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FRILUFTSGUDSTJENESTE
MED AKTIVE SPEIDERE

SØNDAG  5. SEPTEMBER
VAR DET SPEIDERNE SOM
STO FOR GUDSTJENESTEN I
FRANSEHAGEN.
DE LESTE FORBØNN, ,
BIBELTEKSTENE OG
SPEIDERBØNNEN.

ETTER GUDSTJENESTEN VAR
DET KAFFE - BRUS OG
KAKER, SAMT
POTETSKYTING ETTER
MUNNLADNINGSMETODEN
OG GODT LUFT- TRYKK...

MER FRA SOMMERENS AKTIVITETER FINNER DU
INNE I BLADET!
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4262 Avaldsnes.

Telefon:  52 84 21 55
                 Telefaks: 52 84 37 02
E-post: avaldsnesmenighet@hotmail.com
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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 52 84 28 19
Arne Haug 52 71 61 40
Åse Elise Osmundsen 52 84 39 39
Alf Roald Hansen 52 85 19 38
Kåre Vold 52 84 26 56
Anne Netland 52 82 09 16

KASSERER
Anne Marie Netland,

Visnesgarden 10, 4262 Avaldsnes
Bankgiro: 3340.61.00818

AVALDSNES MENIGHETSBLAD

Carola og Toralv Utvik
Anne Storstein Haug

MISJONÆRER

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

KIRKEVERGE

Else Marie Steinkopf Hjelmås
Telefon privat: 52 84 20 69

MENIGHETSRÅD

BARNE OG UNGDOMSARBEIDER
OG KIRKETJENER

Øyvind Grinde
Telefon redskapshus: 52 84 22 59

ARBEIDSLEDER

KONTORADMINISTRASJON

Administrativ leder:
Tordis Irene Hebnes

Telefon privat: 52 84 27 57

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

MENIGHETSPREST

Eldbjørg Andreassen
Telefon privat: 52 84 24 56
Vikarprest Anne Netland

Telefon privat: 52 82 09 16

Inger Johanne Stakkestad
Telefon privat: 52 83 09 93

-heter en fin barnesang, som på en veldig enkel måte forteller hvorfor jeg er kristen!

Sammen med Jesus kan jeg synge og le  - sammen med Jesus kan jeg gråte og be

sammen med Jesus kan jeg være meg selv, - fra morgen og like til kveld.

Sammen med Jesus kan jeg si det jeg vil  - sammen med Jesus kan jeg tie helt still

sammen med Jesus, det er noe jeg alltid vil! - Sammen med Jesus

- jeg har alltid en som hører på meg, enten det er for å takke når livet er bra, og takknemligheten fyller meg,

når jeg angrer på ting jeg har gjort/sagt/unnlatt å gjøre,

eller når dagene er vanskelige og jeg trenger noen å dele bekymringene med:

“Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!” Fil.4,6

Jeg har erfart at Jesus er med i alle situasjoner, og vil gjerne gi videre anbefalingen i Salme 34,9:

“Smak og se at Herren er god, salig er den som søker tilflukt hos ham.”

Hvordan kan jeg så være sammen med Jesus? I Apostlenes gjerninger står det om de første kristne, som hadde en god
oppskrift på det:  De fire B’er: “Trofast holdt de seg til apostlenes lære (Bibel), og samfunnet (Brorskapet dvs. det kristne

fellesskapet), til Brødsbrytelsen (nattverden) og Bønnene.” Ap.gj.2,42 .  Noen har sagt det slik:  Lev i de fire B’ene, så får

du den femte gratis:  Les i Bibelen, Be,  delta i Brødsbrytelsen  og finn din plass i Brorskapet så har du Bevarelsen! Jesus

bevarer den som lever nær til Ham!!    Jo mer tid du bruker sammen med Jesus, desto mer ønsker du å få oppleve av Ham!

Som det står i en annen barnesang:  Jesus du er bedre enn det beste jeg vet om, beste vennen jeg kan ha! Jeg vil være

sammen med deg!!

SMAK OG SE AT HERREN ER GOD!     “Herren velsigne deg og bevare deg!” 5. Mos.6,24

ndakten Sammen med Jesus

Gro Torunn Utvik har
skrevet andaktene denne ang
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OLAVSDAGER MED PILEGRIMSVANDRING

Pilegrimsvandringen i år gikk på den tradisjonelle  traseen med start fra Toskatjønn. Det var nå 3 år siden vi gikk den sist. De to
foregående år har vi gått fra Olavskjelda på Torvastad til Olavskirken.

I år deltok 27 pilegrimer i et flott vær. Det kunne vært flere deltagere, men det kom folk fra Sandnes, Stavanger og Stord foruten
folk fra distriktet. På Ørpetveit gård ble vi ønskt velkommen av representant fra Karmsund folkemuseum. Foruten å orientere om
gården ble det servert kringle, kaffe og farris.  Vandringen gikk videre forbi Amandasenteret. På Spanne hadde Ola Sandvik satt
opp et kors  og der ble det sunget ”Hen over jord et pilgrimstog”. På veien sørover gikk vandringen mellom Spanna- og
Helgelandsvatnet, gjennom Trodlaskar til Norheimskogen  og Vormedal. Der lå ”Stavern ” klar til å frakte pilegrimene gratis over
Karmsundet til Olsokgudstjeneste. Det var også en kortere vandring fra bryggen på Bukkøy til kirken. Det deltok 8 på den
vandringen.

Ellers gikk Olavsdagene som planlagt. Stein Johannes Kolnes holdt interessant foredrag om sang og musikk i kirken gjennom
tidene. Han konsentrerte seg om  16.00 – 18.00 t. Jostein Myklebust sang de eksemplene som ble trukket fram. Menigheten fikk
også delta med vekselsang. Olavsdagene ble avsluttet med en flott konsert med sangeren Marianne Juvik Sæbø. Hun hadde
med seg musikerne Atle Halstensen, Mads Grønner og Peter Baden. De hadde et helt nytt opplegg som de framførte for første
gang . Vi fikk høre gammel tradisjonell kirkesang til nykomponerte sanger i ny drakt.

Søndag 10. oktober kl. 19.30 arrangerer Kirkekonserter i Avaldsnes en interessant
konsert med barokk ensemblet ”Nutmeg & Ginger. Det består av sopranene Guro
Evensen hjemli og Elin Aase samt australske Elisabeth Rumsey på gambe og belgiske
Sofie Vanden Eynde på lutt og teorbe. De har nettopp avsluttet hovedfagsstudier ved
det anerkjente Schola Cantorum Basiliensis i Sveits. De ønsker å fremføre, fransk og
engelsk musikk fra senrenesanse og barokk. Målet deres er å vekke interesse for
barokk- og renesansemusikk hos et publikum som sjelden får oppleve dette
repertoaret spilt på historiske instrumenter.                                  Hilsen   Palmer

Jeg vet at dere i menighetsbladene har
fått stoff som skal inn i
forbindelse med årets tv- aksjon. I den
forbindelse håper jeg at dere har
anledning til å føye til at vi også skal
arrangere
konsert i Avaldsnes kirke den 15.okt. kl.
19.00. De som deltar er Maren Flotve
Birkeland, sang, Christian Velde, piano,
Inger Målfrid Hovland leser sine egne
dikt. I tilegg vil det lokale koret Keryx
delta. Alt under ledelse av Anne
Netland.

mvh Gunhild Dahl Lindvik

KONSERTER I KIRKEN

Under gudstjenesten søndag 20.juni ble det markert
at menighetsprest Eldbjørg Andreassen og
ungdomsarbeider Johanna Hilbig avsluttet sine
engasjement i menigheten. Kirken var nesten
fullsatt, og det var overekkelse av velfortjente gaver
og godord til de to damene! Etter gudstjenesten var
det kirkekaffe med bløtkake for alle som var tilstede.
Menigheten vil rette en varm takk til Eldbjørg og
Johanna for deres engasjerte arbeid i menigheten

TAKK FOR GODT ARBEID!

Johanna Eldbjørg
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Karmel Bedehus    Kvalavåg Bedehus Håvik Bedehus

    Visnes Bedehus

Bedehuskretsene informerer

HÅVIK BEDEHUS FEIRER 100-ÅRS-
JUBILEUM I 2004.
Stor jubileumsfest går av stabelen 21.
november.  I den forbindelse etterlyser vi
gamle bilder eller gamle gjenstander fra
bedehusets 100 -årige historie; for
eksempel gamle basargevinster.  Alle
bidrag er av interesse  !  Dersom du kan
tenke deg å låne ut bilder eller
gjenstander, kan du kontakte Bjørg

Østevik på telefon 52 85 18 18.

                ETTERLYSNING

26.09. Karmel - 25 års jubileum
03.10. Sambandet kl.19.30
07.10. Basar NMS kl.19.00
10.10 Indre Sjømansmisjon kl.19.30
17.10. Kveldsgudtjeneste i kirken kl.18.00
19.10. Start møteuke NMS kl.19.30
24.10. Avslutn.møteuke Karmel kl.19.30
31.10. 100 års jub. Kvalavåg B.hus
07.11. Medarbeider saml. Karmel

Eldretreff samlinger
09.okt: Kvalavåg
06.nov: Karmel
04.des: Håvik

TT (TenåringsTreff) heter KFUK-
KFUM’s store sommertreff  for ungdom
som arrangeres hvert fjerde år. I  juni var
det TT i Haugesund. Nærmere 30
ungdommer fra Avaldsnes lot ikke denne
sjangsen gå fra seg. Rundt 2.500
ungdommer var samlet, og et par hundre
av dem kom fra forskjellige land rundt om
i verden. Under TT fikk de norske
ungdommene et sterkt møte med noen av
disse. Gjennom dramatiseringer og film
ble det vist hvordan hverdagen i
krigsrammede land kan utarte seg, og en
av dagene måtte alle deltakerne gjennom
et såkalt ”Check Point” før de fikk komme
ut av møtehallen. Her ble noen sluppet
forbi, mens andre ble ransaket eller bare
fikk beskjed om at ”du får stå her og vente
litt”, uten å bli gitt noen spesiell grunn.

Hvis noen kjedet seg på TT, var det høyst
selvforskyldt, for her var det over 100

aktiviteter å velge mellom: paintball, live-
karaoke, samba, Kjell Magne Bondevik-treff,
HIV-Aids-seminar og mannskor var bare noen
få eksempler fra aktivitetsmenyen.
Forkynnelsen på TT skjedde på mange plan.
Det var bl.a. endel bibelske personer som var

T-skjorter.

Karmel har fått trykt opp T-skjorter i
forskjellige størrelser.  Skjorten

har  motiv av en fisk som var det første
kristne symbolet.  Skjortene koster  kr.
100.  Det henger en prøve på Karmel.  Ta
kontakt med styret.

å finne i TT-miljøet. Her kunne en risikere å
treffe på både Peter og Paulus. Ellers var
TT-kirken et viktig pusterom for mange.
Dette var et sted for trosvandring og lang-
somme tanker, i en ellers så hektisk og
teknologisk TT-hverdag.

For Avaldsnes-ungdommene ble det spesielt knyttet kontakt med brasiliansk ungdom.
De bodde sammen på Gard skole under TT, og fortsatte kontakten etterpå.

26.09.  25 års fest kl.19.30
27.09. Inspirasjonskveld kl.19.00

Olav Garcia de Presco
07.10. Norsk Gideon kl.19.30
14.10. Israelmisjonen kl.19.30
21.10. Møteuke Klaus Muff kl.19.30
24.10. Møteuke Klaus Muff kl.19.30
28.10. Misjonssambandet kl.19.30
04.11. Møte v/ Arne Haug kl.19.30
11.11. Indre Sjøm.misjon kl.19.30

Møter hver 1 - 3 og 4 onsdag kl 19.30
Se annonser i Haugesunds Avis

Søndagskolen starter opp 26 sept.
klokken 11.00 i Visnes Bedehus.

Søndagskolen i Visnes er 100 år i år,
derfor håper vi på mange nye
søndagskolebarn

Faste onsdagsmøter                kl.1930

Av Anne Netland
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Gratulerer!

Vi gir ei rose til...

Informasjon fra Avaldsnes
Bygdeutvalg

Avaldsnes Bygdeutvalg ble opprettet etter initiativ av kommunen. Kommunen ønsker
gode oppvekstvilkår for barn og unge, med fokus på forebygging og bekjempelse av
rusmisbruk. Barn og ungdom skal sikres et miljø basert på trygghet,trivsel og
tilhørighet.  Utfra dette ble det opprettet lokalmiljøgrupper i  kommunen som
kontaktorganer mellom bygdene og kommunen. Det  er utarbeidet retningslinjer for
tildeling av midler som kommunestyret bevilger hvert år.  Det kan søkes om midler til
konkrete prosjekter. Det kan være et konkret fysisk tiltak eller det kan være et tiltak av
tjenesteytende karakter.  Søknad kan sendes Avaldsnes Bygdeutvalg v/ Kristian
Hausken Utvik, Rehaugv.21, 4262 Avaldsnes . Ta kontakt med oss om noe er uklart
eller tilleggsopplysninger ønskes. Vi kan behandle søknader om midler på hvert møte
vi har.  Møtene våre er:onsdag den 22.sept., onsdag den 27. okt. og fredag den 10.
des.

Merk dette: Bygdeutvalget har anledning til å søke kommunen om ekstra midler til
prosjekter.

                    Tidsfristen for dette er 30.09.04.

Medlemmene i utvalget er:

Kristian Hausken Utvik,leder,tlf. 52842445

Kjell Sigve Kvalavåg,nestleder,tlf. 52852410

Kjell Ole Pedersen,kasserer   tlf   52842184

John Eikje, sekretær,                  tlf. 52842995

Alfred Sørbø. styremedlem,    tlf   52843089

Dagny Matland,styremedlem,  tlf. 52843006

Ellen Liestøl,varamedlem      tlf      52843061

Bård Lindøe,varamedlem          tlf. 52845061

Marit Nordtveit,varamedlem    tlf  52842021

Kjell T.Nygaard,varamedlem    tlf. 52842516

Anne G.Bowitz- Øygarden,v.m. 52842151

 „

Avaldsnes Idrettslag som
en takk for det flotte arbei-
det de gjør for barn og
unge i nærmiljøet! Norvald
Kaldheim har på vegne av
mange medspillere mottatt
rosen som et synlig bevis
på vår takk.
HEIA  AVALDSNES!

Karmel mandag 27. september kl. 19.00

Inspirasjonssamling ved Olav Garcia
de Presno fra Normisjon.  Her samles
vi for å bli inspirert,  informert og be
sammen.  Det blir også plass til en
matpause  og det blir sang av
Kvalavåg Musikkor.

Teamet blir: Hvor står vi? Hvor går vi?
Veien videre for fornyelse av

virksomheten på våre bedehus.

Alle er hjertelig velkommen.

Husk Karmel 25 års fest søndag 26.
september kl. 17.00

Det blir stort kakebord. Innslag av alle
faste brukere på Karmel.

Andakt ved Sigrid Dysjeland.

Alle er hjertelig velkommen.

Fulanifolket i Mali har fått Det Nye
Testamente oversatt til sitt språk. Dette
ønsker vi å feire med en takkemesse i
domkirken 17.oktober.

Takkegudstjeneste i
Stavanger domkirke

Billetter kr.120,-/140,-.

Forhåndssalg hos Postens Billettservice,

Stavanger Frikirke, tlf. 51 88 39 10 eller

Det Norske Misjonsselskaps
regionkontor

 i Stavanger,

tlf. 51 51 62 81, E-post:
stavanger@nms.no
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31. juli - 6. august samlet det seg nesten 650
speidere til kretsleir i Suldal, fra hele
Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM
speidere. Leirmottoet var ”Ved rennande
vatn”. Fra Avaldsnes var vi tilsammen 30
speidere + noen familier som deltok. Været
var upåklagelig (selvom vi opplevde noen
tordenbøyer innimellom) og det samme må
sies om speiderne. Det var en positiv gjeng
som heiv seg ut i aktiviteter som kokkekamp
og hengekøyeknytting, noen lærte å lage
kraftverk og andre var med på kanopadling.
Tre av guttespeiderne var også med som
maur i forkant av og under leiren, dvs. de var
med å bygge opp leiren, og legge til rette for
oss andre vanlige deltakere. Leirpresten
lærte oss alle å knytte ”Kristuskransen”, og
hvordan denne kan brukes. Kransen er et
slags armbånd med forskjellige perler som
minner oss på viktige ting når det gjelder
troen vår. Mange var litt spente på haiken,
- den natta speiderne skulle gå tur med
ryggsekk, og sove under åpen himmel.
Dette gikk over all forventning.

Speiderleir i Suldal

 En spent gjeng klar for haik i Suldalsheiene

KERYX PÅ DANMARKSTUR
Koret Keryx feirer 20 års jubileum i år og
i den forbindelse ble det Danmarkstur i
pinsehelga.

Turen gikk med Colorline fra
Haugesund, videre med buss til et både
fint og koselig hotell i nærheten av
Skive. Johan Hjelmaas var bussjåfør og
reiseleder. Han hadde lagt opp til et
rolig, men likevel innholdsrikt program.
Koret sang i Jespershus blomsterpark
og ved 1.pinsedags gudstjeneste i
Thisted. Vi ble godt mottatt av
hyggelige dansker og fikk vite at vi sang
«meget smukt». På hotellet hadde vi
også en opptreden på oppfordring fra ei
koselig dansk dame. Familien hadde
forlovelsesfest for sin sønn og hans
tilkommmende.

Etter å ha hørt vårt tre-stemte bordvers,
fikk vi spørsmål om vi ville synge litt for
de nyforlovede.

Slik ble det en minikonsert i resturanten
og både sangen og takken etterpå
varmet så tårene kom hos både den ene
og den andrre. Under gudstjenesten

søndag formiddag oppdaget vi et
strålende kjent ansikt. Vårt bekjentskap
fra hotellet hadde kjørt langt for å treffe
koret igjen og for enda en gang å få

takke. Kanskje blir det bryllupstur for
Keryx neste gang?

Vi vil gjerne på ny Danmarkstur vi, denne
var iallefall svært vellykket !!

Vi vil gjerne på ny Danmarkstur vi!

Av Åse Elise

Av  Anne Netland
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5.juni var koret Witness!! med på
årets sommergospel i
Skudesneshavn.Det ble en stor
opplevelse og et flott
sommerminne.Klart at det var
spennende å synge for hundrevis av
mennesker.Stemningen på forhånd var
spent, nervøs, men veldig god.

Koret gjorde «jobben» kjempeflott.
Det både så og hørtes at dette var
unger med «futt i» !!

Etterpå vanket det mange gode ord fra
kjente og ukjente. Dagen og kvelden i
parken ble et godt sommerminne.
Dette var gøy !!

Mot slutten av juli kom
sommervarmen til Lyngdal. Varmen
og fotballen.

Sommer og fotball har det vært
mange år i Lyngdal, men for
undertegnede var det en ny
opplevelse. Det ble flotte dager !!
Fotball hele dagen. Kamper på 10
ulike baner samtidig  gjorde at
området kokte av liv. Kokte gjorde
svette kropper også. Det var veldig
varmt for alle fotballspillende jenter
og gutter.

Vann, vann, vann, det ble drukket
litervis av både spillere og heiagjeng.

For på sidelinja sto engasjerte
publikumere. «Heia Avaldsnes !!
Heia Avaldsnes !!»

Det  ble mange spennende kamper,
mange gode opplevelser og noen

nederlag.

Det er alvorlig med fotball . Klart det er alvor.
Skuffelsen over de tapte kampene som var,
gikk imidlertid fort over. Det var sommer. Det

var ferie. Det var fotball. Det var gode
venner å gå sammen med til badestrand
eller tivoli.Det var mest av alt gøy !!

Når oppmarsjen gikk gjennom Lyngdal
sentrum var det sommer og 17.mai på en
gang.

59 ulike klubber med varierende antall lag
deltok på Lyngdalcup og sammen med
alle disse deltok også tre korps i toget.
Opplevelsen ble flott og stolte stod vi og
ventet på AIL‘s fane og glade unger.
Avaldsnes deltok med den største
troppen på cupen så de røde og hvite
viste godt igjen i Lyngdals gater. Stolte
ble vi også av ungene våre da årets «Fair-
play pris» ble tildelt Avaldsnes. Prisen gis
på grunnlag av «rent» spill og god
oppførsel på og utenfor banen. Gratulerer
og heia Avaldsnes !!

Witness!! på Sommergospel
Av Åse Elise

Av Åse Elise

Fotball i sommervarmen

Avaldsnes spillerne viste god oppførsel på og utenfor banen. Gratulerer !
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Vi vil med dette oppfordre alle i Den
norske kirke til å bidra aktivt ved årets TV-
aksjon. Som mange vet er det i år Kirkens
Bymisjon og Rådet for psykisk helse
pengene skal gå til. Dette er arbeid blant
“de trengende” midt iblant oss. Det er for
kirken viktig å avdekke og lindre alle typer
psykisk og sosial nød.

Dermed er dette også en aksjon vi alle
kjenner ansvar for. Ikke minst når et
kirkelig arbeidslag er en av hovedaktørene,
er det viktig at vi alle stiller opp. Kirkens
Bymisjon har som formål “å fremme tiltak
som bidrar til å virkeliggjøre kirkens
oppdrag”. Mulighetene for styrking og
fornyelse av Bymisjonens diakonale tiltak
vil øke i takt med innsamlingsresultatet for
årets TV-aksjon. Kirkens Bymisjon vil

TV-aksjonen 2004 “Hjerterom”
 og  menighetene

kanskje bli opprettet i flere byer som et
resultat av TV-aksjonen.

TV-aksjonen er godt kjent for kirkens folk
– på de fleste nivåer. Som bøssebærere
og som nøkkelpersoner i kommune- og
fylkeskomitéer bidrar dere år etter år til
viktige formål. Vi vet at dere også av
egne lommebøker fyller bøssene – og de
fleste menigheter gir kollekt i kirkene til
TV-aksjonen.

HJERTEROM kalles årets aksjon. Den
har et ambisiøst mål om å skape et
rausere og varmere samfunn og vil satse
like sterkt på å forandre holdninger som å
samle inn penger.

- Ingen er bare det du ser!, lyder et av
aksjonens slagord. Det kaller oss til å se
mer enn det ytre og ikke dømme etter
førsteinntrykket når vi møtes som
mennesker. En kvinne som selger
kroppen sin er slett ikke “bare” en
prostituert og en person som sliter med
en psykisk lidelse er langt mer enn “den
schizofrene”.

GJESTEBUD er et godt bibelsk begrep.
TV-aksjonen bruker det som virkemiddel
til å utfordre våre holdninger uten å løfte
pekefingeren. Fra 4.september til
aksjonsdagen 17.oktober skal hele landet
møtes i et mangfold av større og mindre
gjestebud. Dette handler om å møtes på
tvers av de vante grensene – for å se bak
de fasadebildene vi tegner av hverandre.
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Ny profil av Avaldsnes Menighet er nå ferdig. Vi har fremgang på de fleste områdene
siden forrige undersøkelse i 2002. Menighetsrådet har nedsatt et arbeidsutvalg som
skal jobbe videre med NATULIG KIRKEVEKST i vår menighet.

  Arbeidsutvalget består av Kåre Vold, Else Marie Hjelmås, Arne Haug og Tordis
Hebnes.

Avaldsnes Menighet
  Menighetsprofil 2002 og 2004

MIN YNDLINGSRETT!
Av Johan Hjelmaas

SPISER DU LAKS -
 FÅR DU FLAKS!!

Dette trenger du:
Laksefillet ca 1 kg

Salt sitron pepper
Friske urter
Aluminimsfolie
Agurk
Eddik

sukker

Legg laksen på aluminiumsfoliet og salte
og krydre den godt. Legg gjerne over

friske urter og brett aluminiumsfoliet

godt i sammen. Settes i stekeovnen på ca
180grader i 40 minutt.

Del agurk opp i tynne skiver og legg dem
i lake bestående av eddik, vann og ukker.

La det få trekke så lenge som mulig.

Serveres med god og skikkelig Rømme.
Seterrømme - ikke noe lettrømme. Dette er
sunn og god mat så vi kan toppe det med
skikkelig rømme.

Føler du deg usikker på denne oppskrifter
anbefaler jeg at du legger turen til
Radisson SAS Hotel i Haugesund for en
god middag :-)

Vel bekomme!

Jeg utfordrer Eivind Opsal til å dele en

spennende oppskrift neste gang.
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A V A L D S N E S
MENIGHETSBLAD

Prestens
Hjør

ne

”ENGASJERT TROSLIV”

De som står bak det med NATURLIG KIRKEVEKST og mer enn tusen undersøkelser
av sammenhenger mellom menighetsliv og menighetsvekst, forteller oss dette:

Det er verken er hvor flinke vi er til å uttrykke oss, eller å få sagt de rette tingene til rett
tid, eller det å bruke de beste metoder for evangelisering som er mest avgjørende for
om en menighet vokser. Det er heller om vår tro på Jesus er livsnær, preger våre
hverdagstanker og hverdagsfølelser. Om den er det, slår det igjennom i møte med
andre som trygghet og hengivenhet, glede og takknemlighet. Vi får faktisk ha Gud
som vår himmelske Far for Jesu skyld og leve omsluttet av hans kjærlighet og omsorg.
Det som teller, er ”engasjert trosliv”. Slik uttrykker de det.

Som dere ser et annet sted i dette nummer, viser den nye menighetsprofilen en
framgang på alle områder, unntatt en liten tilbakegang på ”livsnære grupper”. Men
minimumsfaktoren – det vil si der vi skårer lavest - er ikke lenger gudstjenestelivet.
Det er nettopp ”engasjert trosliv”. Hva så?

For det første bør vi fortsette arbeidet med gudstjenestene, med det mål at enhver
gudstjeneste skal være inspirerende, gi rom for det som Den hellige Ånd ut fra Guds
ord vil si til oss og gjøre med oss den søndagen, og bruke hverandre og de ressurser
vi måtte ha, til å legge til rette for det.

For det andre ønsker vi å snakke med flere enn oss i menighetsråd og stab om
hvorledes vi skal ta det videre dette med engasjementet i vårt trosliv. Derfor ber vi
sammen en eller to fra hver forening, bibelgruppe, husfellesskap eller hva vi kaller det,
til en samling hvor vi drøfter dette og ser hva vi vil gjøre.

Jeg ser for meg at vi kanskje bør gå til verks ved å ta tak i det vi faktisk har, nemlig det
menighetsfellesskap vi får leve i i disse mindre gruppene, og se om vi kan hjelpe
hverandre til å la fellesskapet i dem hjelpe oss med nettopp dette: Å se det livsnære i
vår tro. Det betyr - ikke minst - å se hvor godt det er å få være Guds barn og hva de
går glipp av både i gode og onde dager, de som ikke hører Jesus til. Det er vel ut fra
det at hengivenheten og engasjementet springer.

Det er så viktig at det blir naturlig kirkevekst, noe som vokser fram innenfra, ellers blir
det stress og påtatt – og det duger i hvert fall ikke. Siste preken jeg holdt før jeg
skriver dette, var over Jesu ord:

”Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen”

arne

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
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Søndag 19.09.04

16.s.e.pinse

Familiegudstjeneste

Kateket Sigrid Dysjeland

Vikarprest Anne Netland

Dåp

Utdeling av Bibel til 1.klassene

Offer til søndagsskolekretsen

Søndag 26.09.04

17.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Prost Per A. Nordbø

Nattverd

Mannskor

Offer til Blå Kors Norge

Søndag 03.10.04

18. s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

 Dåp

50-årskonfirmantene

Offer til menighetsarbeidet i
Avaldsnes

Søndag 10.10.04

19.s.e pinse

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Dåp

Offer til Norsk Gideon Bibelmisjon

Søndag 17.10.04

20.s.e.pinse

Gudstjeneste kl 18.

Sokneprest Arne Haug

Nattverd

Offer til Menighetsarbeidet i
Avaldsnes

Kirkekaffe

Søndag 24.10.04

21.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Nattverd

Offer til Fellestjenesten i bispedømmet

Søndag 31.10.04

Bots- og bededag

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Søndag 07.11.04

Allehelgenssøndag

Gudstjeneste kl.11

Sokneprest Arne Haug

Dåp

Offer til De fire diakoniinstitusjoner

Søndag 14.11.04

24.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11

Kateket Sigrid Dysjeland

Sokneprest Arne Haug

5.klassingene får Bibel

Offer til menighetsarbeidet i

Avaldsnes

FORBØNN FOR INNGÅTT
EKTESKAP

05.07.04

Janice Fischer og rune Henning
Reiersen

16.07.04

Marina Doeva og Johannes Støle

DØDE

10.06.04 Signe Kolstø

08.07.04 Bernhard Osnes

29.07.04 Klara Marie Lande

31.07.04 Otto Bart Løften

08.08.04 Målfrid Trondsen

10.08.04 Sverre Skeie

13.08.04 Rune Tryggestad

17.08.04 Kåre Tjøsvold

MENIGHETSMØTE

Det innkalles til menighetsmøte
søndag 10.oktober  kl. 12.15
(umiddelbart etter gudstjenesten) i
Avaldsnes kirke. Sak som skal tas opp
til behandling er plasseringen av ny
gravplass. Karmøy kommune lar lagt
ut reguleringsplan for Avaldsnes
gravplass til offentlig ettersyn. I
henhold til kirkelovens § 11 skal
menighetsmøtet få anledning til å
uttale seg om plasseringen når det
skal opparbeides ny gravplass i
soknet. Reguleringsplanen er utlagt til
gjennomsyn på menighetskontoret .

MENIGHETSRÅDETS MØTER
HØSTEN 2004

15.september, 13.oktober, 24.
november.  Møtene er kl. 19.30 på
menighetskontoret. Sakspapirer
kan utleveres ved kontoret.

FAMILIENYTT:
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FAMILIENYTT:

VIELSER

29.05.04

Anja Lønning og Sigmund Clausen

Lise Helen Hansen Brekke og Nils
Gustav Stråbø

12.06.04

Cathrine Jøsang og Kenneth
Jørgensen

DØPTE

30.05.04

Sebastian Nøkling

Maria Berge Kringstad

Rebekka Kvalevaag Hagen

Asseline Torgersen Myklebust

20.06.04

Yves Inge Thuille Vaage

Henrik Kvernenes Jakobsen

Linda Elisabeth Liknes

Sandra Strand Olsen

Martine Pedersen Rasmussen

04.07.04

Ida Abrahamsen Osmundsen

Sander Thorsen

Sebastian Torvanger Løften

18.07.04

Johan Instebø

Frøya Marie Ileby Øvrebø

01.08.04

Oliver Mikael Hochheim

Magnus Mathiassen Laksfoss

22.08.04

Elin Kjærland

29.08.04
Sofie Vestvik Vold
Vilde Rustad Thorsen

19.06.04

Jorunn Grutle og Sturla Fjellvang

Maren Andersson og Yngve Hagen

Cathrine Ihle og Jan Onar Olsen

26.06.04

Marianne Nordbø og Edward Hansen

Ingvild Tyse Hansen og Dagfinn

 Kvalevåg

03.07.04

Bodil Merete Knutsen og Just Salvesen

Anne Dysjeland og Lars Martin Rød

10.07.04

Vibeke Nordgård og Sigurd Widvey

Marita Karlsen og Joakim Ellingsen

17.07.04

Henriette Normann Gramstad og Tom
Erik Mikael Waldner

Reidun Hjartholm og Odd Terje
Kvilhaug

24.07.04

Anne Marta Eide og Njål Tvedt

31.07.04

Silje Nesheim og Svein Ivar Bøe

Hanne Kristin Aarhus og Torbjørn
Jacobsen

07.08.04

Kari Mølstre og Kurt Hadrich Huke

Lene Aase Marø og Torbjørn Marø

14.08.04

Kjersti Thorbjørnsen og Daniel
Bertelsen

Maria Salvesen og Ole-Martin
Nordstrand

Åse Karin Snarheim og Ari Frode
Brynjelsen

21.08.04

Tina Lovise Ihle og Tore Fykse

28.08.04

Hildegunn Sørbø og David Campbell
McLernon
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Den 27.mai i år - i nydelig vær ( svar på bønn?) møttes vi
ved  "102-bygget" for å dra på tur. Johannes - sjåføren vår
- var presis, og det bar mot nord, Etterhvert var alle 43
påmeldte på plass. Alle ble ønsket velkomne, og gitaren til
Bjørg og trekkspillet til Leo holdt liv i turistene, som med
glede og full røst sang med på 6 sider A4 ark! Johannes
var en flink guide og sjåfør. Vi var innom Skånevik og
spiste deilige rundstykker. Så bar det videre mot Rosendal
der vi tok en times stopp  og såg på alt det fine både ute
og inne, og isen smakte godt i det fine været.  Så bar det
videre der vi fikk se mye fint. Det ble fortalt vitser og litt
skjemt og alvor. Leo tok noen selvkomponerte låter på

VI OVER 60 TREFFET PÅ TUR

trekkspillet. Da vi kom til Mauranger spiste vi  deilig middag i
en gammel Ola løe som var restaurert. Der fikk vi fortalt alt fra
først til sist hva som var gjort med denne flotte løa. Deilig
dessert fikk vi  servert, og vi fikk lytte til til fin sang av
vertinnen som også ønsket oss velkommen igjen.  Da vi kom
ut og skulle starte på hjemturen var været enda finere, og vi
tok en annen vei hjemover. Da vi nærmet oss Karmøy kom
flere frem og takket for en fin tur. Det varmer å høre positive
gleder og takk. Må takken gå til Vår Herre som la akt slik til
rette. Så får vi håpe på en tur til neste år også. Takk til Leo for
kjempejobb.
Varm hilsen Bjørg.

.........OG ANDRE TURER

    Her er menighetens spreke medlemmer på en fantastisk tur i fjellet
                                                                                             Foto: Alf Roald

Av Bjørg Østevik


