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ndakten
Hvor henter du din "input" fra?

I TV reklamen henter Stoltenberg sin input fra VG. Andre  fra TV i seg selv, eller radio og andre media. Her får en servert
hvordan  en skal øke livslykken , hva som er rett og galt i samfunnet, og selvsagt nyheter. Og hvis en leser to
forskjellige aviser kan en sannelig se at det også er to forskjellige meninger om nettopp hva som er rett og galt. En avis
forherliger homofilt samliv, en annen fordømmer det. Og i sportsreportasjer er det likedan; "hjemme-avisen" mener det
var straffe for sitt lag, mens "borteavisen" selvsagt mener det motsatte. Hvordan kan en mene så forkjellig om samme
sak? Svaret er forsåvidt enkelt; det er grunnholdningen til den som skriver slike meningen, lager slike tv- og
radioprogrammer, og som gjerne vil at andre skal mene det samme, som kommer til uttrykk. Så hører en altså det ene
med venstre øret, og det andre med høyre, er det rart at mange mange av oss stiller spørsmålet: Hva er så det rette, det
sanne, det som ikke er farget av personlige meninger og syn?

Hvor kan vi finne input som ikke tar hensyn til hva vi mener, eller ikke? Om vi liker det eller ikke? Jeg har funnet en
kilde, selve livskilden, nemlig Guds ord, nedskrevet i vår hellige Bibel. Her har vi et bibliotek med mange forfattere
gjennom et langt tidsrom, der alt som er skrevet er gitt dem av Gud vår far. Det er ikke profetene og evangelistene sine
private meninger som kommer til uttrykk, men altså Gud vår fars vilje, han som er selve sannheten.  OK da, jeg husker i
farten to steder der forfatteren har noen private meninger, det er Paulus og Johannes, men da, kjære leser, skiver de da
også; " jeg mener". Dette for å understreke at dette er personlige meninger, og ikke en lovfestet sannhet.

Når en er i den situasjon hvor en lurer på hva som rett og galt, hvordan en skal takle alle de bastante selvopphøyde
sannheter servert fra de nevnte media, er det en herlig trygghet å kunne sette seg ned og lese i Guds ord. Her finner en
svaret på det det meste, i allefall det viktigste. Og hva er så det viktigste?

 For meg, understreker det, for meg er det viktigste å få være et Guds barn, av nåde. For meg er det viktigste å ha
håpet og troen på at jeg er godkjent av Gud, tross alle mine feil. For meg er det viktigste å ha himmelen i vente,
muliggjort av vår Herre Jesus Kristus, han som er Veien, Sannheten og Livet!

Odd Johan
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Olavsdagene starter i år 29. juli
med pilegrimsvandringen. I år går
vi igjen den tidligere ruten med
start fra Toskatjønn (øst for
Haugesund) kl. 17.00-17.15. Det er
nå to år siden  vi gikk der.
Vandringen går over Ørpetveit,
Spanne og Helgeland til kaien på
SMC Biopolymer på Vormedal.
Pilegrimene vil bli satt over
Karmsundet med båt. Det blir satt
opp buss fra kirken kl.16.45, slik at
vandrerne kan sette fra seg bilene
der. Husk egnet fottøy. En god del
av terrenget er mark. Olsok-
gudstjenesten begynner kl. 21.00.
De som ikke ønsker å gå den lengste
ruten, kan delta på pilegrimsvandring
fra kaien på Bukkøy og til kirken.
Denne vandringen begynner kl. 20.

AVSLUTNINGSKONSERTEN MED
MARIANNE JUVIK SÆBØ OG ATLE
HALSTENSEN

Avslutningskonserten for
Olavsdagene 2004 er 1. august kl
20.00 med sangeren Marianne
Juvik Sæbø. Med seg har hun Atle
Halstensen på synthesizer, Mads
Grønner, gitar, og Peter Baden på
perkusjon og elektronica.

SANG, MUSIKK OG KRISTEN
TRO

Allting har sang og musikk fulgt den
kristne tro og kirke. Det har vært en
vesentlig del av vårt liv gjennom historien.

Foredraget under Olavsdagenes
seminarkonsert fredag 30. juli kl. 20, vil ta
tak i dette. Ved hjelp av musikalske
eksempler, anekdoter og historier vil Stein
Johannes Kolnes forsøke å skape et bilde
av en svært sammensatt og levende
virkelighet i så måte. Sangeren Jostein
Myklebust vil være sammen med han.

Stein Johannes Kolnes er en av våre egne,
med røttene i Torvastad. Han er
kirkemusiker og orgelhistoriker. Ved siden
av egen forskning er han organist i
Tysvær prestegjeld.

Han stiller blant annet spørsmål om hva vi
vet om nordmenns forhold til gudstro og
gudstjenesteliv. Hadde de sine daglige
andakter, og hvorledes kan vi tenke oss at
det skjedde. Det ble en spenning mellom
det gjennomregulerte gudstjenesteliv og
den folkelige kristendom i forlengelsen av
de store vekkelsene, hva førte så det til?

Vi ser fram til en spennende kveld i
Olavskirken sammen med Stein Johannes
Kolnes og Jostein Myklebust.

ah

Olavsdagene 2004

Det blir en spennende konsert hvor
Peter Baden har samplet nye klanger
og rytmer som vil sveve i kirkerommet,
blandet sammen med tradisjonell
kirkemusikk, salmer og sanger. En del
av sangene er komponert og arrangert
av Atle Halstensen. Noen av sangene
har Marianne Juvik Sæbø vært med og
arrangert.  Det er første gang at Atle
Halstensen og Peter Baden har
Marianne Juvik Sæbø med seg på det
opplegget, så det blir nyskapende.

Marianne Juvik Sæbø har sin
utdannelse fra Bergen
Musikkonservatorium og Royal
Academy of Music i London. Hun
boltrer seg innenfor ulike musikalske
former og gir jevnlig konserter både i
inn- og utland.
Hun har medvirket på en rekke CD-er,
og har gitt ut fire solo CD-er. Bl.a ”Ord
og draum” som resulterte i samarbeid
med Bergen Filharmoniske Orkester
under nyttårskonserten i Bergen, og
egen festspill konsert på Trollhaugen i
mai 2003.

Atle Halstensen er utdannet som
organist, komponist og arrangør. Han
har hatt det musikalske ansvaret for en
rekke fjernsynsprogram og forestillinger
som for eksempel Kvinner på randen,
Ylvis-brødrene og Absolutt norsk. Han
har også hatt oppdrag for
Rikskonsertene og Den Nationale
Scene.
Atle og Marianne har samarbeidet
i en rekke år, noe som resulterte i
CD-en Maria Magdalena (1997)
hvor Atle komponerte all
musikken.

PILEGRIMSVANDRING TIL OLSOKGUDSTJENESTE I
OLAVSKIRKEN

Marianne Juvik Sæbø synger på
avslutningskonserten

Sommerkonsert
Orgelkonsert 29. august kl. 20.00 med
Eric van der Kolk, Nederland. Han er
født i Zwolle 1959 og har hatt mange
radiokonserter og CD-inspillinger. Han
har også hatt konserter i en rekke land.
Han har b.la. gitt konsert i Avaldsnes for
ca. 10 år siden.
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- notiser - smånytt - annonseringer -

Avaldsnes drar av gårde med 24
ungdommer til TT:04 som i år er i
Haugesund.

TenåringsTreff (TT) er hvert 4 år,så en
får kanskje bare sjansen en gang!?

TT:04 starter fredag 25.juni og
avslutning 30.juni

Haugaland krets KFUK-KFUM skal bo
på Gard skole.

Alle våre skal overnatte på skolen
under hele festivalen, da vi er redde for
at noen skal gå glipp av noe!!!

Johanna Hilbig (dirigent i Testimonia)
og Inger J.Stakkestad

blir ledere for Avaldsnes gjengen.

Vi gleder oss!!

Utvidelsen av kirkegården er ferdig....

..og byggingen av historiesenteret går
sin gang

Her ser du fra innvielsen

STATUS FOR NORDVEGEN
HISTORIESENTER, AVALDS-
NES

Hovedbudskapet i Nordvegen
Historiesenter blir å vise hvorfor
Avaldsnes er Norges navnemessige og
politiske fødested.

Nordvegen  Historiesenter blir et
”underjordisk” bygg som innordner seg
kirken og det kulturhistoriske landskapet.
Totalt er bygget på 1800kvm. Når bygget
står ferdig, vil bare fasaden av betong og
glass være synlig fra sundet. Fra
kirkeplatået vil vi kun se det runde
inngangspartiet.

For tiden pågår det rørlegger-, elektro- og
ventilasjonsarbeid for fullt inne i bygget.
Etter planen skal det flate taket være på
plass ca 1. juni. I løpet av sommeren vil
massene som skal  ligge inntil veggene, bli
tilbakeført. Deretter blir det lagt et dekke
av jord og torv over taket  Først når dette
er gjort, kan vi se hvordan bygget vil bli
liggende i terrenget.

Etter sommerferien blir vinduer og dører
satt inn i bygget. I løpet av høsten blir det
lagt naturstein i det runde inngangspartiet.
Deretter starter innredningsarbeidene.
Bygget skal stå ferdig før jul. Etter jul
begynner monteringen av utstillingene.
Endelig åpning blir i månedsskiftet april/
mai 2005 i forbindelse med 100-års -
markeringen av Unionsoppløsningen 1905.

� Første spadestikk ble tatt av
fylkesordfører Roald Bergsaker
11.06.03.

� Grunnesteinen ble lagt ned av
kulturmininister Valgerd Svarstad
Haugland 22.08.03.

� Hans Majestet Kongen er invitert til
å stå for åpningen av Nordvegen
Historiesenter.

Har vi noen ord
fra innvielsen?
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- notiser - smånytt - annonseringer -

Gratulerer!

Vi gir ei rose til...

16.mai var mange samlet til
mukulamesse i
kirka.Gudstjenesten var preget av
mye sang og musikk.Witness!!
deltok som en stor,fin og viktig del
av gudstjenesten.Anne Netland var
dagens prest og sammen med
witness!!, lederene og deres

TAKK !

Testimonia ønsker å takke alle foreldrene som stilte opp og hjalp oss i arbeidet med musicalen ”KOM”.  Vi hadde ikke
klart oss uten dere. TUSEN TAKK !

- OG TAKK !

Fra oss som fikk gleden av å oppleve musicalen, retter vi en stor takk til Testimonia for den kjempeopplevelse dere gav oss!
TUSEN TAKK !

Testimonia har holdt konsert

som takk for utmerket
arbeid som redaktør-vikar i
menighetsbladets to forrige
nummer.

Gaute Sanson

MUKULAMESSE!

familier laget hun en fin ramme for et
viktig tema; bønn.Det ble gitt mulighet til
bønnevandring der små og store,
gjennom ulike utrykksmåter, kunne be
for det som måtte ligge på hjertet.
Mukulamesse er en litt annerledes
gudstjenesteform og mange positive

tilbakemeldinger tyder på at mange
synes det var ei fin stund i kirka.
Du tror kanskje alle gudstjenester er
like? Da bør du oppsøke kirka oftere,
for i Avaldsnes er gudstjenestene rike
og mangfoldige.VELKOMMEN!!

Bilde
kommer
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SØNDAG 18.APRIL:
Det er søndagskveld og jeg har nettopp
vært i kirka på konfirmantmusikal.
Snakk om opplevelse!!
69 konfirmanter? Det må vel bli mye tull
og fjoll, tenker kanskje du?
Går det ann å få 69 tenåringer til å
synge i kor?
Dette er min opplevelse av musikalen:
Her var det mye glede, liv og ikke minst
kvalitet. Kor, orkester, teknikere, drama
og dans - alt så kjempeflott
gjennomført. Fint var det å se på også.
Det var en flott gjneg i sin nye, fine
stas. Bunader og dresser fikk sin
generalprøve forann konfirmasjons
dagen.
Jeg satt der og kjente på stolthet,
glede, takk og en stor respekt for det
arbeidet som lå bak. Konfirmantenes
leder, Sigrid Dysjeland, gjør en
fantastisk jobb. Etter musikalen trakk
Sigrid selv, fram gode og helt
nødvendige hjelpere i musikalprosjektet.
Uten disse tre, sa Sigrid, hadde vi ikke
kunne hatt musikal i år. Velfortjente

69 konfirmanter - uff ja ?!

blomster fikk; Johanna Hilbig,
sprudlende dirigent, Tor-Sven Utvik,
konfirmant og leder for et meget bra
orkester, Arnfinn Gjerde, ansvarlig for
massevis av teknisk utstyr, noe som
innebærer timevis av både bæring,
kjøring og rydding.
Musikalen samler viktige tråder i den
kristne tro.
Sangen "En ledetråd for livet" ble både
sunget og danset for oss.

"En ledetråd for livet som viser hvem vi
er, som viser vei mot lyset for alle og
enhver.
Som gir oss leveregler, som hjelper
oss å be, som viser hovedsaken i alt
som Gud lar skje"
Dette ble formidlet til en fullsatt
Avaldsnes Kirke. Det gav oss som var
der et  innblikk i hva konfirmantene
gjennom dette året har lært og
kanskje også erfart.
69 konfirmanter - uff ja?!
Nei, det må være; 69 konfirmanter
(og noen voksne) - HURRA !!
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Søndag 9. mai drog en fin gjeng fra
Avaldsnes menighet av gårde med
ferja fra Skudeneshavn.  Anledningen
var årets menighetstur, og målet var
Kvitsøy.  Vi hadde en flott
gudstjeneste sammen i Kvitsøy kirke.
Der ble vi ønsket velkommen av en av
øyas egne, som også gav oss litt
historikk om kirken og ikke minst
altertavlen.  Været var så som så og
innbød ikke til de helt store
friluftsaktivitetene.  Men vi hadde det
flotte bedehsuet til disposisjon til mat
og prat.  Og så lenge det er en skole
med uværskur i nærheten, er grillinga
berga.  Sporleken ble også
gjennomført; under paraplyer og med
mairegn i håret !  Og jammen klarnet
det opp; - men da måtte vi dra!  Likevel
hørtes denne kommentaren på vei over
langangen i Skudenes : ”Alle var enige

MENIGHETSTUR TIL KVITSØY

om at det hadde vært en fin tur!”  Og det var
sant, for koselig hadde vi det.
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Prestens
Hjør

ne

ET ANNERLEDES FOLK?

Eldbjørg Andreassen har skrevet
Prestens hjørne denne gang

På Oase-stevnet i Trondheim for et par år
siden, var dette hovedtemaet - Et
annerledes folk. Grunntanken er å finne
bl.a. i 2. Mos. 19. og 1. Pet. 1-2: Dere skal
være et hellig folk, Guds eiendom og
levende byggesteiner – et folk som har
fått frelsen i gave.
I den nye pakt gjelder disse ordene til
israelsfolket også alle kristne.

Hvilke konsekvenser får dette i
hverdagen?
Ett eksempel fra Ten-Oase var: Om dere
forlater dette store møteområdet fritt for
søppel, så betyr det noe! Det vil være et
konkret vitnesbyrd og en hilsen fra Guds
folk. Enda nærmere: At vi som kristne er
gode forbilder i forhold som angår penger,
rusmidler og seksualmoral, betyr noe! Det
forteller at vårt forhold til Gud angår hele
mennesket og alle sider ved livet.

Motsatt: ”Å vekke anstøt” handler ikke
om å forarge de tørrskodde, men om å så
tvil og for-  virring hos dem som leter etter
svar. Som i møte med oss får øye på alt
annet enn Guds storhet
og kjærlighet. Et annerledes folk skulle
utstråle TROVERDIGHET. Sant og ekte.

Vi som kaller oss kristne – høyt eller inni
oss – hvor annerledes og troverdige er
vi?
Opplever min nabo, venn eller kollega et
møte med meg som et møte med Guds
eiendom og budbringer - uansett tema og
situasjon?
Kanskje noen hver kan kjenne trang til å
fire flagget og luske i skjul etter en slik
beskrivelse. Eller – om det kjennes bra til
tider – bli mint om fariseeren som ikke så
selvgodheten sin…

Her kommer viktig påminnelse!

ufullkommen tro som vitner mer enn vi
selv forstår.
Om Guds nåde og kjærlighet.
Som ga håp til røveren på korset. Og
tolleren. Og meg. Hver dag. Alle kan vi
bli holdt fast og båret oppe – sammen
med hele Guds folk. Til et annerledes,
troverdig liv.

Du viste oss veien til livet,
du gav oss ditt mektige ord,
så rikt på de dyreste løfter
til alle som ser deg og tror.

I uro og angst må vi undres
at livet så lite får makt,
for levende vann skulle strømme
fra alle som tror, har du sagt.

Vi søker til deg i vår avmakt,
du viser oss det som er størst,
det ord som forvandler vår verden,
det under: Du elsket oss først.

Å, spreng med din kjærlighets varme
de murer vi reiste i frykt,
og hjelp oss å møte hverandre
i kjærlighet, åpent og trygt!

Johannes har kjærlighet som et
grunntema. I 1. Joh. 4,10 står det:
”Kjærligheten er ikke det at vi har elsket
Gud, men at Han har elsket oss og sendt
sin sønn til soning for våre synder.”
Dette er min ”kvilestein”! Egen evne til
kjærlighet er ikke avgjørende for min eller
andres salighet – det er GUDS kjærlighet
som frelser! GUDS kjærlighet som hjelper
oss gjennom livet. GUDS kjærlighet som
trøster, refser, veileder, reiser oss opp
igjen når vi detter. Og som fører oss helt
fram.
Joh. 13,34: ”Som jeg har elsket dere, skal
dere elske hverandre.” Og i kap. 15,4: ”Bli
i meg, så blir jeg i dere.” Det betyr å bli
holdt oppe av Gud. Å være grein på Hans
tre, lem på Hans kropp. Å stresse med å
være grein og lem fører bare til at vi detter
av eller blir forkrøplet. Vi skal få lov til å
være det vi er. Guds elskede barn og
medarbeider.
Min klippefaste, ufullkomne tro i
hverdagen gir meg tillit til at i den
tilstanden skjer det gode ting! MÅ gode
ting skje. Av seg selv. Også når jeg ikke
opplever det slik eller synes jeg ikke
strekker til. GUD gir vekst – ikke jeg. Han
har valgt å bruke det ufullkomne for å
skape fullkommenhet – en dag. Derfor er
det bruk for meg! Også til å be andre om
tilgivelse når jeg svikter og sårer der jeg
skulle ha strålt og vitnet.

Martin Luther lærte oss å holde
helliggjørelse og rettferdiggjørelse fra
hverandre.
Helliggjørelse er å vokse i livet med Gud.
Å gå fra melk til fast føde. Å gjøre Guds
vilje i takknemlighet for frelse og nåde.
Men aldri som frelse og nåde i seg selv!
Rettferdiggjørelsen er ved tro og tro
alene. Ikke en død, teoretisk tro – uten
gjerninger.
Men en levende, ekte, skjelvende,

Vi i redaksjonen bruker
det siste ledige hjørnet til å

ønske våre lesere og
annonsører en riktig fin

sommer!
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Blad nr.4-2004
17.aug:    Kl.20.00:Red.møte
05.sep.:   Siste frist for stoff
20 sep:     I POSTEN

A V A L D S N E S
MENIGHETSBLAD

I forrige nummer av menighetsbladet
fortalte Arne Haug om hans
yndlingsrett på fjellturer.Den besto
bl.a. av potetmos fra pose. Kanskje
han tenkte at dere trengte repetisjon
av potetmosoppskriften, det kan tyde
på det siden oppfordringen om
matoppskrift gikk videre til Jostein
Osmundsen.Oppfordringen ble lest
omtrent i sjokk, men etterhvert ble
planen lagt. Kamerater er til for å
hjelpe hverandre.John Lindtner ble
derfor kontaktet. John er superkokk og
mye godt fra hans gryter har vi fått
smake på.Hvis Jostein dekker et bord
med lys og tilbehø fra Løiten Lys og
John lager god mat, ja da kan bare
fruene glede seg!

Og her kommer oppskriften til
herligheten:
       CHILI CON CARNE
4 porsjoner

2 løk ( 1 hvit og 1 rød)
2 ss olje
2 hvitløksbåter
400 gram kjøttdeig
1 dl.vann
1 dl.tomatpurre
2 buljongterninger
1 1/2 ss chillipulver
1 ts oregano
2 boks hermetiske tomatbønner
1/4 glass sylteagurk, hakkes
litt pepper og salt

Hakk og fres løk i olje
Stek kjøttdeig
Blandes i stor jerngryte
La det surre i ca. 10 min.

Serveres med nytrukket Basmatiris og
god grønn salat.

John og Jostein sender utfordringen
videre til Johan Hjelmaas!

MIN YNDLINGSRETT!
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Søndag 13.06.04

2.s.e.pinse

Friluftsgudstjeneste i Visnes kl. 11

Menighetsprest Anne Netland

Offer til Bibelskolen i Oslo

Søndag 20.06.04

3.s.e. pinse

Gudstjeneste kl. 11

Menighetsprest Eldbjørg Andreassen

Dåp

Offer til Amathea

Kirkekaffe

Søndag 27.06.04

4.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Nattverd

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 04.07.04

5.s.e. pinse

Gudstjeneste kl. 11

Sokneprest Arne Haug

Dåp

Offer til Menighetsfakultetet

Søndag 11.07.04

6.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Nattverd

Offer til Diakoniarbeidet på Haugalandet

Søndag 18.07.04

7.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 25.07.04

8.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Prestevikar Hilde Elise Andreassen

Nattverd

Offer til KRIK

Torsdag 29.07.04

Olsok

Gudstjeneste kl.21

Sokneprest Arne Haug

Nattverd

Søndag 01.08.04

9. s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Nattverd

Offer til Kirkens Bymisjon Haugalandet

Søndag 08.08.04

10.s.e. pinse

Prestevikar Hilde Elise Andreassen

Nattverd

Offer

Søndag 15.08.04

11.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Offer

Søndag 22.08.04

12.s.e. pinse

Gudstjeneste kl. 11

Vikarprest Anne Netland

Nattverd

Offer

Søndag 29.08.04

13.s.e.pinse

Misjonssøndag

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Dåp

Offer

Søndag 05.09.04

14.s.e.pinse

Frilufts-gudstjeneste kl. 11 i
Visnes

Sokneprest Arne Haug

Offer

Søndag 12.09.04

15.s.e.pinse

Høsttakkefest

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Kateket Sigrid Dysjeland

Konfirmantpresentasjon

Dåp

Offer

Søndag 19.09.04

16.s.e.pinse

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Utdeling av Bibel til 1. klassene

Offer
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FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

14.03.04 Karoline Maria Fosen

22.03.04 Harry Kristoffer Røkke

12.04.04 Berta Ask

DØDE

HUSK KIRKESKYSS
TELEFON
52 84 22 17

RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

STADFESTELSE AV DÅP

21.03.04

Solveig Drabløs Eikeset

Magnus Drabløs Eikeset

DØPTE

28.03.04

Susanne Svarstad

Aleksander Vaage

Tobias Steinsvik Telstø

04.04.04

Sindre Staveland Hevrøy

11.04.04

Zélica Joanne Nordstokke

Malin Aarhus

Emma Sløgedal Stava

24.04.04

Simen Auestad

25.04.04

Tiril Aileen Aronsen

16.05.04

Ola Sundfør Hågenvik

VIELSER

20.03.04

Nina Hagesæther og Lars Ådne
Arnesen

27.03.04

Nora Carolyn Dial og Tore Hauge

Ingrid Thuestad og Espen Eriksen

03.04.04

Anita Halleland og Kristian
Sørhus

30.04.04

Monica Aasbø og Morten Søvik

08.05.04

Katrine Helgesen og Bjørn
Emberland Håland



”Opplevelsesferie” ble et begrep
med mening for de 22 som besøkte
Brasil i påsken. De fleste var fra
Torvastad og Avaldsnes
menigheter.
  Selvfølgelig var vi også vanlige
turister med shopping, bading og
folklore, Kristusstatuen og
Sukkertoppen i Rio, den gamle
gullgraverbyen Ouro Preto, og
hovedstaden Brasilia.
Men det mest minneverdige ble nok
møtene med alle vennene til Anne
Netland og Bjarte Vikingstad, fra
deres misjonsår i Samambaia. Det
gror på misjonsmarken deres og i
Ceilândia, der disse bildene er
hentet fra.
  ”CD-slepp” er noe uvandt for ”oss
over 60”. Et engasjert ungdomskor
presenterte noen sanger fra sin nye
CD. Legg nøye merke til ansiktene, –
kanskje du møter noen i Haugesund
i sommer på TT! (KFUK/KFUM’s
store tenåringstreff). Team Bjarte/
Anne stod for den første CD-en i
2000. Nå har Aasmund Brekke og
ungdommene i de lutherske
menighetene ført tensing-arbeidet
videre. Bak koret skimter vi
bibelordet Jeg er kommet for at dere
skal ha liv og overflod. Johs. 10,10.
  I den lutherske menighetens senter
i Ceilândia var det også stort

daghjem med 520 barn. Vi ble møtt med smil, nysgjerrighet og friske tilrop. En egen
avdeling hadde plass til tenåringsgutter. På bildet møter vi blikket til noen av guttene i en
skoletime. De er blitt ”fanget inn” fra kriminelle miljøer. Skolen gir nyttig opplæring og
sosial trening. Anund (7 ½) førte dagbok på turen. Han fant de rette ordene: ”Eg traff ein
klasse med gutar som hadde vore i fengsel, men som nå hadde bestemt seg for å bli snille
igjen.” Det nytter!
  Vi opplevde påsken sterkt gjennom et pasjonsspill, da vi sammen med hundretusen gikk
via sacra på langfredag. Påskedagen deltok vi i høymesse sammen med den lutherske
menigheten i Brasilia. ”Karmøy forente misjonskor” bidro med  ”Han er oppstanden.
Halleluja!” Under kirkekaffen i hagen fyrte koret av den urnorske kanon-låten ”Hanen
stend på stabburshella”. En sterk opplevelse – ”intet øye var tørt”, som skrevet står.
Obrigado – takk -  til reiseleder Ingmar Areklett og til Anne og Bjarte, Anund, Marta (6) og

Elise (2 ½) . (En overhørt replikk: ”Barna
var en berikelse for turen”).

  Nå vet mange av oss mer konkret om hva
kristen misjon kan bestå i. Selv om mangt
og mye var preget av fattigdom - sett fra
vår egen hverdag - formidlet brasilianerne
nærhet og varme. Også vi har noe å lære.

Anne Marie & Aadne

Møte med det håpefulle Brasil


