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as KARMØY TRYKKERI

TRYKK

AVALDSNES MENIGHET
MENIGHETSKONTORET

Adresse: Karmel, Postboks 29
4262 Avaldsnes.

Telefon:  52 84 21 55
                 Telefaks: 52 84 37 02

Kontortider:
Tirsdag: 10 - 13
Onsdag: 10 - 13 og 17 - 18
Torsdag: 10 - 13
Fredag: 10 - 11

SOKNEPREST

Arne Haug
Telefon privat: 52 84 38 10

REDAKSJONEN
Odd Johan W. Olsen

Arne Haug
Eivind Opsahl

KASSERER
Anne Marie Netland,

Visnesgarden 10, 4262 Avaldsnes
Bankgiro: 3340.61.00818

AVALDSNES MENIGHETSBLAD

Kari Storstein Haug og
Karl Johan Gran

Anne Storstein Haug

MISJONÆRER

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

KIRKEVERGE

Kåre Vold
Telefon privat: 52 84 26 56

MENIGHETSRÅD

BARNE OG UNGDOMSARBEIDER

Øyvind Grinde
Telefon redskapshus: 52 84 22 59

KIRKETJENER

KONTORADMINISTRASJON

Kontorleder/Menighetssekretær:
Tordis Irene Hebnes

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

DIAKONIARBEIDER

Eldbjørg Andreassen
Telefon privat: 52 84 24 56

ndakt

Inger Johanne Stakkestad
Telefon privat: 52 83 09 93

Hvilke forventninger har
du....

.....til denne lille andakten? Venter du å få noen ord som kan skape glede i ditt sinn? Eller skape fred?
Søker du å finne trøst i disse andaktsord, eller kanskje tilgivelse for et eller annet?
Hvem forventer du dette av, andakts-skriveren eller Ordets opphav?
" Og se, de førte til ham en mann som var verkbrudden og lå på en seng, og da Jesus
så deres tro, sa han til den verkbrudne: Vær frimodig, sønn! Dine synder er deg for-
latt."   Og så sa han litt etter: "Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt
på jorden til å forlate synder - da sier han til den verkbrudne: Stå opp og ta din seng
og gå hjem til ditt hus"  Matt.9.2. og 9.6.
       De hadde store forventninger disse, både mannen selv og kameratene som bar ham. Den verk-
brudne hadde ikke  forventninger til kameratene, men til ham som de bar ham til. Og forventningene
var klare; han ønsket å bli frisk til å kunne gå.
Hva fikk han? Han fikk så mye mye mer enn det, han fikk syndenes forlatelse. Han ble et Guds barn
der og da, og det hadde han sikkert ikke forventet! Han fikk det som er så mye viktigere, han fikk  for-
latelse for sine synder!
     I dag har vi lov til å ha de samme forventninger. Vi har lov til å komme til Jesus med alt som ligger
oss på hjertet. Og det skjer jo så mange ganger at våre forventninger blir møtt, og vel så det.  Det er
troen som gjør at vi kan ha slike forventninger, troen på at Jesus er vår redningsmann, vår frelser og
vår forbeder overfor vår Far i himmelen.
I denne troen kan vi altså søke gleden, søke freden, trøsten og tilgivelsen, og ha forventninger om at
vi får dette.  Har du prøvd?
                                                                                                                                 Odd Johan
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Søndag 8.oktober var 50-års konfir-
mantene invitert til jubileumssamvær
med gudstjeneste og fest på Karmel.
Av de 45 som gikk for presten i 1950,
var det 16 stykker som deltok på jubi-
leet. Under gudstjenesten ble de pre-
sentert av Arne Haug , og etter guds-
tjenesten gikk vi til nydelig dekket
bord i Lillesalen. Praten gikk livlig,
og det var tydelig at konfirmantene
koste seg. Aadne Utvik begynte med
å fortelle fra konfirmanttiden, og så
var den ene etter den andre frempå og
fortalte om hva de husket fra denne
tiden, av både skjemt og alvor.

ÅRETS 50 ÅRS  KONFIRMANTER

Følgende deltok på jubileet:
Aadne Utvik, Martha Johanna Asbjørn-
sen, Kristine Hettervik, Ottar Fosså, Ås-
laug Hove, Nils Lindtner, Elise Utvik,
Per Lyngstad, Ivar Blikra, Ellen Møller,
Paul Kjell Stange, Svend Kjetland,
Magnhild Sund, Sverre Jacobsen, Mar-
got Hemnes, Per Lande.

Klarer du å finne dem igjen på
konfirmantbildet?

Aksel Andreassen
Sigvald Georg Lande
Egil Kørner Akselsen

Hugo Austevik
Torolf Leonard Olsen

Lars Olai Bauge Markhus
Ivar Birger Blikra

Einar Lindøe
Kurt Gerhard Kristoffersen

Arne Knutsen
Per Lande

Sverre Johan Jacobsen
Paul Kjell Stange

Aadne Utvik
Nils Lindtner
Torger Sørbø

Ole Berdines Løften
Ottar Fosså

Arne Sandvik
Ola Severin Salhus

Sven Bernhard Kjetland
Osvald Bernhard Våga
Konrad Georg Håstø

Sigmund Andreas Bårdsen
Nils August Hetland

Alfred Benjamin Gregersen

Selmer Gregersen
Oddvar Johannes Fosen

Harry Halvorsen Svanberg
Per Lyngstad

Sven Mauritz Gismervik
Birgit Elisabeth Ask Hjelmtvedt

Torbjørg Østevik Andreassen
Åslaug Jorunn Hove

Ellen Fredrikke Paulsen Møller
Margoth Edvardsen Hemnes
Magnhild Grønningen Sund

Haldis Josefine Østensen Eikeskog
Kari Johanne Jakobsen Nilsen

Elise Kalstø Utvik
Martha Johanna Hansen Asbjørnsen

Kristine Myklebust Hettervik
Rakel Kristine Bakke Hansen

Anna Tomine Olsen Dahl
Kristbjørg Johanna Eriksen

Konfirmantene i Avaldsnes 15.oktober 1950:
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småplukk..........småplukk..........småplukk..........småplukk

Karmel Bedehus

BEDEHUSKRETSENE INFORMERER

    Visnes bedehus

    Kvalavåg Bedechus

Nov.09: Israelsmisjonen kl.19.30
Nov.16: Lovsangmøte kl.19.30
Nov.23: Sjømannsmisjonen kl.19.30
Nov.30: Karmsund Indr.misj. kl.19.30

Des.07: NMS kl.19.30
Des.14: Møte kl.19.30

Søndagsskolen:
Søndagsskole hver søndag kl. 11.00
Se plakat på forretningen.

Kvalavåg Musikk-kor:
Øvelse hver  mandag kl.20.00

Kvalavåg & Kalstø misjonsforening:
Siste torsdag hver måned kl.19.30. Samlin-
gene
skjer på Grendahuset.

Bedehus & Indremisjonsforening:
En tirsdag hver måned.

Fido: Se plakat.

Onsdagsmøter:
Disse følgende onsdager er satt opp:
15.nov. 29.nov. Alle kl.19.30

Barnebasar 24.nov.
Se ellers plakater på forretningen
               Guds Fred

Håvik Bedehus

Første onsdag i måneden: DISM
Tredje onsdag i måneden: Indremisjonen
Fjerde onsdag i måneden: Misjonsambandet
Se ellers møtehenvisning i avisen

Søndagsskole hver søndag kl.11.00

hva skjer

• gudstjenesten på søndag (12.
november) vil ikke være helt
lik alle andre. Den  avslutter
nådegaveseminaret om Trivsel

og tjeneste og er preget av det.

• 5.klassingene får sin Bibel
ved familiegudstjenesten den
19. november

• som vanlig begynner vi den
nye kirkeåret 1. søndag i
advent med at 4-åringene får
sin kirkebok

• dei som  likar nynorsk kan sjå
fram til høgmessa  søndagen
etter, 2 søndag i advent. Då er
gudstenesta på nynorsk,
både liturgi og preike.
Eldbjørg Andreassen leier den.

•    samme søndag er det lysmesse
     om kvelden ved konfirmantene.
Det er også dagen for Aksjon håp.

• så kommer det forhåndsvarsel
om julekonsertene:

3. søndag i advent er det – tra-
disjonen tro – julekonsert ved
våre egne sang- og musikk-
refter. Den er  kl. 18. Men al-
lerede fredagen før har vi
besøk av Hanne Krogh med
sin julekonsert.  Den står
Avaldsnes idrettslag for.

Keryx og Avaldsnes kirkekor
er gått sammen om å framføre
julekantaten  " I denne søte

juletid", onsdag 20. desember.

Klokkeslett er ikke bestemt
enda.

Når vi er kommet så langt, har
sikkert julenummeret av
menighetsbladet kommet.

ah

Visste du at

vi nå tester ut hjemmeside for
Karmøy  Kirkelig Fellesråd på
internett. Hjemmesiden har mye
stoff og informasjon om det som
skjer i menighetene rundt om på
Karmøy, og også
menighetsbladene blir å finne her.

Når vi er offisielt på nettet vil vi
komme med mer informasjon.

Nov.12. Bedehusmøte v/Keryx   kl.18.00
               kveldsmat
Nov.19. Misjonssambandet    kl.18.00
Nov.26. Ytre Sjømannsmisjon    kl.19.30

Des.03. Adventsmøte    kl.18.00
Des.27. Søndagsskolens Julefest kl.16.30
Des.30. Menighetens julefest      kl.19.00

TUR TIL TYRKIA  - 3:

Vi må desverre meddele at den omtalte
turen til Tyrkia er avlyst på grunn av for

lite påmelding

GÅR DINE BARN,

barnebarn , fa
dderbarn

på sø
ndagssk

olen?
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Prestens
hjørne

Hva slags jul ønsker vi?

Jeg ønsker å komme først - før vi even-
tuelt overmannes av reklamen og
markedskreftene enda en gang. De er ute
etter å få denne julen til å slå alle
tidligere rekorder når det gjelder
omsetning og forbruk.

Det er så lett bare å sette i gang når tiden
er der, og så går det i de vanlige spor
mot en vanlig julefeiring. Det er mulig
at det er helt greit. Men jeg tror ikke det
skader om vi tar oss tid til å tenke før vi
setter i gang: Hva slags jul ønsker vi

egentlig å feire?

Under alle himmelstrøk feirer de jul.
Noen steder er det bare en reklameskapt
sak uten tilknytning til den kristne tro.
Det ser vi enkelte steder i Asia.  Det er
noe nytt. Ellers er julen en fest til  knyt-
tet til Jesu fødselsdag.

I bunn har det ligget en  glede over at vi i
en skremmende og usikker verden kan få
være Guds barn for Jesu skyld og leve un-
der hans nåde og omsorg i gode og onde
dager, og et håp om fremtid som er anner-
ledes og god fordi Jesus kom til vår jord
og la grunnlaget for det – og vil komme
igjen. For de fleste av oss, er jul den store
familiefesten.  Det må vi holde fast ved.
Allikevel: Hva slags jul ønsker vi å feire?
Ønsker vi at det skal være en familiefest - i
glede over det vi eier fordi vi høre Jesus
og hans menighet til? Hvorledes kan vi få
til det?

Det jeg ønsker meg, er at vi nå – før vi be-
gynner – setter oss ned og kreativt tenker
etter hvordan julefeiringen vår kan bli
gjennomsiktig inn mot julens sak - både
mens vi forbereder den og feirer den.

Det slår meg at vi  kanskje skulle være
mer bevisst når det gjelder å bruke symbo-
ler, og  - ikke minst - levendegjøre  for
hverandre underveis hva de minner oss
om. Et annet sted på siden står det noen
tanker  til noen av dem.

Det må også være viktig å se det vi pleier
å gjøre, i lys av hva jula er,  ikke minst
det å glede hverandre med gaver i jula.
At vi gjør det for å minne hverandre om
den store gave Gud gav oss julenatt og
den største av alle gleder som er knyttet
til det. Og at vi snakker om nettopp det.
Og i den grad nissen må være med, at
han - ved å dele ut gavene til oss - er
med på å minne oss om den store gaven
og store gleden , han også.

Lykke til med ettertanke og gjennomfø-
ring!

arne

FØR VI BEGYNNER JULE-
FORBEREDELSENE:

                       Fargene
 Maria er i kunsten ofte fremstilt i  en
rød kjole med blå kappe. Det  røde er
kjærlighetens og blodets  farge, og vis-
er hen til Marias kjærlighet og offer-
vilje som Jesu mor.
Det røde er også jordens farge,  mens
blått symboliserer himmelen.
Blander vi de to fargene, får vi fiolett,
som er den fargen vi bruker i  advents-
tiden. Det symboliserer  kontakten mel-
lom himmel og jord,  og at Jesus var
sann gud og sant  menneske.
Maria har gjerne også på seg et  hvitt
tørkle, som symboliserer jomfrudom-
men og renheten.

                       Tallene
Tre er himmelens tall, og brukes  ofte i
bibelhistorien. Vi har den treenige
Gud, Jesus lå tre dager i graven, Peter
fornektet ham tre ganger, og Jesus
spurte tre ganger om  han elsket ham.
Fire er jordens tall. Det symboliserer
de fire himmelretningene, de fire  årsti-

dene og de fire elementene.
Vi har syv lys i julestaken fordi det  var i
julen at himmel og jord ble ett.  Jødene
har også syvarmede lysestaker,  men de
tenner ikke lysene  fordi de fortsatt venter
på Messias.
Kristne har allerede tent de syv lysene,
fordi de tror at Jesus var  Messias.

 Juletreet
 Ute i skogen er juletreet bare et tre  blant
mange. Først når det blir skåret av sin rot
og flyttet inn i stua, blir det et juletre som
det utspilles  mye glede rundt.
På samme måte ble Jesus avskåret fra sin
rot da han kom til jorden.   Men det er når
han kommer inn i  hjertet at han får sin
fulle betydning for menneskene.
Jesus sammenlikner også  seg  selv med
det grønne treet før han ble korsfestet.

Korsfoten
l gamle dager ble juletreet spikret fast til
en korsfot, lik Jesus ble naglet til korset.
Dette symbolet har i stor grad for- svun-
net ettersom korsfoten ikke lenger
brukes i de fleste hjem.
Korsfoten skulle også minne oss om at
når alle alle gavene er delt ut, gjenstår
fremdels den største gaven av alle:
Guds gave til menneskene.

Lys
Stearinlysene er et symbol på Kristus.
De gir lys og varme til menneskene,
men må ofre seg selv.

Røde kuler
Symboliserer eplene på kunnskapens tre
i paradiset, og blir derfor et bilde på
syndefallet.

HVA LIGGER BAK  SYMBOLENE VI
BRUKER?
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Hva skjer i ungdomsarbeidet?

Dersom du stikker hodet innom
Karmel en fredagskveld, vil du oppd-
age at her er det et yrende liv. Det
begynner klokka fem med
orkesterøvelse, og av og til dans- og
dramaøvelser. En time senere er
Testimonia-øvelsen i full gang. Svært
mange nye ansikter har dukket opp i
høst! Mange 8.klassinger og 9.klass-
inger har begynt,  de sistnevnte er jo
også konfirmanter! (15 Testimonia-
konfirmanter i år!)

Testimonia har et stort mål denne
høsten, nemlig at de skal fremføre en
MUSIKAL I KOPERVIK KINO
LØRDAG 25.NOVEMBER. Sett av
datoen med en gang, hele
menigheten bør kjøpe billetter til
denne musikalen!! Ungdommene har
selv skrevet historien i musikalen og
dansene er også selvlaget. Testimo-
nia har voksne ledere som gjør en
fantastisk jobb ! Men uten dirigenten,
Carola Syre Utvik, ville det nesten
vært umulig å sette dette i gang. Hun
er en inspirerende dirigent, full av
pågangsmot !

Koret hadde i september en øv-
elsesweekend i Førde i Sveio. Rundt
50 ungdommer var med, og det er
bare lovord å høre om turen.

Tilbake til fredagskvelden. Når
klokka nærmer seg halv ni, er for-
beredelsene til klubben i full gang.
Fra loftet kjennes vaffellukt, på In-
gers kontor blir datamaskinene
koblet til internett. Fra lagerrom-
mene blir det dratt fram biljardbord,
bordtennisbord, ishockeyspill, fot-

ballspill og diverse brettspill. Fra
kjøkkenet kan det for eksempel
komme duft av pizza etter hvert. Ung-
dommene vandrer omkring i huset,
noen bare prater - noen spiller. Når
klokka nærmer seg kvart på ti, samles
alle ungdommene i storsalen. Da har
vi fellessamling. Forskjellige ting står
da på programmet for høsten: Kara-
oke -Linedance - Besøk fra Torvastad
og Norheim – Brasil/samba - Bryllup -
Stjerner i sikte……..        Fellessam-
lingen avsluttes med en andakt. Et-
terpå åpnes rommene igjen for aktiv-
iteter. Klokka tolv er det slutt.

Det største løftet på forhånd ble nok
gjort oppe på loftet. Konfirmantrom-
met er blitt til en flott kafé! To spreke
gutter bygde bardisk, noen ungdom-
mer tok malerkosten fatt, andre fore-
tok en grundig ryddejobb osv. Helt ny
belysning har vi også fått. I kaféen er
det mye godt å få kjøpt. Foreldrene
stiller hver gang med vaffelrøre, kake
og toast-utstyr. Dersom flere foreldre
ønsker å være med på denne ordnin-

gen, så ta kontakt med Sigrid!

STORSATSING PÅ UNGDOMSARBEI
                             Av Sigrid Dysjeland   og          Arnold Hjelmås

Spillekveld på loftet. Her er det fint å samles!

Vaflene er klare, kom og forsyn dere!
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Lørdag 25. november må alle merke
seg. Da smeller Testimonia til med
årets storsatsing. Koret jobber for
tiden intenst med ny musical, og 25.
november blir det framføring i
Karmøy kino kl. 17 og 20. Når det
gjelder billettpriser, viser vi til annons-
er i avisene, men vær gjerne med og
spre informasjon både innenfor og
utenfor menighetsgrensene.

Det er nå 5 år siden forrige musical
(“Liv vil”), så for de fleste i koret er det

Både kafeen og datautstyret har ko-
stet penger. Uten støtte fra Karmøy
kommune, hovedforeningen,
menighetsrådet og bedehusstyret
hadde dette ikke latt seg gjøre!
Tusen takk! Disse klubbkveldene på
Karmel er et samarbeid mellom klub-
bene på Håvik og Avaldsnes.

Noen fredager drar vi til Kvalavåg på
klubbkveld, det er godt med varias-
jon! På disse sidene finner dere pro-
grammet for resten av høsten! Vi øn-
sker enda flere ungdommer velkom-
men til fredagskveldene

å være med på et slikt opplegg nytt
og ukjent. Men engasjementet er på
topp med både kor, solister, drama-
og dansegruppe, samt folk som job-
ber med kulisser, kostymer og lydef-
fekter.
Vi har vært så heldige å få mange
nye medlemmer dette året - hele 27 i
skrivende stund. Dermed består mer
enn halvparten av koret av nye med-
lemmer, så det er en utfordring å få
alle disse integrert i miljøet. Helga
15. - 17. september var vi i Førde på

øvingsweekend. Her ble det lagt et
godt grunnlag både musikalsk og so-
sialt, men det blir hardkjør framover
dersom alt skal være klart til fram-
føringen.

Vi har fått ny dirigent dette året også.
Carola Syre Utvik har selv lang fart-
stid i koret. I tillegg har hun  jobbet
med Ten Singkor både i Bergen og
andre steder. Hun har allerede gjort
en kjempejobb med å arrangere
mange av de sangene som skal
brukes både i musicalen og ellers og
er i full gang med innøvingen. I tillegg
er Gaute Sanson med igjen - nå som
orkesterleder, og Solveig Andsnes og
Berit Margrethe Hjelmås tar seg av
danse- og dramagruppene. Øyvind
Andreassen er også med dette året,
først og fremst som miljøarbeider.
Men han er også primus motor for ar-
beidet i klubben dette året.

Vi håper at denne satsingen både i
kor og klubb skal bære frukt. Men da
trenger vi masse forbønn. Vi ber der-
for om at dere alle tar oss med i bønn
framover, og ellers bakker oss opp så
godt dere kan. Det er viktig for ung-
dommene å se at menigheten støtter
opp om dem.

NGDOMSARBEIDET I MENIGHETEN
Av Sigrid Dysjeland   og          Arnold Hjelmås

VIKTIGE DATOER:

KARMEL

03.11.: Bryllup

17.1 1.: Brasil - sambakveld

24.11.: Bingo

1.- 3.12.:BERGENSTUR

15.12.: Stjerner i sikte. TACO’.

KVALAVÅG

10.11

08.12

Storsatsing i Testimonia Her mekkes det på internett!

Takt og tone, grep og akkorder må sitte skikkelig!
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 - Kven er eg eigentleg?
 Mange nyreligiøse rørsler fortel meg
at eg inst inne er guddomeleg. Å
finne meg sjølv og å  finne Gud (eller
gud) er to sider av same sak. Hu-
manetikarar protesterer og seier at
mennesket  ikkje er meir enn det vi
kan ta på og kjenne på, og forstå
med intellektet vårt. Når vi døyr, er
alt slutt.

 - Men korleis er eg som menneske?

 Nyreligiøsitet som New Age med
bakgrunn i hinduismen, fører vidare
Mahatma Gandhis ord  om at men-
nesket er godt på botnen: “Den ver-
ste synd ein kan gjeren er å seie at
mennesket er  syndig.” Samstundes
vert den kristne kyrkja og særleg den
lutherske, skulda for å ikkje ha noko
 anna å seie om mennesket enn at
det er syndig.

 Trass i heilskapstenkninga si-
 (holisme) deler New Age mennesket
opp. Mennesket sitt  indre er gud-
domeleg, kroppen blir berre eit hyl-
ster for guddomen. Den sekulære hu-
manismen  på si side reduserarmen-
nesket til eit høgt utvikla dyr.

Bibelen fortel om mennesket som ein
heilskap. Heile mennesket med ånd,
sjel og lekam  er skapt av Gud (1
Mos 2,7), og når Jesus kjem att, skal
heile mennesket verte teke vare på
 (1 Tess 5n23). Sjølv stod han opp
frå dei døde med ein fysisk lekam der
såra frå krossfestinga  kunne kjen-
nast.

 I etikken møter vi spørsmålet om
mennesket er godt eller vondt. Fortel-
linga i 1 Mos 2 og 3 vil svare på dette
spørsmålet: Korleis kan eg ha blitt
slik eg er, på godt og vondt? Svaret
er at  mennesket, med ande, sjel og
kropp har  opphavet sitt i Guds tanke
og i Guds hender.

 Men samstundes har mennesket
snudd ryggen til Gud og gått sine
eigne vegar. Difor skuldar
mannen på kona si, og den eine
broren drep den andre.

 I meg sjølve kjenner eg att begge
desse kjeldene til personlegdomen
min. Det beste i meg
kjem frå skapinga i Guds bilete. Det
verste i meg er resultatet av opprøret
mot Gud. Bibelen  er truverdig fordi
den talar sant om meg som men-
neske.

 Eg blir framleis ansvarleg overfor
Gud for livet mitt. New Age og hu-
manetikk gjer mennesket djupast sett
berre ansvarleg overfor seg sjølv.
Resultatet er at rett og galt kan lesast
ut av
samtida sine opinionsundersøkinger.
Slike livssyn kan aldri forandre eller
leia ei utvikling,  berre følge den.

I TENKEBOKSEN
JAN OPSAL HAR SKRIVE FLEIRE ARTIKLAR OM KRISTENLIVET MÅLT MOT ANDRE SYN OG MEININGAR

Å FINNE SEG SJØLV

 Av Jan Opsal

Bibelbutikken i Gaza

Den nye bibelbutikken i Gaza ble åpnet i
fjor og har fått en varm velkomst blant
folket. Rett etter åpningen fikk bokhan-
delen invitasjon fra kulturdepartementet
om å delta på bokutstillinger i Gaza og
Ramallah – og å være en del av den pal-
estinske seksjonen på andre bokmesser i
den arabiske verden.
Utdanningsdepartementet har akseptert
at Bibelselskapet på Vestbredden og i
Gaza setter sammen bibelkunnskapspa-
kker som skal presenteres til alle bibli-
otekene på offentlige skoler i Gaza,
denne smale landstripen (40 km lang og
7 km bred) med nesten en million men-

nesker. ”Det som overrasket meg, var an-
modningen fra tjenestemenn i departe-
mentet om å inkludere skoler på Vest-
bredden i prosjektet,” sier gener-
alsekretær Labib Madanat. Dessuten har
bibelselskapet blitt spurt om å etablere en
kristen seksjon på biblioteket til det is-
lamske universitetet. Alt dette indikerer
en stor åpenhet overfor Bibelen i de pal-
estinske områder.

”Vi regnet med at Gaza ville være den
vanskeligste plassen å etablere en bibel-
butikk, men vi tok feil. Vi regnet med at
folket i Gaza ville være i opposisjon til
Bibelen, men vi tok feil. Selv om Gaza

blir sett på som symbolet på den pal-
estinske tragedien, ser vi den vakreste in-
nvirkningen av Guds ord i menneskers
liv nettopp der,” sier Labib Madanat.

NYTT OM BIBELARBEIDET

Labib Madanat

er stolt over den

nye bibelbutikken

i Gaza

Kilde: Fra Bibelselskapets internett side
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A V A L D S N E S
MENIGHETSBLAD

Som dere kjenner til, har Avaldsnes
kirke vært stengt siden 4.september.

På grunn av store råteskader i gulvet og
benkene, har Karmøy kirkelig fellesråd
satt igang med et større reparasjonsar-
beid. Byggmester Didrik Hereid er en-
gasjert for å reparere skadene og sette
kirken i stand. Arbeidet ble igangsatt 4.
septem ber og er beregnet ferdig til 1.
desember 2000.
Kostnadsoverslag for prosjektet er satt
til 1,3 mill. Karmøy kommune har
ekstrabevilget kr 500.000 og omdisp
-onert tidligere bevilgning på kr
400.000.
Resterende kostnader må dekkes av
fellesrådets egne midler.

I dette prosjektet har vi et nært samar-
beid med riksantikvarens avdeling i
Oslo og Bergen. I tillegg er fagin-
stanser som Norsk Institutt for kultur-
minne- undersøkelser NIKU og Arke-
ologisk museum i Stavanger AMS med
og gir råd underveis. De utfører  også
nødvendige undersøkelser.

Råteskadene i gulvbord og bjelker var
større enn antatt. Av den grunn har
vi måttet skifte ut de fleste av bjelkene.
Noen få er imidlertid tatt vare på
uten å være brukt som bæreelementer.
Vi har og fått tillatelse til å sette inn et
helt nødvendig avfuktningsanlegg i
kryperommet under gulvet. Tømming
av anlegget vil bli koblet opp mot ek-
sisterende avløpssystem.

Samtidig med gulvreparasjonen er vi
og igang med mindre reparasjoner og
utskiftninger på benkene i kirken.

Karmøy kommune er forespurt om
hjelp for å lage en plan for bedre å
kunne
lede bort tak- og overflatevann. Planen
må godkjennes av riksantikvaren.
Vi håper å få dette i orden innen år
2001.

Vi som får følge prosjektet på nært
hold, fryder oss over muligheten til å
se og lære. Samtidig får vi være med å
sette Avaldsnes kirke istand til
igjen å ta imot alle dere som ønsker å
bruke kirken som en levende

menighetskirke.

For dere som ønsker å vite mer om kirk-
ene i Karmøy og har tilgang til
internett, er vår adresse
www.karmoykirken.no
UTVIDELSE AV AVALDSNES
KIRKEGÅRD

Karmøy kommune har som kjent klaget
inn saken om ønsket utvidelse av
kirkegården på tilliggende arealer, for
miljøverndepartementet.

Tirsdag 17. oktober 2000 ble under-teg-
nede invitert til å være med på et
orienteringsmøte og befaring i Avaldsnes
i forbindelse med klagesaken.

Til stede på befaringen var det bl.a. rep-
resentanter fra:

 Karmøy kommune
Fylkesmannen i Rogaland
Riksantikvaren
Miljøverndepartementet

Avklarende orientering ble gitt mellom
partene, og befaring i området gjennom-
ført. Miljøverndepartementet sine repre-
sentanter ga signaler om at en håpet på en
avgjørelse i saken i løpet av et halvt år.

Det skal bli godt å kunne bruke kirken igjen

FRA REPARASJONSARBEIDENE I KIRKEN
Av  Kirkeverge  Martha L. Medhaug

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENI¯R

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes
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Gudstjenesteliste
VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Søndag 26.11.00
Siste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste kl.11 på Karmel
Spr. Arne Haug
Dåp
Avaldsnes kirkekor

Søndag 03.12.00
Første søndag i advent
Gudstjeneste kl.11
Spr. Arne Haug
Kat. Sigrid Dysjeland
Fireåringene får kirkebok
Håvik barnegospel

Søndag10.12.00
Andre søndag i advent
Nynorsk gudstjeneste kl.11
Diakoniarb. Eldbjørg Andreassen
Nattverd

Søndag 10.12.00
Andre søndag i advent
Lysmesse kl.19.30
Årets konfirmanter
Kat. Sigrid Dysjeland
Spr. Arne Haug

BIBELDAGEN ll.FEBR.2001- UKRAINA
 Ukraina er med sine 603.700 kvatrat-km og vel 50 millioner mennesker, et av de største landene i
 Øst-Europa.

 Helt siden Bibelselskapet der ble gjenåpnet i 1991., har vi i Norge aktivt støttet dem i arbeidet.
 Gjennom “Aksjon Håndskrevet Bibel” i 1993 kunne vi skaffe dem over 60.000 barnebibler,
 som ble svært godt mottatt.

 Men behovet for bibler er faktisk like stort i dag. Mange lider legemlig og åndelig, og skuffelsen og
 mismotet over at ting ikke har forandret seg slik de håpet, tærer på livsmotet hos mange. Det er derfor
 viktig at noen bryr seg og viser kristen nestekjærlighet i praksis. Kirker, institusjoner og
 enkeltmennesker ber om flere bibler. Og mange har ikke råd til å betale full pris for en bibel.

 Hva  svarer vi på denne utfordringen i dag?

 La oss allerede nå begynne å forberede Bibeldagen 2001 i bønn, slik at dette blir et skikkelig håndslag

 til vårt broderfolk i øst.

BREV FRA UKRAINA

Det var litt spennende å få brev fra
Ukraina,  for utenpå konvolutten sto det
bare russiske bokstaver, og de må jeg si
at jeg slettes ikke står til meget på!
Men som dere ser er dette i anledning
bibeldagen neste år, og som bibelkon-
takt informerer jeg herved.

Odd Johan

Karmel ungdoms
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FAMILIENYTT:

DØPTE:

26.08.00
Emil Amundsen Bygnes

27.08.00
Mathias Austevik Hatløy
Even Malm Våga
Jakob Nygaard Madsen

10.09.00
Jonas Olsen Løfstrøm

08.10.00
Andrea Strand Olsen

VIGDE:

19.08.00
Dag Olaf Hustvedt
Svendsen/Lene Løften
Kjell Ivar Lundemoen/
Anne Marit Hansen

20.08.00
Nils Roald Helmersen/
Margrethe Vika

26.08.00
Rolf Erlend Myklebust/Hanne Helge-
sen
Øystein Kalstø/Magnhild Kamrud
Hopen
Andreas Eggers Larsen/Rutt Elin
Dybvik

02.09.00
Hans Petter Egeland/Kari Ann Eide
Leif Andrè Bygnes/Agny Rasdal
Laukeland
Arnstein Brekke/Janita Elin Fjørtoft
Petter Inghart Kristoffersen Frøy-
land/Heidi Østenstad

DØDE:

17.08.00 Einar Kålås
25.08.00 Haldis Ovidia Wiklund
11.09.00 Knut Meland
28.09.00 Ådne Martin Skålnes
05.10.00 Sverre Hvidding Akselsen

DU FØLGER VEL MED
I TV-SERIEN

OM
MANNEN SOM BLE

MESSIAS?

avd. S. Waage

Pb. 164
4299 Avaldsnes
Tlf. 52 84 47 00
Faks 52 85 32 53

AVALDSNES BILISTSENTER
SHELLSERVICE AS
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 83 95 65
Fax 52 83 95 64

HELE VEIEN

Tlf. 52 84 55 80 • AVALDSNES
ÅPENT: 08.00 - 21.00

Bildemontering 52 84 26 41
Karosseri- og lakk 52 84 22 55

Røkleiv - 4262 Avaldsnes

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

TRENGER
LITT HJELP
AV OG TIL

10. desember går 70.000 bøssebærere fra dør til
dør for å samle inn 60 mill. kroner til norsk misjons

bistandsprosjekter i utlandet

Kvinner, barn, jordbruk, helse og utdanning
prioriteres spesielt
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