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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
Kontortider:

Tirsdag: 10 - 13
Onsdag: 10 - 13 og 17 - 18
Torsdag: 10 - 13
Fredag: 10 - 11

SOKNEPREST

Arne Haug
Telefon privat: 52 84 38 10

REDAKSJONEN
Odd Johan W. Olsen

Arne Haug
Eivind Opsahl

Marit Bjørnseth

KASSERER
Anne Marie Netland,

Visnesgarden 10, 4262 Avaldsnes
Bankgiro: 3340.61.00818

AVALDSNES MENIGHETSBLAD

Kari Storstein Haug og
Karl Johan Gran
Åse Edith Snøtun

Anne Netland og Bjarte Vikingstad
Anne Storstein Haug

MISJONÆRER

Martha L. Medhaug
Rådhuset, telefon: 52 85 71 27

KIRKEVERGE

Kåre Vold
Telefon privat: 52 84 26 56

MENIGHETSRÅD

BARNE OG UNGDOMSARBEIDER

Øyvind Grinde
Telefon redskapshus: 52 84 22 59

KIRKETJENER
KONTORADMINISTRASJON

Kontorleder/Menighetssekretær:
Tordis Irene Hebnes

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

DIAKONIARBEIDER

Eldbjørg Andreassen
Telefon privat: 52 84 24 56

n d a k t

Inger Johanne Stakkestad
Telefon privat: 52 83 09 93

BØNN FRA BARNEMUNN
2.klasse A (før ferien) har hatt om bønn. Her er noen få utvalgte.
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I forrige nummer av Menighetsbladet falt halve teksten ut. I tillegg har vi foretatt noen endrin-
ger.
Riktig og viktig melding blir da:

1)
Vi inviterer frivillige medarbeidere og alle som tilhører Avaldsnes menighet til NÅDEGA-
VESEMINAR
Sted:           Karmel ungdoms –og bedehus
Tidspunkt:    Fredag 10. november - ca. 19.00 til max 22.00 (inkl. kveldsmat) og videre
                   lørdag 11. november - ca. 10.00 til 14.00 (inkl. kaffe og et måltid).
Tema:         ”Trivsel og tjeneste – 2 sider av samme sak?”
                   Vi ønsker å bidra til at hver enkelt deltaker blir enda mer bevisst om og glad for
                   egne nådegaver – inkl. hvordan de kan vokse og brukes på en god måte.
                   Mer glede, mindre slit, bedre resultater.
Ansvarlig: Tonje Haugeto Stang – skribent i Vårt Land og forfatter av boka med samme
                   tittel som kurstemaet – et tema hun har vært med på å synliggjøre mer enn de
                   fleste.
2)
NÅDEGAVETEST
                   Novemberhelga blir en oppfølger til nådegaveseminaret 17. april 1999. Vi holder
                   fast i grunntanken og den røde tråden, men ønsker å forsterke dem og stimulere
                   til ettertanke, vekst og velsignelse.

                   I april 1999 gjennomgikk alle deltakerne en nådegavetest. Den synliggjorde egne
                   sterke sider og hva de kan brukes til.
                   Tonje Haugeto Stang kommer til å henvise til denne, så nå får dere et

                   ekstratilbud:
                   De som ønsker å delta 10. og 11. november, men som ikke har tatt testen, og
                   de som kanskje vil repetere og ta den en gang til?  - inviteres til å gjøre dette
                   tirsdag 3. oktober eller onsdag 4. oktober  - kl. 18.00 – 2200.
                   Sted:          Karmel.
                   Ansvarlig: Eldbjørg Andreassen
                   ”Test” er kanskje et litt skummelt ord, men i dette tilfellet blir det både kjekt
                   og spennende. Du skal ikke levere noe inn og trenger ikke si noe høyt til noen.
                   Så da…?
                   NB!! Du velger bare 1 av kveldene – de har samme program.
                   OG: Om du ikke kan eller vil gjennomgå nådegavetesten, er du fortsatt
                   velkommen til seminaret 10. og 11. nov. – dog kanskje med litt mindre  utbytte?

Påmelding til begge:  Avaldsnes menighetskontor – tlf. 52842155.
”Testkvelder”  3. el. 4. oktober:  en av kveldene.  Frist  onsdag 27. september
Seminaret 10. og 11. nov.: begge dager (henger sammen). Frist  fredag    6. oktober

Mørketid ute, men fellesskap inne …ta ballen – Gud bruker, og kan bruke oss til store ting!

EA

NYTT NÅDEGAVE-
SEMINAR
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småplukk..........småplukk..........småplukk..........småplukk

OLAVSKIRKEN ER STENGT.
VI BRUKER KARMEL.

Mens gulvet blir reparert i Olavskirken,
gjør Karmel tjeneste som interimskir-
ke. Vi regner med å komme tilbake til
Olavskirken innen 1. søndag i advent.
Men inntil videre er Karmel stedet for
gudstjenester og kirkelige handlinger.

Det betyr ved gravferder at vi må kjøre
fra Karmel til kirkegården med kista.
Det har vi sluppet. Nå får vi prøve det i
praksis en stund.

Vi ser for oss at det ikke blir mange
vielser i Avaldsnes i høst, når Karmel
er stedet. Men en kan aldri vite! Det
blir ingen konserter heller. Det er kir-
kerommet og orglene som trekker utø-
verne.

Alterring og alterbord til bruk på Kar-
mel har vi lånt fra Skjold. De brukte
det på bedehuset der inne mens de
var uten kirke. Dåpefont, lesepult og
annet som kan flyttes tar vi med oss
fra kirken.

ah

Vi ser fram til

- at 1. klassene får sine Barnebibler.
Det skjer ved familiegudstjensten søn-
dag 24. september. Avaldsnes barne-
gospel synger.

- Søndagsskolens dag da alle søn-
dagsskolebarn og deres familier sam-
les på ett sted - til familegudstjenste
på Karmel 15. oktober.

- Ung messe for alle aldre 22. oktober
kl. 11. Ung messe betyr at det er ung-
dommen som setter sitt preg på den.
Testimonia synger.

- møteuka med Klaus Muff omkring
på bedehusene. Den avsluttes med
møte på Karmel  søndag 22.okt.
kl. 19.30

Gravferd i Avaldsnes - også ved
diakon.
Vi fortalte i siste nummer at biskopen
har åpnet for at diakoniarbeider Eld-
bjørg Andreassen kan forrette ved
gravferder i Avaldsnes.

Vi har ordnet det slik i høst at hun har
ansvaret for de gravferder som kom-
mer første hele uke hver måned,
d.v.s. ukene 36, 40 og 45
ah

Personalweekend
Vi som er ansatt i menigheten tror at
det betyr noe positivt for arbeidet vårt
at vi har litt tid sammen der vi ikke er
opptatt med de daglige gjøremål. Me-
nighetsrådslederen ønsker vi også å
ha med oss. Vi prøver å få til to week-
ender i året der vi drar bort sammen
uten å ta arbeidet med oss. Det er
ikke enkelt å få til i praksis, men vi
forsøker.
I høst har vi satt av siste helga i sep-
tember til det. Vi drar til Vågslid den-
ne gangen og håper på fint vær og fi-
ne farger.

arne

Karmel Bedehus

BEDEHUSKRETSENE INFORMERER

    Visnes bedehus

    Kvalavåg Bedechus

Sept.21: Møte kl.19.30
Sept.28: Santalmisjonsfest kl.19.30

Okt.05: Misjonssambandet kl.19.30
Okt.12: Norsk Gideon kl.19.30
Okt.19: Møteuke Klaus Muff kl.19.30
Okt.22: Møteuke Klaus Muff kl.19.30
Okt.26: Lovsangmøte kl.19.30

Nov.02: Indre Sjøm.misjon kl.19.30
Nov.09: Israelsmisjonen kl.19.30
Nov.16: Lovsangmøte kl.19.30
Nov.23: Sjømannsmisjonen kl.19.30
Nov.30: Karmsund Indr.misj. kl.19.30

Des.07: NMS kl.19.30
Des.14: Møte kl.19.30

Søndagsskolen:
Søndagsskole hver søndag kl. 11.00
Se plakat på forretningen. 24. september blir
det turmarsj etter søndagsskolen.

Kvalavåg Musikk-kor:
Øvelse hver  mandag kl.20.00

Kvalavåg & Kalstø misjonsforening:
Siste torsdag hver måned kl.19.30. Samlingene
skjer på Grendahuset.

Bedehus & Indremisjonsforening:
En tirsdag hver måned.

Fido: Se plakat.

Onsdagsmøter:
Disse følgende onsdager er satt opp:
27.sept. 1.nov. 15.nov. 29.nov. Alle kl.19.30

Lyngblomsten Barneforening:
6.sept. 20.sept. 4.okt. 25.okt. 8.nov. kl.17.30

Kvalavåg Bedechus
Misjonsbasar 15.sept.
Møteveka 3 til 8 okt.
Bedehusbasar 13.okt.
Møteveka Klaus Muff onsdag 18.okt.
Israelsmisjonen 3.nov.
Barnebasar 24.nov.
Se ellers plakater på forretningen
               Guds Fred

Første onsdag i måneden: DISM
Tredje onsdag i måneden: Indremisjonen
Fjerde onsdag i måneden: Misjonsambandet
Se ellers møtehenvisning i avisen

Møteuke Klaus Muff fredag 20.okt. kl.19.30

Søndagsskole hver søndag kl.11.00

VI TAKKER!
Anne Marie Netland har øn-
sket å trekke seg ut av redaks-
jonen i bladet, etter 26 år som
medarbeider og kasserer. Hun
fortsetter som kasserer, noe vi
er veldig glad for. Hun har
gjort en formidabel innsats for bladet, og vi
savner henne allerede!
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HVA ER VITSEN MED Å VÆRE
EN KRISTEN?

Er det å få et bedre liv, et liv med
medgang og lykke og vern mot det
onde?

Er det å få hjelp til å finne en mening
med å leve?

Er det å få livshjelp, støtte og opp-
muntring når vi trenger det?

Er det å bli beroliget med at du er el-
sket slik du er når du har dårlig sam-
vittighet ?

Er det å få sterke og høytidelig mar-
keringer med tradisjon og tyngde ved
avgjørende punkter i livet?

Hva sier vi til spørsmål som disse?

Det er i Bibelen knyttet sterke løfter
til å leve i tro til Jesus i hans menig-
het, både om velsignelse og om nær-
vær og hjelp i onde og gode dager.
Ikke minst viser Jesus oss mulighe-
ten til å kunne gjøre opp med Gud og
mennesker det som ikke er som det
skal, og få tilgivelse i hans navn når vi
hører han til, og begynne på nytt.

Det er også innlysende at vi trenger
et perspektiv over livet som rekker
lenger enn til egen nesetipp og per-
sonlige velvære, om livet skal være
noe å samle på.

Men ikke noe av dette nærmer seg
svaret på spørsmålet om hva vitsen er
med å være en kristen.

Det kunne vært spennende å slutte
her, og bare oppgi et telefonnummer.
Så kunne dere som mener dere vet
svaret, ringe meg. Det hadde vært in-
teressant å høre hva dere sa.

Men jeg fortsetter her og nå.

Når vi skal svare, tenker vi helst ut fra
oss selv.

I virkeligheten er det annerledes. Der er
Gud i sentrum, den hellige og gode
Gud, himmelens og jordens skaper,
han som gav oss budene: Du skal el-

ske Herren, din Gud, av hele ditt hjer-

te, og din neste som deg selv. Den
mest grunnleggende bestemmelse av
det er å være et menneske, er at vi er
Guds, skapt til å være hans forvaltere
av tid, evner og eiendom, av alt det vi
kaller vårt, men som egentlig er hans.

Det er betrodd oss for å bruke det etter
hans gode vilje til beste for hverandre
på denne klode og for den natur vi alle
er avhengige av. Dette gjelder hvert
eneste menneske, uavhengig av bo-
sted, kultur og religion.

Hele veien er det spørsmål om vi gjør
det, eller om vi gjør noe annet. Og en
dag skal vi avlegge det endelige regn-
skap for eieren, for Gud, over hvorledes
vi forvaltet det vi var blitt betrodd.

Det et hvert menneske trenger er å eie
et åpent og sant forhold til sin Gud. Al-
le trenger det, og Jesus, Guds sønn, er
alene om å kunne gi menneskene det.

Det er vitsen ved å høre Jesus og hans
kirke til. Jesus sier: «Jeg er veien,

sannheten og livet. Ingen kommer til

Faderen uten ved meg.» Joh 14,6

Det er mulig at behovet for livshjelp og
trøst og mening med livet kan dekkes
like godt ved hjelp av andre livssyn og
religioner enn den kristne. Men det er
ikke hvorledes vi føler det, som duger.
Det gjør bare et liv med et rett forhold til
Gud, det Jesus kan gi oss del i fordi

Prestens
hjørne

han gav sitt liv for oss mennesker. Og
det er i det den egentlige livslykke lig-
ger.

Så får alt det andre følge som det
kan, i en verden der Guds vilje slett
ikke alltid skjer.

arne
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OLSOKSTEVNET -           

Fra lørdag klokka 12 til 17 møttes
vel tusen mennesker til stevne på
kirkeområdet.
Folk  hygget seg under jubileums-
feiringen og det ble sagt at vi ble vel-
signet med godt vær.
Min evaluering følger programmet i
en sirkel. Åpningen begynte i vest på
en billøs  parkeringsplass - i pro-
grammet kalt 1000-årsplassen. Fra
scenen ved stabburet ble det høytid
med taler og varierte kulturinnslag.
Men seremonien kunne godt vært en
halv time kortere.

Fotoutstillingen i stabburet viste
nye sider ved kirkebygget. I sør ble
prestegardshagen et fredet og
trivelig sted for barna.

På stevnesletta i øst var det boder
og matsalg. Det så ut som grøt og
speke mat smakte. Men  jeg savnet
mer miljøskapende sittegrupper. En
litt kjølig nordavind ble merkbar
utover
ettermiddagen. Og da kunne folk
trekke inn i det store teltet, hvor Det
Norske Misjonsselskap  stod for et
møteopplegg.

Vi hadde planlagt at NMS skulle
samordne det vi kalte “et gammald-
ags stevne”. Jeg  forventet en kjent
taler og ulike musikalske innslag,
gjerne med hilsener fra "misjonsmark-
en."

Tekst: Aadne Utvik

Fra manus til "Soga f ortel": (Kongen kommer med arbeidsfolk.) Då Olav

Haraldson kom til Norge hevda han råderett over Nongesveldet som ætling av

Harald  Hårfagre. Fortellere var Aleksander Hauge og Irene Halseid.

Ansvar for regi og opplegg av tablået hadde Kirsten Jæger Steffensen og

Inger Lise Nordhus.

Det 5 timers lange Olsokstevnet foregikk i kultu

prestegardshagen, møteteltet og Prestebrygga. U

begynte på Bukkøy i øst. Vi kan skimte noen "p

for å møte middelalderkirken fra nordsiden. Slik

Ja, hvordan ble Olsokstevnet?  Vi
syntes noen av hovedpersonene bak
opplegget kunne få uttale seg om mål
og forventninger. På disse midtsidene
forteller Aadne Utvik, og på side 8 gir
Sidsel Andsnes sitt bidrag
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       HVORDAN BLE DET?

Det var et ønske at de ulike lokale
misjonsgruppene skulle tas med. Det
møteopplegget vi  fikk syntes  være
sentralstyrt og "moderne". En fin og
dyktig flokk med afrikansk ungdom
presenterte en korkonsert - med
andakt som avslutning.
De to andre innslagene hadde histor-
isk dybde og var lokalt forankret.

Pilegrimsvandringen  var i år i mini-
format, med stemningsfull avslutning
knyttet til kirkens bygning og indre
rom.
Men båtskyss til Bukkøy ville nok ha
høynet opplevelsen av "vandringen".

Fotos:John Losnegård, Malthus A/S

  Fylkets 1000-årstre blir rotfestet ved fung. fylkesmann Harald Thune og

Dagny Matland.

Den rotdigre asken ble båret fram av presten Bård fra 1300 (Gunnar Fosen),

Tormod Torfæus fra 1700 (Ingmar Areklett), John Eikje. Svein Jakob

Stensland, Siv Elin H. Hjelmaas, og barna Astrid Maria (13), Solveig (13),

Jakob Andreas (1 1), Sindre (7 ), Maria (7) og Ingvild (4) Symbolsk for

 Fortid -Nåtid -Framtid .

Paul Konrad Bårdsen blåste i bukkehorn.

urlandskapet mellom kirken,

Unntaket var pilegrimsvandringen, som

ilegrimer" i bakgrunnen på veg over bakkene,

k skikken var i gammel tid.

Det avsluttende "sogespelet" i
bakkene mot nord var den største
satsingen i stevnetiden.
Riktignok kom ikke Olav Trygvason til
gards i vikingskip, noe som viste hvor
vanskelig det  kan være å samle
hjelpere i fellesferien. Men Viking-
klubben og hjelpere fikk formidlet
fargerike historiske "bilder" fram til
Olavskirken ble reist. En perspektivrik
avslutning før  jubileumsgud-
stjenesten avrundet Olsok 2000 og et
halvt års kirkefeiring.
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Mobiltelefon er “kjekt å ha”.

Jubileumskomiteen hadde lagt opp

til en rekke konserter dette året.
Den 23. 24- juni hadde vi besøk på
Avaldsnes av et helt orkester- Risør
Festival Strings.
Da fikk jeg en liten følelse av hvordan
det er å  være "festivalarrangør". Det
var veldig travelt, men også gøy!
Tusen forsk jellige ting skulle
ordnes : overnatting for 23
stykker,måltider” trykking av
plakater og program- sosialt samvær
etter konsertene, sponsorer, osv......

Det ble to begivenhetsrike dager

med mange inntrykk. Overnattingen
for orkesteret skulle

 være i Middvik, Visnes. Flott plass,
men mobilen funket ikke der! ! Litt
dumt når alle hadde fått oppgitt mitt
nummer for å ta kontakt når de var
underveis, eller lurte på ett eller
annet......
Da var det godt å ha noen “standby”
på hjemmenummeret. Stort sett gikk
det greit, men  avreisedagen ble litt
spennende da bussen havarerte like
før de skulle dra! En velvillig sjåfør
 fra Haugaland Billag tok turen til
Risør " på sparket” slik at forsink-
elsen bare ble på 2 timer.

Det var veldig kjekt å stå i sidedøra

på kirken og ta imot et forvent-
ningsfullt og smilende publikum.
Konsertene var en kjempeopplevelse
for alle oss som var så heldige å få

være  tilstede ( så nå kan dere angre,
dere som ikke kom-..) Både Leif Ove,
Lars Anders Tomter og  hele
orkesteret gav uttrykk for at dagene og
konsertene her hadde vært en veldig
fin  opplevelse også for dem.

Takk til alle som var med og hjalp

oss med arrangementet- enten ved
praktisk innsats på  forskjellige
områder eller ved å støtte oss
økonomisk. En spesiell takk til
Karmøy kommune  og Norsk Hydro for
fine opplegg for alle deltakerne på
Bukkøy og Høyevarde.

Tekst: Sissel Andsnes                     Fotos:  Fra konsertplakaten

OLSOKSTEVNET -   HVORDAN BLE DET?
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Blad nr.5-2000
26.sept:  Redaksjonsmøte
13.okt:  Siste frist for stoff
01.novr: I POSTEN

A V A L D S N E S
MENIGHETSBLAD

      Til alle i Avaldsnes menighet – bli med på

           TUR TIL TYRKIA!

Vi skrev om denne turen i forrige menighetsblad, så detaljene kan dere lese
der.
Første, foreløbige påmeldingsfrist var 15. august. Den er det ikke mange
som har benyttet seg av, så nå ønsker vi å presisere følgende:

Dette er ingen endelig påmelding, men likevel viktig fordi:
vi må vite om interessen er til stede.
vi ønsker ikke å sette reisebyrået i gang med masse arbeid, og så avlyse.
vi får de beste hotellene m.m. hvis vi er tidlig ute.
vi vil ha god tid til å forberede oss sammen med dem som har meldt seg på,
angående praktiske ting, bibeltimer m.m.

Vi tror at de fleste som planlegger en såpass lang og dyr tur, har bestemt seg
˚ - 1 år i forveien. Hvis du venter for å se hvem andre… eller lurer på om
denne turen blir hyggelig for deg, så forsikrer vi om at vi ikke planlegger no-
en interntur for en kjerne som kjenner  hverandre fra før. Innenfor rammen
”voksentur”, ønsker vi ALLE velkommen, og vi skal gjøre vårt ytterste for at
du får det hyggelig, sosialt, trygt.. – på de områdene vi har noen innflytelse
over.

Snakk gjerne med flere og få dem med deg, og du kan alltid ringe menig-
hetskontoret hvis du trenger mer informasjon. Eller Eldbjørg på tlf. nr.
52842456 (Bruk gjerne telefonsvareren!).

SÅ – vi blir glade om påmeldingene nå strømmer inn, men hvis ikke, tar vi
konsekvensen av at dette kanskje ikke var noen god ide – og avlyser.

Neste – og siste – foreløbige frist: 10. oktober.

Vi må ha min. 30 påmeldte for å gå videre.

Avaldsnesmaleriet 1779
I siste menighetsblad er omtalen av Olsokstevnet illustrert med et gammelt bilde. Desverre
er årstallet 1710 feilaktig knyttet til maleriet.

Den riktige tidfestingen er 1779. Den interessante historien om funnet av originalen finnes
på internett. Søk WWW.Karmoyped.no/Olavskirken, som er en idebank knyttet til
undervisningsopplegget for skoleklasser ved kirkejubileet. Artikkelen heter Jakten på et

maleri.

Det samme emnet blir også omtalt i Årbok for Karmsund 1999 - 2000. Her heter artikkelen
Gåten om Avaldsnesmaleriet.

Den ukjente maler har fått med husene på Gloppe, det ruvende prestegardshuset,
kirkeruinen og gravhauger på en måte som gjør dette bildet til den beste dokumentasjon vi
har fra Avaldsnes på 1700-tallet. Derfor må også tidfestingen være så riktig som mulig.

Aadne Utvik

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENI¯R

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes
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Gudstjenesteliste
VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

HUSK KIRKESKYSS:
TELEFON:

52 84 22 17
RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

Søndag 24.09.00
15.søndag e. Pinse
Familiegudstjeneste kl.11
på Karmel
Spr. Arne Haug
1.klassene får Bibel
Avaldsnes barnegospel

Søndag o1.10.00
16.søndag e. Pinse
Gudstjeneste kl. 11
på Karmel
Lars Sigmund Simonsen
Nattverd

Søndag08.10.00
17.søndag e. Pinse
Gudstjeneste kl. 11 på Kar-
mel
Spr. Arne Haug
Dåp
Avaldsnes kirkekor

Søndag 15.10.00
18.søndag e. Pinse
Søndagsskolens dag
Familiegudstjeneste kl. 11
på Karmel. Spr. Arne Haug
Avaldsnes kirkes barnekor
Kirkekaffe

Søndag 22.10.00
19. søndag e. Pinse
Ung messe for alle
kl. 11 på Karmel
Spr. Arne Haug og
kateket Sigrid Dy-
sjeland
Nattverd
Testimonia

Søndag 29.10.00
Bots- og bededag
Gudstjeneste kl. 11
på Karmel
Vikarprest

Søndag 05.11.00
Allehelgensdag
Gudstjeneste kl. 11
på Karmel
Spr. Arne Haug
Dåp
Pårørende innbudt
Avaldsnes kirkekor

ELDRETREFF
HØSTEN 2000  OG VÅREN 2001

09.sept.: Karmel
07.okt.:  Håvik
04.nov.:  Visnes
09.des.:  Karmel

03.mars:  Kvalavåg
31.mars:  Håvik
05.mai:   Visnes

Eldretreffene  begynner kl. 15.00

Hvorfor drive søndagsskole i det
 21.århundre?
Det kan bare finnes ett akseptabelt
svar på dette spørsmålet, og det
er at søndagsskolen er et godt
redskap som tjener hensikten.
Men hva er så hensikten? Og er
søndagsskolen fortsatt et egnet
redskap?

Ved døpefonten forplikter foreldre og faddere seg til "sammen med

denne menighet og hele vår kirke...å be for barnet, lære det selv og be,

og hjelpe det til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at det kan bli

hos Kristus når det vokser opp, likesom det ved dåpen blir forenet med

ham"

Så, kjære leser; er du foreldre, eller er du fadder, eller er du begge deler,
så vet du hva du har å gjøre!  La barna få ta del i søndagsskolen, la dem
få føle at felleskapet med Jesus i sangen og fortellingen gir mening.
Dette gjør at barna kanskje er enda mer lydhøre når du forteller dem om
Jesus i hjemmet, for det gjør du vel?

Hilsen Odd Johan

SØNDAGSKOLE-
START!

Søndag 19.11.00
21. søndag e. Pinse
Familigudstjeneste kl. 11 på Kar-
mel
Kateket Sigrid Dysjeland
5.klassene får Bibel
Avaldsnes kirkes barnekor
Kirkekaffe

Søndag 12.11.00
20.søndag etter Pinse
Gudstjeneste kl.11.00 på Karmel
Spr.Arne Haug
Diakoniarbeider  Eldbjørg Andreassen
Nattverd
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FAMILIENYTT:

DØPTE:

04.06.00
Kjerstin Mari Ugsang Kallevik

25.06.00
Maria del Carmen Lucero

16.07.00
Mia Gabrielle Thorvaldsen

23.07.00
Alicia Gottschalk Svendsen
Kristin Haaland
Malvin Alexander Bråten

06.08.00
Tina Ekerhovd
Anne Cathrine Hevrøy

20.08.00
Fabian Vika Helmersen
Bjørnar Klippenberg
Stine Pedersen Jordbrekk
Katrine Haug Gran
Laura Thorsen

26.08.00
Jakob Nygaard Madsen
Mathias Austevik Hatløy

VIGDE:

27.05.00
Henry Kolbeinsen/Lene Elisabeth
Nilsen
Arnt-Eirik Solbakk/Trude Hauge
Olav Bore/Signe Marie Larsen

03.06.00
Bjørnar Måleng/ Torunn Kallekodt
Sigurd Høie/Anne-Jorunn Hansen

10.06.00
Roy Inge Håstø/Heidi Langaker
Audun Aarhus/Britt Solvang
Kjell Gerhard Skåren/Olaug Elin Hovda

17.06.00
Sven Jacobsen/Lene Almås
Per Kåre Kjørmo/Hege Christin Mos-
aker Solheim

01.07.00
John Kristian Økland/Anne-Beth
Naustvik
Anders Sandbakken/Linn Hege
Nordbø
Svein Ove Skottheim/Gunn Stavland
Richard Kvalevaag/Kjersti tyse

08.07.00
Dag Gunnar Andersen/Astrid Marie
Knutsen

22.07.00
John Kristian Stenersen/Linda Wiken

05.08.00
Hallvard Kolnes/Maria Myge
Tor-Gunnar Olsen/Heidi Haraldsen
Dagfinn Knutsen/Ellen Inger Tollef-
sen

12.08.00
John Magne Våga/Vigdis Saltveit

DØDE
11.05.00 Jørgen Emil Myge
16.05.00 Johannes Haavik
08.06.00 Jenny Malene Olafsen
11.06.00 John Marcelius Grimstad
11.07.00 Martinius Damm
23.07.00 Karen Malene Myklebust

avd. S. Waage

Pb. 164
4299 Avaldsnes
Tlf. 52 84 47 00
Faks 52 85 32 53

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

Støtt våre annonsører
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Fra høsten 2000 sendes TV-serien

“Mannen som ble Messias” på NRK2.

Serien ble også sendt i fjor sommer, men

nytt denne gangen er et bredt samarbeid

som har resultert i et omfattende

opplegg rundt TV-programmene. I

tilknytning til serien utgis det egen

studiebok, opplegg for samtalegrupper,

tilrettelagt opplegg for videregående

skole og egne internettsider med

mulighet for diskusjon, utfyllende stoff

m.m. Målsetningen for den brede

satsingen er å skape lokalt engasjement

og samtale om Jesus, Det nye

testamentet og forskningen på dette

området.

- Forskningen omkring hvordan de Jesus-
troende vokste fra en sekt til en statskirke
er veldig spennende. TV-serien og
opplegget rundt den inviterer til å delta i
samtale, diskusjon og undervisning
omkring alle de interessante spørsmålene
som tas opp i programmene, sier Egil
Stray Nordberg som er initiativtager til
hele flermedieopplegget. Nordberg, er nå
sogneprest i Nordberg menighet i Oslo,
men har i en årrekke vært ansatt i NRKs
faktaavdeling og hatt ansvar for religiøse
programmer.

- Da vi jobbet med serien før den ble
sendt i fjor, skjønte vi snart at her var det
mye stoff som innbød til å lage en form
for studieopplegg i tilknytning til TV-
programmene. Samtidig ville det være alt
for ressurskrevende å lage en tilsvarende
egenprodusert norsk serie. Derfor er det
en god løsning vi nå har fått med en
norsk vinkling gjennom de øvrige delene i
flermedieopplegget, sier Nordberg. Han
påpeker at det er viktig å fra tid til annen
kaste et blikk inn i forskernes verksteder.
På den ene siden formidler et slikt besøk
viktig kunnskap. På den annen side er det
også behov for å stille spørsmålet om det
som presenteres er representativt for
bredden av Jesus-forskningen. For NRK
er det av betydning å kunne avspeile
forskningen på denne tidsperioden og
presentere resultatene for sine seere.

Bredt samarbeid
Med tanke på et studieopplegg som
kunne følge TV-serien ble først
Menighetsfakultetet, og siden Norsk
Kristelig Studieråd og IKO kontaktet. Alle

de forespurte ga positiv respons på ideen
om å lage et flermedieopplegg som kunne
legges til rette for bruk i menigheter,
foreninger og grupper omkring TV-seriens
temaer.

Karl Olav Sandnes og Oskar Skarsaune
fra Menighetsfakultetet har skrevet
studieboken til opplegget. Boken som er
på ca. 120 sider tar opp til drøfting de
viktigste anliggender fra programmene.
Samtidig har den en fyldig innledning
hvor de går inn på en del grunnleggende
viktige spørsmål omkring Jesus-
forskningen som helhet.
- Alle mennesker i Norge har enkel tilgang
til de historiske kildene om Jesus: De fire
evangeliene i Det nye testamentet. Her er
vi alle kompetente. Vi kan forske selv,
direkte i kildene. Dette opplegget inviterer
til det, sier Oskar Skarsaune.
- Å gjøre debatten om den historiske
Jesus tilgjengelig for folk har vært et
viktig mål for arbeidet med studieboken.
Denne debatten viser hvordan forskerne
styres av sine forutsetninger. Å gjøre
også disse forutsetningene i debatten mer
synlige er ikke mindre viktig, sier Karl
Olav Sandnes.

De to professorene i henholdsvis
Kirkehistorie og Det nye testamentet
synes det har vært en spennende
utfordring å skrive boken. Saken som tas
opp er i seg selv spennende, men det er
også en del kontroversielle påstander i
serien mener de to, og de synes derfor det
er viktig å kunne gi et bidrag til å belyse
Jesus-forskningen fra flere sider.

Tilrettelagt for bruk
Det har vært et viktig poeng med bredden
i opplegget at det skal invitere til bruk
lokalt i menigheter, foreninger og ellers
blant alle som er interessert i spørsmålene
som berøres TV-serien.

- Flermedieopplegget byr på interessante
muligheter. Det vil gi gode anledninger til
kurs, samtalegrupper eller temakvelder
lokalt i menigheter og foreninger. Det nye
testamentet og den tidlige kirkes historie
settes på dagsorden på en måte som er
tilgjengelig for de fleste, sier Anders
Paulsen, utviklingsleder i Norsk Kristelig
Studieråd. Studierådet står bak

gruppeopplegget og internettsidene, og
skoleopplegget sammen med Kirsti Ness i
IKO.
- Dette er et opplegg som ikke tidsmessig
er avhengig av sendetidene nå i høst.
Etter at serien er ferdig sendt på NRK, vil
det bli mulig å leie videokassetter med
alle episodene. Vi tror derfor vi har fått til
et opplegg som kan ha lang brukstid.
Spørsmålene som tas opp er i hvert fall
ikke “utgått på dato” med det første,
understreker Anders Paulsen.

Satser på flermedieopplegget
I Nordberg menighet i Oslo vil de bruke
opplegget om “Mannen som ble
Messias” gjennom en rekke
menighetskvelder i høst.
- Vi setter av 8 onsdagskvelder
kommende høst, og vi vil bruke en
lignende mal som for et Alpha-kurs, sier
Egil Stray Nordberg. - Vi starter med
felles måltid. Etter det, ser vi en episode
av TV-serien og går deretter i grupper
hvor alle kan delta i samtalen omkring de
temaer som tas opp i programmene.
Kvelden avsluttes med fellessamling. På
fellessamlingen til slutt vil det alltid være
én ansvarlig som har forberedt seg
ekstra, enten en teolog eller en annen,
som kan hjelpe oss til å samle trådene,
svare på spørsmål fra gruppene og slik
være en ressursperson på den kveldens
tema.
- Vi har store forventninger til opplegget i
høst, og ikke minst: Vi tror det vil være
godt egnet både for “kjernetroppene” og
for de som er litt mer i periferien.

Storsatsing på samtale om Jesus

og Det nye testamentet

Oskar Skarsaune fra MF har vært med og

utformet opplegget.

Foto: Menighetsfakultetet


