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FRILUFTSGUDSTJENESTE I
FRANZEHAGEN

Det ble noen spennende timer før friluftsgudstjenesten skulle starte i 
Franzehagen søndag 1.september. Det striregnet om natten og i 

morgentimene, men bildene taler vel for seg selv......
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as KARMØY TRYKKERI
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AVALDSNES 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
Åse Elise Osmundsen

Alf Roald Hansen
Kåre Vold

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

Administrativ leder:
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

ndakt

Husker du alle måltider du har spist?

For mange år siden var det et leserinnlegg i en engelsk avis:  
“Herr Redaktør.  Jeg skjønner at prester legger ned masse arbeid i sine prekener, og jeg har deltatt i gustjenester 
i 30 år og har hørt 3000 prekener., men jeg kan ikke huske en eneste!  Bruker presten sin tid rett?  Kunne ikke 
tiden brukes til noe mer nyttig?”
Det ble debatt i avisen for og imot prekener i fl ere uker, inntil et nytt innlegg satte en stopper for debatten:
“Jeg har vært gift i 30 år.  Spist 30 000 måltider, og kan ikke huske akkurat menyen for noen av disse målti-
dene.  Likevel har jeg fått næring fra hvert eneste måltid.  Uten disse måltidene hadde jeg sultet i hjel.”
Er det noen vits å høre kristen forkynnelse?  Trenger vi andakter?  Har vi nytte av å høre Guds ord i radioen?  
Har vi nytte av andaktsbøker? Ikke hvis meningen er at vi skal huske alt vi leser.  Men er ordet fra det høye 
som en himmelsk mat, så trenger vi næring hver dag.
“Syng for Herren, all jorden!  Forkynn fra dag til dag hans frelse!” sa Kong David.
Fra dag til dag trenger vi forkynnelse og mat for sjelen, selv om vi glemmer menyen etter hvert.  Maten gjør 
oss godt, selv om den ikke alltid er spennende og ny.

Kåre Vold har skrevet andakten denne gang. 
Har er som kjent formann i menighetsrådet, og 
er vårt nye medlem i redaksjonskomiteen.
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Anne Netland (33) heter hun som er vikarprest i Avaldsnes for tida, og 
fram til nyttår er det altså hun som skal ha ansvaret når den faste sok ne -
pres ten, Arne Haug, er borte.

Anne er vaskekte avaldsnesbu, født og oppvokst på Visnesgarden. Rik-
tignok har hun fartet litt rundt i verden i forbindelse med utdannelse og 
jobb, men nå er hun tilbake til utgangspunktet i Visnes igjen.

Som nyordinert prest, drog hun og mannen, Bjarte Vikingstad, til Bra-
sil hvor de var utsendinger for Ungdomsmisjonen KFUK-KFUM. I 
seks år arbeidet Anne som prest i den lutherske kirken i Brasil. Barna, 
Anund (6) og Marta (4), ble født i løpet av denne perioden. For snart 
to år siden var familien tilbake i Norge. Det siste året har Anne vært i 
permisjon etter at Elise (1) ble født. Vikariatet i Avaldsnes, er den første 
jobben Anne har som prest i Norge etter at hun ble ordinert.

På spørsmål om hvordan det føles å være prest i hjembygda si, svarer 
hun at hun foreløpig har kun positive erfaringer med det. Det er jo stort 
sett en fordel å kjenne til folk og forhold når en skal jobbe som prest. 
Samtidig har hun bodd såpass mange år borte fra Avaldsnes, at hun 
også har fått noe av den avstanden som kan være god å ha når en kom-
mer hjem igjen, sier hun. Jeg håper at jeg med mine impulser fra fjerne 
him mel strøk blandet med kjennskap til ”Avaldsnes-kulturen” kan være 
med på å berike Avaldsnes menighet, sier Anne Netland. 

Menighetsrådet har vedtatt å lage en menighetsprofi l.  Denne skal så danne grunnlag for tiltak som vi ønsker skal gi vekst og ut-
vikling i Avaldsnes Menighet.  Metodikken er utført i mer enn 1000 menigheter i 32 land og baserer seg på vitenskapelige metoder.
Hva betyr kirkevekst?  Se på illustrasjonen:  Ei vogn med fi rkantede hjul, fullastet med runde, perfekte hjul.  Vogna blir trukket og 
skubbet av to personer som sikkert gjør en helhjertet innsats, men jobben er trøttende, treg og frus tre ren de.  Menigheten beveger 
seg fremover, men det går langsomt.  Hvorfor er det slik?

Menighetsprofi len blir utført av prest og 30 aktive 
 menighetsmedlemmer. det fylles ut et skjema med 92 
avkryssingsspørsmål. Menighetsmedlemmene skal 
oppfylle følgende kriterier:
1. Aktive kirkemedlemmer
2. Har en oppgave i menigheten
3. Er med i en gruppe ( bibelgruppe, husfelleskap)
Menighetsrådet plukker ut 30 medlemmer som fyller disse
 kriteriene.
Veileder blir tidligere misjonsprest, nå sykehusprest
 Kåre Smidt Hegeland som bor i Toridal.
Menighetsprofi len tas i september.
Menighetsrådet og stab skal ha forelesning av veileder og legge 
opp den videre prosess på weekend i oktober.

KIRKEVEKST
Av Kåre Vold

VIKARPRESTEN VÅR

               Anne Netland, vaskeekte avaldsnes-
bu, oppvokst på Visnesgarden og  

søndagsskolen
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BEDEHUSKRETSENE INFORMERER
Karmel Bedehus     Kvalavåg Bedehus

Søndagsskole hver søndag kl. 11.00

Håvik Bedehus
Sep.22: Bedehusmøte kl.19.30
Okt.02 - 06: Møteuke v/ Martin Omdahl,
     møtene starter kl.19.30
Okt.06: Søndagskafe kl.16.00
Okt.13: Søndagsskole - ettermiddag
   kl.17.00
Okt.20: Tibetmisjonen kl.19.30
Okt.22: Oppstartsmøte for møteuken
   v/Klaus Muff kl.19.30
Okt.27: Avslutningsmøte i kirken
   kl.19.30
Nov.03: Søndagskafe kl.16.00
Nov.10: Bedehusmøte, Keryx kl.19.30
Nov.17: Israelsmisjonen kl.19.30
Nov.24: Misjonssambandet kl.19.30
Des.01: NMS  kl.19.30

    Visnes bedehus 
Faste møter hver 1 - 3 og 4 onsd. kl.19.30
Bedehusbasaren: 25.september    kl.19.00
Okt.12: Bygdedag for bedehuset kl 15.00
             Se nærmere oppslag!
Okt.23: Møteuke v/Klaus Muff   kl.19.30
Søndagsskole hver søndag      kl. 11.00

Okt.02: Barneforening  kl.17.30
Okt.02: Normisjon på Sund kl.19.30
Okt.03: Norm. Kvalavåg  kl.1930
Okt.04: Norm. på Sund  kl.19.30
Okt.06: Familiemøte  kl.16.00
 Familekoret fra Åkra deltar 
Okt.22-27: Møteuke med Klaus Muff, der 
møtet i kvalavåg er den25  kl.19.30
Nov.01: NLM v/Nils D.Holte og venner
               fra ABR  kl.1930
Nov.03. NLM   kl.19.30
Nov.06: Barneforening  kl.17.30
Nov.21: Barneforeningen  har basar
    kl.18.00

              

Sep.26: Møte  kl.1930
Okt.03: Misjonssambandet kl.19.30
Okt.10: Norsk Gideon kl.19.30
Okt.17: KFUM/KFUK basar kl.19.30
Okt.24: Møteuke Klaus Muff kl.19.30
Okt.31: Møte  kl.19.30
Nov.07: Israelsmisjonen kl.19.30
Nov.14: Møte v/Arne Haug| kl.19.30

Før i tiden var det bare gamle folk 
som fylte 60.  Nå gjør forsyne meg 
ungdommen det også !
Vi gratulerer Palmer hjerteligst 
med vel overstått 60 årsdag, som 
var den 31. august!  

GRATULASJONER TIL 
PALMER !!!!!

Friluftsgudstjeneste i Franzehagen

Det var Anne Netland som var 
friluftsprest, og hele arrangemen-
tet var tilrettelagt av Avaldsnes og 
Håvik KFUM/KFUK. De var nok 
like spente som oss andre da de 

våknet om morgenen. De klarte 
jobben meget godt, både med hen-
syn til lyd og rammen rundt.
Etterpå var det kaker og kaffe å få 
kjøpt, samt leker for barna.

OLAVSDAGENE 2002 åpnet 
med en konsert med Gunstein 
Draugedalen, sang og Stein 
Johannes Kolnes, piano/orgel. 
Det ble en vellykket  konsert. 
Programmet var kjente og kjære 
sanger for de fleste av de 130 
som var til stede og de fikk være 
med å synge  på flere av dem. 
Draugedalen fikk  en meget 
god kontakt med tilhørerne. 
Det var trist at seminaret med 

Sigvald Tveit om salmedikteren 
Landstad måtte gå ut p.g.a. for få 
påmeldinger. Temaet var aktuelt 
nok, siden  det er 200 år siden 
Landstad ble født. Den siste kon-
serten ble noe amputert siden 
Isa Katharina Gericke hadde 
sykdomsforfall, men Sveinung Bjel-
land tok en helaftens pianokonsert 
på strak arm. Det er den første 
rene pianokonsert som er blitt 

holdt her i kirken og den var im-
ponerende bra.Pilegrimsmarsjen 
gikk som planlagt i en helt ny rute, 
fra Olavskjelda på Torvastad til 
Olsokmesse i Olavskirken. Det var 
ganske mange som gikk - vel 50 
stk.- og været var fint, så den blir 
nok gjentatt neste år.

Fra Olavsdagene
Av Palmer Vistnes
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Vi gir ei rose til..

for hennes kjempeflotte 
innsats i Håvik Barnegospel 
gjennom snart 13 år - 
det er like lenge som koret har 
eksistert det... 
 
Det er helt klart verdt en 
STOOOR TAKK og ei rose !

Orientering til eventuelt interesserte 
om en diakoniarbeiders krumspring.

Jeg har spilt mye Yatzy i sommer. Da 
kan vi velge ”Rett fram” – begynne 
øverst og notere poengene etter tur. El-
ler ”Hulter til bulter” – og satse på det 
som ser lovende ut, selv om det ikke 
alltid slår til!
Jeg tror nok jeg er en ”Hulter til bul-
ter” - type: Det har ikke alltid gått i 
rett linje, og 25-årsgave for lang og tro 
tjeneste får jeg ikke. Men jeg har til 
gjengjeld fått en del utfordringer jeg 
har vært glad for, og en av dem er jeg 
midt oppi  nå. Siden den fører til et 
lengre fravær i menighetsjobben, synes 
jeg det er greit at dere vet hvorfor.
Etter forholdsvis kort tid som diako-
niarbeider i Avaldsnes, ble jeg klar 
over at oppgaver knyttet til bl.a. gud-
stjenester, lå mitt hjerte nærmest. I det 
arbeidet vi hadde påbegynt – om å bli 
mer bevisst egne nådegaver og tjene 
Herren med GLEDE -  opplevde jeg 
sterkt at dette også gjaldt meg. Og at 
jeg ønsket å ta det på alvor.
 For 3 år siden innførte Kirkerådet en 
ordning som gjør det mulig for ikke-
teologer å bli prest. Jeg valgte å søke 
– via biskopen og med støtte av vår 
felles prest Arne.   
Signalene jeg fi kk var positive, men jeg 
måtte regne med at det tok tid.

I februar i år ble imidlertid min søknad 
sendt fra biskopen til Kirkerådet. I 

mars ble jeg innkalt til Oslo til intervju, 
og dagen etter var jeg godkjent. Følgende 
eksempel er muligens litt uærbødig, men da 
jeg skulle ta den telefonsamtalen som ville 
fortelle meg om jeg hadde fått ja eller nei, 
tror jeg følelsene lignet på dem et par må 
ha når de tar en graviditetstest: Blir fargen 
blå nå, så skal vi ”plutselig” bli foreldre…!
Fra å ha ventet i 3 år, luktet det plutselig 
nesten svidd i svingene.
I april godkjent studieplass på Misjonshøg-
skolen, i mai institusjonspraksis på Haug-
esund sjukehus (en fi n opplevelse og erfar-
ing!), og nå studier på heltid – fram til jul.
Jeg skal altså ta siste del av praktikum i 
høst – deretter vil jeg være klar for ordi-
nasjon så snart jeg har en stilling å gå inn i. 
Hvor og hvordan den blir, og hva som even-
tuelt skjer med diakoniarbeider-jobben, vet 
jeg ikke nå.  Men alt i denne prosessen har 
lagt seg til rette i rett tid, og jeg tror Gud 
praktiserer ”fullført saksbehandling”.   
Noen har for øvrig spurt om jeg blir en 
slags ”lettprest” med begrensede fullmak-
ter. Svaret er at jeg kanskje ikke kan bli 
feltprest, men ellers er alle muligheter åpne 
– sjømannsprest, sokneprest, biskop -.hulter 
til bulter!!    

Til slutt benytter jeg anledningen til å takke 
alle som har bedt for meg og vist omtanke 
mens jeg har vært sykemeldt. Min ødelagte 
arm kommer jeg til å måtte ta med meg 
videre, men det har fulgt mye velsignelse 
med på kjøpet!

Og: Har du lest og fulgt med helt hit, er 
du en sann venn – velkommen til ordi-
nasjonsgudstjenesten!
                                                                  
                                          Eldbjørg

Et lite  PS  til ALLE  frivillige medar-
beidere:  Vi sees på takkefesten 10. no-
vember- den vil ikke denne studenten gå 
glipp av.   

  HA EN RIK OG GOD HØST!

RETT FRAM ELLER HULTER TIL BULTER?

H U S K !

Åse Rasmussen
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BURSDAGSFEST
“Gutter 13” fra Avaldsnes idrettslag 
var i sommer deltakere på “Bø-cup” i 
Telemark. Innsatsen var det ikke noe 
å si på, heller ikke på resultatet. Laget 
kom nemlig til semifinalen, heiet frem 
av sine egne “duskedamer”. “Duskeg-
jengen” består av ivrige foreldre med 
hjemmelagede “dusker”, laget av røde 
og hvite plastposer. Egne kampsanger 
hører også til under lagets kamper, 
innsatsen på sidelinja er upåklagelig!
Å reise på fotball-cup er så mye mer enn 
bare fotballkamper. Det sosiale er minst 
like viktig. En entusiastisk mor forteller 

"DUSKEDAMER" OG STOR
STEMNING!!

med iver om gleden over å være 
med. “Det er kjempegøy!” Grillfest 
og langbord hører med.
Samholdet i laget er flott og forel-
dregjengen er stor. Alle er med. 
De fleste legger en av ferieukene 
sine til ungenes fotball-cup. 
Planen for neste sommer er aller-
ede klar; da blir det fotballtur til 
Sverige. 
Vi GRATULERER med super 

innsats og ønsker lykke til videre 
for de røde og hvite.
        HEIA AVALDSNES !!

Avaldsnes sitt “Jenter 14” kom helt til 
finalen i årets “Lyngdal-cup”. 
Jentene sin flotte innsats ble altså 
belønnet med sølvplass. Vi stiller  oss 
i rekken av gratulanter - kjempebra 
jenter !! Avaldsnes idrettslag sine 
røde og hvite farger var sterkt domi-
nerende under oppmarsjen. Her var 
det mange flinke fotballjenter og gut-
ter.
Det var nok mange som var stolte 
over å tilhøre et så flott og stort idrett-
slag. 
Fotballgleden og innsatsen var stor 
under hele cupen, både på banen og 
på sidelinja. Foreldregjengen  var stor 
og gjorde det de kunne for å heie sine 
fram. En av foreldrene som var med, 
og som vi har snakket med, har bare 
godord om fotballcupen i Lyngdal. 

SØLV I "LYNGDALCUP"
- GRATULERER!

KFUM- OG KFUK-SPE
SLEIR I VA

SOMMERMI

I tiden 29. juni til 6. juli var 7.000 
KFUM- OG KFUK-speidere samlet 
til landsleir i Valebø i Telemark.  
Også speiderne i Avaldsnes var 
representert på landsleiren.  Guttes-
peiderne dro av gårde med 12 spei-

Fortsettes neste side

Fortsettes neste side
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Åtte år på rad har Avaldsnes vært representert 
(med to eller flere familier) på Navigatørene sin 
familieleir på Birkeland folkehøyskole i Aust-
Ager. Barne-og ungdomsarbeidet på leiren er 
helt fantastisk, barna stortrives!
Vi voksne har vært sammen om ulike temaer 
disse årene. Det har vært om; barneoppdra-
gelse, ekteskapet, familieliv, livet med Jesus. 
Alt dette kombinert med fritid, ferieliv og et godt 
kristent fellesskap, der store og små blir sett og 
tatt vare på. En flott måte å feriere på!!
Vil dere være med i juni 2003 ? 
Kontakt gjerne Gro-Torunn Utvik for mer infor-
masjon. Tlf.52842601

SOMMER = FAMILIELEIR
av Gro-Torunn Utvik

Å være på “minileir” det er kjempegøy !! Det var en hel gjeng fra 
Håvik/ Avaldsnes på Stemnestaden i Grinde under en av Nor-mis-
jon sine “mini-leirer” i år. Deltakerne på “mini-leir” er mellom 4-7 
år og da er selvfølgelig en voksen med. På leiren i år lærte vi om 
Gideon. Det var kjempespennende med både dramatisering og for-
telling. Vi fikk være sammen med Gideon “helt på skikkelig”. Kjekt 
og lærerikt!  På leir er det mye sang, lek og kos. Der er det godt å 
være for både store og små. Du kan jo bli med til neste år ?!

DET ER TOPP Å REISE 
PÅ LEIR !!

PEIDERNES LAND-
VALEBØ

MINNER  Av Åse Osmundsen

dergutter og 5 ledere.  Jentespeiderne var 6 i 
tallet og 3 ledere.  Alle har de nok fått ufor-
glemmelige minner med seg fra landsleiren.  
Menighetsbladet bringer med disse bildene 
noen glimt fra leiren og ønsker samtidig 
lykke til med speiderarbeidet videre fram 
mot neste landsleir i 2006!

“Det var helt topp !! Veldig kjekt å få være med. Det er bare å 
gi massevis av ros til både “Lyngdalcup” og ikke minst til AIL. 
AIL er et virkelig bra idrettslag -  der er det mange som gjør 
en fantastisk jobb.” Vi gratulerer “Jenter 14” og alle de andre 
lagene med kjempefin innsats og ønsker AIL lykke til videre 
med det viktige arbeidet !!

Sølv i Lyngdalcup......

Fortsatt fra forrige side
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I vinter gikk jeg med en ønskedrøm 
om å kunne starte med KRIK-arbeid 
i menigheten. (KRIK betyr «Kristen 
idrettskontakt»). Jeg trodde egentlig 
mulighetene var små. Men jeg tok det 
opp på et møte i det nye ungdoms- og 
undervisningsutvalget. De tente på ideen, 
og dermed var snøballen begynt å rulle. 
Uten å være helt sikker på om vi hadde 
nok folk, søkte jeg likevel om å få leie 
Håvikhallen en kveld i uka. Selv om 
søknadsfristen var gått ut, fi kk vi hele 
hallen på tirsdagskveldene!! Vi var på 
jakt etter en leder, og vi fant henne! Ma-
lin Skeie sa ja med en gang da hun ble 
spurt. Dessuten har vi fått fantastisk god 
drahjelp fra KRIK Vea, med Ole Christian 
Skår i spissen.

Årets konfi rmanter fi kk dermed enda et 
alternativ å velge mellom, nemlig det å bli 
KRIK-konfi rmant. Og det er 23 konf. som 
har valgt dette alternativet.
I skrivende stund har vi bare hatt en tren-
ing, men jeg tror alle koste seg skikkelig. 
KRIK er IKKE konkurranseidrett, - det 

KRIK - Et nytt  tilbud til ungdom i menigheten !!

skal først og fremst være moro å bruke 
kroppen og vi er borti mange forskjellige 
idretter. Dette er et tilbud til ALLE ung-
dommer fra 9.klasse og oppover.

Stikkord for KRIK er idrett og Jesus. 
Andakten på treningene står veldig sen-
tralt. KRIK er en landsdekkende organ-

isasjon som tilbyr  mange fl otte leirer 
og turer, som vi håper våre medlemmer 
etter hvert vil benytte seg av.

Har du lyst til å være med i KRIK, så 
kan du møte opp på tirsdagskveldene i 
Håvikhallen. Lurer du på noe mer: Ta 
kontakt med noen i styret. Utenom Ma-
lin er det Elfrid Knutsen, Ingeborg H. 
Skeie og meg. 

Til dere voksne i menigheten vil jeg si: 
Vær med og be for KRIK og de som går 
der!

 Av Sigrid Dysjeland 

Det er godt med en hvilepause, mellom id-
rettsøktene og bibeltimene

Kunngjøring – Kunngjøring – Kunngjøring – Kunngjøring – Kunngjøring 

SØNDAGSKAFÉ PÅ HÅVIK.
Fra høsten av vil det bli startet søndagskafé på Håvik Bedehus.  Dette er tenkt slik at første søndagen i 
måneden kan bygdafolk treffes i det fl otte, nyopp-pussede lokalet i bedehusets underetasje fra klokka 16.00.  
Kafédriften vil bli svært enkel med salg av kaffe, saft og vafl er.  Driften vil bli gjort på dugnad av folk fra 
bibelgruppene og andre medhjelpere.  
Det er alltid spennende med noe nytt; og dette er nytt på Håvik!  Tanken er at etter søndagsturen i skog og 
mark eller langs veien, kan dette være et treffsted hvor ettermiddagskaffen kan nytes, og praten kan gå mellom 
kjente i uformelle former.  
Oppstart var søndag 1. september; så når dette leses er den første kafe-dagen alt over.  Men det kommer nye 
sjanser til å besøke kafeen i bedehuskjelleren; nærmere bestemt 6. oktober og 3. november.  Åpningstid er fra 
16.00 og utover.  Så kan den enkelte komme når det måtte passe.  

                                                                                                              Vel møtt! – 

I styret er Malin Skeie, Elfrid Knutsen, 
Ingeborg H. Skeie og Sigrid Dysjeland
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 Blad nr.5 -2002
24.sept.kl.20.00: 
Red.møte
13.okt: Siste frist for stoff

04.nov:I POSTEN

                                                                  

Eg tenkjer særleg på det å ”ta seg av” dei som fl ytter til oss; anten dei 
kjem frå utlandet eller frå ein annan stad i Norge.  Det er tøft nok å kome 
som ny i eit bustadfelt.  Familie og vener er langt vekke frå ein, og ein 
saknar fellesskap med andre.

Mi erfaring er at me ofte er redde for å vera først ute med å ta kontakt; 
redde for å trengja oss på, redde for kva svar me får osb.  Eg kjenner på 
dette sjølv óg.  Likevel har eg etterkvart fått erfare at frykta er ugrunna!  
For kven blir ikkje glad når ein får besøk?  Kven blir ikkje glad når ein 
blir beden i selskap?  Kven blir ikkje glad når nokon ser ein og er inter-
essert i å ha kontakt?

Eg hadde ei fl ott oppleving 17. mai i år.  Me var så heldige å ha besøk av 
3 familiar; den eine gode vener som er hos oss ofte, dei 2 andre familiar 
som me ikkje kjende; berre visste av.  Dei er langt heimanfrå utan fami-
lie i nærleiken.  Høgtider er vel det tristaste ein har åleine.  Ein er vel 
aldri så einsam som i ei mengd av ukjende folk!

Oppmodinga mi til oss alle blir :  Våg å ta kontakt med nye folk!  Slikt 
blir ein rik av!

Det er vel unødvendig å seie det, men 17. mai 2002 er den fl ottaste nas-
jonaldagen eg  har hatt!

I TENKEBOKSEN
Av
Liv Olén Skorpe Sjøen

Gode naboar – 
   ER KJEKT Å HA !

      - Er me det ?! 

Utskifting av grendakontakter
Våre ca. 70 grendakontakter er en stabil gjeng som gjør en god og viktig 

jobb. Men litt utskifting blir det, og her er endringene:
Nye grendakontakter: Har erstattet -  for område:
Åse Elise Osmundsen  Else Linda Brandtzæg  - Vågetunet
Gerd Opsahl   Kristine Lande       -      Ryggeveien
Liv Syre   Helga Bjørnberg       -   Veldetun
Leikny Østevik  Karen Alise Bygnes  -   Bygnes
Inger Johanne Sørbø  Ruth Vigdis Sørbø -      Gamle Dalen

Takk for innsatsen     - og velkommen på laget!

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

HUSK KIRKESKYSS:                  
TELEFON: 

52 84 22 17
RING MELLOM

 KL.10.00 OG 10.15

Søndag 29.09.02
19.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Lars Sigmund Simonsen

Offer til Blå Kors Norge

Søndag 06.10.02
20.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Spr. Arne Haug

Dåp

50-årskonfi rmantene innbudt

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 13.10.02
21.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.11

Prost Per A. Nordbø

Nattverd

Offer til høgskolenDronning Mauds 

Minne

Søndag 20.10.02
22. s. e. pinse

Søndagsskolens dag

Familiegudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Dåp                          

Avaldsnes kirkes barnekor

Offer til  søndagsskolekretsen

Kirkekaffe

Søndag 27.10.02
Bots- og bededag

Gudstjeneste kl.11

Spr. Arne Haug                    

Ikke offer

Søndag 27.10.02
Bots- og bededag

Avslutningsmøte for NMS mø-

teuke kl.19.30

Søndag 03.11.02
Allehelgensdag

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Offer til De 4 Diakoniinstitus-

joner

Pårørende innbudt

Søndag 10.11.02
25.s.e. pinse

Magne Nygård

Offer til menighetsarbeidet i 

Avaldsnes 

Søndag 17.11.02
26.s.e. pinse

Spr. Arne Haug

Kat. Sigrid Dysjeland

Witness!!

5.klassingene får Bibel

Offer til Kristent Pedagogisk 

Forbund

Kirkekaffe

Søndag 24.11.02
Siste s. i kirkeåret

Ung messe kl.11 på Karmel

Vikarprest Anne Netland

Nattverd

Testiomonia

Offer til menighetsarbeidet i 

Avaldsnes 

MENIGHETSRÅDETS MØTEPLAN 2002:
4.september, 16.oktober, 13. november, 
4.desember. Møtene er på menighetskontoret 
kl.19.30, og interesserte kan ta kontakt med 
kontoret for utlevering av sakspapirer.
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FA MI LI EN YTT:

DØPTE

09.06.02

Cathrine Langaker

Christoffer Thuestad

23.06.02

Mathilde Elizabeth Vinnes Nilssen

Alida Vika Helmersen

Helene Snørteland Jakobsen

Lars Vermundsen

06.07.02

Selina Marie Risdal

07.07.02

Maja Rørvik Danielsen

Aleksander Rørvik Ellingbø

04.08.02

Marius Hamann Tangen

Henriette Sandslett Sund

Tom  André Johansen

Jonas Mælen

18.08.02

Thom Robert Kroken Næsse

VIELSER

08.06.02

Britt Heidi Johannessen og Frode Vangdal

Klara Marie Rasmussen og Kenneth André 

Nordhus

22.06.02

Marianne Hauge og Roar Wennersberg

29.06.02

Elisabeth Espeset og Jan Tore Langlo Hamnøy

Anita Mackay Kristensen og Morten Vikingstad

Mary Ann Hjelmaas og Per-Kristian Fure

06.07.02

Sandra Mannes og Svein Helge Risdal

Gunn Synnøve Bauge og David Gaupås

20.07.02

Beate Kjersti Pedersen og Hans Ove Ange-

lund

Miriam Haavik og Torgeir Hjelle

Sølvi Karin Høgemark og Atle Hodne

27.07.02

Elisabeth Mathiassen og Stig Laksfoss 

Hansen

03.08.02

Laila Jensvoll og Ole Harald Johnsen

10.08.02

May Bodil Vea og Sveinung Møgster

May Sølvi Bårdsen og Odd Terje Stangeland

17.08.02

Ingvill Skår og Ole Damm Kvilhaug

Anne-Beth Bårdsen og Trond Gudevold

24.08.02

Linda Thorsen og Dan Osnes

Evy Kristiansen og Karl Børge Ask

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT 

EKTESKAP

03.08.02

Heidi-Anita Haugslien Bjelland og Erling 

Revheim

DØDE

08.06.02 Jan-Arvid Sommersel

11.06.02 Martin Meltvik

26.06.02 Marie Kristine Sletten

02.07.02 Magnus Vaage

20.07.02 Olga Skogen

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

Sigurd Johan Mevik

Ledig annonseplass
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Testimonia 
er igang!

Nå er øvelsene startet opp igjen 
for Testimonia, og har du lyst å 
være med er det bare å henge seg 
på så snart som mulig.
Jo snarere du melder deg på 
jo  snarere får du oppleve en fi n 
ungdomstid sammen med masse 
kjekke ungdommer!

SAMVITTIGHETEN 

Veronica snappet tohundrelappen 
som lå i lommeboka. Hun viftet 
med den og så triumferende på 
de andre som satt på krakken.
- Nå kan vi kjøpe oss noe godt. 
Hun brettet pengeseddelen pent 
sammen og stakk den i lomma.
Linn og Beate tittet på den tom-
me lommeboka som lå i fanget 
til Veronica. - Kan vi bare ta 
pengene? hvisket Beate, - vi må 
vel levere den tilbake?
Veronica lo og kastet den tomme 
lommeboka. Den landet under 
den nærmeste busken. - Vi må ha 
fi nnerlønn, sa hun, - alle får det. 
Hvis man ikke får det, må man 
ta det selv.  Det var søndag etter-

middag. Beate og
Linn satt på krakken i
parken sammen med 
Vilde og Veronica.
Det var gøy å være
sammen med de store
jentene. Det var Beate
som hadde funnet
lommeboka. Den
hadde ligget i gresset
utenfor veien.
-Tohundre kroner,
sa Vilde, - det blir

femti på hver. Vi kan få mye godt 
for de pengene. Hva 
skal vi kjøpe?
-Se hvem som kommer 
der, avbrøt Vilde. Alles
øyne fulgte fi ngeren 
hennes.
- Aha, sa Veronica, - det
er den dumme Knut
Sørensen. Han som tror
han er så kul. Knut 
bodde
i samme gate som 
Beate.
Han var et par år eldre
ennn jentene. Det var
ikke alle som likte ham,
for han skulle alltid tøffe

seg. Beate la merke til at han var 
trist.
- Hei, sa han og stoppet sykkelen
foran dem, - jeg har mistet 
lomme-
boka mi. Har dere sett den?
Beate skvatt til. Da var det lom-
meboka til Knut Sørensen de
hadde funnet. Hun pustet lettet ut. 
Nå kunne han få igjen pengene 
sine.
Veronica så på Knut og satte opp
en viktig  mine.
- Lommebok? sa hun, og lot som 
om hun ikke skjønte noen ting...

          Fortsettes i neste nummer!

Fra barneboka Småtroll i farta av Britt-Venke Oldebråten
Med tillatelse fra  Norsk Bokforlag A/S

Avaldsnes   12 13.09.02, 10:14:48
Process Cyan Process Magenta Process Yellow Process Black


