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BISPEVISITAS!

"... og hindre dem ikke!" -- Biskopen avmystifiserer sitt embede for barnehagebarna i Visnes.

Mer om visitasen inni bladet (s. 6-7)
50-årsjubileum for konfirmantene fra 1953 (s. 3)

Du er invitert til retreat i Asissi! (s. 5)
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Andreas på 7 år ville så gjerne gå på besøk til ein kamerat her ein ettermiddag. ”Kan du ikkje heller spare det til i morgon”, sa eg, ”for
i dag er det forskjellig anna me skal, og det blir litt lita tid.”  Andreas svara: ”Me har ikkje noko tid å spare!” Eg lo høgt! Det var godt sagt
– og heilt sant! Tida har me nå, og me kan ikkje spare den til andre anledningar.

Eg var så heldig å få vera med menighetsrådet og staben i Avaldsnes kirke på helgetur til Jæren i september. Me deltok på eit kurs i
Lundehaugen menighet på laurdagen, og på gudsteneste der på sundagen. Presten snakka om å bruke tid på å fortelje om Jesus til andre,
med frimodighet! Eg kjenner på at det er så som så med frimodigheten hos meg, og dårlig samvittighet slit eg stadig med. Men eg er kristen
og eg vil gjerne at andre skal bli det. Det heile druknar ofte i at eg trur eg må vera og seia alt på ein spesiell måte, til dei eg snakkar med.
(Eg har nok alltid sett føre meg vitnetjeneste som utdeling av traktatar, dør til dør aksjon eller sang på gata!) Visste du at det finnst fleire
måtar å vere eit vitne på? Det handlar først og fremst om å vera den du er. I Bibelen kan me lese om ulike typer menneske som presenterer
evangeliet på kvar sin måte.

 - Er du som Peter, glad i å konfrontere folk med sanninga i frisk diskusjon? (Apg 2.38 og 3.19)
 - Likar du å nærme deg omverda intellektuelt, slik Paulus gjorde? (Apg 17.22-33)
 - Er du glad i å fortelje andre om kva Jesus gjer og har gjort i livet ditt, slik som den blinde mannen. (Joh 9.25)
 - Eller er du som den Samaritanske kvinna, ho som inviterte folk til å koma å sjå kva Jesus hadde sagt henne. I vår tid kan det vera

å spørje om nokon vil vera med på Gudsteneste eller Alphakurs og liknande. (Joh 4.28-30)
 - Likar du kanskje å be vener på ein god middag- bli godt kjende- og bruke den muligheten til å fortelje om Jesus, då er du som Levi.

(Luk 5.27-32)
 - Har du auga for medmenneska dine i kvardagen -ser du lett når nokon treng deg som ven og praktisk hjelpar? Ja, då er du som Dorkas.

(Apg 9.36)

Alle desse ulike måtane å fortelje andre om Jesus på, er like bra! Og når me er så heldige at me er saman i ein menighet, ja så vil me finne
alle dei ulike typar menneske hos oss. Viss alle kristne er tru mot sine eigne nådegåver og utfører tenesta slik som hjarta seier og kroppen
trivst med, ja då vil mange bli nådd med evangeliet om Jesus Kristus. Og Guds rike vil vekse!

Tid til å fortelje om Jesus
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50-årsjubileum for konfirmasjon
Søndag 5.oktober var det en spent flokk med 50-årsjubilanter som kom til gudstjeneste i Olavskirken. De ble konfirmert 4.oktober
1953, så det var nesten på dagen 50 år etter. Etter en fin gudstjeneste, gikk turen til Karmel bedehus hvor jubilantene ble møtt med
vakkert dekket bord og nydelig mat. Kåre Vold ledet denne samlingen, og praten gikk livlig rundt bordene. Det viktigste med disse
samlingene er muligheten til å treffes og utveksle minner, det er faktisk noen som ikke har sett hverandre på nesten 50 år!

Det er tydelig at jubilantene synes at det er kjekt – og så kan de ta med seg hjem et nytt, godt ”konfirmasjonsminne”!   (TH)

TILSTEDE VED 50-ÅRSKONFIRMANTFEST
Bjørg Agnes Henriksen
Astrid Marie Sevland
Kåre Bernhard Vikshåland

KONFIRMERTE 4.OKTOBER 1953
Kåre Bernhard Vikshåland
Andor Hetland
Leif Magne Kristiansen
Harald Peder Lande
Arne Lars Skålnes
Kaare Magne Skeie
Arne Fauske
Edvard Johan Kristoffersen
Knut Godtskalk Aarsand
Olaf Andreas Bygnes
Hans Jakob Haaland
Harry Torfred Haaland
Ragnar Magnus Kjærland
Torbjørn Andreas Li
Hans Karsten Olsen
Ivar Johan Paulsen
David Stensen
Elias Johnsen
Kristian Birger Fosen
Ranveig Bråthen
Bjørg Sofie Hjelmaas
Gurine Hillesland
Helga Monsen
Elise Vikene
Karen Elise Øfstegaard
Aud Akselsen
Nilbjørg Ask

Oddbjørg Ask
Bjørg Agnes Kolstø
Ellen Tøri Kolstø
Astrid Marie Nygaard
Judith Olea Amland
Gunhild Sofie Eriksen

Anne Sofie Lokna
Anne Marie Hauge
Kari Elise Myge
Sylvia Agate Larsen

Nilbjørg Johannessen
Elise Varne
Oddbjørg Bårdsen

Bjørg Sofie Tobiassen
Harald Lande
David Stensen

Gurine Gressgård
Anne Marie Holvik
Harry Håland

Ranveig Trondsen
Kari Elise Økland
Arne Lars Skålnes
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- notiser - smånytt - annonseringer -

Karmel Bedehus

    Kvalavåg Bedehus

Håvik Bedehus    Visnes Bedehus

Bedehuskretsene informerer

Nov.16. Familiemøte kl. 16.00
Nov.23. Ung Messe i Kirken kl. 18.00
Nov.30.NMS, Adventsmøte kl. 18.00

Nov.20. Karmsund ABR kl. 19.30
Nov.27. Sjømannsmisjonen kl. 19.30
Des. 04. Møte v/ Diviloftet kl. 19.30
Des. 11. Møte m/ mat kl. 19.30

Vedr. onsdagsmøter: se annonse i avisa.

Faste onsdagsmøter kl. 19.30
Søndagsskole hver søndag kl. 11.00

NÅDEGAVETEST
Tirsdag den 18. november kl. 19 - 22
skal det foregå en såkalt ”nådegave-
test” på loftet på Karmel. Det vil si at alle
som lurer på hvilke nådegaver som er
gitt dem av Gud kan komme og få hjelp
til å finne ut av akkurat det. Det vil bli tatt
utgangspunkt i den samme ”testen”
som allerede er blitt brukt her i
menigheten. Det blir en tre-timers økt
hvor vi skal bli kjent med egne sterke
sider samt se på nådegavene som vi
kan bruke for å arbeide i Guds rike med
glede og overskudd. Menighetsprest
Eldbjørg Andreassen leder kvelden. Ring
menighetskontoret (52 84 21 55) hvis du
blir med (vi må beregne materiellet).
Velkommen.

KM-BASAREN ’03
Godt over kr. 40 000,- kom inn til barne-
og ungdomsarbeid i Avaldsnes og Håvik
KFUK-KFUM i løpet av to og en halv
time i Håvikhallen, lørdag den 18.
oktober. Hovedforeningen for KM vil takke
alle loddselgere, kakebakere, kor-
sangere, stolbærere og ellers alle andre
som tok i et tak for årets basar.

UNG MESSE I KM-UKA
KM-uka 2003 (Internasjonal bønneuke i KFUK-KFUM) står snart for døren; 9.-16.
november. I den forbindelse skal det arrangeres Ung Messe i Avaldsnes kirke. Vår
egen Ten Sing gruppe Testimonia blir med og det gjør også  koret Voice of Joy. Ten
Sing-sekretær og prest Sunniva Hognestad Johnsen blir med som taler, mens
vikarprest Anne Netland og sivilarbeider Torfinn Gaupås ellers vil trekke i trådene
denne dagen. Det er med stor glede og forventning vi ønsker velkommen til messe
søndag 16. november kl 11.00.

ELDBJØRG OG AVALDSNES
Eldbjørg blir i Avaldsnes en stund til. Avtalen vi hadde med henne var fram til
nyttårsskiftet. Nå har Eldbjørg lagt en kabal som er slik at hun kunne fortsette hos
oss i fram til 1.august 2004 med de arbeidsoppgaver hun har hatt så langt. Resten
av hennes kabal er at hun er sykehusprest i Haugesund i 25 % stilling, og fast vikar
i Norheim når soknepresten skal ta ut sine fridager.

Menighetsrådet hadde saken oppe i sitt møte den 3.september. Vedtaket lød:
Avaldsnes menighetsråd vedtar å tilby Eldbjørg Andreassen en forlengelse av
hennes engasjement som menighetsprest fram til 01.08.04.    (AH)

Testimonia deltar på ung messe. Her med vikarpresten vår  (arkivbilde, 2002).

Disse to Normisjons-foreningene på
Avaldsnes skulle vært med på
aktivitetslista i forrige utgave av
Menighetsbladet:

Avaldsnes Normisjonsforening,
Margunn Skeie, 52 84 20 95

Avaldsnes Normisjonsforening,
Anna Utvik, 52 84 21 85

GOOD NIGHT…

For tredje gang slår vi til med stor-
arrangement i Håvikhallen! Det er i KM-
uka det skjer, nærmere bestemt fredag
14.november kl.19 til kl. 01.00. I år har
vi kalt det ”GOOD NIGHT…en helaften
med sport og musikk”. Arrangementet
er et samarbeid med Haugaland krets
av KFUK/KFUM.

Første del av kvelden blir det mye sang

- en helaften med sport & musikk !

og musikk. Da skal alle Ten-Singkorene i
kretsen delta. I tillegg får vi for første gang
høre ”Kor Connected”, et kretskor som
bare eksisterer dette året, og som har TT
i Haugesund som sitt endelige mål. Midt
i denne delen av kvelden kommer det til å
være en minigudstjeneste med nattverd,
og vi får besøk av Synniva Hognestad
Johnsen fra sentralt i KFUK/KFUM.

Siste del av kvelden blir det basket og
volleyball – turneringer. Her kan
ungdommene sette opp lag selv og melde
seg på! Vi håper på stor stemning hele
kvelden, og at det blir opp i mot 500
ungdommer som er innom dørene! S.D.
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… vi gir ei rose til … Odd Johan W. Olsen

... som TAKK for det arbeidet du
gjør for søndagsskolen og menig-
hetsbladet.
Det har vært stort og godt gjennom
mange år!!
Dette ble enstemmig vedtatt på
sist redaksjonsmøte,
fordi Odd Johan, vår faste
redaktør, ikke kunne være
tilstede.
Endelig fikk vi lurt deg!!

”Kom avsides med meg … og hvil litt” Mark 6,31

RETREAT I ASISSI - SEPTEMBER 2004

I Avaldsnes menighet er aktivitetsnivået og møtefrekvensen høy. Mye av arbeidet går så det suser. Ansatte
og frivillige medarbeidere står på og utfører mye godt arbeid. Vi er utholdende og flinke!

Noe mange av oss kanskje ikke er så gode på, er å finne ro, livsrytme og erfare bønnens pulsslag. Av og
til er det viktig å trekke seg vekk fra hverdagens mange impulser, krav og gjøremål – for å være stille
sammen med Jesus – i fellesskap med hverandre.

Dette er det Avaldsnes KFUK-KFUM og Avaldsnes menighet nå ønsker å invitere sine medarbeidere til.
Og da skal vi gjøre det skikkelig:

Den tidligere annonserte kloster-turen til Asissi i mai blir utsatt. Tidspunktet var tydelig vanskelig for mange, så nå satser vi
heller på ei  uke i september. Vi utvider også turen til å gjelde for Torvastad og Norheim menigheter.

· VI INVITERER TIL RETREAT I UKE 37 I SEPTEMBER 2004.
· RETREATEN BLIR I ET MIDDELALDER-KLOSTER I ASISSI I ITALIA.
· VI SER FOR OSS EN GRUPPE PÅ CA. 20 STK.
· DAGENE SKAL INNEHOLDE BØNN/TIDEBØNNER, GOD ITALIENSK MAT, FJELL-

TURER, GOD TID TIL RO, ÅNDELIG MEDITASJON OG REFLEKSJON.
· DET KOMMER TIL Å KOSTE  RUNDT KR. 5 000,- PER PERS. INKL. REISE OG

OPPHOLD.

Påmeldingsfrist er satt til 15. januar 2004. Ring til Anne Netland (52 82 09 16 / 984 80 492) eller Eldbjørg
Andreassen (52 84 24 56 / 952 46 234) snarest mulig for å melde deg på. Ring også gjerne om du lurer
på noe.
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Visitasen er over. Biskopen har som et mål å ta kontakt med og gi
oppmutring til alle gode krefter som virker sammen for å skape et godt
lokalmiljø. Vår billedkavalkade på disse sidene forteller det.

BISPEVISITAS!

Det var skolegudstjenester, skolebesøk og møte med lærerne. Han
var i barnehage og kor, og hos speiderne. Han møtte Avaldsnes
idrettslag og KRIK, Sanitets-foreningene, Bygdekvinnelaget,
Bondelaget, Kobberverkets venner og Avaldsnes bygdeutvalg.

Biskopen i samtale med direktør Sveinung
By ved Hydro Aluminium. Mon tro om
trygge arbeidsplasser var tema?

Over: Avaldsnes Idrettslag v/ Odd Henry Dale i aksjon i "Johannes Åpen Bar" på
Karmel. Biskop Baasheim og Norvald Kaldheim følger med.

Elever fra Avaldsnes skole hilser på
biskopen på vei ut fra skoleguds-
tjenesten i Olavskirken.I likhet med bildet på forsiden, er også dette bildet hentet fra Visnes barnehage.

Biskop Ernst Baasland og vikarprest Anne Netland fikk god kontakt med barna.

Karl-Magnus Kirkhus og Knut Selsaas
fra Bondelaget i konstruktiv dialog med
biskop Baasland, som møtte foreninger
og lag i Avaldsnes.

Under: leder av Avaldsnes sanitets-
forening, Sally Langåker, orienterer om
arbeidet.
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1. Visjon og handlingsplan
Menighetsråd og stab bes hente
fram menighetens visjon og hand-
lingsplan og gjennomdrøfte den på
ny, både fordi menighetsrådet er
nytt siden –98 og fordi det i løpet av
fem år har skjedd ting som krever
nytenkning og endring. Visjonsfor-
muleringene er gode, men de må på
ny og på ny konkretiseres.

2. Menigheten og historiesenteret

Menigheten oppfordres til å være på
offensiven med tanke på å la
historiesenteret være framtidsrettet
i bruk og ikke bare bli et museum.
Det må bli et godt samvirke mellom
historiesenteret og Olavskirken slik
at de to bygg kan bli gjensidig til nyte
for hverandre.

3. Kirkebygget

Olavskirken som klenodium bør bli
et nasjonalt anliggende uten at det
endrer status som menighetskirke.
Det betyr at vedlikehold – som nok
er mer krevende enn gjennomsnittlig
for kirker – bør prioriteres både av

fellesråd, kommune og nasjonale
myndigheter.
· En bør arbeide for å få en fast

sponsor som kan finansiere
belysningen av kirken.

· Det bør snarlig gjøres noe med
toalettforholdene grunnet turist-
strømmen både til kirken og
Bukkøy. Det innebærer at huset
må opprustes og toalettene gis
inngang fra parkeringsplassen
og bårehuset opprustes.

4. Gudstjenester og kirkelige
handlinger

Gudstjenestelivet er velfungerende,
men jeg utfordrer menigheten til
ytterligere variert gudstjenesteliv
gjennom bruk av ulike grupper, ulik
sang og musikk, leke gudstjeneste-
ledere og stor frihet til gudstjeneste-
planleggingsgruppene. Menigheten
oppfordres til snarlig å ta i bruk det
nye gravferdsritualet.

5. Lederrekruttering, BU-arbeidet

Med det rike barne- og ungdoms-

Takk for besøket, biskop!

Etter visitasgudstjenesten holdt biskopen sitt visitasforedrag. Det summerer opp de inntrykk han har fått hos
oss og munnet ut i følgende punkter:

Biskopen hadde også samtaler med de ansatte. Han var med på
menighetsrådets og stabens takkefest for alle frivillige medarbeidere
i menigheten, og hadde arbeidsmøter med stab og menighetsråd.

Torfinn Gaupås beretter  om KRIK.Fra takkefesten for de frivillige medarbeiderne: Menighetsprest Eldbjørg Andreassen
prøver forgjeves å få biskopen til å skryte av seg selv; han skrøt av alle andre i stedet.

arbeidet som finner sted oppfordrer
jeg menighetens ansvarlige til å ha
mye oppmerksomhet på leder-
rekruttering og legge til rette for at
talenter i så måte får nyte godt av
ledertrening, kurs etc.

6. Utvikling av gruppearbeidet

Menighetsråd og ansatte bes drøfte
og være på leting etter mennesker
med nådegaver, både bønnens
nådegave og nådegaver til å dra i
gang gruppeaktivitet som utvider
menigheten som trosfelleskap, og
ikke bare flytter noen fra én gruppe til
en annen.

7. Diakonstilling

Gjennom givertjeneste bør en se
om det er mulig å ansette en diakon
fra neste sommer og ta tak i den
diakonale utfordring som både ligger
i kontakten med ulike lag og
foreninger, barn og ungdom som
faller utenfor, skape møtesteder i
lokalsamfunnet og andre oppgaver.
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Hva svarer mamma på det? Vet forresten
du hvem sitt hus det er?
Karmel ungdoms- og bedehus er et hus
med mange brukere.
Karmel er alle disse sitt hus. Altså er vi
mange som “eier” huset.
Så heldige vi er !! Det er jo et flott, stort
hus !!
Et hus med plass til mange mennesker
og mange ulike aktiviteter.

Alle som har hus vet at det krever en del
å holde alt ved like.
Ute og inne er det stadig noe som må
gjøres. Hus som ikke vedlikeholdes
forfaller, det vet vi også.
Karmel er et hus i god stand fordi mange
legger ned tid og krefter på å holde det
slik.

Er du eller kanskje noen av ungene dine
brukere, altså “medeier” av Karmel? Da
er dette en appell til deg om at også du
blir med og tar ditt ansvar for huset.

Hva kan jeg gjøre?

- holde orden, rydde mitt eget rot,
sope etter meg om jeg har “ruska”
litt til. (Dette var jo lett !! Kanskje var
det en selvfølge også?)

- støtte opp om Karmel sin basar
som alltid er i slutten av februar.
Basaren er en av Karmels hoved-
inntektskilder. Pengene som kom-
mer inn der skal være med å dekke
driftsutgiftene for et stort og vel-
brukt hus. Det er vel neppe noen
som har glemt vinterens strømkri-
se. Strømregningene er likevel “ba-
re” en del av mange utgiftsposter.
Altså: Jeg kan jo ta noen med meg
på basar når det igjen er tid for det!!

- stille til valg for styret. (Årsmøte
siste helg i januar.) “Husstyret” for
Karmel står for den daglige driften
av huset.  Her er det bruk for men-

nesker med mange ulike evner.
Noen tror at en som styremedlem
automatisk også må lede møter.
Dette er ikke tilfelle fordi det er en
egen komité for den delen av arbei-
det. Kanskje et styreverv hadde
vært noe for meg?

Karmel ungdoms- og bedehus er et
“aktivt” hus. Det er dagens styre veldig
glade og takknemlige for. Det er flott at
så mange fra hele menigheten får være
med på alle de ulike aktivitetene som
huset rommer.

Mamma, kim sitt hus e‘ Karmel?

Det er alle som bruker det sitt hus. Det
er alle mammer og papper sitt hus. Det
er vårt felles eie og dermed også vårt
felles ansvar!
Det er helt sikkert noe vi kan bidra med
for å holde huset vårt i god stand. La oss
ta utfordringen!!    (ÅO)

"Mamma, kim sitt hus e' Karmel?"

Studietur til Lundehaugen
Menighetsråd og stab var på studietur til Lundehaugen menighet i september. Lørdagen var avsatt til kurs
med Helge Standal som er prest i menigheten. Det ble særlig lagt vekt på visjon, gudstjenesten og
cellegrupper. På søndagen var det innholdsrik gudstjeneste med Lundehaugen menighet. Menighetsråd
og stab skal i felleskap arbeide videre med hvordan vi kan bruke noe av dette i vår menighet som et ledd
i prosjekt “Naturlig kirkevekst”.

Vår sokneprest Arne Haug (t.v.) og prest Helge
Standal i Lundehaugen menighet i Sandnes.

Deler av stab og menighetsråd fra Avaldsnes i
samtale med representanter fra Lundehaugen.
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Blad nr. 6-2003
11.nov.:    Kl.20.00: Red.møte
29.nov.:   Siste frist for stoff
17.des.:   I POSTEN

A V A L D S N E S
MENIGHETSBLAD

Prestens

Hjør
neArne Haug,

vår  sokneprest

Så er visitasen over. Det var noen
hektiske dager både for stab og andre
som sammen med dem skulle legge til
rette det praktiske – med lokaler og mat
og kaker og hva det nå var alt sammen.
Takk for innsatsen til dere alle – og ikke
minst til Tordis. Hun fløy som en skyttel
hele tida, slik at det og de var på plass
som skulle være der til enhver tid.

Før visitasen utarbeider soknepresten
en såkalt visitasmelding. Det er en
beskrivelse av utvikling og tendenser i
menigheten og dens arbeid siden sist.
Jeg lot de enkelte i staben beskrive det
arbeid de har ansvar for, og føyde det
inn. Arbeidet med denne meldingen
hører til det svært nyttige ved en visitas.
Vi skaffer oss en oversikt over det som
skjer.  Det er ikke lite. Det viste festen
på tirsdag kveld (14. okt; red.anm.).

Festen for alle de frivillige medarbeidere
var inkludert i visitasen i år. Over 180
kunne inviteres. Halvparten hadde
mulighet til å komme. På festen var det
biskopen som hadde oppgaven med å
takke dem for innsatsen. Her og nå gjør
jeg det, både til dere som var der og til
dere som ikke kunne komme: Hjertelige
takk for det du bidrar med inn i
fellesskapet i Avaldsnes menighet ved
de oppgaver du har tatt på deg! Det
skjer mye positivt og byggende i
Avaldsnes, også takket være deg.

Selv samlet jeg - blant annet - sammen
en del av det jeg har skrevet gjennom
årene i menighetsbladet, for å gi et
inntrykk av den grunnholdning som ligger
bak prestetjenesten i Avaldsnes siden
sist visitas - i 1992. Det var kjekt og
nyttig det også. Det slår meg at min
nådegave er å være hyrde og lærer – og
det er vel nettopp en vesentlig side ved

det å være prest.  Jeg ser hvor opptatt
jeg er av det grunnleggende i menig-
hetens liv, av basis for det som skjer, at
vi bygger på en klar forpliktelse på det
som er grunnlaget for en kristen kirke,
Guds ord slik det er gitt oss i Bibelen, lest
i lyset av apostlenes beskrivelse og lære
i Det nye testamentet.

Paulus skriver om menigheten: Dere er
bygd opp på apostlenes og profetenes
grunnvoll, men hjørnesteinen er
Kristus Jesus selv. Han holder hele
bygningen sammen, så den i Herren
vokser til et hellig tempel, og gjennom
ham blir også dere bygd opp til en
bolig for Gud i Ånden. Ef.  2, 20 - 22

Et annet sted skriver han: I kraft av den
nåde Gud har gitt meg, har jeg lagt
grunnvollen som en klok byggmester;
andre bygger videre på den. Men
enhver må se til hvordan han bygger.
1 Kor. 3, 10

Så var det nyttig og viktig å se det
sammen: Oversikten over alt som skjer
- og det som er grunnleggende for en
kristen kirke.

Nå har vi lagt visitasen bak oss Vi har
fått mye ros og mange gode råd fra
biskopen. Vi har fått del i hans
engasjement for at vi som menighet selv
bidrar med oppmuntring og arbeidskraft
for å bygge gode lokalsamfunn i
Avaldsnes.  Og så gjelder det – nå som
før – at det vi bygger som menighet, blir
bygget på det som alltid må være
grunnvollen.

arne

TANKER ETTER VISITASEN

Møter i Avaldsnes menighetsråd 2003:

3.desember kl.19.30.



10

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

Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

· Ung messe søndag 16.11. i kirken
kl. 11 med Voice of Joy. Det står
mer om den et annet sted.

· at 5. klassingene får hver sin bibel
søndagen etterpå (23.11. kl. 11),
og at 4-åringene får Barnebibelen
for de små ved familiegudstjen-
esten 1. søndag i advent.

Vi setter et merke ved
· at Vi over 60 har treff på

Karmel lørdag 6.12. kl. 15

· lysmesse 2. søndag i advent
kl. 19, og

· julekonsert(er) 3. søndag i
advent kl. 18. Det blir kanskje
to.

I påsken i år arrangerer Torvastad
menighet tur til Brasil, og inviterer
også interesserte avaldsnesbuer
med på følgende:
- besøke kjente turistmål i Rio
- bli kjent med den moderne

Brasília
- møte menighetene i Samam-

baia og Ceilândia
- bli med på handel på spennen-

de brasilianske markeder
- oppleve påskespill med over

1000 aktører + +

Guide er Anne Netland som i 6
år har vært misjonær i Brasil.

Analice og Aasmund Brekke blir
vertskap i Samambaia og
Ceilândia.

Er du interessert i å vite mer om
turen? Ta snarest kontakt med

Anne Netland: 52 82 09 16 /
Ingmar Areklett, 52 83 94 13.

Brasil (og Torvastad) kaller!

Søndag 16.11.03
23.s.e.pinse
Ung messe kl.11
Vik.prest Anne Netland
Kat. Sigrid Dysjeland
Nattverd
Voice of Joy
Offer til Norges KFUK/KFUM
Kirkekaffe

Søndag 23.11.03
Siste s. i kirkeåret
Gudstjeneste kl.11
Kateket Sigrid Dysjeland
5.klassingene får Bibel
Witness!!
Offer til Avaldsnes menighet

Søndag 30.11.03
Første s. i advent
Familigudstjeneste kl.11
Sokneprest Arne Haug
Dåp
Avaldsnes barnegospel
4-åringene får barnebibel
Offer til IKO

Søndag 07.12.03
2.s.i advent
Gudstjeneste kl.11
Menighetsprest Eldbjørg Andreassen
Nattverd
Keryx
Offer til Dronning Mauds minne

Søndag 07.12.03
2.s.i advent
Lysmesse kl.19
Kateket Sigrid Dysjeland
Konfirmantene
Testimonia
Offer til Strømmestiftelsen

Søndag 14.12.03
3.s.i advent
Gudstjeneste kl.11
Vikarprest Anne Netland
Dåp
Offer til menighetssarbeidet

Søndag 14.12.03
3.s. i advent
Julekonsert kl.18
Kollekt til sang- og musikkarbeidet i
menigheten

Søndag 21.12.03
4.s.i advent
Gudstjeneste kl.11

Vikarprest Anne Netland
Nattverd
Offer til Blå Kors Norge

Onsdag 24.12.03
Julaften
Gudstjeneste kl.15
Sokneprest Arne Haug
Avaldsnes kirkes barnekor
Avaldsnes og Håvik skolekorps
Offer til Kirkens Nødhjelp

Onsdag 24.12.03
Julaften
Gudstjeneste kl.16.30
Sokneprest Arne Haug
Offer til Kirkens Nødhjelp

Torsdag 25.12.03
Juledag
Høytidsgudstjeneste kl.12
Sokneprest Arne Haug
Dåp
Avaldsnes kirkekor
Offer til Den norske Sjømanns-
misjonen

Onsdag 31.12.03
Nyttårsaften
Gudstjeneste kl.23.15
Sokneprest Arne Haug
Offer til KRIK
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Familienytt:

     DØPTE

Utrolig, men sant: Tordis Irene
Hebnes har fylt 60 år!

Vi gratulerer Tordis hjerteligst med
vel overstått 60 årsdag, som var den
29. september og ønsker henne
mange aktive år både som menig-
hetens administrative leder og
ellers!

GRATULASJONER TIL VÅR ALLES AKTIVE TORDIS!!

14.09.03
Kjersti Sofie Hauge

21.09.03
Magnus Skjølingstad Grønås
Tobias Eiternes
Henrik Risvik Høie

05.10.03
Nicolai Sivertsen
Stian Persson Lie
Mathias Mehammer Kalleland

VIELSER

30.08.03
Jorun Kvithyll og Arild Hansen
Anna Torhild Saure og Per-Harald
Thomassen
Silje Glette og Kjetil Ek
Eli Synnøve Lilleskog og Rune
Tronstad

06.09.03
Siv Merete Strømme og Runar
Ingvaldsen
Linda Bang Jakobsen og Mihaly
Peter Duhonics

09.09.03
Inger Elin Bjørnsen og Morten
Storesund. Viet på Gran Canaria

20.09.03
Jorunn Engedal og Roald Skaatan

27.09.03
Lise Synnøve Vaage og Eivind
Birkeland

11.10.03
Ann Kristin Mannes og Arild
Frøkedal

DØDE

15.08.03
Magdalena Engedal

21.09.03
Martha Olene Bårdsen
(Pinsemenigheten i Visnes)

28.09.03
Haldis Elise Henriksen

30.09.03
Bjarne Ingar Harbak

03.10.03
Margit Dysjeland
(Metodistmenigheten i Stavanger)

05.10.03
Harald Hauge



Birgitte:
Min oppgave er å være voksen-
leder i en flott Testimoniagjeng.
Her er det mange positive og
flinke ungdommer. Det er lett å
arbeide sammen med styret og
musikalsk tror jeg vi kan nå langt.
Orkesteret, som er en helt ny
gjeng, begynner det virkelig å
svinge av!!
Jeg liker veldig godt å synge i
kor, så nå får jeg den gleden
samtidig som jeg kan gjøre en
jobb. Det er veldig kjekt å få
være med på noe en brenner
for. Birgitte har selv vært med i
Testimonia i seks år. Hun har
siden hun sluttet hele tiden vært
opptatt av hvordan det gikk med
koret. Nå er hun altså tilbake,
noen år eldre og  i en ny rolle,
men fremdeles like engasjert.

Arild:
Jeg er med som orkesterleder i
Testimonia. De sangene koret
lærer å synge av Johanna, skal jeg
lære orkesteret å akkompagnere.
Dette er en oppgave jeg tok på
meg med glede. Det er en glede å
være med fordi det er så mange
som vil noe. Johanna er en kjempe-
ressurs og svært entusiastisk.
Dette smitter over på hele koret.
Det er 7 musikere i bandet utenom
meg. 6 av disse var nye i høst!!
Dette gjorde min oppgave til en
stor utfordring, forventningene mine
var ikke så store, men jeg tok kraftig
feil !! Gjengen er en skikkelig
gladgjeng som jobber bra og ivrig
sammen. Jeg takker Gud for at
Testimonia er blitt det det nå er.
Det er mange å takke, men først og
fremst Gud !!

Johanna:
Min oppgave i Testimonia er å
lede korøvelsene. Jeg ønsker å
hjelpe ungdommene til å bli bedre
kjent med Jesus gjennom sangen.
Innholdet i tekstene er veldig viktig
for meg sånn at det kristne
budskapet skal komme godt fram.
Å være med i ungdomsarbeid er
noe jeg virkelig vil. Det å få være
med å drive kor har vært på toppen
av “ønskelista” mi, så det er ikke
tvil om at jeg stortrives i oppgaven!!
Inntrykket mitt av Testimonia er at
det er en gjeng med flotte ung-
dommer. De vil mer enn å synge.
De vil opphøye Gud med sangen.
De vil se mer av Gud. Det er
fantastisk å se så mange kjekke
gutter og jenter som med sang og
spill er med på å tilbe Gud. Det tar
helt av!!

Vi har spurt 3 nye testimonia-ledere om deres oppgaver i koret. Dette er hva (fra venstre) Birgitte Tyse
Klæhaug, Arild Gismervik og Johanna Hilbig svarte:

DE RULER TESTIMONIA!


