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andakt ved pensjonert sokne-
prest Torleiv hausken. Torleiv 
hausken har vært prest mange 
steder gjennom et langt preste-
liv; i de tre nordligste fylkene, i 
rogaland og i oslo. hausken bor 
nå i stavanger, nær Kampen kirke 
der han tidligere var prest.

– Jeg setter stor pris på å få Kjer-
kebla’. de første 20 år av mitt liv 
var bygda Torvastad og menig-
heten der, stedet der jeg hørte 
hjemme. Jeg minnes med glede 
hauskjegarden, håland skole, 
gutelaget, søndagsskolen, Ung-
domslaget, konfirmasjonstiden, 
gudstjenestene. Mange navn 
kunne jeg nevne, jeg tenker på 
dem, ja, takker gud for dem. så 
da en fra redaksjonen ringte meg 
her i stavanger og spurte om jeg 
ville skrive en andakt i bladet, sa 
jeg naturligvis ja!

Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg spurte meg selv: Er der et ord som 
denne jule- og nyttårsfeiring har minnet meg om og som jeg kan sende hjem  til Torvastad?

jeg landet på lukas 2,19: ”Men Maria 
gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på 
det”. ”alt dette”, som Maria gjemte i sitt 
hjerte, var hyrdenes ord, englesangen, kort 
sagt: juleevangeliet.

senere i samme kapittel fortelles det om 
jesus som 12-åring i tempelet, der jesus 
sier at han må være ”i min faders hus”. der 
står det om Maria: ”Hans mor gjemte alt 
dette i sitt hjerte” (v. 51).

våre katolske medkristne løfter i sine bøn-
ner Maria veldig høyt, ja, for høyt synes vi. 
Men, har jeg ofte tenkt: Maria var et lydig 
redskap. og hun er et fint forbilde for en-
hver kristen når evangeliet lyder, både i 
julen, i påsken og i pinsen: Gjemme det i 
hjertet! Grunne på det!

Hun forstod nok ikke alt, verken i stallen, i 
tempelet eller siden – ved korset. (johs. 19, 
25 – 27) ”et sverd” gikk gjennom hennes 
sjel da, slik simon hadde profetert. (luk. 
2,35). Men hun forstod nok, hele veien 
hun fikk gå, det tror jeg.

og vi, forstår vi alt når vi deltar i trosbe-
kjennelsen i kirken, og lovpriser Guds 
nåde i våre bønner og salmer? Men vi 

forstår nok, tror jeg. Guds ord kommer til 
oss så enkelt, med bilder og tegn, så barnet 
kan fatte det. og den kjærlighets varme og 
lys som jesu ord møter oss med, den ska-
per tro og tilflukt i våre hjerter.

Men noen ganger erfarer vi, når veien går 
gjennom dødsskyggens daler at fortvilel-
sens sverd går gjennom vår sjel. og noen 
kjenner på tvil og anfektelse og mørke i 
sitt hjerte, særlig i tider med sykdom og 
svakhet. da skal vi be om nåde til å likne 
Maria: Gjemme evangeliet i vårt hjerte! 
fortsett å grunne på det, tenke på det!

Mer lys, sukker noen. si heller: Nok lys! 
”eitt steg er nok åt meg.”

finnes det vel et annet lys, et annet håp 
på denne vår jord enn dette: ordet om 
Ham som er oppstandelsen og livet! (johs. 
11,25) la oss be om nåde til å gjemme det 
i våre hjerter, grunne på det, i dagene i det 
nye år 2009 og til vår siste stund. fortsatt 
Godt nytt år!

”Eitt steg er nok åt meg.”
Andakt

sokneprest: Geir styve
Tlf. privat: 52 83 80 33
Mobil: 91 84 19 49
e-post: geir.styve@karmoykirken.no   

Menighetsprest/adm.leder: arnfred lunde
Tlf. privat: 52 83 11 40
Mobil: 92 82 68 80
e-post: arnfred.lunde@karmoykirken.no

organist: Nils einar Helland
Tlf. privat: 52 83 10 43 Mobil: 97 51 50 01

sekretær: bjørg areklett
Kontortid: Tirsdag -  fredag kl. 08.30 - 11.30
e-post: torvastad@karmoykirken.no
Tlf. privat: 52 83 94 11

Kirketjener: sonny Torvestad, tlf. 52 83 95 69

Kirkegårdsarbeider: john Terje Hagland
Mobil: 911 49 538

formann i menighetsrådet: Kjellaug areklett 
Tlf. privat: 52 83 94 13

Nye WebsIder:

www.torvastadkirke.no

Kirken har de siste år styrket trosopplæring med pro-
grammateriell og økonomi. Nær 500 menigheter får nå 
økonomisk støtte til å ansette medarbeidere. etter hvert skal 
støtten omfatte alle menigheter, også Torvastad.  Karmøy 
kirkelige fellesråd dekker nå 35 % av lønna til vår nyansatte 
menighetspedagog, eva Irene vea. 

de nærmeste årene må resten av lønna skaffes lokalt. Tor-
vastad menighet satser spesielt på trosopplæring, sammen 
med Torvastad KfUK-KfUM. Kan vi regne med økonomisk 
støtte fra deg? ved å bli med i givertjenesten Ny GIv, tar du 
et medansvar for å gi barn og unge i bygda vår det beste. 

Hvordan kan du støtte?
send gave til Ny GIv, Torvastad menighet, 4260 Torva-

stad. bankgironummer: 3330.22.43927. du kan gi en eller 
flere ganger i løpet av året. egen brosjyre kan du få i kirken 
eller på menighetskontoret.

28 % av gavene går tilbake til deg
staten gir tilbake 28 % av gaver mellom 500 og 12.000 

kroner som du gir til Ny GIv. 

Giverne mottar egne brev med nærmere opplysninger.

TorvasTad MEnIghET saTsEr PÅ TrosoPPLÆrIng.

Kan vi regne med deg?

fra 1. januar er årsprisen 50 kroner 
pr grav. festeavgiften faktureres for 10 
år med 500 kr for enkelt, og 1000 kroner 
for dobbelt gravsted. første grav i et nytt 
gravsted er ikke avgiftsbelagt i frednings-
tiden som er 20 år. ledig grav til f.eks. ek-
tefelle faktureres forskuddsvis pr 10 år.

Alle graver skal ha en fester.
Kirkevergen vil i tiden fram-

over sette ut små merker på de 
gravene som ikke har regis-

trert fester. om ingen etter-
kommere melder seg, vil gravste-

det bli slettet.

Bed som ikke stelles kan fjernes og 
tilsåes med plenfrø, selv om graven har 

registrert fester.

har du en grav i Karmøy? Festetiden for et gravsted er inn-
til 80 år. Ønskes gravstedet bevart ut-
over perioden, må festeren sende be-
grunnet søknad om utvidet festetid.

Vedtektene for Kirkegårdene i 
Karmøy ligger på www.karmoykir-
ken.no . Kontakt kirkevergekontoret 
52857127 dersom du ønsker vedtek-

tene tilsendt, eller om du 
har spørsmål om graver 
og kirkegårder.

Kirkevergen.

Kommunestyret har vedtatt ny festeavgift for gravsted.
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– Hvordan var det å vokse opp på Vea? 
– vea var et godt sted å vokse opp. Her var 
det kort skolevei, et trygt miljø, mange fri-
tidstilbud med gode voksenledere. jeg var 
med i søndagsskolen til langt opp i barne-
skolealder, og jeg var med i barnekor. som 
tenåring følte jeg behov for å komme litt 
vekk fra nærmiljøet; det er vel en naturlig 
reaksjon hos en tenåring.

– Hvor havnet du da?
– da havnet jeg i koret sola fide som hol-
der til i Åkra kirke. der ble jeg snart inklu-
dert og fikk oppgaver å vokse på. I koret ble 
jeg styremedlem og fikk prøve meg som 
dirigent. I hele fem år var jeg med i sola 
fide. en tid dirigerte jeg også Tensing- ko-
ret Zynzygus som holdt til i Kopervik. jeg 
tok også et par år sangundervisning ved 
Kulturskolen på Åkra. Parallelt med alt 
dette fullførte jeg ungdomsskolen og så vi-
deregående skole på Åkra. våren 2001 var 
jeg ferdig utdannet hjelpepleier. 

– om høsten drog jeg til Nordhordland 
folkehøgskole (frekhaug) der jeg var elev 
ved musikklinja ett års tid. Året etter ar-
beidet jeg som hjelpepleier i bergen. det 
var da jeg fant ut at jeg ville utdanne meg 
videre.

– Og hvor gikk så veien?
– jeg trengte studiekompetanse, og den 
fikk jeg etter ett år ved danielsen videre-
gående skole i bergen. Mens jeg var i ber-
gen, var jeg med i kor og var lovsangsleder 
i betlehem, som tilhører vestlandske In-
dremisjonsforbund.

– fra bergen gikk veien videre til stavan-
ger der jeg begynte på engelsk grunnfag, 
men det trivdes jeg ikke med, så da tok jeg 
litt ekstravakter som hjelpepleier ut sko-
leåret.

– Det ble vel tid til korsang i Stavanger 
også?
– Å, jada! der var jeg med i stavanger 
Gospel Choir; en veldig fin tid i et meget 
bra kor.

Møt menighetspedagog Eva Irene
Eva Irene vea ble innsatt i stillingen under familiegudstjenesten søndag 4. januar. hun er 
født i 1982 og kommer fra vedavågen. Kjerkebla’ har tatt en prat med Eva Irene for å bli be-
dre kjent med henne.

etter ett år i stavanger satte eva Irene 
kursen mot oslo der hun tok en 3-årig 
sosionomutdannelse ved diakonhjemmet 
Høgskole. som en del av praksisen var hun 
et halvt år i oppsal Menighet der hun var 
med i sosialt- diakonalt arbeid. en fin tid 
ifølge eva Irene. og selvfølgelig måtte hun 
synge i kor! og valget falt på det anerkjen-
te koret reflex. 

våren 2008 var hun endelig nyutdannet 
sosionom. På Karmøy fikk hun arbeid 
som miljøterapeut på en bolig for utvi-
klingshemmede.

– Men så havnet du i Torvastad og er blitt 
menighetspedagog! Hva skal du arbeide 
med?
Nå skal jeg være leder for Good News, le-
kefrokost, dirigere barnekoret shalom og 
være med i konfirmantarbeidet. jeg skal 
bruke tid på å gjøre meg kjent med menig-
heten; det ser jeg fram til. Men noe av det 
som jeg vil jobbe spesielt med, er lederut-
vikling i Good News. Målet mitt er å bli 
en ”overflødig” leder; dvs. selvstendiggjøre 
kormedlemmene!

– Du synger nå i gospelkoret Voice of 
Joy. Tidligere har du vært med i ”ørten” 
forskjellige kor, og nå sier rykter at du 

også har et eget band?
– så du har fått kjennskap til det, ler eva 
Irene. ja, det er et prosjektband på 8 med-
lemmer og en lydmann. bandet er uten 
navn – ennå – og vi har opptrådt bare en 
gang! og det skjedde nylig i fagerborg 
kirke i oslo der vi hadde konsert.

– stilen vår er soul/funk med snev av co-
untry (køntri) og jazz. bandet tar utgangs-
punkt i sangboken som blir brukt på be-
dehusene rundt omkring. I den finnes en 
sangskatt som vi ønsker å løfte fram gjen-
nom nye arrangementer. det svinger godt, 
og vi håper at vi får fortsette med dette.

– Til slutt, Eva. Spiller du noe instru-
ment også?
– ja, jeg spiller piano. Mest til eget bruk 
når jeg synger selv, men jeg kan også spille 
til barne- og ungdomskor og til andre som 
synger.

Torvastad menighet har uten tvil fått en 
allsidig menighetspedagog som vi håper 
finner seg til rette blant barn og unge i 
Torvastad menighet. Ta godt imot eva 
Irene! vi ønsker henne alt godt i den nye 
stillingen.

GMa

Foto: Privat

Intervju

Familier hadde pakket ungene i bilen og møtte til full pensjon og 
gode aktivitetsmuligheter. godt humør, fint vær og sosialt samvær 
preget helga. 

helga ble en anledning til å bli bedre kjent med gamle og nye byg-
defolk. I aktivitet eller over en kaffekopp er det lett å komme i kontakt 
med hverandre. Mange fjes fikk denne helga også et navn.

Besetningen på stedet leverte utsøkt mat og vi fikk benytte alle 
aktivitetstilbudene på stedet. go-kart var stor suksess, også for pappaer 
som måtte vente fint på tur. søndagen var det søndagsskole.

det var Berit og vidar Monsen som tok initiativ til helga. de hadde 
vært forutseende nok til å bestille solgry for tre år siden, og da tilbudet 
kom, kastet de seg rundt og inviterte via jungeltelegrafen (som forøvrig 
også består av mail og sms i disse digitale tider). På tross av at helga var 
løselig satt opp i forhold til program, fortjener Monsen adskillige takk 
for initiativ og solid innsats som gav oss en minnerik helg!

JLn

soLgrY-hELg
siste helga i januar tok hundre Torvastadbuer 
turen til idylliske solgry leirsted i sveio!

Foto: Johannes nag og Berit Monsen
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Mars: 
•	 07.03	Klubbkveld	
•	 08.03	Kvinnedagen	
 8-mars-arrangement
•	 20-22.03	Tur	til	Seljestad	
 med Klubben
•	 28.03	Klubbkveld	
•	 ”Salmer	til	alle	tider”.	Karmsund	 

 brass og scala, Torvastad kirke.

april: 
•	 02.04	 KFUK-samling	 kl.	 20.00.	 

 Åsa fosen: Nye inntrykk fra  
 rotifunk.

www.ungdomshuset.org

Klokkermøte
det har vært en utfordring å være 

klokker i forbindelse med gudstje-
nestereformen.  det har vært mange 
forandringer på kort tid og en del har 
det vært nødvendig å finne ut av un-
derveis.  derfor var det nyttig med en 
samling for gamle og nye klokkere 
for å dele erfaringer.  vi takker Tor 
storesund som nå går ut for den gode 
måten han har utført klokkertjenes-
ten på, og ønsker bjørg aase og svein 
ove Utvik velkommen som menig-
hetens nye klokkere.  vi er glade for 
at både elise rasmussen Hausken, 
Inger-Målfrid Hausken Hovland og 
jan asbjørn Hovland fortsetter.  

Pensjonistkoret 
pensjoneres 

det kom overraskende på flere at 
Pensjonistkoret ble lagt ned før jul.  
Koret hadde sin siste opptreden på 
Nord-Karmøy Pensjonistforenings 
julemiddag, og vil nok bli savnet av 
mange. vi bringer videre en spesiell 
takk til Ingolf Hustvedt som har di-
rigert koret de siste tolv og et halvt 
årene. Han fikk da også mange gode 
ord med seg på veien.    

KonFIrManTEnE 
KoMMEr 

Tirsdag 31.mars er det 
igjen tid for den årlige 
fasteaksjonen. Konfir-
mantene vil denne etter-
middagen banke på dø-
rene over hele Torvastad.  
de innsamlede midlene 
går til Kirkens nødhjelp, 
og i år har innsamlingen 
fått navnet klimaaksjonen 
”sos fra sør.”  

8. marsmesse /solidaritetsmesse
i TorvasTad KIrKe
søndag 8.mars kl. 18.00

liturg: eldbjørg andreassen
Taler: Margrete Hovland Malterud

vi går i fakkeltog til ungdomshuset.
Kaféen åpner kl 19.00
de som ikke kan komme i kirken, er 
velkommen direkte til ungdomshu-
set.

Kafé med gode supper og brød og 
stort kake/dessertbord. 
siste nytt fra Palestinaprosjektet vårt. 
stand og kort appell v/amnesty og 
Åsa fosen fra rotifunk

InTErnasJonaL 
KvInnEdag:

KJEKT MEd JULETrEFEsT PÅ FØYnE
Tradisjonen tro var det juletrefest på feøy bedehus 2.juledag. folk strømmet til fra 

hus og hytter, og veldig mange kom sammen med presten og organisten med båten “Øy-
akongen” fra Kveitevikje bare for å gå på juletrefest.

denne festen har de senere årene blitt stadig mer populær, og denne gangen fylte ca. 
70 personer bedehuset, noe som er rekord i nyere tid. (undertegnede har deltatt de siste 
25 årene…) dette er mye folk, spesielt med tanke på at flere av øyas ca. 40 fastboende 
var bortreist i julen.

festen startet med gudstjeneste, ledet av sokneprest Geir styve. organist Nils einar 
Helland spilte keyboard sammen med Nina jackson på fiolin.  

Nina jackson og Nils einar Helland spiller.
etter selve gudstjenestedelen overtok liv Marit Mathiassen som festleder. først var 

det gang  rundt juletreet mens mange av de kjente og kjære julesangene ble sunget.
deretter var det god bevertning med smørbrød og julekaker, saft og kaffe. flere ek-

stra bord ble satt opp og dekket slik at alle fikk plass, og det ble nok mat til alle også 
denne gangen. Praten gikk livlig rundt bordene, og alle så ut til å kose seg. juletrefest er 
en god anledning til å komme sammen og treffe folk man ikke ser til daglig.

så var det tid for bordkonkurranse for de voksne og diverse leker og godteposer til 
barna.        liv Marit

Søndagskolen
På bjørgene grendehus kl. 11.00. 

Neste:  - 8. mars 
 - 15. mars (grendahusguds- 
     tjeneste m/søndagsskole) 
 - 22. mars

Gruppe for de små til og med 2. klasse, og 
gruppe for 3. klasse og oppover.  
Kontaktperson: berit Monsen 
  tlf. 97 702 033.

Shalom
annenhver onsdag på ungdomshuset 
kl.17.00 til 17.45. barnekor for gutter 
ogjenter fra 4 år til og med 2. klasse. 
Kontaktperson: eva Iren vea 
  tlf. 920 37 739.

Korus
annenhver torsdag på ungdomshuset 
kl. 17.30til 19.00. barnekor for gutter og 
jenter fra3. klasse til og med 7. klasse. 
Kontaktperson:  anita Grønningen 
  tlf. 95 866 150.

Speideren
annenhver torsdag på/ved ungdomshuset 
kl. 17.00 til 19.00. KfUK/KfUM-speider 
for gutter og jenter fra 3. klasse og oppo-
ver. 
Kontaktperson: jon Gunnar vikingstad 
  tlf. 404 19 115.

Klubb 78
annenhver tirsdag på ungdomshuset kl. 
19.00 til 21.00. Klubb for gutter og jenter i 
7. og 8. klasse.
Kontaktperson: janne Munthe sakseide 
  tlf. 482 89 806.

Good News
Ten-sing hver fredag på ungdomshu-
set kl.19.00. for ungdom fra og med 8. 
klasse. dirigent: Tordis Marie vidvey 
Haugen. 
Kontaktperson: Tor storesund 
  tlf. 52 83 93 57 og  
  eva Iren vea 
  tlf. 920 37 739

Lekefrokost
annenhver onsdag på ungdomshu-
set kl. 10 til 12. for foreldre og barn. 
sosialtsamvær, andakt, sang og lek. Ta 
medmatpakke.  
Kontaktperson:  eva Iren vea,  
  tlf. 920 37 739.

Klubben
annenhver lørdag på ungdomshuset 
kl. 20.00. for ungdom fra og med 8. 
klasse. oppstart: 31.01. enkelte lør-
dager blir det også åpent hus. se etter 
plakater.  
Kontaktperson:  anne Gro og Knut  
  bendik Christiansen,
  tlf. 95 808 495 og  
  52 83 94 19.

Ludus
Hver onsdag på Håland skole fra kl. 
20.30.forskjellige treningsaktiviteter og 
lek for unge voksne. lav terskel og mye 
moro!
Kontaktperson:  ruth synnøve  
  Hausken Næsse 
  tlf. 99 252 601.

Scala
annenhver mandag på ungdomshuset 
kl. 20.00 til 22.00. Korøvelse for voksne 
og unge voksne.  
Kontaktperson: Håkon areklett
  tlf. 52 83 94 12.

KM-grupper/Forbundsringer
flere KM-grupper/forbundsringer/ 
bibelgrupper som møtes ca. en kveld 
pr. mnd. Mulighet for å bli med i eksis-
terende forbundsringer eller starte en 
ny sammen med venner, naboer eller 
andre kjente.
Kontaktperson:  bjørn Pedersen 
  tlf. 957 41 717.

Turgruppe
seniorgruppen arrangerer turdag hver 
tirsdag kl. 10.00 fra ungdomshuset. 
Kontaktperson:  signy storesund 
  tlf. 52 83 80 07.

Lag og ForEnIngEr
For sMÅ og sTorE

Foto: odd Bentsen
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sKogEn soM KoM, sTo og ForsvanT

store deler av skogholtene i midten 
er forsvunnet, furu og løvtrær står 
igjen. grendahuset ser vi til venstre 
og Kyrkjevegen til høyre. Bildet er en 
montasje av tre skjermbilder hentet 
fra gulesider.no
Effektive skogsmaskiner lør fort opp 
mangfoldige billass med stokker for 
utskiping. Mange trær blåste over 
ende i fjor vinter, og et halvt århundre 
gamle var granskogene blitt hogst-
modne. stonganeset nord for hauga-
vågen ble så godt som snauhogd for-
rige vinter. Bjørgene er i endring. skal 
vi få herlig blandingsskog å boltre oss 
i når alt er plantet til på ny?

rØ

Planteskog, øverst i et utsnitt 
av et over 40 år gammelt bil-
de. Midt på ses grasbanen på 
håland og nordre mål skimtes 
til venstre for idrettshuset. 
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1959
redigert av Ingmar areklett

Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

A n l e g g s g a rt n e r  o g  e n t r e p r e n ø r

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - 

SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52
Telefaks 52 71 58 95

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

Norheim
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

 

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

52 84 67 84 – 913 74 744
Graving – Betongarbeid – Naturstein

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund 

Eriksen & Holstad DA
E I
N
EK

TA
LOKALBAN

K
Normisjon

TIL TJENESTE I  MER ENN 30 ÅR I  K ARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22

Karmøy
BEGRAVELSESBYRÅ

Tannlege 

Siv Storesund
Tlf.: 52 86 48 20

M A S K I N  &  T R A N S P O R T
Storasundsv. 119 - 4260 Torvastad
Tel.: 52 83 24 92 - Fax: 52 85 01 65

Mobil: 959 33 110

Anlegg - stykkgods - semitransport
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Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad
Tlf. 95 99 69 09/ 95 74 74 74

Bytunet Bakeri & Café 

v/Margrete Munthe 
Tlf. 52727088 / 52830823

52 70 19 70

sMarT-handEL as  sMarT 
MarInE as

BØ vEsT 
4262 avaLdsnEs
TLF. 52 81 81 61
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www.geminor.no

Trygve & Rune Strand
Malermesterfirma

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

MEDIAMANNEN
// Johannes Leiknes nag //

www.mediamannen.no

Kyrkjebladet kom i 1959 med ti num-
mer. Her følger noen glimt fra de første 
numrene. 

* Von i hangande snøre….
sildefisket preget januarnummeret. 

både fiskere og fabrikker i Torvastad var 
avhengig av godt fiske. vinteren 1958 had-
de totalt 1575 garnbåter, 618 snurpere og 
485 hjelpebåter deltatt i stor- og vårsildfis-
ket, kan vi lese i nr. 1. leif Helgesen, som 
hadde vært med på fisket, fortalte om sine 
inntrykk under overskriften ”det er von i 
hangande snøre”. 

den indre sjømannsmisjon sitt arbeid 
blant de nær 30 000 som var mannskap på 
båtene, ble presentert. lokalt på bedehuse-
ne i Torvastad var Kristian visnes, anton 
risøy og bjarne espeset tillitsmenn i or-
ganisasjonen. Katrina Hauge var formann 
i Norbø kvinneforening og Inga Håstø i 
”fiskerens venn”. 

* første premie til einar vikingstad?
I samme nummer var det referat fra 

arrangementer i jula. På søndagsskole-
festen på Hauge ble det klappa ekstra for 
einar vikingstad. Han ”fekk både diplom 
og premie. Han hadde ikkje vore borte frå 

sundagsskulen dei siste to åra enda han 
ikkje er byrja på skolen. Godt gjort.” skrev 
H.H. einar har senere fått mange premier, 
også i mesterskap på verdensplan. Men det 
begynte altså på Hauge søndagsskole!

* Barn fra Berlin
Ungdomsaksjonen (nå KfUK-KfUM 

Global) formidlet i årene etter krigen opp-
hold for mange tusen vanskeligstilte barn 
fra berlin. like før jul 1958 kom 5 jenter 
og 1 gutt til Torvastad. Knut salhus, Mar-
grethe stange, Kåre stange, arne Midtun, 
john Midtun og Nora olsen fikk takk fra 
Menighetsrådet for at barna fikk et godt 
opphold her i ti uker. barna gikk godt 
sammen med de andre barna tross språ-
ket, kan vi lese.

* Tillitsvalgte
I de første numrene kom det oversikt 

over ledersituasjonen: 
- I menighetsrådet var jonas skaadel 

formann, Thomas stange, varaformann og 
arne Christiansen, kasserer.

- olav stange var formann i Mannsko-
ret med Gustav Håstø som sekretær. 
Magnar Hausken og olav Utvik ble med-

lemmer i styret. bjarne blom Kalstø var 
dirigent.

- I Helselaget styrte kvinnene. ragna 
dalland var formann, Magnhild espeset, 
nestformann og Hildur storesund, kasse-
rer. 

- Torvastad guttemusikkorps var fel-
les med Norheim. I referat fra årsmøtet er 
ikke nevnt hvem som var leder. Men fra 
øysida gikk fredrikke larsen ut og Inge-
bjørg Christiansen kom inn i styret. 

-formenn på bedehusene var j. Håstø 
(Håland), Tandrup Hauge (Hauge) og an-
ton risøy (betania). 

- Åge Utvik var formann Ungdomsla-
get. I styret ellers: Gjertrud Hausken, odd 
Østhus, Magne vikingstad, sokneprest 
areklett, astrid alfsvåg og Kjellaug espe-
set. 

- ommund P. Hauge var formann for 
Ungdomshuset. de som ville låne huset, 
kunne ringe han på nummer 7225. Gjer-
trud Hausken var kasserer. 

- ommund Hauge var også formann 
i Torvastad bl.kor. styremedlemmer var 
Kirsten Hausken, Norma Nilsen og Mag-
nar Hausken. også her var bjarne blom-
Kalstø dirigent.

Vil DU også støtte Kjerkebla´?
Benytt konto 3361 14 00611
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ForrIgE BILdE
Finner du stedet hvor fotografen sto? 
der vil du finne et lite skilt med en bokstavkode som du 

kan sende til menighetskontoret, eller på sMs til 
99458542 sammen med navnet ditt. 

Kor sTod foTografen?  

Forrige gang sto fotografen mellom 
Trondsvågen 3 og 12, der Karmsundet 
bukter seg inn i en lun badevik.
Vinner ble Ingjerd Hetland, som får 
besøk fra redaksjonen.

Møter vi gutta på skauen der vi fin-
ner fotografens standplass denne 
gangen? Ja, kor sto fotografen da han 
knipset dette bildet, innenfor sogne-
grensene?

Finn plassen og send koden, 3 bok-
staver/tall, til 99458542. skiltet med 
koden står ute til vårjevndøgn.

rØ

Torvastad idrettslag
Telefon 52839516
hålandsveien 170
4260 TorvasTad
Epost: til@torvastad.no
www.torvastad.no

BY
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ET
Årsmøte Torvastad Bygdautvalg
På årsmøtet tirsdag 27.januar ble følgende arbeids-
program vedtatt (utdrag):

- Informasjon fra  bygdautvalget gjennom Kjerkebla, og ved å danne et 
kontaktnett ut mot foreninger og lag i bygdå.

- Prøve å få med faU på skolene på felles arrangement 17.mai
- I plankomiteen i bygdautvalget skal vi fortsette arbeidet for et nytt Tor-

vastad skole og idrettssenter på Håland med  en ny skole og ny idretts-
hall. vi skal fortsette trafikksikringsarbeidet med fokus på gang og syk-
kelstier rundt Torvastad og på Gunnarshaugveien.  vi ønsker også å 
samarbeide med dyreparken for å se om bygdautvalget kan hjelpe til 
for å legge forholdene bedre til rette.

- I komiteen bjørgene turområde fortsetter vi arbeidet med å få lys på 
Hauge traseen, pluss at vi skal videreutvikle områdene rundt hele lys-
løypetraseen.
 

Nytt styre for Torvastad bydautvalg 2009:

leder :  frode olsen
styremedlem: jon Gunnar vikingstad
styremedlem:  ragnar vikshåland
styremedlem: ole førland
styremedlem:  May britt vikingstad 
styremedlem: siv elise johannesen (faU Hauge)
varamedlem:  signe elise eik (faU Håland)

varamedlem:  jarle vikingstad

Lag og foreninger på Torvastad
Bygdautvalget ønsker å lage et kontaktnett ut mot 
lag og foreninger . derfor ønsker vi opplysninger om 
alle frivillige organisasjoner på Torvastad med navn 
på kontaktperson/leder, email, mobiltlf eller annen 
kontaktinformasjon. 

dette kan sendes på email til ole@torvastad.no 

...eller til Torvastad Bydautvalg,  
hålandsveien 170, 4260 Torvastad.

ny leder i Bygdautvalget, Frode olsen

Fotballavdelingen med nytt styre
og for første gang har vi fått en dame som leder av fotballavdelin-

gen.  Anne Storesund Vågen har en brei erfaring fra forskjellige verv i 
Torvastad idrettslag, og vi er veldig glade for at anne nå leder vår desi-
dert største avdeling. Med seg som nestleder har hun fått Christen ofte-
dal. dermed ser styret i fotballavdelingen slik ut: 

leder:  anne s. vågen
Nestleder:  Christen oftedal
seniorleder:  jan Håstø
sport.leder Ungdomsavd.: Terje Grønningen
styremedlem:  alf arne bjordal
sekretær:  daglig leder ole førland

anne og Christen vil dermed også bli styremedlemmer i det nye Ho-
vedstyret som velges på årsmøtet i Torvastad idrettslag tirsdag 3.mars 
2009.

ÅrsMØTE I TorvasTad IdrETTsLag
Torvastad idrettslag avholder sitt 64. ordinære 

årsmøte tirsdag 3.mars kl 20.00 (utsatt en time pga 
av løpskarusellen i bjørgene) på Klubbhuset. Her 
vil det bli vanlige årsmøtesaker med rapporter, 
regnskap og valg. I tillegg skal det behandles for-
slag som er blitt innsendt. foreløpig er det kom-
met inn forslag på å lage en ny avdeling i Torvastad 
idrettslag, nemlig en Innebandy-avdeling. Hvis 
noen ønsker å få behandlet andre forslag, må disse 
leveres på kontoret eller til styret innen 17.februar. 
vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte

FrIIdrETTssKoLE
I  mars og april vil vi hver mandag fra 02.03 arrangere friidrettsskole for barn i 

alderen 8-9 år og 10-14 år i gymsalen på Håland. dette er et satsningsprosjekt på barn 
og unge fra Norges friidrettsforbund sin side. På en friidrettsskole skal barn møte 
friidrett på en spennende, utviklende og lek-betont måte. alle ungene får t-skjorte 
og medaljer.
Velkommen til friidrettsskole: 

8-9 år (f. 2001 – 2000) mand. kl. 18.00 – 19.00
10-14 år(f. 1999-1995) mand kl 19.00 – 20.00  

arrangementet avsluttes med frIIdreTTeNs daG onsdag 29. april. Her har det de 
2 siste årene vært over 100 deltakere. Kjempekjekt!

TRENINGSTIDER FORØVRIG:
Mandag kl 18.00 – 19.00 inne i gymsalen på Håland, gutter/jenter 9-14 år
Mandag kl 18.00 – 19.00 ute, oppmøte Håland sk., gutter/jenter fra 15 år
ondsag kl 16.30 – 18.00 inne i gymsalen på Håland gutter/jenter fra 9 år 
onddag kl 19.00  oppmøte v/ungdomshuset joggegruppe 

LØPsKarUsELL
Torvastad il, friidrettsgruppen har arrangert 3 av 4 løp 

i løpskarusellen, og er veldig godt fornøyd med oppmøte!
 løpskarusellen har vært avviklet 1. tirsdagen i må-

nedene des, jan, febr. rundt 60 stk har deltatt i hvert av 
løpene.  det er vi veldig godt fornøyde med, men vi har 
enda plass til mange så det er bare å stille opp !!! løypa er 
en rundløype på 2,5 km, og du kan velge om du vil løpe 
1 eller 2 runder. Ikke alle ønsker å løpe,  og går seg heller 
en rask tur. 

alle i alderen fra 9 år og oppover er velkommen, og det 
blir deltakerpremie til alle som deltar i 3 av 4 løp. dette er 
et tilbud for alle. Noen har trent mye og løper raskt, andre 
er mosjonister. I disse tider med nyttårsforsetter kan løps-
karusellen være et mål. først og fremst for å måle seg selv 
og kanskje se fremgang fra løp til løp. og det kan kanskje være 
kjekt en gang i blant å teste seg sammen med andre. 

det høres ut til at folk har likt arrangementet, og vi har fått 
mange positive tilbakemeldinger. Neste løp er tirsdag 03.03.  
velkommen!
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i GLEDE oG sorG

samlinger               om Guds orddØPTE:

30.11. Thala nilsen heggheim

 Frida voll davidsen

 sanne sørhus håstø

 Emelin hausken

 henrik håkonsen

 olav høivik Fossum

04.01. Caroline Bøe steinsnes

25.01. andreas heggheim Thorbjørnsen

 stein Erik handeland storesund

08.02. Laurits wegner Bjørntvedt

dØdE:

29.11. aslaug hausken f. 1913

05.12. helene hansen f. 1915

13.12. astrid hauge f. 1932

28.12. anna otelie Pedersen f. 1914

 Kjell olav robberstad f. 1931

10.01. Per storesund f. 1939

23.01. ruth gabrielsen f. 1921

gavEr:
23.11. Misjonssambandet  

 2 820,50

30.11. Torvastad KFUK / M  

 7 824,00

07.12. Frelsesarmeen, Kopervik 

 4 968,00

14.12. Menighetsarbeidet  

 3 024,50

 Kirkestue (Julekonserten) 

 4723,00

21.12. aBr-senteret  

 3 622,00

24.12. Kirkens nødhjelp  

 7 797,50

 ”            ”   

 12 175,50

25.12. sjømannsmisjonen  

 8 352,00

01.01. Misjonsprosjekt Japan 

 3 278,00

04.01. Menighetsarbeidet  

 5 221,00

11.01. Kirkens sos  

 2 217,50

18.01. Misjonsprosjekt Japan 

25.01. Torvastad KFUK / M  

 5127,50

Feøy bedehus

26.12. 2055,50

haUgE BEdEhUs
Hauge bedehus er et av de tre bedehusene i Torvastad. da svein Hauge, en trofast 

bedehusmann, døde, testamenterte han  kr. 50 000, 00 til bedehuset. for disse pengene 
ville vi pusse opp kjøkkenet på bedehuset. I tillegg fikk vi kr. 9 000,00  av Karmøy kom-
mune.

Nå har vi et flott kjøkken med oppvaskmaskin, kjøleskap, nye kokeplater, flotte 
skaper og kaffekoker.

vi leier gjerne ut huset til små arrangementer. dette er et koselig sted å feire kon-
firmasjon, fødseldager, dåp. etc. de som leier huset må rette seg etter instruksene for 
bedehuset.

dere kan også låne bord og stoler hos oss: 1 bord og 4 stoler for kr. 50,00.
selvsagt er alle hjertelig velkommen til våre faste møter og andre samlinger.

bedehusstyret ved Hauge bedehus
einar Hausken tlf. 52 83 02 41 og Karl Thøstheim tlf. 52 84 23 71

nMs’ MIsJonsMEssE I haUgEsUnd
Misjonsmessa sist november var et fellesarrangement for foreningene i Torvastad, 

avaldsnes, Norheim og Haugesund.
det kom inn netto ca. 180 000 som er oversendt hovedkontoret i stavanger. Hoved-

komitéen v/ leder arne Haug, takker alle foreningsmedlemmene for god hjelp.

KIrKETJEnErvIKar
Torvastad kirke trenger noen som kan steppe inn som vikar ved enkelte gudstje-

nester. opplæring vil bli gitt. lønn etter tariff. Ta kontakt med menighetskontoret 
(52812030/ torvastad@karmoykirken.no)

 

sØndagssKoLEn – gi barna en kristen opplæring. 
søndagsskolen på storasund har startet opp igjen, – men trenger noen voksne som 

kan være med og hjelpe til enkelte søndager. 
Ta kontakt med berit Monsen, Tlf 97702033 eller menighetskontoret

KonFIrManTInnMELdIngEn har sTarTET
skal du være konfirmant neste år? Ta kontakt med Torvastad menighetskontor 

(52812030) eller se på www.torvastad.kirke.no for mer informasjon.

BIBELTIMEr PÅ hÅLand BEdEhUs vÅrhaLvÅrET 2009
 Når dette leses, er det blitt holdt to bibeltimer allerede. sokneprest Geir styve 

har snakket om ”dansen rundt gullkalven”, og menighetsprest arnfred lunde har for 
tredje gang tatt for seg apostlenes Gjerninger. onsdag 11. mars vil sokneprest sigve 
Clementsen tale over emnet ”I dag skal du være med meg i Paradis!” . onsdag 25. mars 
vil diakon i frelsesarmeen, edgar andersen, ta for seg emnet. ”som Han er, er jeg!”

Minner også om lørdagsmøte 7. mars!

nMs InvITErEr TIL MadagasKarKvELd
 - på Ungdomshuset onsdag 1. april klokka 19.00.
Glimt fra Madagaskar gjennom bilder og intervju. God mat, andakt - og sang av 

gruppa señores.

Notert

Dag og dato sted  Tid innhold       Prekentekst

søndag 22.02. Torvastad 11.00:  gudstjeneste. geir styve. dåp. offer. Kirkeskyss  1 Kor 13, 1-13
  håland  19.00:  Møte ved Misjonsselskapet  

Lørdag  28.02. Torvastad 16.00 – 18.00: Åpen kirke
søndag 01.03.  håland  11.00 Møte ved Misjonssambandet

søndag 01.03. Torvastad 19.30:  Kveldsgudstjeneste. a. Lunde. nattverd.offer. Kirkeskyss Matt 4, 1-11

Tirsdag 03.03.  håland  19.30:  Møte ved samemisjonen
onsdag  04.03. Torvastad  sang og musikk ved scala og Karmsund brass
Lørdag   07.03. håland  19.30:  Lørdagstreff på bedehuset
søndag  08.03. Torvastad 11.00:  gudstjeneste. geir styve. dåp. offer. Kirkeskyss  Matt 15, 21-28
  Torvastad 18.00:  8. Marsmesse / solidaritetsmesse
  hauge  19.00:  Møte ved normisjonen

onsdag 11.03.  håland  19.30:  Bibelundervisning ved sigve h. Clementsen. Tema: ” I dag skal
    du være med meg i Paradis”
søndag 15.03. grendahuset 11.00:  Familiegudstjeneste. geir styve. offer   Luk 11, 14-23(-28)
  håland  11.00:  Møte ved Indre sjømannsmisjonen

Tirsdag 17.03.  håland  19.30.  Møte ved Misjonsselskapet
onsdag 18.03.  Torvastad 19.30:  Fastegudstjeneste. styve. nattverd. offer til nMs
Torsdag 19.03.  hauge  19.30:  Møte ved Misjonsselskapet
søndag  22.03.  Torvastad 11.00:  gudstjeneste. Lunde. dåp. offer. Kirkeskyss   Luk 1, 26-38
    19.00:  Ungdomsgudstjeneste. Lunde og Eva Irene vea                        
    nordbø  18.00:  Møte ved Misjonsselskapet 
  

onsdag  25.03.  håland  19.30:  Bibelundervisning ved E. andersen.Tema:”som han er, er jeg” 
Lørdag  28.03.  Torvastad 16.00 – 18.00: Åpen kirke
søndag  29.03.  Torvastad 11.00:  Familiegudstjeneste. styve. nattverd. Kollekt. Kirkeskyss 1 Mos 22, 1-13
     Etter gudstjenesten: Årsmøte / kirkemiddag på Ungdomshuset
  nordbø  18.00:  Møte ved normisjonen

onsdag 01.04.  Ungd.huset 19.30:  Madagaskarkveld. geir styve
søndag 05.04.  Torvastad 11.00:  gudstjeneste. geir styve. dåp. offer. Kirkeskyss  Joh 12, 1-13
  hauge  19.00:  Møte ved Misjonssambandet

glutenfri nattverd
vi vil gjerne gjøre kjent også gjennom disse spaltene at det er 

mulig å be om glutenfri oblater når du går til nattverd i Torvastad 
kirke.  På bordet med kalkene er det lagt ut lapper som du kan 
levere til presten, og du vil få oblater uten gluten.

askeonsdag går ut
vennligst merk at den annonserte fastegudstjenesten aske-

onsdag går ut på grunn av vinterferien.  

Kirkeskyss
Ikke alle vet at menigheten tilbyr skyss til de fleste gudstjenes-

ter.  Tyve minutter før kjøres to ruter.  den ene går fra litlasund 
om viken.  den andre går fra Gunnarshaugkrysset om litlasund.  
de som deler på denne oppgaven er Magnar Hausken, Gunnbjørg 
Kvalevåg, Gunnar Morten areklett, Kjell Inge lunde, judith Ta-
raldsvik og Harald Hausken.  vi ønsker Harald velkommen som 
ny og takker Haldis Gilje Østensen for vel utført tjeneste.  

ÅrETs 17.MaI-FEIrIng PÅ UngdoMshUsET
Nå har solen snudd, våren er i anmarsj og hovedstyret i Torvastad KM er begynt 

å forberede 17. mai. I mange år har det vært tradisjon med frokost på Ungdomshuset 
i tiden mellom morgenprosesjonen og barnetoget. dette er et trivelig arrangement å 
være med på. I løpet at halvannen time er rundt 300 personer innom til bespisning. alle 
trives, ikke minst «kjøkkengjengen». arbeidsoppgavene starter den 16. med å lage klar 
for så å møte opp til gjennomføring om morgenen. dersom du har lyst til å være med å 
ta i et tak, så ta kontakt med medlemmer i hovedstyret - signy storesund eller ragnhild 
Galtung.

et annet 17.mai-arrangement som det har vært tradisjon for på Torvastad er fes-
ten om kvelden. Å rekruttere komite for dette har vært vanskelig, derfor har de to siste 
grunnlovsdagene gått uten slik avslutning. skulle du ha lyst å være med på dette, ikke nøl 
med å ta kontakt. denne festen som avsluttes med å fire flagget, er savnet.
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B-bladreturadresse: 
Torvastad Menighet - 4260 Torvastad

– Hvorfor er du og Truls i Qatar?
– Truls leder oppbyggingen av aluminiumselskapet Qatalum der 
Hydro eier 50%. 

– Hvor lenge har dere vært der?
– vi flyttet i oktober 2006, men Truls har stort sett vært der siden 
høsten 2005. Nå har vi eget hus, mens Truls tidligere bodde på 
hotell.

– Qatar er jo et muslimsk land. Hvordan preger det hverda-
gen? 
– fem ganger om dagen kalles det til bønn i moskeene fra en 
time før soloppgang til siste gang en time etter solnedgang. vi 
har tre moskeer like i nobolaget. ellers er jo fredagen muslime-
nes helligdag og arbeidsuka varer fra søndag til torsdag. de fleste 
som jobber for internasjonale selskaper har også fri på lørdagene, 
mens de fleste jobber seks dagers uke. ramadan er den muslim-
ske fastemåneden hvor man over en periode på 4 uker ikke spiser 
eller drikker fra soloppgang til solnedgang. I år starter ramadan 
i midten av august, som vanligvis er den varmeste tiden av året 
med temperaturer over 40 grader. selv for oss som ikke faster, er 
det forbudt å spise og drikke i offentlighet, og dette følges strengt. 
jul og påske feires ikke i Qatar, men i Qatalum har vi lagt en fe-
riedag til føste juledag. ellers er dette vanlige arbeidsdager. det er 
også regler for hvordan man kler seg, bl.a. skal man dekke knær 
og skuldre.

– Er det en sjømannskirke i Qatar?
– det er ikke sjømannskirke i Qatar, men sjømannskirken i dubai 
har også Qatar som arbeidsområde. Qatalum har inngått en sam-
arbeidsavtale med sjømannskirken, og sjømannspresten, brigt s. 
skeie, er på regelsmesige besøk og har gudstjenester og  konfir-
mantundervisning for norske familier. Qatalum vil på det meste 
ha mer enn 200 norske familier så kontakten med sjømanskirken 
dekker et viktig behov.

– Finnes det kirker i Qatar?
– første kirkebygg i Qatar ble innviet under påskehøytiden i 2008. 
Her deltok en biskop fra Kypros og Qatar’s energi og Industrimi-
nister som forøvrig også er visestatsminister. det er en katolsk 
kirke som har plass til ca 2700. Her er store grupper katolikker 

spesielt fra asiatiske land. det er planlagt ytterligere 3 kirker, bl.a 
en anglikansk. emiren har forøvrig bidratt økonomisk til bygging 
av kirkene. 

– Hvis det går an; kan du beskrive en vanlig dag heime hos 
dere?
– det blir tidlig lyst om morgen, men selv midtsommmers er det 
mørkt klokka 19.00. vi er tidlig oppe om morgenen og tidlig til 
sengs om kvelden. Truls går på jobb klokka 05.30 og er sjelden 
tilbake før 18.00.  for meg går mye at tiden med til samvær med 
norske og andre nasjonaliteter og jeg har aldri tid til å kjede meg. 
jeg har brukt mye tid på å hjelpe nye folk til rette og å bli kjent i 
Qatar. Nylig er det startet en norsk klubb som har mange forskjel-
lige tilbud. Her møtes norske som jobber for forskjellige selskaper 
i Qatar.

– Hvilke muligheter er det for rekreasjon og friluftsliv?
– Qatar har jo sol og varme mesteparten av året så det er naturlig 
at mye fritid er knyttet til strand og sjø. ellers er det ikke minst 
blant de norske i Qatar populært med turer i ørkenen med bilkjø-
ring i sandynene. vi bor like i nærheten av en flott golfbane, så vi 
bruker også litt tid der. Qatar er også et godt utgangspunkt for å 
reise til asia og afrika, men turer til oman er vel det de fleste får 
med seg. Men for Truls sin del det blitt mest jobb og lite fritid.

– Er det noe du savner når du er i Qatar?
– barnebarn og familie og venner forørig, men vi har har vi hatt 
mye besøk, så det hjelper på hjemlengselen.

– Hvor lenge rekner dere med å være i Qatar?
– vi blir vel et år til. da vil fabrikken ha startet produksjon av alu-
minium og det vil være naturlig at andre overtar ansvaret. ellers 
er det ikke bestemt noe fast tidspunkt for hvor lenge vi blir. 

Torvastadbuene astrid og Truls gautesen oppholder seg for tiden i Qatar som ligger i Midt-Øs-
ten på den arabiske halvøy. Landet grenser til saudi-arabia og er et emirat med ca 1,6 millioner 
innbyggere . Kjerkebla’ har hatt en prat med astrid som er heime på en forlenget juleferie.
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