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A1 GRAFISK KARMØY

TRYKK:

AVALDSNES MENIGHET
MENIGHETSKONTORET

Adresse: Karmel, Postboks 29
4299 Avaldsnes. 

Telefon: 52 81 20 60
                 Telefaks: 52 84 37 02
E-post: avaldsnes@karmoykirken.no

Kontortider:
Tirsdag: 09 - 15
Onsdag: 09 - 15
Torsdag: 09 - 15
Fredag: 09 - 15
Internettside: www.karmoykirken.no

PROST / SOKNEPREST

REDAKSJONEN
Odd Johan W. Olsen  52 84 28 19
 Kåre Vold      52 84 26 56
Anne Netland  52 82 09 16
Elisabeth Lindaas Skeie       52 84 31 82
Gaute Emil Sanson 52 84 22 51

KASSERER
 Anne Marie Netland, 

Visnesgarden 10, 4262 Avaldsnes
Bankgiro: 3340.61.00818

AVALDSNES MENIGHETSBLAD

Anne Storstein Haug
E-post: annehaug@loxinfo.co.th

MISJONÆRER

Martha L. Medhaug
Telefon: 52 85 71 85

E-post: kirkevergen@karmoykirken.no

KIRKEVERGE

Kåre Vold
Telefon privat:  52 84 26 56

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
Mobiltelefon;   97 61 86 95

KATEKET

Sigrid Dysjeland
Telefon privat: 52 84 28 84
Telefon arb.:    52 81 20 58

ORGANIST

Palmer Vistnes
Menighetskontoret onsdag 10 - 11

Telefon kirken: 52 84 22 17
Telefon privat: 52 84 26 99
Telefonkontor: 52 81 20 57

PREST

  Anne Netland
Telefon privat: 52 82 09 16
Mobiltelefon: 98 48 04 92

Barne og ungd.arb.:  Johanna Hilbig  

	

ndakten

Helge S. Gaard
Telefon: 52 81 20 59

Mobiltelefon: 901 79323

Det å være en kristen trenger ikke gjøre oss til noen andre enn oss selv.
Tanker om det å være god nok, gjøre de rette tingene som det å be nok,
lese ofte nok i bibelen,ha omsorg for andre, gi nok penger til gode formål
osv. rammer oss alle en og annen gang. Men uansett er vi alle perfekte for  Gud!

Det står i bibelen om å bli som  barn igjen. Barn har en oppriktighet og en 
ærlighet som vi glemmer som voksne dessverre. La oss alle være barn litt
og få vokse i den tryggheten som Gud gir oss. Jeg er ikke blitt voksen i troen 
enda, det er for at det er så godt å være barn enda....
Min tro til Gud har gitt meg en trygghet og stolthet som ingen andre kan tilby.
Den troen kan ingen ta fra meg!
 Derfor vet jeg at jeg er god nok for Gud.

Matt 18,1-5:		
Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt 
iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den 
som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar 
imot meg.»	

Hilsen Inger Johanne Stakkestad.

God nok?

Inger Johanne Stakkestad
har skrevet andakten denne gangen

Kontortelefon: 52 81 20 54

Kirketjener:  Tove Margunn Hillesland 



�

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ønsker	du	å	bli	med	i	et	husfelleskap?	
Av:	Kåre	Vold	

Her er de som har gjennomgått lederopplæring: 
Anne Grethe Bowitz Øygarden, Kåre Vold, Gro Torun Utvik og Gunnar Sjøen 
	

AVALDSNES MENIGHET
	Oppstart av barne– og  
ungdomsarbeidet
Barnegospel	1-2	(3år-4kl.)		
Karmel	 	Tirsd.		12.09		kl.	17
Witness!!	(5.-7.	kl.)				
Karmel	 	Tirsd.		12.09		kl.	18
Meiser	(3.-4.	kl.)		
Karmel	 Torsd.	07.09		kl.	17
Jentespeider	(fra	5.	kl)		 						 	 Karmel	 	Mand.	04.09		kl.	17:30
Ulvunger	(4.-5.	kl)				 														 	 Håvik	B.hus		Onsd.		06.09		kl.18
Guttespeider	(fra	6.	kl.)		 					 	 Karmel	 	Mand			04.09	kl.19
Testimonia(fra	8.kl)	 	 	 Karmel	 	Fred.01.09		kl.18
Ungdomskl(fra8.kl.			 	 	 Karmel			Fred.01.09		kl.20:30
KRIK	(fra	8.kl.)																																														Avald.Sk		Tirsd.05.09		kl.20
Visnes	Søndagsskole		 	 	 Visnes	B.Hus.	Søndag	kl.11.00

Avaldsnes	Menighet	har	nå	startet	et	
nytt	opplegg	for	husfellesskap	der	vi	
ønsker	å	få	med	oss	nye	som	ikke	er	
med	i	noen	slik	gruppe.	Husfellesskap	
er	for	alle.	Vi	samles	hver	14.	dag.	Et	av	
målene	med	husfellesskapet	er	
at	det	skal	vokse	ved	at	nye	inviteres	
inn	i	fellesskapet.	Når	gruppen	
blir flere en ca. 10 deltakere vil noen i 
gruppen	danne	et	nytt	fellesskap.	
Gruppen	er	ikke	åpen	for	besøkende	
fordi	det	vil	begrense	fortroligheten,	
men	nye	medlemmer	kan	få	være	med	
på	en	samling	før	de	bestemmer	seg	om	
de	vil	være	med	fast.	Tidsrammen	er	fra	
19.30-22.00.	4	personer	har	
gjennomgått	lederopplæring,	og	vil	
være	leder	for	gruppen.	
Disse	lederne	er:	Se	bildet	til	høyre	
	
-Hvorfor er det viktig å delta i et husfel-
lesskap?	
Gro	Torunn:	
Jeg	tror	det	er	viktig	å	ha	små	grupper	
der	vi	kan	være	sammen	ofte	nok	til	
at	vi	blir	godt	kjent	med	hverandre.	
Ønsket	er	at	disse	gruppene	skal	op-
pleves	som	en	god	pause	i	en	travel	
hverdag,	der	vi	kan	dele	små	og	store	
utfordringer	med	hverandre,	sammen	
med	Jesus.	Jo	mer	jeg	tar	Jesus	med	i	
hverdagen,	desto	mer	spennende	blir	det	
å	leve	sammen	med	Ham,	har	jeg	erfart.	
Derfor	håper	jeg	husfellesskapene	skal	
være	et	sted	der	vi	får	oppleve	enda	mer	
av	felleskapet	med	Jesus.	
	

-Hvem kan være med i husfellesskapet?	
Gunnar:	
Husfellesskap	er	for	deg	som	stadig	
trenger	nytt	mot	til	å	møte	hverdagen	
som	kristen,	ønsker	å	dele	tanker	med	
andre,	og	å	få	nye	innspill	fra	
andre,	for	deg	som	ønsker	vennskap	og	
nærhet	med	andre	kristne,	noe	som	kan	
være vanskelig å finne i storsamlingen 
(gudstjenesten),	og	for	deg	som	
ønsker	å	bli	bedt	for	og	trenger	å	bli	

bedre	kjent	med	Jesus.	
	
-Hvordan er opplegget for en husfel-
lesskapskveld?	
Anne	Grethe:	
Vi	spiser	et	enkelt	måltid,	samtaler	om-
kring	en	bibeltekst	og	ber.	
	
-Hva er hensikten med husfellesskap?	
Hensikten	med	et	husfellesskap	er	å	bli	
bedre	kjent	med	hverandre,	Bibelen	
og	Jesus.	
	
Ønsker	du	å	bli	med	ta	kontakt	med:	
Gunnar	Sjøen,	98436186	
Gro	Torunn	Utvik,	90197597	
Anne	Grethe	Bowitz	Øygarden,	45417131	
Kåre	Vold,	52842656

1)	Det	blir	gratis	andaktsholder-kurs	i	
november.	Kurset	går	over	to	kvelder:	
7.	og	21.	november.	Dette	er	et		felles-	
foretak	for	Avaldsnes	og	Torvastad.	
Prestene	Anne	Netland	og	Geir	Styve	
blir	med,	samt	ungdomsarbeider	Knut	
Arve	Nordfonn.	Kurset	er	for	folk	i	
alle	aldere	som	har	lyst	til	å	kaste	seg	
utpå	som	formidler	av	det	glade	bud-
skap	for	
barn	og	unge.		Ta	kontakt	med	Anne	
Netland	(98	48	04	92)innen	31.	okto-
ber	hvis	du	ønsker	å	bli	med.	Vi	må	
vite	hvor	mange	vi	blir	mht.	Pizza-	
serveringen.	
	
2)	Ung	Messe	den	19.	november	kl	
15.00.	Testimonia	+	et	stort	felles	
barnekor	blir	med.	
	
	

OBS!
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				Faste	onsdagsmøter		 									kl.19.30	

-	notiser	-	smånytt	-	annonseringer	-	

Håvik Bedehus
Bedehuskretsene informerer

05.okt.	Basar	Austevik	og
Vorre	for	NMS	 	 kl.19.00
08.okt.Norsk	L.	Misjon	 kl.19.30
15.okt.	Tibet	Misjonen	 kl.19.30
22.okt.	Den	Norske	Israelsmisjon
	 	 	 kl.19.30
29.okt.	Bedehusmøte	 kl.19.30
05.nov.	Frelsesarmeen	 kl.19.30
12.nov.	Loftet	 	 kl.19.30
19.nov.	ABR	 	 kl.19.30

Harald Sylfest Gaard heter den nye VOKT-arbeideren i Avaldsnes 
menighet. VOKT står for ”Vold- og konfliktforebyggende tjeneste”. 
Det er en type siviltjeneste. Vi har tatt en prat med den nye freds-
megleren i menigheten. Han kan røpe følgende:
-Jeg	er	sønn	av	Grethe	og	Helge	Gaard,	nettopp	fylt	19	år,	og	ble	fer-
dig	med	musikklinja	på	Skeisvang	i	vår.	Jeg	spiller	saxofon.	Ellers	er	
jeg	oppvokst	på	Madagaskar	og	i	Førresfjorden.
Hvorfor	valgte	du	VOKT-arbeid?
-Jeg	var	verken	gira	på	Nord	Norge	eller	å	skyte	folk.	Ellers	hadde	
jeg	lite	lyst	til	å	være	langt	fra	venner	og	kjæresten	min	som	bor	
i	Stavanger.	Rent	økonomisk	er	det	også	mer	lukrativt	med	siv-
iltjeneste	(i	alle	fall	hvis	en	bor	gratis	hjemme).
-Hvordan	havnet	du	som	sivilarbeider	på	Avaldsnes?
-	Jeg	følte	det	ble	litt	feil	å	være	i	Aksdal,	selv	om	det	er	der	jeg	har	
bodd	og	vært	aktiv	de	siste	årene.	Mange	av	vennene	mine	skulle	til	
Stavanger	eller	Bergen	for	å	studere,	og	det	fristet	jo	også	litt.	Men	
etter	litt	konferering	med	mor	og	far,	fant	jeg	ut	at	det	kunne	bli	bra	
å	bli	litt	bedre	kjent	med	det	som	nå	blir	hjemme.	(Far	til	Harald,	
Helge,	er	den	nye	prosten	i	Karmøy,	som	er	bosatt	på	Avaldsnes).
-Hvilket rykte har egentlig Avaldsnes og miljøet her ute i den store 

Harald, -vår nye fredsmegler
v/	Anne	Netland

verden?
-Vet	ikke…	Kjenner	litt	bedre	til	Torvastad,	for	ungdommene	i	Aksdal	og	torvastad-
buen	har	hatt	en	del	fellesarrangement.	Nei,	Avaldsnes….det	ble	jo	en	del	spøk	med	
”dei	fra	øynå”	da	jeg	gikk	på	Skeisvang.
-Hva synes du er viktig i den nye jobben?
-Jeg	er	opptatt	av	å	gjøre	en	god	jobb.	Jeg	skal	drive	med	miljøarbeid,	og	da	blir	det	
jo	gøy	når	alle	har	det	gøy!	Jeg	skal	være	med	på	KRIK	(kristen	idrettskontakt),	ung-
doms-klubben,	bandet	i	Testimonia	og	som	leder	i	ulvungene	(små	guttespeidere)
-Er det noe du gruer deg for?
Tja…egentlig	ikke.	Bare	det	at	jeg	ikke	liker	så	godt	å	snakke	foran	mange	mennesker.	
Andaktsholder	er	ikke	det	jeg	drømmer	om	å	bli…
Kanskje	ordene	fra	Frans	av	Assisi	kan	være	til	trøst	for	den	nye	fredsmegleren:
”Forkynn evangeliet alltid, om nødvendig bruk ord!”

Visnes Bedehus
Onsdagsmøter	1,	3,	og	4	onsdag	i	
måneden	

    Kvalavåg Bedehus

Søndagsskole	hver	søndag									kl	11.00

Karmel Bedehus

Håvik Hallen
04.nov,	KFUK-KFUM	basar

Harald, -vår nye fredsmegler

05.okt.	NMS	Klaus	Muff	 kl.19.30
12.okt.	Misjonsambandet	 kl.19.30
19.okt.	Norsk	Gideon	 kl.19.30
26.okt.	Israelsmisjonen	 kl.19.30
02.nov.	NMS	Klaus	Muff	 kl.19.30
09.nov.	 Indre	Sjøm.misj.	 kl.19.30
23.nov.	Sjømannskirken	 kl.19.30
30.nov.	Indre	Sjøm.misj.	 kl.19.30
07.des.Samemisjonen	 kl.19.30
14.des.	møte	m/grøt	 kl.19.30
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-	notiser	-	smånytt	-	annonseringer	-	

	 Vi		Gratulerer!

Vi gir ei rose til...

	

	 Gratiskonsert	
med	Inger	Lise	Rypdal	og	Torstein	Sødal	
m/pianist.
Konserten	er	lørdag	28.	oktober	klokken	
19:00	på	Klippen	i	Vedavågen.	
Konserten	er	gratis	og	åpen	for	alle.
Den	er	i	regi	av	Aksjon	Håp,	som	er	
kristennorges	store	bøssebæreraksjon	
10.desember.
20	norske	kristne	misjonsorganisasjoner	
står	bak	Aksjon	Håp.	Pengene	som	blir	
samlet	inn	skal	gå	til	bistandsprosjekt	
som	organisasjonene	driver.
Inger	Lise	Rypdal	og	Torstein	Sødal	er	
på	norgesturne	med	en	konsert	som	har	
fokus	på	Aksjon	Håp.

Menighetsbladet	ønsker	denne	gangen	å	
gi	rosen	til	en	trofast	medarbeider	i	un-
gdomsarbeidet	i	Avaldsnes.	Siv	Katrine	
Skeie	har	bl.a.	vært	med	som	voksenleder	
i	Testimonia	i	8	år.	Hun	har	også	vært	
med	som	bibelgruppe-leder	og		hjulpet	til	
med	ungdomsmøtene	på	Karmel.	Takk	for	
innsatsen	du	legger	ned	blant	ungdom-
mene	i	menigheten,	Siv	Katrine!

”Vi over 60” treff-
      høsten 2006
Håvik	bedehus	2.september		
Kvalavåg	bedehus	30.september
Visnes	bedehus	4.november
Karmel	bedehus	2.desember

Møtedatoer for 
Menighetsrådet:
14.september., 19.okto-
ber, 

30.november

Søndag	15.	oktober	kl.	19.30	gir	barokkensemblet	”Nutmeg	&	Gin-
ger	sin	tredje	konsert	i	Olavskirken	på	Avaldsnes	siden	2004.	De	to	
forrige	konsertene	var	så	bra	at	det	gir	mersmak.	Ensemblet	består	
av Guro Evensen Hjemli, sopran, Elin Aase, mezzosopran og Sofie 
Vanden-Eynde	fra	Belgia	som	spiller	på	lutt	og	torbe.	Torbe	er	en	lutt	
med	lang	hals,	en	kan	nesten	si	at	det	er	en	basslutt.	De	er	bla.	utdan-
net på Schola Cantorum Basilliensis, Sveits. Målet deres er å vekke 
interesse	for	barokk-	og	renessansemusikk	hos	et	publikum	som	
sjelden	får	oppleve	dette	repertoaret	spilt	på	historiske	instrumenter.
Elin	Aase	har	mottat	Sandnes	Sparebanks	musikkpris	for	2003	
og	Gjestdal	kommunes	kulturstipend	2002.	GuroEvensen	Hjemli	
har	vært	solist	med	bla.	Drottningholm	Barokkensemle,	Basler	
Vokalsolisten og Kammerkor Munzach, Sveits
De spiller musikk av bl.a. Karpsberger, Carissimi, Mazzocci og Cifra

Palmer	Vistnes

KONSERT MED BAROKKENSEMBLET  NUTMEG & GINGER
	 	 	 	 I Olavskirken på Avaldsnes

Åpent	møte	om	Stat	-	kirke	-	høringen	
4.	oktober	kl.	19.30	inviterer	vi	alle	in-
teresserte	til	et	åpent	møte	om	Stat-kirke-
høringen.	Møte	blir	på	Historiesenteret.	
Møte	blir	felles	for	Avaldsnes,	Torvastad	
og	Norheim	menighet.	
Innledere	og	paneldeltakere	blir:	
Ragnar	Larsen	

Ingmar	Areklett	
Helge	Gaard	
Arne	Haug	
Hildur	Larsen	fra	Sveio	som	var	
medlem	av	Stat-kirke-utvalget	
	

	Siv Katrine Skeie 

NUTMEG & GINGER
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Nye Bønder
Ragnar	Vikingstad	 (42)	er	 torvastadbu	og	
oppvokst	 på	 gard	 på	 Vikingstad	 sammen	
med	7	søsken.	Han	har	alltid	vært	opptatt	av	
speiding,	og	er	framdeles	med	som	leder	i	
speidergruppa	i	Torvastad	KFUK-KFUM	.	I	
ungdommen	hadde	han	noen	progressive	år	
som rocker, men nå er el-gitaren solgt. -Nå 
spele eg barra baias…, flirer Ragnar. Ragnar 
har	alltid	vært	kreativ	og	dette	har	ført	til	at	
han	har	funnet	opp	forskjellige	innretninger	
til	hjelp	i	gardsarbeidet.	Han	startet	butikken	
med	det	treffende	navnet	Smarten,	men	nå	
er	det	andre	smartinger	som	har	overtatt	det	

Historien om prestegården
Den	14.	august	1698	brant	prestegården	på	
Avaldsnes	ned	til	grunnen.	Det	var	bare	kirka	
som	ble	reddet.	Da	gården	skulle	bygges	opp	
igjen,	ble	det	satt	opp	en	stor	prestebolig	i	
barokkstil.	Resten	av	 tunet	ble	bygget	der	
vi	i	dag	har	parkeringsplass.	Stabburet	som	
fremdeles	 står	 utenfor	 kirka	 er	 fra	 denne	
epoken.
I	1872	ble	det	satt	opp	en	ny	prestebolig,	-det	
huset	som	presten	brukte	helt	fram	til	det	ble	
revet	i	2002,	da	historiesenteret	ble	bygget.	
Denne	 presteboligen	 ble	 delvis	 bygget	 av	
tømmer	 fra	 den	 gamle	 barokkbygningen.	
Resten	av	dette	barokk-huset	ble	gjort	om	
til	pakterbolig.
I	1904	ble	resten	av	pakterboligen	revet,	og	
ny	ble	satt	opp.	Det	er	den	pakterboligen	som	
står	der	i	dag.	I	samme	rennet	ble	det	bygget	
ny	driftsbygning	som	ble	bygget	samme	sted	
som	den	nye	løa	står	i	dag.
Antageligvis	var	det	fra	rundt	1814	at	de	som	
drev	prestejorda	ble	kalt	forpaktere.	Tidligere	
var	de	tjenestefolk	hos	presten.	Gårdsdriften	
var	en	del	av	inntekten	til	presten,	for	i	en	tid	
med	fattigdom	og	ei	kirke	som	var	preget	av	
forfall,	var	inntektene	fra	gårdsdriften	viktig	
for	presten.	
Det er vanskelig å  finne en komplett liste 
over	 tidligere	 forpaktere	 for	 prestegården	
i	Avaldsnes,	 men	 navn	 på	 forpaktere	 som	
mange	 vil	 kjenne	 til,	 er	 Torger	 Sørbø	 og	
broren	Holger.	Senere	kom	Gunnar	Åsland.	I	
1949	kom	brødrene	Torger	og	Ottar	Auestad	
fra	Gjesdal.	Enka	etter	Torger,	Kristine	drev	
gården	videre	etter	at	Torger	døde.	Hun	ble	
etterhvert	avløst	av	sine	nevøer	Teje	Leivåg,	
Øystein	Velde	og	helt	til	i	vår	var	det	Olav	
Auestad	som	var	prestegardens	forpakter.

“Fra kirken og prestegarden på Avaldsnes ca. 1860 - 1870. Fotografen er  
ukjent, men muligens en amerikaner. Mannen med hatt er sognepresten.”

Bildet tilhører Karmøy folkebibliotek,  Lars Svendsens samling	

Nye	bønder	på

PRESTEGÅRDEN PÅ AVALDSNES
Reportasje:	Anne	Netland

foretaket.	Ragnar	betegner	seg	selv	som	
en	 gründer.	 –Jeg	 liker	 å	 komme	 med	
idéer,	 sette	 ting	 i	 gang,	 så	 kan	 andre	
drive	det	videre.

Ragnar	 har	 overtatt	 prestegården	 på	
Torvastad.	 Der	 bor	 han	 sammen	 med	
kona Inger og fire barn. De har også to 
fosterbarn som nå har flyttet ut. Ragnar 
visste	tidlig	at	det	var	bonde	han	skulle	
bli.	 Etter	 gymnaset	 gikk	 han	 på	 jor-
bruksskole.	Siden	har	han	drevet	 som	
bonde	 på	 forskjellige	 vis.	 Ragnar	 er	
også	aktiv	i	bondeorganisasjonene.	For	
tiden	er	han	nestformann	i	Nord-Karmøy	
Bondelag	og	han	er	med	i	styret	i	Karmøy	
Sau	og	Geit.

Erlend	Kvinnesland	(36)	kommer	op-
prinnelig	fra	Norheimskogen,	men	
faren	hadde	jord	og	sauer	på	Øvrabø.	
Erlend	har	vært	interessert	i	sauer	
hele	livet,	så	veien	til	Øvrabø	og	sau-
ene	har	alltid	vært	kort.	Etter	et	år	på	

yrkesskole,	heiv	gutten	seg	rundt	og	re-
iste	til	New	Zealand	som	utvekslingsstu-
dent.	Da	havnet	han	på	en	stor	sauefarm,	
og	Erlend	bestemte	seg	for	å	bli	saueklip-
per.	I	dag	klipper	han	rundt	25-30	000	
sauer	i	året.	Saueklipping	er	tungt,	så	det	
er	viktig	med	trening	utenom	for	ikke	å	
få	ryggproblemer.	
-Jeg	spiller	fotball	og	tøyer	og	bøyer	for	
at	ikke	belastningen	skal	bli	for	ensidig.	
Erlend	deltar	også	i	konkurranser	for	
saueklippere.	-Jeg	bruker	i	snitt	et	minutt	
per	sau.

For	å	drive	med	sau	i	stor	målestokk,	er	en	
god gjeterhund viktig. Border collie’n til 
Erlend	 er	 til	 uvurderlig	 hjelp	 når	 sauene	
skal	samles	og	jages.	Mye	trening	og	innsats	
ligger	bak	en	god	sauehund,	men	også	dette	
er	blitt	en	av	lidenskapene	til	Erlend.
-Men de viktigste er de fire barna mine og 
kona	mi,	Hilde.	Husk	å	få	med	det!,	skyter	
Erlend	 inn.	 Familien	 har	 pusset	 opp	 og	
bor	i	det	store	mur-huset	som	tidligere	var	
teppefabrikk	på	Øvrabø.
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Nye	bønder	på

PRESTEGÅRDEN PÅ AVALDSNES
-Det virker som om de to nye leietak-
erne for prestegarden på Avaldsnes 
allerede har mange jern i ilden. Har 
dere ikke nok å gjøre, siden dere nå vil 
leie mer jord, og få enda mer å gjøre?

Ragnar og Erlend har hver sin saueflokk. 
Begge	forklarer	at	forholdene	i	landbruket	
stadig	er	i	forandring.	Noe	av	det	som	er	
viktig	for	dem	er	å	ha	større	areal	til	sau-
ene	sine.	-Fordelen	med	prestegarden	på	
Avaldsnes,	er	at	der	kan	de	få	mye	av	det	
arealet	de	trenger	samlet.	Det	går	alltids	
an	å	få	leie	litt	jord	her	og	litt	der,	men	
skal	de	drive	rasjonelt,	er	det	fornuftig	å	
ha	det	meste	på	et	sted.	Ellers	er	jo	prest-
egarden	på	Avaldsnes	i	rimelig	nærhet	for	
oss	begge	to.

Ragnar	innrømmer	at	han	synes	det	er	litt	
ekstra	stas	å	drive	en	prestegard.	–Det	er	
kjekt	å	vise	fram	arbeidet	sitt.	Vi	vil	ikke	
at	 folk	 på	Avaldsnes	 skal	 skamme	 seg	
over	prestegarden	sin.	Vi	håper	at	vi	kan	
drive	jorda	på	en	slik	måte	at	det	kan	bli	
til	ære	både	for	bondeyrket	og	for	bygda	
forøvrig.	Sauer	er	ideelle	dyr	for	å	holde	
det flotte kulturlandsakapet rundt kirka 
ved	like.
-Hvordan ordner dere det rent praktisk 
dette at dere er to leietakere?
-Vi	 deler	 leien	 og	 vakttelefonen.	 Ved	
kirken	står	det	oppslag	om	et	telefonnum-
mer	som	en	kan	ringe	 til	om	det	skulle	
være	noe	galt	med	sauene	eller	lignende.	
Den	telefonen	kommer	alltid	en	av	oss	til	
å	ha	på	seg.	Begge	bor	på	hver	sin	gard,	
så	det	var	ikke	aktuelt	for	noen	av	dem	
å flytte til prestegarden på Avaldsnes. Å 
drive	sammen	har	også	andre	fordeler.	Vi	
har	det	gjerne	travelt	på	forskjellige	tider	
på	året,	-	Erlend	med	saueklippingen	og	
Ragnar	med	slåtten.	På	den	måten	kan	vi	
trø	til	for	hverandre	når	den	andre	har	det	
ekstra	travelt.

-Kirka, historiesenteret og Bukkøy har 
rundt 100 000 besøkende pr. år. Er det 
forstyrrende med alle disse turistene og 
turgåerne som tråkker rundt på jorda?

-Nei,	vi	ser	heller	mulighetene	som	lig-
ger	 i	 dette.	 Det	 er	 jo	 spennede	 hva	 løa	
skal	brukes	til.	Den	leier	ikke	vi.	Vi	ser	

for	oss	at	mye	av	det	vi	driver	med	kunne	
gått	inn	inn	i	et	turist-konsept.	Se	for	deg	
en	busslast	med	japanere	som	knipser	i	vei	
mens	 Erlend	 klipper	 sauer	 eller	 når	 han	
trener	sauehundene	sin,	smiler	Ragnar.	Løa	
kunne	jo	blitt	brukt	til	selskapslokale	for	
bondebryllup,	eller	kanskje	et	retreatsenter.	

Reportasje:	Anne	Netland

Hva	med	å	bygge	løa	om	til	arbeidskirke?	
Se	for	deg	søndagsskole	i	høyet	og	båser	
med	kun	bibelske	dyr:	sauer,	kamel,	griser	
og	kanskje	til	og	med	et	asen...?	-Haleluja,	
Halleluja!

Opplysningsvesenets fond
(Faktaboks)

Eieren	av	prestegården	på	Avaldsnes	er	Opplysningsvesenets	fond.	
Dette	fondet	er	en	av	landets	største	grunneiere	og	er	blant	annet	eier	
av mange prestegårder, presteboliger, store skogarealer og ca. 11500 
festetomter.	Opplysningsvesenets	fond	skal	tilgodese	kirkelige	formål	
i	samsvar	med	Grunnloven	§	106	og	lov	om	Opplysningsvesenets	
fond.	Fondet	har	mange	likhetstrekk	med	en	stiftelse	i	dette	at	verdier	
skal bevares og avkastningen tilgodese spesielt definerte formål. 
Fondet	forvaltes	av	Forvaltningsorganet	for	Opplysningsvesenets	
fond	og	er	underlagt	Kultur-	og	kirkedepartementet.

Nye bønder:  Erlend og Ragnar
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Fredag	den	28.	juli	reiste	en	god	gjeng	
speidere	østover	til	Røros.	Det	var	jente-	
og	guttespeiderne		fra	Avaldsnes	og	jente	
og	guttespeiderne		fra	Kopervik	som	
reiste	i	samme	buss	til	Røros.	Vi	var	35	
speidere	fra	Avaldsnes	og	15	speidere		fra	
Kopervik.	Men	det	var	ikke	bare	vi	som	
var	på	landsleir.	Det	var	6200	andre	spei-
dere	der	også.
Vi	hadde	mange	aktiviteter	å	velge	mel-
lom,	så	det	var	mye	å	ta	seg	til,	blant	
annet	primitiv	matlaging,	pionering,	sja-
kkbrett	-laging	og	mye	mye	mer.
Speiderne var flinke og var med på å 
bygge	opp	en	bra	leir.	Her	trivdes	alle	og	
hadde	det	gøy.	
Været	var	stort	sett	bra.	Litt	regn	i	begyn-
nelsen.	Temperaturen	varierte	fra	3+	om	
natten	til	30+	om	dagen.	
Den	siste	dagen	reiv	vi	hele	leiren	for	vi	
skulle	reise	hjem	tidlig	neste	morgen.	Da	
lå	vi	under	åpen	himmel,	det	var	en	kald	
fornøyelse.
Speiderhilsen	Britt	Alise	Kvalevaag	,	Ann	
Marit	K.	Bådsvik	og	Arne	Haaland

Retreatkveld	i	Avaldsnes	
kirke
Torsdag	 den	 24.	 august	 	 var	 det	 retreat-
kveld i  Avaldsnes kirke. Anne Sofie Vold 
(menighetens	 retreat-kontakt),	 og	 	 Anne	
Netland	(prest)	inviterte	til	bønn,	meditas-
jon,	 stillhet	og	 suppe.	Kirken	var	 stemn-
ingsfylt	pyntet	med	lys	og	blomster	overalt.	
Interessen	for	denne	kvelden	var	stor,	og	
det var også flere fra nabomenighetene som 
ble	med.	Deltakerne	brukte	hele	kirkehuset	
og	 turområdene	 omkring	 under	 retreat-
kvelden.	Det	er	nå	satt	sammen	en	gruppe	
fra	menighetene	i	Avaldsnes,	Torvastad	og	
Norheim	som	ønsker	å	videreutvikle	dette	
konseptet.	 Er	 du	 en	 av	 dem	 som	 lengter	
etter	stillhet	og	tid	til	å	søke	Gud	sammen	
med	andre,	så	følg	med	på	hva	som	skjer	
videre	på	retreat-fronten.

Speiderlandsleir	på	Røros

Speiderliv i praksis

Bak fra venstre; Peder Jakob Nilsen, Leiv Nordnes, Math Lande, Leif Veland, Ed-
vin ”Lull” Lyngstad, Kåre Midtbø, Sivert Wåge,Leo Austevik.  Foran keeper Oluf 
Hjelmås. 

              Gjensyn 55 år etter!

For	55	år	siden	spilte	de	sammen	på	Avaldsnes	sitt	A-lag.	Det	var	Avaldsnes	Bygde-
utvalg	og	Avaldsnes	Idrettslag	som	tok	initiativet	til	å	samle	de	spillerne	som	spilte	
på	A-laget	til	Avaldsnes	etter	krigen,	og	som	nå	er	i	alderen	fra	75	år	og	oppover

A-laget

Takk	for	meg!
Føler at nå er det tid for å slippe andre 
unge og friske krefter til i redaktør- 
jobben i menightetsbladet.Det har 
vært en flott tid med flinke medredak- 
tører i mange år!  Det er Gaute San-
son som overtar, noe vi takker veldig 
for. Han er en dyktig tilrette- 
legger og veldig flink med data.
Lykke til Gaute!          Odd Johan
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Hvem skal bestemme i din kirke?
Omorganisering	og	nye	statutter	er	sjelden	det	som	vekker	kjempe	engasjement	og	
stor	debatt	i	lag	og	organisasjoner,	unntaket	er	hvis	en	gruppe	kjenner	seg	tilside-
satt.		Nå	har	det	ikke	helt	tatt	av	i	stat	–	kirke	debatten,	forhåpentligvis	fordi	ingen	
av	de	tre	alternativene	føles	truende.	Men	nå	er	tiden	til	å	gi	uttrykk	for	sin	men-
ing. Det pågår nå en stor høring der flest mulig skal få komme med sin mening, 
også	vi	som	bor	på	Avaldsnes.

Folk	på	Avaldsnes	har	gamle	tradisjoner	med	forskjellige	organiseringer	av	kirken.	
Vår gamle kirke var en av fire kirker som på 12-1300-tallet ble bygget av kongen 
og	eiet	av	kongen	mens	paven	fortsatt	var	leder	av	kirken	i	Norge.	Da	reformasjo-
nen kom ble alle kirker lagt under kongen. Siden har kirkemakten blitt flyttet over 
fra	kongen	til	regjering	og	storting.	De	siste	100	år	har	det	kirkelige	demokrati	
blitt	utviklet	med	menighetsråd,	fellesråd,	bispedømmeråd	og	kirkeråd.	Kirken	tar	
allerede hånd om de fleste daglige avgjørelser, men tida er kommet for å gå noen 
skritt	videre.	Høringen	skal	være	til	hjelp	for	det	videre	arbeidet.	Det	er	skissert	tre	
alternative	modeller:
1.	En	videreføring	av	dagens	ordning,	der	konge,	regjering	og	storting	fortsatt	er	

øverste					kirkestyre.	Det	viktigste	i	denne	modellen	er	å	bevare	folkekirken	som	
den	er	i	dag.

2.	En	avvikling	av	dagens	ordning	slik	at	vår	kirke	blir	løsrevet	fra	staten,	vi	blir	
en	av	mange	kirker	og	med	eget	kirkestyre	som	kan	fatte	alle	vedtak	vedrørende	
vår	kirke.	Det	betyr	ikke	at	prester	og	biskoper	skal	ha	kirkemyndigheten,	
men	de	råd	og	utvalg	som	blir	valgt	til	dette	av	de	som	er	medlemmer	i	kirken.	
Det	viktigste	i	denne	modellen	er	å	styrke	religionsfriheten	og	kirkens	selvs-
tendighet.

3.	En	reformering	av	dagens	ordning	ved	at	kirken	selvstendiggjøres.	Kirken	gis	
selvstyre	og	avgjør	selv	alle	saker	som	har	med	lære	og	virksomhet	å	gjøre	og	
utnevner	sine	biskoper	selv.	Det	viktigste	i	denne	modellen	er	å	gi	selvstyre,	
større	grad	av	likebehandling	mellom	de	forskjellige	trossamfunn	og	samtidig	
videreføre	folkekirken	med	bånd	til	staten	gjennom	en	egen	kirkelov.

Dernest	blir	vi	utfordret	til	å	si	noe	om	økonomien	skal	være:
a.	 som	i	dag	med	tildelt	støtte	fra	stat	og	kommune	
b.	 ved	medlemsavgift	eller	livssynsavgift	
c. ved en kombinasjon av offentlig støtte og medlemsavgift

Og	til	slutt,	hvem	skal	stå	for	drift	av	kirkegårdene?	Kommunen	eller	kirken?

Uansett	resultat,	tror	jeg	at	kirken	vil	få	mer	selvbestemmelse	gjennom	sine	råd	og	
utvalg.	Men	jeg	tror	at	det	er	tid	for	å	tenke	nytt	etter	modell	tre,	med	en	reformer-
ing	og	selvstendiggjøring	av	kirken	samtidig	som	vi	ivaretar	den	lange	tradisjon	
med	tette	bånd	mellom	folk	og	kirke.	Det	er	viktig	at	ingen	kjenner	seg	kirkeløse	i	
de	endringer	som	kommer,	derfor	er	det	viktig	å	presisere	som	Bakkevig-utvalget	
gjorde	i	2002	at	målet	er: Samme kirke – ny ordning. Jeg	er	redd	en	medlem-
savgift	vil	virke	ekskluderende,	og	tenker	at	kirken	er	blitt	god	til	å	ta	seg	av	drift	
av	kirkegårder.	Men	dette	skal	ikke	jeg	bestemme,	det	skal	vi	i	fellesskap.	Bli	der-
for	med	og	gi	uttrykk	for	din	mening	i	den	høringen	som	pågår.

Møt	opp	på	Nordvegen	historiesenter	onsdag	4.oktober	kl	19.30	der	det	vil	bli	
en kort orientering om de forskjellige alternativene samt innlegg fra fire inviterte 
debattanter	som	vil	si	hva	de	velger	og	hvorfor.	Dette	er	et	åpent	orienterings-	og	
debattmøte	om	hvordan	din	kirke	skal	bli	i	framtida.

HjørnePrestens
Helge	Gaard

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

Søndag 15.10.06
19.s.e.pinse
Gudstjeneste	kl.11
Anne	Netland
Nattverd
Offer	til	Kristent	Pedagogisk	Forbund

Søndag 22.10.06
20.s.e.pinse
Familiegudstjeneste	kl.11
Helge	S.	Gaard	
Sigrid	Dysjeland
Dåp
Utdeling	av	bibel	til	1.klassene
Offer	til	søndagsskolekretsen
Kirkekaffe

Søndag 29.10.06
Bots- og bededag
”En	annerledes	gudstjeneste”	kl. 11	på	
Karmel
Tema:	”Å	si	ja	til	Gud”
Anne	Netland
Nattverd
Offer	til	menighetsarbeidet

Søndag 05.11.06
Allehelgensdag
Gudstjeneste	kl.11
Helge	S.	Gaard
Nattverd
Offer til De fire diakoniinstitusjoner

Søndag 12.11.06
23.s.e.pinse
Gudstjeneste	kl.11
Helge	S.	Gaard
Dåp
Offer	til	menighetsarbeidet

Familienytt:

DØPTE

25.05.06
Sander	Berge	Kringstad
Ella	Berge
Johannes	Liknes	Nilsen
Viktor	Lodden
Nathalie	Auestad
04.06.06
Kristian	Birkeland
Helene	Instebø
Guro	Eline	Kamrud	Kalstø
Elina	Marie	Bratbakk
Viktoria	Møgster
Vilde Christiansen Lundal
Helene	Haaland

25.06.06
Veslemøy	Snarheim	Brynjelsen
Sofia Mellado Kjørlien

30.07.06
Linea	Aase
Knut	Johan	Knutsen	Kvernenes

13.08.06
Sanna	Onstad
Johannes	Gorm	Lanza	Eikemo
Andrea	Buvik
Mari	Leknes	Nordeide
Benjamin	Josefsen

20.08.06
Emma	Østenstad	døpt	i	Kopervik

27.08.06
Are	Kaldheim
Carina Langaker
Leon	Langaker	Jørgensen
Marius	Ringen	Reksten
Adrian	Lande

03.09.06
Anders	Rossander	døpt	i	Haug-
esund

VIELSER
20.05.06 
Torill	Karete	Kallevik	og	Tor	
Kristian	Haakonseth
Anett	Kalleland	og	Espen	An-
dreas	Devold

27.05.06 Siv	Hilde	Båsnes	og	
Kjell	Tore	Rossland

03.06.06
Gunn	Johnsrud	Reinertsen	og	
Fredrik	Kolstø
Gudbjørg	Simonsen	og	Sigve	
Ostermann	Kolstad

10.06.06
Marianne	Johannessen	og	Tor	
Øyvind	Børresen
Line	Snørteland	og	Edvar	Åne-
nesen
Gro	Anita	Tvedte	og	Børge	Thor-
valdsen

17.06.06
Else	Marie	Samuelsen	og	Tedd	
Edvin	Hansen
Fely	Ann	Remoqiun	Ines	og	
Frode	Hegerland
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Familienytt:

24.06.06
Hildegunn	Stokknes	og	Rune	Paulsen
Sandra Kristin Eide og Charles Edvard 
Bennett
Reidun	Enge	og	Knut	Arne	Grimstad

01.07.06 Siri	Wendelbo	Aanensen	og	Kjetil	
Hetlevik	Johansen

07.07.06 Ragnhild	Margrethe	Nilsson	og	
Poul	Erik	Nielsen

15.07.06
Borghild	Veronika	Amdal	og	Olav	Inge	
Midtgård
Erle	Mirjam	Toskedal	og	Lars	Olav	
Kleivenes

22.07.06 Solveig	Helene	Lothe	og	Anders	
Edson	Aasen

29.07.06
Johanna	Stueland	og	Esben	Bjørkavåg
Marie	Bergtun	Stava	og	Stig	Blomseth
Tone	Elise	Pedersen	og	Tore	Magnussen
Birgitte	Syre	og	Thor	Magne	Økland

02.08.06 Gro	Marie	Kringeland	og	Ørjan	
Nordbø

05.08.06
Åslaug	Irene	Våga	og	Einar	André	Innbjo
Cathrine Gabrielsen og Kjetil Systad Iden
Anette	Lura	og	Trygve	Meland

12.08.06
Anne-Elisabeth	Høines	Ruud	og	Simon	
Rossebø
Zelia	da	Silva	Almeida	og	Per	Oddvar	
Ringen

19.08.06
Siv	Kristin	Johannessen	og	Jarle	Solland
Hege Maithili Jacobsen og Hallgeir Hauge
Tove	Kalstø	og	Lars	Harald	Milje
Stine	Thaule	og	Ove	Mareno	Karlsen

26.08.06
Monica Selnes og Carl Johan Eileraas 
Kallevik
May	Britt	Johansen	Ødegård	og	Odd	
Helge	Åkset
Synnøve	Svabø	og	Stein	Olav	Lervik

09.09.06 Ann-Kristin	Berge	og	Øyvind	
Kalstø	Johansen

FORBØNN  FOR  BORGERLIG 
INNGÅTT  EKTESKAP

19.08.06 Johanna	Fredrika	Knutsdot-
ter	Gismervik	og	Arild	Gismervik

26.08.06 Ragnhild	Elin	Husby	og	
Fabien	Stephane	Delombre

DØDE
24.06.06 Solveig	Wefring	Olsen	
f.1918
16.07.06 Klara	Matland		f.	1914
23.07.06	Jakob	Sørbø			f.	1922
23.07.06	Tor	Arne	Bådsvik			f.	1947
31.07.06 Johannes	Langaker		f.	1933

VIELSER fortsatt

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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På	tur
MED	VI	OVER	60

14.juni	hadde	"Vi	over	60"	treffet	en	kjem-
pefi n tur til Bjordal ferie og kursted, og 
videre til Brandøy i et (bestilt) kjempefi nt 
vær.	Vi	var	40	stk.	som	med	godt	humør	
reiste	med	Geir	Larsens	buss.	Leo	med	
trekkspillet	og	Bjørg	med	gitaren	gjorde	
turen lys og lett da alle fi kk utdelt ark med 
mange	sanger.
Vi stanset undervegs og fi kk strekke på 
bena. Ved Bjordal kursenter fi kk vi  servert 
kaffe	og	deilige	rundstykker.	Så	var	det	
litt sang og musikk før vi fi kk en orienter-
ing	om	hvordan	stedet	var	blitt	til.	Avgått	
ordfører	fortalte	interessant	om	Sverre	An-
dersen	fra	krigens	dager,	og	viste	oss	rundt	
der vi fi kk se alle de fl otte tingene som var 
utskåret	og	rosemalt.	Vi	samlet	oss	utenfor	
og tok bilde av alle. Det var en fi n plass 
her	på	Bjordal.
Så	bar	det	videre	med	stemning	på	topp	til	
Brandøy	der	vi	ble	godt	mottatt.	Vi	sam-
let oss ute en stund og beskuet den fl otte 
utsikten før vi gikk inn og fi kk servert 
kjøttkaker	og	deilig	dessert.	Så	samlet	vi	
oss	i	storsalen	der	kokka	holdt	andakt,	og	
der vi sang fl ere sanger. Sigrun Tormod-
seter	-	som	er	leder-	fortalte	interessant	om	
hvordan Brandøy ble til, og vi fi kk smile-
båndet på glid fl ere ganger.

Reportasje:	Bjørg	Østevik

Etter	mange	år	med	samme	tekstopplegg	
har	Norsk	Søndagsskoleforbund	nå	kom-
met	ut	med	et	nytt	formidlingsverktøy	til	
søndagsskoler	og	barnegrupper.
Verktøyet	heter	”Sprell	levende”	og	inne-
holder	mye	nytt	og	spennende.
Søndagsskolens	store	visjon	er	å	gi	Jesus	
til	barna,	og	dette	oppdraget	bekreftes	av	
Jesus	selv.	Søndagsskolebevegelsen	har	
årelang	tradisjon	og	er	fortsatt	viktig	i	vår	
tid.	Selv	om	tradisjoner	er	viktige,	betyr	
det	ikke	at	undervisningen	bør	ha	samme	
form	som	før.	”Sprell	levende”	er	et	kom-
plett	hjelpemiddel	for	trosopplæring	i	små	
og	større	grupper.	Det	gir	et	ferdig	opple-
gg	for	alle	samlingene	med	en	stor	bredde	
av	aktiviteter	og	formidlingsformer	der	
alle	sanser	,	og	hele	mennesket	tas	i	bruk.
Søndagsskolen	i	Avaldsnes	har	valgt	å	
ta	i	bruk	”Sprell	levende”	fra	årsskiftet,	
og	høsten	vil	bli	brukt	til	å	forberede	
nystartingen.
Det	vil	derfor	ikke	bli	vanlige	søndag-

skolesamlinger	på	formiddagen	i	høst.	
De	gangene	det	er	”En	annerledes	
gudstjeneste”	på	Karmel,	vil	det	fortsatt	
være	søndagsskole	mens	gudstjenesten	
pågår	på	ettermiddagen.
En	del	av	lederne	slutter	i	arbeidet.	Vi	
takker	for	den	innsatsen	dere	har	gjort!	
Tidligere	har	søndagsskolearbeidet	vært	
slik	at	den	som	har	hatt	ansvar	for	en	
søndag	har	hatt	totalansvar,	dvs	for	reg-
istrering,	møteledelse,	sang	og	musikk	
og	forkynnelse	samt	aktiviteter.	Ved	
nyoppstarten vil vi være fl ere ledere 
samme	søndag,	og	et	av	poengene	er	at	
vi	skal	bare	gjøre	en	avgrenset	tjeneste.	
En	kan	ha	ansvar	for	å	ta	imot	barna,	en	
annen	å	skrive	plakater,	undervisning,	
musikk,	video/data,	smågruppeleder,	
matansvar,	regnskap,	sekretær	osv.		På	
denne	måten	vil	det	være	overkommel-
ig	for	voksne	å	være	med	som	medar-
beider.	Vi	tror	at	både	voksne	og	barn	
vil	få	det	gøy	sammen.	En	del	ungdom-

mer	er	villige	til	å	være	med	i	arbeidet,	
og	vi	trenger	også	minst	6	voksne	for	å	
etablere	et	tilbud	hver	søndag.	Vi	ønsker	
spesielt	mannfolk	som	kan	tenke	seg	å	
være	sammen	med	barn	og	gjøre	litt	”gut-
teting” f.eks kjøre fjernstyrte biler/fl y, evt 
gocart, klatring osv. Noen av samlingene 
vil	være	utendørs/i	skogen.
Også	dette	året	fortsetter	framgangen	for	
søndagsskolen.	Bare	første	halvår	2006	
ble	det	startet	50	nye	søndagsskoler	rundt	
om	i	landet.		Du	kan	få	være	med	på	
denne	veksten	ved	å	sende	dine	barn	på	
søndagsskolen	og	kanskje	høres	det	spen-
nende	ut	å	være	medarbeider?
Vær med å gi Jesus til barna!
For	Avaldsnes	Søndagsskole
Gunnar	Helge	Sjøen

Red.anm.:		Visnes	søndagskole	tar	også	
i	bruk		Sprell	levende	utover	høsten

Etterpå	var	det	kaffe	og	kaker,	før	vi	dro	hjemover	rundt	16.00	tiden.
Alle	som	en	syntes	dette	var	en	vellykket	tur.	Derfor	går	våre	tanker	til	de	som	måtte	
melde	forfall.

Hva	skjer	med	søndagsskolen?

En fi n fl okk hadde en meget gild tur!


