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1. rekke fra venstre: 
Kari Møller-Nilsen, Liv Sævik, Karen Sommersten, Doris Tjøsvoll, Ingrid Carr, Bjørg 
Østevik, Judith Haave Karlsen. 
2. rekke fra venstre: 
Sven Bygnes, prost Per A. Nordbø, Hildur Skår, Osvald Velde, Henny Mikkelsen, 
Arnold Pettersen, Astrid Jakobsen, Einar Edvardsen, Birgit Hansen, Bodil Hemnes, 
Kåre I. Paulsen, Kjell Netland, Astrid Grindhaug. 

ÅRETS 50 ÅRS  
KONFIRMANTER

På side 3 kan du se om du kjenner dem igjen på originalbildet
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A1 GRAFISK KARMØY
TRYKK:

AVALDSNES MENIGHET
MENIGHETSKONTORET

Adresse: Karmel, Postboks 29
4299 Avaldsnes. 

Telefon:  52 84 21 55
                 Telefaks: 52 84 37 02
E-post: avaldsnes@karmoykirken.no

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

SOKNEPREST
REDAKSJONEN

Odd Johan W. Olsen  52 84 28 19
Åse Elise Osmundsen  52 84 39 39
Alf Roald Hansen   52 85 19 38
Kåre Vold      52 84 26 56
Anne Netland  52 82 09 16

KASSERER
 Anne Marie Netland, 

Visnesgarden 10, 4262 Avaldsnes
Bankgiro: 3340.61.00818

AVALDSNES MENIGHETSBLAD

Anne Storstein Haug
E-post: annehaug@loxinfo.co.th

MISJONÆRER

Martha L. Medhaug
Telefon: 52 85 71 85

E-post: kirkevergen@karmoykirken.no

KIRKEVERGE

Else Marie Steinkopf Hjelmås
Telefon privat: 52 84 20 69

MENIGHETSRÅD

BARNE OG UNGDOMSARBEIDER
OG KIRKETJENER

Øyvind Grinde
Telefon redskapshus: 52 84 22 59

ARBEIDSLEDER

KONTORADMINISTRASJON

Administrativ leder:
Tordis Irene Hebnes

Telefon privat: 52 84 27 57
Mobiltelefon; 97618695

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

FUNGERENDE SOKNEPREST

  Anne Netland
Telefon privat: 52 82 09 16
Mobiltelefon: 9848 04 92

Inger Johanne Stakkestad
Telefon privat: 52 83 09 93

ndakten

Denne stillingen er for tiden ubesatt 

FREMTID OG HÅP
Det er naturlig at mange mennesker i verden i dag spør seg om det finnes et håp for fremtiden.  Mange mennesker har det på 
ingen måte så godt materielt sett som oss i den vestlige verden. Også for oss i vårt land, verdens beste land å bo i, er det naturlig 
å se fremover.  Hva med vår fremtid?  Det er der vi skal tilbringe resten av livet vårt.  Hva med oss og våre barn og barnebarn, 
hva med vennene våre og naboene våre?  Hvordan skal fremtiden bli?
Spørsmålene kommer til oss alle.  Og det er i aller høyeste grad viktig at vi bryr oss.  Vi skal bry oss for å gi vårt bidrag til at 
fremtiden blir god for oss og alle mennesker.  Hele Guds ord oppfordrer oss til det.  ”Gjør godt mot alle mennesker” og ”hold 
fred med hverandre” kan vi bl.a. lese i Bibelen.  Dette kan være to stikkord til ettertanke i kvardagen vår. 
Så opplever vi til tider at det kan se håpløst ut for fremtiden vår.  Det skal ikke alltid så dramatiske hendelser til heller for at den 
følelsen kan komme.  Da er min erfaring at det godt å ha et sikkert fundament for livet.  
I Det gamle testamentet leser vi mange steder at jødefolket var i vansker.  De var presset på så mange måter, og sannelig ble de 
kjent med problemer!  Men hele tiden hadde de Gud som fundament.  Det hendte likevel at de ikke så dette selv, og det hendte at 
de ville bygge på andre fundamenter enn det Gud representerte.  Men Herren hadde omsorg for sitt folk uansett!  
Det må ha vært spesielt å være bortført til Babylonia.  Og det må i fangenskapet ha vært spesielt å få hilsen gjennom profeten 
Jeremias : ”For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.  Jeg vil gi dere 
fremtid og håp.”
Denne freds-, fremtids- og håpshilsen skal vi også få ta til oss.  Gud vil ha noe med oss å gjøre.  Gud søker oss og vil være det 
fundament vi skal få bygge livet vårt på.  Og håpet vårt står fast på den sannhet at Gud sendte sin egen sønn ikke for å dømme 
verden, men for å frelse verden.  Gud har gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.  Dette skal få være ditt 
og mitt fundament i kvardagen!

Alf Roald Hansen har skrevet 
andakten denne gangen
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50-ÅRS KONFIRMANTFEST 16.OKTOBER 2005
Søndag 16.oktober var det 50-årsjubilantene sin dag i Olavskirken. Da var det 19 konfirmanter som kom til gudstjeneste, og ble 
behørig presentert for menigheten av prost Per A. Nordbø Han leste også opp navnene på de av konfirmantene som var gått bort. 
Vi tror ikke vi tar mye feil når vi antar at sommerfuglene i magen på konfirmantene var nesten like mange denne søndagen som 
for 50 år siden! Etter gudstjenesten var de – sammen med ektefeller - invitert til Karmel bedehus, hvor middagen ble servert på 
festdekkede bord. Kristian H. Utvik fra menighetsrådet ledet den samlingen, og praten gikk livlig rundt bordene.
Jubilantene ga uttrykk for at dette var et nytt, godt konfirmantminne å ta med seg!

Hellesfjord, Haakon Visnes 
Nilsen, Harry Gunnar Visnes 
Thorvaldsen, Sven Magne Visnes 
Velde, Osvald Kristian Visnes 
Pettersen, Arnold Visnes 
Hinderaker, Sigurd (Hansen) Hinderaker 
Netland, Kjell Schjeldrup Hinderaker 
Skeisvoll, Magnus Alfred Dalen 
Langaker, Kjell Dagfinn Velde 
Vikene, Elias Magne Stensvad Vikene 
Paulsen, Kåre Ingleif Fiskå 
Blikra, Ingvar Fiskå 
Leknes, Harald Nils Fiskå 
Engedal, Lars Severin Fiskå 
Dahl, Leif Karstein Kolstø 
Olsen, Dagfinn Kolstø 
Bygnes, Jakob Martin Bygnes 
Bygnes, Sven Johan Bygnes 
Leirvåg, Ole Karstein Leirvåg 
Edvardsen, Einar Leirvåg 
Eriksen, Torodd Våga 
Myklebust, Alf Hugo Myklebust 
Solberg, John Frank Myge 
Sandvik, Alf Herman Vormedal 
Fylkesnes, Karine Reidunn Visnes 
Hansen, Bergit Visnes 
Johannessen, Dores Jonny Visnes 

Kristiansen, Else Visnes 
Sørvaag, Ingrid Utvik 
Forssell, Lillian Skeie 
Hillesland, Astrid Skeie 
Velde, Johanne Laurense Skeie
Alme, Bodil S. Velde
Halsteindal, Berit S. Velde
Hægland, Hildur Fiskå
Fiskåen, Astrid Margrete Fiskå
Thorbjørnsen, Liv Sylvia Fiskå
Østevig, Agnes Marie Austevik
Kvilhaug, Klara Judith Vorrå
Haaland, Klara Håland
Bygnes, Bjørg Bygnes
Lindø, Ester Vormedal
Danielsen, Marit Elisabeth Myge
Thuestad, Kari Røyksund
Svendsen, Ingebjørg S. Røyksund
Holgersen, Berta Oline Leirvåg
Kristffersen, Henny Kristine Fosen 
Harkestad, Marit Røyksund
Wågen, Nils Kjell Visnes 

KONFIRMANTER I AVALDSNES 
02.10.1955

PÅMELDTE TIL 
FESTEN:
Bjørg Østevik,  
Kåre Ingleiv 
Paulsen,Judith 
Haave Karlsen, 
Arnold Pettersen, 
Karen Sommer-
sten, Liv Sævik, 
Astrid Grindhaug, 
Astrid Jacobsen, 
Kari Møller-Nilsen, 
Einar Edvardsen, 
Osvald Velde, 
Bodil Hemnes, 
Henny Mikkelsen, 
Ingrid Carr, Bergit 
Hansen, Laurentse 
Ferkingstad, Kjell  
Schjelderup Net-
land, Sven Bygnes, 
Hildur Skår, Doris 
Tjøsvoll

Av Kristian Hausken Utvik
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Karmel BedehusHåvik Bedehus  Visnes Bedehus
Faste møter hver 1, 3 og 4 onsdag i
 måneden kl.19.30.
Nov.09: Samemisjonen kl.19.30
Søndagskole hver søndag kl.11.00

Bedehuskretsene informerer

    Kvalavåg Bedehus

Nov.06. Takkefest på Karmel 
Nov.13. Blå Kors, Diviloftet       kl.19.30
Nov.27. Adventsmøte ved NMS kl.18.00 
Des.03. Vi over 60 treff          kl.15.00
Des.27. Juletrefest          kl.17.00   
 

            Faste onsdagsmøter kl.19.30

- notiser - smånytt - annonseringer - 

Møtedatoer for Menighet-
srådet:
14.september., 19.oktober, 

30.november

Nov.10. Indre Sjøm.misjon  kl.19.30
Nov.17. Karmsund ABR   kl.19.30
Nov.24. Møte v/Arne Haug  kl.19.30
Des.01. Sjømannsmisjonen  kl.19.30
Des.08. NMS    kl.19.30
Des.15. Møte med grøt      kl.19.30

Uttrykket «fest & basar» passer godt 
på arrangementet Avaldsnes og Håvik 
KFUK-KFUM står for i Håvikhallen 
hver høst. Det er i utgangspunktet en 
basar, men med så mye folk, mat og 
program, kan det likegodt kalles en fest. 
For når Avaldsnes Barnegospel stiller 
med begge sine grupper, Witness!! er på 
plass og Testimonia trør til, da blir det 
liv. Speidere av begge kjønn og i alle 
aldere var også hjertelig tilstede.

Barn og unge i alle underavdelingene 
var med på å selge lodd i ukene før ba-
saren, og det ble solgt for imponerende  
kr. 41.025,- i forhåndssalget: Da utgif-
tene var trukket fra, kom det tilsammen 
inn nærmere kr. 60.000,- på basaren.

Styret i Avaldsnes og Håvik KFUK-
KFUM takker alle loddselgere, kake-
bakere, de som bidro med gevinster og 
alle andre som gjorde basaren til en fest.

Nytt om prost og prest
Fra nyttår av blir Karmøy eget prosti, og 
prosten skal ha sete på Avaldsnes. Den 
nyopprettede prostestillingen er utlyst, og 
søknadsfristen gikk ut den 28. oktober. 
Med denne stillingen følger tjenestebolig 
på Avaldsnes som vil stå ferdig tidlig i 
2007.
Det som tidligere var soknepreststillingen 
i Avaldsnes, blir også lyst ut i disse dager. 
Etter den nye tjenesteordningen, vil denne 
stillingen nå kalles prostiprest. Det er 
likevel Avaldsnes menighet som fortsatt 
blir hovedansvaret for den presten som 
ansettes i denne stillingen. Anne Netland 
vil fortsette som fungerende sokneprest in-
ntil det tiltrer fast prest engang utpå våren.

FEST & BASARAv Anne Netland

"For når Avaldsnes Barnegospel stiller med begge sine grupper, 
Witness!! er på plass og Testimonia trør til, da blir det liv."

Nå igjen?

Ja, vi må nok det, skal vi 
klare å utgi noen nummer til 
av menighetsbladet. Vi ber 
altså om din støtte til den 
frivillige kontingenten ved 
å legge inn en giroblankett i 
dette bladet.
Redaksjonen ønsker å si det 
på denne måten: For hver 
giro som blir brukt, så øker 
sjansen for at bladet fortsatt 
kan lages og sendes ut til 
alle i vår menighet!
Takk for din støtte!

Be for søndagsskolene i menigheten vår, og for kretsstyret 
og søndagsskolekonsulenten.
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- notiser - smånytt - annonseringer - 

	 Vi	Gratulerer!

Vi gir ei rose til...

 

For hennes betydelige innsats på mange 
områder i menigheten vår gjennom 
mange år; mange år som frivillig klokker, 
medlem av menighetsrådet og for tiden 
leder av samme råd og medlem av ung-
doms- og undervisningsutvalget; for å ha 
nevnt noe!  Takk for innsatsen så langt, 
lykke til videre og takk for du er den du 
er !

ELSE MARIE STEINKOPF HJELMÅS  

Søndag 13. nov. kl. 19.30:  En flott 
konsert med saksofon og orgel. Det er 
den danske duoen Randi E. Mortensen, 
orgel og Michael H. Lund, saksofon 
som gir konsert i kirken vår. Konserten 
er en del av en større nordisk turné, 
hvor de gir i alt 13 konserter i små 
landsbykirker til domkirker i Danmark, 
Norge og Sverige. De vil spille musikk 
av bl.a. J.P.E. Hartman, Carl Nielsen 
og svenske folketoner. De betrakter det 
som en vesentlig oppgave og utfordring 
å presentere den tradisjonelle kirke-
musikk på en ny og inkluderende måte.
Randi E. Mortensen er organistassistent 
i Odense Domkirke, Kirkemusikalsk 
Diplomeksamen fra det Jydske Musik-
konservatorium. Hum har deltatt i 
diverse mesterkurs og har medvirket 
konsertopptak av ny dansk musikk til 
dansk radio.
Michael H. Lund har også diplomeksa-
men fra det Jydske Musikkonservatori-
um. Han arbeider som assistent i Århus 
og Ålborg Symfoniorkestre og medvir-
ket ved konserter i radio og TV.
Søndag 27.nov. kl. 20.00: Oratoriet 
MESSIAS  av G.F. HÄNDEL
Kirkekorene i Sand og Sauda og Av-
aldsnes + enkeltsangere framfører 
deler av Händels Messias med solister 
og musikere fra Stavanger symfo-

niorkester. Det blir den 4 konserten som 
holdes i den forbindelse.  20 nov. i Sand og 
Sauda og 27. nov. i Ølen og Avaldsnes. Dir-
igent er Goss ten Napel. Det er han som har 
dirigert de berømte konsertene med Johan-
nespasjonen i Hylen kraftstasjon,  Suldal.
 Det er første gang at oratoriet Messias blir 
framført i Avaldsnes, så benytt anledningen 
og kom på konserten.

AVALDSNES KIRKES BARNEKOR
Koret har tatt en pause p.g.a. for få deltagere. Dermed er en 32 års tradisjon brutt. Det var Gunnhild Ferkingstad som startet 
Avaldsnes jentekor i 1973  og  organist Palmer Vistnes overtok koret høsten 1978 og har dirigert det siden. Da Avalsnes kirkes 
guttekor gikk inn i jentekoret, endret koret navnet til Avaldsnes kirkes barnekor. Koret var opp i 73 medlemmer fordelt på 2 
grupper på det meste og har hatt mange fine oppgaver. Deltatt på Rikskirkesang fest, lokale kirkesangfester, seminarer, sunget 
på utallige gudstjenester og konserter. Det har ikke vært en julaftens gudstjeneste hvor koret ikke var med. Hvert år hadde koret 
minst en overnattinstur på en eller 2 netter. Slutten på 80tallet sang koret inn en kasett. Det har vært veldig fint å ha barnekoret 
i så mange år. Jeg er blitt kjent med mange gutter og jenter opp igjennom årene.  Barna til noen av de første medlemmene har 
også vært med i koret.
Palmer

Fredag 16. november kl. 20.30: Jule-
konsert med sopranen Marianne Juvik 
Sæbø og Keryx

KONSERTER I OLAVSKIRKEN

 Palmer

Randi E. Mortensen og Michael H. Lund
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Retreat” i Assisi i september – hva 
vil det si? Kanskje vi kan svare med 
Frans av Assisis motto:” Pax et bo-
num” – ”fred og alt godt”. Dette fikk 19 
stykker ( 
17 kvinner og 2 menn, de fleste fra Nor-
heim og Avaldsnes menigheter), nyte i 
fem dager i september i år. Vi bodde på 
et kloster sentralt i byen, og 
her fikk vi i god økumenisk ånd delta i 
nonnenes morgenmesse. Dagene ble 
fylt av tekstmeditasjon og trosvandring-
er i stillhet,  delerunder og 
sosialt samvær om kveldene. Et 
høydepunkt på dagens program var å bli 
vekket av vakker sang hver morgen av 
våre to glimrende turledere, prestene 
Eldbjørg og Anne! Noen lurer kanskje 
på om et ”halvtaust” retreat var 
vanskelig? 
Nei, det å være stille sammen (fram til 
kl. 16.30) under måltider og vandringer 
var fint, kanskje også rett og slett be-
friende. Målet for dagene var å ta tid til 
seg selv – og komme avsides med Jesus. 
”Pax et bonum”…
Anbefales på det varmeste! 
 
 
 

”PAX ET BONUM” I ASSISI
Av Sissel Andsnes      Foto:Kåre Vold   

Assisi

Stille vandring mot domkirkenKveldskos. Fra venstre Gunvor Tyse, Sissel 
Andsnes, Gro Steensnæs Håvåg og 
Else Marie Hjelmås

A-laget til Avaldsnes var i år nyop-
prykket i 3. divisjon. Og sist helg vant 
laget 4-2 over Skjold i Grinde og berget 
dermed plassen i divisjonen. Laget ble 
nr. 9 av 12 lag. Det betyr at bygdas 
fotball A-lag fortsatt skal spille i 3. di-
visjon. 
I år har det vært masse folk og stor 
stemning på lagets hjemmekamper på 
det flotte anlegget vårt her på Avald-
snes. Ja, nesten som vi som har levd en 
stud får assiasjoner til 60-70 tallet da 
laget samlet opp mot 1000 tilskuere på 
gamle Skeiebanen, og spillerne var de 
store heltene i bygda. 
 
Laget består av mange unge gutter fra 
Avaldsnesbygda. I de senere år har det 
vært gjennomført et generasjonsskifte, 
og i kampen mot Skjold var ikke min-

dre enn fem 16 åringer i aksjon på banen. Og for alle de små fotballspill-
erne i bygda, og oss andre, er det flott å ha et A-lag  høyest mulig i divis-
jonssystemet. Det betyr mye for entusiasmen både i idrettslaget og bygda. 
Takk for en flott sesong gutter! 
 
 

Godt gjort - Avaldsnes!Norvald A. Kaldheim/Kristian Hausken Utvik 
 

Av
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I stiv kuling var de klar for høstens fis-
ketur.  Seks – syv båter lå klar da spei-
derne kom i full-lastede biler .  Godt 
utstyrt og godt kledd var de og med redn-
ingsvestene på plass.  ”Og så har dere 
fiskestenger alle - ?”  ”Ja,” fikk vi til svar 
”de e farane våres det.”
Godt humør og båtene i full fart, 
heldigvis holdt regnet seg vekke; bøn-
nhørelse - ?  Og for de som lot stang være 
stang, så beit ”han” best på snøret til 
Olav!  Og blei det for kaldt, var det godt 
å krype inn i styrehuset.
Fangsten blei 7 makrell og 1 sei, men det 
viktigste var at det hadde vært en kjekk 
tur!  Velkommen igjen!

SPEIDERNE PÅ FISKETUR.
Av  Karin Kvalevåg 

Mange valgmuligheter for konfirmantene 
 
 
Dette året har vi 55 konfirmanter. Altså et 
litt mindre kull enn i fjor. 
Likevel har årets konfirmanter hatt større 
valgmulighet når det gjelder 
grupper enn tidligere år. De er fordelt på 
følgende grupper: Testimonia - 
Krik - Speider - Klubb og Undervisning-
skonfirmanter. 
 
Krik-opplegget er helt annerledes dette 
året. Vi lar “Bibel og Aktivitet” 
gå hånd i hånd. Vi følger i store trekk 
Georg Breivik si nye bok : “ 
Krik-konfirmanten. Idrett og bevegelse 
som metode”. Vi holder til i 
gymsalen på Bø. Hver samling har sitt 
tema ut fra konfirmantplanen, og vi har 
aktiviteter som understreker/ illustrerer 
tema. Inn i mellom aktivitetene 
setter vi oss på gulvet, leser i bibelen og 
snakker om tema. Den siste 
halvtimen tar jeg konfirmantene med meg 
i et klasserom for å oppsummere og 
utdype tema. Dette opplegget hadde ikke 
gått hvis jeg ikke hadde hatt med 
meg to gode medhjelpere : Kåre Vold og 
Torstein Breivik. De hjelper meg med 
de sportslige aktivitetene. Til nå har dette 
opplegget fungert kjempebra !! 
 
Speiderkonfirmant er et helt nytt tilbud. 
Det meldte seg en del gutter til dette op-
plegget. Takk til guttespeiderlederne som 
har vært sporty og vært med å realisere 

dette, og til Toralv Utvik som har 
vært villig til å ha egne samlinger 
med konfirmantene der de tar spei-
derkonfirmantmerke. 
 
Det er to gutter som er klubbkon-
firmanter, også det er et nytt alternativ 
dette året. Ved siden av at de hjelper 
litt til på klubbkveldene, har jeg noen 
egne samlinger med dem. Der finner 
vi ut hva de praktisk kan hjelpe 
til med i klubben. 
 
Siden klubb - og speiderkonfirmanter 
ikke er så veldig mange til sammen, 
har jeg 
undervisningen med dem samlet som 
en gruppe. 

 
Av Sigrid Dysjeland

 
Testimonia - og undervisningskon-
firmantene er omtrent like store 
grupper som før, 
og opplegget ser ut til å fungere 
bra fortsatt. 
 
Det blir spennende å evaluere dette 
opplegget når konfirmantåret er 
omme! 
 
Takk til alle medarbeidere / ledere 
i de enkelte gruppene! Dere gjør en 
fantastisk jobb!! Så vil jeg opp-
fordre hele menigheten til å be for 
årets konfirmanter! 
 
Til alle konfirmantforeldre: 
Husk foreldremøte på Karmel 
onsdag  16. november kl.20.00

Orienteringsløp   

Sigrid informerer lydhøre KRIK-onfirmanter.
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PrestensI TENKEBOKSEN
Grunn til: Bekymring

Vi spør oss om og om igjen hva som er årsaken til de lave besøkstall  i kirke, bedehus og  kristent foreningsliv ellers. Hva er det som 
gjør at folk holder seg borte,  hva er det som gjør at tilnærmelser mot Guds ord er uinteressant? 
Et av svarene fant jeg ut etter en "gallup" blant prester i Oslo.  Der kunne 15 av 19 prester i den norske kirke fortelle at de ikke 
trodde på helvete!
De tror altså ikke på en fortapelse, at det er sant det som Jesus sier i Matteus 25,41: Da skal han si til dem som står ved hans ven-
stre side: Gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild, som er beredt  djevelen og hans engler! 
Kan  helvete beskrives bedre?

Med andre ord - da er det vel heller ikke behov for noen frelse? Da var det vel ikke noen vits i at Gud sendte sin Sønn til jorden for 
nettopp å frelse?
Da er det vel heller ingen konsekvenser i det å ikke tro, ikke få forlatelse for sin synd, ja da er det vel  ikke noe som er synd?

Denne undersøkelsen syntes også vår lokale avis var interessant, og tok en tur på byen og spurte tilfeldig forbipaserende om hva de 
mente om dette.
Svaret ga seg selv - det var kun en som mente at det var to utganger på vårt liv.  Det var to svar jeg la spesielt merke til. Det var at    
" vi har jo en rettferdig  og kjærlig Gud som aldri vil sende noen i fortapelse"
Hva er da meningen med evangeliet?
Det andre svaret var et typisk menneskefornuftig svar: " Er man død vil man heller ikke kjenne noe, hverken himmel eller helvete"

Hvorfor søker så få kirke og bedehus?  Hvorfor skal de det, når til og med prestene - Guds arbeidere og lærere her på jord - kan for-
telle at det finnes ikke noe fortapelse - det er ikke behov for syndsbekjennelse og Guds tilgivelse. Hvorfor er det da så om å gjøre å 
omvende seg - bli en kristen?
Skal denne holdningen bre seg utover i våre menigheter? I Oslo sies det jo at de er veiledende i moral og etikk, og at resten av lan-
det kommer sakte men sikkert sigende etter. Kjære leser: De leder oss like inn i - ja nettopp - helvete, og vi må passe oss så vi  ikke 
følger med på ferden! 
 "For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig"  Markus 
13,22.

Odd Johan

"Hold opp med det tullet!" Tullet var 
at vi som hadde skolefri hadde jobb 
i potetene, som vi sa, og dette var 
siste dagen, og vi moret oss med å 
kaste småpoteter på hverandre.  Når 
vi trodde at oppdragsgiveren - bonden 
- ikke så oss....
I min skoletid kalte vi høstferien for 
potetefri. Det var da potetene skulle 
i hus, og kanskje var det nettopp på 
grunn av dette at det var skolefri på den 
tiden.  Vi såg frem til dette, for det var 
jo penger å tjene, ja opptil 10 kroner 
dagen, forstås! Og det inkludert kost. 
En kost som var dagens høydepunkt, 
med hjemmelaget brød, hjemmelaget 
smør - og allslag godt til.
Men det var lange arbeidsdager, syntes 
vi da. Det kan virke kjedelig å ligge på 
knærne og plukke poteter en lang dag, 
men det var det altså ikke, i allefall 

ikke før uken var omme. For det var ikke 
bare å plukke, potetene skulle sorteres i 
to, og det hendte i tre -forskjellige kate-
gorier; store poteter, halvstore poteter, og 
små poteter.  Vi hadde tre bøtter hver som 
vi la potetene oppi, og tømte de i bondens 
kjerre når bøttene var fulle. Det var et 
kjærkommet øyeblikk; å få rette ryggen 
og strekke litt på bena. Det var da vi så 
vårt snitt til å sende en småpotet i baken 
til kameraten, på kne foran sine bøtter...
Vi hadde også en uskreven konkurranse 
om hvem som fant den mest fantaisfulle 
poteten. Avlang, "firkantet", bøyd eller 
lignet på noe. Og den som alltid var en 
soleklar vinner var den som fant en potet 
som lignet på læreren. Skulle bare man-
gle!
Og det store høydepunktet var selvsagt 
lønnutbetaling, 30 kroner - 40 kroner 
- 50 kroner, alt etter hvor mange dager 

vi hadde jobbet. Vi følte vi eide hele 
verden!

Men tidene endrer seg; i dag plukker 
man sand ut av øynene - på en strand et 
godt stykke sør for Karmøy .. og spiser 
chips...

Odd Johan

Høstferie for noen år siden
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Prestens

Hjørne

I dag er det TV-innsamling, og ord som 
trafficing og fistula  trenger seg inn i vårt 
norske vokabular. Vi hører grusomme 
historier om unge russiske jenter som 
blir lurt inn i prostitusjon og fangeskap i 
Skandinavia. Det de trodde skulle bli en 
luksustilværelse i et land de bare tidligere 
hadde drømt om, viste seg å bli et liv i 
vold, fornedrelse og fangenskap. Vi hører 
også om etiopiske småjenter som blir 
giftet bort, blir gravide og får hele under-
livet sprengt under fødslene. De stinker 
og utstøtes, og vi kjenner hjertet vri seg i 
medfølelse når vi ser de tomme og triste 
blikkene.

Petter Stordalen har vært i Etiopia og 
blitt feminist. Bertine Zetlitz synger 
sterke låter om vold. TV-Norge sitter 
klistret og ser at millionene strømmer 
inn. Mange av de prosjektene som får 
støtte fra årets TV-aksjon, er KFUK og 
KFUM prosjekter rundt om i verden. Det 
er flott. Givergleden er stor. Over kr 30,- i 
snitt pr. nordmann. Vold mot kvinner vil 
vi ikke ha noe av!

Så hører vi samtidig at 1 av 3 kvinner 
utsttes for vold på verdensbasis, mens 
i Norge er det bare 1 av 4. BARE 1 av 
4! Det er jo et svimlende høyt tall. Kil-
lengren prøver å moderere denne states-
tikken, men tallene kan likevel ikke bare 
ha blitt tatt ut av løse luften.

Hvilket samfunn er det vi er en del av 
når kanskje  25% av kvinnene utsettes 
for vold? Hvilke holdninger omgir oss 
med? Hva har gått galt? Hvem er disse 
mennene?

For et år siden var jeg med som tolk på 
en studietur i regi av Kirkens Nødhjelp. 
Vi besøkte bl.a organisasjoner i Brasil 

som jobbet med menneskehandel-prob-
lematikk. I havnebyen Natal stod horene 
tett som hagl utenfor barer og utesteder. 
Jeg tenkte: ”Hvordan ser en sex-turist ut? 
Er det feite gamle menn  på desperat jakt? 
Er det unge gutter som ønsker å miste 
jomfrudommen? Eller kan det være hvem 
som helst?” Jeg ble sjokkert da jeg leste 
følgende i reisehåndboka mi: ”Prostitus-
jon er langt mer utbredt enn i Skandina-
via og er vel også mer sosialt akseptert...
Kjøpesex fås i alle prisklasser, fra om-
kring kr. 50,- og oppover, men turistene 
bør for kvalitetens og sikkerhetens skyld 
holde seg til den pene enden av skalaen 
der en natt koster fra min. 40-50 dollar 
og opp til 200...”. 
(Politikens reisehåndbøker. Turen går til 
Brasilien. Kjøpt på Ark i Norge)

Når en ”seriøs” reisehåndbok kan skive 
noe slikt, begynner jeg å lure. Er det jeg 
eller de, som beskriver sexhandel som 
like naturlig som det å huske og bruke 
solfaktor når du er på stranda, -er det jeg 
eller de som er helt på viddene?

Pengeinnsamlingen er viktig, men jam-
men har vi godt av den massive informas-
jonen og holdningene som vi blir utfor-
dret på i kjølvannet av en slik aksjon.

Gud signe NRK!

Anne Netland
Fung.spr.

Tlf. 52 84 55 80 • AVALDSNES
ÅPENT: 07.00 - 23.00

Tlf. 52 84 22 55 • www.bildeler.net

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

Telefon 52 84 86 86 • post@karmtrykk.rl.no

Avd.leder: Sigurd Jihan Mevik
Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52

Informasjon og priser: www.imi-begravelsesbyra.no
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Gudstjenesteliste

VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD

Du er velkommen til

BØNN
i krypten kl.10.45

før hver gudstjeneste

Søndag 13.11.05
26.s.e.pinse
”En annerledes gudstjeneste” på Karmel 
kl.17
Vikar
Nattverd
Offer til  søndagsskolekretsen
Kirkekaffe

Søndag 20.11.05
Siste søndag i kirkeåret
Ung messe kl.11
Fung.spr. Anne Netland
Nattverd 
Testimonia
Offer til K/M- prosjekt

Søndag 27.11.05
1.s.i advent
Familiegudstjeneste kl.11
Fung.spr. Anne Netland
Kat. Sigrid Dysjeland
Dåp
Avaldsnes barnegospel
Utdeling av Bibel til 4-åringene
Kirkekaffe

Søndag 04.12.05
2.s.i advent
Lysmesse kl.19.30
Fung.spr. Anne Netland
Kat. Sigrid Dysjeland
Konfirmantene
Testimonia
Offer til Strømmestiftelsen

Søndag 11.12.05
3.s.i advent
Gudstjeneste kl.11
Fung.spr. Anne Netland
Nattverd
Keryx
Offer til Høgskolen Dronning Mauds 
Minne

Søndag 18.12.05
4.s.i advent
Gudstjeneste kl.11
Vikar
Dåp
Offer til menighetsarbeidet i Avald-
snes 

VALGRESULTAT

HUSK KIRKESKYSS
TELEFON
52 84 22 17

RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

 
Valgresultatet ble: 
Arnalug Vistnes 146 stemmer 
Kåre Vold 130 stemmer 
Else Marie Steinkopf Hjelmås 123 
stemmer 
Kristian H. Utvik 121 stemmer 
Toralf Utvik 120 stemmer 
Liv Olen Skorpe Sjøen 116 stemmer 
Gro Torunn Hetland Utvik 114 stem-
mer 
Kjell Bårdsen 109 stemmer 
 
 
 

 
9 oktober ble menighetsrådsvalget avholdt i 
Avaldsnes Kirke. 
Det skulle velges 8 medlemmer og 5 varam-
edlemmer. Over 100 personer var 
blitt forespurt i et omfattende arbeid for 
å skaffe nok kandidater til listen. Valg-
komiteen forsøkte å få en jevn geografisk og 
aldersmessig fordeling. Det har vært svært 
vanskelig å få unge kandidater til å stille 
til valg. Det som er svært uvanlig var at så 
mange av de som satt i forrige menighetsråd 
sa seg villig til gjenvalg. Det har ført til at vi 
har fått en solid overlapping av erfaring fra 
det gamle til det nye menighetstrådet.

     Menighetsrådsvalget 2005 

Be for menighetsrådet!

Varamedlemmer: 
Anne Jorunn Amdal 95 stem-
mer 
Reidun Fevang 77 stemmer 
Hilde Solli 74 stemmer 
Nils Johannes Bowitz Øygar-
den 61 stemmer 
Stanley Skeie 53 stemmer 
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Familienytt:

DØPTE

18.09.05
Marielle Aksland Simonsen
Emilie Sverresvold Simonsen
André Halvorsen Eide
01.10.05
Yanjia Sofie Trædal
09.10.05
Ingrid Vaage
Sandra Gunderstad Bua
Iver Solheim Stranden
Ullrikke Håkonsen
Ingeborg Bruås Eriksen
Dorthea Josephine Bruås Tuffentsammer
16.10.05
Jonas Hebnes
Mathias Hebnes
Eline Kvalevaag
23.10.05
Nicolay Aasen
Mathilde Matland Stensen
Emilie Nordstrand

VIELSER

03.09.05
Janne Valeur og Åge Grinde
Trine Sørbø og Sveinung Hustoft

10.09.05
Laila Tjøsvoll og Jan Einar Jørgensen

17.09.05
Heidi Renate Vikshåland og Hans 
Christian Lande

24.09.05
Marit Hauso og Jone Døvik

01.10.05
Monica Mannes og Bengt Haugland
Anne Solveig Clausen og Rune Dalen

FORBØNN FOR BORGERLIG 
INNGÅTT EKTESKAP

30.09.05
Anne Hilde Tollaksen og  
John Olav Skeie

DØDE

03.10.05 Olaf Røthing Nilsen f. 
04.12.18

MENIGHETSRÅDET
Det nye menighetsrådet er konstituert med følgende resultat:

Leder Kåre Vold 
Nestleder: Else Marie Hjelmås 

Repr. til fellesråd: Kjell Bårdsen 
Vararepr. til fellesråd: Kristian Utvik 

 

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00
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Vorre og Austevik misjonsforening. 
har hatt 125 års jubileum, og det ble 
feiret med fin fest på Håvik bedehus 
søndag 18. september.
Formann kunne ønske ca. 70 misjons-
venner velkommen.
Leif Bådsvik hadde forfattet og leste en 
flott prolog over arbeidet som er og har 
blitt lagt ned, av flittige kvinner med 
nål og tråd, for å nå våre søstre og brø-
dre med evangeliet. 
Flott sang av Keryx i to avdelinger. 
Per Tjøstheim var festens taler. Han 
talte ut fra Ap.g. 10. 34 – 43 i 4 punk-
ter.
1. ”Kor ska me drive misjon?”  

Over heil verda.
2. ”Ka ska me formidla?”  

Evangeliet om Kristus.  
Han som er Herre over alt   .

3. ”Kos ska me driva misjon?”  
At Gud salvet Jesus med den  
Hellige Ånd og kraft

4. ”Korfor driva misjon?” 
For at alle som tror på han  
skal få tilgivelse for syndene.

Han knyttet også fine og sterke bilder 
fra Madagaskar til alle de 4 punktene.
Og hva er en fest uten mat, så her ble 
det servert flotte smørbrød og deilige 
kaker.
Helsninger fikk vi også. Først ute var 
Bjarne Stornes fra Karmsund krins, 
gratulerte jubilanten og hilste også fra 
Stavanger kontoret. Bar fram gode ord 
og takket for arbeidet vi er med på i 
misjonen, og blomster fikk vi også som 
takk.
Fra Avaldsnes Menighet var det fung. 
sogneprest Anne Netland som hilste 
med gode ord og glimt fra Brasil.
 Kvalavåg og Kalstø misj.for. hilste  
med dikt og blomster v/ Ann Karin 
Kvalevåg.
 Kari Bale Nilsen og Bjørg Østevik 
takket for fin fest og det og få være 
med i misjons arbeidet.
Klaus Muff sluttet av festen med Ap.g. 

20. 24 ”Men for meg er liv eller død ikke 
verd å snakke om, bare jeg kan fullføre 
løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Je-
sus: og vitne om evangeliet om Guds nåde.”
Det ble tatt opp en gave til misjonen, og det 
ble 4570 kr.

Vorre og Austevik misjonsforening

125 år
Av:  Alf Roald Hansen

Formannen takket for alle som var kom-
met for å være med å hylle den jeve 
jubilanten


