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a n d a k ta n d a k t
hvordan skal vi be?

            av Gro Torunn H. Utvik

Fader vår,
du som er i himmelen

La ditt navn holdes hellig

La ditt rike komme

La din vilje skje på jorden
som i himmelen

Gi oss i dag vårt daglige brød

Forlat oss vår skyld

som vi òg forlater våre skyldnere

Led oss ikke inn i fristelse

men frels oss fra det vonde

For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.

AMEN.

I ulike situasjoner vi møter i livet, tror jeg mange av oss ber til Gud.
Kanskje er det ikke alltid så lett å formulere en bønn, men Gud
hører hver liten tanke fra oss, tror jeg!

Vi skal få kalle Gud for FAR, og Han er den aller
beste far det går an å ha, bedre enn noen far
vi kan ha her på jorden. Han vil det aller beste
for oss, om vi ikke alltid ser det selv! "For jeg vet
hvilke tanker jeg har for dere, fredstanker…
jeg vil gi dere framtid og håp." Jer.29.11

Gud er hellig, han er større enn vi kan ane,
skaper av alt. Vi skal få lov til å takke og tilbe
Ham for det.

Vi ber om at alle mennesker må få oppleve
det gode fellesskapet med Gud.

Gud ser alt og har overblikk over livet vårt, det
beste vi kan be om, er at ting blir slik Gud ser
det best. Og stole på at Han også hjelper oss
gjennom når det skjer vanskelige og vonde
ting.

Vi i vår del av verden får nok stort sett spise oss
mette, og har grunn til å takke for det! Men
mat for vårt åndelige liv, trenger vi nok kanskje
be Gud sørge for!

Det er godt å få ordnet opp, når vi har noe
uoppgjort med andre, få be om tilgivelse og
bli venner igjen. Slik er det overfor Gud også,
selv om det ikke alltid er lett å be om tilgivelse,
det ser vi til og med hos veldig små barn…

Når Jesus tilgir oss alt vi gjør galt, er en naturlig
følge at vi også kan tilgi feil som bli begått mot
oss, når vi blir bedt om tilgivelse.

Det er godt å kunne be om hjelp til å unngå
fristelser, vi møter vel alle slike iblant…

Da unngår vi også det vonde som følger med
det å gjøre ting vi ikke burde!

Gud har lovet at Han vil seire til slutt, og gi oss
et liv sammen med ham i evighet.

I Matteus 6,7 sier Jesus at vi ikke skal
ramse opp mange ord. Det er ikke
derfor vi blir bønnhørt.
Jesus har faktisk lært oss hvordan vi
skal be - en bønn som inneholder alt vi
trenger å be om:



p r a k s i s s t u d e n t e r
         f r a    b r a s i l

               av Sigrid Dysjeland

Jeg fikk gleden av å treffe dem da jeg
var i Brasil i sommer, og det er to
ungdommer det er lett å bli kjent med
og bli glad i. De skal være med i
barne-og ungdomsarbeidet her i
menigheten.

Vi håper oppholdet inspirerer dem til å
fortsette i Guds rikes arbeid i Brasil når

Edson (t.v.) og Cirene.
John (Dysjeland; red. anm.) og jeg fikk gleden av å følge dem til flyplassen i Curitiba da de skulle reise til Norge. Her vinker

de farvel til oss, og de er kjempespente hva som venter dem i Norge!!

1. oktober hadde vi gleden av å ta imot to praksisstudenter fra Brasil. De heter Cirene og Edson, er
studenter på Hald internasjonale skole i Mandal og er knyttet til NMS.

de kommer tilbake, men jeg tror like
mye det blir til inspirasjon og
velsignelse for oss.

Cirene skal bo hos fam.Gro Torunn og
Ola Utvik, mens Edson skal bo hos
fam.Wenche og John Lindtner. Vi har
vært og besøkt dem en helg i Mandal,
og de har vært her en helg. Så

kontakter er knyttet!

Vi ønsker dem velkommen til Avaldsnes
menighet, og vi vil helt sikkert bli
nærmere kjent med dem både i
menighetsarbeidet og i
menighetsblad! Vær med og be for
dem!



k o n s e r t e rk o n s e r t e r
n o t i s e r

k o n s 
 m å n y t t

m e d   b a r n a   i   s e n t r u m
barneoppdragelse og kommunikasjon

4 TEMAKVELDER FOR DEG SOM OMGÅS BARN

Alle foreldre ønsker å utvikle positive relasjoner mellom seg selv og barna. Dette vil vi ha fokus på. Vi ønsker å oppdra barna
med en positiv strategi bestående av lek, ros og belønning. Vi vil at foreldre skal oppleve å lykkes i foreldrerollen.

Psykolog Bjørn R. Austeid vil holde et innledningsforedrag hver kveld. I tillegg vil det bli tid for spørsmål og kommentarer.

Temakveldene er gratis, men vi har en del utgifter. Det vil bli gitt anledning til å gi en gave til dekning av utgifter.

ONSDAG 17. OKTOBER
20.00  Tema: God kommunikasjon

ONSDAG 31. OKTOBER
20.00  Tema: Bare gi eller gi og kreve?

ONSDAG 7. NOVEMBER
20.00  Tema: Ros, oppmuntring, irettesettelse.

ONSDAG 14. NOVEMBER
20.00  Tema: Hva når problemer oppstår?

Sted: Avaldsnes idrettssenter, Skeie
Arr. Avaldsnes menighet og Avaldsnes idrettslag.

k v e l d s s e t e
p å    a v a l d s n e s

Mange møteplasser forsvinner i vår tid.
Nå vil vi skape nye ...

Kveldsete skal være et lavterskel-tilbud for voksne i kirkelig
regi:

  - for single og par
  - i alle livssituasjoner

  - en lørdag om høsten
  - og en om våren

  - med utradisjonelt program med humør og glede

I tillegg vi vi satse på noen enklere kvelder innimellom.

Kryss av 3.november. Denne kvelden får vi besøk fra Finnøy
av Arne Nordbø, og han e minst lika løyen så broren, 'han
innante'

Nærmere annonsering i avisen.

Varm hilsen fra Else diakoniarbeider

Plakaten for det første kveldssetet -- flere kommer!



s m å n y t ts m å n y t t
n o t i s e re r t e r

vi gir ei rose til ...

Nils Johannes Bowitz Øygarden

Denne gangen går roså til vår “grå eminense” uti det tekniske. De fleste har nok sett
Nils Johannes bak spakene på lydmiksepulten i utallige arrangementer, både i menig-
hetens regi og i lokalsamfunnet ellers. Mange vet nok ikke hvor mye tid som går med til
den tekniske delen av våre møter og fester (men gjett om vi merker det når det er noe
som ikke stemmer!). Nils Johannes har ellers vært aktiv i kristent arbeid i en årrekke,
deriblant som leder i Avaldsnes KM.

r o s å   r o s å   r o s å

b e s ø k s t j e n e s t e
Det skjer selv  'i den beste' familie, for unge og gamle, at
livet krøller seg til og blir vanskelig.  Av og til er det nok bare
å lufte tanker og følelser for noen utenforstående, som vi
vet har taushetsplikt.

Vi ønsker å være her for deg -- så ta kontakt med:

Else (diakoniarbeider) man-tirs-ons  52  81  20  54

                 av Harald Gaard

m e n i g h e t s r å d e t
Avaldsnes menighetsråd har møter 25. oktober og 5.desem-
ber.
Møtene er åpne, og interesserte kan få saklisten utlevert på
menighetskontoret.

m i s s i o n 0 8
Er du 18-25 år og lurer på hvordan

Gud kan bruke deg og ditt liv?

www.mission08.no

Samarbeidsrådet for menighet og misjon i Stavanger Bispe-
dømme bestående av Stavanger Bispedømmeråd, Den Nor-
ske Israelsmisjon, Misjonsalliansen, Det Norske Misjonsselskap,
Normisjon, Tibetmisjonen og Aeropagos (SMMS), har i år be-
stemt seg for å på en litt spesiell måte å sette fokus på begre-
pet misjon.

Ved nyttår 08 arrangerer vi en spennende misjonskonferanse

for unge mellom 18-25 år ved navn Mission08. Dette håper vi
skal bli en konferanse der unge mennesker får lov å møte
hverandre og Gud i en åpen samtale om det store oppdra-
get, det personlige kallet og begrepet misjon i sin helhet.

Konferansen finner sted på Stemnestaden leirsted i Aksdal 28.
desember 2007 - 1. januar 2008, og vi har plass til 200 ung-
dommer!



f e r s k e    f j e s

                       av Helge S. Gaard

ny kantor og ny vikarprest

Anders Kvalevåg - vår nye prostiprest

Anders er opprinnelig en KFUM-gutt fra
Haugesund. Han har nå vært prest i snart
31 år.  De siste 5 årene har han vært i
tjeneste mange forskjellige steder: prosti-
prest i Tungenes prosti (Randaberg),
vikarprest i Vardeneset og Kanebogen i
Harstad, Tasta og Finnøy, Åkra og Koper-
vik. Disse årene har gitt han mye erfa-
ring fra svært forskjellige menigheter,
ikke minst har han sett hvor forskjellig
menighetene løser oppgavene sine.

Vi har stilt Anders noen spørsmål for å bli
litt mer kjent med ham:
- Hva liker du best i prestetjenesten?
- Jeg liker godt å samtale med folk. I de
forskjellige situasjoner, forberedelser til
vielser og begravelser f.eks, men også
ellers. Jeg liker også godt å forberede
og lede gudstjenestene. Dessuten liker
jeg å være med å videreutvikle guds-
tjenestene sammen med menighetene.
På dette området skjer det mye spen-
nende i kirken nå for tiden. Aller best li-
ker jeg å forberede prekener.

- Du ble ordinert til prest i 1976 her i Av-
aldsnes, er det noe du tenker på som
en stor forandring siden den gang?
- På bildet fra ordinasjonen min i Avalds-
nes kirke 29. desember 1976 har jeg svart
samarie og pipekrage. Det ser litt fjernt
og høytidelig ut i dag. Kanskje også litt
komisk, syns jeg, at vi gikk slik! Tiden har
forandret seg. Det har jeg også. Men
mye er likt også.

- Hva gjør du når du ikke arbeider, hva
slapper du av med?
- Jeg er "vaktmester" i boligen på Austre
Åmøy. Jeg besøker barna mine og bar-
nebarna som bor i Stavangerområdet.
Jeg fisker en del i fjordene med garn og

line, men også med ruser og teiner. Og
nå er det snart hummersesong. Jeg hol-
der også på med språkkurs i italiensk.

- Har du noen forventninger til din tje-
neste her på Avaldsnes?
- Når jeg kommer som vikar til et nytt sted,
går det alltid en tid der jeg ser meg godt
om og gjør meg kjent. Jeg er i den fa-
sen nå ettersom jeg nettopp har begynt
her. Jeg tror at jeg kan bidra med noe
her i Avaldsnes.

Vi ønsker Anders velkommen til preste-
tjeneste i Avaldsnes menighet.

Goos ten Napel - vår nye kantor

Vi har fått en kantor med ett navn men
med flere skrivemåter. Om dere finner
navnet Gosse i offisielle papirer, er det
nå helst Goos han bruker til daglig. Goos
uttales "hrous".

Goos er 43 år, gift med Alie. De har 5
sønner i alderen 6 til 18 år. Goos er opp-
vokst i Emmeloord i Nederland på "ha-
vets bunn". Dette området har ligget 5
meter under havet, men ble tørket ut i
1942. Over den reformerte kirken
hjemme står ordene fra Johannes åpen-
baring: "- og havet fantes ikke mer".

Både Goos og Alie er musikere. Han har
studert orgel, kirkemusikk og kor-
dirigering, hun har studert orgel og
piano.

De kom til Suldal i 1994, det var ikke slik
Goos hadde tenkt. Han hadde mer tenkt
seg retning sentral-Europa og hadde in-
gen forventninger til et opphold i Norge.
Men de har trives veldig godt i Suldal, og
har ikke angret på at de kom til Norge.

Som kjent har kantor Palmer Vistnes og prostiprest Anne Netland tatt farvel med Avaldsnes menighet.
Her presenterer vi de «nye kostene» !

Prost Helge Gaard (t.h.)
sammen med Anders

Kvalevåg (t.v.) og Goos
ten Napel (midten).

Som kantor bruker han mest tid på guds-
tjenester og kirkelige handlinger, samti-
dig ønsker han å være en god ambas-
sadør for salmesang, korkultur og orgel.
Orgel er et allsidig instrument, men det
bør brukes på en måte som gir overras-
kelser for folk. At det ligger en spenning
og variasjon i måten det brukes på. Han
ønsker å være med å ta vare på og
videreutvikle den kirkemusikken som har
så lange tradisjoner. Kirken skal ikke
være som et kjøpesenter, kirken skal
være et annerledes rom med alt hva det
kan innebære.

Selv skriver han musikk til både kirkelig
bruk og mer scenemusikk. Det har blitt
mye klassisk musikk, men han har også
vært pianist i storband og dirigent for
ungdomskor. Musikk er arbeid og hobby.
Så mange andre hobbyer har han ikke,
det har vært tidkrevende å være fami-
liefar de siste 18 åra og så har de en stor
hage på Sand som tar mye tid.

Menighetsbladet har spurt vår kantor
som er vokst opp på havets bunn, om
han har noen forventninger for arbeidet
som kantor i Avaldsnes menighet?
Han sier at han:
- har lyst å gjøre et skikkelig
korabeid
- ønsker å legge til rette for et vari-
ert konserttilbud, og ikke minst at flere
kan få et eierforhold til flotte konserter.
- Orgelet og kirken, instrument og
rom legger til rette for gode musikk-
opplevelser, kirken har et stort rom der
musikk trives.

Vi ønsker vår nye kantor velkommen og
gleder oss over at vi har fått en dyktig
musiker som vil prege våre samlinger i
kirke og menighet på en god måte.



 g r i l l k v e l d e r

klubben i avaldsnes

drives av
Avaldsnes KFUK/KFUM. Overordnet ansvar:
Hovedforeningen for Avaldsnes KFUK/KFUM.

målgruppe
ungdom på ungdomsskole og videregående
skole

hva
kristent lavterskeltilbud med sosiale aktiviteter,
leker, spill, andakt etc.

hvor
Karmel bedehus på Avaldsnes

når
hver fredag kveld ca. 20:00.
Grillkveldene er en sesong-variasjon som finner
sted i sommerferiene ...

             av Arne Haaland

I sommer arrangerte Klubben på Avaldsnes
grillkvelder på Karmel. Dette hadde vi hver
onsdag fra kl. 19.30 og utover kvelden. Her
grillet vi pølser utenfor Karmel når det var vær
til det. Det har jo ikke vært det store sommer-
været i sommer, så vi måtte ta i bruk klubb-
rommet. Her ble det toast i steden for pølser,
og ballspill utenfor ble erstattet med forskjel-
lige spill inne. Det har vært mange ungdom-
mer innom i sommer og grillet og hatt det
kjekt. Som andaktsholdere fikk vi tak i ung-
dommer fra Avaldsnes-området, men som
går på skole en annen plass. Ungdommene
synes dette er kjekt, så da blir det nok grill-
kvelder neste sommer også.

p å   k a r m e l
g r i l l k v e l d e r
Du har kanskje kjent lukten? Eller hørt
lyden? Og lurt på hva det var? Her
avslører vi det hele ...

Øverst: Henrik (nyter grillmat) og
Vibekke. I midten: Marit og Ann
Marit har null kontroll. Nederst:
Ellen Serine, Martine, Charlotte

og Maria.



LANG
REKLAME-
BAR HER

 
f o r    a v a l d s n e s   m e n i g h e t
En strategi kan defineres som tiltak for å oppnå et mål. Avaldsnes
menighetsråd vedtok tidligere i år en tre-delt strategi. Selve målet
er uttrykt i følgende setning:

Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende felles-
skap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus.

Strategien består av følgende tre hovedbolker: diakoni, gudstjenesteliv og tros-
opplæring. Avaldsnes menighet ønsker altså å oppnå målet sitt gjennom tiltak innen
disse tre områdene.

Hver hovedbolk består av en rekke tiltak som alle forhåpentlig skal bidra mot mål-
setningen som står ovenfor. I tillegg har hver hovedbolk sitt eget delmål.

I dette nummeret skal vi presentere hovedbolken “diakoni”. De andre hovedbolkene
vil vi komme tilbake til i senere utgaver av menighetsbladet.

For hovedbolken “diakoni” er delmålet “lindre nød og bygge inkluderende felles-
skap og møteplasser”. Ved å drive diakoni på en slik måte at delmålet oppnås,
håper vi at menigheten også skal være et godt steg på vegen mot målsetningen.
I praksis vil vi selvsagt aldri komme fram til målet, men utfordringen er hele tiden å
strekke oss mot målet.

Hvordan skal vi så gå fram for å strekke oss mot målet? Det er her strategien kom-
mer inn i bildet ... den er nemlig konkret på tiltak. For hovedbolken “diakoni” er
dette tiltakene som er foreslått av menighetsrådet vårt:

      av Gaute Sanson

s  t  r  a  t  e  g  i

Grendakontakter og frivillige medarbeidere
  - Hjelp til mennesker i nød
  - Inkludere fremmedspråklige

Inkluderende fellesskap/møteplasser
  - Husfellesskap
  - Barne- og ungdomsarbeid
  - Misjonsarbeid og -foreninger
  - Bedehusmøter
  - Foreldre/barn: Trilletreff
  - Kirkekaffe/tur etter gudstjenesten

Temasamlinger
  - Trosopplæring for voksne
  - Barneoppdragelse
  - Samlivskurs

Eldreutvalg
  - "Vi over 60" - arrangement
  - Besøkstjeneste/institusjonsandakter
  - Blomster til jul og runde dager

Samarbeid med lag og organisasjoner:
  - Idrettslag
  - Helseinstitusjoner i menigheten

Samarbeid med nabomenigheter
  - Retreat
  - Gi tilbud til utviklingshemmede

Givertjeneste

Menighetsblad og hjemmeside
  - Menighetsbladet kommer gratis i posten; ca. 5 - 6 nummer hvert år.
  - Menighetsblad på internett: http://www.karmoykirken.no/menighetsblad.htm
  - Menighetens hjemmeside: http://www.avaldsnes.karmoykirken.no
  - Hjemmeside for menighetens ungdommer: http://www.karmelu.com

s t r a t e g i



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
om mannfolk og samlivskurs

          prostiprest Anders Kvalevåg

prestahjørna

KORT
REKLAME-
BAR HER

Flott og overraskende, må jeg si. Tenk å
gi input til å løse noen av de store
utfordringene som livet gir i år 2007 for
moderne og travle mennesker. Oppga-
vene med barna, det kjæreste vi har,
som vi gjerne ofrer alt for om det trengs.
Og parforholdet, der vi har så store
forventninger om fellesskap og lykke.
Men som også fører til skuffelser og
frustrasjoner.

Men vil folk komme på kurs?

Jeg har vært kursholder i PREP-samlivs-
kurs noen år nå. En gang for noen år
siden ble vi bedt av diakoniutvalget i en
menighet om å komme og holde et
PREP-kurs i bygda. Vi sendte ut invitasjo-
ner. Det var intervju med meg i lokala-
visa. Det var annonser og det var
plakater.
        Det kom en del par fra nabo-
bygdene, men nesten ingen fra det
aktuelle nærområdet.
        Etterpå evaluerte vi kurset og fant
at det var mange kvinner som hadde
kontaktet arrangørene og sagt at de
nok kunne tenke seg å gå på kurs, men
det måtte bli en annen gang. For hun
fikk ikke HAN med på kurs. Tenk det!!
HAN ville ikke på kurs! Tenk hvis nabo-
ene fikk vite det. Eller de på jobben
spurte: "Hvor har du vært i helga?" Svar:
"På Samlivskurs". HÆ!

(Noen ganger kan dette være snudd
om i et parforhold, at HUN er skeptisk)

Men PREP-kurset er ikke farlig. Jeg vil
heller si det er litt gøy. Å gå på kurs
betyr ikke at paret har spesielle vansker.
Og NB: det blir ingen utlevering av seg
selv i gruppe eller plenum. Ingenting
skal dere si høyt som angår bare dere.
        PREP-kurset er innlæring av ferdig-
heter. Det er et pedagogisk opplegg
utarbeidet fra forskning på hva som gjør
at par har høy eller lav trivsel i par-
forholdet. Det enkelte par holder hele

Som ny vikarprest i Avaldsnes la jeg fort merke til to flotte tiltak denne
høsten. Det ene er samlivskurset PREP, og det andre er foredragserien
om barneoppdragelse.

kurset fokus på seg og sitt eget forhold.
        Slik får de samtalt seg imellom om
de forskjellige tema som tas opp i de
ulike øktene: Hvordan var det vi ble et
par? Hvordan kan vi kommunisere
bedre med hverandre i hverdagen?
Hvordan kan vi jobbe for å finne tilbake
til kjæresteatmosfæren vi engang
hadde? Hvorfor krangler vi om de
samme tingene omigjen og omigjen?

        Jeg har lagt merke til at de parene
som har det ganske bra, også får en del
aha-opplevelser på kurset.

Besteforeldre: Meld dere som barne-
vakt. Ta dere av ungene mens forel-
drene investerer i framtiden.

Måtte kursene bli fulltegnet.

Hilsen Anders Kvalevåg

menighetsbladet retter
Forrige nummer inneholdt et portrett -
intervju av vår avtroppende organist
Palmer Vistnes. Der kom vi i skade for å
gi ham æren for å ha vært en av de
første i Norge til å starte blandakor.
Dette stemmer ikke. Derimot var
Palmers bestefar Olav Todnem en av
disse.

- Red.



  u  d  s  t  j  e  n  e  s  t  eg u d s t j e n e s t e
v i   s a m l e s   o m   G u d

karmel bedehus

Søndagsskole ca. 2 ggr. pr. måned

01.11 Sjømannskirken          kl.19:30
08.11 Indre Sjømannsmisjon      kl.19:30
15.11 Indre Sjømannsmisjon      kl.19:30
22.11 Møte v/ Arne Haug          kl.19:30
06.12 Møte m/ grøt          kl.19:30

håvik bedehus

04.11 ABR-senteret          kl.19:30
11.11 Misjonssambandet          kl.19:30
18.11 Det Hvite Bånd          kl.19:30
25.11 Blå Kors Divi          kl.19:30
30.11 Adventsmøte          kl.19:30

Søndag 14.10.07
20.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer til Kristent Ped. Forbund
Kirkekaffe

Søndag 21.10.07
21.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Søndagsskolen
Kirkekaffe

Søndag 28.10.07
Bots- og bededag
”En annerledes gudstjeneste”
på Karmel kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer til Misjonsalliansen
Kveldsmat

Søndag 04.11.07
Allehelgensdag
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Pårørende invitert
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 11.11.07
24.s.e. pinse
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer til Inst. for Kr. Oppseding IKO
Kirkekaffe

Søndag 18.11.07
25.s.e.pinse
Ung messe kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Offer til menighetens misjonsprosjekt i
Thailand
Kirkekaffe

b  e  d  e  h  u  sb e d e h u s i n f o

visnes bedehus

Søndagsskole hver søndag        kl.11:00

Onsdagsmøter          kl. 19:30
hver første, tredje og fjerde onsdag i
måneden. NB: se annonse i avisen.

kvalavåg bedehus

07.11 Barneforening          kl. 17:30
16.11 Barneforeningen har BASAR
27.12 Julefest for hele familien

Søndag 25.11.07
Siste søndag i kirkeåret
Søndag kl.17 på Karmel: ”En annerle-
des gudstjeneste”
Helge Gaard
Nattverd
Offer til menighetens misjonsprosjekt i
Brasil
Kveldsmat

Søndag 02.12.07
1.s.i advent
Familiegudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
4-åringene får Bibel
Offer tilmenighetsarbeidet
Kirkekaffe/saft

Søndag 09.12.07
2.s.i advent
Lysmesse kl.19.30
Sigrid Dysjeland
Helge Gaard
Offer til Strømmestiftelsen

vi over 60

03.11 Visnes bedehus          kl.15:00
24.11 Karmel bedhus          kl.15:00



f  a  m  i  l  i  e
døpte

17.06.2007
Even Huglen Rovik

23.06.2007
Per Noah Pensgaard Sommerhein

01.07.2007
Sindre Hauge Skeie
Hedda Birkeland Bergtun
Aase Katalin Toth

05.08.2007
Emilie Angelica Rørtveit
Eli Serine Gregersen

12.08.2007
Emilie Bersaas Engvoldsen
Tomine Oa Eike

26.08.2007
Olivia Torvestad Løvendahl
Astor Wik
Lilje Åkset

vielser

09.06.2007
Heidi Werenfels og Jarle Hauge

23.06.2007
Hanne Andreassen
og Stig Øyvind Steinkopf Hjelmås

30.06.2007
Henriette Varne og Klaus Eriksen
Alise Kvilhaug og Jan Inge Hemnes

07.07.2007
Tone Elisabeth Enberget
og Jan Ove Meland
Ingrid Marie Widvey og Stian Stensland
Carine Aas og  Svend Louis Haugsnes

21.07.2007
Eirin Natalie Eidland
og Tom Andre Hals Jacobsen
Heidi Lothe og Tor Kristian Hillesland

28.07.2007
Tine Marie Helgesen
og Rune Rasmussen
Ida Larsen og Martin Ytreland
Elin Sørhus og Rune Myklebust
Ingjerd Olsen og Erland Kjesbu
Silje Nordeide og Anbjørn Kallekodt

04.08.2007
Marie Meidel Sande
og Frode Kristensen
Mona Sæbø og Tor Inge Sæbø
Ann Kristine Pedersen
og Jone Boge Rasmussen

11.08.2007
Kirsten Regina Nordli Andersen
og Audun Gaard

f a m i l i e n y t t
avaldsnes menighet

menighetskontoret
adresse:
Karmel, postboks 29
4299 AVALDSNES
telefon: 52 81 20 60
fax: 52 84 37 02
e-post: avaldsnes@karmoykirken.no
internettside:
www.avaldsnes.karmoykirken.no
kontortider: tirsdag til fredag 09 - 15

administrativ leder
Tordis Hebnes
telefon kontor 52 81 20 60
telefon privat 52 84 27 57
mobiltelefon 97 61 86 95

prost / sokneprest
Helge S. Gaard
telefon kontor 52 81 20 59
mobiltelefon 95 93 76 66

prostiprest
Anders Kvalevåg
telefon kontor 52 81 20 55

kantor
Goos ten Napel
telefon kontor 52 81 20 57
telefon kirken 52 84 22 17

kateket
Sigrid Dysjeland
telefon kontor 52 81 20 58
telefon privat 52 84 28 84

barne- og ungdomsarbeider
Johanna H. Gismervik
telefon kontor 52 81 20 54

kirketjener/kontorassistent
Tove Margunn Hillesland
mobiltelefon 90 17 93 23

arbeidsleder
Øyvind Grinde
telefon redskapshus 52 84 22 59

misjonærer
Anne Storstein Haug
e-post annehaug@loxinfo.co.th
Mona Dysjeland
e-post mdysj@yahoo.no

menighetsråd
Kåre Vold
telefon privat 52 84 26 56

kirkeverge
Martha L. Medhaug
telefon kontor 52 85 71 85
e-post kirkevergen@karmoykirken.no

døde

13.05.2007
Egil Lokna  f. 1943

29.05.2007
Hortense Marie Bøe  f.1922

04.06.2007
Harald Thorleif Andreassen  f. 1929

06.06.2007
Petter Daldorf Haavik  f.1918

22.06.2007
Gunnhild Sunde  f. 1921

10.07.2007
Jenny Thorhild Austevik  f. 1924

16.07.2007
Ove Nes  f. 1950

20.07.2007
Magne Madsen  f. 1926

23.07.2007
Arne Martin Ek  f. 1916

27.07.2007
Therese Widvey  f.1986

03.08.2007
John Lilleås   f. 1930

03.08.2007
Kjell Skogen  f. 1945

06.08.2007
Edvin Kristiansen  f. 1929

21.08.2007
Oskar Eduard Røseler  f. 1931

06.09.2007 Øystein Fosen  f. 1938

18.08.2007
Hege Høyland og Bjørnar Lund
Hege Helen Skogvold og Øyvind Tveit
Anette Elen Brakestad
og Ken André Tjoland
Kathrine Hjelmtveit og Inge Fjeldheim

25.08.2007
Kathrine Østensen og Asbjørn Sund

01.09.2007
Veronica Hægland
og Kent Johan Hettervik
Gunn Elise Matland og Johan Stensen
Karine Våga og Tore Malm Nordgaard

08.09.2007
Anne Kristin Eik og Lars Andre Minde
Cecilie Medhaug
og Hans Gunnar Strand
Kristine Ek Thuestad
og Jan Martin Kristiansen



AIL-NYTT
AVALDSNES IDRETTSLAG INFORMERER
AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter
og utfordringer uansett talent og ambisjoner.
Klubben skal drives etter “fair-play”-prinsippet.

gjør lokalmiljøet rikere, tryggere og morsommere
www.avaldsnes.no

2,2 millioner i spillemidler til avaldsnes
Avaldsnes Idrettslag fekk god uttelling når Rogaland Fylkeskommune fordelte
årets spillemidler (tidligere kalt tippemidler). Spillemidler gis som støtte til anleggs-
utbygging,  og som kjent har klubben bygget ut ganske mye de senere år. Og i
år kom altså støtten fra staten: 1,1 millioner var støtte til kunstgrasbanen, 950.000
kroner var støtte til klubbhuset, mens 200.000 kroner ble gitt i støtte til gras/
aktivitetsflate. Pengene er brukt til å nedbetale lånegjeld, noe som betyr at
klubben nå har redusert gjelden til 2,6 millioner. Denne gjelden er langt mindre
enn hva vi forventer å få utbetalt i spillemidler og kommunal støtte de neste
årene. Totalt har idrettslaget investert for 20 millioner kroner på Avaldsnes Idretts-
senter siden 1996.

leie av lokaler?
Skal du ha bryllup eller annet hyggelig
lag? Avaldsnes ILs flotte klubbhus leies ut,
og i samarbeid med Willy Knickersen
restaurant ordner vi mat etc ... Kontakt oss
på tlf. 52 84 33 06 (08.00-15.30) el. via
e-post ail@avaldsnes.no .

gullklokka til einar augvald utvik

Einar Augvald passerte i sommer 400 A-
kamper for A-laget til Avaldsnes i fotball,
og klubbens statutter for tildeling av
utmerkelser forteller at spillere som har 400
A-kamper får tildelt gullklokke. 39-åringen
har vært aktiv i 21 sesonger, og spiller
fortsatt på laget. I tillegg er han oppmann
for laget. Vi gratulerer og takker for
innsatsen.

augvaldskogen
Hovedstyret i Avaldsnes IL har bestemt at
dette blir navnet på skogseiendommen
som idrettslaget har fått i gave fra Aadne
Utvik. Skogen ligger nordvest for idrettsan-
legget, og skal benyttes som rekreasjon-
sområde for hele Avaldsnesbygda. For
tiden planlegges hvordan vi skal få
ankomst til skogen, og hva denne skal
inneholde.

handballsesongen er i gang
Handballsesongen er i full gang, og de
fleste lag har nå startet med sine serie-
kamper. I år har klubben 25 lag med i
seriesystemet. På vår hjemmeside,
www.avaldsnes.no kan du sjekke når det
spilles kamper i Håvikhallen. Klikk på
HANDBALL i venstremenyen og deretter
kamper i Håvikhallen. Da får du opp
oversikt over alle kampene som spilles i
"hjemmehallen" på Håvik.

herrelag i handball
Avaldsnes er tilbake med et herrelag som
spiller i 5. divisjon. Troppen er på 15 mann.

tre avaldsnesjenter på samme kretslag!
Når Rogaland sitt J-14 kretslag i fotball spilte regionsturnering mot Hordaland og Sogn &
Fjordane sine lag, hadde Avaldsnes ikke mindre enn tre jenter på laget.  Disse tre
jentene var Nathalie Jøsang Utvik, som spiller kant, Eli Gloppen, som er spiss, og Helene
Clausen Haavik som spiller i forsvar. Disse har gått gjennom sonesamlinger på Hauga-
landet, for så i neste omgang kvalifisere seg til kretslagssamlinger. Og til sist har de
kvalifisert seg for selve kretslaget der 16 spillere var uttatt. Regionsturneringen, som spilles
årlig mellom disse fylkene, ble arrangert i Grinde helgen 7.-9. september. Og kampene?
Det ble seier 2-0 over Sogn & Fjordanene, mens det ble tap 1-6 for Hordaland.

bli medlem i avaldsnes idrettslag?
Ønsker du å støtte klubben med et medlemskap? Medlemskontingenten er kr.
250,- og kan innbetales til kontonr. 3340 61 01180. Husk å påføre giro navn og
fødselsdato.

avaldsnes idrettslag
Kontortid hverdager kl. 08.00-15.30
Daglig leder: Norvald A. Kaldheim

Tlf: 52 84 33 06 - 977 37 047
norvald.kaldheim@avaldsnes.no

Fra venstre: Eli Gloppen, Helene Clausen Haavik, Nathalie Jøsang Utvik og kretslags-
trener Roald Wold.

framtidskveld i avaldsnes idrettskrets
Torsdag 15. november kl. 18.00 inviterer Idrettslaget til "framtidskveld" der temaet
er hvordan vi vil ha idrettslaget i framtiden. Vi får besøk fra Rogaland Idrettskrets
som vil stille følgende spørsmål til oss:
· Hva er klubben god på?
· Hva kan vi bli bedre på?
· Og hvordan kan ting gjøres?
Alle styrevalgte, ledere og trenere har møteplikt den kvelden, men vi inviterer
også foreldre og vanlige medlemmer til å komme.


