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ndakten Stemme for de stemmeløse

For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Under-
fulle er dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du
så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Gud,
hvor høye dine tanker er, hvor veldig summen av dem! Vil jeg telle dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig med det, er jeg
ennå hos deg. (Salme 139,13-18)
”Samfunnet skal så langt råd er sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Som et ledd i dette arbeidet skal samfunnet sørge
for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, for derved å
skape en ansvarsbevisst holdning til disse spørsmål slik at antallet svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.”

Fine ord. Slik lyder altså første paragraf i ”Lov om svangerskapsavbrudd”, populært kalt ”abortloven”. Antallet svangerskapsav-
brudd bør bli lavest mulig, står det. Jeg regner med at 99,9% av norges befolkning er enig i dette. Dermed virker det forståelig nok å
ha dette med i loven. Imidlertid tviler jeg på at det er 99,9% som forstår hvordan første paragraf harmonerer med resten av loven.

Men hva er det egentlig den siterte paragrafen sier?? Vi prøver oss på nytt med min egen ”kortversjon”: Som et ledd i arbeidet med å
sikre barn en trygg oppvekst, skal samfunnet sørge for etisk veiledning, for å skape en ansvarsbevisst holdning til seksual- og
samlivsspørsmål, slik at antallet svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.

Men kan man si at et barn får en trygg oppvekst selv om antall svangerskapsavbrudd er lavt? Kun dersom selve
”svangerskapsproduktet”, altså fosteret, defineres som et barn, og dermed som et menneske. Eller for å si det med andre ord: Dersom
”oppveksten” starter med befruktningen. Konklusjonen her bør altså bli at implisitt i abortloven ligger det at et foster har
menneskeverd.

Hvor blir det av rettssikkerheten til disse barna? Hvem taler deres sak?

Er dette egentlig noen andakt, lurer du kanskje. -Eller er det kun et forsinket og dårlig skjult innlegg i valgkampen? Det er forsåvidt
likegyldig hva man velger å kalle dette, men en vanlig definisjon av en andakt er ”en kort tale med utgangspunkt i en bibeltekst”. Så
slik sett faller det hvertfall inn under den kategorien.

Slik jeg ser det er noe av menighetens viktigste oppgave å kjempe for de svakeste, å være ”en stemme for de stemmeløse”. Måtte
drivkraften vår i denne kampen være kjærlighet og ikke fordømmelse.

Herre, reis deg! Gud, løft din hånd, glem ikke de hjelpeløse! (Salme 10,12)

             Bjarte Vikingstad har
skrevet andakten denne

gang
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AKTIVITETER I AVALDSNES  MENIGHET
Aktiviteter for barn:

Håvik Barnegospel:
3-8 år - Håvik bedehhus
Tirsdag 1700 - 1745,
Åse Rasmussen 52 84 33 10

Avaldsnes barnegospel:
3-8 år - Karmel
Tirsdag 1700 - 1745
Gro Torunn H. Utvik
52 84 26 01

Meisering:
Speiderjenter,3- 4.klasse
2.-hver torsdag 1730-1900
Karmel,Inger Johanne
Stakkestad, 52 84 21 55

Avaldsnes 1 KFUK:
Speiderjenter, fra 5.kl.
2.hver torsdag 1730-1900
Karmel, Inger Johanne
Stakkestad ,52 84 21 55

Ulvunger:
Speidergutter, 4.klasse
2,hver onsdag 1800-1915
Håvik bedehus
Gunn Innbjo Gjerde
52 84 2854

2.Avaldsnes KFUM:
Speidergutter, fra 6.kl.
Mandag 1800 - 2000
Karmel
Hans Olav Kvalevaag
52 83 33 45

Avaldsnes Kirkes
Barnekor:
Fra 3.klasse
Onsdag 1215 - 1315
Karmel
Palmer Vistnes,52 84 21 55

Witness!!:
Fra ?????? Klasse?
Tirsdag 1800-2000
Karmel
Siv Elin H. Hjelmås
52 84 35 61

Lyngblomsten,
barneforening fra 2,kl.
2,hver onsdag 1730
Kvalavåg bedehus
Lina Hansen, 52 84 02 28

Klubb 78, for 7.klassinger
2,hver torsdag 1830- 2000
Håvik bedehus,
Elsa Erland, 52 84 2996

Søndagsskolene:
Søndag klokken 1100
Karmel: Marit Kristin Kalstø
         52 84 35 64
Håvik: Har pause
Visnes: Odd J.W.Olsen

    52 84 28 19
Kvalavåg: Gunnar kalstø,

52 84 01 63

Aktiviteter for ungdom:

Rovere:
Speidergutter fra 16 år,
Hans Olav Kvalevåg,52832245

Ungdomsklubb:
Fra 8.klasse, Karmel
Fredag 2030 - 2300
Sigrid Dysjeland, 52842155

Testimonia Ten Sing,
Kor, fra 8.klasse,
Fredag 1800 - 2000
Karmel,
Birgitte Tyse Klæhaug ??

Aktiviteter for voksne:

Avaldsnes kirkekor,
Palmer Vistnes, 52842155

Keryx,
Sissel Andsne, 52852084

Kvalavåg musikk-kor,
Anne-Lin Ytreland,53852556

Foreninger,
Kvalavåg og Kalstø
misjons-
forening - NMS,
Eva Britt Kvalevaag,52840359

Normisjon- g
bedehusforening,
Oddrunn Kalstø, 52840315

Visnes bedehusforening,
Valborg Netland,52842118

Redningsselskapet,
Margunn Nilsen, 52840125

NMS-forening, Håvik
Matlandsslettå,
Henny Matland,52842735

NMS-forening,Austevik/
Vorre, Håvik
Turid Haugeberg,52852127

Karmel/Avaldsnes:
Bedehusforeningen,
Hjørdis Sørbø

Karmel Yngre
misjonsforening,
Anlaug Vistne, 52842699

KFUK-ringen,
Ragnhild Dahle,52842595

Bibelgrupper/
Husfellesskap:
Håvik:
Kontakt:Gerda Austevik og
Gunn Innbjo Gjerde

Avaldsnes:
Kontakt: Tordis Hebnes,
52842155

Gudstjenester:
Hver søndag i Avaldsnes
Kirke.
Se fellesannonser i avisen
hver lørdag.

Misjonskafe:
Hver fredag 100 - 1500
Bank bygget 3.etasje
Anlaug Vistnes 52842699

Vaskegjenger:
Kontakt de forskjellige
bedehus sine kontakter.

Barnevaktstall:
Barnevaktsentral for menig-
heten. 52842155.

Matkomiteer:
Anlaug Vistnes, 52842699

Kirkepyntere:
Elise Skjoldal, 52843327
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- notiser - smånytt - annonseringer -
BISPEVISITAS
Vi minner om bispevisitasen 14. – 19.
oktober. Visitasgudstjenesten er søndag
19. oktober kl. 11 hvor biskopen holder sitt
visitasforedrag. Etterpå blir det kirkekaffe
på Karmel. Visitasforedraget er en
oppsummering av biskopens inntrykk av
menigheten, ofte med noen anbefalinger
om veien videre.

NOEN KOMMER;
NOEN GÅR…
Nye grendekontakter

3 av vår flotte grendekontakter har takket for
seg:

Liv Olen Skorpe Sjøen

Karen Bygnes

Rita Fylkesnes

TUSEN TAKK for den tida dere har vært
med!

Birgit Bråtun (Vorre) og Peggy Kristin
Bygnes (Bygnes) har sagt ja til å overta
stafettpinnene, og Anne Marie Netland tar
Rita sitt område i tillegg.

TAKK for at dere sa ja, og lykke til med
arbeidet!

EA

KONSERT
 MED ET AV VERDENS

FREMSTE
KAMMERORKESTER

Den 26. sept. får Olavskirken på
Avaldsnes et spesielt fint besøk. Da
kommer Minsk Kammerorkester og
holder en konsert. Orkesteret består av
24 musikere og er det beste orkesteret i
Hviterussland. Det har også en meget
høy standard internasjonalt.

Solist er Isaac Schuldman.  Han har vært
professor ved Norges Musikkhøgskole
siden 1979. Han har vært bl.a. solist ved
festivaler i London, Jerusalem og St.
Petersburg.  Han spiller også sammen
med sin elev Anna Margrethe Nilsen
som er15 år gammel. Hun var solist med
Kringkastingsorkesteret 9 år gammel.

Hun har - til tross for sin unge alder -
vært solist med en rekke orkester som St.
Petersburg State Philharmonic Orchestra,
Bergensfilharmonien, og har holdt en
rekke konserter i Russland, Ungarn og
Norge.

Programmet består av Bach, Hãndel, Sait-
Saens, Bazzini. Oleg Yancenko, Johan
Svendsen og Paganini.

Kjell Mørk Karlsen har skrevet et verk til
Isaac Schuldman og det blir uroppført på
denne konserten.

VI TRENGER VERTSFAMILIER

Medlemmene i Minsk kammerorkester
trenger overnatting fra fredag 26.09 til
lørdag 27.09. På grunn av økonomien må
vi basere oss på privat overnatting. Vær
snill og meld dere på til Palmer Vistnes
somvertsfamiler, tlf, 52 84 26 99 eller på
jobb 52 84 21 55

SØNDAGSSKOLE-
OPPLYSNING !!
Alle barn er velkommen til å være med
på søndagskolen på Avaldsnes.

Om en ikke geografisk hører naturlig til
der kan barna være der om foreldre/
foresatte skal på gudstjeneste i kirka.
Når søndagskolen er ferdig for dagen
blir barna  kjørt opp til kirka og deltar
på resten av gudstjenesten der.

Velkommen til å bruke tilbudet !!

NB! Visnes søker leder i syke-
fravær. Ta kontakt med Odd
J,W.Olsen, 52 84 28 19

MENIGHETSRÅDETS
MØTEPLAN
HØSTEN 2003:
3.september, 2. oktober, 3.desmber.

Møtene er på menighetskontoret
kl.19.30. Interesserte kan ta kontakt med
kontoret for utlevering av sakspapirer.

ELDRETREFF HØSTEN
2003:
6.september i Kvalavåg

4.oktober i Visnes

1.november på Håvik

6.desember på Karmel

Alle treffene begynner kl.15.

Karmel Bedehus

    Kvalavåg Bedehus

Håvik Bedehus    Visnes Bedehus

Bedehuskretsene informerer

Sep.21.  Misjonssambandet kl.19.30
Sep.28. Misjon blant Muslimer kl.19.30
Okt.05. Søndagskafe' kl.16.00
Okt.12. Det Hvite Bånd kl.19.30
Okt.19. Indre Sjøm.misjon kl.19.30
Okt.21. Oppstartsmøte for møteuken

v/Klaus Muff kl.19.30
Nov.02. Søndagskafe' kl.16.00
Nov.09. Bedehusmøte v.Keryx kl.19.30
Nov.16. Familiemøte kl.16.00
Nov.23. Ung Messe i Kirken kl.18.00
Nov.30.NMS, Adventsmøte kl.18.00

Sep.25. Normisjon kl.19.30
Okt.02. Misjonssambandet kl.19.30
Okt.09. Israelsmisjonen kl.19.30
Okt.16. Møte kl.19.30
Okt.23. Møteuke Klaus Muff kl.19.30
Okt.26. Møteuke avslutning kl.19.30
Okt.30. Møte kl.19.30
Nov.06. Møte v/ Arne Haug kl.19.30
Nov.13. Norsk Gideon kl.19.30
Nov.20. Karmsund ABR kl.19.30
Nov.27. Sjømannsmisjonen kl.19.30

Sep.24.  Bedehusbasar kl.19.00
Okt.08. Indre Sjømannsmisjon kl.19.30
Okt.22. Møteuke v/Klaus Muff kl.19.30
Okt.29. Misjonssambandet? kl.19.30
Nov.05. Indre Sjømannsmisjon kl.19.30

Faste onsdagsmøter kl.1930
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… vi gir ei rose til …
som en STOR TAKK for den jobben
hun gjør som voksenleder i Testimonia.
TUSEN TAKK!!

Wenche mottok overrasket rosa.
”Tusen takk, skal jeg få den?”
Da må du i alle fall skrive at vi er
mange som drar lasset sammen.
Hun ville gitt roser til mange i den
sammenheng.
Testimoniagjengen er i følge Wenche
helt topp og hun har veldig store
forventninger til høstens opplegg.
Dette blir bra!!

Wenche Lindtner,

3.august ble Europa feativalen for
YMCA i Praha   åpnet.Åpningskvelden
var det 7500 deltakere fra 40 forskjellige
nasjoner tilstede!

Det var en evig opptur hele uka. Av de
7500 var Norge represtentert med 1950
deltakere. En herlig blanding av
speidere,kormedlemer og andre
sprudlende ungdommer!!

Fra Avaldsnes menighet reiste 2
ungdommer og meg som leder.

Temperaturen var HOT! Den varmeste
dagen var temp. over 40 grader,men
snittet lå nok på 35 gr.

Uka var travel med mange forskjellige
aktiviteter.

Dagen begynte med oppvarming av
kropp og stemme - SINGSPIRATION-.

Da ledet festivallåtskriveren -JUDY
BAILY m/ band i en time med
fellessang, og de friskeste danset…

Deretter var det 32 ulike aktiviteter en
kunne velge og vrake i, såkalt
«workshop»

Aktivitetsnivået blir høyt,men noe
kultur måtte vi bare ha!
Presidentpalasset- en stor katedral/dom
ble besøkt,Karlsbroa fikk æren av våre
(såre)bein,og selvfølgelig Praha“s
shoppinggater ble nøye saumfart.

Den kvelden som ble veldig spesiell for
meg var GUDSTJENSTE -kvelden….

YMCA     EUROPA   2003  Festival I PRAHA

Avslutningskvelden var en opplevelse som har satt dype spor i meg.

Det var 11 forskjellige messer å velge i:
(visuell, keltisk, tecno, ortodoks, katolsk,
gospel, luthersk, route77, thomas messe,
multimedia)

Jeg valgte ortodoks messe.Jeg skjønte lite
da dette foregikk på russisk,men bønnen til
Gud ble sterk.Heldigvis er ikke bønnen
basert på språkforståelse!!!

Avslutningskvelden var en opplevelse som
har satt dype spor i meg.7500 unge som
løftet et lys ut i mørket…. Med bønn om at
de som ennå ikke har fått oppleve Jesus
nærhet,kan vende seg til lyset - Jesus-

Etterpå satte alle lyset sitt ined på bakken
og det ble «skrevet» JESUS i sanden….Det
ble enormt sterkt for en ungdomsarbeider!!!

Fantastisk å få lov til å tilhøre Gud“s
enorme familie!!!

Hilsen en veldig inspirert Inger Johanne
(barne-og ungd.arb.)

Reportasje: Inger Johanne Stakkestad
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I år gikk pilgrimsvandringen den 29. juli
fra Olavskilden på Torvastad og til
Olavskirken.  I overkant av 50 vandrere
fikk denne ettermiddagen en fin
Olsoksopplevelse.  Det å være på
vandring sammen og underveis til kirke
og gudstjenestefeiring gir i seg selv
grunnlag for ettertanke og meditasjon.
Årets pilgrimsvandring var i tillegg
tilrettelagt med egne stopp for
skriftlesing.  Deltakere menighetsbladet
har snakket med, gir uttrykk for at dette
gav en egen stil til vandringen og gjorde
sitt til at det hele fremsto som et
høytidelig opplegg for så å ende opp i en
flott gudstjeneste.  Vi bringer noen glimt
fra vandringen med følgende bilder.

PILGRIMSVANDRINGEN 2003

Marit Synnøve forteller Sissel forteller

Mange var med på en opplevelsesrik vandring

Etter bygdadagen vi hadde i fjor, var det noen som skrev seg på en dugnadsliste for bedehuset. Dette har nå resultert i
kjempeinnsats for å rydde rundt bedehuset.  En bråte med kjempestore grantrær er saget ned og kjørt bort, samt at parkeringsplassen
er gravd ut og planert til to store prakeingsplasser. De fleste vet hva det er å sage ned store grantrær; det er grener - store grener - i
mengdevis, et tungt arbeid for noen og enhver. Dette arbeidet tok mange dager og sene kveldstunder, og styret for bedehuset er
både svært takknemlig og imponert over det arbeidet som ble nedlagt.   Det samme gjelder parkeingsplassen. Her tok Geir Inge
Thorvaldsen med kona Elisabeth affære, og fikk med seg maskinene til  Olav Hansen, og gravde og planerte så det var en fryd.
Etterpå ble det kjørt på grus. Denne dugnadsånden blant  folket i Visnes Buvik og Hinderaker må en lete lenge etter!  ojwo

DUGNAD PÅ VISNES BEDEHUS

Her ser vi karene ta en pause utpå kvelden: Harald Lande, Otto Østensen, Leif Nornes og Arne Olsen
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Jeg har lenge hatt i tankene det som endelig ble noe av: Nemlig en week-end
for styremedlemmer og voksenledere i ungdomsarbeidet!! Vi arrangerte denne
week-enden helga før vi startet opp med ungdomsarbeidet i høst. Vi satte opp
fire ønsker/målsettinger for helga: 1.Prate sammen om hvilke ønsker og
forventninger vi har til ungdomsarbeidet i menigheten. 2.Sette det kristne
fellesskapet i fokus,- be sammen, dele opplevelser med hverandre og synge
sammen. 3.Hvert styre planlegger sitt program for høsten. 4. Bli kjent med
hverandre,- ha det gøy sammen!

Vi skulle vært på Nesjatun på Bømlo, men vi havnet til slutt i Buavåg,- på hytta
til Johanna sin familie. En spesiell takk til hennes familie! Det var 20 stk. som
ble med, og alle hadde en utrolig positiv innstilling til helga, dermed ble det også
en flott tur. Vi fikk planlagt mye og hadde et fint fellesskap.

I høst har vi tenkt å starte opp igjen med ungdomsmøter på enkelte søndager.
Første møte blir 21.september! Ellers har vi lagt opp til et allsidig program både
i klubben og Testimonia. Vi hadde våre første samlinger etter ferien fredag
29.august, og det ble en fin kveld både i Testimomia og klubben!!

FLOTT LEDER-WEEKEND!

Testimonia har 3 nye ledere i høst: Johanna Hilbig (dirigent), Birgitte Tyse
Klæhaug (hovedleder) og Arild Gismervik (orkesterleder).  I  tillegg har vi noen
som sitter fra før, så vi har en flott ledergjeng i Testimonia!

Flere ledere i klubben og KRIK ?!

KRIK er blitt veldig populært. Det er bl.a. 41 konfirmanter som har valgt dette
alternativet, i tillegg har vi en del andre ungdommer som går der. Derfor sier

det seg selv at det trengs mange
ledere, og det trengs flere enn de vi
er. Så dersom du kunne tenke deg å
være med som leder, eller du vil
anbefale noen,- så ta kontakt med
oss!! Torfinn Gaupås har overtatt som
hovedleder i KRIK, så dere kan ta
kontakt med ham (tlf.90194389) eller
undertegnede.

Også ungdomsklubben trenger flere
ledere. Jeg vet at fredagskvelden er
en hjemmekveld for mange familier,
men du skal ikke være der hver
fredag. Alle ønsker å ha et godt
ungdomsarbeid når deres egne barn
er tenåringer, men da er det kanskje
ikke den rette tida for selv å være
leder. Noen ungdommer synes det er
greit at foreldrene er ledere, men
mange gjør ikke det. Derfor gir jeg
først og fremst utfordringen til dem
som har barn under tenåringsalder,
eller de som har «utflyttede» barn.
Eller kanskje er det noen som ikke har
barn som har tid å være leder i en
periode? Vi tar et år om gangen!

Jeg håper og ber om at noen tar
utfordringen!!         Hilsen Sigrid

Reportasje: Sigrid Dysjeland
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Menighetsmøte søndag 9. november
 etter gudstjenesten kl. 11

Sak: Ny ordning for gravferd

Fra 1. mars i år kan menigheten velge mellom å bruke den gamle gravferdsliturgien eller velge en ny. Det er menighetsmøtet som
skal avgjøre det. Derfor innkaller menighetsrådet til menighetsmøte rett etter gudstjenesten søndag  9. november.

Vi er faktisk en av de siste av menighetene i området som tar opp saken. De andre har allerede bestemt seg for å gå over til den nye.

Bakgrunnen for den nye ordningen er beskrevet slik:

Kirkerådet vil peke på noen elementer som særlig karakteriserer den nye ordningen i forhold til den gamle. Den nye ordningen
er utarbeidet for å imøtekomme revisjonsforslag som har kommet fra mange hold i løpet av de senere årene.

Det har vært et ønske gjennom arbeidet med ny liturgi at gravferden som gudstjenestlig handling blir styrket. Minnedelen og
den forkynnende delen i gravferden er søkt satt i en tydeligere sammenheng for å oppnå en klarere helhet.

Videre har en i den nye liturgien åpnet for et rikere tilfang av det bibelske materialet. Gravferdssituasjonene kan være høyst
ulike, fra et lite barns død til et gammelt menneske som har fullført et langt liv. Gjennom et rikere skriftmateriale og flere
valgmuligheter gjør den nye liturgien det mulig å møte og ta vare på den enkelte gravferds særpreg og legge til rette for en mer
reell kommunikasjon med de sørgende i deres livssituasjon. Dette søkes oppnådd ved å gi rom for bibeltekster som uttrykker og
tolker grunnleggende livserfaringer knyttet til sorg, glede, tap, håp osv., slik at en trekker livet inn i troens lys og gir hjelp til å
fortolke det.

Et viktig element i den nye gravferdsliturgien er også at den tydeligere enn tidligere setter den avdøde i fokus. Det kan bli
lettere å få uttrykke takknemlighet og omsorg for en som har stått en nær.  Overgivelsesmomentet er tydeligere tematisert, og det
kan hjelpe de etterlatte og sørgende til å gi fra seg den døde.

Hvis noen har lyst til å se nærmere på den nye ordningen, kan de komme innom menighetskontoret og få et eksemplar.

ah

Dei såg ein bedande Frelsar,

ein Frelsar som elska å be.

Dei visste at oppe i fjellet

der henta han styrke på kne.

Han søkte Guds veg og Guds vilje,

med tolmod han venta på svar.

Då morgonen grydde såg Jesus

dei himmelske fotefar.

DEI HIMMELSKE FOTEFAR

Dei såg ein bedande Frelsar,

for venene sine han bad.

Guds kjærleik til
menneskaslekta

i tankane deira han la.

Å  be er å bera kvarandre

til han som vil senda oss svar.

Vi ser, når vi søkjer Guds vilje,

dei himmelske fotefar.

Haldis Reigstad
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Prestens

Hjør
ne

Kameler og safting

Ungene hører på en CD for tida, som bl.a. handler om kameler:
Kamelene går langsomt, men når så langt avsted,
for den som vandrer rolig, den har sitt hjerte med.

Bærplukking og safting er nok en utdøende aktivitet i dagens samfunn. Hvem
er det som gidder å stå i 3 timer å plukke bær, for så å sette i gang en tidkre-
vende saftingsprosess, vaske flasker og kjøpe sukker, når 1,5 l husholdnings-
saft koster kr. 15,- på butikken? Skal vi regne timebetaling for arbeidet med
hjemmelaget saft, vil 1,5 l saft fort komme opp i et par hundre kroner. Like-
vel nekter jeg å bøye meg for slike «fornuftige» regnestykker. Hjemmelaget
saft inneholder ingen ”E”’er. Den smaker godt. Bærene henger på trærne,
eller finnes på skogbunnen, til fri benyttelse. Og sist, men ikke minst, jeg øn-
sker å lære meg selv og barna mine at langsomme prosesser kan være gode,
selv om de ikke nødvendigvis er så økonomiske og effektive.

I Avaldsnes menighet er aktivitetsnivået høyt. Både ansatte og frivillige
medarbeidere står på, og mange gjør en imponerende innsats. Det
mange av oss kanskje ikke er fullt så gode på, er å roe ned og lytte til
egne og Guds hjerteslag. Det kan være flott for menigheten med
møtekampanjer i alle bedehuskretser et par ganger i året. Vi kunne ha
startet et par kor til for å dekke alle alders- og interessegrupper.
Speiderne kunne lært mer og hatt flere møter og leirer. Ungdomsarbeidet
kunne hatt lavere terskler eller pøst på med mer åndelighet.
Gudstjenestene kunne blitt dobbelt så kreative... osv, osv. Men når
mange allerede har blodsmak i munnen og sovner på styremøtene, er det
kanskje et tegn på at det er mer langsomhet som trengs og ikke
nødvendigvis mer oppgiring. For meg har det å trekke seg tilbake noen
dager i stillhet og bønn vært til uvurderlig betydning. En kan bli inspirert
av kurs, og vis av seminarer, men kanskje kan det være vel så nødvendig
av og til å finne ro, livsrytme og erfare bønnens pulsslag. Til tider er det
viktig å trekke seg vekk fra hverdagens mange impulser, krav og
gjøremål – for å være stille sammen med Jesus –  gjerne i felleskap med
hverandre. Det finnes kloster og retreat-senter som ønsker å hjelpe
mennesker å leve langsommere og nærmere Gud.

Jeg tror at langsomhet svarer seg i lengden. Det er ikke min spesialitet, men
jeg øver meg stadig. Tenk om Avaldsnes kunne blitt en foregangsmenighet på
langsomhet. Ikke for langsomhetens egen skyld, men for vår skyld.

Anne Netland
vår vikarprest
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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

Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Søndag 28.09.03

16.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest

Nattverd

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 05.10.03

17.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug

Dåp

50-årskonfirmantene

Offer til Norsk Gideon

Søndag 12.10.03

18.s.e. pinse

Gudstjeneste kl.18

Men.prest Eldbjørg Andreassen

Nattverd

Sentermusikken - Karmsund ABR-
Senter

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 19.10.03

19.s.e.pinse

Visitasgudstjeneste kl.11

Biskop Ernst Baasland

S.pr. Arne Haug

Nattverd

Avaldsnes kirkekor

Avaldsnes kirkes barnekor

Søndag 26.10.03

Bots- og bededag

Gudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug

Søndag 02.11.03

Allehelgensdag

Gudstjeneste kl.11

Vik.pr. Anne Netland

Dåp

Pårørende invitert

Offer til De fire
Diakoniinstitusjoner

Søndag 09.11.03

22.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Men.pr. Eldbjørg Andreassen

Nattverd

Avaldsnes kirkes barnekor

Offer til Karmsund ABR-Senter

Søndag 16.11.03

23.s.e.pinse

Ung messe kl.11

Vik.pr. Anne Netland

Kat. Sigrid Dysjeland

Nattverd

Voice of Joy

Offer til  Norges KFUK/KFUM

Søndag 30.11.03

Siste s. i krk.året

Familiegudstjeneste kl.11

S.pr. Arne Haug

Dåp

Avaldsnes barnegospel

4-åringene får kirkebok

Offer til IKO

DØDE

18.05.03 Anny Katinka Fylkesnes

25.06.03 Kasper Våge

01.08.03 Magne Peder Røsdal

05.08.03 Ada Ragnfrid Weivåg

15.08.03 Ole Henrik Pedersen

15.08.03 Magdalena Engedal

19.08.03 Jakob Martin Bygnes
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FAMILIENYTT:

     DØPTE

24.05.03

Victoria Lothe Lucier

01.06.03

Britt-Turid Saltveit Karlsen

Magnus Larsen Solvang

Sara Torland Engevik

06.06.03

Eline Knutsen Fresvik

20.07.03

Tyri Bore Solvang

27.07.03

Iris Lundegaard Isaksen

03.08.03

Thea Munoz

17.08.03

Christopher Erlend Evanguelidi

Tuva Ekren Karlsen

Hedda Gjerd Grindhaug

Sunniva Hakestad Einarsen

24.08.03

Ulrik Christoffer Bøe

VIELSER

31.05.03

Christina Thuestad og Ørjan Jakobsen

Henriette Karlsen og Jon Arild
Hellebust

Mona Hope og Odd Wichmann

07.06.03

Reidun Ihle og Rune Pedersen

Hanne Elin Hellesøy og Karl Andreas
Karlsen

14.06.03

Aina-Elin Jakobsen Tveit og Kurt Sigve
Ytreland

Eva Mariann Helgeland og Trond
Amundsen

Cecilie Våga og Roar Kleven

21.06.03

Inger Fosså og Ådne Stumo

Merete Monsen og Ronny Instebø

28.06.03

Hilde Marit Fuglesang og Knut Einar
Wasbrekke

Anne Vigdis Ellingsen og Stig
Raymond Eie

Trude Sofie Pedersen og Jakob Sandvik
Kvalevåg

Heidi Hagland og Audun Melhus

19.07.03

Aslaug Jakobsen og Kjetil Andreas
Brun

02.08.03

Bente Grinde Pedersen og Thomas
Thorsen

Janne Sofie Kummermo og Pål Buch

Astrid Fosse og Bjarte Alne

Christina Aamelfot og Hallstein Innvær

Hilde Elin Kallevik Samsøe og Øyvind
Halvorsen

Hilde Rismyhr og Finn Ørjan Sæle

09.08.03

Wenche Bjørk og Fred Johannes
Lippens

Reidun Miriam Ellingsen og Evan
James Andriopoulos

16.08.03

Tine Marlen Waller og Bård Kristian
Bårdsen

Eva Larssen og Per Ejnar Thomsen

Lene Solstad og Bjørn Egil Apeland

23.08.03

Benthe Persson og Frode Lie

Elisabeth Vassbrekke og Sigbjørn
Larsen

Gunn Elin Saltveit og Ulf Jarle Thorsen



Etter  en flott sommer er vi
nok mange som har gode
minner. Det er vel likevel de
færreste av oss som har
håndfaste bevis i gull på
det.
Det har jentene på
Avaldsnes idrettslag sitt 13-
års lag(J13). De gikk nemlig
til topps i ”jenteklasse 13-
14” i årets Lyngdal cup.
GRATULERER !!
Laget gikk gjennom
innledende pulje uten tap og
derfra klatret de nærmere
og nærmere toppen. I
Haugesunds Avis kunne vi
lese at  Karen Clausen
Haavik var lagets
toppscorer. Vi i
menighetsbladet hadde lyst
å høre hvordan hun hadde
hatt det i Lyngdal.
”Hvordan Lyngdal cup var?
Kjempekjekt !!” ,sier Karen,
som i år var med på cupen
for tredje gang. Karen er ei
ekte fotballjente som har
spilt fotball så lenge hun
kan huske. Fotball er topp
og derfor er det også

SOMMERMINNE AV GULL !!

Vinnerlaget bestod av følgende jenter:
Siri Kolstø, Marita Monsen Eike, Aud Bø, Sofie Erland, Martine
Karlsen, Silvia May Oliversen, Susanne Inermo.
Eli Innbjo Gjerde, Karen Clausen Haavik, Lene Kristin Salbu.
Janne Karin Bowitz-Øygarden

kampene Karen trekker fram som det kjekkeste ved turen til
Lyngdal. Toppscoreren med totalt 7 mål i turneringen synes
rammen rundt finalen var høytidelig. Litt nervøs var hun foran
kampen, men mest av alt gledet hun seg når lagene masjerte inn
foran publikum. Etter å ha hilst på motstanderne, som var Trott,
var det bare å stå på for laget. Dette ville de vinne !!
Laginnsatsen var det ingenting å si på og resultatet av kampen ble
1-0 seier til jentene fra Avaldsnes. Det var Marita Monsen Eike
som sto for finalemålet. Snakk om sommerminne !!
Vi ville gjerne vite hva Karens beste sommerminne var, selv om vi
var ganske sikre på svaret. Som Lagets toppscorer i Lyngdal cup,
det måtte jo være;
”Gotia-cup !!”  Gotia-cup i Sverige ?
Som sagt; Karen er ei ekte fotballjente og når Avaldsnes sitt J14
lag trengte flere spillere med på turen til Sverige, da var ikke
Karen vanskelig å be.
Gotia-cup var kjekt, større enn Lyngdal cup og dessuten et mer
spennende  reisemål. Mer om den opplevelsen blir det ikke, for
Karen skal av gårde – på fotballkamp !!

Karen, ei ekte fotballjente !!

Reportasje: Åse Elise




