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Konfirmantene
anno 1952

Her er en flott gjeng fra 1952, og på side 3 kan du finne alle navnene. Men du kan jo
først prøve å se om du drar kjensel på noen før du ser i fasitten!  På side 3 kan

du også se et mer moderne bilde av de som var på konfirmantfesten nylig.

Dette bladet er forøvrig spekket med stoff og bilder på hele 16 sider, forhåpentligvis til
glede og ettertanke for våre lesere.
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as KARMØY TRYKKERI

TRYKK

AVALDSNES MENIGHETAVALDSNES MENIGHETAVALDSNES MENIGHETAVALDSNES MENIGHETAVALDSNES 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
Åse Elise Osmundsen

Alf Roald Hansen
Kåre Vold

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

Administrativ leder:
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

HVEM HOLDER DU DEG TIL?

Hva bygger du ditt liv på? Hvem eller hva stoler du på? Penger, makt, et godt rykte, innflytelse......? Hvem eller hva
holder deg oppe i motgang, sorg, ensomhet, sykdom?

Når det virkelig røyner på, får vi se hvem som egentlig er våre venner. Når vi står uten penger, er i vanskeligheter eller
fare, da viser det seg hvem vi kan stole på. Sanne vennskap er uvurderlige når det av og til kan røyne på for noen og
enhver. Men selv det beste vennskap må gi tapt for den siste fiende.

Det var mange som flokket seg om Jesus og ville være venner med ham. Men mange likte ikke det han sa og trakk
seg bort fra ham. Da spurte Jesus disiplene sine om også de ville gå bort, og han fikk dette svaret av Peter: “Herre,
hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord!”

Har vi egentlig et alternativ? Er det noen andre som kan bære oss gjennom når vår siste time er kommet? Eller for
den saks skyld noen som vil gi oss en ny sjanse om igjen og om igjen når vi stadig gjør de samme bommerter? Kan
vi noe annet enn å gå til Jesus? Kan vi noe annet enn å holde oss til ham i liv og død?

Herre, lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!

Else Marie Steinkopf Hjelmås har skrevet
andakten for oss denne gang
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Konfirmanter i Avaldsnes 5.oktober
1952

Akselsen , Jan

Andersen, Jon Jørgen

Bakke, Torleif

Bygnes, Steinar

Bårdsen, Torleif Anbjørn

Digernes, Ole Gunnar

Hansen, Edwin

Hansen, Erling Kristian

Hansen, Magne Kristian

Kalstø, Peder Jakob

Lande, Reidar

Larsen, Melvin Bernhard

Li, Per

Løften, Sigurd Bernhard

Markhus, Johannes

Nicolaysen, Gerhart Ingolf

Nygård, Kjell Tonning

Opsahl, Audun Gerhard

Risvik, Tomas Magne

Stange, Kornelius

Søvik, Lars Inge

Thorsen, Tor

Tveita, Arnfinn Johannes

Utvik, Kristian Hausken

Vaage, Halvor Øvstgaard

Det var en spent og høytidsstemt flokk
med 50-årsjubilanter som kom til
gudstjeneste i  Olavskirken, nesten på
dagen 50 år etter konfirmasjonen. Etter
en fin gudstjeneste, samlet
konfirmantene seg på Karmel bedehus.
Her gikk de til vakkert dekket bord, med
nydelig mat. Men det viktigste ved
denne samlingen er jo muligheten til å
treffe hverandre og utveksle minner.
Årets jubilanter var en livlig gjeng, som
det ikke var vanskelig å be når det gjaldt
å dele minner med oss andre. Praten og
latteren satt løst, og det var tydelig at
jubilantene syntes at dette var kjekt, og
at de fikk et nytt, godt

”konfirmasjonsminne” å ta med seg!

50 års konfirmanteners konfirmanteners konfirmanteners konfirmanteners konfirmantene

Østbye, Kurth

Aasland, Karl Øyvind

Lindøe, Bård

Vikingstad, Peder Emil

Andersen, Gunvor Lillian

Baardsen, Tora Helene

Blikra, Anne Berit

Gismarvik, Ingrid

Haaland, Tyra Hillfrid

Håstø, Marta Regine

Jacobsen, Astrid Bjørg

Jacobsen, Olaug

Kaalaas, Lillian

Kristiansen, Kari

Lande, Solveig Marie

Langaker, Dagny Irene

Olavsen, Bertha Helene

Olsen, Pauline Marie

Opsahl, Judith Marian

Thuestad, Astrid Karoline

Vaage, Gunnbjørg Alise

Østensen, Agnes Marie

Disse var tilstede ved markeringen:

Tora Helene Dyngen

Erling Kristian Hansen

Kristian Hausken Utvik

Jon Andersen

 Halvor Vaage

Lars Søvik

Peder Jakob Kalstø

Kjell Tonning Nygaard

Tyra Klæhaug

Lillian Olsen

Gunbjørg Nordstokke

Astrid Djønne-Stuve

Astrid Storstein

Kari Midjord

Kornelius Stange

Tomas Risvik

Steinar Bygnes

Pauline Marie Meidel

Reportasje: Tordis Hebnes
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småplukk..........småplukk..........småplukk..........småplukk

BEDEHUSKRETSENE INFORMERER
Karmel Bedehus     Kvalavåg Bedehus

Søndagsskole hver søndag kl. 11.00

Håvik Bedehus
Nov.10: Bedehusmøte, Keryx kl.19.30
Nov.17: Israelsmisjonen kl.19.30
Nov.24: Misjonssambandet kl.19.30
Des.01: NMS kl.19.30

    Visnes Bedehus
Faste møter hver 1 - 3 og 4 onsd. kl.19.30
Nov.17: "Syng med oss" oppstartsmøte

    kl.17.00
Søndagsskole hver søndag     kl. 11.00

Nov.21: Barneforeningen  har basar
kl.18.00

Des.08: Adventskaffe, Klaus Muff
 og Kvalavåg musikkor deltar
Des.27: Julefest for hele familien

Nov.14: Møte v/Arne Haug| kl.19.30
Nov.21: Karmsund ABR kl.19.30
Nov.28: Sjømannsmisjonen kl.19.30
Des.05: Møte v/Diviloftet kl.19.30
Des.12: Møte M/mat kl.19.30

NOTISER

Nå er det noe spesielt med hver
eneste gudstjeneste utover - i tillegg til
det som er det store  poenget: At
gudstjenesten uansett er en samling
hvor  vi som menighet får nærme oss
Gud i Jesu navn, og han selv er der
ved sin Ånd.

Søndag 10. november er det første
gang Magne Nygård er
gudstjenesteleder i Avaldsnes.

Søndag 24. november er den siste i
det gamle kirkeåret. Da må vi merke
oss at gudstjenesten er på Karmel.
Det er Ung Messe, og da er det som
vi vet, mye utstyr som må til – og det
er det er liten plass til i kirkerommet.

1. søndag i advent, 1 desember, vil 4-
åringene være hedersgjester i kirken
og få hver sin kirkebok.

2. søndag i advent er det to
begivenheter å merke seg. Ved
høymessen på formiddagen er de døve
her på Haugalandet spesielt invitert til
å være sammen med oss, og
døveprest Georg Abelsnes  vil sørge
for at  også de kan være med på det
som skjer. Om kvelden er det
adventstidens lysmesse med
konfirmantene og Testimonia.

Så, 3. søndag i advent, ser det ikke ut
til å være noe annet enn en ”vanlig”
gudstjeneste med nattverd. Kanskje
det - rett og slett – kan kjennes godt.
Om kvelden kommer årets
tradisjonelle julekonsert.

AKSJONSKVELDAKSJONSKVELDAKSJONSKVELDAKSJONSKVELDAKSJONSKVELD
  I  KVALAVÅG  I  KVALAVÅG  I  KVALAVÅG  I  KVALAVÅG  I  KVALAVÅG

Den 1.oktober var det på ny
aksjonskveld i Kvalavåg. Her var
det masse spennende og full fart !!
”Hele bygda” samlet seg for å
støtte Jakob Langåker sitt arbeid
blant gatebarn i Brasil.
Elevene (og de ansatte) ved
skolen viste nok en gang stor
innsatsvilje og ikke minst
oppfinnsomhet for å samle inn
mest mulig midler.
Her var det bare  å kaste seg ut i
aktiviteter som ; flaskebowling,
svampkasting, steiking av
pinnebrød, loddkjøp og kafe-
besøk.
Parallelt med skolens aksjon
hadde Kvalavåg Korttidsbarnehage
sin egen salgsbod. Der var det
salg av diverse varer fra Sri Lanka,
loddsalg var det og. Gjennom flere
år har barnehagen støttet
”FORUT” i deres arbeid for barn i
ulike deler av verden. I år var altså
kampanjen rettet mot barn i en
fiskerlandsby i Sri Lanka. Ungene
i barnehagen har gjennom
fortelling og video  blitt kjent med
Hiruni og Tisari som bor der. Det
gjør det hele litt nærmere, og da
blir det viktig å få være med å
hjelpe.
Denne tirsdagskvelden ble det
altså samlet inn penger til både
barn i Brasil og til barn i Sri
Lanka.
Fra Kvalavåg kan det nå sendes
kr 8300  til Jakob Langåker sitt
arbeid i Brasil. Er det ikke flott ?

Til ”FORUT” sitt arbeid på Sri Lanka
sendes det kr. 2871 . Kjempebra !!

DET ER GODT Å FÅ VÆRE MED Å
HJELPE, GODT Å FÅ LÆRE AT VI
MÅ DELE AV VÅR RIKDOM, GODT
Å FÅ GJØRE NOE SAMMEN !!

JULEVERKSTED
FOR DAMER I ALLE ALDRER !!

Du inviteres herved til
juleverksted på Karmel
onsdag 20.nov. kl.19.00.
Vi lager en enkel, men fin ting til
juletida.
Anne Netland deler noen
adventstanker med oss.
Dessuten skal vi kose oss
sammen med kveldsmat.
Har du lyst til å være med ?
Meld deg på til Liv (52843599),
                           Åse (52843939)
eller menighetskontoret
(52842155) innen 12.nov.

VI GLEDER OSS TIL EN
KOSELIG DAMEKVELD I
FØRJULSTIDA !!
Arr: Karmel
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Vi gir ei rose til..

Berit-Margrethe Hjelmås (20 år,
4.nov. Gratulerer!!) er dette
skoleåret ansatt som
ungdomsarbeider i Avaldsnes
Menighet. Menighetsbladet har tatt
en prat med henne, vi vil gjerne få
presentere henne for
leserne.Dessuten benytter vi
anledningen til å si: Velkommen
som medarbeider i Avaldsnes
menighet!
Berit-Margrethe er Avaldsnes-jente.
Hun har gjennom flere år vært aktiv
i menighetens barne- og
ungdomsarbeid. Menigheten
kjenner hun godt, vi lurte på
hvordan det var å være ansatt hos
sine egne.
Berit-Margrethe sier at det oppleves
veldig positivt. Det er godt å  kjenne
mange fra før, godt å vite hvordan
menigheten fungerer.
Når vi spør om hvor mange prosent
stillingen som ungdomsarbeider er,
får vi vel akkurat det svaret vi
forventer ; ”Den lønna mener du? ”
Det er helt klart at det blir mer enn
de lønna 30% pr. uke.
Berit-Margrethe holder fast at det
ikke er for lønna hun har denne
jobben. Skulle jeg arbeide et år for
å tjene penger, ja da hadde jeg
gjort noe helt annet. Jeg trengte et
”friår”, jeg trengte et år for å finne ut
hva jeg vil videre. Dessuten ; Jeg
tror Gud ville ha meg her ! Det er
han som gjør denne jobben viktig.
Jeg vil så gjerne gjøre noe for Gud.
Sist skoleår gikk hun på bibelskole
i Stavanger, lærte mye der som var

rettet mot ungdomsarbeid. Det er
kjekt å få prøve ut noen av de tipsene
hun fikk.
Vi i menighetsbladet lurte på hvilke
oppgaver hun har som
ungdomsarbeider. En av oppgavene er
å være miljøarbeider i Testimonia.
Ellers er det å være med i
ungdomsklubben, ha ansvar for
ungdomsmøtene som er hver 2.
søndag, være leder for en bibelgruppe
og ha ansvaret for en musikal- komité
for Testimonia sin musikal
mars 2003. Her er det mye gøy !!
Berit-Margrethe føler hun er på rett

- i takknemlighet
for alt det de har
gjort og alt det de
har vært
for Avaldsnes
menighet gjennom
mange, mange år.
Rosene er
avlevert!

” UNG MESSE ” - 24.NOVEMBER
!!

24.november inviteres du til ny
ungdomsgudstjeneste.
Da blir det ”UNG MESSE ” på
Karmel  kl.11.00.
Gudstjenesten blir ved kateket Sigrid
Dysjeland og Testimonia.
VELKOMMEN til en kanskje litt
annerledes gudstjeneste !

plass. Hun forteller med iver og
glede om målet for året som
ungdomsarbeider. Målet er å kunne
være med  å skape et miljø der
ungdommer får møte Gud, at miljøet
blir en plass der en kan vokse som
kristen. Det er mitt mål at flere får
være med til himmelen !!

Berit-Margrethe ; Velkommen som
medarbeider i Avaldsnes
menighet - lykke til videre med
det arbeidet du er en del av !

ANSATT I 30% MEN, 100% I INNSATS !

    Magnhild Halsteindal,og ei rose til Hjørdis Veland

MØTEPLAN FOR AVALDSNES
MENIGHETSRÅD 2002:

16.oktober, 13.november, 4.desember.

Møtene er på menighetskontoret k. 19.30.
Møtene er åpne for alle, og interesserte
kan ta kontakt med kontoret for
utlevering av sakspapirer.
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Anne Storstein Haug er misjonær for
NMS i storbyen Bangkok i Thailand.
Hun stortrives !! Det var ikke
vanskelig å merke når vi møttes til
en prat. Vi ville gjerne vite litt om
hvordan livet i Bangkok arter seg, det
er vel spennende lesing for folk i
Avaldsnes?
Anne nesten ”bobler over” når
Thailand er tema. Menighetsbladets
utsendte noterer underveis, blekket
spruter og det er tendenser til
krampe i hånda.
Anne er hjemme på såkalt
”kortopphold”. Et slikt opphold kan
vare i opptil 8 uker. Anne skal ha 7
uker, derav 5 ferie og 2 i arbeid.
Etter to års opphold ”ute” som
misjonær er hjemreisen dekket av
NMS.
Etter 1 1/2 år med språk- og
kulturstudie har Anne fra februar
hatt sitt virke ved
”Lovsangerhjemmet”. Dette er et
aktivitetssenter for barn og unge i
Bangkoks største slum. 300-400 000
mennesker bor i dette slumområde.
På dagtid fungerer senteret som
barnehage for barn mellom 6 mnd.-3
år. Det er Anne som er ansvarlig for
oppstart og drift. Hun legger vekt på
at tilbudet skal være av god kvalitet.
Kontakten med barnas familier er
viktig, barnehagen skal ikke ha flere
barn enn at alle kan følges skikkelig
opp. Nå i oppstarten har det vært 6
barn, det utvides snart til 10. Målet
er 25 barnehageplasser.
Når barnehagedagen er over er det
aktiviteter for de litt større barna som
fyller senteret. Barn og unge i
nærmiljøet får her et allsidig
aktivitetstilbud. Anne har bl.a.
engelskundervisning en gang i uka.
Ellers tilbys det musikkopplæring og
ulike kurs. Thaidans var veldig
populært, men instruktøren sluttet,
da ble det også slutt på det tilbudet.
Dette er noe av det en sliter med.
Senteret blir båret fram av frivillig
arbeid, ikke alle har vært like stabile,
dermed kan det være vanskelig å vite
”hva en har”. Nye spennende ting er
på gang. Anne har flere venner som
er kunstnere, noen av disse har sagt

seg villige til å være med på senteret
som arbeidere. Da blir det kunst og
håndverk - spennende, sier Anne, men
legger til ; Vi får se hva som skjer...
Det er sånn det er, her må man ta ting
som de kommer.
”Lovsangerhjemmet” er kirken sitt
diakonale arbeid. Kirken tar seg av
forkynnelsen, senteret skal først og
fremst være et aktivitetssenter. Alle
som sender sine barn dit vet hva
senteret er og hva de står for, men går
barna dit på engelskundervisning skal
det også være det de får !
Senteret er nestekjærlighet i praksis.
Det legges merke til i nærmiljøet at
Anne og senteret er der for dem. Hun
er for mange av ungene der blitt den
eneste stabile faktor de har. Ryktene
går om at Anne er snill mot barna, at
hun liker å arbeide med barn og at hun
ikke slår dem! Slummen er knalltøff,
barna vokser opp i et miljø der alle
mistenker alle. Man kan ikke stole på
noen. Det største problemet i
slummen er i følge Anne, narkotika.
Det sies at over 50% av innbyggerne
er involvert i narkotikabruk.Senteret er
altså nestekjærlighet i praksis. Her er
medmenneskelighet det viktigste.
Mange tror nok at jeg er reist hjem for
godt nå. Det blir godt å komme tilbake
å vise at de kan stole på det jeg sier.

De er ikke vant med slikt. Det er en
stor utfordring, det å bygge opp tillit.
Senteret har som sagt ikke direkte
forkynnelse, men det å være
medmenneske er under disse forhold
et vitnesbyrd i seg selv. Det åpner for
spørsmål om kristen tro. Mange lurer
jo på hva det er som får rike,
vellykkede mennesker til å bruke sitt
liv på arbeid i slummen.
Nestekjærlighet er et stort vitnes-
byrd !!
Anne trives i Thailand, stortrives! Slik
situasjonen er nå, er det der hun vil
bo. Hva tiden vil bringe er det ingen
som vet, men nå er det der hun skal
være !! Støtten fra familie og venner er
viktig, stor og god. Apparatet rundt
arbeidet fungerer godt. Anne føler seg
privilegert som får være ute i tjeneste.
Det er stort å vite at hver dag er hun
med i andres forbønn. Forbønn er
viktig. Hverdagen for barna hun møter
er knalltøff, det gjør også hennes
dager tøffe. Mye av det hun ser er
vondt, da er det helt avgjørende å ha
en tro som bærer en.
Anne er snart tilbake fra sitt
”kortopphold” i Norge. Det blir ganske
sikkert mange gledelige gjensyn.
Noen blir nok også overrasket over at
hun virkelig kom igjen.
Etter samtalen med henne vet jeg at
det er bruk for ei Anne der.
Bruk for nestekjærlighet i praksis...

GOD TUR, ANNE - LEV VEL !!
Dette var noe av det Anne Storstein
Haug arbeider med,
et lite glimt fra en travel, men rik
hverdag i Bangkok, Thailand.

PÅ JOBB I THAILANDS SLUM
Reportasje: Åse Elise Osmundsen

Trygt og godt innenfor gjerdet
på "Lovsangerhjemmet"
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1.oktober var dagen for innsats for
andre også på Håvik. Håvik skole har i
år Ukraina som skoleprosjekt.
Prosjektet arbeides med i ulike bolker
gjennom hele skoleåret. I forkant av
aksjonsdagen var det en 3-ukers
kunnskapsbolk.
1.oktober var det marked. Et marked
med rikt innhold. Her var det salg av
egenproduserte ting. Noe var laget på
skolen, noe hjemme. Her var det
mange som viste stor innsatsvilje for å
få samlet mest mulig penger inn til
Ukraina. En gutt i 4.klasse hadde
laget mange kniver av tre. Disse var for
salg og mot et lite tillegg i prisen
kunne en få navnet sitt brent inn i
kniven. Snakk om innsats for andre !!
Denne gutten alene fikk inn ca. 250 kr.
En annen elev solgte hjemmelagte
såper, laget sammen med mamma for
et godt formål. Markedet viste stor
allsidighet. En av skolens klasser
solgte egenprodusert ”Rognebærgele”,

en annen hadde laget julekort.
Her var det mye flott for salg, mye
godt også forresten. Kaker , boller og
kaffi. Her var det bare å kose seg, jo
mere jo bedre !!
Ansiktsmaling var en av de mange
aktivitetene en kunne få prøve, mot
betaling selvfølgelig !! Det var nok
mange som gikk hjem med ei flott
maske i ansiktet, eller kanskje med
fletter og striper i håret, ”frisør” var der
også.

Markedet var et samarbeid mellom
Håvik skole og stiftelsen med navn
”Ukraina-prosjektet”. De organiserte
innsamling av klær og salg av diverse
porselen fra Ukraina. Holder vi
innsamlingen av klær og porselensalg
utenom, kan Håvik skole stolt sende
12 445 kr til Ukraina !!
IMPONERENDE !! DET NYTTER Å
STÅ PÅ !!

STOR INNSATSVILJE PÅ HÅVIK SKOLE
Reportasje: Åse Elise Osmundsen, tekst, og Carola Utvik, foto
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Helgen 27. – 29. september ble det
gjennomført en vellykket weekend
for årets undervisningskonfirmanter.
Dette er en gruppe på ti kjekke
ungdommer.  To var dessverre
forhindret i å være med denne helgen.
Derfor var det bare åtte som drog til
Nesjatun på Bømlo fredag
ettermiddag.  Med en såpass liten
gruppe ble både konfirmanter og
ledere godt kjent med hverandre
gjennom leker og moro, måltider og
andaktsstunder.  Det ble også tid til å
øve litt på noen av sangene til
konfirmantmusikalen.  Og søndag
formiddag var det minigudstjeneste.
Lørdagen var satt av til fjelltur til
Siggjo, Bømlos høyeste topp.  Været
var fint og alle nådde toppen – 474
meter over havet!

Både ledere og konfirmanter var
fornøyd med weekenden som vi
bringer noen glimt fra med disse
bildene.

I tillegg til de nevnte undervisnings-

konfirmantene er det i år 24 KRIK-
konfirmanter og 30 Testemonia-
konfirmanter.  Totalt blir dette 64
konfirmanter som vi tar med i våre
bønner.

KONFIRMANTWEEKEND
Reportasje: Alf Roald Hansen

Lek og moro hører til på samlingene

Tankefullt på toppen!

Først til topps!
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BYGDADAG PÅ
VISNES BEDEHUS

Lørdag 12. oktober var det
kulturmønstring på Visnes Bedehus.
Bakgrunnen for dette var at
Hinderaker og Visnes velforening med
Jorunn Bråthen i spissen, hadde tatt
et initiativ til møte med Kobberverkets
Venner, Damegruppa i Kobberverkets
Venner og Rallarkoret, i den hensikt å
ta et tak for vårt gamle og
tradisjonsrike bedehus.
Bedehusstyret
kunne bare takke og bukke for en slik
henvendelse, og i samarbeid med de
nevnte foreninger ble det altså til at vi
laget  en bygdadag i den hensikt å
skape fokus på bedehuset, gjerne
med det ønsket at vi kan få til en
støttegruppe for bedehuset. Og
bygdadag ble det.

Det ble en meget vellykket dag, både
med hensyn til fremmøte,
underholdning, og ikke minst all den
gode maten som ble laget til kafeen,
og alle de flotte gevinstene som ble

gitt til åresalget og lynlotteriet!
Først ut var Rallarkoret, og det var en meget god
opptreden de hadde med fine viser om det harde rallarlivet
i "gamledager". Det var et hardt liv, og mange hadde
tvilsomme fritidssysler, men det var altså noen av disse
som var med og bygget nettopp dette bedehuset. Så var
det Aleksander Hauge med sin fine bass.stemme som
sang sine viser, og med sin helt spesielle måte å synge
"Han tek ikkje glansen av livet" på. Og etter matpause,
med innlagt åresalg og utesalg av løk og stauder, var det
Arnold Skogen - gamle dagers gjenganger på
sjømannsmisjonsbasarene- som viste en glimrende serie
lysbilder fra gamle dager til moderne tiders sjøfart og
sjømannskirker. Og til slutt - før trekning- var det Anne
Netland, Bjarte Vikingstad og Carola Syre som imponerte

med trestemmig salme og gospelsang, etter en feiende flott "Pål sine
høner".
 Det var ikke en eneste ledig stol fra start til slutt, og det tok nesten
en time å få trukket alle gevinstene! Dette gav over 13000 norske
kroner til bedehuset, og styret er overveldet og dypt takknemlig for
dette tiltaket. Og noen har allerede meldt sin interesse til å være med
og hjelpe til med diverse arbeid på bedehuset!

Reportasje: Odd Johan Olsen
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Nå er søndagskaféen på Håvik Bedehus
kommet i gang.  To søndagsetter-
middager i høst har skiltet med ”Kaffi og
vafler på bedehuset” vært å finne i
veikanten.  Det er hyggelig å se at både
unge og eldre, barnefamilier og enslige
har funnet veien til kaféen.  Vi lar noen
billed-glimt fra den siste kafédagen tale
for seg.  Samtidig understrekes det at
dette tilbudet ikke er beregnet for
Håvikbuen alene.  Det er god plass i
bedehuskjelleren og alle som har lyst, er
velkommen til søndagskaféen - fra hele
menigheten!

GLIMT FRA SØNDAGSKAFÉEN
 PÅ HÅVIK BEDEHUS

UNGDOMSGUDSTJENESTER
- FOR FOLK I ALLE ALDRER !

Den 8.sept. var det kveldsgudstjeneste
på Karmel. Mange av menighetens
ungdommer var delaktige med musikk,
sang, drama og tekstlesing.
Anne Netland var kveldens prest,
ungdommelig prest på litt over 30.
Ungdom eller ikke, det var en fin
opplevelse å være der.
Gudstjenesten inneholdt både barnedåp
og nattverd. Det var høytid og fest.
Karmel sine lokaler gir dessuten noe
ekstra ; mer nærhet i bokstavelig
forstand.
Det er godt å få feire gudstjeneste i
sammen om man er ung, midt på eller
kanskje enda eldre. Fellesskapet med
hverandre gjennom Gud spør ikke om
alder. Altså; om du ikke er helt ung
lenger, vær med neste gang det er
ungdomsgudstjeneste, det gjør godt å se
at det spirer.

DER UNGDOMMEN SAMLES -
PÅ KARMEL

Blant ungdommen er også Testimonia
medlemmene.  De er trofaste aktører
i det meste, og det er ekstra gledelig
at noen konfirmanter tar
konfirmatundervisningen sin  her i
Testimonia.

Felleskapet i samtaler, øvelser og
musikken gjør ungdommene sterke
og trygge på seg selv, og husk at
dette er bygdas fremtid i Guds rikes
arbeid!

Av: Alf Roald Hansen

Her får vaflene bein å gå på!

Tekst: Åse Elise/ Odd.  Bilder: Kåre
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KIRKEVERGEN  INFORMERER OM
KIRKEGÅRDENE VÅRE

På grunn av flere henvendelser
etter siste tids mediaoppslag om
gravsteiner, ønsker kirkevergen å
informere om eier- og
ansvarsforhold når det gjelder
gravminner på kirkegården.

Etter gravferdsloven med forskrift og
kirkegårdsvedtektene, er regelverk og
bestemmelser som gjelder på
kirkegården helt klare:

* Gravstein er pårørendes eiendom -
av den grunn vil og graveier være
erstatningspliktig ved eventuelle
ulykker.

* Ved oppsett av gravstein skal
denne være boltet  med to bolter i
sokkelen. Når arbeidet er utført etter
gjeldende bestemmelser i
regelverket, skal det ikke være mulig
å vippe eller velte gravsteinen.

Vi har likevel flere gravsteiner som er
satt opp etter tidligere regelverk og
bestemmelser. Disse kan være
farlige og bør kontrolleres av
pårørende.. ved mistanke om stein
som ikke er satt opp i forhold til til
gjeldende forskrift, kan
kirkevergskontoret kontaktes. Våre
kirkegårdsansatte kan da bistå med
å undersøke behovet for
istandsetting.
Nødvendig bolting, opprettig og
påføring/oppfrisking av navn utføres
av våre lokale steinfirma. Arbeidet
bestilles og betales av gravens eier.

Enklere arbeidsoppgaver med grav-
steiner kan utføres av våre kirke -
gårdsansatte til en fastsatt timepris.
Ta da kontakt med kirkeverge-
kontoret på telefon 52 85 71 27.

V
Et hjertesukk fra våre
kirkegårdsansatte gjelder
syltetøyglass og lignende som blir
satt bak gravsteinen til senere bruk.

Det som skjer når plenen blir klippet,
er at ved bruk av plentraktor ser en
ikke syltetøyglass eller andre ting som
står bak gravsteinen.
Syltetøyglasset blir knust. I neste
arbeidsoperasjon kommer
kantklippingen, og da er det umulig å
oppdage glasskårene. Resultatet blir at
glasskårene fyker rundt og blir en fare
for våre ansatte og andre som ferdes
på kirkegårdene.

Vi håper alle som leser dette og er
"syltetøyglassbruker", fjerner sine
glass og heller investerer i en plastvase
som kan stikkes ned i jorden.

Vi vil samtidig nevne at våre
kirkegårdsansatte har tillatelse til å
fjerne alle løse gjenstander som er
lagret bak gravsteinene.

V
Når vi først nevner arbeidet på
kirkegårdene, vil kirkevergen takke alle
som selv tar seg av kantklippingen
rundt egne graver. Dette høyner
inntrykket av kirkegårdene våre
samtidig som det letter arbeidet for
våre ansatte.

M.L Medhaug

60-ÅRSJUBILANTER!

Ungdommen står i kø for å fylle 60
år denne høsten.  Vi gratulerer Arne
og Odd Johan hjerteligst med 60-
årsdagene, som var henholdsvis den
16. oktober og 1. november.
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KIRKE OG STAT

Alle menighetsråd i Norge ble bedt om å bidra til høringen om forholdet mellom stat og kirke i framtida. Det var to hovedspørsmål:

1. Kan høyringsinstansen slutte seg til dei to prinsipielle hovudsynspunkta på statens religionspolitikk, slik det er utforma i kap. 6 i
utredningen?

2. Kan høyringsinstansen støtte forslaget om ei ny ordning av forholdet mellom staten og Den norske kyrkja, slik det er utforma i 7.2,
mellom anna for å ivareta desse to hovudsynspunkta i framtida?

Det sammendrag utvalget gir av kap. 6 og 7 er gjengitt nedenfor.

Det var også 10 andre noe mer konkrete spørsmål der svarene kan gi visse foreløpige signaler om hvorledes høringsintansene kunne
tenke seg økonomi og organisering av en fristilt kirke ordnet.

Avaldsnes menighetsråd besluttet å svare på de to hovedspørsmål og la de andre ligge denne gang,  både på grunn av knapp tidsfrist
og fordi vi regner med å få mulighet til å mene noe om dem på et senere tidspunkt. På begge de to hovespørsmålene ble vårt svar et
enstemmig JA.

Nå foreligger det også en oversikt på landsbasis over hvorledes svarene er fordelt. Det var 83% av menighetsrådene som svarte. 41 % av
dem går imot flertallsforslaget om en ny ordning av forholdet mellom stat og kirke, 34 %  ønsker en ny ordning slik utredningen skisserte,
15 % falt ned på ”vet ikke” og 9 % støtter forslaget til en av utvalgsmedlemmene om en forsiktig revisjon av dagens kirkeordning.

I Stavanger bispedømme svarte 57% ja på spørsmål 2.

Sammendrag av kap. 6 i utredningen SAMME KIRKE - NY ORDNING:

• Det bør utviklast ein samla statleg religionspolitikk som fører til jamstelling mellom trus_ og livssynssamfunna. Den må
vere aktivt støttande ved å leggje forholda til rette for deira verksemd. Det må sikrast fridom og høve til individuell og kol-
lektiv religionsutøving.

• Staten sitt religionspolitiske ansvar bør fastsetjast i Grunnlova.
• For å leggje grunnlaget for ei jamstelling av trus_ og livssynssamfunn i Noreg, bør Stortinget endre dei paragrafane i

Grunnlova som omhandlar Den norske kyrkja og Kongens kyrkjestyre.
• Alle trus_ og livssynssamfunn bør få økonomisk støtte frå staten.
• Det offentlege har eit ansvar for å gje opplæring om religion og livssyn gjennom skuleverket. Det offentlege bør i tillegg

aktivt støtte  opplæring og oppseding som skjer innan trus_ og livssynssamfunn, slik at dei kan formidle tradisjon og verdi-
ar innan eit levande trusmiljø.

• Kyrkjelege tenester i offentlege institusjonar bør halde fram, for brukarane sin del. I denne verksemda bør det offentlege
også gje rom for andre trus_ og livssynssamfunn enn Den norske kyrkja.

• Ved viktige hendingar i nasjon og folk kan det vere naturleg at Den norske kyrkja tilbyr kyrkjelege tenester.

Sammendrag av kap. 7:

• Fleirtalet i utvalet går inn for ei ny ordning av forholdet mellom staten og Den norske kyrkja. Dette fleirtalet foreslår at
Grunnlova vert endra slik at alle føresegner som i dag berre gjeld Den norske kyrkja, vert tekne vekk. Stortinget må også
oppheve gjeldande lov om Den norske  kyrkja og gjere endringar i fleire lover. Den norske kyrkja, ved Kyrkjemøtet, må ved-
ta ei kyrkjeordning som eit rettsleg grunnlag for kyrkja si verksemd.

• Utvalet foreslår endringar i Grunnlova §§ 2 andre ledd, 4, 12 andre ledd, 16, 21, 22 og 27 andre ledd. Det er to ulike syn i
utvalet på spørsmålet om Den norske kyrkja skal vere særskilt nemnt i ein ny § 16 i Grunnlova om staten sitt religionspoli-
tiske ansvar. Det kan vere grunn  til å revidere formuleringane i §§ 5, 9, 44 og 100 i lys av dei nemnde forslaga til endrin-
gar i Grunnlova.

• Endringane vil innebere at Den norske kyrkja får eit anna rettsgrunnlag enn ho har i dag, basert på medlemene og sokna
som grunneiningar. Den norske kyrkja får eit tydeleg sjølvstende i forhold til staten.

• Nyordninga må sikre kontinuitet i Den norske kyrkja når det gjeld læregrunnlag, formål og identitet, og ved at dei som i
dag er medlemmer i Den norske kyrkja, automatisk er det også etter ei nyordning.

• Det er naturleg å samle ulike føresegner i samband med nyordninga i ei eiga lov. I utvalet er det to ulike syn på kva ei slik
lov skal omfatte:
• Eit fleirtal meiner ein bør få ein ny lov om Den norske kyrkja som sikrar at kyrkja vert verande den same, i si lære

og i si riksdekkjande verksemd, i tillegg til at lova gjev dei nødvendige overgangsreglane.
• Eit mindretal meiner ein kan samle dei nødvendige overgangsreglane i ei ny lov, og nøye seg med det.

Medlemen Thorson Plesner går inn for ein revisjon av gjeldande statskyrkjeordning som ei førebuing til ei framtidig avvikling av
denne ordninga, i tråd med dette mindretalet sitt forslag til kva ei lov i samband med avviklinga skal omfatte. Denne medlemen vil
presisere at ho, framfor å gå inn for den utforminga av nyordninga som fleirtalet føreslår, heller vil foreslå ein revisjon innanfor
rammene av den gjeldande statskyrkjeordninga, mellom anna av omsyn til  religionsfridomen.

Av Arne Haug
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Blad nr.6 -2002
29.OKT kl.20.00: Red.møte
24.NOV: Siste frist for stoff
17.DES:I POSTEN

A V A L D S N E S
MENIGHETSBLAD

Av Arne Haug
Det er noe som er felles for kristne menigheter som vokser, uansett hvor de
befinner seg i verden. Disse fellestrekk er utgangspunktet for opplegget «Naturlig
kirkevekst» som vi har begynt med i Avaldsnes, slik Kåre Vold skrev om det i
forrige nummer.

I alle «normale» menigheter er det noen som er ledere, andre tar oppgaver i
menigheten, det leves et trosliv der, menigheten har sine samværsformer og sine
strukturer. Det holdes gudstjenester, menighetslemmene samler seg i mindre
grupper for å hjelpe hverandre med troen og livet, og menigheten forsøker å
hjelpe andre til tro på Jesus.

Dette er felles for alle, men det betyr ikke at menighetene vokser. Det er heller
knyttet til hvorledes det fungerer på disse områdene. De som har undersøkt
dette, kommer da fram til:

Utrustende lederskap, nådegavebasert tjeneste, engasjert trosliv,
funksjonelle strukturer, inspirerende gudstjenester, livsnære grupper,
behovsorientert evangelisering og varme relasjoner.

For å bruke noen flere ord på det:

Det viser seg at ledere i voksende menigheter konsentrerer seg om å utruste
andre kristne til tjeneste.

Når kristne har de oppgaver i menigheten de er utrustet til, fører det lettere til
vekst, fordi de arbeider i samsvar med det Den hellige Ånd vil ha dem til.

Det er viktig at vi vet hvem vi tror på, men det som teller mer i møte med andre
enn å være flink til å uttrykke seg, er det engasjement og den entusiasme for
Jesus som vi er preget av.

Voksende menigheter har en vilje til stadig å vurdere om de arbeidsformer og
samværsformer  de har vent seg til, fortsatt tjener formålet for en kristen
menighet. De vet at formene ikke er hellige i seg selv.

Det betyr mye at gudstjenesten – menighetens fellessamling for å møte sin Gud
og Frelser – oppleves som inspirerende og aktuell.

Om noe kan pekes ut som det viktigste av de åtte fellestrekk, er det at
smågruppene og husfellesskapene er livsnære, det vil si at vi der hjelper
hverandre både med troen og med livet, og at vi er villige til, og innstilt på å
invitere andre inn og å dele oss i stadig nye husfellesskap og grupper når antallet
tilsier det.

Ikke alle har nådegaven til å evangelisere. Noen har det, og de må vi hjelpe fram i
dagen og gi dem mulighet til å gjøre det Den hellige Ånd har utrustet dem til. Alle
har vi mange naturlige berøringspunkter, i familie, vennekrets og på arbeidssted
hvor det naturlig skulle merkes at vi får høre Jesus til, og at vi forteller hva som
betyr noe for oss når andre avslører sine behov.

I voksende menigheter er det fellesskap mellom medlemmene. De har tid for
hverandre, med varme og humør, og vilje til å ta et tak for hverandre på alle livets
områder, altså nestekjærlighet i praksis.

Det viser seg at ikke noe av dette må mangle om menigheten skal vokse. Nå har
vi sendt fra oss de besvarte spørreskjema som skal danne grunnlag for å finne ut
av hvor Avaldsnes menighet har sine sterke og svake sider i forhold til dette, og
hvor vi må ta fatt for å komme videre.

Vi kan jo hver for oss tenke gjennom situasjonen. I neste nummer vil vi finne ut
om det er samsvar mellom våre tanker og det denne undersøkelsen avslører.

NATURLIG KIRKEVEKST I AVALDSNES
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

HUSK KIRKESKYSS:
TELEFON:

52 84 22 17
RING MELLOM

 KL.10.00 OG 10.15

Søndag 10.11.02

25.s.e.pinse

Magne Nygård

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 17.11.02

26.s.e.pinse

Spr. Arne Haug

Kateket Sigrid Dysjeland

Witness!!

5.klassingene får Bibel

Offer til Kristent Pedagogisk Forbund

Kirkekaffe

Søndag 24.11.02

Siste s. i kirkeåret

Ung messe kl. 11 på Karmel

Vikarprest Anne Netland

Nattverd

Testimonia

Offer til menighetsarbeidet

Søndag 01.12.02

1.s.i advent

Familiegudstjeneste kl.11

Spr. Arne Haug

Kateket Sigrid Dysjeland

Dåp

4-åringene får kirkebok

Håvik barngospel

Offer til Institutt for Kristen Oppseding (IKO)

Søndag 08.12.02

2.s. i advent

Gudstjeneste kl.11

Spr. Arne Haug

Døveprest Georg Apenes

Dåp

Offer til Døves men. Stavanger

Søndag 08.12.02

2.s. i advent

Lysmesse kl.19.30

S.pr. Arne Haug

Kat. Sigrid Dysjeland

Konfirmantene

Søndag 15.12.02

3.s. i advent

Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland

Nattverd

Offer til meighetsarbeidet

Kirkekaffe

Søndag 15.12.02

3. s. i advent

Julekonsert kl.18

Andakt v/vikarprest Anne Netland

Kollekt til sang- og musikkarbeidet i
menigheten

Søndag 22.12.02

4.s. i advent

Gudstjeneste kl.11

Spr. Arne Haug

Dåp

Offer til Karmsund ABR-senter

Tirsdag 24.12.02

Julaften

Gudstjeneste kl.15.

Spr. Arne Haug

Håvik skolekorps

Offer til Kirkens Nødhjelp

Tirsdag  24.12.02

Julaften

Gudstjeneste kl.16.30

Spr. Arne Haug

Avaldsnes skolekorps

Offer til Kirkens Nødhjelp

Onsdag 25.12.02

Juledag

Gudstjeneste kl.12

Spr. Arne Haug

Dåp

Kirkekoret

Offer til Den norske
Sjømannsmisjonen

Søndag 29.12.02

s. etter jul

Ikke gudstjeneste

Tirsdag 31.12.02

Nyttårsaften

Gudstjeneste kl.23.15

Vikarprest Anne Netland
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FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:FAMILIENYTT:

DØPTE

08.09.02

Odd Atle Svendsbø Kolstø

22.09.02

Espen Båsnes Rossland

Ask Sebastian Minde

Emilie Bakken Myklebust

Emma Kvithyll Hansen

06.10.02

Håkon Aleksander Håkonsen

Andrina Jensen

Charlotte Ljusnes Edvardsen

VIELSER

07.09.02

Margrethe Hovda og Willy Solberg
Røed

Ingrid Andsnes og Arne Vestbø

DØDE

23.08.02 Olga Marie Bjelland

29.08.02 Trygve Ingolf Skeie

07.09.02 Ove Brantvoll Lyngstad

16.09.02 Magnhild Espeland

16.09.02 Gerd Tordis Brøndelsbo

22.09.02 Odd Steinar Gule

07.10.02 Kåre Torleiv Pedersen

     AVALDSNES KIRKEGÅRD
Som mange sikkert kjenner til, minker det på ledige graver på kirkegården.  Riksanti-
kvaren har i mai 2002 sagt ja til en liten utvidelse.
Området for utvidelsen ligger sørvest for den eksisterende kirkegården og omfatter
et areal på ca. 0,8 dekar.  Utvidelsen vil gi 131 nye graver og er planlagt innrammet
av samme type steingard som den vi har fra før.  Det vil og bli gitt plass for benker,
vannpost og avfall på det nye gravfeltet.

Det er sjefsarkitekt Jarle Stunes i Karmøy kommune som har utarbeidet den nye pla-
nen som også inneholder teknisk plan og ellers det som kreves for en kirkegård.

Ifølge loven skal bispedømmerådet og kirkegårdskonsulenten gi godkjenning når
det gjelder nye kirkegårder/gravplasser.  Saken ”Utvidelse av Avaldsnes kirkegård”
ble sendt til godkjenning 3.10.2002 fra fellesrådets administrasjon.

Når utvidelsen er godkjent, må prosjektet sendes ut på anbud.  Karmøy kirkelig fel-
lesråd har allerede nå bestilt utarbeiding av anbudspapirene og håper å ha dette
klart når godkjenningen foreligger.  Vi håper å starte med grunnarbeidene for utvi-
delsen i februar 2003.

Når det gjelder den nye gravplassen som er planlagt lengre vest i Kong Augvalds-
vei, er denne foreløpig er på planleggingsstadiet  Riksantikvaren har i brev datert 17.
september 2002 gjort innsigelser til deler av oversendt plan.  Veien videre er usikker,
men kommunen vil omarbeide foreliggende plan og vi vil komme tilbake med mer ori-
entering

Av kirkeverkge Martha L. Medhaug
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SAMVITTIGHETEN
Fra barneboka Småtroll i farta av Britt-Venke Oldebråten

Med tillatelse fra  Norsk Bokforlag A/S
Fortsettelse fra forrige nr.
Dette har hendt:  4 venniner har funnet en lommebok. 2 av jentene
overtaler de andre til å bruke pengene, selv om de skjønner at det er
Knut som eier pengene.
- Lommebok, sa Veronica, og lot som om hun ikke skjønte noen ting,
-hvordan ser den ut? Hvor har du mistet den? Beate prikket Veronica
på armen igjen, men hun skjøv hånden hennes vekk. Beate så bort
på lommeboka som lå under busken. Det var dårlig gjort å la være å
si det. Veronica reiste seg plutselig opp, og gikk bort til busken. -
Jeg syntes jeg ser noe under her, sa hun og løftet opp noen greiner.
 - Lommeboka mi, ropte Knut og plukket den opp. Han smilte lykkelig
da han åpnet den. - Tusen takk, sa han, det var kjempefint at jeg
møtte dere. Beate likte seg ikke. Hun så fortvilet på Linn. Veronica
og Vilde ventet spent på hva Knut ville gjøre. - Jeg var på apoteket for
å hente medisin til fatter'n, fotalte han, - det var da jeg oppdaget at
lommeboka var borte. Jeg tror den må ha glidd ut av lomma da jeg
syklet snarveien gjennom parken. - Nå kan jeg hente medisinen,
smilte han, - det var fint.  Beate satt med hjertet i halsen og stirret på
ham. Det glade smilet til Knut Sørensen sloknet da han tittet ned i
lommeboka. - Å nei, sa han, -pengene er borte! Beate skulle til å si
noe, men Veronica kløp henne i armen. Det betydde: Ikke si det! - Så
synd, sa hun til Knut, - kanskje det er noen som har stjålet pengene
dine? - Tyvene har nok slengt lommeboka fra seg under busken, la
Vilde til. - Ha..har dere sett noen som kan ha tatt pengene?stammet
Knut. Beate ville reise seg fra krakken, men Veronica dro henne ned
igjen. -Har dere sett noen mistenkelige personer, jenter? Veronica så
fra den ene til den andre. Beate hadde lyst til å svare ja, men hun
torde ikke si i mot Veronica. Hun ville ikke lyve, derfor bøyde hun seg
ned for å ordne med skoen sin. -Nå blir fatter'n sur, sa Knut da han
syklet avgårde hjemover. -Knut er en ertekrok. han har godt av en
lærepenge, sa Vilde og geipet etter ham.  -Kommer dere? spurte
Veronica og reiste seg fra krakken.  De gikk bortover til kiosken.
Veronica holdt tohundrelappen i hånda. -Vi har nok til kjærlighet på

pinne, sjokolade, tyggeg-
ummi og is, sa hun og
slikket seg rundt munnen.
Beate og Linn fulgte
sakte etter. Turen i park-
en ble helt annerledes
enn de hadde tenkt seg.
Kioskdamen fant frem det
som ble forlangt, og Ve-
ronica betalte. Beate tok i
mot sin del, men hun var
ikke helt glad. Hun torde
ikke annet enn å ta i mot
heller, for ellers ville hun
bli ertet av Veronica. Hun
så på godteriet, og visste
at hun ikke hadde lyst på
det. Beate så på Linn.
Hun hadde det heller ikke
lett.

-Vi går hjem, hvisket hun, - jeg blåser
i hva Veronica sier. -Jeg vil ikke ha
dette, sa Beate høyt, -du kan ha ty-
vegodset ditt for deg selv. Hun stap-
pet goderiet ned i Veronicas lomme.
Isen kastet hun i søppelkassen uten-
for kiosken. Veronica stirret sint på
Beate.
-Prøver du å vri deg unna? spurte
hun, og knep øynene sammen, - du
har vært med på dette, du også. -Det
var dårlig gjort, sa Beate med tårer i
øynene, - det er pengene til Knut. Jeg
vil ikke være med på dette. -Samme
her, sa Linn, og nå gikk isen hennes
også i søppelkassen. Lomma til
Veronica ble overfyllt. - Pyser, ropte
hun sint, - det er for sent å trekke
seg. Vet dere ikke at heleren er like
god som steleren?

Fortsettes  i neste nummer!


