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a n d a k ta n d a k t
latter og gråt

            av Else M. Egenberg
menighetsarbeider

Det går opp og ned i livene våre -
latter og gråt står side om side - noen
har svære problemer, andre igjen
mindre utfordringer, men alle har vi et
eller annet hvis vi er ærlige mot oss
selv. Det er trygt å ha en «klagemur»
som hele tiden er klar til å ta imot oss.
Mange sier at de trenger ingenting
utenfor seg selv - de har ikke bruk for
noen Gud ... I mitt liv er det godt å
rette takk og klage mot HAM som hele
tiden venter på mitt hjerte og mitt blikk
J

   Underlig er det, men jeg velger å tro
at Jesus er levende og at han har
samme kjærlighet og tilbud til uteligg-
eren, tyven, mishandleren, kongefami-
lien, deg og meg  - derfor er han mitt
ideal J  Prøv du også! - «smak og se at
Herren er god»! (Salmenes bok 34,9).

Behøver vi mennesker et ideal? Noe å se opp til - "noe å gå bak" -
noe trygt - noe å lene oss mot?

Til deg som leser dette: Hvis du undrer deg over det jeg har skrevet, kan du  ta
kontakt mandag - onsdag på telefon 52 81 20 54.

Med varm hilsen fra Else.

Velkomen til sommarutgåva av
Menighetsblad for Avaldsnes! Som-
maren er kjend for å vera ei andeleg
torketid, men ulike tiltak kan vera med
å motvirka dette, t.d. grillkveldane kvar
onsdag på Karmel, for ikkje å snakka
om “Olavsdagane” i juli.

Eit tiltak som kanskje har eit dystrare
bakteppe, er vaktrommet som Kirkens
SOS opprettar på Haugalandet.
      Kirkens SOS er Noregs største
døgnåpne krisetelefonteneste. Kirkens
SOS i Rogaland er eit av 13 sentre kring
i landet som voktar Kirkens SOS lands-
dekkende vaktnummer. Mange ringer
krisetelefonen, og Kirkens SOS treng
flere frivillege telefonvaktar!

Kirkens SOS i Rogaland opnar difor eit
vaktrom på Haugalandet i januar
2008. Haugalandet reknast som eit
godt rekrutteringsområde for frivillege,
og er samstundes eit strategisk val i
høve til heile fylket.

Vaktrom Haugalandet skal ha to linjer
og vil vera koordinert med senteret i

Stavanger.
      Den første tida vil vaktrom Hauga-
landet ha vakter om natten; kl. 23-04
og 04-08.
      Det er ikkje avgjort kor vaktrommet
skal plasserast, og Kirkens SOS i Roga-
land er interessert i forslag. Utanom
vaktrommet treng dei tekjøken, toalett
og tilgang til møterom. Vaktrommet
må liggja sentralt og ha god offentleg
kommunikasjon i nærleiken, samt
parkering. Helst eigen inngang.

For at dette skal bli mulig trenger dei
frivillege som telefonvakter!
      Kan dette være ei oppgåve for
deg? I så fall - sjå annonsa på side 4 i
dette nummeret for meir informasjon.

Dette nummeret ber elles preg av
omskiftingar i staben vår - sjå “slutt-
intervju” med både kantor Palmer
Vistnes og prostiprest Anne Netland.
Det er allereie tilsett arvtakarar, som
me vil omtala nærare i neste nummer.

God sommar!

s o m m a r,   s o l   og   s o s  . . .

           av  Gaute Sanson



n a t t e r a v n e r
p å   a v a l d s n e s

               av Helge S. Gaard
(foto: Harald S. Gaard)

Den første gruppen natteravner var
ekstra stor fordi vi trodde det var noen
omfattende ungdomsarrangement i
vårt område. De gikk ut 16.mai ca kl 21
om kvelden og gledet seg over at de
ikke fant noen ungdommer som
trengte oppfølging.

Hva gjør en natteravn?

Natteravnene er helt alminnelige
voksne som er synlige i gatebildet der
hvor det er behov for det.
Natteravnene observerer og hjelper
etter ønske eller behov fra
ungdommen. Natteravnene skal ikke
legge en demper på de unge, oppdra
eller virke moraliserende. De skal være
synlig, og ikke blande seg inni
uroligheter men kontakte hjelp om
nødvendig.
      Natteravnene lytter, hjelper og
veileder når barn og unge tar initiativ
til det. Alt innenfor rammene av sunn

Bildet viser første natteravngjeng på Avaldsnes,16.mai 2007.
Navn fra venstre: Hans Haukås, Liv Jorunn S. Vevatne, Gunn Østevik, Geta Bråtun, Svanhild Tolo, Martha Kristin Pedersen.

fornuft. Alvorlige problemer skal
henvises til foreldre, politi eller annen
kvalifisert hjelp. Natteravnene hjelper
til med å sende “forulykkede” barn og
unge hjem, til legevakt eller lignende.
Dette gjøres ved å tilkalle taxi, politi,
venner eller familie. Natteravner følger
aldri noen hjem alene, og låner ikke
bort penger.
      Natteravnene på Avaldsnes går ut
fra Shell og tar en runde innom
forskjellige steder der en vet ungdom
oppholder seg til vanlig. De er kledd i
gule jakker eller vester merket natte-
ravn, og de har med seg en første-
hjelpkoffert. Det er opp til den enkelte
gruppen hvor ofte i løpet av kvelden
de er på vandring.
      Dersom dere vet om eller ser
mange ungdommer samles, ville det
være fint om dere ringer natteravnene
på mobiltelefon 90 77 90 35. Telefonen
er kun tilgjengelig fredag og lørdag kl.
21 om kvelden til ca kl. 02 på natta.

Bruk den til å gi meldinger til
natteravnene dersom du vet det er
mye ungdom samlet et sted og at det
hadde vært fint med noen voksne
uniformerte natteravner som tar en tur
i området.
      Ansvarlig for natteravntjenesten på
Avaldsnes er Avaldsnes Bygdeutvalg
ved Marit Nordtveit, Karmøy Trial Klubb
ved Norman Michelsen, Avaldsnes
idrettslag ved Norvald Kaldheim og
Avaldsnes menighet ved Helge Gaard.
      Ta kontakt enten på menighets-
kontoret (telefon 52 81 20 60 eller e-
post avaldsnes@karmoykirken.no) eller
på idrettshuset (telefon 52 84 33 06
eller e-post ail@avaldsnes.no) dersom
det er spørsmål, gode råd, eller noen
vil melde seg som natteravn.

      Du finner mer informasjon om
Natteravnene på Avaldsnes på
hjemmesiden til Avaldsnes Bygde-
utvalg: http://avaldsnes.pantarei.no .

Fra midten av mai er det hver fredag og lørdag kveld/natt 3 voksne natteravner som tar seg en tur rundt i byg-
dene våre. De er frivillige som har meldt seg til å være med på dette og vi har fortsatt plass til flere. Vi har så
mange at det i alle fall tar 3 måneder mellom hver kveld en er natteravn, men med flere blir det enda sjeldnere.



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

h i m m e l s k e    b a l s a m
o g    s ø d e s t e    d r u e
Lørdag 28.07 kl. 22.00: Olavsvaka - “Himmelske balsam og
sødeste drue”. Norske religiøse folketoner med Åsne Valland
Norli, sang, Sigbjørn Apeland, orgel og Nils Økland, fiolin.
De to musikerne er godt kjente hos oss. Åsne Valland Norli
er fra Norheimsund og har sunget religiøse folketoner siden
hun var jentunge. Kveding har hun lært av Steffen Eide og
Margrete Opheim. Bare 15 år gammel begynte hun selv å
undervise ved Ole Bull Akademiet i Voss. Allerede som 16-
åring turnerte Åsne med Bergen Filharmoniske Orkester.
“Himmelske balsam og sødeste drue” er hennes tredje
soloplate. Siden 1998 har hun og familien vært bosatt i
Constanta i Romania der de sammen med lokale aktører
utvikler kristne humanitære prosjekter blant gatebarna og
hjemløse gamle mennesker.

o l a v s d a g e n e    p å    a v a l d s n e s
27.-29. juli 2007

Temaet i år er norske helgener og religiøse folketoner.

Nordby vil komme inn på Hellig Olav, Sunniva, Hans Nilsen
Hauge og bakgrunnen for helgenvesenet. Hvorfor er det i
dag en fornyet interesse for middelalderen, katolisismen,
mystikken og nettopp helgenvesenet?
Olav Egil Aune i avisen Vårt Land skriver: «Vet du at verdens
beste radioprogram går ti på sju hver eneste hverdags-
morgen i NRK P2: Mytekalenderen. Programmet om de
store fortellingene, de som går og går, de vi forteller igjen
og igjen til hverandre og våre barn - slik at verden henger
sammen for oss. Terje forteller så jeg tror på det, så jeg kjen-
ner at disse historiene overstiger hverdagen». Terje Nordby
får sagt så mye interessant på de 10 minuttene program-
met varer at en blir helt fjetret. Han er også kjent som forfat-
ter for Tramteateret i 10 år.

p i l e g r i m s v a n d r i n g
Søndag 29. 07. kl. 15.00: Pilegrimsvandring fra Toskatjønn til
Olavskirken. Det vil gå buss fra Olavskirken kl 14.45. Det er
viktig at dere benytter skikkelig fottøy, som støvler eller
gummistøvler.
Kl. 19.00: Olsok gudstjeneste med Arne Haug

n o r s k e    h e l g e n e r
Fredag 27. 07 kl. 20.00: “Norske helgener”. Foredragsholder
er forfatteren Terje Nordby, han med Mytekalenderen i P2.

k o n s e r t e r
Lørdag 21.07 kl. 19.30: Konsert med Festival Orchestra Berlin.
De spiller musikk av Vivaldi, Bach, Corelli og Grieg.

Søndag 26. 08 kl. 20.00: Orgelkonsert med Ørjan Horn
Johansen. Han er en meget dyktig norsk organist som nå er
organist i Hellig Ånd kirken i København.

Kirkens SOS i Rogaland
trenger frivillige til vaktrom Haugalandet!

INNFØRINGSKURS STARTER 28. september -07

Kvalifikasjoner:
evne til å lytte, minimum 20 år, kristent livssyn, tid til
tjenesten og ikke selv være i en aktiv krise.

Vi tilbyr:
interessant innføringskurs, velorganisert tjeneste,
veiledning og utviklende fellesskap

Tjenesten ved Kirkens SOS gir muligheter til å utvikle kommu-
nikasjonsferdigheter!

Ta kontakt med oss for mer informasjon:
www.kirkens-sos.no
tlf.:  51 88 45 15 / 971 70 995 eller
e-post: rogaland@kirkens-sos.no



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 ...

Johanna Gismervik

Johanna Gismervik kom som et frisk pust inn i barne- og ungdomsarbeidet i Avaldsnes
menighet. Hun dirigerer Testimonia, tok utfordringen som speiderleder på strak arm og
driver bibelgrupper og ungdomsmøter. Johanna får ei rose for sin vakre stemme,
inspirerende lederstil og all sin kreativitet i arbeidet.

r o s å   r o s å   r o s å

g r i l l k v e l d e r
p å    K a r m e l

Hver onsdag fra 27. juni
til 22. august kl. 19:30.

Det blir grilling, andakt, volleyball, kubbespill, slåball og mye
annet. Ta gjerne med aktivitetsspill hjemmefra!
Hvis du bare vil slappe av og prate, kan du selvsagt gjøre
det!
Blir det stygt vær, er vi oppe på klubbrommet!
Vi selger brus og pølse i brød, pluss litt snop.
Ta gjerne med annen grillmat selv!

                 av Harald Gaard

l e d e r h a n d b o k s k u r s
KM arrangerer jevnlig lederkurs der man går gjennom den såkalte “lederhandboka”. 9. mai var 14 stk på lederhåndbokkurs
på Karmel. Deltakerne var fra Avaldsnes, Torvastad og Haugesund.

n o r s k l æ r e r    s ø k e s !
... på dugnadsbasis, til to unge, voksne brasilianere som skal
arbeide med barn og ungdom i Avaldsnes menighet i et
halvt år fra oktober 2007.

De to elevene er:
Maria Cirene (22, kvinne)
Edson (20, mann)

Vi ser for oss ca én kveld i uka, med varighet ca. 2 timer
hver gang. Undervisningsperioden vil være fra ca. 1.
oktober 2007 til ca. 15. april 2008. Særlig viktig før jul 2007.

Kontakt Sigrid Dysjeland, tlf. 52 81 20 58 / 52 84 28 84.



v r o o m !

                       av Kåre Vold

k a r m ø y     t r i a l k l u b b

Opprinnelig var Karmøy Trial Klubb en
del av Tysvær Trial Klubb, men ble i
2002 skilt ut som en selvstendig klubb.
Klubben er tilsluttet Norges Motorsport
Forbund gjennom Norges Idrettsfor-
bund og Rogaland Idrettskrets. Klub-
ben har i dag ca 140 medlemmer,
både gutter og jenter i en alder fra 5 til
19 år.
      Klubbens hovedmål er ved samar-
beid og kameratskap å drive en
motorklubb med trialkjøring som
hovedgren, og med et rimelig tilbud til
utøverne. Rekruttering av nye med-
lemmer legges det stor vekt på; derfor
leier klubben ut trialsykler og ATV med
nødvendig sikkerhetsutstyr hver lørdag
slik at man kan få prøve ut denne
formen for idrett. Dette forsøkes gjort
så billig så mulig for den som vil prøve.
Foruten påkrevd forsikring fra NMF så

koster det kun kr 30,- for å prøve å
kjøre trial i en halv time. Dette inklude-
rer leie av sykkel og sikkerhetsutstyr,
bensin og en instruktør. I 2007 har
klubben som mål også å forsøke å
legge til rette mulighetene for at
handikappede/personer med en eller
annen form for funksjonshemming skal
få prøve å kjøre trial. Klubben har
derfor kjøpt en ATV (4 hjuling).

Veldig mange av medlemmene i KTK
reiser rundt i fylket vårt og deltar på
kretsmesterskap og krets trenings-
samlinger (for de som ikke er gamle
nok til å kjøre konkurranse, 11 år).
      I tillegg  er det en del av klubbens
medlemmer som kjører nasjonale
mesterskap. I fjor ble det 3 plass til
John Eivind Bless i NM juniorer mens
Jon Eirik Hansen fikk 5 plass i NM senior.

Karmøy Trial Klubb (KTK) har, sin unge alder til tross, et veletablert sportslig motortilbud til barn og
ungdom fra 5 til 20 år.

Det er også et godt sosialt miljø på
Helganes, hvor både kjørere og
foresatte kommer godt overens.
Foreldre og foresatte er med som
trenere og mekanikere da det til tider
kan bli et eller annet som går i stykker
og må repareres. I og med at sikkerhe-
ten står i høysetet så er det for noen
av ungene behov for sikring i løypene
og da er det greit å ha med mamma
eller pappa. Dette er også med på å
skape et godt samhold mellom barn/
ungdommen og de voksne. Det er en
selvfølge at de som ikke er like kyndige
til å "mekke" på sykkelen får hjelp.

Karmøy TK har hjemmeside
http://www.helganes.com/trial

John Eivind Bless kjører også EM runder
i Italia, frankrike og Spania.  I tillegg har
KTK vunnet NM for lag i juniorklassen - 2
år på rad, siste året på en overlegen
måte. Siste året stilte klubben med to
lag i NM, andre laget kjørte over all
forventning og kom til slutt på 9 plass i
konkurranse med 24 andre lag. Krets-
mesterskap har det også blitt flere av
for flere av klubbens kjørere. Man kan
trygt si det er muligheter for å bli gode
på Karmøy for de som vil, men det
krever masse trening. Det er mange
yngre kjørere som har begynt i den
senere tid, noe som lover godt for
fremtidig rekruttering.

Fra venstre: Einar Slogvik (Åkra), Torbjørn Danielsen (Kopervik), Øystein Kielland
(Avaldsnes) og Heidi Therese Bless (Avaldsnes).

Bildet øverst viser f.v. i rødt ; Kjell Tore
Michelsen (Kopervik), John Eivind Bless
(Avaldsnes), Roger A Saltvedt (Røyk-
sund), Jon Eirik Hansen (Avaldsnes) og
Andreas Wee Mørch (Vormedal).



i    f o k u s
             av Elisabeth Lindaas Skeie

Palmer forteller om tiden de bodde på
Langåker på Lista. Det bodde bare 6-7
familier der, og han vokste opp i et
kristent miljø. Det var ikke mindre enn 17
kirke- og forsamlingshus i nærmiljøet.
Stave bedehus var stedet han begynte
å spille offentlig på orgel som 13-åring.
Allerede som 11-åring begynte han å
spille orgel etter å ha arvet bestefaren,
Olav Todnem, sitt orgel.
      Palmer var for øvrig en av de første
som var med på å starte "blanda kor".
     Han husker godt at de også gikk på
misjonshuset og i metodistkirken en del.
Det er mange gode minner fra årene
på Lista ...

Hvor lenge har du jobbet som organist
og kantor?
  - I hele 36 år!

Dumt spørsmål, kanskje, men hva betyr
'kantor'?
  - Neida, det er nok flere som lurer på
det. Det betyr rett og slett 'en som leder
kor'!

Hvordan havnet du her på Avaldsnes?
  - Jeg kjente organisten i Vår frelsers
kirke i Haugesund, Per Christian Jacob-
sen, og da han hadde permisjon i 1970,
vikarierte jeg for ham. Da det ble ledig
organiststilling i Avaldsnes i -71 søkte jeg
og fikk den. Jeg startet 1. september
1971. Den gangen var det bare en
deltidsstilling. For å spe på inntekten
gav jeg pianotimer i tillegg. Først i 1978
ble det en heltidsstilling.

Hvordan har det vært å ha en så flott og
historisk arbeidsplass som Olavskirken?
  - Det er noe jeg alltid har vært stolt av!
Det har vært interessant, og jeg har
hatt flotte arbeidsforhold og gode
kollegaer. Vil også nevne Kultur-
kontoret, som alltid har vært positive og
flinke til å støtte opp om konserter.
  - Med to nye orgler har det vært en
glede å gå på jobb!

Hva kommer du til å savne mest når du
blir pensjonist 1. september 2007?
  - Jeg vil nok savne kollegaene mine,
men jeg ser jo fram til å få mer tid til å
reise på hytta i Førde i Sveio; Arnlaug sitt
barndomshjem. Dessuten blir det godt

å ha friheten til å gå i fjellet når jeg
måtte ha lyst til det.

Skal du slutte helt å jobbe?
  - Nei, jeg kommer nok til å få noen
oppdrag rundt i distriktet, og det kan jo
være kjekt. Dessuten har jeg 6 timer
med opptak som skal bearbeides.

Hva med hobbyer, Palmer? Har du hatt
tid til det?
  - Jada! Jeg trives jo godt i naturen, og
jogger gjerne en tur rundt Bukkøy før
frokost(!!!). Å gå i fjellet setter jeg også
stor pris på. Dessuten bruker jeg en del
tid foran PC-en, der jeg setter sammen
bilder, film og musikk.

Du har med andre ord ingen fritidspro-
blemer! :-)
Hva med din arvtaker -- kjenner du
ham?
  - Ja, ham kjenner jeg ganske godt --
han er en framragende organist og flink
med kor. Han heter Goos ten Napel, er

m e dP a l m e r

personalia

navn
Palmer Marthon Vistnes (begge
fornavnene var egentlig ulovlige da
han skulle døpes. Palmer er et etter-
navn. Marthon kommer av Martha,
altså et jentenavn).

født
På Randaberg i 1942. Flyttet senere til
Langåker på Lista, for så igjen å flytte
tilbake til Randaberg da familien fant
"drømmegården" der.

gift med
Arnlaug, fra Førde i Sveio.

barn
Arnt Johan, Marie og Gunnar.

bor
På Veldetun.

En solfylt lørdag formiddag i slutten av mai inviterte
jeg Palmer Vistnes med meg på en spasertur på
Bukkøy. Hensikten med turen var å ta noen bilder
og intervjue vår avtroppende organist og kantor.
Palmer stilte sporty opp, og det ble en koselig
vandring i naturskjønne omgivelser, ispedd fotogra-
fering og lett prat. :-)

Jeg takker for turen og intervjuet, og ønsker Palmer en velfortjent og meningsfylt
pensjonisttilværelse ...
Men først: GOD SOMMER til Palmer - og til leserne!

43 år og kommer fra Nederland.
  - Han har bodd i Suldal i 13 år sammen med kone og fem sønner. Hvis noen har
hørt om de fantastiske konsertene i kraftstasjonen i Hylsfjorden, så kan jeg fortelle at
Napel står bak dem.
  - Foreløpig har han søkt om ett års permisjon fra Suldal, men vi håper jo at han vil
trives så godt på Avaldsnes at familien flytter etter! Jeg vil oppfordre folk til å bli
med i kirkekoret. Selv kommer jeg til å fortsette som tenor i koret ...



 
p r e s t e n

Vår prostiprest Anne Netland er ansatt som ambulerende sjømanns-
prest for Sør-Amerika. Hun og familien skal ha base i Rio de Janeiro,
Brasil. De reiser i midten av august.                              av Gaute Sanson

LANG
REKLAME-
BAR HER

s j ø m a n n s p r e s t e ns j ø m a n n s -

Når Anne reiser har hun vært prest i Avaldsnes i
fem år i forskjellige stillinger og prosentandeler.
Hun er nå fast ansatt som prostiprest i Karmøy
med tjenestested i Avaldsnes i 50%. Denne still-
ingen har hun nå fått to års permisjon fra.
      - Jeg har hatt fem flotte år som prest i Av-
aldsnes, sier Anne Netland. - Fantastisk menig-
het og super stab. Jeg har fått arbeidet med
ting jeg brenner for, og opplevd støtte fra
mange kanter.

Fortell litt om den nye jobben
      - Det er en nyopprettet stilling med høy
“pionerfaktor”. Dette gir frihet og mange mu-
ligheter, samtidig er det litt spennende om jeg
greier å fylle de forventningene både Sjø-
mannskirken og brukerne av kirken i Sør-Ame-
rika har.
      - Framdeles er norske sjøfolk en av mål-
gruppene til Sjømannskirken. I tillegg er det
mange norske studenter i Sør-Amerika, turistene,
de fastboende og alle som har kjøpt seg leilig-
heter de siste årene. I første omgang skal jeg
være nettverksbygger, registrere hvor nord-
menn befinner seg, sjekke ut behov fra de for-
skjellige gruppene av nordmenn, osv.

Du har tidligere vært misjonær for brasilianere i
Brasil. Nå skal du være prest for nordmenn i Bra-
sil og resten av Sør-Amerika. Hva tror du blir likt
og ulikt?
      - Det blir nok mest ulikt. Denne gangen blir
norsk arbeidsspråket. Det blir mer reising. Mer
oppsøkende virksomhet. Høyere sosial status
hos dem jeg skal være prest for. Kanskje litt mer
ensomt?

Du drar med hele familien? Hva skal de gjøre?
      - Hele familien drar av gårde rundt 15. au-
gust. Bjarte skal ha en 45% stilling i Sjømannskir-
ken, bl.a. innen IT. I tillegg skal han være “hei-
mens trygge havn”. Barna skal gå på brasiliansk
skole i 1., 4. og 6. klasse. I tillegg skal de følge
norsk internettskole.

Forlater du prestegjerningen på Avaldsnes for
godt?
      - Som sagt, jeg har fått permisjon for to år
fra jobben i Avaldsnes. Dette ønsket jeg fordi
jeg trives så godt i jobben, og da har jeg mulig-
heten til å vende tilbake...

Har du noen “avskjedsord” til menigheten?
      - Takk for fem meningsfulle år. Takk for at
dere har sluppet meg inn i gleder og sorger.
Guds rike er midt i blant oss, og det merkes godt
i Avaldsnes menighet. Takk for å ha vært en
del av det.



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
treenighet: 1 + 1 + 1 = 1

                prostiprest Anne Netland

prestahjørna

KORT
REKLAME-
BAR HER

På denne tida av kirkeåret er det tre-
enighetstid. Treenighetens regnestykke er
litt merkelig:
1 + 1 + 1 = 1
Det betyr at Gud er én, men har tre må-
ter å være på: -Gud skaper -Gud frelser -
Gud gjør levende.

Opp gjennom kirkehistorien er det blitt
diskutert heftig om treenigheten. Var det
nå så sikkert at det bare var én Gud?
Kanskje det var 3 guder? Var det bare
Faderen som var Gud, mens Jesus kun var
inspirert av Gud, men egentlig bare var
et menneske? Hvordan hang de
sammen? Hvordan skulle de forklare
dette best mulig? Skulle det hete at Den
Hellige Ånd (DHÅ) utgikk fra Faderen og
Sønnen, eller utgikk han bare fra Fade-
ren. Dette var så viktig spørsmål at det
førte til at kirken ble delt mellom øst og
vest for 1000 år siden. De i øst mente at
DHÅ kun gikk ut fra Faderen, mens de i
Vest mente DHÅ måtte utgå både fra
Faderen og Sønnen hvis det skulle bli rett.

Kan det bety så mye om Faderen var til
før alle tider, eller først ble til fem minutter
etterpå? Og om DHÅ var med på å skape
verden eller ei, -hva betyr vel det? Godt
vi er ferdige med den slags stridigheter,  -
eller har vi vår variant av treenighets-
striden nå også?

På møtene på bedehuset forkynnes det
at vi er frelst av nåde pga. Jesus. Dette er
så viktig, hvorfor er ikke alle andre i me-
nigheten like opptatt av det? Dette er jo
selve sentrum i den kristne tro.
      Så har andre vært på et karismatisk
møte og virkelig fått erfare hva Guds Ånd
har gjort i deres liv. Alle må bare få opp-
leve fornyelsen det er å slippe DHÅ til i
livet. Hvordan går det an å være
sammen som kristne uten å legge mer
vekt på DHÅ?
      I andre sammenhenger legges det
vekt på miljøvern, rettferdighet og Gud
som skaper. Hvordan går det an å være
kristne uten å brenne for å ta vare på ska-
perverket og være med å gjøre verden
til et mer rettferdig sted?

De fleste av oss har våre kjepphester. Bare
innrøm det! Hvilken side av Gud er den
viktigste for deg? Kanskje har det foran-

dret seg i løpet av livet. Kanskje er du i en
brytningsperiode nå? Vi er ikke nøytrale
eller statiske noen av oss.

Så sier altså Gud til oss, på samme måte
som han sa til Israelsfolket for 1000-vis av
år siden:
"Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal
elske Herren din Gud av hele ditt hjerte
og av hele din sjel og av all din makt."

Herren er én! Jeg tror ofte vi er med på å
dele Gud opp i tre deler, eller kanskje
enda mer. Faren med det, er at vi gjør
ham mindre enn han er. Vi bestemmer
oss for en side av treenigheten som et
hovedsatsingsområde. Resten får de an-
dre ta seg av.

Noen tenker: Jeg orker ikke å høre mer
om frelse og nåde og forsoning og lam-
mets blod. Jeg har hørt det så mange
ganger at det går inn det ene øret og ut
det andre.
      Andre tenker: Aldri i livet om noen får
meg til å slippe kontrollen og løfte hen-
dene i et eneste halleluja-rop. Der går
grensen. Troen er mer enn føleri.
      Så tenker noen: Den der blandingen
av politikk og religion kan jeg ingenting
med. Disse biskopene som til stadighet
skal uttale seg om asylpolitikk og gass-
kraftverk. Kan de ikke snakke om Jesus
og frelsen og det de har greie på?

Tenk, alt vi går glipp av med å tenke på
denne måten! Herren er én. Jeg vil ikke
tro på tre guder. Jeg tror på en treenig
Gud. Jeg vil tro på Gud skaperen, Gud
frelseren og Gud livgiveren. Og det skal
ikke være noen motsetning. Men for å
tro på en slik Gud trengs en god porsjon
av ydmykhet. Vi trenger av og til å inn-
rømme at det er visst ting jeg ikke har for-
stått. Det er visst ting her jeg har tilgode.
Det kan hende andre har erfart sider ved
Gud som jeg ikke har peiling på.

Tenk, om vi av og til kunne møtt hveran-
dre på samme måte som de som driver
yoga gjør. Åpningsritualet er å hilse hver-
andre med hendene samlet, bøye seg,
og si: "Jeg anerkjenner det guddomme-
lige i deg".

De fleste av oss vet selv hvor vi står i dette
bildet jeg tegnet med de som har mest
sans for ånd, eller skaper eller frelser. Jeg
tror vi er med å peke på at Gud er én på
en mye mer effektiv måte hvis vi også står
sammen som ett. Når vi våger å bevege
oss over grensene for hva vi er vant til for
å oppleve en større del av guddommen,
da skjer det noe i forhold til enheten i Kris-
tus og helheten i egne liv. Det finnes så

mange fordommer. Og det verste av alt
er jo at vi fører dette videre til ungene
våre. Tenk, om vi viderefører dette split-
tede gudsbildet til ungene våre, i stedet
for å oppfordre og lære dem til å prøve
alt, oppleve hele Gud i hans fylde. Det
betyr ikke at vi alle skal være prikk like,
men det betyr at vi må legge ned strids-
øksa, ta inn over oss at Gud faktisk er én,
og kle oss i inderlig ydmykhet. Slike stri-
digheter fører kun til én ting: at Guds bilde
blir splittet opp i fillebiter. Gud er en, og vi
skal være ett!



  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 01.07.07
5.s.e.pinse
Felles gudstjeneste for Norheim,
Torvastad og Avaldsnes kl.11.
Helge Gaard
Dåp
Offer til fellestjenesten i bispedømmet

Søndag 08.07.07
6.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 15.07.07
7.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Dåp
Offer til Amathea Haugesund

Søndag 22.07.07
8.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.19.30
Roald Eskildsen
Nattverd
Offer til Kirkens Bymisjon Haugalandet

Søndag 29.07.07
Olsok
Fellesgudstjeneste i Norheim kirke kl.11
Sigve H. Clementsen
Nattverd
Offer

Søndag 29.07.07
Olsok
Olsokmesse kl. 19
Arne Haug
Nattverd

Søndag 05.08.07
10.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Dåp
Offer til menighetsarbeidet

Søndag 12.08.07
11.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anne Netland
Helge Gaard
Dåp
Offer

Søndag 19.08.07
12.s.e.pinse
Fellesgudstjeneste kl.11 i Torvastad
Geir Styve
Nattverd
Offer

Søndag 26.08.07
13.s.e.pinse
Misjonssøndagen
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Det Norske Misjonsselskap

Søndag 02.09.07
14.s.e.pinse
Friluftsgudstjeneste på Bukkøy kl.11
Prostiprest Anders Kvalevåg
Offer

Søndag 09.09.07
15.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Innsettelse av prostiprest og kantor
Helge Gard
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer

Søndag 16.09.07
16.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.18
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Høsttakkefest
Konfirmantpresentasjon
Offer

Søndag 23.09.07
17.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer

Søndag 30.09.07
18.s.e.pinse
”En annerledes gudstjeneste” på
Karmel kl.17
Helge Gaard
Nattverd
Offer
Kirkekaffe

Søndag 07.10.07
19.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
50-årskonfirmantene invitert
Dåp
Offer

Søndag 14.10.07
20.s.e.pinse
Gudstjeneste kl. 11
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer

To dager i juli, antakelig 9.og 10.juli, vil det bli utendørs filmopptak på gravplassen. Det er deler av filmen Wide Blue Younder
som skal tas opp her. Filmteamet vil bruke en del av parkeringsplassen, og det vil nok bli en god del trafikk i disse dagene.
Det er spennende at deler av en så stor film blir innspilt her, så vi håper folk vil bære over med eventuelle ulemper disse to
dagene.

f i l m i n n s p i l l i n g   v e d   k i r k e n

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

Onsdagsmøter       kl. 19:30
hver første, tredje og fjerde onsdag i
måneden.

Søndagsskole hver søndag kl.11:00

kvalavåg bedehus

26.08 Sang- og musikkmøte, søndags-
kaffe til inntekt for nytt piano   kl. 17:00
30.08 Misjonsforening
12.09 Barneforening

21.09 Misjonsforeningen har BASAR
10.10 Barneforening
25.10 Misjonsforening



f  a  m  i  l  i  e
døpte

25.03.2007
Sienna Myklebust Wathne

01.04.2007
Ferdinand Bruås Tuffentsammer
Erika Kjetland
Adrian Olsen Lien
Therese Jakobine Olsen
Even Nesse

22.04.2007
Leonard Monsen Ørpetvedt
Sanna Jacobsen Aarhus
Fredrick Santiago Aasen
Alicia Stange Nolasco
Irene Naustvik Waage
Elias Conesa-Koløy

06.05.2007
Eivor Kvalevaag

20.05.2007
Natasha Pettersen-Johansen
Vanessa Pettersen-Johansen
Max Svendsen Strand
Mie Svendsen Strand
Emil Kvalevåg
Dennis Børresen Sørvik
Malene Marie Osnes
Jonathan Grinde-Valeur
Anne Skjølingstad Grønås
Nora Jakobsen
Olene Lindøe Tveit

27.05.2007
Mira Kristoffersen Hurme

vielser

21.04.2007
Veronica Torgersen
og Johannes Hodne

f a m i l i e n y t t
12.05.2007
Kathrine Instanes og Ruben Dahle

20.05.2007
Siri Lindøe Nilsen og Ove Krister Tveit

26.05.2007
Agathe Charlotte Sævik Skår
og Torfinn Gaupås
Reidun Holme og Torbjørn Naastad

02.06.2007
Inger Johanne Mathiassen
og Tommy Habbestad
Bente Landøy
og Karl Johan Rasmussen
Siv Grethe Matland
og Fridtjov Eidhammer

døde

15.03.2007
Marie Konstanse Mæland f.1921

20.03.2007
Nils Magne Simonsen f.1958

04.04.2007
Knut Netland f. 1915

15.04.2007
Jakob Matland

21.04.2007
Dina Elida Skeie f.1913

25.04.2007
Lars Widvey f.1921

06.05.2007
Odd Magne Stange f.1969

18.05.2007
Svein Lande f. 1928

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

Søndagsskole ca. 2 ggr. pr. måned

06.09 Normisjon - basar          kl.19:30
13.09 Normisjon          kl.19:30
20.09 Torsdagsmøte          kl.19:30
04.10 Torsdagsmøte          kl.19:30
11.10 Torsdagsmøte          kl.19:30
18.10 Torsdagsmøte          kl.19:30

håvik bedehus

20.08 Dugnad          kl.17:00
26.08 NMS foreningsfest          kl.19:00
02.09 Tibetmisjonen          kl.19:30
09.09 Misjon blant muslimer      kl.19:30
23.09 Indre sjømannsmisjon      kl.19:30
30.09 Familiemøte

m/ barnagospel          kl.11:00
07.10 Gideon          kl.19:30
14.10 Ytre sjømannsmisjon        kl.19:30

vi over 60

01.09 På Håvik          kl.15:00
06.10 På Kvalavåg          kl.15:00

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 66

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

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

barne- og ungdomsarbeider
Johanna H. 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



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

jentene fosser fram i avaldsnes
For dem som følger med på resultater og tabeller i aldersbestemte klasser innen
jentefotballen, vil oppdage at Avaldsnes er den dominerende klubben på
Haugalandet. Jenter 19 har vunnet samtlige kamper så langt, og topper 1. divi-
sjon når vi går over i juni måned. Laget består av jenter i aldersgruppa 15-19 år,
med hovedvekt på fødselårene 1990-89.
      To andre lag som er helt suverene er klubbens lag for jenter 16 og jenter 14.
Begge lag topper sine 1. divisjonsavdelinger uten å ha avgitt et eneste poeng.
For Jenter 16 betyr det at laget er kvalifisert for høstens eliteserie og skal møte de
beste lagene fra Sør Rogaland.
      Jenter 14 er like suverene, og disse spiller serie helt frem til oktober da laget
skal ut i sluttspill om kretsmesterskap i Rogaland. Også jenter 13 har gjort det bra,
selv om laget ikke ligger helt i toppen av sin serie.
      Alle Avaldsneslagene kan du følge på klubbens hjemmeside
www.avaldsnes.no. Velg fotball i venstremenyen, og du får opp lagenes kamper,
tabeller og terminliste.

familiefest på bukkøy st. hans
Avaldsnes IL og Veldetun velforening
arrangerer familiefest på Bukkøy lørdag
23. 06. kl. 18.00. Leker, konkurranser, rebus-
løp og salg av pølser, brus og snop. NB: Vi
ordner griller. IKKE ta med engangsgrill!

ungdom og veteran er toppscorere
Geir Tharaldsen og Eivind Grønningen fra
Avaldsnes er toppscorere - i hele 3. divi-
sjon - med hhv. 11 og 10 mål etter ni
seriekamper. Unge Grønningen er vokst
opp på Skeie og Avaldsnes idrettssenter.
Men mange kjenner ikke til at Tharaldsen
vokste opp på Veldetun og scoret mål i
bøttevis  i Avaldsnesdrakten. Men som 12-
13-åring flyttet han med familien til
Haugesund og har siden spilt i en rekke
klubber, men er nå tilbake i moder-
klubben, og fortsetter å score mål.

leie av lokaler?
Skal du ha bryllup eller annet hyggelig
lag? Avaldsnes ILs flotte klubbhus leies ut,
og i samarbeid med Willy Knickersen
restaurant ordner vi mat etc ... Kontakt oss
på tlf. 52 84 33 06 (08.00-15.30) el. via
e-post ail@avaldsnes.no .

kampprogram for a-lag herrer
Møt opp på Avaldsnes Idrettssenter når
A-laget spiller sine kamper i 3. divisjon!
Der treffes bygdafolket for å støtte
bygdas fotballag, samt slå av en
hyggelig prat med venner og kjente.

25.06 19.00 Avaldsnes - Sandnes  2
29.06 19.00 Skjold - Avaldsnes

28.07 15.00 Vedavåg - Avaldsnes
03.08 19.00 Avaldsnes - Sandved
10.08 19.00 Djerv 1919 - Avaldsnes
17.08 19.00 Avaldsnes - Nord
22.08 19.00 Kopervik - Avaldsnes
27.08 19.00 Avaldsnes - FKH 2
03.09 19.00 Vard 2 - Avaldsnes
07.09 18.00 Avaldsnes - Vidar
15.09 15.00 Åkra - Avaldsnes
21.09 18.00 Avaldsnes - Torvastad
29.09 15.00 Varhaug - Avaldsnes
08.10 19.00 Sandnes 2 - Avaldsnes
13.10 15.00 Avaldsnes - Skjold

seks av ti barn er med i idrettslaget
I bygda vår bor det nesten 450 barn i aldersgruppa 6 til 12 år. Og 280 av disse er aktiv i
idrettslaget i en eller flere idretter. Det betyr at 6 av 10 er aktive i idrett, noe som er godt
over landsgjennomsnittet.  Dette viser en kartlegging klubben har gjort for året 2006.
Tar vi for oss ungdomsgruppa, 13-16 år viser det seg at 4 av 10 er aktive, eller 110 av 260,
også dette over landsgjennomsnittet.
- Dette forteller oss også at noen forsvinner fra oss mellom barneskolealder og ungdoms-
skolealder, og det må vi redusere minst mulig sier daglig leder Norvald Kaldheim i
klubben. Med riktig aktivitet håper han at dette tallet kan bli enda bedre neste gang
man gjør en tilsvarende undersøkelse.
Ser vi hele aldersgruppa, 6-16 år,  er 55,3 % aktive i idrettslaget, noe som bør bety at
klubben har et godt tilbud til barn og ungdom i bygda.

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.

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

damelaget mot opprykk?
Vi hadde store forventninger til vårt
damelag i 3. divisjon dette året, og
etter  seks seriekamper har laget inn-
fridd så det suser. Fem seire - og en
uavgjort - med en målforskjell på 38-5
vitner om at laget er i rute.  Den uav-
gjorte kampen kom på bortebane mot
tabelltreer Bryne som er a poeng med
våre jenter, men med dårligere målfor-
skjell. Det er tre lag som kommer til å
slåss om kvalifiseringsplassen for opp-
rykk. I tillegg til det nevnte Bryne er det
Klepps reservelag som nok vil gi vårt
lag hard kamp om opprykk.

A-lagets Jenny W. Baardsen (f.v.), Aud
Bø, Line Bratthammer og Sofie Erland


