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VÅRE NYE

MISJONÆRER

Toralf og Carola Utvik
reiser som misjonærer til Kamerun til høsten.

Vi hadde nylig forbønnshandling og fest for dem på Karmel.
Se flere bilder  på side 7

Les også om konfirmantfest og Testimonia jubileum på side 6
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as KARMØY TRYKKERI

TRYKK

AVALDSNES MENIGHET
MENIGHETSKONTORET

Adresse: Karmel, Postboks 29
4262 Avaldsnes.

Telefon:  52 84 21 55
                 Telefaks: 52 84 37 02
E-post: avaldsnesmenighet@hotmail.com

Kontortider:
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
Anne Netland 52 82 09 16

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

Til tjeneste
Menigheten vår har som et viktig mål at flest mulig i Avaldsnes skal få et personlig forhold

til den kristne tro.

Menighetsrådet har sett søkelys på hvordan forskjellige oppgaver utføres. De siste månedene er det spesielt lagt  vekt på å forbedre
innholdet i gudstjenestene. I dette arbeidet blir mange av menighetens medlemmer engasjert.

Selv om gudstjenesten er en av de viktigste delene av arbeidet, er det svært mange oppgaver som kaller på innsats i Avaldsnes
menighet. Den flotte staben av ansatte står på så langt tid og krefter rekker. Men dersom barne- og ungdomsarbeidet,
konfirmantopplæringen, arbeidet blant eldre og alle andre oppgaver skal utføres på en god måte, er det nødvendig at mange i
menigheten stiller opp med frivillig arbeid og gaver.

Hver og en av oss har forskjellige talenter. Noen kan legge frem Guds ord på en god måte, noen er utholdende i bønn, mens andre er
både flinke og trofaste i mer praktiske oppgaver. Jeg tror at alle som en kan være med å styrke arbeidet i menigheten, hver på sin
måte. Vær positiv til å delta med din tid og dine evner.

I Paulus“ brev til romerne står det skrevet i kapittel 12, versene 4-8:

Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene

har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har

forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den slik som troen

tilsier; den som har diakonitjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, skal ta seg av læren, og den som

rettleder, skal ta seg av dette; den som gir av det han eier, skal gjøre det av et udelt hjerte. Den som er forstander, skal

være det med iver, og den som gjør barmhjertighet, skal gjøre det med glede.

Tjen Herren med glede!

Leif Malvin Knutsen har

skrevet andakten i sommernummeret
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NATURLIG KIRKEVEKST I AVALDSNES

Inspirerende gudstjenester

Det har skjedd noe i vår med gudstjenestene i Avaldsnes:

〈 Flere var med på å planlegge gudstjenesten og bidra underveis.

〈 Større variasjon når det gjelder sang og musikk og rekkefølge og stil – og lydnivå.

〈 Kveldsgudstjenester noen ganger, et par av dem på Karmel.

〈 Gjennomtenkt pynting av kirken – dere som ikke var til gudstjeneste i påsken gikk glipp av noe.

〈 Lekekrok bak i kirken for de minste

Menighetsråd og stab gikk gjennom det som hadde skjedd på et felles møte 14. mai. Alle var enig om at det hadde vært et positivt
halvår. Vi kommer til å fortsette i samme spor, forhåpentligvis i forbedret utgave.

Det er kjekt at familier med (små) barn kommer til kirken. Lekekroken bak i tårnfoten vil fortsette, men vi vil prøve å få tak i mer
”stillegående” leker, og legge til rette for at noen voksne/foreldre er der bak sammen med dem. Lydnivået kunne av og til bli vel høyt.
Kanskje det også kan bli et spesielt tilbud for de større barna i krypten under prekenen.

Gudstjenester på Karmel gir større muligheter for drama og andre innslag under gudstjenesten. Samtidig fører gudstjenestene der med
seg vesentlig mer arbeid når det gjelder å ordne til før og etter gudstjenesten. Vi fikk også høre at mange – også av de unge – savner
den høytid som Olavskirken gir.

For de fast ansatte gir en så omfattende planlegging et vesentlig merarbeid – særlig for organisten som er med på det aller meste. Men
vi opplever det kjekt og viktig å ha flere å se og arbeide sammen med. Og møtet var enig om at det gjerne kunne trekkes inn flere.

Foreløpig har ikke dette nye engasjementet slått ut i økt frammøte til gudstjenestene, men flere mente at det er for tidlig å vente det.

I høsthalvåret kryr det med gudstjenester som har sin spesielle sak allerede: Misjonssøndagen, gudstjenesten i Visnes, høsttakkefest
og konfirmantpresentasjon, 50-årskonfirmantene, Bots- og bededag, Alle helgens dag, 4-åringene, 1.klassene, 5.klassingene.  Men alle
skal få samme omtanke.

Nye forslag kom også for dagen. Dere som kommer får se.

Noen understreket at målet ikke er underholdende gudstjenester - som det er hyggelig å være på fordi det skjer så mye kjekt der. Det
er fint om det er hyggelig og kjekt, men målet er inspirerende, ekte og sterke gudstjenester - fordi de oppleves å være det de er, et møte
med den hellige og gode Gud – livgiveren – som venter og krever at vi tar han og hans gode vilje for liv og fellesskap på alvor, og
som møter oss som gjør det, med sin utrolige nåde og tilgivelse hos Jesus og til liv i hans nærhet som hans barn.

Menighetsråd og stab setter stor pris på tilbakemeldinger på om vi lykkes med å legge til rette for det – ved å ringe til
menighetskontoret og snakke med Tordis eller ved å ta kontakt med en av oss andre i råd og stab.

Denne sommeren skjer det store ting på
Haugalandet! Sommer-oase arrangeres
her for første gang! Hele idrettsområdet
ved Haraldshallen er innleid for
anledningen, og et stort apparat er i gang
for å få det hele i havn.

Hvert år har mange tusen mennesker blitt
velsignet av det de har fått med seg på
disse stevnene. Her er arrangement som
passer for alle aldersgrupper. Ikke minst
har mange tenåringer fått oppleve en
forkynnelse og et fellesskap som de lever
videre på i lange tider, og som gjør at de
kommer om og om igjen for å få med seg
enda mer.

Men det er også spennende aktiviteter for

de minste, og også mange eldre kommer
igjen og igjen, fordi de her finner noe de
søker, og som de kanskje ikke finner i
samme grad i sin lokale menighet. Ikke
minst er lovsangsbruset fra tusenvis av
stemmer en opplevelse i seg selv.

Vi vil derfor - nå når vi nærmest får dette
arrangementet på hjemmebane - oppfordre
så mange som mulig til å melde seg på. Her
har du anledning til å oppleve et flott
fellesskap med mulighet for å få en åndelig
fornyelse og ny kraft i kristenlivet ditt.
Selv har vi vært med i flere år, og synes vi

har fått med oss noe nytt hver gang.

Et så stort stevne trenger også mange
medarbeidere. Kan du tenke deg å ta et tak
i noen av det mange praktiske oppgavene
som må gjøres - alt fra kjøring og bæring
av stoler, rydding og vasking, stille som
brannvakter m.m.m., så ta kontak direkte
med Oasekontoret eller med
undertegnede, så vil vi formidle det
videre.

Hilsen Else Marie og Arnold.

OASE-03 - SOMMERENS STORE BEGIVENHET

Av Arne Haug

Les hva  Øyvind Andreassen har
opplevd på ten-oasene på side 5
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- notiser - smånytt - annonseringer - notiser

SOMMERKONSERTER

 I  OLAVSKIRKEN

Søn. 6. juli kl. 20.00:  Bach konsert med
Elisabeth Barstad, fløyte og Ole Jørgen
Furdal, orgel.

Søn. 13. juli kl. 20.00: Orgelkonsert med
Palmer Vistnes . Musikken som spilles er
hentet fra Tjekkia,  Tyskland, Nederland,
Belgia,  England og Sverige.

Søn. 24.8 kl. 20.00: Orgelkonsert ved
Roland Mühr, Tyskland. Han ga en flott

konsert her i kirken for 10 år siden.

Bispevisitas i Avaldsnes
Biskopen har meldt at han vil komme
på visitas til Avaldsnes menighet midt i
oktober. Han vil være her fra tirsdag
14. til torsdag 16. oktober, og så
komme hit igjen søndag 19. oktober til
visitasgudstjeneste. Da vil han også
holde sitt visitasforedrag.

Det er enkelte oppgaver som hører
biskopens visitas til. Det er kontakt med
skole og kommune, samtaler med
menighetens ansatte, og møter med
menighetsråd og andre ledere i det
kristne arbeid innen kirken.

Vi vet at medlemmer i vår menighet
kjenner seg usikre på hva som skjer i
Den norske kirke for tiden. De synes det
virker som om den er i ferd med å slippe
taket i sin forpliktelse på det som står i
Bibelen og i vår kirkes bekjennelse. Vi
håper at det under visitasen vil bli
mulighet – også for vanlige folk -  til å ta
dette opp med biskopen.

Siste gang det var visitas i Avaldsnes,

var i februar 1992 ved biskop Bjørn Bue.

ah

GRANTRÆRNE RUNDT KIRKEGÅRDEN

Mange – både i og utenfor –menighetsrådet -  synes at grantrærne som i sin tid ble
plantet for å gi le til gravene på kirkegården, er blitt for dominerende.  Derfor har
menighetsrådet sendt følgende brev til kirkeverge/fellesråd som har ansvaret for dette:
Beplantningen i dette området består stort sett av store, gamle grantær som er plantet
rundt den opprinnelige gravplassen. Den nyeste gravplassen har bare trær mot nord.
Trærne er nok plantet for å skjerme gravplassen mot vind, da de fleste vindretninger tar
kraftig der.

I årenes løp har trærne vokst seg store, og stammene er blitt ganske bare for kvister et
langt stykke oppover. Dette medfører at skjermingseffekten er blitt redusert. Samtidig er
de blitt ganske høye, og vil om kort tid hindre at kirken kan ses fra alle kanter.

Olavskirken på Avaldsnes er blitt et begrep, både for tilreisende og lokalsamfunnet. Vi
ser det derfor som svært viktig at den ikke blir skjult av tett granskog.

Avaldsnes menighetsråd ber derfor Karmøy kirkelig fellesråd om en vurdering av
hvordan de gamle granene eventuelt kan beskjæres, samtidig som det blir  utarbeidet en
beplantningsplan for området, med sikte på å erstatte granene med løvtrær eller annen
leplanting. Utarbeidet plan for beskjæring og beplantning må forelegges Avaldsnes
menighetsråd til uttale.

ah

Vi har nettopp avsluttet vårens kurs med
festmiddag. Det lød mange gode ord om
hvorledes disse kursene kan oppfriske
våre kunnskaper og sette nytt lys på hva
den kristne tro innebærer. Og alle satte
pris på fellesskapet vi fikk være en del av i
denne perioden.

Vi regner med å gjennomføre et nytt kurs
til høsten. Det starter faktisk før neste
menighetsblad kommer ut, tirsdag 2.
september kl. 19.30 på Karmel. Det
slutter med middag fredag 5. desember.
Brosjyrer som forteller mer om opplegget,
ligger i kirken og på menighetskontoret.

Vi trenger påmelding for å ha det
nødvendige materiell klart til kursstart.

ALPHA  I AVALDSNES -  nytt kurs til høsten.

Det er bare å melde seg på.

Fristen må derfor være ei god uke før.
Lurer du på noe, ringer du
menighetskontoret  og spør,

                tlf. 52 84 21 55.

Forelesere blir de samme som i vår,
Magne Nygaard og Arne Haug.

Norsk Søndagsskoleforbund
innbyr til generalforsamling for "alle"

Når Norsk Søndagsskoleforbund innbyr til generalforsamling og sommerstevne
på Karmøy i slutten av juni, er det en samling som er for "alle". Programmet har
noe for både barn og voksne, og for første gang i  forbundtes hirtorie kan alle
søndagsskoler sende egne representanter med stemmerett.
-Vi har særlig vært opptatt av at det skal være noe for hele familien, sier
kretssekretær Magne Tangen i Karmsund og Sunnhordland sundagsskulekrins
som er vertskap for sommerens samling.
Generalforsamlingen med sommerstevne arrangeres på Karmøy 25 - 29 juni.
Stedet er Åkrehamn kirkesenter, sør på øya. Mottoet for samlingen er Guds ord
vårt lys.
PR komiteen v/ Tore Woll

PRESSEMELDING
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notiser - smånytt - annonseringer - notiser -
OLAVDSDAGENE 2003

Temaet for Olavsdagene i år er: «IRSK/KELTISK KRISTENDOM OG FOLKEMUSIKK».

Søn. 27.7 kl. 20.00 i Olavskirken: Foredrag og sang rundt temaet Keltisk religiøsitet og
salmediktning. Foredraget er ved Arve Brunvoll. Han er lærer på Norsk Lærerakademi i
Bergen og har oversatt en rekke irske og engelske salmer som er tatt inn i Norsk
salmebok. Sveinung Hølmebakk , som er en dyktig tenor fra Karmøy, blir med som
sanger. Vi prøver dermed noe nytt med å slå sammen  seminar og  konsert.

Man. 28.7 kl. 20.00: Konsert i Olavskirken med tittelen  «THE BEST OF IRELAND»

 med den irske sangeren Andrea Rice. Hun har med seg 2 musikere: Fee Dobbin (bass
og bodhran) og Michael Chang (fele). I tillegg til å synge spiller Andrea Rice gitar og
irsk harpe.

De turnerer regelmessig i Irland, U.S.A. Canada, Korea og Japan. De siste 4 årene har de
vært invitert til å spille på en rekke kulturfestivaler i Norge. De har tapt sitt hjerte til
Norge og det norske publikummet, som har gitt den en fantastisk respons.

Repertoaret for konserten er en blanding av tradisjonelle irske folketoner, sanger /
balader som opp gjennom tidene b.la. er skrevet på grunnlag av dramatiske hendelser i
Irlands historie i fortid og opp mot nåtid og irske sanger med et mellommenneskelig
budskap til ettertanke.

Pilegrimsvandring og Olsokgudstjeneste
Samme rute som i fjor men vi skal prøve å
gjøre litt mer ut av det.

Start tirsdag. 29.7 kl. 19.00 fra Olavskjelda i
Brekkedalen øst for Torvastad kirke, via
Munkaskar og Reheia. Målet er
Olsokgudstjenesten med nattverd og
forbønn kl. 21.00 i Olavskirken. Vi starter i
mest mulig samlet flokk og det er viktig at
en går etter hverandre når vi går over
jorder. Bruk egnet fottøy.

Ny bok

Så har han grepet pennen fatt igjen, den
skrivelystne og historiebegavede Aadne
Utvik.
Denne gangen har han gjort en
genistrek, etter anmelderen sin mening.
Nemlig å lage en bok med korte
lettfattelige tekster med tilhørenede
illustrasjoner og bilder. I denne boken,
liten og hendig er den, kan en slå opp
hvor som helst uten å miste noe av
informasjonen en søker selv om en ikke
har startet fra begynnelsen.
"Tusen år ved Karmsundet " er tittelen,
og forfatteren tar oss virkelig med i
tusen år ved dette sundet som gav
navnet til vårt land. OJWO

.. for den flotte innsatsen

ved gjennomføringen av

Alfa-kurs i

Avaldsnes Menighet.

TUSEN TAKK !!

… vi gir ei rose til … Håkon Hagen..

Første gang jeg var på Ten-Oase var i Oslo i 1997. det var helt fantastisk! Så bra var det
at jeg har vært der hvert år etterpå - som medarbeider når jeg ble litt for gammel.... Oase
har vært stedet for mange store opplevelser med Gud. Både gjennom forkybnnelse,
lovsang, forbønn og godt fellesskap, har jeg fått se mer av hvor høyt Gud verdsetter
meg, og jeg har kjent på en enorm glede over å få tilhøre Han! Noen ganger har jeg også
vært sint og sur på Oase. Det fine er da at det har vært greit. Jeg har fått komme som jeg
er og vært trygg på at det er slik Gud vil ha meg. Så, hvis du er tenåring og nyssgjerrig
på hvem Gud er; eller vet endel om det, men ønsker å se mer, så er ten-oase glimrende!
Ikke gå glipp av - det skal ihvertfall ikke jeg!                                                          Øyvind

Øyvind

Andreassen har

vært på Ten

Oase
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«Han lever, Han lever, Han
lever!»

 Dette var konfirmantenes viktigste

budskap da de søndag 6.april fremførte
sin musikal på Karmel. Sentrale deler av
den kristne tro ble presentert gjennom
sang, dans, skriftlesing, musikk og
drama.

For første gang inngikk musikalen som en
del av menighetens gudstjenesteprogram.
Det var fantastisk å se hvordan hver
enkelt la vekt på å gjøre sin oppgave
skikkelig, enten det gjaldt å spille
slagverk, danse eller styre teknikken! Selv
om arbeidet med innøvingen kan være
svært slitsomt, så er det glemt når alle yter
sitt beste når det gjelder! Takk til alle
medhjelpere med Carola i spissen!

Siden dette ble fremført på Karmel for
første gang, måtte festen etterpå også bli

Konfirmanter med viktig budskap!

litt annerledes. Denne gangen ble det mye mer på ungdommenes premisser. De slapp å sitte pent ved et langbord og spise. Dessuten
var nok menyen mest etter deres hjerte: Pizza og brus, og med gode kaker etterpå!

Eldbjørg og Kåre stod for underholdningen.

Takk også for gode hilsener fra menighet og foreldre!

Sigrid Dysjeland (kateketen vår) startet koret sammen med sin mann for 25 år siden.

Testimonia feiret seg selv med jubileumskonsert, sammen med Good News fra Torvastad, lørdag 24/5 03.

Det svingte i Avaldsnes kirke, da jubileumskoret, med nåværende og ca.10 “gamle” medlemmer, avsluttet en flott

gospelnight med en medley av sanger fra hele korets periode. Denne var satt sammen av dirigenten Carola Syre Utvik.

Testimonia jubileum  25 år
Av Gro Torunn Utvik

Av Sigrid  Dysjeland
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Søndag 11.mai hadde vi en
fin gudstjeneste på Karmel. I
sentrum stod
forbønnshandlingen for
Carola og Toralv som skal til
Kamerun et år. De er utsendt
av NMS, og Carola skal være
lærer/rektor for den norske
skolen der, mens Toralv blir
«altmuligmann».
Per Ivar Farestad hadde
ansvaret for
forbønnshandlingen, han er
Kamerun-kontakt i NMS. De
som ellers deltok under

forbønnen var : Jens
Stangeland (regionkontakt
for NMS), Arne Haug, Heidi
Kalstø  Kvalevaag, Grethe
Utvik Gaard og Sigrid
Dysjeland.
Ungdommene i menigheten
satte i stor grad preg på
gudstjenesten. Testimonia,
under Carolas dyktige
ledelse, sang flere sanger og

ledet oss også gjennom en del
gudstjenesteledd. Et
dramastykke som het
«Dommen» ble fremført på
en utrolig gripende måte,
budskapet i dette sitter nok i
oss fremdeles.
Etter gudstjenesten var det
kirkekaffe. Flere benyttet
anledningen til å gi Carola og
Toralv en takk og en hilsen.
Blant annet fikk Carola en fin
gave fra Testimonia som takk
for 3 års kjempeinnsats som
dirigent i koret.
Vi ønsker Carola og Toralv
lykke til og Guds velsignelse
over året i Kamerun!

VÅRE NYE MISJONÆRER
Av Sigrid  Dysjeland
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En av menighetens aktive ungdommer, Eldfrid Knutsen, har med bakgrunn i egne
opplevelser, sendt oss noen tanker om kontrastene i verden.  Selv om opplevelsene går
et halvt år tilbake i tid, er innholdet like aktuelt.  Eldfrid forteller :

Sammen med 15 andre ungdommer fra Haugalandet valgte jeg en annerledes julefeiring i
fjor.  Vi drog fra Sola en kald vintermorgen, og ble møtt med strålende sommer og sol i
Sâo Paulo.  Med oss hadde vi 20 store esker med klær og leker til barnehjemsbarn og
barn i slummen.  Kursen ble satt mot Mozu Das Cruzez, en time utenfor Sâo Paulo.  Et
barnehjem lang opp i ”jungelen” skulle være vårt hjem de neste ukene.  Barna på
barnehjemmet Abrac møtte oss med stormende jubel.  Det ble klemmer; - mange
klemmer.

Dagene på Abrac gikk fort med fotballkamper, samba, break-dance, shopping og noen
dager på stranden.  Kommunikasjonen var en blanding av norsk, engelsk, portugisisk
og tegnspråk.  En kommunikasjon som for de fleste fungerte meget bra!

Å reise fra ”verdens beste land” til kanskje et av verdens fattigste gjorde inntrykk.  Det
var først etter besøk i storbyen Rio og slumbesøk jeg forsto hvor urettferdig kloden vår
egentlig er.  Å se hele familier på gata, småbarn som tryglet om mat og senger laget av
papplater, var sterkt.  – Det er store kontraster i verden – ubeskrivelig store!

Julaften ble feiret på barnehjemmet.  Jeg mistet matlysten da de slengte en hel gris opp
på kjøkkenbordet og begynte å tilberede den!  Da var det ikke fritt for at jeg begynte å
fable om norsk julemat.  Også i Brasil er julen en høytid hvor familie og venner samles til
kos og hygge.  Barna på barnehjemmet var uten familie.  Mange hadde blitt forlatt, noen
var satt på gata, andre hadde blitt voldtatt av slektninger, mens andre igjen hadde vært
vitne til nære menneskers død.  Julaften ble derfor en våt kveld.  Det ble tårer, utallige
tårer.  Disse tårene viste at alle de materielle tingene vi gav dem på ingen måte kan
erstatte den kjærligheten de trengte.  Vi i Norge har mye å tenke over og ikke minst mye
å være takknemlige for.  Vi har en fremtid full av muligheter….

Slumbesøk hos en familie på 11 gjorde også inntrykk.  Et hus med 1 rom og 2 madrasser
var alt!  Den utrolige gjestfriheten og de livsglade mørke ansiktene vi ble møtt av var

DET ER STORE KONTRASTER I VERDEN –
UBESKRIVELIG STORE….

beundringsverdi.  De hadde knapt 2 klesplagg hver; lite, nærmest ingenting av mat, men likevel en ubeskrivelig livsglede.  Det var
vont å se på alle de små barna og tenke på hvilken fremtid de hadde der i slummen.  Heldigvis kunne de fortsatt leke bekymringsløst
på gulvet med klinkekuler fra gavmilde nordmenn.

En liten jente på barnehjemmet ble med oss på besøk til hennes familie i slummen en dag.  Moren gav henne  2 norske kroner.  Dette
var mye penger der nede, mer enn hun kanskje noen gang hadde hatt.  Senere på kvelden var vi i kirken.  Under kollekten gav denne
jenta disse 2 kronene.  Et utrolig syn… Ikke alle ville gjorte det!

- Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg !-

Jeg reiste hjem med hodet fullt av inntrykk og opplevelser.  Det var fælt å reise fra elendigheten, og vite at vi kommer hjem til et land
med alle muligheter, mens de vi reiste fra langt fra har de samme fremtidsutsiktene, selv om de er minst like verdifulle.  Historier om
gatebarn og barnehjemsbarn har brent seg fast i minnet mitt for alltid!

Savnet av en ren seng, annen mat enn bønner og ris, strøm, dusj, vaskemaskin og julegaver var stort da flyet landet vel hjemme i
verdens beste land.  Jeg reiste fra livsglade mennesker som ikke eide noe, til mennesker som eier ”ALT”.

- Det er med velstand som med sjøvann, jo mer vi drikker, jo tørstere blir vi !-

Jeg mener at vi som bor i et land som Norge, bør søke de enkle gleder og reflektere over hvilke verdier som egentlig betyr noe.
Penger skaper ikke glede.  I Brasil fikk barna glede gjennom sang, dans og lek.  Der nede hvor mange nærmest måtte trekke lodd om
hvem som skulle få mat den dagen, der strømmet gleden fritt.  Menneskene var takknemlige og gledet seg over å være til.  De jublet
over livet og tok vare på gode øyeblikk som kostbare edelstener, som de gjemte i hjertene sine for alltid.

Vi har mye å lære; Salme 118, 24 :

”Dette er dagen som Herren har gjort.  La oss juble og glede oss på den!
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Prestens
Hjør

ne

Det er helt sant.  For – med en gang - å hente fram det bildet  jeg ønsker å bruke,
kan vi si det slike: Det avhenger av øynene som ser og brillene de ser gjennom,
hvorledes vi leser Bibelen og hva vi leser ut av den.
Brillene er sammensatt av så mye. De er gitt oss av andre, og vi har mer eller min-
dre gjort dem til våre egne. De er preget av hvilken kristen trosretning vi har vokst
opp i eller har knyttet oss til, om vi er pinsevenner eller indremisjonsfolk eller hva vi
er. Av hva vi – før vi begynner å lese – tror kristendom er eller burde være ut fra det
som har seget inn i oss. For fagteologer hører også med hvilke såkalte vitenskapli-
ge metoder vi bruker. For oss alle er brillene sterkt preget av tiden vi lever i, av hva
den forteller oss at det ikke er lov til å mene, si og gjøre.
Hva brillene er preget av, gjennomskuer vi bare delvis. Vi bruker dem og legger ikke
merke til at de er der
Øynene / personen som ser gjennom disse brillene, har i tillegg – eller kanskje
først og fremst - sine personlige interesser i møte med Bibelen. Våre motiver er ikke
alltid det å ta Guds ord på alvor uansett hvor det synes å føre oss. Bak kan det like
gjerne ligge at vi ønsker å sikre oss å bli likt av dem vi ønsker å bli likt av. Eller at vi
ønsker å beholde et handlingsrom for å leve som vi ønsker i dette overflods- og for-
brukersamfunnet. Eller hva som helst som springer ut av at den gamle Adam slett
ikke er død.
Hva øynene våre ser, eller lar være å se, og hvorfor de gjør det, er slett ikke alltid så
bevisst for oss. Vi bare ser med dem.
Noen bruker dette med brillene og øynene til å si: ”Altså er det ikke mulig å finne ut
av hva som er den rette forståelse av det som står i Bibelen. Det ene er like godt
som det andre. Om det du synes å lese ut av Bibelen er sant for deg, så er det noe
annet som er det for meg.”
I sin store tale til apostlene på Skjærtorsdag kveld sa Jesus det slik med tanke på at
nettopp de skulle gi oss Det nye testamentet – med den fulle sannhet:
Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer,
sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut
fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han
skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt
det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne
det for dere. Joh 16, 12 - 15
På reformasjonstiden tok kirken et oppgjør med alt det som kirken den gang begyn-
te å kreve absolutt lydighet mot, selv om det ikke sto i Bibelen. Den sa at Skriften
alene er kilde og norm for det som er fra Gud, og at den er tilstrekkelig og klar.
Med glød og kraft understreket de at uansett hvor mange ”hellige” og hvor mange
kirkemøter eller prester og biskoper som hadde sagt det, så er det ikke fra Gud, og
tjerner derfor heller ikke livet, om det ikke er i samsvar med Guds ord, slik Jesus og
hans apostler har gitt oss det. Det samme gjelder om det er vår intuisjon eller vår
”magefølelse” vi begrunner det med, det vi synes å se.
Hva så med brillene og øynene?  Vi kan ikke gjøre noe annet med dem, enn med alt
annet, nemlig å prøve også dem på Bibelen. Skulle de få bestemme resultatet når vi
leser og prøver å forstå, blir det dem og ikke Guds ord som er autoriteten.
Vi har ingen annen vei å gå, enn å se så nøye på brillene som vi overhode kan, ana-
lysere hva de består av, prøve det på Bibelen, og så se om de duger til å lese Guds
ord med.
Vi har ikke noe annet å gjøre med øynene våre heller – og de interesser som skjuler
seg i dem – enn å slippe Guds ord løs på dem for å se om de hindrer oss i se det
som står.
Å være ”optiker” og ”øyelege” er et arbeid som ingen av oss kan la være – så langt vi
makter. Men noen av oss – vi som skulle være hyrder og lærere – har et spesielt an-
svar for å ivareta det og preke det i ord og handling for å gjøre vår oppgave i kirke og
menighet. Måtte vi sammen – enten vi er prester eller ikke - stå på, så brillene og øy-
nene og Bibelen passer til hverandre – Gud til ære og vår neste til gagn!

”SLIK FORSTÅR DU DET”

”Slik forstår du det”. Jeg møter dette av og til når jeg prøver å holde fram den
forståelse av Bibelen som vår kirke har holdt fast ved så langt. ”Ingen leser Bibelen
som det står, alle har sine forutsetninger de forstår den ut fra”, fortsetter de.

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Søndag 22.06.03

2.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Men.pr. Eldbjørg Andreassen

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 29.06.03

3.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug

Nattverd

Offer til Norsk Søndagsskoleforbund

Søndag 06.07.03

4.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Vik.prest Anne Netland

Dåp

Offer til AAN Haugesund

Søndag 13.07.03

5.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Vik.prest Anne Netland

Nattverd

Offer til menighetsarbeidet i Avaldsnes

Søndag 20.07.03

6.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Men.prest Eldbjørg Andreassen

Dåp

Offer til Menighetsfakultetet

Søndag 27.07.03

7.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug

Nattverd

Offer til Bibelleseringen

Tirsdag 29.07.03

OlsokGudstjeneste kl. 21

S.pr. Arne Haug

Nattverd

Søndag 03.08.03

8.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug

Dåp

Offer til Kirkens bymisjon Haugaland

Søndag 10.08.03

9.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest

Nattverd

Offer

Søndag 17.08.03

10.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Vik.prest Anne Netland

Dåp

Offer

Kirkekaffe

Søndag 24.08.03

11.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Vik.prest Anne Netland

Dåp

Offer

Søndag 31.08.03

12.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Vik.prest Anne Netland

Nattverd

Offer

Søndag 07.09.03

13.s.e. pinse

Friluftsgudstjeneste i Visnes kl.11

S.pr. Arne Haug

Offer

Søndag 14.09.03

14.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.18

Men.prest Eldbjørg Andreassen

Kat. Sigrid  Dysjeland

Dåp

Høstakkefest

Konfirmantpresentasjon

Offer til Gadjiwan-prosjektet

Søndag 21.09.03

15.s.e.pinse

Familiegudstjeneste kl.11

Vik.prest Anne Netland

Dåp

1.klassene får Bibel

Offer

Kirkekaffe
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FAMILIENYTT:

HUSK KIRKESKYSS
TELEFON
52 84 22 17

RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

23.03.03

Andreas Olsen Eikenes

Marina Victoria Hestad

13.04.03

William Knutsen Pedersen

Sven Inge Egeland Ragnvaldjord

Østen André Jakobsen

VIELSER

15.03.03

Solveig Cathrine Håkonsen og Trond
Nøkling

05.04.03

Elisabeth Skeie og Trond-Atle Olsen

11.04.03

May-Tove Waage og Gunnar Nilsen

03.05.03

Kristin Kvalvåg og Frank Sande

10.05.03

Anne Kristin Strand og John Olav
Olsen

Ingunn Alne og Stian Hoell

Erna Marie Pedersen og Geir Moastuen

Døde

30.03.03 Rasmus Reinert Risvik

09.04.03 Georg Anton Johan Fauske

13.04.03 Kåre Langeland

20.04.03 Sigvald Georg Lande

25.04.03 Johan Magnus Sjursen

27.04.03 Gjertrud Helene Forssell

     DØPTE

Avaldsnes Kirkes Barnekor har nettopp feiret seg selv med flott konsert i kirka.
Det ble en fin markering av 30 år med glad barnesang i Avaldsnes menighet.

Koret består nå av 15 kjekke og flinke jenter som nå på forsommeren spiller
inn egen cd. Korets dirigent, Palmer Vistnes synes det er en flott gjeng han
har å arbeide med. De synger veldig bra og så er de så greie!! Det viste de
absolutt på turen vi nettopp hadde til Feøy, sier han. Kjempekjekk gjeng å
være på tur med !!  Vi i menighetsbladet sier GRATULERER !! med jubileet og
ønsker alt godt for koret videre.

      Åse Elise

GRATULERER !! AVALDSNES KIRKES BARNEKOR
30 ÅR !!

AVALDSNES BILISTSENTER
SHELLSERVICE AS
4262 AVALDSNES 
  Tlf. 52 83 95 65
  Fax 52 83 95 64

HELE VEIEN

Tlf. 52 84 55 80 • AVALDSNES
ÅPENT: 08.00 - 21.00

Bildemontering 52 84 26 41
Karosseri- og lakk 52 84 22 55

Røkleiv - 4262 Avaldsnes

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

Norevegen 30 – P.b. 1273 Karmsund
Tlf. 52 84 65 70 – Fax. 52 84 65 71

Telefon 52 84 86 86 • post@karmtrykk.rl.no
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 Ha en

god
sommer!

FLOTT MENIGHETSTUR TIL

FEØY
Søndag 25.mai reiste menigheten og
søndagsskolene på tur til Feøy.
Vi startet på kaien klokken 10.30, og
det var så mange som ville på tur at vi
måtte ha to rutebåter!

Etter ankosmt Feøy bar det rett til
bedehuset som var vakkert pyntet til en
gudstjeneste der presten vår, Arne
Haug, talte ved hjelp av tre jenter som
både leste dagens tekster, og var med i
en samtale med presten. Det var bønn,
og svar på bønn, som var dagens tema.
Barnekoret fra Håvik sang fine sanger
som vi voksne også fikk være med på.

I avslutningen av gudstjenesten fikk vi
av Reidar Kristiansen
en vandring i Feøys historie like fra den
tid det kun var fe som var
"innbyggerne" på øya - derav navnet -

og endring i gårdsdrift og folketallet
gjennom tidene.

Så var det tid til mat. Noen grillet  i
skolegården, mens andre gikk en fin tur
til Feøy Brygge og fikk seg servert
ferdig middag. Etterpå var det samling i
skolegården til drøs og kaffe og kaker,
mens barna ble beskjeftiget med både
sekkeløp, potetløp og andre ting.

Og tilbake til dagens tekst: Vi ble
bønnhørt når det gjaldt været! Vi satt
ute og koste oss i solen, like til vi tok
båten hjem i halv fire tiden.

Det måtte to båter til for å frakte

alle til Feøy

Det ble etterhvert mange som vi l le t i l  Feøy

De var flinke de tre jentene som deltok i gudstjenesten:

Sigrun, Kristina og Annbjørg Hva er det Tom og Ola leter etter her?

Av Odd Johan




