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Kanskje du tenke at du må styra med alt detta sjøl, men det trenge du ikkje! I ein song så hette ”Why does 
the past always seem safer” (“hvorfor virker fortiden alltid tryggere”) står det i refrenget:

”Why would we worry about the future, when every day will come just the way the Lord 
originate it ...”.

Denna teksten e ganske bra! ”Kaffår bekymra seg for framtidå, når kvar dag vil komma sånn så Gud skape 
den?”!
Hvis du vil ha ei sånn framtid, så kan du barra enkelt og greitt be Gud ta øve styringå i livet ditt og la han 
legga dagane fram for deg. Då e han med deg alle dagar barra du følge dei sporå Han gjørr klar for deg og 
velge den stien Han peike ut. Då vil framtidå garantert bli bedre. Så det e ingen grunn te bekymring, for 
kvar dag vil komma sånn så Gud skape den!

Kaffår bekymra seg for framtidå?
av Therese Osmondsen

Mongen folk nå for tidå bekymre seg for framtidå. Alt ska planleg-
gast nøye. Og det så skjer vidare i livet e veldigt viktigt. Sjølsagt 
e det det!!

VOKT-ARBEIDER

Harald S. Gaard
Kontortelefon: 52 81 20 54



KONFIRMANTER I AVALDSNES KIRKE 30.SEPTEMBER 1956

1. Oliver Amland
2. Reidar Birkeland
3. Egil Bjarne Blikra
4. Oddvar Bygnes
5. Per Dahle
6. Jan Alfred Evensen
7. Lauritz Manfred Hagland
8. Torleif Halvorsen
9. Per Reidar Hansen
10. Harald Hauge  
11. Jakob Magne Helgeland
12. Jens Arne Jakobsen
13. Magne Johannes Jørgensen
14. Alfred Jul Kvalavåg
15. Tor Nils Kolletræ
16. Lars Larsen  
17. Hjalmar Lokna
18. John Larry Lærum
19. Kjell Ingvard Myklebust
20. Kåre Luis Nikolaisen
21. Karl Johan Olsen 
22. Odd Johan Wefring Olsen
23. Tomas Fred Thorsen 

JUBILEUMSFEST FOR 50-ÅRSKONFIRMANTE-

Konfirmanter som deltok på 50-årsmarkeringen i Olavskirken på Avaldsnes 8. oktober 2006

24. Arvid Kristian Tjøsvoll
25. Erling Utbjo
26. Thor Magne Vorre
27. Askild Berner Våge
28. Gerd Lillian Austevik
29. Klara Nelly Engedal
30. Marit Kristine Fosen
31. Marit Hellesfjord
32. Marta Olava Høvring
33. Else Gunhild Håstø
34.	 Åshild	Sofie	Kvalavåg
35. Torlaug Kvinnesland
36. Berit Lovise Larsen
37. Eva Jane Larsen
38. Solveig Jenny Odde
39. Anna Elise Pedersen
40. Solveig Marie Simonsen
41. Astrid Marie Skeisvoll
42. Gunnhild Oline Skålnes
43. Bjørg Ellinor Tollefsen
44. Liv Ingebjørg Valstad 
45. Mildrid Widvey
46. Kari Øvrebø

Av	46	konfirmanter	er	fire	døde:	
Harald Hauge, Lars Larsen, Tomas Fred Thorsen og Liv Ingebjørg Valstad.

Søndag 8.oktober kom 16 forventnings-
fulle	gullkonfirmanter	til	gudstjenesten	
i Olavskirken.

De ble behørig presentert av prost 
Helge S. Gaard og menighetsrådets 
representant Kristian H. Utvik. Vi tar 
vel ikke mye feil når vi antar at kon-
firmantene	var	nesten	like	spent	denne	
dagen som for 50 år siden!

Etter gudstjenesten var de - sammen 
med ledsagere - invitert til Karmel 
bedehus, hvor middagen ble servert på 
festdekkede bord. Kristian H. Utvik 
ledet det samværet på en utmerket måte, 
og praten gikk livlig rundt bordene. Det 
var tydelig at minnene var mange, og at 
dette	var	et	nytt,	godt	konfirmantminne	
å ta med seg!

De som var til stede ved gudstjenes-
ten:
Gerd Lillian Tjøsvoll, Kåre Nikolaisen, 
Marit Oskarsen, Martha Vorre, Sol-
veig Lilleås, Hjalmar Lokna, Åshild 
Bygnes, Odd Johan Wefring Olsen, 
Reidar Birkeland, Alfred Kvalavåg, Per 
Dahle, Kari Rødder, Solveig Mannes, 
Anne Elise Løberg, Per Hansen, Askild 
Berner Vaage.



JULEKONSERT
Årets julekonsert i Olavskirken avholdes søndag 17. desember kl. 
18:00.
Medvirkende er: Testimona, Witness!!, Avaldsnes barnegospel, Av-
aldsnes kirkekor, Kor-al og Avaldsnes/Håvik skolekorps.

Bursdagsbarnet Wolfgang himself.

- notiser - smånytt - annonseringer - 

Faste onsdagsmøter         kl.19.30

Håvik Bedehus
Bedehuskretsene informerer

05. nov. Frelsesarmeen            kl.19.30
12. nov. Loftet             kl.19.30
19. nov. ABR             kl.19.30
03. des. Adventsmøte NMS        kl.17.00
27. des. Familiefest            kl.17.00

Visnes Bedehus

Kvalavåg Bedehus

Onsdagsmøter
1, 3, og 4 onsdag i måneden kl.19.30
Søndagsskole hver søndag kl.11.00

Karmel Bedehus
09.nov. Indre Sjøm.misj.            kl.19.30
23.nov. Sjømannskirken            kl.19.30
30.nov. Indre Sjøm.misj.            kl.19.30
07.des.Samemisjonen            kl.19.30
14.des. møte m/grøt            kl.19.30

Mozart i Olavskirken
Mozart er 250 år i år, og det 
blir markert med en konsert i 
kirken søndag 19. november 
kl. 17:00.
Flere kor og enkelt-sangere 
har gått sammen om prosjek-
tet. Det kommer musikere fra 
Stavanger, og Goss tenNapel 
dirigerer.

KONSERTER I KIRKEN

Vandring på muren: Fra venstre Anne Sofie 
Vold, Kåre Vold, Kjell Bårdsen, Elise Ras-
mussen Hausken, Margaret Vorre Bårdsen, 
Solfrid Kalstø, Tore Hausken og Erling 
Karlstø

Avaldsnes på
Den kinesiske mur

Mange i menigheten har hatt gleden 
av å følge Karmøy Folkehøyskole 
sine turer til Kina.
I oktober var det ekstra mange 
med.  Det var en innholdsrik tur der 
skolens 100-årsjubileum ble solid 
markert. Turen kan anbefales.

PENGER NÅ IGJEN?!
Ja, slik er det dessverre ... Menighetsbladet er ikke gratis å trykke og fordele selv om redaksjonen ikke får lønn 
annet enn i himmelen (forhåpentligvis). Bruk derfor svært gjerne den vedlagte giroen og støtt oss slik at Menig-
hetsbladet kan fortsette å komme ut med informasjon om stort og smått i Avaldsnes menighet.

Vår Frelsers kirke  06.12.06 kl 20:00
Avaldsnes kirke  07.12.06 kl 20:00
Billettpris: 200,-

Julekonsert Geirr Lystrup & SangRia

Solister: Geirr Lystrup
 Liv Olen Skorpe Sjøen
 Anne Britt Helgeland
 Michelle Hauge

Musikk: Moskva Balalaika Quartet
Dirigent: Thorbjørn Hausken



Høringsuttalelsen fra Avaldsnes menighet  
finner	du	på	siste	side	i	dette	bladet!

	 Vi  Gratulerer!

Vi gir ei rose til...
Aadne Utvik får ei rose for sin entusiastiske innsats 
som lokalhistoriker på Avaldsnes. Nord-Karmøy 
Historielag ble startet opp hjemme i stua hans i 
1978. Framdeles er han aktiv i laget, og kåserer 
med iver og stor glede om lokalhistoriske emner. 
Dessuten har han skrevet tre bøker om historien 
ved Karmsundet: “Vårt historiske Avaldsnes”, 
“Augvaldssaga” og “Avaldsnes, 1000 år ved 
Karmsundet”. Aadne er opptatt av dokumentering, 
og her ser vi tydelig historikeren, psykologen og 
kristen-mannen Aadne, i spennende samspill: Med 
alle sine intervjuer og samtaler med sambygdinger, 
er han med og forgyller gamle historier og enkelt-
skjebner.  I tillegg til det viktige dokumenterings-
arbeidet han driver, er dette er med på å gi folk 
stolthet og selvbevissthet.

 Aadne Utvik

Brasilianske Elisabet overrakte rosen 
fra menighetsbladet til Aadne Utvik. 
Hun er en av dem som har hørt hans 
kåseri oversatt til portugisisk.

Åpent fellesmøte om kirke/stat-høringen
v/ Kåre Vold

4. oktober var det åpent debattmøte om Stat - kirke-høringen på Nordve-
gen Historiesenter.  Møte var en samarbeid mellom Torvastad, Norheim 
og	Avaldsnes	Menighet.		Det	møtte	opp	rundt	70	tilhørere	som	fikk	god	
anledning til å komme med sitt syn på saken. Innledere var prost Helge 
Gård, medlem av stat/kirke-utvalget Hildur Larsen, jornalist Ragnar Larsen, 
tidlegere leder av Stavanger bispedømmeråd Ingmar Areklett og tidligere 
sokneprest Arne Haug. Etter gode innlegg fra paneldeltakerne ble det mange 
engasjerende innlegg fra de frammøtte.

Det var god deltakelse på folkemøtet.

Panelet fra venstre Arne Haug, Ragnar Larsen, Hildur Larsen og Ingmar Areklett.

... det kirkesamfunnet vi kjen-
ner som “Den norske kirke” al-
dri har hatt noe vedtatt navn?

Det har vært statskirke i Norge 
siden reformasjonen i 1537 i 
det daværende Danmark-Nor-
ge. Begrepet “Statskirken” ble 
imidlertid ikke særlig benyttet 
før dissenterloven kom i 1845. 
Betegnelsen “Den norske kir-
ke” dukket første gang opp i 
tittelen “Den norske Kirkes 
symbolske bøger” i 1850. Der-
etter har betegnelsen gradvis 
innarbeidet seg i offentlige 
utredninger, innstillinger og 
lovtekster, og har etter hvert 
tatt helt over for det noe eldre 
begrepet “statskirken”.

Men det har altså trolig aldri 
vært	fattet	noe	offisielt	vedtak	
om hva kirken skal hete.

Kilde: KIRKEaktuelt 3/2006

Visste du at ...



Ekte Visnesbu
Odd Johan er oppvokst i Visnes. Han og 
broren, Kjell, fant på mye rart sammen, 
så mamma Solveig var nok ofte lettet da 
hun kunne breie dyna over guttene sine og 
si god natt. Odd Johan husker den gangen 
de	tok	finhatten	til	mora	og	klippet	den	om	
til cowboyhatt. Det var ikke så populært. 
Faren, Magne, var sjømann. Det var i hans 
fotspor Odd Johan først begynte å gå etter 
konfirmasjonen	i	1956.

Sjømann
Den	unge	sjømannen	fikk	se	store	deler	av	
verden. Han reiste bl.a. med Østen-linja til 
Knutsen,	og	var	også	med	på	islandsfiske.	
Siden ble det hyre på båtene til brødrene 
Nilsen fra Visnes og Odd Johan reiste i 
“sandfarten” ei stund.
-Arne Simonsen var styrmann, og han var til 
god hjelp for meg som var fersk i troen.

Opplevelsen fra misjonskirka gjorde bla. 
at	Odd	Johan	fikk	kontakt	med	Den	Indre	
Sjømannsmisjonen.	Han	fikk	en	forespørsel	
om	å	drive	velferdsarbeid	for	rekefiskere	i	
Feringehamn.
-Jeg trodde først det var på Færøyene, men 
det viste seg å være på Grønland.

Da pakket Odd Johan og kona Bodil snip-
pveska og tok med seg de tre barna til 
Grønland.
-Det var en spennende erfaring å ha med 
seg i livet. Vi bodde øde og spiste hvalkjøtt 
til det tøyt ut ørene.

Bedehuset
Helt fra den gangen Odd Johan ble omvendt 
i 1970 har bedehuset i Visnes vært hans 
åndelige hjem.
-Jeg husker jeg leste ei bok av en kristen 
kineser som beskrev gleden i himmelen 
når en synder vender om. Det var ufattelig 
å tenke seg at det kunne bli en slik glede 
over meg. Det var Johannes Meling som 
var formann i bedehuset den gangen. Vi 
var vel en 8-10 stykker som gikk fast på 
møtene. Det var en gjeng fra Samemisjonen 
som hadde møter hos oss av og til. Det var 
inspirerende. Da kom det flere folk. Ellers 
var det da som nå, at huset fyltes opp på 

basaren og juletrefesten.

-Det jeg ønsker for bedehuset i Visnes er 
jo at folk må komme. Ellers ser jeg også et 
skrikende behov for vedlikehold av huset. 
Det har vært inspirerende når Hinderaker 
og Visnes Velforening har vært med å ta tak 
i vedlikeholdet. Ildsjeler har vært med og 
samlet inn penger og bidratt med praktisk 
innsats. Slik rører langt inn i sjelen.

Menighetsbladet
Odd Johan har vært redaktør av Menighets-
bladet for Avaldsnes i vel 20 år. Han tok 
over etter Arnold Hjelmaas.
-Mitt første bidrag til menighetsbladet var 
føljetongen “Ola” som gikk på 70-tallet. 
Jeg skrev om unggutten som var med i VUV 
(Visnes Under-Verden). Ola mobbet andre 
fordi de trodde på Gud. Etterhvert ble han 
også en av de troende. Det var vel en slags 
selvbiografi, og mange fulgte spent med 
i de ti stykkene som jeg hadde på trykk i 
menighetsbladet.

Mange vil også forbinde Odd Johan med 
“Bibel-rimet” og “Kvardagskristen”.

-Det har vært kjekt å være med i menighets-
bladet. Jeg har likt best å skrive, men et-
terhvert har layout-arbeidet med bladet tatt 
det meste av tiden min. 

Effektivitet er et av Odd Johans varemerker. 
Et redaksjonsmøte har sjelden vart i mer enn 
en halv time. Når møtet startet satt Odd Johan 
med foldede hender, klar til å be for møtet 
og bladet. En halvtime senere stemte han 
i velsignelsen. Da var oppgavene fordelte 
og alle klare til innsats.
-Min drøm for menighetsbladet har vært 
at det må være til inspirasjon til alle som 
driver et arbeid for bygda vår og en invi-
tasjon til frelse.

Blir det som Odd Johan planlegger, går han 
av med AFP fra jobben sin i Statoil fra neste 
år av. Vi i redakjonen håper at han kan fort-
sette som skribent i ny og ne, selv om han 
nå har lagt redaktøransvaret fra seg. 

Odd Johan
v/ Anne Netland

Odd Johan Wefring Olsen har alltid vært en glad gutt med mange påfunn. Ting skjer rundt ham, - og det skjer 
fort. I 1970 ble Odd Johan med svigerfaren på møte i Misjonskirka i byen. Dette ble det viktigste vendepunktet i 
Odd Johans liv. Da møtelederen inviterte fram til forbønn til frelse, kjente Odd Johan ei hånd på skuldera som 
ledet han fram. Det var verken svigerfaren eller noen andre i rommet si hånd.

Odd Johan i fint driv hjemme hos journalisten ...



Takk for alle de timene du har gitt oss 
gjennom din innsats i menighetsbladet 
til nå! Søndagsskolen i Visnes feiret 100-årsjubileum i 2004, så Odd Johan har altså vært med å 

preget drøyt 1/3 av denne historien.
Glanstida for søndagsskolen i Visnes var på 70-tallet. Odd Johan var en ung og kjekk 
søndagsskolelærer med elektrisk gitar og selvkomponerte sanger. “Alle burde være med”, 
sang Odd Johan, og alle ungene gjentok i kor. Det kunne være opptil 80 unger på Visnes 
bedehus søndag formiddag kl 10. De største ungene var på kjøkkenet, og de minste i 
storesalen. Gjertrud Olsen var med. Senere kom også Solveig Fylkesnes og Greta Thor-
valdsen inn i bildet.
-Vi hadde også juniorklubb og reiste på turer. Nå sliter vi i motbakke. Alt for få unger, men 
jeg vil ikke legge ned. Søndagsskolen er med på å holde meg oppe. Vi har begynt med et 
opplegg fra Søndagsskoleforbundet som heter “Sprell levende”. Håper det kan være med 
å løfte søndagsskolen igjen. Vi tenker også på hvordan vi kan samarbeide med de andre 
søndagsskolene i menigheten vår.

Søndagsskolen

Søndagsskolen har alltid vært Odd Johan sitt hjertebarn. Han har vært 
søndagsskolelærer i 36 år.

Fra Visnes søndagsskole, søndag 22. okt. 2006.

Ny retreat-tur
til Assisi

I september ble det for 3. året på 
rad arrangert retreat-tur til Assisi 
for 20
nye og gamle “pilgrimer”.

Turene kan anbefales for de som 
ønsker noen fredfulle dager for å 
finne	ro	i	sjelen.

Ansvar for turene har prestene 
Eldbjørg Andreassen og Anne Net-
land.

Takk for deg!
Som ny redaktør i Menighetsbladet er det 
med en viss beven man setter seg der Odd 
Johan pleide å sitte. Derfor setter jeg meg 
heller litt ved siden av, for å fokusere mer på 
den tekniske siden av redaktørjobben. Så kan 
vi heller glede oss over god rekruttering blant 
“journalistene” våre ...

Gaute

Anne leser historie fra Frans av Assisi`s liv.  Fra venstre: Anne Netland, Dina Knutsen, 
Arnlaug Vistnes og Palmer Vistnes



Konfirmasjonsgaver
Anne	Elise:	Jeg	husker	jeg	fikk	12	teskeier	
og ei kompottskei i sølv. Og den første 
klokka	mi	fikk	jeg	til	konfirmasjonsdagen	
av foreldrene mine. Den kom fra Dan-
mark.

Solveig: Ja, det gikk mye i sølv og suk-
kerklyper.	 Jeg	 fikk	 også	 flere	 emaljerte	
smykker, husker jeg. Nå går det vel mer 
i penger?

Håvard: Jeg ønsker meg penger. Klokke 
har jeg på mobilen.

Mads:	 Jeg	 tror	 jeg	 vil	 bruke	 konfirma-
sjonspengene mine til å kjøpe meg lett 
motorsykkel.

Konfirmantundervisning
Solveig: Vi lærte jo salmevers, trosbekjen-
nelsen og katekismen. Jeg husker jeg ble 
hørt	 i	 3.	 trosartikkel	 på	 konfirmasjons-
dagen, “Eg trur på den Heilage Ande…” 
Den sitter framdeles som spikret. Jeg var 
så	nervøs	at	fingrene	mine	var	helt	røde	av	
salmeboka jeg stod og holdt rundt  mens 
jeg ventet på spørsmål fra Sånum.

Sammen greier Mats og Håvard og komme 
seg gjennom første trosartikkel, men det er 
ikke bare kunnskap som blir vektlagt i da-
gens	konfirmantopplegg.	Mats	er	riktignok	
undervisningskonfirmant,	mens	Håvar	 er	
KRIK-konfirmant.	Dvs.	han	er	med	på	et	
opplegg med div. idrettsaktiviteter knyttet 
til undervisningen.

Mats: Jeg valgte undervisnings-alternativet 
for å lære om hva tro dreier seg om. Mange 
sier	de	konfirmerer	seg	for	pengenes	skyld,	
men det er vel ikke hele sannheten…

Anne Elise: Jeg er glad for mange av de 
tingene som vi måtte lære og pugge, men 
jeg skal innrømme at en del av det har jeg 
ikke forstått før etter at jeg ble voksen. Jeg 
tror	opplegget	som	konfirmantene	har	nå	er	
bedre. Det var mye alvor og tungsinn som 
preget	vår	konfirmantundervisning.

Håvard:	 Jeg	 synes	 konfirmantopplegget	
virker bra.

Respekt
Plutselig dreier samtalen seg over på re-
spekten for autoriteter før og nå.

Anne Elise: Jeg husker jo vi hadde en 
enorm respekt for presten. Vi gikk av syk-
kelen og neide om vi traff han eller en lærer. 
Men dessverre var vi altfor redde til å si 
hva vi mente og tenkte for eksempel til en 
prest. Nå bryr vel ingen seg. Og respekt for 
eldre…? Hva ville du gjort hvis jeg snublet 
og du gikk forbi?

Mats: Jeg hadde vel hjulpet deg opp. Men 
det	kan	være	litt	flaut	å	hjelpe	også,	for	det	
blir lett sett på som smisk.

Håvard:	Ha,	ha…	men	det	er	jo	enda	flau-
ere å falle…

Nattverd
Å gå til nattverd var forbundet med noe 
veldig	alvorlig	for	konfirmantene	for	50	år	
siden. Det gjorde en ikke uten å ha tenkt 
nøye igjennom saken. I dag har nok kon-
firmantene	et	mer	praktisk	syn:	Har	du	lyst	
- har du lov!

Anne Elise: Kanskje noe midt i mellom er 
det beste. Kirken er jo for alle, og da må 
jo også nattverden være for alle. Samtidig 
må jo hver enkelt vite med seg selv at det 
er dette jeg vil. Ikke bare gå fordi alle de 
andre gjør det.

Nattverden er for alle som ønsker å høre 
Jesus til.

Solveig: Det ble nok formidlet mye om 
straff, synd og dom i vår tid som gjorde 
at mange holdt seg klar det der med al-
tergang.

Rusmidler
Anne Elise: Det var nok enklere å være ung 
for 50 år siden. Vi hadde færre fristelser. Det 
var helt uvanlig at ei jente drakk alkohol for 
eksempel. Og narkotika visste vi jo ikke hva 
var. Er det så galt fatt med ungdommen som 
vi får inntrykk av nå for tida?

Mats: Jeg for min del hater narkotika!

Håvard: Jeg tror ikke det så utbredt her. Det 
er uvanlig at noen drikker alkohol på fester 
jeg har vært på. Jeg tror bare jeg vet om en 
som har vært borti narkotika.

Solveig: Dere er jo unge ennå, men det er jo 
slik med oss at vi går først og holder pusten 
for å se hvordan det går med barna våre, og 
så kommer bekymringene for barnebarna.

Konfirmanter før og nå
v/ Anne Netland

For 50 år siden ble Anne Elise Løberg (f. Pedersen) og Solveig Lilleås (f. Odde) 
konfirmert i Avaldsnes av presten Sånum. Mads André Auestad og Håvard Lande 
er nettopp begynt med konfirmantforberedelser, og skal konfirmeres til våren. 
Alle fire møttes på prestekontoret en formiddag i høstferien til en prat om Gud, 
folkeskikk, nattverd, narkotika og kompottskeier.

Mads André Auestad og Håvard Lande øver seg på respekt for gamle damer. Her har de 
reist seg for 50-års konfirmantene Anne Elise Løberg og Solveig Lilleås.



HjørnePrestens
v/ prostiprest
Anne Netland

Blad nr. 6 - 2006
08. nov: Kl.20.00: Red.møte
06. des: Siste frist for stoff
16. des: I POSTEN

Det er ikke alltid like lett å være 
prest på mandager. Da har jeg ofte 
mange konkurrerende tanker og 
følelser å stri med. Hva var det jeg 
sa på preikestolen i går? Holdt det 
mål teologisk? Var det noen som 
ble sinte av det jeg sa? Var det bare 
pjatt? Gjennom uka kjemper jeg ofte 
med både Gud og bibelteksten som 
jeg skal preke over. Jeg bruker tek-
sten i mange sammenhenger. Holder 
kanskje en andakt på aldersheiemen 
og en på barnegospel. Det kan være 
en tekst som rammer meg selv så et-
tertrykkelig, at det kanskje blir hak-
ket for personlig. Eller de gangene 
det ikke blir personlig nok. Ble det 
for tørt, for kjedelig...? Var jeg tro 
mot Guds ord? Var jeg for opptatt 
av å fremheve meg selv?

På mandager tenker jeg av og til 
“at jeg ikke kunne valgt et enklere 
yrke...” Tenk, så mye bedre det had-
de vært å f.eks. jobbet på et lager. Så 
kunne jeg sortert varene og trødd på 
eskene, og ferdig med det. Eller ville 
det da komme spørsmål om eskene 
følte seg tråkket på eller om varene 
i følge Lov om Handelsvirksomhet 
§ 1 hører hjemme i en dagligvare 
forretning eller ei.

Jeg	er	sikker	på	de	fleste	av	oss	har	
visse kvaler av og til etter at de har 
utført et arbeide. Som levende men-
nesker	 er	 det	 naturlig	 å	 reflektere	
over det vi har gjort. Selvsagt blir 
det forskjell på om vi har lagt vår 
sjel i et prosjekt i forhold til andre 
mennesker, eller om vi har gjort en 
rutinemessig jobb av praktisk art.
Vi som arbeider med mennesker er 

spesielt utsatt for slike indre dialo-
ger. Jeg er sikker på lærerne ofte 
sitter og lurer på om de har vært for 
strenge eller ettergivne, og at helse-
personell lurer på om de har strukket 
seg for langt eller kort i forhold til 
pasientene.

Når alt kommer til alt er jeg faktisk 
litt takknemlig for disse kvalene, 
-for tenk deg alternativet! Likegyl-
dighet, selvgodhet, stagnasjon. I 
mitt tilfelle blir det kanskje å skyve 
Gud foran seg som et panser for ikke 
å rammes av noe eller noen. Nei, slik 
vil jeg heller ikke ha det.

Ingen av oss har et kall om å bære 
panseret foran oss. Jesus ba oss 
derimot om å ta hans kors opp og 
følge ham inn i klasserommet, ut på 
lageret eller opp på preikestolen.

Prisen for meg er bl.a. kvaler etter 
søndagspreika.

Posthomiletiske kvaler

HUSK KIRKESKYSS
TELEFON
52 84 22 17

RING MELLOM
KL.10.00 OG 10.15

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 Johan Mevik
Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52

Informasjon og priser: www.imi-begravelsesbyra.no



VI  SAMLES  OM  GUDS  ORD
Gudstjenesteliste

Søndag 19.11.06

24.s.e.pinse

Gudstjeneste kl.11: “Ung messe”

Anne Netland 

Nattverd

Offer til KFUK/M prosjekt

Kirkekaffe

Søndag 26.11.06

Siste søndag i kirkeåret

Karmel bedehus kl. 17: “En annerledes 

gudstjeneste”

Anne Netland

Nattverd

Offer til Høgskolen Dronning Mauds 

Minne

Kirkekaffe

Søndag 03.12.06

1.s. i advent

Familiegudstjeneste kl.11

Helge S. Gaard

Dåp

Utdeling av bibler til 4-åringene

Offer til menighetsarbeidet i Avaldsnes

Søndag 10.12.06

2. s. i advent

Lysmesse kl.19.30

Sigrid Dysjeland

Helge S. Gaard

Konfirmantene

Offer til Strømmestiftelsens SKRIK-ak-

sjon

Søndag 17.12.06

3.s.i advent

Gudstjeneste kl.11

Helge S. Gaard

Dåp

Offer til IKO

Familienytt

DØPTE
24.09.2006 
Mads Ihle
Emil Minde Hansen
Atle Torvanger Løften
Marie Losnegård Løkken
Marthe Stråbø
Aina Rødde

08.10.2006
Tobias Nes Eike
Sara Bergsholm Hoven
Sindre Ellingsen Pedersen
Lars Erik Bygnes Ottosen
Gabriel Apeland
Rasmus Hillesland

VIELSER
23.09.2006 
Irene Finne-Torgersen og Ronnie Es-

pedal Havnerås

30.09.2006
Alice Østhus Sørvik og Henning Ped-

ersen

07.10.2006
Torunn Ellingsen og Bjørn Erik 

Thorsen
Lena Halvorsen og Kai Josefsen

14.10.2006
Wenche Steinsland og Lars-Olav Høy-

vik Thorsen

DØDE
16.09.2006 Lilly Kristine Kvinnesland 
f.1931
01.10.2006 Einar Kolstø  f. 1931
02.10.2006 Agnes Vaage  f. 1927

Bildet til høyre sto på trykk (i større 
utgave) i Menighetsbladet 4/06, og 
tilhører Karmøy folkebibliotek, Lars 
Svendsens samling.

 Aadne Utviks artikkel på neste side tar 
utgangspunkt i at bildet snnsynligvis 
ble feildatert i menighetsbladet, og gir 
oss videre innsikt i litt av den nyere 
historien fra Avaldsnes prestegård.



Det hadde vært en sensasjon om det 
skulle	finnes	et	 landskapsfoto	fra	Av-
aldsnes fra ”ca 1860-1870”, slik det sto 
å lese i Menighetsbladet 4/06. 
Tidsangivelsen er dessverre ikke riktig 
- men det stemmer nok at ”Mannen med 
hatt er sognepresten.” 
  På motivet i det forrige bladet ser vi 
”han far sjøl” poserer under høyonna 
ved Kongshaugen. På fotoet til denne 
artikkelen står han midt i tunet med 
Olavskirken som bakgrunn. På begge 
bildene har fotografen fått med de to 
eldste prestedøtrene som sjarmerende 
dekorasjon. Og vi vet faktisk hvem 
presten er.
  Bak på det ene fotoet skal det ha vært 
notert 1896, men dateringen er fortsatt 
usikker. Begge bildene er gjengitt i Tu-
sen år ved Karmsundet side 111 og 112.  
[Kun ett av bildene sto på trykk i forrige 
Menighetsblad. Det er gjengitt på nytt 
nederst på forrige side. Red.anm.] 

Sognepresten 
fra 1891 til 1907 var Rasmus Matias 
Rasmussen. Han satte mange slags spor 
etter seg på prestegarden. Han vokste 
opp i Skudenes, hvor faren var lærer 
og i tillegg kirkesanger i Falnes kirke 
i mange år. 
  På bilde i tunet ”snakker” sognepresten 
med ei dame, som nok er Kristiane, 
hans andre hustru. De to småjentene i 
penklær ved stabburet skal være Bergljot  
(f. 1887) og Ingrid (f. 1890). Moren 
deres, Bertha Christine, døde allerede i 
1893. Kristiane var hennes søster. 
 
Bygningene 
viser	at	fotografiene	er	tatt	før	1904-05,	
for på den tida gikk det to hundre år 
gamle	 tunet	 i	 oppløsning	og	ble	flyt-
tet lenger sør. To bygninger ble dog 
stående. 

  Vi ser ”Bårstovå” (eller Borgstova 
på	 fint)	 i	 bakgrunnen.	 Bårstovå	 skal	
ha fungert som barnesakresti, men 
var også et sted for ”borgere”. Ofte 
trengte folk å skifte klær etter strabasiøse  
reiser i allslags vær fra utkantene av det 
vidstrakte sognet. I 1929 ble Bårstovå 
solgt til familien Birkeland og ble 

Vormedal Trikotasjefabrikk på Veste 
Mykje.
  Det gamle stabburet kjenner vi igjen. 
Noe av tømmeret i stabburet skal være 
fra middelaldertunet. Det er derfor viktig 
at denne fredete bygningen blir hegnet 
om,	noe	som	det	uflidde	torvtaket	viser	
ikke er tilfelle i dag.   
  På begge bildene skimter vi litt av 
den eldste presteboligen fra omkring 
1700.

En gammel ask og to gravsteiner
Begge	 fotografiene	 ble	 vist	 til	 noen	
venner. Gjetningene om alder ga gjen-
nomsnitt 11 år til Bergljot og 9 år til 
Ingrid. Det gir årstall 1898/99 til den 
ukjente fortografen. 
  Langs veien nordover fra den søndre 
porten til kirkegarden ser vi 5 gamle 
lauvtrær. Den første asken ble plantet 
av jentenes 10-år gamle bror Fredrik 
ved morens gravlegging i 1893. Grav-
steinen	er	en	fin	obelisk	hvor	det	står	
Bertha Christine Rasmussen født Waage 
* Skudeneshavn 19/2 1862 † Avaldsnæs 
Prestegaard 26/12 1893 Ps 4.9
		På	steinen	finner	vi	også	navnet	Sigurd 
Waage 1904-1995.  Han arbeidet og 
døde i Spania, og ønsket at hans urne 
skulle få plass i stemorens grav. Ved 
siden av obelisken er en grav med nav-
net Bergljot Christine Rasmussen. Det 
er en barnegrav med årstallene 1930-
1936. Men på steinen står også Ingrid 
Rasmusssen og f. 1890 d. 1983. Henne 
kjenner vi fra begge fotoene. 
  I jubileumsboka Kongskyrkje ved  
Nordvegen side	187	finner	vi	et	prakt-
fullt foto av mesterfotografen Wilse. 
Presteparet med 3 døtre og deres beste-
foreldre har plassert seg presis der hvor 
Nordvegen Historiesenter nå ligger. 
Årstallet er 1902. Studer alderen også 
på disse tre prestedøtrene og gjør dine 
egne vurderinger. Skal vi gjette på at 
fotografiet	 i	Menighetsbladet	 er	 tatt	 i	
tida 1898-1899. Eller kan 1896 var det 
riktige?

 Aadne Utvik

Synlige spor etter en prestefamilie

Petter J. Rasmussen AS
SIVILINGENIØR

Rogaland Ressurssenter, Flyplassveien, 4262 Avaldsnes

52 84 62 00

 

 



Staten og Den norske kirke – Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans: Avaldsnes menighetsråd
Type høringsinstans
x    Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken? 
Svar fra Avaldsnes menighetsråd: Staten bør føre en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk. Gi rett til 
fri religionsutøvelse og gi uttrykk for at dette også er en viktig og vesentlig del av norsk samfunns-  
og kulturliv.

  
2. Den norske kirke som statskirke:   

x   Bør avvikles (mellomløsning, lovforankret folkekirke. Se kommentarene) 
Kommentarer  til avkryssing (fra Avaldnes menighetsråd): 
·  I spørsmål 2 burde det være en avkrysningsmulighet for endring/reformering. Vi oppfatter en lovforankret 
kirke som en mulighet til å gå videre på den reform/endringsprosessen som allerede har pågått i lengre tid. 
·  Vi ønsker en fortsatt åpen folkekirke som knytter opp til de tette historiske bånd det er mellom stat og 
kirke, men der Den norske kirke også får sin selvstendighet som trossamfunn til selv å fatte egne bestem-
melser og utnevne sine biskoper. Dette vi antakelig ikke snevre inn mangfoldet i vår kirke. 
· Prosessen videre må ta hensyn til at mange gir uttrykk for bekymring for at noen vil ta kirken fra dem. 
Derfor blir det viktig å fokusere på at det er samme kirke, men ny ordning. 

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?  
x   Egen kirkelov vedtatt av Stortinget 

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?   
x  	Offentlig	finansiering	uten	medlemsavgift		

 5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles? 
x    Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer 

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen paragraf) i  
Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet? 
(Her	kan	du/dere	sette	kryss	på	ett	eller	flere	alternativer) 
x   De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,  
rettstaten og menneskerettighetene 
x   Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget 
x   At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?  
x   Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)   

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?   
x   Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret 

Avaldsnes menighetsråd behandlet saken om høring kirke/stat 19. oktober 2006. Av plassmessige hensyn er kun  
menighetsrådets valgte alternativer gjengitt nedenfor (market med “X”). I tillegg er menighetsrådets kommentarer  

tatt med i sin helhet.

Høringsuttalelsen fra Avaldsnes menighet i kirke/stat-saken


