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Menighetsrådsvalget 2001

Vær med og bestem hvem som skal sitte i Avaldsnes menighetsråd
2002-2005!

Valgsted: Avaldsnes kirke

Valgdato:14.oktober 2001

Klokkeslett: kl.12.15 til 15

Skal du stemme før valgdagen, kan du gjøre det  på menighetskontoret,
Karmel bedehus, fra 24.september og frem til 12.oktober hver dag i
kontortiden, eller etter avtale.

Se bilder og omtale av kandidatene på side 12 og 13

Menighetsrådsvalg - din stemme teller!

I år velges menighetsrådene som skal styre Den norske kirke i årene 2002-
2005. De som velges i Avaldsnes menighet skal være med på å skape et
levende menighetsliv og legge føringer for morgendagens kirke i vårt land.
Derfor er det viktig at menighetsrådet har stor og god ryggdekning i
menigheten. La oss alle være med på å øke oppslutningen om valget!

Er du medlem i Den norske kirke – bruk stemmeretten din !

Laurdag 22. september ville Olav
Fosså fylt 100 år dersom han hadde
fått leva så lenge. For ein heil
generasjon Avaldsnesbuar er
namnet Fosså eit begrep - eit heilt
knippe med minne, assosiasjonar,
kjensler og førestellingar prega av
kvar einskild sine opplevingar og
erfaringar.
Les mer på side 3

På midtsidene bringer vi en samling
sommerminner, leirer - turer - m.m.

Fra speiderleiren på Otertong kan du
lese på side 10.

Og om 10 års jubileet  til Avaldsnes
Barnegospel kan du lese om på side 7.

Og ikke minst om hu Jenny som fikk
Kongens fortjenestemedalje for sitt
fantastiske arbeid i søndagsskolen
på side 6.
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AVALDSNES MENIGHETAVALDSNES MENIGHETAVALDSNES MENIGHETAVALDSNES MENIGHETAVALDSNES MENIGHET
MENIGHETSKONTORET

Adresse: Karmel, Postboks 29
4262 Avaldsnes.

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

Kontortider:
Tirsdag: 10 - 13
Onsdag: 10 - 13 og 17 - 18
Torsdag: 10 - 13
Fredag: 10 - 11
Internettside: www.karmoykirken.no

SOKNEPREST

Arne Haug
Telefon privat: 52 71 61 40

REDAKSJONEN
Odd Johan W. Olsen

Arne Haug
Eivind Opsahl

Åse Elise Osmundsen
Alf Roald Hansen

KASSERER
Anne Marie Netland,

Visnesgarden 10, 4262 Avaldsnes
Bankgiro: 3340.61.00818

AVALDSNES MENIGHETSBLAD

Kari Storstein Haug og
Karl Johan Gran

Anne Storstein Haug

MISJONÆRER

Martha L. Medhaug
Rådhuset, telefon: 52 85 71 23

KIRKEVERGE

Kåre Vold
Telefon privat: 52 84 26 56

MENIGHETSRÅD

BARNE OG UNGDOMSARBEIDER

Øyvind Grinde
Telefon redskapshus: 52 84 22 59

KIRKETJENER

KONTORADMINISTRASJON

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

Inger Johanne Stakkestad
Telefon privat: 52 83 09 93

n d a k t
FORKYNN EVANGELIET FOR ALLE FOLKESLAG......

Det var budskapet Jesu disipler fikk, og det samme budskapet gjelder oss i dag. Det er jo nettopp derfor vi har møter, barne
- og ungdomsarbeid, det er derfor noen av oss får misjonærkallet og vi sender ut misjonærer.  Det er derfor vi støtter de
mange - og mangfoldige foreninger som arbeider nettopp for å støtte arbeiderne ute i felten. Og det er derfor vi har
møteuker og basarer på bedehusene rundt i menigheten og i kirken. Det er også derfor vi lager menighetsbladet. Vi vet at
bladet blir lest av mange, og vi vet også at bladet IKKE blir lest av mange. Men bladet kommer i posten, bladet blir liggende
på bordet. Kanskje med førstesiden opp, kanskje med siste siden opp, og kanskje med reportasjesidene opp, der en
plutselig ser " i forbifarten" at her er det aktivitet, her er det iver, her er det glede av å være med i kristent arbeid, i
ungdomsklubb , på speidertur, i musical med koret. Og da kan det forme seg et spørsmål i leseren, ung eller gammel: Hva er
det som får barn, ungdom og voksne til å vie fritiden til slikt arbeid, til slike samlinger, til slike møter?
Hvilken glede og fornøyelse kan de ha av dette?   Når slike spørsmål begynner å ta form i et menneske, er det ikke mye som
skal til for å få dette mennesket til å forstå hvorfor en er med i kristent arbeid og fellesskap. Da skal det kanskje ikke så mye
til at dette mennesket setter seg ned og vurderer sin egen livssituasjon. Og DA skal det ofte ikke så mye til for at en
begynner å søke nettopp dette fellesskapet, med de uante konsekvenser dette kan få!

Bladet vårt kan altså være med i forkynnerarbeidet, være med å spre Guds Ord.  Men skal vi ha anledning til dette trenger vi
midler vi som alle andre. Vi sparer mye kostnader ved å redigere bladet vårt selv, men allikevel trenger vi midler i tillegg til
de kjærkomne inntektene vi har fra våre støtteannonsører. Vi ber dere støtte disse, da de også, med sine midler, er med og
sprer Ordet.

Vi la innbundet en giro i siste nummer, men kanskje dette var litt uvant, slik at mange ikke såg den, for det har kommet
usedvanlig lite frivillig kontingent denne gangen fra dere våre lesere. Vi legger derfor en ny løs i dette bladet, med håp om
at denne blir bedre sett.

Mange takk for at du vil støtte opp om bladet vårt, slik at det kan være et lite redskap til å spre evangeliet på alle bord i vår
menighet!

Odd Johan
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Laurdag 22. september ville Olav Fosså
fylt 100 år dersom han hadde fått leva så
lenge. For ein heil generasjon
Avaldsnesbuar er namnet Fosså eit begrep
- eit heilt knippe med minne,
assosiasjonar, kjensler og førestellingar
prega av kvar einskild sine opplevingar
og erfaringar.

Kven var så denne Fosså? Han var lærar og
seinare skulestyrar - først på gamle Skeie
skule, dei siste åra på Avaldsnes
Sentralskule.Han var lærar i den tida det
enno hadde noko å seia kva læraren meinte
og stod for, og medan det enno hadde ein
viss status i samfunnet å vera lærar.
Men Fosså var meir enn det. Som dei fleste
lærarane i den tida var han ein samfunns-
institusjon. Han var ein kulturformidlar i
bygda, han var klokkar i meir enn 15 år og
han hadde glede av folkeopplysing for
både unge og gamle.

Olav Fosså var fødd på garden Fosså på
Hjelmeland 22. september 1901 der han
også hadde oppveksten sin. Han gjekk på
“Den nye lærerskolen” i Oslo og vart
uteksaminert i 1923. Etter dette fekk han
jobb i Østerhus på “Øvre og Nedre Fjellet
skule. Her var han m.a. lærar for Brita, som
han seinare skulle koma til å gifta seg med.
Etter Østerhus var han nokre år lærar i
Algarheim i nærleiken av Eidsvold. Til
Avaldsnes kom familien i 1949. Saman med
kona Brita og 5 born skulle han bu resten
av levetida her i bygda.

Mange har nok minne om Fosså frå mange
ulike samanhengar. Men me som opplevde
å ha han som lærar er prega av han for livet
om vi tenkjer attende. På gamle Skeie skule
var det framleis slik at lærarinnene var
klassestyrarar for småskulen og lærarane
hadde storskulen. Vi gjekk annankvar dag.
Dermed var det nok med to lærarar for
storskulen. Den eine hadde  4. og 6. klasse,
den andre 5. og 7. Vi fekk Fosså i 4. klasse.
Det var litt av ein overgang. Vi hadde vore
ein nokså uregjerleg gjeng i 2. og 3., men no
vart det ein annan dans. Nåde den som
ikkje fylgde med, eller som snudde seg til
den som sat bak. Eg hugsar enno kor me
hoppa på pultane når neven small i
bordplata så blekkflaska svaia og alle dei
lause tinga i kateterskuffa fordobla effekten
av smellet. Men desse smella kom sjeldnare

og sjeldnare. Når han hadde sett seg i respekt,
trong han knapt heva stemmen før vi skjøna.

Ein annan ting som fell lett i minnet, er alle dei
songane vi lærde. Vi hadde heile songtimar,
vi song om morgonen og vi song i starten av
dei fleste timane. Det er nok mange som
framleis ser læraren føre seg framfor
“salmesykkelen” eller med fela der vi fekk
klår melding om å syngja med “mjuk stemme”.
Det skulle vera sterkt og klårt, men ikkje
noko brøling.

Fosså hadde ein formidlarevne av
dimensjonar. Det galdt både evna til  å
formidla fagstoff, men ikkje minst det å kunna
trollbinda tilhøyrarane med forteljingane
sine. Når vi hadde jobba ekstra godt, fekk vi
av og til leggja bøkene ned og berre setja oss
og høyra. Fosså les ikkje så ofte til oss. Det
kan vel henda han gjorde det også, men det
som eg hugsar best, er at han fortalde. Han
fortalde frå bøker han hadde lese, ifrå turar
han hadde vore på eller soger han hadde
høyrt av andre - så spennande og så
engasjerande at vi sat som lys og berre
fylgde med.

Han var og ein føregongsmann på mange
vis. Han var tidleg ute med å bruka

skulekringastinga aktivt i undervisninga.
Her tok han program opp på lydband lenge
før dei fleste av oss hadde høyrt noko
liknande, og så spela han dei av for oss der
det høvde.
Men ikkje minst var han ein føregangsmann
når det galdt å bruka film og lysbilete. Han
var ein som nytta multimedia lenge før
nokon visste kva det ordet tydde. Det var
mang ei hyggestund når vi kunne dra
gardinene ned og sløkkja ljoset og sjå bilete
frå naturen, frå reiser han hadde vore på
eller frå andre emne i naturfag og geografi.
At det blei mange bilete av Brita og ungane
får våga seg. Det var store ting å sjå noko
slikt uansett.
Dette med fotografering , og seinare filming
var også ein av dei største interessene han
hadde. Dei siste åra gjorde han det nesten
til ein profesjon å reisa rundt og halda
føredrag eller visa lysbilete med
kommentarer på lydband. Mang ein basar
eller bygdefest var berga dersom Fosså
kunne stilla med lysbilete og lydband.

Dei siste åra hadde han arbeidsplassen sin
på Avaldsnes skule. Her var det større
forhold og meir administrasjon. Etterkvart

 EIT MINNESMERKE I BYGDA: EIT MINNESMERKE I BYGDA: EIT MINNESMERKE I BYGDA: EIT MINNESMERKE I BYGDA: EIT MINNESMERKE I BYGDA:

OLAV FOSSÅOLAV FOSSÅOLAV FOSSÅOLAV FOSSÅOLAV FOSSÅ

Her er Fosså avbilda saman med si trufaste Brita som også blir hugsa med takksemd av mange.

Forts.side 5

Av Arnold Hjelmås
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småplukk..........småplukk..........småplukk..........småplukk

Soknepresten og
sykemelding og vikar

Som mange vet, har jeg de siste 10 år slitt
med et hjerte som aldri vil gjøre jobben
sin. Jeg lider av konstant atrieflimmer og
bruker medisiner som demper hjertets
aktivitet slik at det ikke skal bli utslitt
altfor lenge før tiden.  Nå viser det seg
også at det har en tendens til å vokse.

Derfor har legen og jeg kommet til at jeg
bør gå inn i en delvis sykemelding igjen,
så jeg får tid  og rom til å ta meg  inn igjen
fysisk og psykisk – så langt det er mulig.
De to sidene henger sammen. Har jeg ikke
mulighet til å vedlikeholde det jeg har
igjen av fysisk yteevne, har jeg lite å
motstå det vanlige presset med. Jeg er
35% sykemeldt og vil være det framover.

Heldigvis har vi fått en god ordning når
det gjelder vikar med  pensjonert
sokneprest Karl M. Wikse. Han har også
tidligere vært vikar her når jeg har vært
sykemeldt og i mine ferier. Vi har satt stor
pris på måten han har løst oppgaven på -
med vitalitet og engasjement. Karl M.
Wikse er født i Haugesund, og flyttet
tilbake hit da han ble pensjonist for noen
år siden.

Utenom kontortidene vil telefonsvareren
på menighetskontoret vil avsløre hvem av
oss som er i tjeneste til enhver tid.

arne

Vi legger spesielt merke til

〈 familiegudstjenesten søndag 23.
september da 1. klassene skal få sine
barnebibler til bruk i klassen.

〈 at konfirmantene fra høsten 1951
møtes igjen ved gudstjenesten
søndag 7. oktober og vil bli
presentert for menigheten - 50 år
etterpå.

〈 Søndagsskolens dag søndag 14.
oktober. I år er det Håvik
søndagsskole som har ansvaret for
prekenen. Rett etter gudstjenesten er
det  menighetsrådsvalg.

〈 den årlige møteuka med Klaus Muff
starter tirsdag 16. oktober og slutter
søndag med kveldsmøte i kirken.

〈 Ung messe for unge i alle aldre
søndag 21. oktober.

〈 Allehelgensdag hvor vi minnes de
som er gått  bort siste år.

〈 at 5. klassingene får sine Bibler som
gave fra menigheten ved
familiegudstjenesten søndag 11.
november

〈 samme søndag , 11 november, - om
kvelden - blir det fest for alle
frivillige medarbeidere i menigheten.

BEDEHUSKRETSENE INFORMERER

〈 Tensing-galla og nattcup i
Håvikhallen fredag 16. november

〈 at mesteparten av de ansatte er
bortreist i slutten av november fordi
bispedømmerådet tar dem med på
studietur til Roma.

ah

Karmel Bedehus     Kvalavåg Bedechus
Søndagsskolen:
Søndagsskole hver søndag kl. 11.00
Se plakat på forretningen.

Kvalavåg Musikk-kor:
Øvelse hver  mandag kl.20.00
Kvalavåg & Kalstø misjonsforening:

Håvik Bedehus
Sept.23: Gideon     kl.19.30
Sept.30: Ytre Sjøm.misjon     kl-19.30
Okt.02: Basar - Sjøm.misjon.     kl.19.00
Okt.07: Indre Sjøm.misjon     kl.19.30
Okt.14: Israelsmisjonen     kl.19.30
Okt.16: Møte v/ Klaus Muff     kl.19.30
Okt.21: Møte v/ Klaus Muff
              i Avaldsnes Kiirke     kl.19.30
Okt.23: Basar KFUK/KFUM     kl.17.30
Okt.28: Søndagssk.etterm.møte   kl.17.00
Nov.04: Bedehusmøte Keryx     kl.19.30
Nov.11: Medarb.samling Karmel kl.19.30
Nov.15: Basar - Saniteten     kl.19.00
Nov.18: Normisjon     kl.19.30
Nov.25: Blå Kors     kl.19.30

Sept.27: Normisjon Fest kl.19.30
Okt.04: IKKE MØTE!
Okt.11: Misjonssambandet kl.19.30
Okt.18: Møteuke Klaus Muff  kl.19.30
Okt.24: Basar KFUK/KFUM kl.17.30
Nov.01: IKKE MØTE!
Nov.08: Indre Sjøm.misjon kl.19.30
Nov.14: Israelkveld

Arvid Bentsen fra International
kristen ambassade i Jerusalem kl.19.30
Nov.22: Norsk Lærerakademi kl.19.30
Nov.29: Sjømannsmisjonen kl.19.30

    Visnes bedehus
Faste møter hver 1 - 3 og 4 onsd. kl.19.30
Sept.25. Bedehusbasar     kl.19.00
Okt.19: Møteuke  Klaus Muff    kl.19.30

KIRKEVEKST  I

AVALDSNES -

for alle generasjoner,

og med den

velsignelsen som

følger med….

HVORFOR IKKE?

HVORDAN?

Alle som vil være med å bidra til vekst og
Guds rikes framgang i kirken vår,

er herved utfordret, og du er

VELKOMMEN til

ide –og inspirasjonsmøte på Karmel

tirsdag 25. september kl. 19.30.

Her er det rom for både tradisjon og
nyskaping – under mottoet:

ALT ER MULIG FOR DEN SOM TROR

Vi sees, med positive sinn og store
forventninger - til Gud!

Menighetsrådet og staben

EA

Søndagsskolen har startet opp igjen på
Karmel etter ferien. VIKTIG: Har to
grupper ; altså noe for de store også !
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OLAVSDAGENE PÅ AVALDSNES 2001

Olavsdagene  2001 er historie allerede. Med tanke på innholdet ble alt som vi håpet.
Det var et variert og interessant program. Men oppslutningen var det så som så med,

dessverre. Derfor sitter vi igjen med en litt oppgitt følelse.

Konsertene var bra. De to tyske korene med sine 110 sangere gav en god og variert
konsert. Programmet varierte fra gammel klassisk kirkemusikk via Negro spiritual til
norske sanger som Fager fjellsol smiler, sunget på norsk  Det var 83 tilhørere til stede.

Kristin Reitan framført salmer i ny drakt sammen med sitt orkester med glød og glede.
Det kom 50 som ville høre henne.

Inge Lønning var en dyktig foredragsholder til temaet «Kirke og stat - saken og veien
videre.» Ut fra historisk og politisk synsvinkel klargjorde han for oss både bakgrunn og
framtidsutsiktene. Mange syntes de gikk klokere derfra enn de kom.  33 personer deltok.

Vi hadde tilrettelagt for to pilegrimsvandringer. Den lange fra Toskatjønn og en kort fra
brygga på Bukkøy. Til sammen var det 28 som tok turen.

Jeg sitter igjen med en litt  trist og oppgitt følelse. Det ligger mye arbeid bak. Vi har
arbeidet bevisst for å gjøre arrangementene godt kjent, både i aviser og radio, ved
plakater og kunngjøringer. Men det ser ikke ut til å hjelpe.

Det dreier seg også om penger. F. eks. kostet konserten med Kristin Reitan  og hennes
musikere rundt kr. 25 000 å arrangere. Inngangspengene ble kr. 3.470,-.

Vi tror fortsatt at det er viktig å markere Olsok også hos oss. Mitt store spørsmål er: Hva
må gjøres for at flere støtter opp om Olavsdagene? Har dere som leser dette noen gode
forslag – både med tanke på innhold og reklame? Hvis det, vær så snill å si det til oss.

En litt oppgitt Palmer

Olav Fosså, forts. fra side 3:

kjende han seg nok litt trøytt her. Det var
i samveret med elevane han treivst. Det
var her han hadde si livsgjerning og si
oppgåve. Det administrative såg han nok
meir på som ein byrde. Han var heller ikkje
heilt frisk på slutten. Hjarta hadde starta
å laga vanskar for han, og han var glad då
han kunne gå av med pensjon i 1968.
Diverre var det ikkje så mange åra han
fekk gleda seg over pensjonisttilveret.
Den 20 juli 1973 var det slutt - ei veke før
han skulle vore med og feira bryllupet til
sonen Birger.

 For mange var det som ein epoke var over
når Fosså ikkje var meir. Han hadde vore
ei av dei faste søylene i tilveret - som så
mange av lærarane frå den tida.
Fosså hadde og ein trygg forankring i
trua på ein Frelsar. Det var den som bar
gjennom dei tunge stundene, og den
kunne han også formidla gjennom
andaktar, ei lang og  tru teneste som
klokkar og i måten han var på både i heim
og skule. At livet ikkje alltid var lett, veit
dei som stod han nær. Nedafor har vi tatt
med ei bøn som Fosså både har skrive og
tonesett. Her får vi eit lite innblikk både i
hans indre kjensler, men og i den store
tiltru han hadde til sin Far i himmelen.

Mange av oss som kjende han, minnest

han med stor glede og takksemd - kanskje
meir idag, når vi har røynt litt meir sjølv enn
vi gjorde då vi var unge. Eit av dei
visdomsorda eg hugsar best, var noko han
sa til meg då han høyrde at eg og hadde tenkt
å bli lærar. “Hugs at for å kunna oppdra andre,
må ein aldri slutta med å oppdra seg sjølv”.
Med dette vil eg få retta ein takk til Olav Fosså
for alt han var både for meg og for hundrevis
av andre Avaldsnesbuar.

BØNN

(av Olav Fosså)

Kjære far, jeg føler meg urolig.
Sinnet bruser som et opprørt hav.
Bli du hos meg. Gjør meg til din bolig.
Det gir fred, og stormen stilner av.

Kjære far, det hender jeg blir bitter
når du tar ifra meg verdens gull.
Vis meg du at gullet blodt er glitter.
Jeg blir fattig om min pung blir full.

Kjære far, det hender at jeg klager
når du sender trengsler på min veg.
La meg se du sender tunge dager
for å få meg nærmere til deg.

Takk da far for alle ting du sender
selv om du må lutre meg i ild.
Bare under dine gode hender
blir jeg det som du har tenkt meg til.

Ny kyrkje på Avaldsnes?
Av Gaute Sanson

Me vil ha ein levande kyrkjelyd i ei
levande kyrkje, heiter det i fleire av
fråsegna frå soknerådet på Avaldsnes dei
seinaste åra.

Me vil ha eit rom der kyrkjelyden kan
møtast i glede og i sorg, har soknerådet
skrive til riksantikvar, etatar og
myndigheiter.

Me vil ikkje driva kristenlivet vårt i eit
museum, har me sagt.

Samstundes er me stolte over historia på
staden. Spente på kva som skal fram i
dagen etter kvart som arkeologane gjer
jobben sin. Kry over at ei arkitektonisk
perle skal byggjast opp på – og under –
Avaldsneset; eit anlegg som skal husa
forteljinga om røtene våre.

Men me ser at det er vanskeleg å få til eit
samspel mellom desse to: ei levande kyrkje
med alt som høyrer med, og eit nasjonalt,
verna museumsområde. Dei store sakene i
soknet dei siste åra vitnar om dette:
historiesenteret og gravplassane. Inni
Olavskyrkja har det òg vore til dels
kronglete å få gjera små, praktiske
endringar i samband med ulike
arrangement – for der er sjølv inventaret
frå dette sekelet freda ...

Historiesenteret åleine øver så mykje
press på det verna området at
riksantikvaren har gått imot eitkvart forlag
til fleire gravplassar her.

Korfor ikkje tenkja heilt nytt? Kan me
skjenka Olavskyrkja som «gåve» til
historiesenteret, mot å få ei ny
arbeidskyrkje attmed ei ny kyrkjegard – på
ein sentral stad i Avaldsnes sokn? Då vil
me kunne få vår «levande kyrkjelyd i ei
levande kyrkje»; vårt «rom der
kyrkjelyden kan møtast i glede og i sorg»
– og det vil ikkje vera på eit museum! Me
kan gravleggja våre eigne rett attmed
kyrkja – og sleppa å køyra bil til
Stangaland, eller gå ein kilometer i regn og
vind.

Kva synast du om å få ny arbeidskyrkje
med ny gravplass i Avaldsnes sokn? Ta
kontakt med soknekontoret og gje ditt
syn!

Gaute Sanson, varamedlem i Avaldsnes
sokneråd, juni 2001.



6

Gudstjenesten i Avaldsnes den 24. juni 2001
var en spesiell opplevelse for alle fremmøtte,
som fylte kirken til siste plass denne
søndagen.  Under denne gudstjenesten fikk
Jenny Austevik overrakt kongens
fortjenestemedalje i sølv.  Tildelingen var
særlig knyttet til Jennys meget aktive virke i
søndagsskolen gjennom 43 år.  Den
høytidlige overrekkelsen ble foretatt av
Karmøys ordfører Kjell Arvid Svendsen.  I
sin overrekkelsestale kom ordføreren inn på
det store i at han sto der som kongens
stedfortreder.  Likevel fremhevet han at den
stedfortredertjeneste Jenny står i er mye
større.  Hun mottar nemlig medaljen fordi
hun står som stedfortreder for kongenes
konge!  Ordføreren kom også inn på alt det
andre frivillige arbeidet Jenny har deltatt i;
alt fra politisk virksomhet ,
misjonsengasjement, engasjement i
nærmiljøet og arbeid for rusmisbrukere.
Medaljemottakerens gode og smittende
humør ble også trukket fram.

Før selve medaljeutdelingen ble vi satt i den
rette søndagsskolestemning ved at Reidulf
Steinnes og Sissel og Steinar Andsnes spilte
et utvalg av kjente søndagsskolemelodier.
Jenny Austevik takket for den store æren
som ble henne til del, og unnlot ikke å slå et
slag for søndagsskolen ved å oppfordre alle

foreldre og besteforeldre til å sende barn og
barnebarn til søndagsskolen!

Etter gudstjenesten var det kirkekaffi og
oppfyrte griller i prestens hage.  Et bugnende

kakebord sørget for godbiter for ganen.  Og
godordene var tallrike og velfortjente i de
mange talene som ble medaljemottakeren til
del.  Fra Avaldsnes menighet hilste
menighetsrådets leder Kåre Vold og overrakte
blomster.  Fra Søndagsskolekretsen deltok
kretssekretær Magne Tangen.  Han stilte seg
i gratulantenes rekker og overrakte
søndagsskolens hederstegn; Gullfisken.  I
tillegg til disse var det mange som ønsket å si
noen ord til Jenny.  Rekken av gratulanter ble
lang, og alle som var til stede gledet seg med
medaljemottakeren.  Både klemmer og
velfortjente godord satt løst denne dagen.

ARH

“ Karmøy kommunestyre fattet vedtak like før sommerferien om å gå inn for det planlagte historiesenteret på Avaldsnes.  Dvs. at
prosjekteringsarbeidene kan startes.  I følge teknisk sjef Ove Røys skal kommunens folk  i møte med arkitektfirmaet Telje, Torp og

Aasen i starten av september.  Dette for å komme fram til forslag om fremdriftsplaner, engasjering av konsulenter m.v.   I mellomtiden
leies presteboligen ut inntil videre.

Menighetsbladet vil følge opp med informasjon til sine lesere om hva som skjer videre både med historiesenteret og ny prestebolig.”

SISTE NYTT :
 Like før dette nummer av bladet skal i trykken, har vi fått kjennskap til at Jenny
Austevik er tildelt Augvaldsprisen 2001.  Menighetsbladet gratulerer!!

GRILLFEST  I  PRESTEHAGEN
Det var bare glede og godt humør i hageselskapet til presten, der Jenny fikk ta i mot sin hedersbevisning.  Dette var vel det siste selskapet i det
hele tatt, for nå skal presteboligen rives til fordel for historiesenteret. Siste nytt her er følgende:

Arne vandret så kry omkring med en T-
skjorte med følgende innskrift foran:

Hyrdeboligen forgår,
hyrdens mange får består....

....og følgende innskrift bak:

...det gjør og den gamle kirke!

KONGENS FORTJENESTEMEDALJE TIL

JENNY AUSTEVIK
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Avaldsnes barnegospel har blitt 10 år. Klart at det må feires !! Det blir stor bursdags
fest på Karmel 30.september.
På den festen skal helt sikkert Gro-Torunn Utvik, hun er leder for koret og har vært
 det helt i fra starten. Det synes vi i menighetsbladet er veldig bra og verdt et lite
intervju. Vi lurte  på hva som gjør at hun bruker mye av sin tid på korarbeidet;
Blir du ikke lei av og til ? Lei ? sier Gro-Torunn, nei ikke lei, men trøtt av og til, det
blir vel alle ? Klart at det kan bli litt travelt, litt mye ansvar, men mest av alt er det
kjekt. Kjempekjekt faktisk !! Kjekt å få være med å lære ungene noe. Kjekt å lære dem
å bli glade i å synge. Flott å få være med å vise ungene Jesus. Gjennom sangene lærer de om han og den kristne tro. Dette er
viktig for meg, som en misjonsoppgave.
Gro-Torunn sier mer en en gang at vi ikke må glemme alle de som gjennom disse årene har vært med som ledere. Ulike pianister
har det også vært, alle har har de gjort en flott jobb. Det er mange som har gjort mye for koret. Hun tenker spesielt på noen av
de som var med fra starten av. Disse hadde ikke unger i denne alderen selv, de var ferdige med småbarnstadiet, allikevel gikk de
inn i arbeidet og brukte mye tid der. Det var imponerende synes Gro-Torunn. Her kommer en takk til Margot Larsen, Margunn
Hillesland og Arnlaug Vistnes –TAKK !! Siden det er Gro-Torunn som dirigerer koret spurte vi henne om hvor hun har lært det.
-Dirigere ? Nei, det gjør jeg ikke, jeg bare vifter litt. Det er rett at jeg står foran ungene, men mest for å holde på
konsentrasjonen deres, for å være med dem å synge og vise bevegelser på de sangene som har det. Men å dirigere, nei, det kan
jeg ikke !!
Jeg har fått være med på noen korleder-samlinger, det har vært inspirerende og nyttig. På disse samlingene har hun fått gode råd
og også lært noen av de sangene som brukes i koret. Ellers blir sangene plukket litt herfra og derfra. Mange hentes fra egne
ungers CD-er. Hører hun en fin sang er tanken på koret nær.
Gro-Torunn er imponert over hvor snart ungene lærer nye sanger. De er kjempeflinke - husk på at de yngste er 3 år - her er det
ikke snakk om å lese teksten, nei. Med mange små unger på korøvelse kan vel det bli smått med konsentrasjonen ? Det går stort
sett greit det, det som uroer mest kan være foreldrene som sitter og venter. Så fikk vi den !!
Det er helt klart at Gro-Torunn liker barnegospelarbeid, koret er et hjertebarn, det er lett å høre. Mange synes nok at det å
skulle drive kor for unger mellom 3 og 8 år høres mest av alt masete ut – det gjelder å finne sin plass !! Det er vi ganske sikker
på at Gro-Torunn har gjort. Kanskje vi heller skulle si ”Kortorunn” – det er mange av ungene som tror hun heter det.  TUSEN
TAKK  for jobben du gjør for ungene våre !!

GRATULERER
MED DAGEN !!

Å se barn glede seg og fryde seg over å få synge sangen om Jesus, fryder hvert voksensinn,
Det er et utrolig viktig arbeid som gjøres her .Det er jo disse barna som skal bringe
himmelsangen videre.

Av: Åse Elise Osmundsen

 ”ANNONSE” :

AVALDSNES BARNEGOSPEL
 ER 10 ÅR
nå blir det
BURSDAGSFEST
Søndag 30.september kl.16.00. blir
det selskap på Karmel.
Nåværende og ”gamle” medlemmer
er herved invitert!!

Kaker og kos+Masse sang+Flott
musikk+Bursdagspakker= SMIL
OG GLEDE

Er du ”gammel” medlem? Vil du
være med å synge?
Møt på øvelsen tirs. 25.september
kl.17.00. -da lager vi et
”BURSDAGSKOR”
VELKOMMEN TIL
BURSDAGSFEIRING !!
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MEISETUR TIL KRINGSJÅ

8.-9.juni var 17 meisejenter og 4 ledere
på leir. I løpet av det døgnet leiren varte
ble det tid til massevis av leker ute og
inne, brodering av bokmerker og til
grilling to ganger. Lurer på om det ble tid
til å sove litt også ?

Været var bra, Kringsjå var flott, jentene
hadde det topp-

høres ikke dette bra ut ?

HAVANNA BADELANDHAVANNA BADELANDHAVANNA BADELANDHAVANNA BADELANDHAVANNA BADELAND

Avaldsnes Kirkes Barnekor var på
Stavangertur 16.-17.juni.

Koret overnattet i Kampen kirke og
deltok på gudstjeneste der om søndagen.
Menigheten synes det var et kjekt besøk
og koret ble ønsket hjertelig tilbake.

Hva var kjekkest med turen?

“HAVANNA BADELAND” - så klart !!

SOMMERGOSPEL

På årets Sommergospel i Skudeneshavn var det en flott gjeng fra Avaldsnes og Håvik
med. Sammen med unger fra hele Karmøy dannet de et kjempekor med unger. Koret
sang sammen med artisten Bjarte Leithaug og de tre ungene hans.

Det var lett å se at dette var gøy ! Flott var det også - både for øret og øyet!!

Det er kjempekjekt å være på leir på
Stemnestaden i Grinde.

På  en av årets barneleirer var en stor
prosent av deltakerne  fra Avaldsnes og
Håvik. På leiren var det ; Masse lek,
bibelsamlinger, sang, bading,

formingsaktiviteter, kiosk( populær
aktivitet !! ),gode måltider og litt (?)
søvn.

KJEMPEKJEKT -

bli med til neste år vel !!

GRATULERER !!

”Avaldsnes Jenter 13” kan være svært så
fornøyde med seg selv etter ”Lyngdal
Cup 2001”. Jentene kom til finalen i

B-sluttspillet - de vant og kunne dermed
reise hjem med gull !!

GRATULERER !! Avaldsnes I.L. var
representert med 8 lag i cupen, det ble
derfor mye rødt og hvitt i oppmarsjen da

Lyngdal Cup startet. Helt sikkert et flott
syn for alle de fra Avaldsnes som brukte
noen av feriedagene sine i Lyngdal på
fotballcup.

S O M M E R    
Av Åse Elise Osmundsen

BARNELEIR
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På minileir er deltakerne 4-7 år og reiser
naturlig nok sammen med en voksen.
17.-19.august var det mange fra
Avaldsnes, Håvik og distriktet ellers som
var sammen på Stemnestaden.

Det er spennende  å være på leir, ja tenk,
her var det til og med skattejakt!! Oppi
skattekista lå det slikkepinner-
kjempegodt! Mange store og små var vi,
det ble masse liv og masse gøy - og
mange gode minner! Det syntes
 Astrid,Elise og Maria!

Gunnar Vistnes er en av mange fra
distriktet og landet ellers som har gode
sommerminner fra sommerens Ten-
Oase.
”Skikkelig bra !! Vel verdt 16 timer med
tog.” (en vei !!)
Gunnar synes opplegget for Ten-Oase
er veldig bra. Bibeltimene, møtene,
kveldskroene ,ja alt får en mye igjen for
å være med på. Mange nye blir kristne
– det er flott ! Han var på Ten-Oase i
fjor også og reiser gjerne igjen. Neste år
er Oase i Kristiansand – det er herved
anbefalt !!

VILLMARKSLEIR

Villmarksleir er helt topp !! Det sier
Tor-Sven Utvik og Henrik Lindtner fra
Avaldsnes. I sommer var de på
Villmarksleir, i regi av ”Nor-Misjon”, på
Eikemo i Åkrafjorden.
Teltplassen var i fjellet og for å komme
dit var det en ganske lang tur til fots.
Kameratene fra Avaldsnes er nok spreke
for tross mye opp-pakning gikk turen
veldig greit.
Mange kjekke aktiviteter fikk de være
med på og de gjorde det veldig godt i
hver sin konkurranse. Henrik vant med
den største fisken og Tor-Sven laget
finest kniv. Klart at de var fornøyde !!
Bibeltimer og matlaging ute i det fri var
også på programmet. Mange fine minner
rikere er de to- neste år reiser kanskje
du ?!

SÅ NÆR, SÅ NÆR …

Fotballguttene på ”Avaldsnes Gutter 13” fikk en flott plassering i årets
”SKAGERAK-CUP” i Fevik. Uten tap kom laget til finalen. Der ble det uavgjort og
to ekstraomganger. Så ble det hele avgjort på antall cornere, synd for Avaldsnes for
gullet som var så nær ble da til sølv. Nærmere seier går det vel ikke ann å komme ?
GRATULERER med innsatsen gutter - kjempebra !!
Vi er blitt oppfordret til å gi en TAKK til blide og dyktige ledere.Trenerene og
oppmann gjør en fantastisk jobb ! Altså en TAKK til ; Kai Nordal, Geir Hauen og
Leonard Eiriksson.

     M I N N E R...
OASE I TRONDHEIM

MINILEIR
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SPEIDERLEIR PÅ OTERTONG

Fra 28.juni til 1.juli hadde guttespeiderne i 2.Avaldsnes KFUM leir på Otertong.
Det ble en vellykket leir med alt som hører til på en skikkelig speider leir; så som
bading,fisking,kanopadling, grilling og mye annet gøy.

Middag i friluft smaker godt, så det
kommer vel med at det er rikelig med
kylling på grillen.

..og sannelig ble det middag også neste
dag!

Men selve kosen på speiderleiren er leirbålet med sang og gitarspill. Det er dette som er selve leirlivet!

Av Alf Roald Hansen
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Ungdomsarbeidet er godt i gang. Det har
vært god oppslutning både i Testimonia
og i ungdomsklubben. Mange av våre
eldste ungdommer flyttet fra bygda i
høst for å gå på skole, men nye ansikter
dukker heldigvis opp. Størsteparten av
ungdommene går nå på ungdomsskolen.
De kan begynne både i Testimonia og
ungdomsklubben fra 8.klasse av.

Vi har mye flott på programmet i høst,
men den største utfordringen ligger i et
arrangement som går av stabelen
16.november. Da skal vi ha et
storarrangement i Håvikhallen for alle
ungdommene i Haugaland krets.
Arrangementet har fått tittelen ”GOOD
NIGHT – en helaften med sang og
pysjfotball.”  I første del av kvelden
deltar alle sju korene med sang, mens de i
andre halvdel stiller med fotballag ikledd
pysj og stor heiagjeng. Arrangementet
starter kl.19 og varer til kl. 02 om natta.

Ellers fortsetter ungdomsmøtene på
Karmel ca. annenhver søndag. Mona
Dysjeland har hovedansvaret for
arrangementene, men hun har en ivrig

Bønnesamling for
menigheten !

Vi tror det er viktig at menighetens

arbeid HVER UKE blir lagt fram for Gud i
bønn. Derfor vil vi invitere alle som har
anledning, til en bønnesamling hver
mandag kl.10.00 på Karmel. Vi vet at
mange er på jobb, men kanskje er det
noen som både har anledning og som ser
det som sin oppgave å be for
menigheten. Alle aldersgrupper kan være
med på dette ! Det vil også bli gitt
anledning til å komme med personlige
bønneemner.

Vi starter opp mandag 17.september, og
håper at noen vil være sammen med oss!

Hilsen Mona og Sigrid Dysjeland.

For et fantastisk arbeid i det ”skjulte” i år etter år. En ”bakmann” av dimensjoner.
Hans arbeid har spent  fra redaktør av menighetsblad til ungdomsarbeid, og han har
konstant noe fore i menighetsarbeidet.
Rose er avlevert!

Vi gir ei rose til..

ARNOLD
HJELMÅS

Aktuelt fra ungdomsarbeidet.

gjeng med seg.

Dersom du ønsker programmet for klubb,
kor og ungdomsmøter, - da kan du

henvende deg til menighetskontoret.

S.D.

TAKK HERRE,
FOR VÅRE
UNGDOMMER OG
UNGDOMSLEDERE
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Bjarte Vikingstad
Teigedalen 21 Visnes
Født: 11.11.1967
Voksenleder i Testimonia.
Kundekonsulent i datafirmaet
InfoSynergi.
Tidligere jobbet som barne-
og ungdomsarbeider,
menighets sekretær og
misjonær.

Leif Malvin Knutsen, Håvik.
Konsernsjef, leder i diverse
styrer.

Lars Sigmund Simonsen,
Kvalavåg.
Formann i Statens veg-
vesen. Er med i kristent
arbeid i menigheten.
Medlem i menighetsrådet
1989 - 1997.

Kåre Vold, Håvik.
Sykepleier.
Har vært leder i
menighetsrådet i siste
periode.

Dagny Matland, Avaldsnes.
Gardbruker. Leder av Karmøy
bygdekvinnelag, styremedlem
i Karmøy høyre og Avaldsnes
bygdeutvalg. Er med i
grendakontaktstjenesten i
menigheten.

Turid Haugeberg, Håvik.
Arbeider i sentralbord. Har
vært med i menighetsrådet
for en del år siden. Er med
i søndagsskolearbeidet og
i misjonsforening.

Else Marie Steinkopf
Hjelmås, Avaldsnes.
Lærer. Aktiv i kor,
ungdomsarbeid og bibel-
grupper. Har sittet i
menighetsrådet som
leder for en del år siden.

Margunn Hillesland, Håvik.
Markedsfører Diplom-is,
synger i kor og er med i
bibelgruppe. Har vært med
i menightetsrådet for noen
siden.

Gudrun Drabløs Eikeset,
Avaldsnes.
Sykepleier. Har deltatt i
kristent ungdomsarbeid.

Liv Olen Skorpe Sjøen,
Håvik.
Førskolelærer. Leder
Håvik barnegospel, er
 med i Keryx og
misjonsforening.

Lovise Kvalevåg, Kvalavåg.
Renholder. Er med i
Kvalavåg musikkor og
misjonsforening.

Nils Johannes Bowitz
Øygarden, Avaldsnes.
Selvstendig
næringsdrivende,biloppretter.
Aktiv med i kristent
arbeid i en årrrekke.
Leder av KFUK/KFUM
i Avaldsnes krets

VÅRE KANDIDATER TIL MENIGH
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Stanley Skeie - Hinderaker
Leder i Avaldsnes og Håvik
KFUK/KFUM. Akiv i
menigheten i mange år.
Selvstendig næringsdrivende
i lysteknikk/utleie.

Ingeborg Hausken Skeie, Avaldsnes
 Jobber som pedagogisk
leder i Eventyrhagen barnehage

Steinar Andsnes, Håvik
Musikklærer. Svært aktiv
i arbeidet med sang og
musikk i og utenfor
menigheten

Kristian Hausken Utvik,
Avaldsnes. Leder i styret
for Karmel bedehus.
Politisk aktiv i
kommunestyre og hoved-
utvalg for skole og kultur.

Gro Torunn Hetland Utvik,
Avaldsnes
Hjemmeværende. Er med i barne-
gospel, og annet kristent arbeid.
Har vært i menighetsrådet den
siste perioden.

Arnlaug Vistnes,
Avaldsnes.
Bankfunksjonær, er
med i foreninger og
kor.

Kjell Bårdsen, Håvik.
Overingeniør i Statoil.
Interessert i friluftsliv
og idrett.

HETSRÅDSVALGET

Gaute Sanson (35), siv.ing/B.Eng.
Hons./systemutvikler, bor på Lande,
gift, 2 barn, spiller bassgitar, leder
bandet i Testimonia, varamann i
menighetsrådet 97-01, ønsker full
kirkelig likestilling mellom homofil og
heterofil legning og livsførsel.

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:
DØPTE

02.06.01

Vilde Kolle

Are Kolle

03.06.01

Lisa Jørgensen

Sigbjørn Hjelmaas

Jens William Larsen

Kristoffer Nilsen Lien

10.06.01

Kyle Thor Oseberg Smith

24.06.01

Josefine Sivertsen

Malin Hauge

Ørjan Velde

Tor Alexander Mørk Hetland

09.07.01

Guro Auestad Haavik

22.07.01

Marcus André Skårhaug Nærø

Rolf Kristian Egholm Larsen

Lars Sandhåland Østevik

29.07.01

Selma Sandhåland

VIGDE

19.05.01

Jeanette Aksnes og Arne Johan Holm

Ann Elisabeth Laksfoss Hansen og
Néstor Fernando Cardozo Diaz

25.05.01

Gro Pedersen og John-Inge
Klippenberg

26.05.01

Nancy Mannes og Arild Odland

02.06.01

Angela Beathe Halstensen og  Fredrik
Widvey

Ingunn Gravdal og Joar Kolle

09.06.01

Janne Mette Eide

Jon Morten Jørgensen

16.06.01

Jorunn Tollefsen og Arild Bakke

23.06.01

Cecilie Holden og Frode Nerli

Veslemøy Schelderup Kolstø og Kai
Preben Sæveland

Laila Janet Digernes og Svend
Anstein Høie

07.07.01

Birgitte Tyse Hansen og Anders
Klæhaug

Anne Elisabeth Eikeland og Kurt
Simonsen

14.07.01

Ellen Dorrit Petersen og Jan Eirik

Karlsen

Maria Syre og Benjamin Haldorsen

21.07.01

Renate Løbø og Bjørn Gunnar
Håstø

Anne Ahlsen og Trond Sørhus

28.07.01

Ellen Andersen og Johnny Arne
Tvergrov

04.08.01

Anne-Lene Lilleaas og Nils Petter
Oveland

11.08.01

Siri Saltnes og Jarle Haaland

Merete Steinsvik Eide og Lorentz
Johannessen

18.08.01

Tina Andreassen og Hans Arne
Haugland

Kirsten Louise Bolstad og Tor
Arthur Halvorsen

25.08.01

Mette Lütcherath og  Jan Kåre

Helgeland

DØDE

16.05.01 Ragnar Magnus Skjold
Kjærland

24.05.01 Johannes Kielland

31.05.01 Sofie Lokna

26.05.01 Ellen Malene Langåker

22.06.01 Therese Albertine

 Meland

28.06.01 Fredrik Kolstø

28.06.01 Lene Jakobsen

05.08.01

Øyvind Sundfør

19.08.01

Dina Marie Callaghan

Ken André Bore

Leonel Giovanni Martinez Ayca

Maria Milagro Martinez Ipenza

26.08.01

Johan Tyse Kvalevaag

STADFESTELSE AV DÅP

29.07.01

Helene Hagen
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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

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

Søndag 14.10.01

19.s.e.pinse

Søndagsskolens dag

Familiegudstjeneste kl.11

Spr. Arne Haug

Owen Austevik

Offer til søndagsskolekretsen

Søndag 21.10.01

20.s.e.pinse

Ung messe kl.11. På Karmel

Kateket Sigrid Dysjeland

Diakoniarb. Eldbjørg Andreassen

Nattverd

Offer til menighetsarbeidet

Kirkekaffe

Søndag 28.10.01

Bots- og bededag

Gudstjeneste kl.11

Spr. Arne Haug

Søndag 04.11.01

Allehelgensdag

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Karl Wikse

Diakoniarb. Eldbjørg Andreassen

Pårørende innbudt

Dåp

Offer til De fire Diakoniinstitusjoner

Søndag 11.11.01

23.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Kateket Sigrid Dysjeland

5.klassingene får Bibel

Offer til Kristent pedagogisk forbund

Søndag 18.11.01

24.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Diakoniarb. Eldbjørg Andreassen

Nattverd

Offer til Blå Kors Norge

Kirkekaffe

Søndag 25.11.01

Siste s. i  kirkeåret

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Karl Wikse

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

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

HELE VEIEN

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

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

Røkleiv - 4262 Avaldsnes

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

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



16

 VÅRE SPEIDERJENTER
AVALDSNES 1.KFUK

Vi startet  med 20 jenter. I år har
speideren hatt 3 jenter som har vært i
praksis. Disse har gjennomført Ledere i
Vekst kurs (LIV). Takk til Kristin
Breivik, Gry Heidi Kolstø og Henriette
Aadland!

Aktivitetene har vært mange i løpet av
høsten og vinteren. Vi har vært endel
ute, da spesielt på Bukkøy, som er en
perle i naturen for speidere og mange
andre. 23 - 24 februar dro 16 speidere
med 4 ledere til Kringsjå hytta. Vi fikk
masse snø - og da ble aktiviteten: " å
lage snømann". Mange gode resultater
som bildet viser. Håper dere har hatt en
god sommer og takk for denne
sesongen!

      Av Inger Johanne Stakkestad

Avaldsnes  og Håvik KFUK-KFUM består av
Håvik barnegospel, Meisene, KFUK speiderne, Ulvungene, KFUM

speiderne, Roverne, Avaldsnes Ungdomsklubb og Testimonia Ten Sing.

ÄÄÄÄÄ  Husk BASAREN vår !
HÅVIK BEDEHUS   tirsdag 23. oktober kl. 17.30

KARMEL UNGDOMS- og BEDEHUS   onsdag 24. oktober kl. 17.30
Det blir loddsalg og trekninger av smågevinster begge dagene. Trekning av

hovedgevinstene foregår på Karmel bedehus onsdag 24. oktober.

Gevinster mottas med takk !

Gevinster, gjerne hjemmelaget, kan leveres til Sigrun Ebne 52 84 26 89 eller til
Anne Turid Kolstø 52 84 20 16, helst innen 05. oktober.

Dette er hovedinntektskilden til hovedforeningen. Midlene som kommer
inn ved basarene våre blir blant annet brukt til husleie for avdelingene,
leder- og kursstøtte, fellesarrangement og Barne- og ungdomssekretær.

VI ØVI ØVI ØVI ØVI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN !

ÄÄÄÄÄ


