelse. Mens en
god åpenhet skaper engasjement
om felles utfordringer.

Det er mange skjebner og livshistorier
som gjør at noen ungdommer kom-
mer bort i narkotika, det kan ramme
hvem som helst. Noe kan vi fore-
bygge og noe kan vi ikke gjøre noe
med. Det er ingen fasitsvar som ga-
ranterer at ungdommer ikke kommer
bort i narkotika, men det er likevel
noen retningslinjer vi kan følge for å
minske risikoen for at våre ungdom-
mer kommer borti narkotiske stoffer,
eller at vi som foreldre oppdager det
så tidlig at vi kan prøve å få et hjel-
peapparat på plass.  Politi og hjelpe-
apparat gir oss noen slike anbefalin-
ger:
- Se på politiet som en samar-
beidspartner, de ønsker også å hjelpe
ungdommene ut av det narkotika-
helvetet som rusavhengighet skaper.
- Ikke gi ungdommene rusmidler
som hjemmebrent eller alkoholhol-
dige drikker, en rus senker terskelen
for å prøve en annen rus. Det som
foreldre kjøper til sine ungdommer
kommer ofte i tillegg til det ungdom-
mer har skaffet seg på annet vis. For
hvert år en klarer å utsette alkohol-
debuten, minsker sjansen for at ung-
dommene skaper et avhengighets-
forhold til rusmidler.
- Følg med ungdommene når
de skifter venner, bytter til videregå-
ende skole, hvilke miljøer de knytter
seg opp til.
- Legg merke til om oppførselen
endrer seg og om pengeforbruket
plutselig blir stort.
- Sitt oppe og vent til ungdom-
mene er kommet hjem når de har
vært ute i helgen.
- Vær gode forbilder for egne
barn og ungdommer.

Noen ungdommer vil likevel tiltrekkes
av rusen og spenningen som narko-
tiske stoffer gir. De vil ofte tro at de
selv har kontroll over bruken og der-
med er det ofte liten motivasjon for å
komme seg ut av avhengighetsfor-
holdet. De familiene som rammes av
dette trenger all den støtte og hjelp
de kan få av de hjelpeinstanser som
er til slikt. Men noe kan også vi som
naboer, venner og bygdefolk gjøre
for de familiene som er rammet:
· Gå innom på besøk hos de
voksne i huset slik at de ikke blir isolert
i eget hus med sine problemer. De
bruker ofte alle sine ressurser på å
følge opp sin egen ungdom og kan
ha lite overskudd til selv å skape so-
siale relasjoner. Men noen som kom-
mer innom og slår av en prat eller vi-
ser oppmerksomhet, er uvurderlig.
· Vi kan invitere barna i huset
med på kjekke aktiviteter. Dette gir
dobbel effekt: Barna får oppleve noe
kjekt samtidig som mor og/eller far får
noe tid til seg selv.
· Vi må våge å gi en bekymrings-
melding til foreldrene dersom vi hø-
rer eller ser noe som gir signaler om
at ungdommen er kommet borti noe,
foreldrene er ofte de siste som får vite
det. Dette er ikke angiveri, det er for
å hjelpe før det er kommet for langt.
· Vi kan lage et eller annet natte-
ravntiltak på spesielle steder eller i til-
knytning til spesielle arrangement.
Det handler om å bry seg på en god
og forebyggende måte. Etter
informasjonsmøtet var det 60 perso-
ner skrev seg opp på ei liste der de
var villige til å bidra på en eller an-
nen måte. Dette er kjempeflott og
forplikter både menighetsråd, idretts-
lag, bygdeutvalg og alle andre til å
tenke sammen om hvordan vi kan
hjelpe til å forebygge slik at ikke ung-
dommer og familier blir ødelagt av
alt det narkotikamisbruk fører med
seg. Det handler om å bry seg.



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

Søndag 01.04.07
Palmesøndag
Gudstjeneste kl.11
Geir Torgersen
Dåp
Offer til Karmsund ABR-Senter

Torsdag 05.04.07
Skjærtorsdag
Gudstjeneste kl.19.30
Geir Styve
Nattverd
Offer til Norsk Luthersk Misjonssam-
band

Fredag 06.04.07
Langfredag
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland

Søndag 08.04.07
Påskedag
Høymesse kl.11
Anne Netland
Nattverd
Kirkekoret
Offer til NMS

Søndag 15.04.07
1.s.e.påske
På Karmel kl.17:"En annerledes
gudstjeneste"
Tema: "Hvorfor døde Jesus"
Helge Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer til Kristen Idrettskontakt ( KRIK)
Kirkekaffe

Søndag 22.04.07
2.s.e.påske
Gudstjeneste kl.11
Helge Gard
Dåp
Offer til Daghjemmet i Home of
Praise, Thailand

Søndag 22.04.07
2.s.e.påske
Ung messe kl.18
Konfirmantene
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til menighetsarbeidet i
Avaldsnes

Lørdag 28.04.07
Konfirmasjonsgudstjeneste kl.11
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til menighetsarbeidet

Lørdag 28.04.07
Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 13
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 29.04.07
Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 10.30
Sigrid Dysjeland
Anne Netland
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 29.04.07
Konfirmasjonsgudstjeneste kl.12.30
Sigrid Dysjeland
Anne Netland
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 06.05.07
4.s.e.påske
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til Menneskeverd
Kirkekaffe

Søndag 13.05.07
5.s.e.påske
På Karmel kl.17: "En annerledes
gudstjeneste"
Tema: "Tror jeg?"
Anne Netland
Nattverd
Søndagsskole
Offer til Norsk Misjon i Øst
Kirkekaffe

Torsdag 17.mai
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Offer til Amnesty International

Søndag 20.05.07
6.s.e.påske
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 27.05.07
Pinsedag
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Dåp
Offer til Bibelskolen i Oslo
Kirkekaffe

Søndag 03.06.07
Treenighetssøndag
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Nattverd
Offer til Normisjon Internasjonal
Kirkekaffe

Søndag 10.06.07
2.s.e.pinse
Friluftsgudstjeneste på Torvastad
kl.11
Helge Gaard

Søndag 10.06.07
2.s.e. pinse
På Karmel kl.17:"En annerledes
gudstjeneste"
Tema: "Kraft utenfor deg selv"
Helge Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 17.06.07
3.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Den indre Sjømanns-
misjonen
Kirkekaffe

Søndag 24.06.07
St.Hans
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til Norges Kr. Student- og
skolelag (NKSS
Kirkekaffe



f  a  m  i  l  i  e
døpte

07.01.2007
Nora Serine Dalen

18.02.2007
Fredrik Torland Engevik

25.02.2007
Mathias Steinstø Bårdsen

04.03.2007
Lucy Kristina Emery
Leah Vika Helmersen

vielser

06.01.2007
Kirsten Henny Velde
og Jarl Vidar Nystrand

24.02.2007
May-Lene Strøm og Tore Tronstad

f a m i l i e n y t t

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

Søndagsskole:
15.04 Sprell levende        kl.17:00
22.04 Sprell levende        kl.11:00
13.05 Sprell levende        kl.17:00
10.06 Sprell levende        kl.17:00

Torsdagsmøter:
12.04 Israelsmisjon        kl.19:30
19.04 Sjømannskirken        kl.19:30
26.04 Indre sjømannsmisjon kl.19:30
03.05 Misjonssambandet     kl.19:30
10.05 Møte        kl.19:30
24.05 Møte        kl.19:30
31.05 Møte        kl.19:30
07.06 Møte        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

15.04 Formiddagsmøte ved Frelses-
armeen, kl. 11:00.
22.04 Norsk Luthersk misj.fb. kl.19:30
06.05 Kristne muslimer        kl.19:30
13.05 Tibetmisjonen        kl.19:30
20.05 Israelsmisjonen        kl.19:30
03.06 Bedehusmøte v/ Keryx
Avslutningsmøte  m/ kveldsmat

       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
mobiltelefon 47 85 33 81

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

diakoniarbeider
Else Mønnich Egenberg
telefon kontor 52 81 20 60

barne- og ungdomsarbeider
Johanna K. 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

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

døde

19.01.2007
Martha Karine Lande f.1921

22.01.2007
Leiv Inge Sørbø f.1967

29.01.2007
Andreas Kallevik f.1931

14.02.2007
Torlaug Askildsen f. 1922

23.02.2007
Halvor Blikra f.1937

26.02.2007
Einar Skeisvoll f. 1926

05.03.2007
Gudrun Andrea Velde f.1923



AIL-NYTT
AVALDSNES IDRETTSLAG INFORMERER
AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter
og utfordringer uansett talent og ambisjoner.
Klubben skal drives etter “fair-play”-prinsippet.

gjør lokalmiljøet rikere, tryggere og morsommere
www.avaldsnes.no

a-laget har fått ny trener
Øyvind Larsen er A-lagets nye
trener. Øyvind kommer fra nabo-
bygda, Torvastad, er 29 år gammel
og ugift. Han har spillererfaring fra
Torvastad, Nord og Vard sine A-
lag. I de siste to år har han trent
Vards damelag i 2. divisjon. Øyvind
er tilhenger av en offensiv spillestil,
og vi tror at publikum kommer til å
merke dette når kampene tar til
for fullt.

a-lag damer
Damelaget har ambisjoner om
opprykk til 2. divisjon, og ledes av
Mona Staveland Nilsen (spillende
trener), Per Haavik (hj.trener) og
Silje L. Kaldheim (oppmann).

norgesmester på ski fra avaldsnes!
Utenkelig for de fleste, men det er sant. Trygve Larsen (34), som mistet en
fot i motorsykkelulykke for noen år siden, vant 3 NM-gull i skikjelkepigging i
Meråker i februar. En fantastisk prestasjon, som også TV-sporten på NRK
bet seg merke i. Trygve deltok også for Norge under World Cup i Sverige
denne måneden.

16. juni 2007
kan Avaldsnes IL feire et lite jubileum. Den dagen er det 70 år siden
Visnes Fotballklubb ble stiftet, som var klubbens navn frem til 1945. Det
planlegges en markering den uken, og fredag 15. juni blir det jubileums-
kamp mot Varhaug (A-lag herrer).

seriestarten for a-lag herrer
er fredag 13. april på hjemme-
bane. Motstander er Vedavåg, og
vi håper hele bygda kommer å
heie frem laget vårt til seier i serie-
åpningen.

Bend-It cup på avaldsnes
Lørdag 21. april er det klart for
Bend-It cup i fotball for alders-
gruppa 6-10 år på Avaldsnes
Idrettssenter. Cupen er et sam-
arbeid med Bama og Norges
Fotballforbund og ble arrangert
første gang i fjor. Da deltok 90 lag
som alle spilte 5-er fotball.

Tussecup i håndball i stavanger
21-22 april er det Tussecup i Hånd-
ball i Stavanger. Fem lag fra
Håndballgruppa i Avaldsnes skal
delta. Og i følge ryktene er det
mange foreldre og søsken som
reiser til Stavanger den helgen for
å støtte sine håpefulle.

seriestart for a-lag damer
er mot Kopervik 23. april på
hjemmebane.

terminliste a-lag vårsesongen 2007
13.04 19.00 Avaldsnes - Vedavåg
20.04 19.00 Sandved - Avaldsnes
27.04 19.00 Avaldsnes - Djerv 1919
04.05 19.00 Nord - Avaldsnes
09.05 19.00 Avaldsnes - Kopervik
14.05 19.00 FKH 2 - Avaldsnes
18.05 19.00 Avaldsnes - Vard 2
24.05 19.00 Vidar - Avaldsnes
01.06 19.00 Avaldsnes - Åkra
08.06 19.00 Torvastad  - Avaldsnes
15.06 19.00 Avaldsnes - Varhaug
25.06 19.00 Avaldsnes - Sandnes 2
29.06 19.00 Skjold - Avaldsnes

avaldsnes idrettslag hovedstyre
Funksjon Navn Tlf. mobil E-post
Leder Helge S. Gaard 959 37 666 hsgaard@online.no
Nestleder Egil Helgesen 901 14 250 ehel@cowi.no
Styremedlem Thore Østensen 900 23 326 to@vico.no
Styremedlem Tron Kristiansen 952 10 127 tronkr@c2i.net
Styremedlem Thor Buberg 970 99 119 thor.buberg@politiet.no
Leder Fotball Inger Utvik 986 71 408 inger@privatsykehuset.no
Leder håndball Marit L. Rydningen 472 57 111 marit.rydningen@chello.no
Leder barn Ynskje W. Kaldheim416 86 756 ynskje@haugnett.no

bli medlem i avaldsnes idrettslag?
Ønsker du å støtte klubben med et medlemskap? Medlemskontingenten
er kr. 250,- og kan innbetales til kontonr. 3340 61 01180. Husk å påføre giro
navn og fødselsdato.

Øyvind Larsen, ny A-lagstrener.

Mona S. Nilsen, A-lagstrener.

avaldsnes idrettslag
Kontortid hverdager kl. 08.00-15.30
Daglig leder: Norvald A. Kaldheim

Tlf: 52 84 33 06 - 977 37 047
norvald.kaldheim@avaldsnes.no


