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…..og holde ut i det løp som er lagt opp for oss,
 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann
 og fullender, Jesus.   (Heb.12,1-2)

På en studietur til Madagaskar opplevde vi flere sykloner som førte til flom og store ødeleggelser. Hus stod under vann, 
og folk kom bærende med det de eide. Ris- og maisavlingene ble ødelagt.

Noen dager etter syklonene møtte vi Kaposy. Han var prest og hadde i flere dager hatt kirken full av hjemløse mennesk-
er. Hvordan møter du disse menneskene, spurte vi ham. Situasjonen er jo så håpløs. Hva sier du til dem? - Nå må vi forkynne om 
Jesus, svarte han. Vi må ha blikket festet på han som holdt ut all motstand og smerte for vår skyld. Menneskene trenger håp. De 
trenger å vite at de ikke er alene og forlatte. 

Jeg har tenkt litt på hvordan jeg ville takle en situasjon der jeg mister alt jeg eier? - Flere av oss hadde problemer med 
bagasjen da vi skulle tilbake til Norge. Ryggsekken hadde plutselig blitt så liten. Det ble en utfordring å klare å få oppi alt. Vi 
bekymret oss for vekten, for antall kolli og for om bagasjen ville komme trygt fram. 

Mye av det vi eier og tror vi er avhengige av, kan gjøre livet vanskeligere for oss enn nødvendig. Jeg tror det ville ha 
vært vanskeligere for meg enn for folket på Madagaskar å takle en slik situasjon. Bagasjen min er så tung! Den kan lett bli en 
byrde som tynger og gjør at jeg ikke ser Jesus så klart som jeg burde.

Når vi kjører bil, er det helt nødvendig å holde blikket rettet et godt stykke framover på veien. Da klarer vi å holde bilen 
på veien og til og med på rett side. Men dersom vi forsøker å flakke med blikket til høyre og til venstre for hele tiden å se det 
som er på hver side av bilen, går det galt. 

Vi må se framover. Jesus er målet. Troen på Jesus, frelsen og det livet Gud har kalt oss til å leve, er det aller viktigste. 
Flakker vi med blikket og blir mer opptatt av alt rundt oss, kan det føre oss vekk fra veien som fører oss til Gud. Dette betyr ikke 
at vi bare skal være opptatte av det rent åndelige og himmelske. Vi er her på jorden og har oppgaver og plikter. Men selv i vår 
travle hverdag er det mulig å ha blikket festet framover, mot målet, og leve som kristne mennesker i hverdagens oppgaver og 
plikter. Da blir vi også tydelige vitner for menneskene rundt oss. 

Presten Kaposy ble et slikt tydelig vitne for meg. Midt i en situasjon der jeg tenkte på alt det håpløse og vanskelige, 
pekte han framover mot Jesus. Han utfordret meg til å feste blikket på målet og tenke på Jesus for ikke å bli trett og motløs.
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Nils Johannes Bow-
itz Øygarden, 47 år, 
Avaldsnes
I menighets- 
sammenheng er jeg 
opptatt av at nye gen-
erasjoner får del i vår 
kristne kulturarv slik at 
Norge også i fremtiden 
kan kalles et kristent 
land.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANDIDATER TIL  ÅRETS VALG PÅ MENIGHETSRÅD

Hilde Solli, 38 år,
Kvalavåg
 Har vært i men.
råd før og synes det 
var inspirerende og 
interessant

Toralv Utvik 36 år,
Visnes
 Interessert i 
menighetsarbeid 
generelt.

Reidun Fevang, 53 
år, Håvik 
 
Tverrkirkelig innstill-
ing, at folk skal 
kunne kjenne seg 
velkomne og sett 
slik at de opplever 
at noen bryr seg. 
Inkluderende fel-
lesskap, å kunne 
jobbe sammen som 
kristne for Guds 
rikes sak.  

Anne Jorunn  
Amdal, 42 år, 
Visnes
Brenner for 
ungdomsar-
beidet i 
menigheten

Vi stilte følgende spørsmål til kandidatene. 
	 	 Hva	ønsker/”brenner	du	for	i	neste	valgperiode? 

Liv Olen Skorpe Sjøen, 
40 år fra Håvik: 
Eg ynskjer at dei små 
felleskapa skal styrkast. 
At fleire finn sin plass 
i ei lita gruppe. 
Eg ynskjer at gud-
stjenesten skal bli noko 
me saknar resten av veka! 
Høgdepunktet i veka!

Else Marie Steinkopf 
Hjelmås, 60 år fra Av-
aldsnes 
- at vi må ha nok ta-
khøyde/være en inkluder-
ende menighet slik at 
ungdommene føler seg 
velkomne. 
- at det må være tilbud/
aktiviteter til dem slik at 
de gjennom dette kan 

Kristian Hausken 
Utvik, 67 år fra Av-
aldsnes 
Skape tro, vise respekt 
og åpenhet 
Lytte til signaler fra 
lag og foreninger i 
menigheten 
Etablere lavterskeltilbud 
for ulike aldersgrupper 
Kurs som fremmer kris-

Kjell Bårdsen, 49 år fra 
Håvik 
Kirkevekst 
Flere unge på gudstjenestene 
At menigheten er inklud-
erende og bryr seg om den 
enkelte 
Siden jeg sitter i fellesrådet, 
er jeg opptatt av at den nye 
gravplassen 
blir realisert på en god måte

Arnlaug Vistnes, 62 år 
fra Avaldsnes 
Fortsette arbeidet med å 
gjøre gudstjenesten til et 
samlingspunkt både 
for unge og gamle, store 
og små i HELE Avald-
snes menighet. 

Stanley Skeie, 45 år fra 
Avaldsnes 
- at alle skal få et personlig 
møte med Jesus. Da må vi 
legge til rette 
for at vi kan møte hverandre 
og Gud i et felleskap som er 
åpent og 
trygt. 
- at vi blir flinkere til å se 
hverandre og bry oss om 

Gro Torunn Hetland 
Utvik, 38 år fra Av-
aldsnes 
De nye gudstjenes-
tene: “En annerledes 
gudstjeneste” må ut-
vikles videre 
slik at mange barn og 
voksne kan være sam-

Kåre Vold, 55 år fra 
Håvik 
Fortsette å utvikle 
gudstjenesten til ukens 
høydepunkt 
Starte nye husfelleskap 
og utruste nye ledere 
for disse 
Fortsette å videreut-
vikle det gode barne 
og ungdomsarbeidet i  

NY NY

NY NY
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ten tro. Utvikle samarbeid med ulike organisasjoner 
Styrke arbeidet i aldersgruppene 18-30 og 30-60 
Verdsette de frivillige medarbeiderne 
Engasjere frivillige talere fra menigheten i gud-
stjenesten 
Være lydhør at både kvinnelige og mannlige talere 
slipper til i kirken 
Menighetsbladet bør fortsette å ta inn stoff som kan 
ha allmenn interesse.

men på gudstjenesten. 
Involvere enda flere i dette arbeidet. 
Jeg “brenner” for barne og ungdomsarbeidet i 
menigheten. 
Opprette nye “cellegrupper”/husfelleskap for alle 
som er interessert

bli kjent med Jesus! 
Uten ungdommen stopper menigheten!

menigheten. 
Satse videre på givertjenesten slik at vi fortsatt kan 
ansette dyktige 
medarbeidere i menighetsarbeidet

hverandre og ta 
på alvor alle delene som gjør oss til hele men-
nesker. M
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Karmel BedehusHåvik Bedehus  Visnes Bedehus
Faste møter hver 1, 3 og 4 onsdag i
 måneden kl.19.30.

Søndagskole hver søndag kl.11.00

Bedehuskretsene informerer

    Kvalavåg Bedehus

Sep.25.Misjonssambandet    kl.19.30
Okt.02. Den Ytre Sjøm.misjon kl.19.30
Okt.09.Misjon blant muslimer kl.19.30
Okt.13 Møteuke Håvik                        
   kl.19.30
Okt. 14. Møteuke Kvalavåg    
kl.19.30
Okt.16 Møteuke Karmel           kl.19.30
Okt.23. Tibet Misjonen    kl.19.30
Okt.30. D.N.Israelsmisjon        kl.19.30
Nov.06. Takkefest på Karmel 
Nov.13. Blå Kors, Diviloftet        
kl.19.30
Nov.27. Adventsmøte ved NMS kl.18.00    

            Faste onsdagsmøter kl.19.30

Okt. 13. Møteuke Håvik kl.19.30
Okt. 14. Møteuke Kvalavåg 
kl.19.30

Magnhild Halsteindal fikk et signert far-
getrykk med motiver fra Avaldsnes av 
kunstneren Gerhard Meling . Hun fikk 
prisen for den fantastiske dugnadsinnsatsen 
hun har lagt ned i bygda vår. Innsatsen 
på Karmel,  hovedansvaret for servering 
ved minnemøter etter begravelser, utallige 
besøker hos gamle og syke og arbeidet for 
saniteten ble nevnt spesielt.  "Hvis vi ikke 
hadde hatt personer som Magnhild i bygda, 
ville miljøet vært fattigere og kjøligere!"--
sa prisutdeler Aadne Utvik.

- FAMILIEKONSERT ONS.21.SEPT. -
Onsdag 21.sept. er DU velkommen på Karmel til ei fin stund for hele familien. 
Tvillingsøstrene Hildegunn og Ingelin Garnes Reigstad besøker da Avaldsnes 
med sin konsert «Jordbærhagen». Konserten er en del av en turne' for å lan-
sere den nyeste CD´en fra dem. «Jordbærhagen» ble gitt ut som diktbok for 
barn i år 2004. Forfatteren er Haldis Reigstad, kjent lyriker med en mangfoldig 
diktproduksjon bak seg. Barnebarnet til forfatteren, Karina Garnes Reigstad, 
har illustrert diktboken med tegninger. Karina er lillesøsteren til Hildegunn og 
Ingelin. Når så  Hildegunn og Ingelin gir ut CD og notehefte fra bestemors 
«Jordbærhagen» blir dette til et spennende familieprosjekt.
Hildegunn og Ingelin gav ut sin første barne-CD og video i 1993, i en alder av 
9 år. Jentene har siden den gang bidratt på en rekke CD-utgivelser med bl.a. 
Bjarte Leithaug, Nardus og med familien Reigstad. De er også kjent som faste 
korister i Rune Larsens tv-program «Absolutt norsk»
På konserten på Karmel synger de med våre «egne» unger ; dvs de eldste i 
barnegospel og koret Witness!! For korene blir dette en frisk start på en ny kor-   
sesong. Dette blir gøy!! 

- notiser - smånytt - annonseringer - 
Gratulerer med Augvaldsprisen 2005, Magnhild! 

Fornøyd prisvinner av Augvaldsprisen 2005, 
Magnhild Halsteindal, sammen med dattera 
Oddbjørg Halsteindal.

VELKOMMEN PÅ KONSERT PÅ 
KARMEL, AVALDSNES 
ONSDAG 21.SEPT KL.18.30.

HILDEGUNN OG INGELIN GAR-
NES REIGSTAD 
SAMMEN MED UNGER FRA AV-
ALDSNES BARNEGOSPEL OG 
WITNESS!!

Pris: barn 50 kr, voksne 100 kr 
, familie 250 kr. Kjøpes ved inn-
gang.
VELKOMMEN TIL HELE FAMI-
LIEN!!

Sep.22. Møte v/ Arne Haug 
kl.19.30
Sep.29. Israelsmisjonen kl.19.30
Okt. 06. Norsk Gideon kl.19.30
Okt. 13. Møteuke Håvik kl.19.30
Okt. 14. Møteuke Kvalavåg 
kl.19.30
Okt. 16. Møteuke Karmel kl.19.30
Okt. 20. Misjonssambandet 
kl.19.30
Okt. 27. Misjonssambandet 
kl.19.30

På	Avaldsnes	dagene	var	det	mulig	å	slå	
tre fluer i ett smekk hvis en var innom 
menighetens stand: få noen minutters 
barnepass	mens	barna	laget	seg	perle-
bånd,	samtidig	som	en	støttet	misjonsar-
beidet i Thailand. Perleinstruktør: Arlete 
fra Brasil.



5

- notiser - smånytt - annonseringer - 

	 Vi		Gratulerer!

Vi gir ei rose til...

 

 
Barn og unge i kor- og speider-grupper i Avaldsnes 
KFUK-KFUM forbereder seg til årets store basar i 
Håvikhallen lørdag den 22. oktober kl 13.00. Det blir 
forhåndssalg av lodd, men også åresalg og loddsalg 
på selve basaren. Det blir mye underholdning av de 
forskjellige undergruppene i foreningen. Sett av et-
termiddagen, kos deg på basar-kaféen og bruk masse 
penger til inntekt for barn og unge i Avaldsnes.

Avaldsnes kirkekor har akutt behov for 
flere stemmer, og spesielt mannsstem-
mer! For å være med i koret er det nok 
at du liker å synge og er glad i (eller vil 
lære å bli glad i) gudstjenesten. Koret har 
vært med på mange spennende prosjekt 
opp igjennom årene, og  dette året skal de 

KONSERT I OLAVS-
KIRKEN

Søndag 2.10 kl. 19.30 blir det igjen kon-
sert med barokkensemblet ”Nutmeg & 
Ginger”
De hadde en flott konsert 10.10.04 og 
ville komme igjen med et nytt program. 
Det er en gruppe på 4 unge damer. 2 
sangere + lutt/torbe og barokkgitar. 
(torbe er en lutt med lang hals). Felles 
for jentene er at de bla. har studert ved 
Schola Cantorum Basiliensis i Sveits. De 
vil framføre italiensk, fransk, og engelsk 
musikk fra senrenessanse og barokk. 
Målet deres er å vekke interesse for den 
musikken hos et publikum som sjelden 
får oppleve dette repertoaret spilt på 
historiske instrumenter.

Palmer

   Bli med og syng  i kor!

Speiderne slapper av i selvlagte 
hengekøyer før det store loddsal-
get setter igang  i forbindelse 
med basaren.

Jorun Bråthen
For hennes mangeårige fantastiske 

innsats i skolekorps og Hinderaker og 
Visnes Velforening, og mere til.

 Det var Jorun som også startet Karm-
sund Brass i sin tid.

Hun har en egen evne til å stå på, og å 
få andre med seg!

”Den største glede her på jord, det er å synge med i kor”, ifølge dirigent for Avaldsnes kirkekor, 
Palmer Vistnes, og leder for koret, Elsa Erland.

bl.a. være med på Händels ”Messias”. 
Øvelsene  foregår i Avaldsnes kirke hver 
mandag kl. 19.30 – 21.15. Ta kontakt 
med dirigent Palmer Vistnes tlf. 47 85 33 
81 for mer informasjon, eller bare møt 
opp på øvelsen!

K/M-basar i  Håvikhallen 

”Nutmeg & Ginger”
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MISJONSSØNDAG I AVALD-

Stiligere kan en vel ikke være på en misjonssøndag!

Marit Bore (t.v) fikk som ganske ung en-
kelte ganger misjonen opp i halsen...

Den siste søndagen i august er det all-
tid, tradisjonen tro, misjonssøndag i 
Karmsund område av Det Norske Mis-
jonsselskap (NMS). På denne søndagen 
i år var det også planlagt et arrange-
ment på Avaldsnes i regi av landbruk-
savdelingen i fylket og kommunen, 
som het “Streif”.  Det var en opp-
fordring til å streife gjennom det vakre 
kulturlandskapet i bygda vår med 
spesiell  fokus på Sild og Sau. Dette ar-
rangementet var et ledd i landbrukets 
100- årsmarkering av unionsoppløs-
ningen med Sverige, og Avaldsnes var 
utvalgt som et av fem steder i fylket 
der dette skulle markeres.

Dagny Matland foreslo et samarbeid 
mellom kirke og fylke/kommune denne 
dagen, - og slik ble det. Misjonssønda-
gen fikk et skikkelig 1905-preg, og 
hva var da mer naturlig enn å invitere 
Norheim menighet, som delvis tilhørte 
Avaldsnes for 100 år siden?  Eldbjørg 
Andreassen og Anne Netland, som denne 
søndagen var ansvarlige for gudstjenes-
tene i henholdsvis Norheim og Avald-
snes, fremsto som misjonskvinner fra 
1905 denne dagen. I NMS var det nem-
lig ikke uvanlig at kvinner allerede den 
gang både forkynte Guds ord og ledet 
forsamlingen. Kvinnene hadde til og 
med stemmerett i NMS allerede 9 år før 

alminnelig stemmerett for kvinner ellers i samfunnet ble innført. 
Var det noen som snakket om bakstreverske misjonskvinner? 
Dagens misjonskvinner fra Norheim og Avaldsnes var hjertelig 
tilstede med flotte, gamle kjoler, hatter og sjal fra svunne tider. 
-En festlig prosesjon inn og ut, med misjonsflaggene i bresjen.

Prosten vår, Gunnar Salomonsen, stilte med pipekrage og svart 
prestekjole. Han ledet gudstjenesten etter den gamle liturgien.  
Steinar Andsnes var klokker under gudstjenesten, med seriøs 
ledelse av salmesangen fra kordøra framme i kirka, samt at han 
begynte og sluttet messen med den gamle klokkerbønnen.

Bukkøy: Bygdekvinnelaget serverte bl.a. lefser og rømmegraut i naustet på Bukkøy. Fra 
venstre: Dagny Matland, Turid Matland,  Karoline Skeie, Kari Skeie.

Av Anne
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Av		Åse

GRATULERER!! er det første som må 
sies til «Jenter 13» fra Avaldsnes. 
I sommer gikk laget helt til topps i 
årets Lyngdal Cup. Fornøyde kunne 
de reise hjem med flott pokal og man-
ge gode minner. Sommeren 2005 vil 
helt sikkert bli husket med glede. 
Vi i menighetsbladet har tatt oss en 
prat med to fra vinnerlaget; 
Hanne Marthe Pedersen og Katrine 
Utvik. 
Begge jentene har vært med på Lyng-
dal Cup tidligere, men vi regner med 
at årets cup blir et ekstra godt minne 
å ta vare på. Fulle av beundring over 
lagets seier spurte vi om veien fram 
mot finalen hadde vært vanskelig. 
Stort sett ble det seier i hver kamp 
også i innledende runder. Laget fra 
Klepp var tøffeste motstander og mot 
jentene der ble det uavgjort. Avalds-
nes vant likevel sin gruppe pga bedre 
målforskjell. 
Like nervøse var nok begge finalela-
gene, for der ble det igjen kamp mel-
lom Avaldsnes og Klepp. Det ble en 
jevn kamp, men i følge Hanne Marthe 
og Katrine var seieren, 2-1, fortjent. 
Avaldsnes sine målscorere var Line 
og Emilie. 
På sidelinja var det en stooor heia-
gjeng fra Avaldsnes. Voksne og unger 
fra mange ulike Avaldsneslag var 
sammen om å heie jentene fram. 
Hanne Marthe og Katrine forteller om 
god stemning på sidelinja. «De var 

 
Fra i høst av er tilbudet til Avaldsnes 
barnegospel utvidet både geografisk 
og aldersmessig . Avaldsnes og Hå-
vik barnegospel er slått sammen, så 
til øvelsene på Karmel er nå unger 
fra både Håvik, Kvalavåg,  Visnes og 
Avaldsnes  kjempevelkomne!
Øvelsene er hver tirsdag fra
kl.17.00.-18.00.
Koret har også utvidet tilbudet til å 
gjelde for barn opp til og med 4.klas-
se.
Ungene vil bli delt inn i to grupper 
; en gruppe fra 3 år og opp t.o.m. 
1.klasse                og en gruppe 
f.o.m. 2.klasse og t.o.m. 4.klasse.
Gruppene skal både øve hver for seg 
og sammen i et stort kor. Øvingstiden 

SPREKE FOTBALLJENTER!

helt ville!!» 
Vi ville gjerne vite om det går  an 
å beskrive følelsen de hadde etter 
seieren. Jentene ser på hverandre, 
smiler og sier NEI!! ...eller jo... det var 
helt gøy!!
Under premieutdelingen kom jentene 
fra Klepp og gratulerte oss alle, fortel-
ler Hanne Marthe. Det synes hun var 
skikkelig snilt og sporty gjort, de var 

ikke dårlige tapere! 
Seieren har «Jenter 13» feiret med 
pizzakveld, og rett etter at intervjuet 
er unnagjort skal hele lager på kon-
sert. Konserten med Wig Wam, årets 
norske Grand Prix-deltaker, er gitt 
jentene av en sponsor. Det lønner 
seg å vinne!!
Snart er fotballsesongen over og 
jentene kan ta fotballfri. Sesongslutt 
betyr derimot ikke late dager. Hånd-
ballen overtar og det er også gøy... 
Var det noen som snakket om sløve 
ungdommer? 
Vi ønsker Hanne Marthe og Katrine 
og resten av vinnerlaget lykke til vi-
dere og er glade for avtalen vi har 
inngått. Når jentene om noen år har 
kjendisstatus...da er vi lovet et nytt 
intervju!!

AVALDSNES BARNEGOSPEL UTVIDER ...

er altså den samme om man tilhører 
den ene eller andre gruppen. 
På bildet ser du de voksne i Avalds-
nes Barnegospel. De er alle klar for 

oppstart og gleder seg til å møte un-
ger fra hele Avaldsnes menighet. 
VELKOMMEN TIL GLA“SANG ,TIRS-
DAGER KL.17.00. !!

Bilde bak fra venstre: Trener Arne 
Utvik , Kartine Utvik, Therese 
Jøsang Utvik, Kartine Johansen, 
Hanne	Marte	Pedersen,	Caroline	
Helgesen,	Line	Pedersen	og	Tren-

er	Geir	Hauen 
Nede fra venstre: Maria Hauen, 
Charlotte Torvestad, Emilie 

Helgesen og fremst Stine Opsahl

Her ser vi fra venstre:
Palmer Vistnes, Nina Sivertsen, Linda Iren L.Grinde, Gro Torunn H.Utvik,  
Carola S. Utvik, Heidi K. Kvalevaag
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Prestens
2.juni gikk turen til Tanzania. Der skulle jeg 
være i ca en måned. For dem som ikke har 
geografien i orden, så kan jeg si at Tanza-
nia ligger øst i Afrika - rett sør for ekvator. 
Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt er 
skolen jeg har gått på det siste året, og det 
var i forbindelse med skoleslutt at vi hadde 
vår misjonstur. Afrika er et land som byr på 
mange utfordringer, klima, kultur, fattigdom 
osv. og jeg var usikker på hva jeg kunne 
utrette i løpet av bare en måned i et fremmed 
land. Forventningene var mange….

Da vår 12 timers lange reise var over, kunne 
jeg endelig sette min fot på afrikansk jord. 
Klokken var 20.00 lokal tid. Mitt første in-
ntrykk var av klimaet. I motsetning til den 
friske norske luften jeg var vant til, ble jeg 
her møtt av en fuktig, tykk luft som krevde 
flere dagers tilvending. I tillegg til dette, var 
det svært mørkt i den afrikanske vinteren og 
siden de ikke hadde gatelys, fikk vi egentlig 
ikke se noe av Afrika før neste dag.
Selv om jeg til slutt mer eller mindre ble 
vant til temperatur og fuktighet, fikk jeg 
likevel stadige påminnelser om at jeg var 
i et fremmed land. Som de eneste hvite på 
overfylte gater løp unger etter oss mens de 
ropte ”muzongo”, som betyr ”hviting”.
Arbeidet vi besøkte er organisasjonen New 
Life Outreach med danske Egon Falk i 
spissen. Deres misjonsarbeid er knyttet til 
turneer rundt om i landet som resulterer i nye 
menigheter. Men ellers så driver de også 2 
barneskoler, en pastorskole med mer.
Vi dro mye til menighetene i området. Der 

Mitt möte med Afrika 
Av Arild Gismervik

var det mest fysisk arbeid de trengte. Dermed 
gikk den første uken til bygge-arbeid for 
flere menigheter for oss guttene. Jentene 
hjalp til på skolene. Det var en unik op-
plevelse av fellesskap å jobbe side om side 
med afrikanerne.
Resten av tiden fikk vi praktisere det vi 
hadde lært på bibelskolen. Vi fikk forkynne. 
En av pastorene der nede så på det som 
viktig at vi ble utfordret på misjon. Nettopp 
det å fortelle noen som ikke er kristne om 
Jesus. Han tok oss derfor med på gate- og 
landsbyevangelisering. Så etter en innføring 
i afrikansk kultur var vi klare. Noen dager 
gikk vi rundt på plasser der afrikansk un-
gdom tilbrakte fritiden. Andre dager dro 

vi opp i afrikanske landsbyer. Vi gikk 
rundt blant afrikanerne og snakket med 
dem igjennom tolk. Da fikk vi forkynne 
evangeliet. 

Kort og enkelt. Mange ganger ville de vi 
snakket med bli kristne. Da fikk tolkene 
bedt til frelse med dem og henvist dem 
til den menigheten som vi jobbet ut fra 
– og som kunne ta seg av dem videre. 

Dette gjorde stort inntrykk på meg. Som 
kristen ønsker jeg å fortelle mennesker 

om hva Jesus har gjort i mitt liv. Da er det fantastisk 
å oppleve at jeg når ut til mennesker.
En av de tingene jeg kommer til å huske mest fra 
Afrika er gudstjenestene i menighetene. Det var en 
annerledes opplevelse. Lovsangen er en helt sentral del 
av gudstjenesten og det er en musikalsk opplevelse. 
Trommene spiller en stor del og er ofte det eneste 
instrumentet. Sammen med klapping og spørsmål/svar 
sang blir dette kult på en måte vi ikke er vant med.
I tillegg til lovsangen var det også mye plass til preken. 
For dem som er vant med en-times gudstjenester så 
ble det kanskje litt i overkant når møtene varte i over 
3 timer. Spesielt når man ikke skjønner hva det blir 
snakket om. Likevel var det en stor opplevelse.
Hvis jeg skal oppsummere mine opplevelser innenfor 
afrikansk misjonsarbeid, vil jeg bare si: misjon gir 
mersmak.
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Prestens
Hjørne

Kor e alle helter hen?

Slik spurte Jan Eggum i visa si. Likeså spør jeg deg: Hvor finnes alle heltene på Avald-
snes? Harald Hårfagre er død, Leif Ove Andsnes er utflytta og Augvald Granbane tør 
ikke stå fram. Heltinner har vi mange av. Det er bare å ta for seg dette nummeret av 
menighetsbladet. Her kan vi lese om Jorun fra Visnes, Magnhild fra Dalen og Dagny 
fra Velde. Staben i menigheten oversvømmes av damer. Ta en kikk på lærerrommet på 
Avaldsnes skole og se hvilket kjønn som dominerer. Stakkars Veuskens er vel snart alene 
mann på legesenteret. Tell etter på foreldremøtene. Hvem er det som viser best igjen i 
lokalsamfunnet vårt? Er det ikke damene?

Hva har vi damer gjort galt? Skremmer vi mennene bort? Tar vi for mye ansvar? Tar vi 
for mye plass? 

Jeg har aldri regnet skikkelig på det, men jeg tror at minst 70% av de som er aktive i 
menigheten er kvinner. Det er i alle fall ikke noe problem å fylle opp kvinneandelen i 
styre og stell. Menighetsrådet har overvekt av kvinner. Palmer etterlyser mannsstemmer 
til kirkekoret. Det er mest damer på gudstjenestene.

For all del   -jeg vet om endel helter på Avaldsnes. Ta det til dere alle som vil. Men jeg 
skulle gjerne sett mange flere av dere som ledere i søndagsskolen, som forkynnere, litt 
mer tydelige og litt mer synlige. 

I Brasil sa ofte ”tøffe” mannfolk: ”igreja é coisa de mulher”. På avaldsnesk ville det blitt: 
”Kjerkå e ein dameting”. Menigheten kan være en grei aktivitet for kvinner og barn, men 
tøffe mannfolk greier seg uten den slags.

Da jeg ble ansatt som prest i Samambaia i Brasil, håpet menighetsrådslederen på at det 
ville gjøre det mer attraktivt for menn å komme til kirken. Der var det til tider kun damer 
og unger på gudstjenestene. Den effekten har latt vente på seg både der og her. Kanskje 
det at det er en kvinnelig prest til og med forsterker inntrykket av at kirken er damete?

Jeg ønsker meg et mer likestilt samfunn, og en menighet med flere markerte menn. Vi 
trenger begge kjønn. Vi trenger forskjellighet. De unge trenger mannlige forbilder. 

Og sist men ikke minst, - hvis vi har fått evangeliet til å høres ut som noe syklubb-/ted-
dybjørnaktig som ikke angår menn, har vi bommet alvorlig med budskapet vårt. 

Kom igjen helter  -dere trengs i samfunn og menighet, og dere trenger kirken!

Tlf. 52 84 55 80 • AVALDSNES
ÅPENT: 07.00 - 23.00

Tlf. 52 84 22 55 • www.bildeler.net

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

Telefon 52 84 86 86 • post@karmtrykk.rl.no

Avd.leder: Sigurd Jihan Mevik
Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52

Informasjon og priser: www.imi-begravelsesbyra.no
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Gudstjenesteliste
VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

HUSK KIRKESKYSS
TELEFON
52 84 22 17

RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

Søndag 25.09.05
19.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Vikarprest
Nattverd
Offer til Kristent Pedagogisk Forbund

Søndag 02.10.05
20.s.e.pinse
”En annerledes gudstjeneste” på Karmel 
kl.17.
Fung.spr. Anne Netland
Nattverd
Witness!!
Offer til Kirkens Bymisjon Haugalandet

Søndag 09.10.05
21.s.e.pinse
Gudstjeneste kl. 11
Fung. spr. Anne Netland
Dåp
Avaldsnes kirkekor
Offer til menighetsarbeidet i Avaldsnes
Valg på nytt menighetsråd rett etter gud-
stjenesten

Søndag 16.10.05
22.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Vikarprest
Nattverd
50-årskonfirmantene
Offer til  Blå Kors Norge
Kirkekaffe

Søndag 23.10.05
23.s.e.pinse
Familiegudstjeneste kl.11
Fung.spr. Anne Netland
Kat. Sigrid Dysjeland
Dåp
1.klassene får Bibel
Klassekor
Offer til menighetsarbeidet i Avaldsnes

Søndag 30.10.05
Bots- og bededag
Gudstjeneste kl. 11
Vikarprest
Ikke offer
Søndag 06.11.05
Allehelgensdag
Gudstjeneste kl. 11
Fung.spr. Anne Netland
Dåp
Avaldsnes kirkekor
Offer til De 4 Diakoniinstitusjoner

 

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

MENIGHETSRÅDSVALGET 
2005
Søndag 9.oktober skal Avaldsnes 
menighet velge nytt menighetsråd 
for 2006-2009. Valget foregår i 
kirken rett etter gudstjenesten. 
Kirkens medlemsliste er lagt ut 
til ettersyn på menighetskontoret. 
Kom innom og kontroller at ditt 
navn står der. Dersom en ønsker å 
forhåndsstemme, kan det gjøres på 
menighetskontoret fra 19.sept. til 
7.oktober
Det er viktig å delta ved 
menighetsrådsvalget - det er vel 
ingen som er likegyldige til hva 
som skjer i menigheten? Husk 
at det er DIN stemme som teller 
dersom du vil ha inn de kandi-
datene du mener er best!

DØDE
12.06.05 Gerda Marie Hinder-
aker  f.11.03.14
15.06.05 Jostein Sørvik  
f. 04.09.18
27.06.05 Astrid Sørbø  
f. 10.08.24
13.07.05 Sigmund Waage  
f. 27.09.23
15.07.05 Solveig Clausen  
f. 18.02.26
27.07.05 Jørgine Otilie Nesse  
f. 07.08.13
04.08.05 Roar Lønning  
f. 13.04.29
23.08.05 Olga Synnøve Teigland 
f. 02.12.17



11

    

FAMILIENYTT:

DØPTE
26.06.05
Marius Damm Wesnæs
Kjetil Åserød 
Ferdinand Lande Midtgård
Sjur Larsen Solvang
Sandra Medhaug
03.07.05
Adrian Stange Nolasco
10.07.05
Jonas Sørvik
24.07.05
Harald Vermundsen
Ella Johanne Emery
Amalie Kalleland Devold
07.08.05
Amund Harr
14.08.05
Endre Torland Engevik
Eirik Waage Nilsen
Kristian Koløy Nilsen
Ørjan Eidesen Nilsen
Sander Eike Risløv
Johanne Lothe Hillesland
Christine Aasbøe Vaage
28.08.05
Casper Munkejord
Elias Haastø Toth
Anita-Celine Pedersen Hettervik
Renee Pedersen Liknes

VIELSER 
25.06.05
Nina Haugseth og  
Tor Magne Svendsbø

02.07.05
Henriette Olsen og  
Helge Ragnar Iversen
Rebecca Espelid og  
Steinar Christiansen
Margrethe Økland og  
Werner Ersland

09.07.05
Ingrid Helene Håvardsholm og  
Bjørn Tore Sørbø
Anja Kristin Jonassen og  
Sigurd Kjell Haughom

23.07.05
Christina Elisabeth Nesse Bjordal og 
Håkon Martin Wegner Lønning Karo-
liussen

30.07.05
Grethe Jeanette Haavik og  
Oddgeir Eilerås
Ingvild Kivijarvi Heggen og  
Hallgrim Hals
Trude Østrem-Olsen og  
Edvart Jespersen
Elsa Birgitte Osmundsen og  
Karl Marius Bjørnson Hofstad

06.08.05
Nina Michele Jackson og  
Fredrik Heggelund
Signe Ottesen og  
Magne Mølstre
Synne Mari Sandtorv og  
Åge Totlandsdal
Liv Jenny Austevik og  
Kjell Larsen

13.08.05
Unni Margrethe Øvrebø og  
Sverre Asbjørn Kolbeinsen

27.08.05
Beth Elin Pedersen og  
Tor Arne Hustveit
Olga Margrethe Hiksdal Nilsen og Tor-
Erik Meling  

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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DEN SOMMEREN PRESTEN "GIKK" PÅ VANNET!
Reportasje: Elisabeth L. Skeie

Felles avslutning for ungdomsklubbene i 
Kopervik, Norheim, Torvastad og Avald-
snes gikk av stabelen på Sandvesanden.
Avaldsnes deltok med ca. 40 
ungdommer,og det var totalt ca.150 un-
gdommer
Været var ikke det beste Karmøy kunne 
gi, men dette var ikke til hinder for 
at en del av ungdommene badet. Det 
ble grilling,strandvolley,kubbespill og 
turneringer i kanonball. Avaldsnes gikk 
av med seieren etter noen imponerende 
runder.
Premien var en vandre tønne som var 
fylt med Gull… Dette viste seg å være 
en haug med potetgullposer.
Vi ledere kunne konstatere at arrange-
mentet var svært vellykket selv om var-
megradene uteble.
Dette satser vi  på  ogsåtil neste år.

Her er noen av alle de glade ungdommene fra Avaldsnes

STRANDPARTY PÅ SANDVESANDEN  FREDAG 10.JUNI 2005
Av Inger Johanne.

Hva gjør en prest i den lange ferien sin?
Det kan vel være så mangt, men at de - som alle oss andre - nyter sommer og sol, er  i hvertfall sikkert.....
En flott søndag i juli var hele familien Netland/Vikingstad på besøk hos familien Ola Utvik i Hetlandsvågen.  Undertegnede, som 
også har hytte på samme "familieplass", er en ivrig hobbyfotograf. Så da Ola utfordret Anne til å prøve seg på vannski, var jeg 
ikke sen om å finne fram kamera....
Anne, som sjelden sier nei til en utfordring, hoppet i redningsvest og ski, og gjorde seg klar.
Dette kan bli bra, tenkte vi som stod på land. Jomfrutur med "knall og fall", det må jo bare foreviges!  
Men det ble lite "knall og fall", gitt! Tror rett og slett at den dama er født med vannski på beina.... Sporty prest? Bedøm selv!

Ha en flott sensommer!


