


a n d a k ta n d a k t
lønnlig iblant oss

            av biskop Ernst Baasland

neste nummer av menighetsbladet:
blad nr. 1 - 2008
redaksjonsmøte: 15.01.2008 kl. 20:00
siste frist for stoff: 10.02.2008
i posten: 28.02.2008

redaksjonen

Gaute Sanson 52 84 22 51
Elisabeth Lindaas Skeie 52 84 31 82
Helge Gaard 95 93 76 66
Kåre Vold 52 84 26 56

kasserer

Anne Marie Netland
Visnesgarden 10
4262 AVALDSNES

bankgiro: 3340.61.00818

trykk

A1 GRAFISK KARMØY

forsiden

Hanne Andreassen Hjelmås

Snakk om populært tema. Når jula er over, har tala auka kraftig. For juleevange-
liet set englane i fokus, og julesongane minner oss stadig om dei. Den julesongen
som er mest vanleg i verda, "Glade jul" (Stille Nacht, Holy night) handlar om
englane i alle vers:

Får vi besøk av englar denne jula?
Vi gjør det om vi slepp juleforteljinga inn på oss. B. S. Ingemann som omsette
"Glade jol", opna seg for juleforteljinga. Han undra seg over at englane kom så
stillferdig  til fattige gjetarar og til ein enkel familie. Han hadde forstått at englar
verkar i det stille. Dei verkar til beste for andre. Dei vert ikkje påkalla. Englar er
bodberarar som Gud sjølv sender.  Dei syng om fred og bringer fred. Dei bringer
noko av paradis til jord. Dei bringer oss eit fortetta nærvere av Gud. Englane si
hovudoppgåve er å peika på Jesus.

Glade jol, heilage jol!
Englar kjem frå Guds kongestol.
Blomar ber dei frå Paradis,
fint og fagert dei syng Guds pris.
|: Løynleg i kring oss dei gjeng. :|

Jolebod, gledeleg bod
tonar til oss med himmelljod,
song av englar som hyrdingar såg
den gong Jesus i krubba låg.
|: Songen av englar er sæl. :|

Fred på jord, fryd på jord!
Jesusbarnet det er vår bror.
Englar syng om hans herlegdom,
han har reidd oss i himmelen rom.
|: Songen av englar er sæl. :|

Sæle fred, himmelsk fred,
jolekvelden til jord kom ned.
Englar syng om den fred dei såg,
syng om han som i krubba låg.
|: Gled deg, kvar sjel han har frelst! :|

Får vi besøk av englar denne jula?
Ja, om vi opplever det englane er til
for. Jula skal gi oss fred. Den skal få oss
til å arbeide stillferdig til beste for
andre. Den skal gje oss eit fortetta
nærvere av noko som er annleis,
heilagt, guddommeleg. Heldigvis skjer
det ofte i jula at menneske handlar slik
englar gjer. Slik får mange besøk av
englar i jula. Viss vi denne  jula får sjå
Jesus tydelegare, har vi verkeleg hatt
englar på besøk.
"Koffor ska då englane gå rondt midt
iblant oss og vera hemmelige og
usynlige?", spør Broremann i Ajax-
forteljinga "Lønnlig iblant oss".  Hu
Johanna veit svaret - riktig nok etter å
ha klødd seg heile to gonger på
leggen. Englane er der allereie når vi
syng julesongane, og når vi ofte ikkje
ser det, er det fordi "adle mennesker
har ein løyen øyensykdom".
Englane peiker på noko så hjelpelaust
som eit barn: I barnet ligg håpet og
framtida. I barnet Jesus ligg det store
håpet og vår framtid. Ser vi det, blir
det verkeleg ei fredfull jul.

Det har vore englane sitt år i år.  Når dette vert skrive, gir Google
meg 4,5 millionar treff på ordet engel. Stikkordet angel gir ikkje
mindre, 210 millionar treff.

Biskopen vår har skrive juleandakten.



5 0 - å r s -
k o n f i r m a n t e r

            av Elisabeth Lindaas Skeie

Det var en fin og høytidlig gudstjeneste. Jubilantene ble presentert for menigheten ved at de kom frem i koret, og presten
leste opp navnene. En flott og beveget gjeng. Det var også to dåpsbarn denne Søndagen.

Etter gudstjenesten var konfirmantene m/ følge på middagsfest på Karmel. Flott dekket bord, nydelig mat og koselig
samvær. Det ble utvekslet gamle historier fra ungdomstiden til stor glede for alle. Det ble en hyggelig avslutning på en
begivenhetsrik dag.

Søndag 7. Oktober var det duket for jubileum i Olavskirken. Da var det 50 år siden en flokk konfirman-
ter fra Håvik, Thuestad, Avaldsnes og Kvalavåg ble konfirmert.

Avaldsnes menighet inviterte til gudstjeneste ved prest Anders Kvalevåg og middag på Karmel m/følge etter gudstjenesten.
Av de 56 konfirmantene som ble konfirmert det året er 9 døde. De påmeldte til  konfirmantfesten var:

Gunnar Arnold Opsahl
Tor Fredrik Johnsen
Borghild Yrkje
Knut Ask
Egil Eike
Anne-Doris Lindaas
Kristian Osmundsen

Else Marie Trøen
Oddny Jøsang
Jakob Fosen
Harry Myklebust
Birger Fosså
Peder Kristoffer ( Pelle ) Nilsen
Mary Johannesen

Ingeborg Ramstad
Aud Karin Monsen
Anna Kolnes
Ragnar Hansen
Jan Olav Vaage
Magne Hinderaker
Hanna Jakobsen

Jeg fikk et lite intervju med en av konfir-
mantene, Anne Doris Lindaas ( født
Hetland ).
      Hun kunne fortelle at hennes klasse , 7.
klasse fra Skeie skole, tjuvstartet litt med
feiringen allerede fra lørdagen av ...
      Jubilantene møtte  opp på
parkeringsplasen ved kirken og fikk om-
visning på Historiesenteret. Deretter ble
det busstur. Først gikk turen  til Torvastad,
så  sørover på Karmøy. Det ble en liten
pust i bakken på kaien i Åkrehamn hvor
det ble tid til rundstykker og kaffe . Så gikk
turen videre til Skudesnes og Austre
Karmøyveg og tilbake til kirken. Derfra gikk
turen til "Kontoret" i Visnes hvor god mat
og koselig samvær ventet.
      Det ble en fin avslutning på en koselig
dag med gamle klassekamerater.

Jeg stilte Anne Doris noen spørsmål fra
tiden som konfirmant på Avaldsnes.

- Hvordan var det å være konfirmant for
50 år siden ?
- Hvite kapper var helt nytt da, så det var
høytidelig . Vi hadde 1. dagsklær og 2.
dagsklær. Det var litt skummelt å bli "hørt"
av presten, så vi var nervøse .

- Hadde dere noen form for feiring
konfirmasjonsdagen ?
- Ja, de aller fleste hadde middagsselskap
med familien .

- Fikk dere gaver ?
Jada, jeg fikk en gullring, sølvting og litt
penger .

- Er det noe spesielt du husker fra kon-
firmasjonstiden ?
- Vi var en kjekk gjeng som trivdes godt i
lag. "Slengemandag" reiste vi til Hauge-
sund med litt ekstra i lommeboka. Jeg
husker vi gikk på Bellevue; da følte vi oss

voksne .

- Hva tror du er den største forskjellen på
konfirmanter da og nå ?
- Tror vi satte mye mere pris på ting den
gang , både av stort og smått . Vi var ikke
så godt "vant"...

Jeg takker for intervjuet og knipser noen
bilder av den flotte konfirmantgjengen.

f o r     5 0     å r     s i d e n

Anne Doris Lindaas, 50-årskonfirmant



k o n s e r t e rk o n s e r t e r
n o t i s e r

k o n s 
 m å n y t t

n y e   s t o l e r   i   k i r k e n

lyst til å synge i testimonias

“e v e n t - k o r” ?
Har du lyst å være med og synge i et ”event-kor” på
jubileums konserten?
I forbindelse med feiringen ønsker vi å invitere tidligere
Testimoniamedlemmer. Dere kan være med på et par
sanger på konserten.

Det blir øvelse på Karmel lørdag 8.desember kl 14.00.

Har du ikke anledning å komme på øvelsen, og allikevel vil
være med på konserten, kan du ta kontakt med den
nåværende dirigenten:

Johanna Gismervik, mobil: 41 24 33 00,
mail: johanna_hilbig@hotmail.com

jubileumsfest:

t e s t i m o n i a    3 0    å r
Festen vil bli holdt på Karmel 21. desmber kl. 20.30.
På menyen står det pizza og is-buffé.
Uten å avsløre for mye kan vi garantere et spennende og
variert program med mange latter kuler på lur.

Prisen er 200 kr. Overskuddet går direkte til Testimonia.

Påmelding innen fredag 14. desember til :

Siv Katrine Skeie, mobil: 48 12 41 77,
mail: sivkatrineskeie@hotmail.com, eller

Arne Haaland, mobil: 93 00 75 48,
mail: haaland_arne@hotmail.com

jubileumskonsert:

t e s t i m o n i a    3 0    å r
 I år er det 30 år siden Testimonia ble starta. I den forbin-
delse ønsker vi å invitere deg til Jubileums konsert med fokus
på Testimonias historie.

Konserten starter kl. 18:30  21. desember i Avaldsnes kirke.
 Fri entre med kollekt.

      av daglig leder Tordis Hebnesl

Vi har omsider - etter mange års venting - fått byttet ut de
gamle rørstolene som var suppleringsstoler i kirken. Nå har vi
kjøp 60 flotte trestoler levert  fra Svartdal Design. Det er det
samme firmaet som har levert stoler til Nidarosdomen og
Stavanger domkirke.
10 av stolene skal plasseres i krypten, resten bruker vi i
kirkerommet etter behov. Vi har fått god hjelp til finansierin-
gen - Aakra og Skudenes Sparebank og Sparebank 1
Karmsund har bidratt med kr 25.000,- hver. Hjertelig takk til
dem!

nytt   k v e l d s e t e
Første kveldsete er allerede avholdt; se omtale et annet
sted i dette bladet. Det neste arrangeres fredag 29. februar
2008 på Avaldsnes idrettssenter.

Nærmere annonsering i avisen.



s m å n y t ts m å n y t t
n o t i s e re r t e r

vi gir ei rose til ...

Arne Haaland

for stor frivillig innsats som mangeårig leder i ungdomsarbeidet innen menigheten.

Arne er en person som tilsynelatende dukker opp “overalt”, og han har en finger med i
mye av det som foregår i menigheten. Vi nevner i fleng: guttespeideren, Testimonia,
ungdomsklubben og KRIK. Selv er han nøye med å påpeke at det også er andre
ledere som gjør en stor innsats i de nevnte organisasjonene ...

r o s å   r o s å   r o s å

m a n n s k o r møter i menighetsrådet
Gjenstående møtedatoer for Avaldsnes menighetsråd
høsten 2007:

05.desember
Møtedatoer for våren 2008 vil bli bestemt på desember-
møtet, og vil bli publisert i neste menighetsblad. Inntil da
kan interesserte få vite datoene ved å henvende seg til
menighetskontoret. Møtene holdes på menighetskontoret
kl. 19:30 de aktuelle datoene, og er åpne for publikum.
Menighetskontoret leverer også ut sakspapirer til dem som
måtte ønske det.

            av kantor Goos ten Napel

Søndag 16. desember kl.18.00 blir det julekonsert i Avaldsnes
kirke. Til denne anledningen skal det dannes et mannskor.

Koret har øvelse bare en gang: tirsdag 11. desember
kl.19.30 og synger altså på konserten søndagen etterpå. Alle
menn, unge og eldre, rutinerte eller urutinerte sangere, er
hjertelig velkommen til å være med.

Det blir ikke vanskelig; det blir bare kjekt og helt bestemt en
suksess på julekonserten!

Goos i aksjon.
Tør du å la denne
mannen dirigere deg?

adventstunder i olavskirken
Ukene før jul er en travel tid for mange. Det skal handles,
bakes, ryddes osv. og vi stresser ivei.

Men fra gammelt av er førjulstiden, eller advent, fastetid.
Ordet advent kommer fra latin “Tempus in adventus Do-
mini”, altså “tiden hvor vi venter Herrens komme”, en tid for
forberedelse og ettertanke.

I år har diakoniarbeider og kantor gått sammen og legger
opp til 2 adventsstunder i Olavskirken;  korte kveldsbønner
med tekstlesing, lystenning og bønn , instrumentalmusikk og
sang for å skape et rom for nettopp ettertanke og ro.

Datoer: 6. og 20. desember kl.19:30.

Alle er hjertelig velkommen!



h a u s t b a s a r e n
viktig inntektskilde for kfuk/kfum

Det var på forhånd solgt mange lodd,
og på basaren var det også åresalg.
Som alltid var det en mengde flotte
gevinster.

Avaldsnes og Håvik barnegospel stod
for kafeen i år; flinke foreldre hadde
bakt og laget vaffelrøre.
Inntektene gikk derfor i sin helhet til
koret, det kom inn kr 4600,-

                     av Elisabeth Lindaas Skeie

Lørdag 3. november ble det første
Kveldsete avholdt på Avaldsnes
idrettssenter.  Over 100 møtte
forventningfullt opp.
      Kveldsete skal være en trivelig og
sosial sammenkomst med god bevert-
ning og godt og underholdende
program for voksne fra alle lag og
foreninger i en uformell sammenheng.
      Diakoniarbeider Else Egenberg
sammen med en bredt sammensatt
komite er hovedansvarlig for Kveld-
sete.
      Det planlegges nytt Kveldsete 29.
februar på Avaldsnes idrettssenter.

kveldsete i avaldsnes
                       av Kåre Vold

Den årlige høstbasaren i regi av KFUM/KFUK gikk av stabelen lørdag 3. november i Håvikhallen.

Foruten Barnegospelkoret var det
underholdning av Ulvungene, Witness
og Testimonia.

Foreldre, søsken, besteforeldre, tanter
og onkler troppet opp så det ble
etterhvert trangt om sitteplassene,
men det er kjempeflott med så bra
frammøte -- det til tross for at basaren
konkurrerte med flere andre arrange-
menter denne lørdagen.

Takk til alle som støttet basaren, dere
støtter samtidig det viktige  arbeidet
for barn og unge i KFUK/KFUM.

Øverst til venstre: smilende kafé-
betjening.

Til venstre: solister fra barnegospel.
Under: Witness tråkker til!

Else Egenberg hadde en trygg hånd
om ledelsen for Kveldsete.

Aleksander Hauge skapte stor begeist-
ring med sine egne sanger.



k i r k e k o r e t
                     av Elisabeth Lindaas Skeie

Øvelsen gikk like mye ut på å puste
riktig og “nynne” som å øve på san-
ger.

Vår nye kantor Goos ten Napel ledet
forsamlingen med trente hender og
har forøvrig en flott sangstemme selv ...
Med den nydelige akustikken som er i
Olavskirken og den fine rammen rundt
det hele, ble det balsam for sjelen.

Jeg fikk stille dirigent og kantor Goos
ten Napel noen spørsmål.

1. Hvor mange  medlemmer er det i
koret ?
Svar: 12 stk,  da noen for tiden er i
permisjon.

2. Hva øver dere på nå?
Svar: Julesanger, Godt nytt og Nå
vandrer fra hver en verdenskrok.

3. Har dere et fast repertoar?
Svar: Nei, vi synger det som passer for
anledningen.

4. Når er neste opptreden for koret?
Svar: Julekonsert 16. desember og 1.
juledag i kirken.

5. Hvem driver koret?
Svar: Det drives av dirigenten (og
dermed av menigheten, siden dirigen-
ten er ansatt av menigheten). Vi er
dessuten medlem i Kirkesanger-
forbundet.

6.Når ble koret stiftet?
Svar: 1930, kommer det kontant fra
Palmer. For ordens skyld: ingen av
dagens medlemmer har vært med fra
begynnelsen av ..

Undertegnede tropppet opp i Olavskirken en mørk kveld i november for å overhøre en øvelse med
Kirkekoret. Jeg møtte en engasjert gjeng som hadde en koselig tone seg i mellom.

7.Hva ser du for deg videre, Goos?
Svar: Jeg vil at  koret skal være en
berikelse for gudstjenesten, og vil også
gjerne få til et samarbeid med andre
kor.

8.Trenger kirkekoret flere medlemmer?
Svar: Ja !! Jeg ønsker meg 3 sopraner,
2 alter, 2 basser og 2 tenorer ... men
alle som vil være med er hjertelig
velkomne.

9. Hvem kan begynne i koret?
Svar: Alle, en trenger ikke nødvendigvis
kunne noter .

Så oppfordringen er:
Hvis du er glad i å synge og har lyst til å
begynne i kor: Sett av mandags-
kveldene, koret øver i Olavskirken fra kl
19.30-21.30!!

Variasjoner over et tema: dirigent Goos ten Napel..

Pusteøvelser. Innstudering av stemmer.



j u l e h i l s e n   f r a

Jeg har hatt undervisning for 1. årsstudentene denne uken,
og det er tydelig at de nå venter på ferie. Mange av dem
har ikke hatt mulighet til å reise hjem i løpet av året, og nå
gleder de seg til å treffe igjen foreldre, søsken, venner og
menighet. Temaet for modulen denne uken har vært:
“Tverrkulturell misjon i Bibelen”. Vi snakket bl.a. om hva kultur
egentlig er, og hvordan det oppleves å komme til en ny og
ukjent kultur. Flere av studentene opplever dette til daglig.
De er ikke herfra, men kommer fra andre steder rundt om i
Brasil der kulturen og vanene er forskjellige. Slik sett er ikke
deres situasjon så veldig annerledes fra min. De bor også
langt hjemmefra, og de har ikke mulighet til å reise hjem
noe oftere enn jeg. Dessuten bruker mange av dem mye
lengre tid på å komme seg hjem enn det jeg gjør. Ett døgn
på fly er lite sammenlignet med tre døgn på buss!

I går hadde vi evaluering med 1. årsstudentene, og de ble
utfordret til å si noe om hva som har vært viktigst og vanske-
ligst for dem i løpet av året. Jeg ble imponert over hvor
ærlige og åpne de er mot hverandre. Her er de verken
redde for å evaluere seg selv eller sine medstudenter. Flere
nevnte at det hadde vært viktig å få kjenne og erfare Guds
omsorg. Langt vekke fra trygge omgivelser og med trang
økonomi, kunne mange bekrefte at Gud virkelig hadde
sørget for dem. Aldri før hadde de kjent seg så avhengige
av Gud. Ei jente, som har krysset hele landet for å komme til
Fatev, smilte i det hun fortalte at Gud virkelig hadde vært
trofast og gitt henne både jobb, gode venner og en menig-
het som fungerer som en ny familie. Blant det som hadde
vært vanskelig, var det mange som nevnte hjemlengsel og
tidsklemme. Det er tøft å jobbe hele dagen og så skulle
studere om kvelden.

Jeg har fått stor respekt for disse 1.årsstudentene våre. De
har hatt et tøft og travelt år med store forandringer og

mange nye utfordringer, men de har stått på og støttet og
hjulpet hverandre. Og jeg er enig i den tilbakemeldingen
de ga hverandre igår. Igjen og igjen gjentok de til hveran-
dre: “Du har virkelig utviklet deg dette året! Du er mye mer
moden og balansert nå enn du var i starten! Du var ganske
trangsynt da du kom hit, men du har forandret deg!” Jeg
kommer nok alltid til å ha et spesielt forhold til denne
klassen. Mitt første år er også deres første år, og vi kommer
til å følge hverandre videre. Jeg er her for å lære og under-
vise dem, men jammen har de mye å lære meg!

Paulus skriver en del i brevene sine om at vi skal rettlede
hverandre, gi hverandre nytt mot og være overbærende
og gode mot hverandre. Jeg tror det er noe av hemmelig-
heten som ligger bak å kunne motta en så glitrende evalu-
ering mot slutten av året: “Du har utviklet deg og blitt et
enda finere menneske!”.

j u l e h i l s e n   f r a
m i s j o n s m a r k e n

Det er merkelig å gå julen i møte med stadig varmere dager. På Fatev nærmer
skoleåret seg slutten og vi skal snart ha sommerferie.

            av misjonær Mona Dysjeland

Jeg unner studentene en god jul og en avslappet sommer-
ferie. Selv skal jeg snart til Norge og gleder meg til å se
mange av dere igjen!

God jul og godt nytt år!

Misjonær Mona Dysjeland



C h r i s t m a sC h r i s t m a s

Mange nordmenn i utlandet lengter også hjem til jul. Vår opp-
gave i Sjømannskirken er da å være med å skape et hjem for
dem som er langt hjemmefra. I Buenos Aires finnes det mange
eldre nordmenn med hver sine historier om hvorfor de forlot
gamlelandet. I Santiago treffer jeg mange norske studenter som
er klar for litt norsk julemat. I Venezuela stimler StatoilHydro-
familiene sammen for å få litt norsk julestemning. I Rio smeller vi til
med skandinavisk julefest på 1. juledag. Klart vi ønsker å imøte-
komme denne lengselen. Lengselen etter mors pinnekjøtt eller
de norske julesangene. I tillegg prøver jeg å legge til rette for at
de også skal få kontakt med den lengsellen som ligger enda
dypere i oss. Lengselen etter å høre hjemme hos Gud. I salmen
Mitt hjerte alltid vanker synger vi om denne lengselen:

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom,
Der samles mine tanker som i sin hovedsum,
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt,
Jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt!

Selv om vi tidligere har feiret jul mange ganger i Brasil, er det
fremdeles litt vanskelig å komme i julestemning i 35 varmegrader.
Her er julekalenderen først og fremst viktig for å minne oss om at
det faktisk nærmer seg jul! Hjemlengselen kan nok variere i
intensitet og styrke for de forskjellige av oss, men med Jesus som
vår dypeste lengsel, skal det i alle fall være mulig i stille denne
lengselen like mye her i Brasil som på Avaldsnes.

God jul med innfridd lengsel!

Hilsen fra Anne, Bjarte, Anund, Marta og Elise.

h o m e    f o r

Sjømannskirken i Sør-Amerika
            av  sjømannspresten i Sør-Amerika Anne Netland

70 norske studenter og lærere fra Gateway-college i Cabo Frio samlet hjemme hos sjømmanspresten på grillfest. Studen-
tene fra Norge er tilknyttet Høgskulen i Sogn og Fjordane og tar 'Idrett grunnstudium -- praktisk semester' i Brasil. På bildet

ser vi sjømannsprest Anne Netland med blikkontakt og brusflaske i handa.

Det å komme hjem til jul er noe mange av oss drømmer om. Enten det er å samles hele storfamilien
hjemme hos mor og far, eller det er å være sammen med andre man føler seg hjemme blant.

Marta i sjømannsprestens hage.

Hele familien, f.v. Marta, Anne, Anund, Bjarte og Elise.



vi over 60

 Kl. 07:30 startet vi fra 102 på Vorre. Det var bare smilende
og glade turister som stod langs veien og ventet. Full buss --
56 stykker + sjåfør Geir Larsen. I bussen hadde vi allsang og
noen koselige stubber.

For å komme til Finnøy brukte vi to ferger, og vi møtte to
festlige karer: Øystein og Arne. De utfylte hverandre og fikk
smilebåndet på plass. Vi ble guidet rundt hele Finnøy og ble
servert tomater, tromlekaker, tomatsyltetøy og kaffi. Det
eneste vi manglet var noen stoler til å sitte på.

Så gikk turen til sølvsmia. Interessant å få se alt det flotte

Daglig leder i Avaldsnes Idrettslag, Norvald A. Kaldheim,
mottok Augvaldsprisen under Avaldsnesdagene 2007. Her
viser han stolt fram prisen, et fargetrykk av kunstneren
Gerhard Meling. Kunstnerens nevø og sekretær i komiteen,
Knut Magnus Haavik kunne fortelle at fargetrykket viser ulike

Norvald - en verdig prisvinner

                av Bjørg Østevik

                av Aadne Utvik

goes finnøy
Fredag 23. august 2007 hadde “Vi over 60” en flott tur til Finnøy. Bedre vær enn det vi våknet til har vi
ikke hatt i sommer.

som ble laget i sølv. Kaffi + snop der og ... Vi er nå kommet
til "bedehus-land". Har hørt så mye om denne plassen.

Kl. 14:00 var det middagsservering i samfunnshuset:
bedehusgryte og karamellpudding. Pluss kaffi. Så bar det
mot lakseslottet. Vi ble vist film, og fikk smake og kjøpe laks
og diverse fiskesorter. Til sist var vi i bedehuset hvor de
festlige karene framførte hvordan møtene forløp før i tiden.

Vi var alle enige om at vi hadde hatt en flott tur, og smi-
lende pensjonister gikk hjem etter en festlig dag. Takk til Vår
Herre for denne dagen.

motiver fra Avaldsnesbygda og har tittelen  Drømmen om
Avaldsnes.
       Augvaldsprisen kan tildeles “personer, lag, foreninger
eller lignende som har bidratt til å skape et særlig positivt
omdømme for Avaldsnes i kulturell og/eller historiske betyd-
ning, og/eller som i særlig positiv grad har fremmet miljøet i
Avaldsnes.” Dette passer perfekt på årets prisvinner.
       Under prisutdelingen ble det sagt at Norvald hadde vist
et engasjement uten sidestykke for Avaldsnes Idrettslag og
for bygda. Allerede i 1971 var han med og stiftet Nygård
Idrettslag. Etter at han ble med i AIL har han hatt de verv
det går an å ha i hovedstyret - innen fotball, håndball, ski
og friidrett. I Rogaland Fotballkrets har han også vært
nestleder.
       I sin takketale sa prisvinneren at han var stolt av bygda
og var glad i den. Han syntes det var “kjekt å jobbe med
kjekke ungdommer”. En verdig prisvinner, en inspirator og
miljøskaper.

e l d r e b ø l g e n
Vi var også unge en gang,
gikk gjennom livet
med glede og sang.

Nå som gamle,
vi tar det med ro.
Og håper det holder
med kristentro.

Sigmund Hetland



Nå i desember er sangen "Deilig er jorden" en av
de vi kommer til å synge mest. Men jorden er
febersyk, og det haster å gjøre noe med det.

Biskop Martin Lønnebo var på kirkemøtet i november og
utfordret kirken til å bli “stjerneadvokater”: å være med og
ta ansvar for den jorden vi bor på. Han la vekt på at vi har
to store utfordringer i dette arbeidet og sammenlignet det
med en redningsflåte som har to årer: den tekniske og den
etiske. Vitenskap og religion kan her utfylle hverandre og er
til sammen to av de sterkeste kreftene vi har.

Kan vitenskapen utvikle tekniske løsninger der vi forurenser
mindre og helst reverserer den forurensningen som skjer, er
vi kommet et langt stykke. Men uten å bruke den andre
åren, vil en bare gå i ring og ikke komme lenger. Det er
viktig å fokusere på etikken. Folk må ville tenke etisk; vi må
ville forurense mindre selv om det koster oss noe. Kirkens
store oppgave er å samle seg med alle mennesker av god
vilje om den etiske åren, sa Martin Lønnebo.

Bistands- og miljøvernminister Erik Solheim utfordret til Kirken
til:
     Vær en stemme i vår tid, som taler rett om de store
spørsmål. Gi folk håp.
Man menneskene til ydmykhet. Bruk deres store nettverk.
     Meteorolog Siri Kalvig siterte Jon Bing i sitt foredrag på
Kirkemøtet:
     Først når noen klarer å beskrive et miljøvennlig samfunn
som vi gleder oss til å leve i, kommer ting til å skje - og da
kan det skje fort.

Hele foredraget til Biskop emeritus Martin Lønnebo og til
miljø- og utviklingsminister Erik Solheim finnes på internett:
www.kirken.no/?event=showNews&FamID=18798

Kirkemøtet vedtok at en vil ha en bærekraftsreform for
miljøet. Klimatrusselen krever handling. Noe skjer allerede,
men vi er ikke kommet langt nok. Kirkemøtet understreket at
arbeid for rettferd og vern av skaperverket er en konse-
kvens av troen på Gud som skaper, frelser og livgiver.

Kirkemøtets vedtak utfordrer de sentralkirkelige råd og
bispedømmeråd til å ta ansvar og de utfordrer Regjeringen
og Stortinget til å gi prioritet til miljøarbeidet.
     Se www.kirken.no for de konkrete utfordringene de gir
disse institusjonene.

De gir følgende utfordringer til oss som menighet og enkelt-
mennesker:

1. Kirkemøtet utfordrer menighetene og fellesrådene til:
- Å gi alle i menighetene mot og veiledning til å praktisere
troen på en måte som viser at vi er en del av naturen med
et spesielt forvalteroppdrag. I dette arbeidet kan vi hente
mye kunnskap og inspirasjon fra urfolkenes tradisjoner.
- Å samarbeide bredt med andre lag og organisasjoner i
nærmiljøet.
- Å leve i Jesu etterfølgelse og å se at nestekjærlighet i dag
innebærer miljøengasjement.
- Å løfte fram gleden ved å leve enklere i forbruker-
samfunnet. Nøkkelen til nødvendig holdningsendring må
ligge i forsakelsen og i gleden over et forpliktende felles-
skap.
- Å bli grønne menigheter og arbeide med miljøfyrtårn-
sertifisering av fellesråd.
- Å bruke verktøy som "Grønn kirkebok" og Kirkelig nettverk
for miljø, forbruk og rettferd aktivt i sitt arbeid.
- Å feire "Skaperverkets dag" og å bruke advents- og
fastetiden til å fokusere på
miljøengasjement.

2. Kirkemøtet utfordrer oss som enkeltmennesker til:
- Å undre oss over storheten i Guds skaperverk, glede oss
over at han kom til jorden i Jesus
Kristus og takke for at han skaper og fornyer liv ved sin Ånd.
- Å se at det gode livet finnes først og fremst der vi bor. Vi
trenger ikke å reise over hele kloden for å lete etter det.
- Å bevisstgjøre oss våre handlingsrom, være konkrete og
leve enklere i eget hverdagsliv. Kirkemøtet utfordrer hver
enkelt til å bli med i forbrukernettverket Grønn Hverdag, ta
miljøsteget og klimatesten og avgi et personlig klimaløfte
(www.gronnhverdag.no og www.klimaloftet.no).
- Å støtte og oppfordre våre medmennesker til å ta aktive
miljøvalg i sin hverdag.
- Å arbeide for å sette miljø- og klima på dagsorden ved
kommune-, fylkes- og stortingsvalg.
- Å oppfordre lokalpolitikere til å legge til rette for bære-
kraftig utvikling i nærmiljøet.

Til slutt minnet Martin Lønnebo i sitt foredrag om at Gud som
har skapt jorden, kan også bevare den. I dette utfordrer
han oss alle til å bli medhjelpere i forvaltingen av verdens
ressurser der vi lar barnebarnets øyne være våre skriftespeil.

Når vi i årets juletid synger “Deilig er jorden” :  la det være
vår forpliktelse til å arbeide for ei jord som ikke ødelegges
av vår måte å leve på.

d e i l i g   e r   j o r d e n
rapport fra kirkemøtet 2007

                av Helge S. Gaard



 

LANG
REKLAME-
BAR HER

f o r    a v a l d s n e s   m e n i g h e t
I forrige nummer begynte vi å presentere strategien for Avaldsnes
menighet. Avaldsnes menighetsråd vedtok tidligere i år en tre-delt
strategi for å nå målet (eller “visjonen”), som er:

Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende felles-
skap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus.

Strategiens tre deler har overskriftene “diakoni”, “gudstjenesteliv” og “tros-
opplæring”. Artikkelen i forrige nummer tok for seg “diakoni”. I dette nummeret skal
vi presentere “gudstjenesteliv”.

For “gudstjenesteliv” er delmålet å “berøre, frigjøre og utruste” gjennom følgende
tiltak:

      av Gaute Sanson

s t r a t e g i

Forkynnelse
 - Grunnfestet i Bibelen
 - Tilpasset alder og livssituasjoner
 - Rollespill og kreative innslag: film/
bilder

Bygge fellesskap
 - Ønske velkommen, ta kontakt med
nye
 - Personlig henvendelse til dåpsfolket
 - Invitere grupper til å delta: konfir-
manter, kulturskole, kor, barn, unge og
voksne
 - Lettere å delta ved å bruke projektor
 - Kirkekaffe - bevisst inkluderende
 - Senke terskel til å delta i nattverd
 - Knytte husfellesskapet/bibelgrupper

opp mot det store gudstjeneste-
fellesskapet
   - Tema-/tekst arbeid i grupper
   - Oppgaver i gudstjenesten
 - Tilrettelegge for nådegavebasert
tjeneste
 - Økumenisk samarbeid

Variasjon og bredde i gudstjeneste
 - “En annerledes gudstjeneste”
 - Reformere tradisjonelle gudstjenester

Kultur
 - Konserter og sangkvelder
 - Bruke aktivt lokale kor

s t j e r n e r e i s e
Eg vandra rondt på stiane - te ei svunnen tid,
og vende om på steinane - som eg gjekk forbi.
Et verdrag kjem frå sjøen inn, og gir meg vengjespenn,
så flyg eg over hav og land - te eg kjenne meg igjen.

Nå ser eg tiå som forsvant, som om det var igår,
og reise rundt i stjernefart - der øyeblikk blir år.

Frå stjernehimmel der eg flyg, mot jorda eg kan sjå
og lys blir tent i kvar ei grend - når mørket faller på.
Nordstjernen lyser overrett, med Karslvogna i nord,
då har eg kursen riktig satt - dit mine kjære bor.

Nå ser eg tiå som forsvant, som om det var igår,
og reise rundt i stjernefart - der øyeblikk blir år.

Omkring meg dansar Nordlyset, i silkeblå gevant.
Der nede ligg Betlehem, der julestjernå brant.
Eg høyre himmlens tonar mjukt, - som fløyel koma inn,
og ser igjen mi barndoms jul, - frå stjernehimmel skin.

Nå ser eg tiå som forsvant, som om det var igår,
og reise rundt i stjernefart - der øyeblikk blir år.

Aleksander Hauge



h j ø r n ap r e s t a h j ø r n a
5  -  1     e l l e r     5  =  1

prestahjørna

KORT
REKLAME-
BAR HER

Der de negative ordene fra foreldre til
barn til mange og de positive ordene
blir få, skapes et negativt miljø. Der ros
og oppmuntring blir grunntonen i et
hjem, skapes det et positivt miljø der
det faktisk kan være lettere å sette
grenser og der grensene blir akseptert.
Psykologen understreket at det å gi lov

En skulle tro at 5-1 er et fotball-
resultat og 5=1 et feil svar på en
matematisk oppgave.

Det er ingenting av dette.

til alt, var ikke det samme som å skape
et positivt miljø. Norske foreldre er
generelt alt for snille. Foreldrene ble
utfordret til å sette grenser, gi ansvar
og oppgaver og gjøre det med å rose
i stedet for negative meldinger.

Tenk om vi kunne strekke oss etter 5:1
prinsippet. Minst fem gode ord for
hvert negativt
- mellom foreldre og barn,
- mellom ektefeller,
- mellom søsken
- mellom arbeidskolleger,
- mellom venner,
- i lag og organisasjoner
- i menighet.

Jesus var flink til å legge vekt på å
møte mennesker på en positiv måte.
Han klarte å reise dem opp samtidig
som han ga dem en ny retning på
livet. Han klarte å kommunisere positivt
selv til dem som slet og var kommet på
skråplanet. Han må ha brukt minst 5
positive ord for hvert negativt. Hvis du
leser litt i Bibelen, legg merke til at Gud
bruker samme prinsipp. Han elsker deg
med en evig kjærlighet. “For så høyt
har Gud elsket verden at han ga sin
Sønn ...” Gud elsket jorden og mennes-
kene, Gud sendte Jesus for å forkynne
et gledesbudskap: “I dag er det født
dere en Frelser” slik englene ropte det
ut julenatt! Kjærlighetsord kombinert
med tilbud om frelse og hjelp. Men det
er ikke sikkert at vi som kirke alltid har
vært like flinke til å sette riktig utgangs-
punkt. Grenser og regler er viktige,
men vi kan ikke begynne der.

Hva med å kombinere årets jul med
kjærlighetserklæringer sammen med
gavene? Vi har sikkert en ordkonto
som bør jevnes litt ut med positive ord
på slutten av året for å komme opp i
5:1.

Med ønske om ei god og positiv juletid.

Men i høst har menighet og idrettslag
hatt samarbeid om 4 temakvelder om
foreldrerollen, om kommunikasjon
mellom foreldre og barn. Psykolog
Bjørn Austeid tok opp forskjellige tema
om å sette grenser, om ros og opp-
muntring, om å gi utfordringer og
ansvar.

Bjørn Austeid utfordret foreldrene til å
leve etter 5:1 prinsippet. Vår hjerne
trenger fem positive utsagn for å
utligne ett negativt. Det må faktisk fem
positive utsagn til for å oppveie et
negativt, derfor 5 positive utsagn = 1
negativt utsagn. Det er utrolig skeiv
fordeling, og det viser hvor mye
flinkere vi er til å ta til oss negative ord
enn de positive. De negative ordene
trenger vi bare å høre en gang, og vi
tar dem til oss. De positive ordene må
vi høre om igjen og om igjen for
virkelig å tro på dem.

Psykolog Bjørn Austeid doserer.

g i r o
i menighetsbladet

I denne utgaven av menighetsblad for
Avaldsnes vil du finne en giro. Bladet
utgis av frivillige som arbeider gratis,
men det er kostnader forbundet med
trykking og postgang. Vi er derfor
avhengige av å få samlet inn penger.
      Alle bidrag mottas med takk! Om
du har mistet giroen, er bankkonto-
nummeret 3340.61.00818.

- red.

    prost/sokneprest Helge S. Gaard



  u  d  s  t  j  e  n  e  s  t  eg u d s t j e n e s t e
v i   s a m l e s   o m   G u d

Søndag 16.12.2007
3.s.i  advent
"En annerledes gudstjeneste"
på Karmel kl.11.
Tema: "Et liv med mening/Et liv etter
Guds vilje"
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer til Høgskolen Dronning Mauds
Minne
Søndagsskole
Kirkekaffe

Søndag 16.12.2007
Julekonsert i kirken kl.18:00.

Søndag  23.12.2007
4.s.i advent
Gudstjeneste kl. 11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer til menighetsarbeidet
Kirkekaffe

24.12.2007 Julaften
Familiegudstjeneste kl.14.45
Helge Gaard
Avaldsnes barnegospel
Offer til Kirkens Nødhjelp

24.12.2007 Julaften
Familiegudstjeneste kl.16.30
Helge Gaard
Witness!!
Avaldsnes og Håvik skolekorps
Offer til Kirkens Nødhjelp

25.12.2007 Juledag
Høymesse  kl.12
Helge Gaard
Mona Dysjeland
Nattverd
Kirkekoret
Testimonia
Offer til NMS misjonsprosjekt i Brasil

Mandag 31.12.2007
Nyttårsaften
Midnattsmesse kl. 23.15
Anders Kvalevåg

Tirsdag 01.01.2008
Nyttårsdag
Høymesse kl.12
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer

Søndag 06.01.2008
Kristi  åpenbaringsdag
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer
Kirkekaffe

Søndag 13.01.2008
Vingårdssøndagen
På Karmel kl.17:
"En annerledes gudstjeneste"
Tema:"Et liv i tjeneste"
Helge Gaard
Nattverd
Søndagsskole
Offer
Kirkekaffe

Søndag 20.01.2008
Såmannssøndag
Gudstjeneste  kl.11
Helge Gaard
Sigrid Dysjeland
Dåp
5. klassingene får bibel
Offer
Kirkekaffe

Søndag 27.01.2008
Kristi forklarelsesdag
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Nattverd
Offer
Kirkekaffe

Søndag 03.02.2008
1.s i faste
Barnas misjonsdag
Gudstjeneste  kl.11
Helge Gaard
Dåp
Kvalavåg Barneforening
Offer
Kirkekaffe/saft

Torsdag 07.02.2008
Forbønns- og skriftemålsgudstjeneste
kl.19.30
Helge Gaard

Søndag 10.02.2008
2. søndag i faste
På Karmel kl.17:
"En annerledes gudstjeneste!
Tema: "Såmannen"
Anders Kvalevåg
Nattverd
Søndagsskole
Offer
Kirkekaffe

Søndag 17.02.2008
3. søndag i faste
Gudstjeneste kl.11
Anders Kvalevåg
Dåp
Offer
Kirkekaffe

Søndag 24.02.2008
4. søndag i faste
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Nattverd
Offer
Kirkekaffe

Søndag 02.03.2008
5 søndag i faste
Gudstjeneste kl.11
Helge Gaard
Dåp
Offer
Kirkekaffe

vaktrom haugalandetk i r k e n s     S O S
Kirkens SOS i Rogaland arbeider med
åpning av vaktrom på Haugalandet,
og trenger et egnet lokale til vaktrom.
ca 20 m2 samt tilgang til kjøkken, wc og
evt. andre rom som kan benyttes til
gruppesamlinger o.l. Gjerne  i området
Norheim/Rossabø og nær Karmsunds-
gata.

Vi trenger frivillige telefonvakter!
Kirkens SOS i Rogaland vil derfor svært
gjerne komme i kontakt med deg som
tenker at dette kan være en  oppgave:
“å være et medmenneske for andre”,
ved å samtale over telefon.
      Ta kontakt med oss så kan vi fortelle
nærmere om hva oppgaven går ut på,

vakttider og hva du får igjen ved å
være medarbeider ved Kirkens SOS.
Ring oss på tlf. 51 88 45 15 , mobil 971 70
995 eller send en e-post
rogaland@kirkens-sos.no

HJELP OSS Å ETABLERE
KIRKENS SOS PÅ HAUGALANDET!



f  a  m  i  l  i  e
døpte

01.09.2007
Lina Tvedt Levinsen - døpt i Torvastad

23.09.2007
Helene Tyse Klæhaug
Andrea Tyse Klæhaug
Helena Thuestad Jakobsen
Ingrid-Elise Skeie
Isabell Øverland Abrahamsen
Brian Bye

07.10.2007
Karoline Tollefsen Bakke
Emma Hårvik

21.10.2007
Elise Krosli
Eirik  Grotnæss Einarsen
Fredrik Velde Osmundsen
Tristan Ross Lundegaard
Andrea Mannes

23.10.2007 - døpt i Jørpeland kirke:
Selma Hadas Helgeland
Daniel Moges Helgeland

11.11.2007
Helene Sandvik Løften
Anna Emilie Kristensen
Miriam Steinsland Lone

f a m i l i e n y t t
vielser

15.09.2007
Eirin Haastø og Even Toth

22.09.2007
Ingrid Alvsvåg
og Stian Alexander Thime Skeie
Anne Thorsen og Robin Leslie Oberst

27.09.2007
Aagot Marie Sunniva Myklebust
og Paul Wathne

06.10.2007
Kristin Breivik og Andreas Veggeland

døde

23.09.2007
Alf Gerhard Kolstø  f.1913

28.09.2007
Harry Bergsli f. 1924

07.11.2007
Ragnar Halsten Eilertsen  f. 1930

07.11.2007
Gudrun Alvilde Hauge  f. 1922

15.11.2007
Jostein Bergjord Holgersen f. 1991

b  e  d  e  h  u  sb e d e h u s i n f o

avaldsnes menighet

menighetskontoret
kontortider: tirsdag til fredag 09 - 15
adresse:
Karmel, postboks 29
4299 AVALDSNES
telefon: 52 81 20 60
fax: 52 84 37 02
e-post: avaldsnes@karmoykirken.no
internettside:
www.avaldsnes.karmoykirken.no

administrativ leder
Tordis Hebnes
telefon kontor 52 81 20 60
telefon privat 52 84 27 57
mobiltelefon 97 61 86 95

prost / sokneprest
Helge S. Gaard
telefon kontor 52 81 20 59
mobiltelefon 95 93 76 66

prostiprest
Anders Kvalevåg
telefon kontor 52 81 20 55
mobiltelefon 90 99 84 64

kantor
Goos ten Napel
telefon kontor 52 81 20 57
telefon kirken 52 84 22 17
mobiltelefon 98 81 76 76

kateket
Sigrid Dysjeland
telefon kontor 52 81 20 58
telefon privat 52 84 28 84
mobiltelefon 98 43 38 83

barne- og ungdomsarbeider
Johanna H. Gismervik
telefon kontor 52 81 20 54
mobiltelefon 41 24 33 00

kirketjener/kontorassistent
Tove Margunn Hillesland
mobiltelefon 90 17 93 23

arbeidsleder
Øyvind Grinde
telefon redskapshus 52 84 22 59

misjonærer
Anne Storstein Haug
e-post annehaug@loxinfo.co.th
Mona Dysjeland
e-post mdysj@yahoo.no

menighetsråd
Kåre Vold
telefon privat 52 84 26 56

kirkeverge
Martha L. Medhaug
telefon kontor 52 85 71 85
e-post kirkevergen@karmoykirken.no

karmel bedehus

Søndagsskole ca. 2 ggr. pr. måned

06.12 Møte m/ grøt           kl.19:30
10.01 Normisjon           kl.19:30
17.01 Normisjon           kl.19:30
27.01 ÅRSMØTE          kl.19:00
31.01 Møte           kl.19:30
07.02 Karmsund ABR           kl.19:30
14.02 Misjonssambandet           kl.19:30
21.02 Sjømannskirken           kl.19:30
28.02 Møte           kl.19:30
01.03 Basar (lørdag)           kl.14:00

håvik bedehus

06.01 Gideon          kl.19:30
20.01 Indre sjømannsmisjon      kl.19:30
27.01 ÅRSMØTE          kl.18:00
03.02 Tibetmisjonen          kl.19:30
17.02 Misjon blant muslimer      kl.19:30
21.02 Basar på Håvik bedehus  kl.19:00
02.03 NMS          kl.19:30

visnes bedehus
Søndagsskole hver søndag        kl.11:00

Onsdagsmøter          kl. 19:30
hver første, tredje og fjerde onsdag i
måneden. NB: se annonse i avisen.

kvalavåg bedehus

27.12 Familiefest          kl. 18:00
27.01 ÅRSMØTE

m/ Anders Kvalevåg       kl. 19:00
01.03 Bedehusutlodning         kl. 15:00

vi over 60

01.03 Håvik bedehus          kl.15:00
12.04 Kvalavåg bedhus          kl.15:00



AIL-NYTT
AVALDSNES IDRETTSLAG INFORMERER
AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter
og utfordringer uansett talent og ambisjoner.
Klubben skal drives etter “fair-play”-prinsippet.

gjør lokalmiljøet rikere, tryggere og morsommere
www.avaldsnes.no

årsmøte i avaldsnes idrettslag
Avaldsnes Idrettslag avholder sitt årsmøte tirsdag 12. februar 2008 kl. 19.00 på klubbhu-
set. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen 28.01.2008.
Saksliste for Årsmøte:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokolllen.
4. Behandle årsmeldinger.
5. Behandle regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgifter.
8. Vedta budsjett for 2008.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Behandle idrettslagets profil- og målsettingsplan.
11. Valg.

fire avaldsnesjenter på kretslag!
Da Rogalands jenter 14-kretslag i fotball
møtte Agder sitt lag til kretskamper i
Sørlandshallen 1. og 2. desember var det
med hele fire Avaldsnesjenter på laget.
Dette var Nathalie Jøssang Utvik, Linn
Rydningen, Eli Gloppen og Helene
Clausen Haavik.

avaldsnes satser på jentene!
Lotfi Lazaare er ansatt i 70 % stilling som
trener for damelag og J-19 (fotball). I
tillegg skal han drive spillerutvikling både
på jente- og guttesiden.

Trygve Larsen - gullgutt fra avaldsnes
Tidligere i år tok Trygve 3 x NM gull i skikjelkepigging under NM på ski. Siste helgen i
november ble han Europamester i kjelkehockey sammen med Norges lag som vant 6-0
over Tyskland i finalen i Italia. Kjelkehockey er en idrett for funksjonshemmede, og
erstatter ishockey.

avaldsnes idrettslag
Kontortid hverdager kl. 08.00-15.30
Daglig leder: Norvald A. Kaldheim

Tlf: 52 84 33 06 - 977 37 047
norvald.kaldheim@avaldsnes.no

Trygve Larsen (t.h.) sammen med andre fra det norske landslaget i kjelkehockey.

Trygve flyttet til Idrettshøgskolen i Elverum for å studere, og der fikk han smaken på
kjelkehockey. Trygve har konkurrert i stavpigging i fem år nå, og er rangert som nr. 2 i
Norge.
I Tinerolo utenfor Torino ble Polen, Italia, Sverige, Estland, Tsjekkia og til slutt Tyskland altfor
små for nordmennene. Målforskjellen 33-14 vitner om at Norge var en fullverdig vinner.
Og Trygve bidro i aller høyeste grad til at Tyskland ble slått 6-0 i finalen. Han kom innpå
isen i 3. periode og takket for tilliten med å score norges fjerde mål etter knappe 30
sekunder. I tillegg scoret Trygve et mål i kampen mot Italia, der han også ble kåret til
banens beste spiller.
Vi gratulerer Trygve med gullet, og ønsker ham lykke til videre på Elverum og i vinterens
konkurranser.

Lotfi Lazaare hadde i fjor ansvaret for
Haugars damelag i 1. divisjon, og har
tidligere trent Byåsen sitt damelag i flere
sesonger. Han har også trent  herrelag i 2.
og 3. divisjon. Lazaare har også toppspiller-
erfaring fra Vålrenga, Faaberg (Lilleham-
mer) og Ålseund. Han er opprinnelig fra
Marokko, er 42 år, kom til Norge for 22 år
siden, er gift og har en gutt på 5 år.

avaldsnes j-16 kretsmestre i fotball!
Bildet til venstre viser Avaldsnes sitt J-16-lag
som ble kretsmestre i fotball for jenter.
Foran fra venstre: Elise Hauge, Eli Gloppen,
Gina Nordtveit Opsahl, Nathalie J. Utvik,
Linn Rydningen og Andrea
Tjøsvoll. Bak fra venstre; Therese J. Utvik,
Kathrine Utvik, Helene Clausen
Håvik, Christina Jakobsen, Stine Nordtveit
Opsahl, Karoline Helgesen, Emilie
Helgesen, Charlotte Torvestad, Jenny Vorre
Baardsen, Maria Hauen og Hanne
Marthe Pedersen.

avaldsnes idrettslag
takker hele bygda

- for en fantastisk støtte gjennom hele 2007.
Samtidig ønsker vi alle sammen en riktig

god jul og et godt nytt år.


