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Menighetsblad
for avaldsnes

Flott friluftsgudstjeneste
i Visnes sist helg

Les om hagevandring på Håvik terrasse på side 12
Om enda mer romantikk på side 8

Om brev fra Brasil på side 3
og enda er det 9 sider til....

Hvor er det siste lammet?, spurte Anne.
Her er det, sa Daniel
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ndakten

· Til deg som er sliten…
Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge  byrder, så vil jeg gi dere hvile

 (Matt.11,28).

· Til deg som har falt…

    Herren støtter enhver som faller, og reiser alle nedbøyde opp (Sal 145,14).
· Til deg som bærer på skyldfølelse…

Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp (Mika 7,19).

· Til deg som tror Gud har forlatt deg…
For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som
kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal
kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre (Rom.8, 38-39).

· Til deg som er redd…
Selv om jeg går i dødsskygens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg (Sal.23,4a).

· Til deg som lengter etter ekte kjærlighet…
   Med evig kjærlighet har jeg elsket deg (Jer 31,3).

· Til deg som tror du er alene…
Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke (Hebr 13,5b).

· Til deg som tror du er ingenting verdt…
Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir
deg på ny sin kjærlighet (Sef 3,17).

· Til deg som tror du er glemt…
Kan en kvinne glemme sitt barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glem-
me, vil jeg aldri glemme deg (Jes 49,15).

TIL DEG…

Øyvind Andreassen har skrevet
andakten  denne gang. Øyvind skal
være vikar fra 22. juni -17. juli
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Til menighetsbladet:

Det er blå himmel, steikende sol og

rundt 40 grader. Dona Domingas er i

bakgården på jakt etter høna som vi

skal ha til middag. De andre har dradd

på jobb for lenge siden. Jeg nyter å ha

ferie og tillater meg å ligge noen timer

lenger. Først når klokken har passert

åtte og Marquinho på seks ikke orker å

vente lenger, står jeg opp og spiser

nystekte boller laget av manjok-mel.

Det er herlig å være tilbake i Guaraí i

nord-Brasil. Menigheten har fått ny

prest siden sist og mange nye

medlemmer, men fremdeles kjenner jeg

de fleste. Uken i kirken er som vanlig

travel med bibelgruppe, barneforening,

musikkøvelse, ungdomsklubb,

lovsangsmøte og gudstjeneste. Jeg

prøver å få med meg så mye som mulig,

og dagene går fort. Folket her er gjestfrie

og har god tid. Det er godt å sitte i en stol

ute på fortauet, slappe av, slå av en prat

og spise en søt ananas eller saftig

vannmelon. Det har nå gått fem år siden

jeg jobbet som ettåring i denne byen og

tre år siden jeg sist var her. Denne

gangen har jeg bare tid til et kort besøk.

Om noen få dager går turen videre til

Manaus i Amazonas, og så skal jeg

tilbake til Curitiba i sør-Brasil. Det er der

jeg har tilbrakt de siste tre-fire månedene.

Jeg er for tiden utvekslingsstudent på

FATEV, et luthersk teologisk fakultet. Det

har vært en spennende og lærerik

periode. I Norge studerer jeg teologi ved

Misjonshøgskolen i Stavanger. Jeg

holder på med mastergraden og har ett og

et halvt år igjen. Utvekslingen til Brasil

tok jeg initiativet til selv. Jeg ble så glad i

dette landet og folket og hadde et sterkt

ønske om å komme tilbake igjen. Det har

vært svært interessant å få studere

teologi i en brasiliansk kontekst. Studiet

er lagt opp annerledes. Alle fagene er

nært tilknyttet praktisk teologi, og

studentene har mange timer utplassering i

menighetsarbeid helt fra starten av. Jeg

har lært og erfart mye her som jeg tror og

håper jeg vil ha nytte og glede av senere.

Men selv om jeg stortrives i Brasil, skal

det være godt å komme hjem igjen. Jeg

savner familie og venner, stekt laks med

poteter, - og komler. 13. juli setter jeg meg

på flyet hjemover og kommer til Karmøy ut

på ettermiddagen 15.juli. Så skal jeg bruke

helga til å treffe familie og venner og hvile

ut slik at jeg er klar til å starte i jobben som

prestevikar i Avaldsnes menighet mandag

18.juli. Jeg ser både med spenning og

glede fram til å jobbe noen uker i

Avaldsnes i sommer. Det vil være første

gang jeg jobber som prest, og det er jo litt

nervepirrende. Men samtidig er jeg veldig

glad for muligheten til å få denne

erfaringen, - og Avaldsnes menighet er jo

min menighet! Jeg har vokst opp i denne

menigheten, og Karmel var i flere år som

mitt andre hjem. Det skal bli godt å komme

tilbake igjen! Jeg gleder meg til å se dere

alle igjen og håper at vi får en fin sommer

sammen.

 

 Hilsen  Mona

Brev fra Brasil
Fra Mona Dysjeland

Unionsoppløsning og misjonskvinner i 1905

1905 var en spennende tid i Norge. Nasjonalismen blomstret, og Norge fikk sin egen grunnlov. Unionen med Sverige ble slutt.
Kvinner hadde ennå ikke alminnelig stemmerett i det norske samfunnet, men i Det Norske Misjonsselskap var denne rettigheten
for kvinner allerede vunnet. Først i 1913 kom det norske samfunnet diltende etter de progressive misjonskvinnene...

Med dette historiske bakteppet skal vi den 28. august feire gudstjeneste i Olavskirken. Denne dagen kommer folk fra fastlandssida,
som tidligere hørte til Avaldsnes menighet, roende over Karmsundet for å feire messe med oss i Avaldsnes. Alle som vil kan  kle seg
opp i klær fra århundreskiftet. Prosten vår, Gunnar Salomonsen, stiller i pipekrage og med den gamle liturgien. De kvinnelige prestene
i Avaldsnes og Norheim, Anne Netland og Eldbjørg Andreassen, skal synliggjøre de fremadstormende misjonskvinnene fra
århundreskiftet som både ledet og forkynte i forsamlingen.

Etter gudstjenesten blir det servering av sild og sau på Historiesenteret. Bl.a. misjonsforeninger, bygdekvinnelag, vikingklubb,
speidere og bondelag er invitert til å være med å prege dagen. Det kommer til å bli stor aktivitet og markedsstemning rundt
Historiesenteret og på Bukkøy, der det blir alt fra lefsebaking til saueklipping og urtehagedemonstrasjon.

Ta på deg helgeklærne til oldemor og oldefar og bli med på å gjøre søndag den 28. august til en minnerik dag!

Av Anne Netland
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8. mai tok menigheten avskjed med
sokneprest Arne Haug som har gjort
tjeneste i 14 år. Det var mange som
ønsket å komme med en takk og hilsen:

 Prost Gunnar Salamonsen la vekt på
Arne sine store teologiske
kunnskaper

Palmer Vistnes kom inn på alle de fine
fjell-turene de hadde hatt
sammen

 Lars Sigmund  Simonsen takket for at
han hadde fått tillit som lekpredikant
på gudstjenestene

 Bjørg Østevik takket fra bedehusene

 Per Arne Drabløs trakk frem
bibeltroskapen til Arne

 Fungerende sokneprest Anne Netland
kom inn på Arne‘s systematikk og
ryddighet

Bjarte Vikingstad, Liv Olen Skorpe Sjøen
og Anne Netland bidro med
nydelig sang

Arnfinn Gjerde takket fra kirkekoret

 Sigurd Mevik takket for mange gode
prekener

Inger Johanne Stakkestad takket for
Avaldsnes og Håvik KFUK/M

Fru Kari Bale Nilsen  takket for alle de fine
gudstjenestene

 Til slutt takket Arne Haug for 14 gode år i
Avaldsnes Menighet

Verdig avslutningsfest
for sokneprest Arne Haug

Arne var fornøyd med stolen, som var
avskjedspresang fra menighetsråd og
stab

Leder av menighetsrådet Else
Marie Hjelmås takket for godt
samarbeid

Daglig leder Tordis Hebnes har jobbet
sammen med Arne i alle de 14 årene, og
representerte staben i menigheten

Vårt kjære prestepar har likt seg i
Avaldsnes

Redaksjonen ønsker sine
lesere og annonsører en riktig

god sommer!

Av Kåre Vold

Karmel Bedehus

Håvik Bedehus         Visnes Bedehus
Siste møte før ferien er :
Onsdag 22.06 kl.1930 ved
Misjonsambandet
Møtene starter igjen 2. onsdag i august

Bedehuskretsene informerer

Det blir møtevirksom hver torsdag kl.
19.30  i sommermånedene

    Kvalavåg Bedehus

Aug,21: Gideon kl.19.30
Aug.28: NMS kl.19.30
Aug.29: Dugnad kl.17.00
Sept.04: Normisjonen kl,19.30
Sept.11: DISM kl.19.30
Sept.18: 125 års jub.fest for
Austevik/Vorre kvinneforening

            Faste onsdagsmøter kl.19.30

Og vi i redaksjonen
takker Arne for en meget aktiv

bidragsyter til menighetsbladet!
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- notiser - smånytt - annonseringer -

Gratulerer!

Vi gir ei rose til...

Til avslutningskonserten søndag 31.7 kl. 20.00, kommer ”Norwegian
Cornett and Sackbuts”.     Ensemblet består av 5 unge jenter, alle
kommer opprinnelig fra Rogaland. Norwegian Cornett and Sackbuts
startet opp i London 2002 og har siden hatt sin base i Oslo og
London. De er banebrytende ved å være det første og enste
renessanse/barokk ensemblet for messingblåsere i Norge som
framfører musikken på orginalinstrumenter. De spiller på kopier av
instrumenter fra 1500-1600 tallet. Dette gir et autentisk klangbilde som
medfører at musikken får en helt spesiell karakter. Sackbuts er det
opprinnelige navnet på en trombone eller trekkbasun.
Ensemblet har høstet anerkjennelse både i inn- og utland, de har bla.
deltatt på masterclasses med de anerkjente musikere Theresa Claudle
og Peter Bassano.   Hver for seg har de en omfattende karriere i
diverse utenlandske orkester. En av dem har bl. Spilt med Elton John
på en veldedighetskonsert i The Royal Opera House, Corvent Garden.
Elin Aase fra Stavanger blir med som sanger. Hun er med i ”Nutmeg &
Ginger” som hadde en flott konsert her i høst. Olavsdagene 2005 er
vel verdt et besøk.

Gunnar Kalstø....

For hans mangeårige
fantastiske innsats

for søndagsskolen og
bedehuset i Kvalavåg!

 

Søndag 21.8 kl. 20.00: Fiolin og
orgelkonsert ved professor Isaac
Schuldman og den tyske organisten
Jens Amend. Isaac Schuldman er fra
Minsk i Hviterussland og er professor i
fiolinspill ved Norges Musikkhøgskole
i Oslo. Han debuterte 13 år gammel med
Minsk Filharmoniske orkester og har
ellers deltatt i store festivaler rundt om
i verden. Han var solist med Minsk
kammerorkester da de hadde konsert i
Olavskirken høsten 2003.
Jens Amend f.1972 er nå katedral
musiker og organist i Hornberg Ohm i
Tyskland. Han har siden 1987 hatt en
rekke konsert turneer i Europa.
Det vil bli framført musikk av Bach og
Händel.

Søndag 28.08 kl. 20.00: Orgelkonsert
med Christopher Herrick, London. Det
er hans 7. orgelkonsert her i
Olavskirken. Han har bla. vært ansatt

som 2. organist Westminster Abby,
London i 10 år. Han er nå frilanser og gir
orgelkonserter i hele verden. Mest kjent av
hans CD-er  er serien Organ Fireworks som
er innspilt på store orgler rundt om i
verden.
Han er kjent for sitt virtuose spill og åpner
konserten med Blues-toccata av Mons
Leidvin Takle.

OLAVSDAGER OG SOMMERKONSERTER I KIRKEN

OLAVSDAGENE PÅ AVALDSNES
28.-31.07 2005

På Olavsdagene i år får vi møte
salmedikteren Eyvind Skeie og
renessanse/barokkensemblet for
messingblåsere Norwegian Cornett
and Sackbuts. Pilegrimsvandringen
går i år som i fjor fra Toskatjønn med
Olsokgudstjeneste i Olavskirken.

Torsdag 28.07 kl. 20.00 får vi møte
presten, forfatteren og salmedikteren
Eyvind Skeie. Eyvind Skeie er bla.
kjent som forfatter av
fjernsynsseriene  Portveien 2 og
Sesam stasjon. Tema for foredraget
er ”Uspesifisert gruppereise i tid og
tro” Han vil også synge for oss.

Fredag 29.07 kl. 17.00 er det
 pilegrimsvandring med start fra
Toskatjønn. Vi vandrer til SMC Biopolymer
via bla. Ørpetveitsgarden. Vandringen tar
2-3 timer og går over en del fuktige partier
så det beste fottøyet er enten fjellsko eller
støvler. Det blir satt opp buss fra kirken kl.
16.45. Pilegrimene blir fraktet med båt over
Karmsundet. Olsokgudstjenesten begynner
kl. 21.00 eller når alle er kommet på plass.
Vi legger også opp til en kortere
pilegrimsvandring  med båt fra
prestebryggen kl.20.00 til Bukkøy  med
vandring til kirken.

”Norwegian Cornett and Sackbuts”.

 Palmer
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FLOTT , TESTIMONIA!
Vårens storsatsing for Testimonia bar i
år navnet " TRO".
To flotte forestillinger i Karmøy kino
var resultatet av mange, mange timers
jobbing gjennom vinteren. Det er bare
å la seg imponere over innsatsvilje og
pågangsmot. Det gjøres med glede.....
ungdommelig glede.
Musikk, sang, drama, lyd og lys, alt er
med på å få fram det musikalen handler
om; TRO.

Det ble en god opplevelse, så god at
undetregnede valgte å være på begge
forestillingene!  Gleder meg allerede til
neste års musikal.
( Ja, det blir vel forestillinger neste år
også?)
Følg med, følg med, ikke gå glipp av alt
det ungdommene våre kan-og gjerne
vil vise deg!

BARNEGOSPEL I AVALDSNES MENIGHET MED NYSATSING

Til høsten blir det nysatsing på
barnegospel i Avaldsnes menighet.
Avaldsnes og Håvik barnegospel går
sammen og blir til ett kor. Koret skal ha
sine øvelser hver tirsdag på Karmel,
Avaldsnes. Her er unger fra hele
menigheten; Visnes, Kvalavaåg, Håvik
og Avaldsnes kjempevelkommen!

Barnegospelkoret vil være for unger fra 3
år og til og med 4. klasse  Ungene skal
deles inn i 2 grupper; 3 år - 1.klasse og
2.klasse - 4.klasse.
Gruppene kommer til å øve både hver for
seg og sammen som et stort felleskor.
Følg med på plakater ved skolestart for
mer informasjon.
Vi voksne gleder oss allerede; håper vi
sees!

Det er gøy å synge i kor!

Reportasje: Åse Osmundsen

 Åse Osmundsen Har du lyst å være med her?
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5. juni arrangerte menigheten tur til
Moster på Bømlo. Det første vi gav
oss i kast med etter ankomsten, var å
delta på flott gudstjeneste i Moster
Amfi med biskopen i Bjørgvin,Ole D.
Hagesæther. Han minnet oss om det
store gjestebudet, og om at vi måtte
huske at det ikke først og fremst er
”eliten” som inviteres dit, men ”en
liten”.

Etter gudstjenesten  hadde vi  oss
middag og kaffe på kaien i
Mosterhamn. Like ved gamle Moster
kyrkje var det rigget til et vikingtorg,
der vi kunne gå rundt og se på gamle
håndverkstradisjoner.

Mostra-tur

Oppstilling foran gamle Moster kyrkje.

Kolbein Skeie lot seg fascinere av det gamle vikingspillet

”hnefatafl”, og vant likegodt en omgang over ”vikingen” selv.

Bømlo Leikarring hadde oppvisning utenfor
kirka, og da de etter hvert oppfordret folk til å bli
med, var ikke Kristian H. Utvik sen om å la seg
by opp av de lokale damene.

FAMILE -SPEIDER-VENNE- TUR..
Kr.Himmelfartshelga var det storsamling av små og store
venner fra Avaldsnes menighet  i Røldal. 14 familier med
tilsammen 42 unger/ ungdommer og 27 voksne hadde ei
flott, kald og sosial helg. Her ble nye vennebånd knyttet,
og gamle oppfrisket. For jentespeiderne var turen en del
av vårens program, men her var det familier både med og
uten speiderjenter. I Røldals flotte stavkirke hadde vi to
samlinger i løpet av helga. Sporlek rundt
campingvognene/ bilene og hyttene vi bodde i hadde vi
også. Ellers bar helga preg av ferie, lek god prat, grilling
og masse kos. Massevis av tid til å bare være sammen,
det er godt det! På bildet ser du alle 69, fornøyde og
blide etter ei god helg. Til neste år kan jo enda flere være
med, velkommen til Røldal!

Reportasje: Åse Osmundsen

Reportasje: Anne Netland
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Rita + Steinar = Sant!
Reporatsje: Anne Netland

Ja, det er faktisk helt sant, for nå kan vi
kalle dem ”kånå og maen i det andra huse’
på høyre hånd på Landeveien”.

På vigselssamtalen med presten, Anne
Netland

Mor til Steinar, Ellen, i ferd med å sy
brudekjole til sin kommende svigerdatter

Irene Auestad, mor til Rita, pynter
bryllupskaka

Tante Gyda (Auestad) bidrog med
nydelig sang under vielsen

Hvetebrødsdager på Landeveien

Lærerhøgskolestudenten og
Hydroarbeideren giftet seg nemlig den 14.
mai i år, og er ikke de eneste som har gått
til det skrittet denne våren og sommeren.
Tida vi er inne i nå er høysesong for
brylluper, og den flotte kirka vår er svært
populær som bryllupskirke.  Enkelte har
kanskje bare en ”tynn” link som gjør at de
vil gifte seg i Avaldsnes, mens Rita
Auestad (25), datter av forpakteren, er

oppvokst nærmest vegg i vegg med kirken.
For 7 år siden traff hun sin Steinar Kristoffer
Alne (28) som hun etterhvert fant ut at hun
ville dele livet sitt med.
-Rita, når ble det bestemt at dere skulle gifte
dere?
-For et år siden, smiler Rita. -Vi kom på det
helt av oss selv, -ikke noe press utenfra. Det
føltes riktig, trygt og endelig.

Jeg treffer dem først på vigselssamtalen. De
møter spente, smilende og godt forberedte. De
vet hvordan de vil ha det i kirka. Salmene er
bestemt, og Palmer (organisten) får klare
ønsker til inn og utmarsj. Tante Gyda skal
synge en Bjørn Eidsvåg-sang under vielsen, og
de er fast bestemte på at de ønsker å svare
”JA” på gamlemåten, og ikke gjenta setninger
etter presten som på en amerikansk film.

På spørsmål om de ligger godt an i
forberedelsene til den store dagen, smiler de
og ser på hverandre.

–Det er vel kanskje mødrene våre som har tatt
den verste støyten.

Mor til Steinar, Ellen, har sydd brudekjolen til
sin svigerdatter. Den er stilren og enkel.
Mamma Auestad (Irene) har ansvaret for

maten. Bryllupsmiddag til 60 stk. og
brude- kake er hennes ansvar.

-Hva betydde det for dere at dere giftet dere
i en kirke?

-Byfogden var helt uaktuell. Det hadde blitt
for uhøytidlig for en så viktig ting som det
å gifte seg.

Dette er begge enige om.

-Det rent juridiske er jo egentlig det samme
om det skjer hos byfogd/sorenskriver eller
i kirka. Det som er spesielt i kirka er imidlertid
at dere lover troskap til døden, ikke bare for
hverandre, men også for Guds åsyn. I tillegg
blir dere bedt for. Hva synes dere om det?

-Det var fint å bli bedt for.

Festen ble holdt på det nye idrettshuset på
Avaldsnes.

-Det var en kjekk fest. Det eneste vi kunne
gjort bedre var å ha øvd litt mer på
brudevalsen. Vi var ganske letta når de andre
etterhvert kom med i valsen.

Under festen fikk Rita og Steinar vite at
søsknene deres hadde bestilt brudesuiten på
Amanda Hotell til dem.

-Det var kjempedeilig. Vi hadde bare tenkt
å bo hjemme på Lande den natta.

Kransekaka fortalte dem at de vil få ni unger
i løpet av de neste årene, men Rita og Steinar
synes nok kanskje at et par får holde i første
omgang. Den som lever får se...

”Nå e det gjort”, -et fornøyd brudepar,
Rita og Steinar Alne, på trappa utenfor

Avaldsnes kirke

Så kommer dagen med solskinn og kald
nordavind. Jeg ser Steinar noen timer før
vielsen i ferd med å vaske bilen. Kan det
være en trygghetsøvelse i håp om å roe ned
spente bryllupsnerver?

-Steinar, var det nifst å gifte seg?

-Neeei, men høydepunktet var kanskje å
stå på kirketrappa etter vielsen og vite at
det ”verste” var overstått. Det var flott å
stå der i sola med vind i håret og kjenne at
nå var det gjort! Rita var veldig nervøs før
kirkedørene ble åpnet, men så gikk det
verste over. Jeg konsentrerte meg om å
nyte øyeblikkene. Å svare ”JA” var stort.
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Blad nr.4-2005
23.aug: Kl.20.00:Red.møte
04.sep:   Siste frist for stoff
16.sepi.:     I POSTEN

A V A L D S N E S
MENIGHETSBLAD

Prestens
Hjør

ne

Helt på tampen

Jeg sikret meg muligheten til et
avsluttende prestens hjørne i
menighetsbladet før jeg går over til å
være vanlig menighetslem sammen med
dere.

Siste dag som sokneprest var
pinseaften.

Først: Noe må stå fast.

Det er sent pinseaften jeg sitter og
skriver dette. Etter midnatt er jeg
pensjonist.  Det er underlig å se
hvorledes prekenteksten i morgen,
pinsedagens tekst, igjen fremhever det
som må være grunnlag for oss som
menighet og som jeg har prøvd å tale og
handle ut fra disse år jeg har hatt
hyrdeansvar mellom oss.

Den er fra Jesu avskjedstale til den på
Skjærtorsdag kveld:

Den som elsker meg, vil holde fast på
mitt ord, og min Far skal elske ham, og
vi skal komme til ham og ta bolig hos
ham. ….  Og det ord dere hører, er ikke
mitt, men Faderens, han som har sendt
meg. Joh 14, 23-24

Jesu ord har vi i Det nye testamentet. For
han fortsetter med å si  til nettopp dem
som skulle gi oss det, til apostlene:

Talsmannen, Den Hellige Ånd, som
Faderen skal sende i mitt navn, han
skal lære dere alt og minne dere om alt
det jeg har sagt dere. Joh 14,26

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. Joh
16, 12-13

Mange håper sikkert – når jeg er ute av
det som prest i Avaldsnes – at
menigheten og kirken vil være åpen for
hva som helst som medlemmer i kirken
måtte ønske, uavhengig av hva Guds ord
sier. Jeg håper inderlig at de tar feil, for
Den hellige Ånd og Guds ord kan ikke
skilles fra hverandre, uansett hvor mange
”kirkeledere” som forsøker seg på det.
Ånden – og dermed også Jesus og vår
himmelske Far - bor der Ordet blir tatt på
alvor som hans. Det gjelder menigheten

som helhet, husfellesskapene og den
enkelte av oss.

Uten Den hellige Ånd, Sannhetens Ånd,
er det ingen sann kristen kirke, heller
ingen reell fred – fred med Gud -, bare
mentalhygiene og overfladisk
oppmuntring og usann trøst.

Menighetslivet vårt må gjerne fortsette å
variere i stil og form og farge – og jeg
håper sterkt at det kommer til å gjøre det -,
bare vi er utvetydig klare når det gjelder å
holde Guds ord for Guds ord, så Den
hellige Ånd finner et bosted mellom oss.

Dernest: Noe kan skifte.

Prester kommer og prester går. Nå går jeg.
Men før jeg gjør det må jeg få si dere en
stor og hjertelig takk.

Takk for all støtte og alle gode ord
underveis gjennom disse 14 årene jeg har
vært sokneprest for dere.

Takk for fellesskap i glede og sorg, for
åpenhet som har gjort det mulig for meg å
komme dere nær, og - kanskje også - være
til hjelp.

Takk til dere som har vært trofaste som
forbedere for meg disse årene. Jeg har
trengt det.

Takk for en varm og hjertelig avskjedsfest
søndag 8. mai.

Jeg gjentar det igjen: Avaldsnes har vært
en god menighet å gjøre tjeneste i. Det
sier jeg både med tanke på ansatte
medarbeidere gjennom årene og på alle
dere andre som utgjør fellesskapet hos
oss.

Takk for meg som sokneprest, måtte Gud
gi oss gode hyrder på veien videre!

God sommer! Vi sees igjen – om Gud vil.

Arne
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Søndag 26.06.05

6.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Prestevikar Øyvind Andreassen

Dåp

Offer til Institutt for Sjelesorg Modum

Søndag 03.07.05

7.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Prestevikar Øyvind Andreassen

Dåp

Nattverd

Offer til Avaldsnes menighet

Søndag 10.07.05

8.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Prestevikar Øyvind Andreassen

Dåp

Offer til Fellestjenesten i bispedømmet

Søndag 17.07.05

9.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Prestevikar Øyvind Andreassen

Nattverd

Offer til Kristen IdrettsKontakt (KRIK)

Søndag 24.07.05

10.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Prestevikar Mona Dysjeland

Dåp

Offer til Avaldsnes menighet

Fredag 29.07.05

Olsok

Olsokmesse kl. 21

Prestevikar Mona Dysjeland

Nattverd

Ikke offer

Søndag 31.07.05

11.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Prestevikar Mona Dysjeland

Dåp

Offer til Bibelleseringen

Søndag 07.08.05

12.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Prestevikar Mona Dysjeland

Dåp

Nattverd

Offer til Avaldsnes menighet

Søndag 14.08.05

13.s.e. pinse

Gudstjeneste kl. 11

Prestevikar Mona Dysjeland

Dåp

Offer

Søndag 21.08.05

14.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Prestevikar Mona Dysjeland

Nattverd

Offer

Kirkekaffe

Søndag 28.08.05

15.s.e. pinse

Misjonssøndagen

Fung.spr. Anne Netland

Dåp

Markering av 100 års jubileet 1905-
2005

Offer til NMS

Søndag 04.09.05

16.s.e. pinse

”En annerledes gudstjeneste” på
Karmel kl.17

Fung.spr. Anne Netland

Nattverd

Offer

Søndag 11.09.05

17.s.e. pinse

Familiegudstjeneste på Bukkøy
kl.11

Fung.spr. Anne Netland

Offer

Søndag 18.09.05

18.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Høsttakkefest

Fung.spr. Anne Netland

Kateket Sigrid Dysjeland

Dåp

Kofirmantpresentasjon

Offer



11

FAMILIENYTT:

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

DØDE

14.04.05 Øivind Sverre
Osmundsen

15.04.05 Rolf Selmer Ihle

01.05.05 Elise Jakobsen

20.05.05 Bertha Agate Løvlie

DØPTE

10.04.05

Nelly Ullensvang Haavik

Ella Marie Eikesdal

Andrea Sandanger Johansen

Marthe Elise Håstø

Andrea Vea Handeland

17.04.05

Jonas Kjetland

24.04.05

Maria Marion Larsen Bore

05.05.05

Una Johannessen

Isabelle Sola Nernes

Sophie Vassbrekke Larsen

15.05.05

Jenny Samset

Nathaniel James Ellingsen
Andriopoulos

Mari Jakobsen

Andrea Fjelde

VIELSER

09.04.05 Inger Kathrine Jensen  og
Stein Andor Sundve

30.04.05 Gunhild Høvik Hansen og
David Georg Hoey

07.05.05 Vigdis Alice Huseby og Karl
Ove Wik

NYE  PROSTIGRENSER I
STAVANGER BISPEDØMME –
Resultat av høring

Under forutsetning av at
departementet godkjenner dette, har
Stavanger bispedømmeråd vedtatt at
Karmsund prosti skal deles, slik at
Karmøy blir eget prosti med virkning
fra 01.01.06. De har også vedtatt at
Avaldsnes sokn skal være sete for
prosten, dersom delingen av prostiene
blir godkjent. Bispedømmerådet
sendte søknad til Kultur- og
Kirkedepartementet om dette 01.06.05

14.05.05 Anny Beate Myge og Frode
Kvale

14.05.05 Rita Auestad og Steinar
Kristoffer Alne

21.05.05 Margareth Eike og Martin
Ingolf Doyle

28.05.05 Torunn Dale Madsen og
Trond Madsen
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Å komme inn i hagen til
Arnfinn Gjerde i
Søralaugvegen 24, er som å
befinne seg under fjerne
himmelstrøk.  Hvor mange
ulike eksotiske vekster som
finnes her, har ikke Arnfinn
oversikt over.  Men
oversikt over hva som er
hva, hvor det opprinnelig
kommer fra og hvor mye de
tåler av norsk
vestlandsvinter, har han
klart for seg.  Det virker
forresten som om
forbausende mange arter
klarer seg helt flott på våre
kanter.  Mange av de
eksotiske vekstene tåler

SPENNENDE HAGEVANDRING PÅ
HÅVIK TERASSE.

ned mot 5 -10 minusgrader.  Men noen
må inn i drivhuset om vinteren, eller
berges i ly for vær og vind oppunder
husveggen eller i garasjen.

Hobbybotanikeren har full kontroll på
de ulike plantenes latinske navn.  Disse
kommer på løpende bånd, og det går få
minutter før menighetsbladets utsendte
har falt fullstendig av lasset!  Men de
norske betegnelsene på noe av det vi
finner i hagen hos Arnfinn, er: oliven,
fiken, laurbær, eukalyptus, kiwi,
rosmarin, kinesisk pepper, bananpalme,

akasia, karryplante, sitron, diverse palmer
og bregner, tulipantre og ulike fremmede
furuslag og andre nåletrær.  Med andre ord
mye eksotisk; hvorav det mest eksotiske
ifølge Arnfinn selv, er palmene.

Det mest spennende med denne hobbyen
forstår vi er å eksperimentere med nye arter,
så frø og se spiringen, sette stiklinger og
følge med i spenning om det lykkes å få
fram nye planter.  Fødestua for de små

spirene som ble sådd av frø i begynnelsen
av april vises fram.  De ulike såkassene har
fått tydelig merking med navn (på latin) og
dato for såing.  Mange av frøene kjøpes via
internett fra Belgia og England, men noe ble
plukket fra gata under botaniseringsturen til
Madeira sist høst.

Arnfinn bemerker at våren har vært kald i år,
og noen av tresortene vil først stå med lauv
ved Sankt-Hans-tider.  Blomstringen er
også tilsvarende seinere enn med en varm

vår.  Like fullt kan vi se
antydning til at den store
fuksiabusken som
overvintrer ute, er begynt å
stelle seg til med
blomsterknopper og snart
vil slå ut i full blomst.  Så er
det bare å håpe på litt mer
varme; for enda er det noen
vekster som må vente litt
før de settes ut.  Og det er
ingen tvil om at vil hagen i
Søralaugvegen om en
måneds tid fremstå som
enda mer eksotisk og
spennende.

Vi takker Arnfinn for
omvisningen og for den
entusiasme han la for

dagen i å fortelle om sin spennende
hobby!  Så får det ikke hjelpe om fru
Gunn påstår at han har frø på hjernen!

Det som hagen rommer lar seg bare i
beskjeden grad gjengis på noen få foto;
men vi gir en smakebit.

Reportasje: Alf Roald Hansen

PS : Arnfinn har nå gjort en
grovtelling og kommet frem til at han
har 160 – 170 ulike busker og trær
som står i krukker eller er plantet i
hagen. Da er ikke stauder,
sommerblomster og vanlige
løkplanter regnet med!


