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Antall stemmeberettige: 2796 2851

Antall stemmer: 105   146

Valgdeltakelse:  3,76%   5,12%

Kåre Vold,
Håvik.

Bjarte Vikingstad
Visnes

Else Marie Steinkopf
Hjelmås, Avaldsnes.

Liv Olen Skorpe Sjøen,
Håvik.

Arnlaug Vistnes,
Avaldsnes.

Lovise Kvalevåg,
Kvalavåg.

Leif Malvin Knutsen,
Håvik.

Gudrun Drabløs Eikeset,
Avaldsnes.

Gro Torunn Hetland Utvik,
Avaldsnes

Kjell Bårdsen,
Håvik.

Varamedlemmer:
Kristian Hausken Utvik

Gaute Sanson
Steinar Andsnes

Stanley Skeie
Margunn Hillesland
-------------------------

Vi ønsker det nye

menighetsrådet og

varamedlemmer

lykke til i arbeidet
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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
E-post: avaldsnesmenighet@hotmail.com

Kontortider:
Tirsdag: 10 - 13
Onsdag: 10 - 13 og 17 - 18
Torsdag: 10 - 13
Fredag: 10 - 11
Internettside: www.karmoykirken.no

SOKNEPREST

Arne Haug
Telefon privat: 52 71 61 40

REDAKSJONEN
Odd Johan W. Olsen

Arne Haug
Eivind Opsahl

Åse Elise Osmundsen
Alf Roald Hansen

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

Inger Johanne Stakkestad
Telefon privat: 52 83 09 93

n d a k t
LA OSS BE !

Verden blir ikke den samme etter 11. september.  Dette er en uttalelse vi har hørt fra flere hold i det siste.  Og vi vet hva som
menes med den.  I tillegg har vi alle våre små og store ”11. septembere”, som det føles vanskelig å komme over.  Hendelser i
den store verden, så vel som i vår nærmeste sfære, kan gjøre oss både nedtrykte og pessimistiske.   Det er så mye uforståelig
som skjer.  Skal vondskapen få seire?  Vi roper som salmisten : Hvor skal min hjelp komme fra?   Og Bibelen roper tilbake til
oss :  Hjelpen kommer fra Herren!  Bibelen har et ”Frykt ikke” –  et ”Vær ikke redd” for hver dag i året.  Gud vil omgi oss forfra
og bakfra og omslutte oss med sin kjærlighet.  La oss be om at Han må komme til oss og være oss nær med sin Hellig Ånd.  La
oss be om at Jesus må få rikelig rom hos oss, i våre liv, i vår menighet og i vårt samfunn.  La oss be for hverandre – be om at
mismotet ikke må feste sitt grep om oss.  Mismot er nemlig ikke av Gud.  La oss be for hverandre; og si det til hverandre at vi
gjør det!  Og la oss oppmuntre hverandre, trøste hverandre, gi en håndsrekning og gi av vår tid.   Kanskje vi på den måten til
og med blir et bønnesvar?

Jesus er den som har seiret over den vonde og over synd og død ved sin egen død på korset.   Paulus sier det slik i
Kolosserbrevet : ”Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste seg som seierherre
over dem på korset.”  La oss be om at vi må ha det klinkende klart for oss at Jesus er seierherren.  Og la oss be om at vi deler
denne sannhet med andre.  Ingen som kommer til Jesus vil han vise bort.  Og ingen som tror på han skal bli til skamme.  La oss
trøste hverandre med det fantastisk store løftet om at vi har del i Jesu seier og er satt i himmelen med han.  Enten vi lever eller
dør, så hører vi Herren til!

Så skal vi sette mot i hverandre og støtte hverandre, mens vi venter på å nå fram til vårt himmelske hjem.

1. Tim. 1 – 4. : ”Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle
mennesker, for konger og alle dem som er i høy verdighet, for at vi kan leve et rolig og stille liv i gudsfrykt og
sømmelighet.”

Alf Roald Hansen
har skrevet andakten

denne gang
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DE SOM BLE KONFIRMERT FOR 50 ÅR SIDEN:

Odd Aarsand, Sigmund Olav Hetland, Per Grønningen, Bjarne Johan Odde, Rasmus Kornelius
Hansen, Ole Martin Thorsen,  Frans  Andreas Skeie, Thor Inge Lindøe Bærø, Halvor Blikra,
Johan Malvin Markhus, Peder Elias Hinderaker, Leif Sigmund Lærø, Adolf Kornelius Jakobsen,
Jan Henry Thorvaldsen, Bjarne Anders Nikolaisen, Bernhard Vaage, Lars Torleif Håland, David
Østevik, Steinar Olaf Sevland, Steinar Stensen, Kristian Rossebø, Kåre Reidar Sjøen, Alf Thorin
Larsen, Leif Gunvald Fosen, Bodil Sørvaag, Aasta Cecilie Fosen, Ellen Skeie, Gurine Langaker,
Kamilla Velde, Olaug Marie Hansen, Berit Smørsgård, Maalfrid Aarsand, Ellen Marie Vikene,
Kristine Vorre, Aud Margit Eliassen, Bjørg Olsen, Olaug Olsen, Solveig Sjursen, Jenny Lokna,
Marie Kristiansen, Martha Gunhild Håstø.

Konfirmanter for 50 år siden

DE SOM DELTOK PÅ MARKERINGEN AV 50-ÅRS KONFIRMANTJUBILÉET 7.OKTOBER 2001:

Olaf Johan Hinderaker, Bjarne Nikolaisen, Frans Skeie, Adolf Jakobsen, Kåre Sjøen, Kamilla Kalleland, Elias
Hinderaker, Cecilie Fosen, Ellen Fosen, Bjørg Rødde, Jan Thorvaldsen, Sigmund Hetland, Berit Holi, Martha
Albertsen, Rasmus Hansen, Gurine Auestad.
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småplukk..........småplukk..........småplukk..........småplukk

BEDEHUSKRETSENE INFORMERER
Karmel Bedehus     Kvalavåg Bedechus

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

Kvalavåg Musikk-kor:
Øvelse hver  mandag kl.20.00

Håvik Bedehus
Nov.04: Bedehusmøte Keryx     kl.19.30
Nov.11: Medarb.samling Karmel kl.19.30
Nov.15: Basar - Saniteten     kl.19.00
Nov.18: Normisjon     kl.19.30
Nov.25: Blå Kors     kl.19.30

Des.02: NMS, Adventsmøte
v/Henny     kl.18.00

Des.27: Søndagsskolens Juletrefest

Nov.08: Indre Sjøm.misjon kl.19.30
Nov.14: Israelkveld

Arvid Bentsen fra International
kristen ambassade i Jerusalem kl.19.30
Nov.22: Norsk Lærerakademi kl.19.30
Nov.29: Sjømannsmisjonen kl.19.30

Des.06: Israelsmisjonen kl.19.30
Des.13: Karmsund ABR Julemesse

kl.19.30
    Visnes bedehus

Faste møter hver 1 - 3 og 4 onsd. kl.19.30

FIDO
Et nytt tilbud på Karmel ,Avaldsnes
for små barn. ( Når man er så liten
må man selvfølgelig også ha en
voksen med !!) Her kan små og store
bli kjent med hverandre og kose seg
sammen. Annenhver torsdag kl.10-12
møtes vi til en liten andakt, sang og
masse lek. Vi har med hver vår
matpakke for det er så koselig å
spise formiddagsmat sammen. Du er
KJEMPEVELKOMMEN på de neste
samlingene som er 22.november og
6.desember.
Vet du hvorfor samlingene (og
hunden) heter FIDO ?
Jo, fordi det er: Formiddagstreff I
Dåps Opplæring

BRAVO KVALAVÅG !!
Tirsdag 2.okt. var det “aksjonsdag” på Kvalavåg skole. Innsatsen var stor -
her skulle samles inn penger til det arbeidet Jakob Langåker driver blant
gatebarn i Brasil. Muligheten for å “bruke” mest mulig penger var stor.
Tradisjonelt loddsalg hører med , men mye mer enn det...
Her var det; Svampekastig, steiking av pinne-brød, gjetting av erter, salg av ved
som skole-elevene selv har hogd, “bowling” og kyllingfotball(!!). Kafe‘ med salg
av massevis av deilig hjemmebakt var der og. Barn og voksne sto sammen og
resultatet ble kjempebra ;  kr. 8172 .
Barnehagen i Kvalavåg var også med på “aksjonsdagen”. I barnehagen har de
lært mye om “FORUT” og deres utviklingsarbeid for barn som lever i fattigdom
og nød i India. De har blitt “kjent” med Ramu og Muraga som bor på barnehjem.
Ungene i barnehagen ville gjerne være med å hjelpe de nye “vennene” sine. Det
gjorde de ved å selge “Forut” sine spennende u-landsprodukter.
Resultatet ble ; kr. 3607.50.  Her er det bare å si : BRAVO KVALAVÅG !!

         4- åringene får bok !
Det nærmer seg adventstid, og
tradisjonen tro vil 4-åringene i menigheten
få sin kirkebok første søndag i advent.
Datoen er 2.desember. Vi tenner første
lyset i adventstaken, og vi ser frem til at
Avaldsnes barnegospel skal synge for
oss.

Alle 4-åringene vil få egen innbydelse til
to arrangement den uka :

1) Undretur i kirka fredag 30.11 kl.17.00 -
17.45

2) Familiegudstjenesten søndag 02.12.
kl.11.00 i kirka.

Dersom noen 4-åringer av en eller annen
grunn ikke får denne innbydelsen kan de
ta kontakt med menighetskontoret eller
møte opp i kirka.

                                                                                                 S.D.

VEKST OG FORNYELSE
I KIRKEN VÅR
Noe er på gang. Menighetsråd og stab
hadde kalt sammen til et idé- og
inspirasjonsmøte i slutten av september.
Mange innspill, idéer og tanker ble notert
ned om hvorledes kirken vår og
gudstjenestene kan bli noe vi trekkes mot
– med vår klage, takk, glede og sorg –
fordi vi vet og kjenner at vi møter Gud
der. Det som kom fram, skal vi arbeide
videre med. Vi håper at vi i julenummeret
kan være mer konkrete om hva det kan bli
ut av det. Om dere ikke alt gjør det, kan
dere være med på å legge dette arbeidet
og menigheten vår fram for Gud, med
bønn om vekst og fornyelse.
ah

SØNDAGSSKOLER PÅ ALLE BEDEHUS
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GRUNDTVIG-KVELD  I

KIRKEN

Søndag 18.nov. kl. 19.30 inviterer
kirkekoret til Grundtvig-kveld i kirken.
Eldbjørg Andreassen vil binde det hele
sammen med å fortelle om Grundtvigs
liv og diktning. Kirkekoret vil være
forsangere til salmene som er hentet
fra Norsk salmebok og Salmer 97.
Daniel Dosev vil spille klarinet og Paul
Leithaug blir med på orgel.

Kvalavåg søndagsskole

Håvik  søndagsskole
Kontaktperson: Turid Haugeberg.

Tlf. 52 85 21 27

Kontaktperson: Gunnar Kalstø.
Telf. 52 85 57 18

Karmel søndagsskole
Kontaktperson: Marit-Kristin
Kalstø. Telf. 52 84 35 64
To klasser.

Visnes søndagsskole
Kontaktperson; Odd Johan Olsen,

telefon 52 84 28 19

SØNDAGSSKOLENE ER I GANG
Hvorfor  vi trenger å sende barna
våre på søndagsskolen?

Svaret  finner du  på siste side i
dette bladet.

- La de små barna

komme til meg,

for Guds rike

hører slike til -

- sa Jesus -  og det står

fortsatt fast!

〈 at 5. klassingene får hver sin Bibel
som gave fra menigheten ved
familiegudstjenesten 11. november

〈 at samme søndag, 11. november kl. 19.
30, blir det fest for alle frivillige
medarbeidere i menigheten – alle,
også  om de synes deres bidrag ikke er
av de største

〈 Tensinggalla og nattcup i Håvikhallen
fredag 16. november

〈 salmekveld i kirken hvor vi møter
Grundtvig og hans salmer, kjente og
kanskje noen ukjente, søndag 18.
november kl. 19.30

〈 1. søndag i advent med vår store og
glade familiegudstjeneste der 4-
åringene får sin kirkebok

〈 eldretreffets førjulssamling  lørdag
8. desember kl. 15

〈 konfirmantenes og Testimonias
lysmesse 2. søndag i advent kl.
19.30

〈 at det også blir gudstjeneste lille
juleaften kl. 11 – så vi ikke glemmer
den. Den er ved Lars Sigmund
Simonsen og det er nattverd.

VI SETTER STREK UNDER

Årets julegave ?
Jubileumsboka for Olavskirken
KONGSKYRKJE VED NORDVEGEN kom
ut så sent før jul i forfjor at ikke alle fikk
tak i den i tide. I fjor var den ikke så
synlig.

I år er den på salg, både i bokhandlene
og på menighetskontoret. Nå koster den
kr. 250. Det er billig for ei spennende bok
som handler om så mye, mye  mer enn
bare om kirkebygningen.
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S  I  D  E  N           

Når Aadne Utvik Kristoffersen, bildet
til venstre, skulle døpes var veien til
kirken veldig lang.
Aadne bor i Lofoten sammen med
mamma Solveig og pappa Yngve.
Aadne har har to søsken ; Eivind og
Gunnveig. Solveig er fra Avaldsnes og
ville gjerne at deres lille gutt skulle
døpes i Avaldsnes kirke.
Slektstilhørigheten til Avaldsnes er
stor. I året 1701 ble Aadne Helgesen
Vigsnes født, han ble døpt i
Avaldsnes kirke og i direkte
slektslinje etter han ble det siden

“BABY-BOOM”
Da koret “Keryx” var på øvelses-
weekend nå i høst var det mer enn
sang å høre fra øvelseslokalet. Fem
flotte babyer lot høre fra seg på sin
måte. Mye gråt ? Nei, her var det
mest “god-lyd“ å høre. Det meldes at
babyene var med for å få ned
gjennomsnittsalderen,  men vi velger
å tro at det var av mer matnyttige
grunner.
Utenom bleieskift og mating fikk
“Keryx” også tid til å øve på
“Visst skal våren komme” av Eyvind
Skeie og Sigvald Tveit. Dette verket
skal i april 2002 framføres i
Avaldsnes kirke. Det inneholder mye
flott musikk og tekster om håp.
“Keryx” gleder seg !!

Avaldsnes Barnegospel (10 år)
har feiret seg selv med stort selskap.
I selskapet var det masse god mat,
pakker, flott musikk og selvfølgelig
masse sang. Bursdagskoret med
både nåværende og noen “gamle”
medlemmer sang kjempebra. De ble
som seg hør og bør både filmet og
fotografert av stolte foreldre.
Ser du noen kjente på bilde ?

130 MIL FOR Å BLI DØPT !!
mange flere som bar navnet Aadne.
Fra 1701 og fram til at lille Aadne ble
døpt den 14.10.2001. har det
tilsammen vært 7 Aadne i den slekta
som er døpt nettopp i Olavskirken på
Avaldsnes. Nå er altså en flott
slektstradisjon ført videre.
Hjemme i Lofoten vil Aadne være
alene om navnet sitt for der er det helt
ukjent. Navnet vil knytte han til
Avaldsnes og han får nok lære om de
som bar navnet før han. Vi gratulerer
Solveig og Yngve med den flotte
gutten og ønsker hele familien alt
godt.

Fra venstre: Rune og June Thorland med Daniel , Siv-Elin Hjelmås med
Sigbjørn , Heidi Kalstø Kvalevaag med Martine , Gro-Torunn Utvik med
John-Ola og Rolf og Halldis Grunnaleite med Lisa.

Av Åse Elise Osmundsen

-EN FLOT

BURSDAGSFEST
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N             S  I  S  T
Søndag 21.10. var det “UNG MESSE”
på Karmel. Kateket Sigrid Dysjeland
ledet gudstjenesten sammen med
Testimonia. Temaet var
“LIVSKRAFT”- det samme som årets
TV-aksjon som ble avviklet samme
dag. Gjennom gudstjenesten ble det
gjennom tale, sang/musikk og drama
fortalt om mennesker som lever med
HIV/AIDS. Vi “møtte” enkelt-
mennesker, det er det som skjuler
seg bak de enorme tallene med
mennesker som er smittet med
denne ødeleggende sykdommen. Vi
møtte og vår stor skaper og far. Han
som ikke har glemt sine barn, men
som er her midt i håpløsheten,
smerten og sorgen. Han som kan gi
“LIVSKRAFT”. Det var godt å være
der, godt å synge denne bønnen
sammen ;

Herre, led du oss frem, la oss bli til
hjelp for dem

Som du viser oss trenger en hånd !
Gi oss lys til å se

Gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll
vårt liv med din Ånd !

Vi som fikk være med på Karmel den-
ne søndagsformiddag fikk en god opp-
levelse. Tusen takk til alle dere som
har lagt ned veldig mye arbeid for at
det kunne bli som det ble. Vi takker
alle dere som bruker sine talenter
(mange og store !!) i denne sammen-
heng. Dere er med på å føre mennes-
ker nærmere Gud. Det er stort og det
er sant !!

Åse Elise Osmundsen

2. Avaldsnes KFUM-Roverlag er nok ikke
den best kjente foreningen i menigheten
vår.  Ikke desto mindre, er det et lag som
lever i beste velgående.  For de som ikke
vet hva roverne er; kan det opplyses at
det er voksne guttespeidere.  Det vil si
speidere fra 16 år og oppover; for tiden er
mange godt over 20 år.  De samles hver
torsdag.  Noen av dem driver
guttespeiderne i Avaldsnes, og

NYTT SPEIDERHUS I VISNESNYTT SPEIDERHUS I VISNESNYTT SPEIDERHUS I VISNESNYTT SPEIDERHUS I VISNESNYTT SPEIDERHUS I VISNES

                                         Fortsettes side 9

En fortjent pust i bakken for motiverte og interessert ungdommer Her utføres skikkelig fagarbeid!

Av Alf Roald Hansen

"UNG MESSE”
-EN FLOTT GUDSTJENESTEOPPLEVELSE FOR UNGE OG GAMLE-

Testimonia er med på å føre mennesker
nærmere Gud

Mb 5.01 08.11.01, 06:497
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Måtte Olavskirken leve fortsatt

 I siste menigetsblad har Gaute Sanson
et interessant innlegg :Ny kynkje på
A valdsnes?
 Innlegget formidler nok mye av den
frustrasjon mange opplever overfor
antikvariske  myndigheter. Det legges
begrensninger på mer moderne bruk av
kirkerommet og  landskapet  rundt kirka.
Gautes innlegg fortjener en nyansert
debatt.

 Olavskirken - ikke spesiell
 Ta en prat med noen fra  menighets-
rådene i Vår Frelsers kirke og Skåre kirke.
Det viser seg at  Riksantikvaren på
samme måte som hos oss griper inn når
byfolket ønsker forandringer ved
 kirkene. Slik blir det når en forvalter
viktig kulturarv.
 Jeg syns vi skal være stolte over at
landet har lovverk og  forvaltnings-
organer utenfor og  over vår lokale
horisont når det gjelder kulturvern. Vi
trenger kunnskaper og kyndighet
 utenfra som møter våre praktiske og
effektive behov. Det er lett å bli
korttenkte og nærsynte
 overfor perspektiver, som strekker seg
utover vår egen livslengde. Det kan
være verd å stanse  opp ved vår lokale
historie i så måte.

 Og Olavskirken er spesiell
 I jubileumsboka Kongskyrkje ved
Nordvegen (1999) kan vi lese mer om
kirkens forunderlige  skjebne gjennom
århundrene.
 På 1700-tal1et var kirkeruinen med
tilbygg uegnet til formålet. I 1746 ble det
kirkestreik. Og  biskopen  ønsket at
kirken ble revet. Kongen støttet
forslaget. Ny kirke kunne bygges på
 Gloppeneset (s.143). Men sogneprest
Lem dro for egne midler til København
for å stoppe  planene. Sogneprest von
der Lippe anla i 1830 sak mot de private
kirkeeierne for dårlig  vedlikehold. Han
vant saken og menigheten fikk
kirkeruinen tilbake.
 3. juledag 1832 ble det holdt stort
allmannamøte i kirken. Det ble valgt en
“Commission for
 Augvaldsnes Kirkes Istandsettelse”
(s.144). Men det ble ny diskusjon. Noen

ville heller dele  prestegjeldet og hygge
kirker på Håvik og Aksnes (s.147).
 Men den første store restaureringen i
1830-åra ble fullført, om enn uten tårn.
Det må ha vært  et svært stort økonomisk
løft for den nye kommunenn I ettertid kan
vi se at det både var dristig
 og framsynt å gjøre den gamle ruinkirken
om til en funksjonell menighetskirke.

 Gravplyndring
 Sogneprest Brun var en drivkraft i
restaureringsarbeidenen Men han ønsket
samtidig mer jord  til en utvidet kirkegård.
Uten motforestillinger utslettet han den
moldrike Flaghaugen nord for
 kirken til formålet. Presten viste ingen
respekt for det gamle gravminnet.
Maleren I.C. Dahl  ble rasende og kalte
prestens rasering for “sand Wandalisme
(s 146).

 Nye ntfordringer gjennom 1920-årene
og krigen.
 Det ble en mann fra Torvastad som
gjorde oss bevisste på hvilket verdier
Olavskirken og  landskapet omkring
utgjorde. Fridtjof Øvrebø inspirerte folk
til å bygge opp igjen tårnet og gi
bygget ny innredning (s.l54).
 Bare ved sterk støtte fra mange
innflytelsesrike personer og
finansieringskilder utenfor  bygda ble det
mulig å gjennomføre et slikt stort
prosjekt. Det ble den dyreste restaurering
som  var gjort på ei landsens kirke inntil
da. Men så var Olavskirken også mer enn
ei vanlig kirke.  Den ble oppfattet som et
nasjonalt felleseie.
 Under krigen var det Riksantikvarens
inngripen og regi som reddet tårnet fra å
bli revet etter  tyskernes ordre. Jeg
kjenner ikke til at det ble laget en så stor
kamuflasje over et sivilt bygg
 noe annet sted i landet. Så unik var
Olavskirken.

 Kirke og kirkegård er en helhet
 Hvis ikke staten hadde vært eier av
prestegården er det min gjetning, at det
ville blitt solgt  attraktive hustomter langs
strandlinja. Det ville i så fall vært til stor
skade for hele området.
 Dikterens visjon om at “kirken står i

 bondens bevissthet på et høyt sted"
ville forsvunnet og  "Avaldsnes” ville
vært noe mer alminnelig enn nå.
 Den siste utvidelsen av kirkegården
skulle aldri vært gjort. Og så var den
også ulovlig!
 Det er verd å tenke gjennom
Riksantikvarens innsigelser. En
ytterligere utvidelse av gravplassen
 vil skjemme for middelalderbygningen
og skape ubalanse i forhold til det åpne
og frodige kulturlandskapet. En ny og
vakker beplantet gravlund nær
prestegården er en  framtidsrettet plan.
Og større parkeringsplass kommer.

Kirken er levende!
 Jeg leser Gautes beskrivelse og sitater
slik at det nåværende kirkebygg og
flytting av gravplassen er til hinder for
et aktivt menighetsliv.  Sett i forhold til
kirkebyggets dramatiske historie bør
også andre verdier få plass angående
bruk av kirkestedet.

 Vi kommer nok til å oppleve at
anleggstid og folks besøk på det
kommende historiesenteret  (sammen
med bruk av Vikinggarden og Bukkøy)
vil stille oss alle overfor store
utfordringer  ved daglig bruk av
området.
 Det er derfor fint når Gaute skriver at vi
er "stolte over historia på staden".
 En slik holdning  innebærer også en
bevissthet om helhet og samspill mellom
historisk tradisjon og mulighetene
ved den nye tids utfordringer.  Det bør
være et mål at vi kan forene en levende
menighetskirke  i et felles nasjonalt
kulturlandskap. Og vi har et ansvar for å
ta imot andre besøkende med
gjestfrihet og kan vise stolthet over det
vi er satt til å forvalte.

Aadne Utvik

NY KYRKJE PÅ AVALDSNES?
Etter innlegget fra Gaute Sanson i

forrige nr, har vi fått dette innlegget

Mb 5.01 08.11.01, 07:068
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MENIGHETSBLAD

mandagene brukes til å planlegge speidermøtene.  Menighetsbladets utsendte traff
rover-gjengen i fullt arbeid med innredningen av nytt klubbhus i Visnes.  Og det er et
arbeid det står stor respekt av!

Det er snakk om et lokale på ca 60 m2.  Egentlig er det en gammel transformatorkiosk.
Utvendig ser det fortsatt slik ut.  Innvendig er det imidlertid i ferd med å fremstå som et
hvilket som helst nybygg.  Det mangler verken isolasjon eller nytt elektrisk opplegg.
Nytt golv er lagt, rominndeling foretatt, nytt vindu satt inn og ferdigmalte takplater er i
ferd med å komme på plass.  Når jeg så blir fortalt at det fra starten av var tjukke, armerte
betongvegger som måtte skjæres og meisles vekk og lukeglugger som måtte mures
igjen, aner vi at her ligger det mye arbeid bak!

Arbeidsgjengen bekrefter at det er lagt ned et betydelig antall arbeidstimer i prosjektet
fra de startet tidlig på året i år.  Så ingen tvil om at dette har kostet svette, men hva med
finansiering av innkjøpte materialer ?  Hittil er det kjøpt materialer for ca. 35.000 kr.  Også
dette skriver seg fra egeninnsats; dvs. arbeidsoppdrag som ungdommene har tatt på
seg.  Det største enkeltprosjektet i så henseende, var riving av et helt hus for en viss
godtgjørelse til roverlaget.  I tillegg ble det solgt skifer og ved herfra.  Ellers har de tatt
maleroppdrag og ryddejobber.  Nå er kassen omtrent tom, og prosjektet er fortsatt ikke i
havn.  Så derfor er det av stor interesse dersom noen har arbeidsoppdrag å tilby.  En
brukt kjøkkeninnredning hadde heller ikke vært av veien!

Ganske mye av fritiden tilbringes med å innrede huset.  Hvilke tanker har så rover-
gjengen videre med huset sitt ?  Til dette svarer de at de er en veldig god kameratgjeng
som fortsatt kommer til å samles etter at huset er ferdig.  Selvfølgelig vil rover-møtene
bli holdt i huset.  Det er greit å ha et eget samlingssted uten å måtte rydde alt på plass
for hver gang.  Dessuten vil det bli god og tjenlig lagerplass for speiderutstyret.  Til en
viss grad vil også speidermøtene for småspeiderne kunne holdes her hvor det er enkel
adgang til friareal og friluftsaktiviteter.  I tillegg håper de på at et slikt samlingssted kan
være med å motivere guttespeiderne til å fortsette i speideren fram til de fyller 16 år.  Fra
fylte 16 kan de så bli med i rover-laget og få del i det fellesskapet dette gir.

Konklusjonen blir at her gjøres det uhyre mye godt byggearbeid.  Og arbeidet utføres
ikke på slump.  Det gjøres planmessig, med ungdomlig pågangsmot, innsikt og
fagkunnskap!  Var det noen som snakket om tiltaksløs ungdom?

 i takknemlighet for det hun gjør for ungene våre i

Avaldsnes Barnegospel. Avaldsnes menighet får på flere

områder nyte godt av hennes store innsatsvilje. TAKK !!

Rose er avlevert!

Vi gir ei rose til.. ... Gro-Torunn Utvik,

Nytt speiderhus i Visnes
fortsatt fra side 7

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

Søndag 02.12.01

1.s.i advent

Familiegudstjeneste kl.11

Kateket Sigrid Dysjeland

Utdeling av ”Min kirkebok” til 4-åringene

Avaldsnes barnegospel

Offer til IKO

Søndag 09.12.01

2.s.i advent

Gudstjeneste kl.11

Spr. Arne Haug

Offer til høgskolen Dronning Mauds minne

Samme søndag

Lysmesse kl.19.30

Spr. Arne Haug

Kateket Sigrid Dysjeland

Konfirmantene og Testimonia

Offer til Strømmestiftelsen

Søndag 16.12.01

3.s.i advent

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Karl Wikse

Dåp

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 23.12.

4.s.i advent

Gudstjeneste kl.11

Lars Sigmund Simonsen

Nattverd

Offer til Kr.Kringkastingslag

24.12.01

Julaften

Familiegudstjeneste kl.15

Spr. Arne Haug

Avaldsnes kirkes barnekor

Avaldsnes skolekorps

Offer til Kirkens nødhjelp

24.12.01

Julaften

Familiegudstjeneste kl.17

Spr.Arne Haug

Håvik Skolekorps

Offer til Kirkens Nødhjelp

25.12.01

Juledag

Høytidsgudstjeneste kl.12

Spr. Arne Haug

Dåp

Avaldsnes kirkekor

Offer til Den norske Sjømannsmisjonen

31.12.01

Nyttårsaften

Midnattsmesse kl.23.15

Spr. Arne Haug

Testimonia

HUSK KIRKESKYSS:
TELEFON:

52 84 22 17
RING MELLOM

 KL.10.00 OG 10.15

Jesus, tilgi mine synder.

Tilgi de syndene jeg husker, og alle
synder jeg har glemt.

Tilgi alt jeg har gjort galt, og det
rette jeg har unnlatt å gjøre.

Tilgi alle ganger jeg har vært svak i
møte med fristelser, og hver gang jeg
har vært stivsinnet når jeg er blitt
irettesatt.

Tilgi alle situasjoner hvor jeg har
vært stolt av det jeg selv har oppnådd,
og de situasjoner hvor jeg har latt
være å rose dine gjerninger.

Bekjennelse

Tilgi alle strenge dommer jeg
har felt over andre, og alle
unnskyldninger jeg har gitt meg
selv.

Tilgi løgnene jeg har fortalt til
andre, og de sannheter jeg har
latt være å fortelle.

Tilgi meg de smertene jeg har
påført andre, og all nytelse jeg
har tillatt meg selv.

Jesus, se i nåde til meg og gjør
meg helstøpt.

- En keltisk bønn –

ARH
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FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:

DØPTE

09.09.01

Ingvild Larsen

Martine Kalstø Kvalevåg

23.09.01

Madelene Hauge Solbakk

Camilla Aarhus

07.10.01

Beate Solheim

14.10.01

Aadne Utvik Kristoffersen

Vegard Bårdsen Stangeland

Elisabeth Rabben

VIGDE

09.01.01

Heidi Engvoldsen og Arne Martin
Kjærland

Hege Solbakken og Per-Eyvind
Fjordholm

08.09.01

Hege Halvorsen og Espen Ellefsen

15.09.01

Åse Elin Koløy og Jostein Jacobsen

22.09.01

Mary Ann Jakobsen Tveit og
Magne Eide

13.10.01

Siv Helen Andersen og Per
Lekven

DØDE

13.08.01 Sigrun Eide Tvedt

31.08.01 Karl Gaustad

06.09.01 Johanna Alme

07.09.01 Marie Bådsvik

20.09.01 Kari Johanne Berge

22.09.01 Berta Katrine Opsahl

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

Norevegen 30 – P.b. 1273 Karmsund
Tlf. 52 84 65 70 – Fax. 52 84 65 71
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SØNDAGSSKOLENS DAG
Søndag 14.oktober var det søndagsskolens
dag, og dette ble markert i kirken. Mange
var barna som hadde møtt med sine
foreldre, og Håvik barnegospel , som var
noe redusert i "manntall" sang til stor glede
for oss.
Jens Kristian og Arne fra Håvik
søndagsskole leste dagens tekst.
 Owen Austevik holdt prekenen for dagen,
og talte (selvfølgelig) til barna på et språk
som både barna og vi voksne forsto. Klart
og tydelig  talte han over de største budene,
om å elske Gud, og å elske sin neste. Dette
brukte han historien om den barmhjertige
samaritan til. Men først fortalte han om
fariseerne som skulle sette Jesus fast. Selv
hadde de 613 bud, 248 påbud, og ikke

mindre enn 365 forbud, som skulle leses
hver dag. Det var etter at fariseerne skulle
sette Jesus fast at Jesus la frem lignelsen om
den barmhjertige samaritan.
Og oppfordringen  var klar: Begynn å elske
Gud, så blir det lettere å elske sin neste, der
vi kan begynne i heimen, så naboer og utvide
grensene etterhvert. Vi må ha hjerterom
fortalte Owen, og viste til Henny Matlands
kjempestore hjerte, som sannelig rommet
mye, veldig mye!
Owen oppfordret oss voksne til å ha tid til
våre barn, ha tid til å ta de med på
søndagsskolen, ha tid til å være tilstede når
barnet er tilstede. Han minnet om  en
uttalelse som mang en voksen har sagt: "
Det viktigste jeg har fått med meg i livet er
det jeg fikk på søndagsskolen".

Odd Johan

Søndagsskolene i menigheten er nå i full
gang, og vi stiller spørsmålet med en
eneste gang: Hva hensikt har det å drive
en søndagsskole i dagens samfunn?
Det viser seg jo at en må slite for å få
foreldrene til å sende barna dit, og barna
er trette en søndag formiddag etter å ha

sett TV lørdagskvelden, eller de vil heller
se på morgen-TV søndagsmorgen ( til
glede for mor og far?). Hvorfor skal vi
mase oss til at ungene kommer på
søndagsskolen?
For meg står svaret klinkende klart: Vi har
en soleklar plikt overfor barnet til å gi det
den informasjon og kunnskap vi har om

Håvik barnegospel i aksjon!

Guds Ord, slik at barnet har et alternativ
til alt det som serveres fra TV, fra Donald
& Co, og desverre fra skolens kateter og
fri-minutt.
Barnet skal ha den selvfølgelige rett til å
velge det beste for seg selv, og da er det
for oss foreldre å gi dem det vi selv har

opplevd, har erfart, har
kjent på kropp og sjel i
glede og i sorg, i motgang
og i medgang: At vi har en
følgesvenn i troen på Jesus,

han som er
Veien -
Sannheten og
Livet!
Hvem kan si -

med hånden på hjertet - at
det barnet lærer på
søndagsskolen er skadelig?
Noen påstår det, og da må
jeg spørre: Er det skadelig å
lære å være god mot sin
neste, lære en bordbønn,

kveldsbønn? Er det skadelig for barnet å
lære at banning og slikt ikke er godt?
Er det skadelig for barnet å få innblikk i
en tro på at vi har en Gud som har skapt
alle ting og alt liv? Det er mange foreldre
som i dag kan takke sitt barn for at de
selv fikk møte Jesus, nettopp på grunn av
det barnet lærte på søndagsskolen!
Innbydelsen er klar: Du og ditt barn er
velkommen til søndagsskolen!

Odd Johan

På søndagsskolen synger vi......

..og om sommeren reiser vi på tur!

SØNDAGSSKOLEN
EN BALLAST FOR LIVET  - PÅ VEIEN TIL

HIMMELEN
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