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Kære læsere. Når dette læses, er vi midt inde i fasteti-
den, selv om ingen af os, eller i hvert fald meget få, har 
opdaget, at det er faste, fordi vi ikke faster og mener, at 
det er sådan noget katolsk noget.Men det er ikke længe 
siden – i hvert fald her på Færøerne-, at der ikke blev 
danset og holdt fornøjelige sammenkomster i fasteti-
den fra ”Askeonsdag” til påskeaften. Det var en alvorlig 
tid – tid til selvransagelse. Ved de særlige gudstjenester, 
som normalt er onsdag aften, læses tekster fra Jesu lidel-
seshistorie, hvor vi følger Jesus fra den sidste nadver til 
dommen, som lyder på ”Skyldig” – det betød korsfæstel-
se og død.

To af teksterne , som læses i fastetiden, handler om to 
andre mænd, som var skyldige, men som blev erklæret for 
uskyldige. den ene hørte det ikke, og det fik følger for hans 
liv. den anden hørte det, og det fik følger for hans liv.

judas og Peter var de to, der direkte svigtede jesus. 
judas forrådte jesus for 30 sølvpenge og kyssede jesus, 
så Han kunne gribes og tages til fange. Måske havde han 
tænkt, at jesus nu ville vise sin magt og oprette sit rige på 
jord.da han så, at jesus blev dømt til døden, vidste han, at 
han havde gjort en stor fejl, og han fortrød, at han havde 
svigtet sin ven under dække af et kys og fristet af penge. 
det skulle se ud som kærlighed, men det var svig. det 
er ikke en fremmed tanke for os. vi kender til, at vi for 
vindings skyld svigter vore venner og vore bedste idealer.- 
Mon ikke de fleste på et eller andet tidspunkt fortryder, at 
de gjorde andre uret, selv om de måske fik en kort fordel 
eller fornøjelse af det.- judas fortrød og vendte tilbage til 
ypperstepræsterne og bekendte, at han havde gjort uret 
mod jesus,at han var skyldig i svig,  og han kastede sine 
penge fra sig.! -  Ypperstepræsterne svarede, at det var hans 
problem, og at han måtte bære sin egen skyld – det kunne 
judas ikke, og det er der ingen, der kan. judas følte så stor 

skam og skyld,at han ikke kunne bære den. den eneste ud-
vej, han så, var at tage sit eget liv.- Man har ofte sagt, at 
judas gik fortabt, fordi han ikke kunne bede om tilgivelse. 
sådan er det gennem tiden blevet sagt meget om mennes-
ker, der tog deres eget liv, at de fortabes, og at de skulle 
begraves uden for kirkegården. det er en ukristelig tanke. 
der er ingen- heller ikke judas – som ikke er omfattet af 
jesu kærlighed. judas vidste det bare ikke. derfor døde han 
, tynget af sin skyld.

Peter fornægtede jesus og svor på, at han ikke kendte 
Ham. da hanen galede, opdagede han, hvad han havde 
gjort, og han gik ud og græd, for han angrede, hvad han 
havde gjort. Han havde gjort uret mod jesus, og derfor 
måtte han følge efter Ham. Peter fulgte jesus så langt, han 
kunne uden at miste Ham af syne.- vi ved ikke, hvad Pe-
ter tænkte, da han i sin fortvivlelse fulgte efter jesus. Han 
vidste, at han ikke ville få mulighed for at få jesus i tale og 
bede om forladelse.

da Peter så jesus hænge på korset, hørte han de ord, 
som reddede hans liv og gav ham nyt mod. det er de ord, 
som hele kristentroen hviler på, og som viser jesu storhed 
og betingelsesløse kærlighed.- jesus råbte til Gud:”fader, 
tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.”- da Peter hørte 
disse ord, vidste han, at de også gjalt ham.

vidste judas og Peter ikke, hvad de gjorde? – ved vi 
ikke, hvad vi gør, når vi svigter hinanden?- jo , vist ved vi , 
at vi rammer ved siden af, og at vi er skyldige, men vi ved 
ikke altid, hvilke konsekvenser det får for dem, vi svigter, 
og ej heller for vores eget liv.

jesus dækker over os og beder sin fader om at tilgive 
os. for på et eller andet tidspunkt vil vor skyld tynge os og 
tage livsmodet fra os. det véd jesus.- derfor råbte jesus ud 
over jorden, så alle skulle høre det lige indtil denne dag: 
Tilgiv dem! – Hver gang, vi kommer i kirke, hører vi, at der 

én, som betingelseløst holder fast i os. 
det er der ingen andre end Gud, som 
gør. det var det, der blev råbt ud over 
jorden – og stadigvæk bliver råbt – og 
det kan mennesker leve på. 

amen – med ønske om glædelig 
påske.
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Sokneprest: Geir Styve
Tlf. privat: 52 83 80 33, Mobil: 91 84 19 49
e-post: geir.styve@karmoykirken.no   

Menighetsprest/administrativ 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  
e-post: nehelland@gmail.com

Sekretær: Bjørg Areklett
Tlf. privat: 52 83 94 11
 

Menighetspedagog: Eva Irene Vea
Kontortlf:  52 81 20 27, Mobil: 92 03 77 39  
e-post: eva.irene.vea@karmoykirken.no

Kirketjener: Sonny Torvestad
Tlf. 52 83 95 69, Mobil: 456 08 484

Kirkegårdsarbeider: John Terje Hagland
Mobil: 911 49 538

Formann i menighetsrådet:  
Svein Erik Haugen 
Tlf. privat: 95 20 54 32

www.torvastadkirke.no
torvastad@karmoykirken.no

Kontortid: Tirsdag - fredag kl. 08.30 - 11.30

redaKTØrens
hJØrne

Bøgesvang har teolo-
gisk embedseksamen 
fra Århus universitet 
1969. Han har vært sjø-
mannsprest i Antwerpen 
1969-73, reisesekretær 
i Danmark for Dansk 

Sømandskirke 1973-76, 
prest i Klaksvik på Fær-
øyene 1976-98, studie-
opphold i USA 1988-89, 
og sjømannsprest i 
Gøteborg 1998-2008.
Nå er han pensjonist 

og bor på Færøyene der 
han for tiden er vikarier-
ende sokneprest. Han 
har nær familie her i 
Torvastad som han 
nylig besøkte sammen 
med sin kone Solveg.

Foto: Anders  
Bøgesvang Henning Bøgesvang

en rekordlang hvit vinter ligger 
snart bak oss – og vinter kan 

være vakkert!

mange ser nå fram mot våren 
med glede. våren viser oss 

livets under på nytt, og det går mot 
lysere tider.

påskemorgen er selve kjernen 
i kristentroen, Jesus stod opp 

igjen: livet vant over døden, lyset 
over mørket, kjærligheten over ond-
skapen. skal man velge en dag å bli 
med på å feire gudstjeneste burde 
det være første påskedag!

Årsakene til denne nedgan-
gen kan være mange. Noe kan 
forklares med at en av skolene 
ikke ønsket skolegudstjeneste, 
og kanskje også med at mange 
av de som tidligere var mest 
trofaste til kirke er døde.  Mu-
ligens er tallene også et uttrykk 
for misnøye med den nye 
gudstjenesteordningen.  

Mange ga i prøveperioden 
uttrykk for sin mening både 
skriftlig og muntlig.  det er 
ikke utenkelig at en del nå har 
sagt fra hva de mener om for-
andringer ved ikke å komme 
til gudstjeneste. det må i den 
sammenheng sies at en ned-
gang ikke kom helt uventet. 
erfaringen fra andre menig-
heter som har gjort store for-
andringer i gudstjenesten, er 
at de i første omgang opplevde 
en nedgang. det er forståelig 
hvis mange opplever at de har 
mistet noe av det de var glad 
i. da er det nødvendig å si fra. 
Nå har Torvastad sagt hva de 
mener, og både gudstjenesteut-
valg og menighetsråd har etter 
dette tatt grep for å få tilbake til 
noe av det gamle. det flest rea-

gerte på var at vi sto for 
mye. det er nå redusert 
til første og siste salme, 
samt under evangelieles-
ningen. det var også stor 
enighet om at den gamle 
dåpsliturgien fungerte 
bedre enn det nye forsla-
get. derfor har vi tatt den 
tilbake.  

forhåpentligvis vil vi 
klare den ofte vanskelige 
balansegangen mellom å 
bevare det som er godt, 
samtidig som vi er åpne 
for nye impulser. vi må 
også leve med at det er 
mange forskjellige ønsker 
om hvordan gudstjenes-
ten skal være. da får det 
være et mål å finne en 
form som kan være sam-
lende for alle.  

det er mange som 
brenner for gudstjenesten 
i Torvastad, og vi håper 
at vi ikke bare snart er til-
bake der vi var, men ser at 
stadig nye finner det me-
ningsfullt å gå til gudstje-
neste i Torvastad.

Gs

Færre Til gudsTJenesTe 
pÅ TorvasTad
Årsstatistikken viser at antallet torva-
stadbuer til gudstjeneste gikk dramatisk 
ned i 2009.  helt fra 1998 har antallet lig-
get rundt 10.500 i året, men i fjor var vi 
under 8.500.

gamlepresten til sjøs:

FØrsTereis pÅ sJØmannsKyrKJa

eg håpar de ber for ”våre landsmenn i det fjerne og på havet”. 
Marte og eg høyrer med der, sidan me sist sommar blei tilsette i sjø-
mannskyrkja i alanya, feriebyen på sørkysten av Tyrkia. 

eg har hatt eitt skipsbesøk, i Istanbul. elles er sjømannskyrkja be-
folka av landkrabbar, ofte med pensjon.

Men overraskande mange har seilt, og kan fortelja om kjerka i 
buenos aires, Curacao eller liverpool. Kyrkjer som forlengst har sett 
kroken på døra. 

I alanya har dei fleste som kjem på sjømannskyrkja fri på heiltid. 
I lokalet vårt, som ein gong husa ein restaurant, er det servering av 
kaffi og vafler fire dagar i veka, med sjanse til å syngja fleirstemt eller 
læra data eller spøta, for eksempel. søndag er det gudsteneste med 
kaffi i bakkant. Gjennom veka er det eit par hundre som er innom. 

du kjem fort i snakk med andre. frå vea og sevland, Kopervik 
eller skudenes. eller båtsfjord, bulandet, biri, bodø. alle har noko 
interessant å fortelja. frå yrke eller barndom. eller frå torghandelen 
eller møtet med passkontrollen. 

og me syng så hjarteleg, me i det fjerne og på havet. Meininga 
i ”Å, eg veit 
meg eit land”, 
” N o r d a f ø r r -
visa”, ”We all 
lived in a yel-
low submarine” 
og “byssan lull, 
koka kittelen 
full” kjem så 
klart for oss.

Klart eg lengtar heim. Når det er ti grader og regn i alanya, som 
det ofte er i vintermånadene, høyrest det forlokkande ut med ti mi-
nus, skiføre på Håland og skeiseis på bøvatnet. Kanskje til og med på 
vikingstadsjøen?

og det røyner på å vera analfabet. Ikkje fatta kva folk seier, kva 
det står på suppeposen, kva oppslaget i heisen med fire utropsteikn 
formidlar. som han sa, utlendingen som streva med norsken: - då 
har eg ikkje mykje høy i hatten! 

omtrent som ein førstereisgut?
jon Ådnøy og Marte Haugland

alanya@sjomannskirken.no

Fuglen spiler sine vinger, 

barnet pludrer med sin mor.

Lovet være Han 

som skapte drømmen 

og det første ord.

Himlen blåner for vårt øye, 

jorden grønnes for vår fot.

Bekken risler for vår tørste, 

korn og blomst og tre slår rot.

Tekst Einar Skjæraasen – Foto Roald Østensjø
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han kommer slentrende mot meg ikledd je-
ans og T-skjorte, enda gradestokken ute viser 
minus og det snødekte vannet er i ferd med 
å måkes til skøytebane. med en solid solgry-
frokost innabords er Johannes klar for intervju. 
i alle fall så klar som en småbarnsfar kan være 
en lørdag formiddag. Jenny vil ikke helt slippe 
taket, så hun blir med på armen. Bispedøm-
mets forlengede høyrearm, må den vel kunne 
kalles. Johannes er nemlig nyvalgt medlem i 
stavanger bispedømmeråd.

johannes leiknes Nag (30) er etter hvert godt kjent blant folk på 
Torvastad. Gjennom sitt engasjement i søndagsskole, menighetsråd 
og Kjerkebla’ har han knyttet kontakt med mennesker i alle aldre. 
Han er gift med Kristin, og de har tre små barn under skolealder. 
det har gått 4 år siden familien Nag flyttet til bygda. familien bor nå 
i nyoppusset hus på osnes og trives godt med det.

På dagtid er johannes å finne på vardafjell videregående skole, 
nærmere bestemt som lektor på medielinja. johannes er utdannet si-
vilingeniør i mediefag og kan litt om alt innenfor fagområdet. –Med 
min utdannelse blir jeg å regne som en ”potet” i faget. det er nyttig 
i jobben som lærer, konstaterer johannes. Han er opptatt av å være 
rett mann på rett plass. –det er viktig å være på rett plass, ellers blir 
arbeidet fort et ork. johannes trives godt som redaktør i Kjerkebla’ 
og ser dessuten fram til oppgavene som venter i bispedømmerådet. 
–det er kjekt med nye utfordringer, og jeg tror jeg har noe å gi i 
denne type arbeid, forklarer han. 

johannes er prestesønn, noe som naturligvis har bidratt til å for-
me ham som person. –standpunkt og holdninger er ikke kun noe 
man finner på selv. Man formes av miljøet man er en del av, fastslår 
det ferske bispedømmerådsmedlemmet. selv om han bodde sine 13 
første år på varhaug, er det førde (i sveio) han ”kommer fra”. Ung-
domsårene i førde var en viktig tid i forhold til identitetsbygging. 
Her var johannes aktiv i ungdomsforening, kor og annet organisa-
sjonsarbeid. –Min mor startet skolelag (i regi av Norges Kristelige 
student- og skoleungdomslag) i førde, og «laget» regner jeg som 
mitt «åndelige hjem», sier han med overbevisning, og forteller om 
årlige sommeropphold på lagets bibelskole på Hald, studentlag, 
samt tur til Kenya i studietiden – sammen med Hald-folket. 

selv om det blir mye nytt å lære når han nå er i gang i bispedøm-
merådet, er det likevel flere ting han har vært borti fra før. I 2005 var 
han for eksempel ansatt som nettjournalist i Kirkerådets trosopp-
læringssekretariat, da biskop erling Pettersen var kirkerådsdirek-
tør. I forbindelse med trosopplæringsreformen hadde sekretariatet 
i oppdrag å administrere ulike prosjekter som skulle settes i gang. 
johannes’ jobb var å samle data fra prosjektene. –Trosopplæring er 
en av de store sakene framover, så det kommer godt med å ha litt 
bakgrunnskunnskap, smiler han. –jeg har dessuten ved en anled-
ning styrt powerpointen på Kirkemøtet, så jeg vet litt hva det går i 
på Kirkens eget ”storting” også. Han kan fortelle at alle bispedøm-
merådsmedlemmene i landet deltar denne ene uken i året. det er 
da alle nye ting blir bestemt. –det føles godt å kjenne igjen noen 
elementer i dette nye store systemet, sier johannes, og medgir at det 

faKTa oM bIsPedØMMerÅdeT:

• bispedømmerådet er et organ i kirken og et strate-
giorgan for bispedømmet. det er ikke biskopens 
organ, men skal samvirke med biskopen. Han sit-
ter forøvrig som rådsmedlem sammen med 7 lek-
menn, 1 prest og 1 lek ansatt. 

• bispedømmerådets oppgaver er særlig knyttet til:
 • kirkerettslig forvaltningsmyndighet 
 • arbeidsgivermyndighet overfor prester, samt for 

staben ved bispedømmekontoret
 • tiltaks- og samarbeidsorgan innen bispedømmet 

• bispedømmerådet har ansvar for bevilgninger over 
statsbudsjettet. rådet forvalter årlig ca 80 millio-
ner kroner fra departementet. I tillegg til å sørge 
for tilskudd til kirkelig undervisning, trosopplæ-
ring, diakoni og kirkemusikk, går mye av disse 
midlene går til å lønne kontor, biskop og prester 
(ca 100 i vårt bispedømme). 

• bispedømmerådet følger opp planer og vedtak fra 
storting og Kirkemøter

 • f.eks. skal rådet legge til rette for at systematisk 
trosopplæring gjennomføres i alle menigheter. I 
første omgang skjer det prostivis: Haugesund var 
første prostiet i bispedømmet, sandnes kom i fjor, 
og nå til våren offentliggjøres hvem som er neste. 
alle menighetsråd skal i løpet av våren kurses i 
trosopplæring.

kjentes veldig seriøst da det på første møtet gikk opp for ham at 
han nå er en del av landets kirkeledelse. samtidig synes han det er 
inspirerende å merke at menneskene han nå skal jobbe sammen 
med er motiverte og klar for oppgaven. –de som er valgt inn har 
ikke sagt ja til å bli med bare for å være greie. samtlige jeg har 
pratet med er engasjerte og klar for oppgavene.

det nye bispedømmerådet har allerede hatt to møter. –vi 
møttes første gang før jul, så jeg har blitt litt kjent med systemet 
og menneskene i det, nikker johannes. Han tror likevel det er et 
stykke vei å gå før han har den fulle og hele oversikten. det er 
mye nytt å sette seg inn i og mange nye mennesker å forholde 
seg til, både i bispedømmerådet og i biskopens stab. –visste du 
for eksempel at sjefen over staben heter stiftsdirektør? Underteg-
nede rister spørrende på hodet mens johannes deler sin nyvunne 
kunnskap. –stiftsdirektøren er sjef for hele staben. Nesten som 
kirkevergen er i den enkelte kommune, forklarer han og forteller 
videre om det særegne vokabularet han må lære seg. –jeg blir nok 
nødt til å rekke opp ei hånd både titt og ofte i starten for å spørre 
hva ord og vendinger betyr, ellers er det lett å falle av lasset. det 
er like greit å innrømme med en gang at man ikke forstår – det 
blir for flaut om et halvt år. og leksen blir han nødt til å gjøre – 
det kommer nok en del tjukke konvolutter fra den norske kirke 
dumpende ned i postkassen etter hvert.

johannes forteller at medlemmene skal jobbe i ulike komiteer 
i perioden fram mot Kirkemøtet i november. På kirkemøtet skal 
komiteene legge fram forslag de er kommet frem til i arbeidet 
med de enkelte sakene. Han vet ennå ikke hvilken komité han 
havner i, men på spørsmål om hvilke saker han brenner mest 
for, nevner han både stat–Kirke-spørsmålet, trosopplæringsre-
formen og gudstjenestereformen. –jeg har tanker og meninger 
omkring alle disse sakene, så det hadde vært spennende å for-

dype seg mer i en av dem, fastslår han. saken om hvorvidt stat og 
kirke skal skille lag, har allerede vært drøftet i menighetsrådet på 
Torvastad. johannes har sitt klare standpunkt. –dersom stat og 
kirke deles, vil Kirken for eksempel kunne utnevne sine biskoper 
og proster selv, noe jeg synes er naturlig. jeg er derfor positiv til et 
skille. Men jeg tror den beste løsningen ligger i å beholde Kirken 
som en felles institusjon for hele folket, heller enn å oppløse den 
i små enheter. jeg ønsker meg en levende, bibeltro kirke som for-
kynner budskapet klart og tydelig, sier han engasjert. Han medgir 
at det er spennende å få være med på en så viktig prosess som 
statskirkespørsmålet innebærer. –rigmor aasrud kaller seg den 
siste kirkeminister, så det er et historisk sus over denne saken. 

saker som angår homofili har han imidlertid ikke hørt noe 
om til nå, selv om det før valget var stor blest omkring hvilke kan-
didater som var for og imot kirkelig vigsling av homofile. –det er 
positivt at velgerne på forhånd kan få en oversikt over hva kan-
didatene mener. slik har de bedre mulighet til å vite hvem de vil 
stemme på. Men denne oversikten bør lages på grunnlag av flere 
saker, slik at bildet blir mer nyansert, mener johannes.

for en mediemann som johannes er det naturlig også å tenke 
IKT inn i de nye oppgavene. Han vil gjerne bruke sin kompetanse 
for å hjelpe Kirken fremover i dataverdenen. –Kirken har jobbet 
med IKT-strategi og kan tilby mye bedre informasjon og elektro-
niske tjenester enn de gjør i dag. samordning og nye systemer 
kan spare både penger og frustrasjoner - og gi mye bedre kvalitet! 
avslutter en ivrig og pratsom kirkens mann, og lar omsider jenny 
trekke seg ut av sofaen. Hun har jobbet hardt og lenge nå, så den 
forlengede arm har økt sin rekkevidde betraktelig ved intervjuets 
slutt…

KsT

pÅ Fornavn med BisKopen

sTavanger BispedØmmerÅd 2010-2012

Johannes leiknes nag
leif Christian andersen

Terje Fjeldheim

Kristin Wallem hagen

Berit espeseth

Wenche haugen havrevoll

Tor soppeland

svein arne lindø

inger Kari søyland

eling J. pettersen

Johannes leiknes nag 

med Jenny (2) på armen

(sola, 22.01.2010) Fotograf: geir skårland

Thor Bjarne Bore var ikke tilstede da bildet ble tatt

(Bildet er manipulert)
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praKsis i aFriKa
guro Katrine Østensjø bor for tiden i moshi, en koselig, liten by med bare 150 000 innbyg-
gere, og har utsikt til afrikas høyeste fjell Kilimanjaro. stadig flere norske studenter benytter 
muligheten til å søke praksis i utlandet og guro er i 3 måneders vernepleie-praksis i Tanzania 
på informasjonssenteret Kilimanjaro hiv & aids Centre, KiWaKKuKi. der ser, hører og opple-
ver hun en verden svært så annerledes enn hun har erfart i norge og på Torvastad.

I en epost får Kb vite at det er en aktiv 
organisasjon som driver senteret. Hoved-
oppgavene – hjemmebasert pleie, opp-
lysningsarbeid, arbeid med foreldreløse 
barn, frivillig testing og rådgivning – blir 
gjort i samarbeid med skoler, kirker og an-
dre forsamlingssteder. 

– vi får være med på veldig mye inter-
essant arbeid og vi møter mange forskjelli-
ge skjebner, forteller Guro. – HIv er ingen 
dødsdom lenger, de fleste er oppegående 
og lever et forholdsvis bra liv med viruset. 
det mest utfordrende er nok når de får an-
dre sykdommer i tillegg, eller den innvirk-

ning tilstanden får på familieøkonomien. 
Mange må slutte å jobbe når de blir syke, 
og Tanzania likner ikke mye på velferds-
staten Norge. HIv-behandlingen (arv) 
er gratis, men mange har ikke råd til mat. 
og når næring er det viktigste for at arv 
skal virke, ser vi at mange sliter med å få 
endene til å møtes. vi har møtt mange be-
stemødre som tar seg av barnebarna. det 
er en stor utfordring for dem, men det er, 
for mange, den absolutt beste løsningen. 

det som har gjort mest inntrykk på 
meg så langt, var en dag i vår tredje prak-
sisuke. vi kjørte langt og lenge, helt til 
vi kom til en liten landsby. der var hele 
landsbyen samlet for å diskutere framti-
den til fire barn. de hadde mistet faren på 
grunn av aIds, og moren hadde forlatt 
dem og giftet seg om igjen. vi fikk høre at 
hun hadde mentale problemer, men vi vet 
ikke helt hva de legger i det her nede. det 
kan bety depresjon, angst eller rett og slett 
at de bare ikke kan forstå hvordan hun 
klarte å forlate sine egne barn. 

Møtet varte i omtrent to timer, og der 
fikk alle som hadde noe på hjertet si det. 
Moren til barna var invitert, og hun fikk 
forsvare seg. det ble ikke godt mottatt, 
og hun ble nesten bokstavelig talt buet ut. 
Hun satt litt utenfor folkemengden resten 
av møtet. 

barna fikk også snakke. de fortalte om 
hvordan de har det, hvor de bor og hvem 
som forsørger dem. de har fortsatt huset 
etter foreldrene, men de bor litt hos beste-
foreldrene og litt hos naboer. de får mat 
av forskjellige folk, og KIWaKKUKI beta-
ler skolegangen deres. da barna snakket, 
så de ikke en gang på moren. den minste 
jenta viste oss hvem hun ville bo hos, og 
det var nabokona som hadde tatt seg best 
av dem. Hun hadde meldt seg frivillig til å 
passe på dem, og det skulle hun fortsette 
med. 

da møtet var ferdig, samlet vi inn pen-
ger til dem. det er fint å vite at pengene vi 
gir går rett til dem som trenger det mest!

– Ha det godt i Norge!, eller hilsen på 
swahili; Kwaheri rafiki! – Ha det bra, ven-
ner!

sØndagssKolen 
3. - 7.-Klasse:

Kjerkebla’ stikker innom…

Kongen sitter på tronen sammen med regnskaps-
føreren sin. Foran ham står tre tjenere. de er kalt 
inn for å gjøre opp gjelden sin. den ene er blek av 
redsel og faller på kne foran kongen. «vær tålmo-
dig med meg, så skal jeg betale alt sammen!» ber 
han fortvilet, selv om han vet at han aldri vil klare 
å dekke gjelden sin. den er håpløst stor. Kongen 
synes synd på ham og velger å ettergi ham all gjel-
den. Tjeneren jubler og danser av glede!

visualiseringen av jesu lignelse 
fortsetter: deltakere på 3.-7. klasse-
gruppa spiller rollespill for de andre. 
etterpå er det tid for ettertanke. Hva 
ville jesus si oss med denne lignel-
sen? er budskapet fremdeles relevant 
i 2010? liv anne løvlie er leder for 
gruppa, hvor det er omtrent halvt om 
halvt med jenter og gutter. Hun stiller 
nøkkelspørsmål som fører de 17 del-
takerne inn på sporet. Mange kloke 
tanker kommer fram. jesus ville vise 

at Gud tilgir oss hvis vi ber ham om det. og han ville at vi skulle tilgi 
hverandre. et enkelt budskap, men ganske så vanskelig å få til i praksis. 
Heldigvis kan vi be jesus hjelpe oss å tilgi. det har han garantert lyst til. 

samtalen går og stabelen av gullpenger på bordet blir delt ut og opp-
spist. ja, for her tas alle sanser i bruk. en deilig duft kiler i nesen, og det 
freser innbydende i rogers to vaffeljern borte ved døra. vi lærer en ny 
sang. Mats stiller sporty opp på gitar. så skal vi be. liv anne og delta-
kerne finner sammen ut ting å takke Gud for, og ting vi må be om hjelp 
til. litt mer sang, og etterpå spretter Hanna og Mia opp. de har en kjekk 
konkurranse på lur før vi går løs på vaflene. den andre gruppen kommer 
i samlet flokk inn for å takke, de har allerede slukt sine to vaffelstabler. 
Inne hos oss kommer syltetøyet på bordet, og sytten tilfredse munner 
tygger og snakker i ett. atmosfæren er god, det har vært en fin stund for 
alle.       KsT

søndagsskolens program 
fram til sommeren:

7. mars søndagsskole + GHG
14. mars søndagsskole
21. mars familiegudstjeneste i kirken

11. april søndagsskole
18. april søndagsskole + GHG
25. april søndagsskole

9. mai søndagsskole + GHG
30. mai søndagsskole 

alle samlinger starter kl. 11:00

søndagsskolen holder til i andre etasje på 
Grendahuset. der det står GHG betyr det at 
det er familiegudstjeneste på Grendahuset, og 
at søndagsskolen avholdes som en del av denne.

Tankene går til 
alexander Kielland 
og skipper Worse, 
men denne Madamen 
er det ikke salig Kiel-
land som står bak. 
Tvert i mot, Madam 
Torvestad er et ekte-

født produkt av Torvastads egne «gasta kvinnfolk». 
Ideen kom nærmest seilende på ei fjøl en regnfull 
dag sist sommer. – jeg hadde funnet fram symaski-
nen og var i det kreative hjørnet, forteller brita du-
eland. veskeproduksjon var mitt sommerprosjekt, 
og på beite kafé på Torvastad prestegård gikk pra-
ten om hjemmeproduksjon av ymse slag. – vi snak-
ket om at det er så mange flinke og kreative folk her 
i bygda, sier brita, – så mye flott som produseres! 
Noen driver med keramikk, andre syr, fotografe-
rer, lager kunstglass, smykker osv. – alt dette burde 
løftes fram, vises og gjerne også selges! som tenkt, 

så gjort. fra tanke til handling var veien ikke 
lang, spesielt for den som er forunt å ha en 
webdesigner boende under samme tak: en 
internettbutikk ble til. og navnet ble: Madam 
Torvestad. Ikke fordi det bare er «Madammer» 
som er flinke med hendene og produserer 
fine ting her på Torvastad, men navnet lå der 
ubrukt og passet så godt! folk ble kontaktet, 
tente på konseptet og i høst åpnet Torvastads 
første kunst- og håndverk-internettbutikk.  
–det er flott å kunne lage et «utstillingsvin-
du» for kunstnere og dyktige amatører, sier 
brita engasjert. –et sted der folk kan se hvor 
mye flott som lages og hvor de helt uforplik-
tende kan ta en titt på produktene. ja, egent-
lig er det ikke bare håndfaste ting som tilbys. 
festsanger kan diktes, sang i begravelse tilbys 
og webtjenester inngår også i sortimentet.  
–ja, folk har blitt så begeistret for nettbutikken 
og designet vårt at de har bestilt noe lignende 
til egne prosjekter, sier initiativtakeren. Per i 
dag har brita fått med seg flere dyktige damer 
og noen få menn. det siste skal det visstnok 

gjøres noe med. Planene for Madam 
Torvestad er mange. Men, det gjelder 
å skynde seg langsomt. dette er hob-
by og fritidsarbeid, og ting tar tid! 
salget i nettbutikken har ikke tatt av 
ennå, men tilbudet må gjøres kjent 
og reklameres for, også utenfor Tor-
vastads grenser. en strategiplan må 
tenkes ut. Noen av «madamene» har 
allerede deltatt på julemarkeder og 
salgsutstilling i Haugesund. Madam 
Torvestad hiver seg kanskje også på 
i det som kan bli et nytt kunst- og 
kulturhus her i bygda. den gamle 
barnehagen (eller gamlehjemmet 
om man vil) kan komme til å bli et 
spennende supplement til det eksis-
terende kommunale kulturhuset. en 
ting er sikkert: det skjer mye i bygda 
for tiden og folk har mye spennede 
å by på. og med nye tider dukker 
det opp nye ideer; som for eksempel  
www.madamtorvestad.no!          aMØ

Cecilie v. lie i sitt verksted
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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

k
jø

kken & inte

ri
ø
r

FR
IESTAD FRIESTAD KJØKKEN 

& INTERIØR AS
Postboks 123
4296 Åkrehamn
Tlf. 52 84 50 90

Fax 52 84 50 95
www.friestad.as

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

Tannlege

anna Benedicte pugerud

Tlf.: 52 01 08 65

Tannlege

siv storesund

Tlf.: 52 01 08 61

sTØTT KjerKebla!

Postgiro: 3361 14 00611

sTØTT KjerKebla!

Postgiro: 3361 14 00611

1960
redigert av Ingmar areklett

rØ

side to har alltid vært andaktens plass. 
I nr. 1/1960 tok føybuen bolla Christian-
sen, 72 år, født på Hauskje, utgangspunkt 
i en radioandakt hun nettopp hadde hørt 
om hat: 

«Men det angår ikke meg sier du, jeg 
hater da ingen. er du sikker på det? en al-
dri så liten ”tagg” som sitter gjemt inne i 
hjertet ditt. – det er en som har fornær-
met deg. Han eller hun har ikke tatt tilbør-
lig hensyn til deg, og du kan liksom ikke 
med vedkommende lenger. ”Taggen” sitter 
der. forlat, sier Mesteren. ja, ville de bare 
komme og be om forlatelse, så skulle jeg 
nok tilgi dem, tenker du.  … 

Hør her hva jesus sier; ”om du vet at 
din bror har noe imot deg, så gå hen og 
forlik deg med ham.” Men det er jo ikke 
jeg som har fornærmet ham. just derfor 
kan du best gå. det koster for den gamle 
adam. Men det lønner seg for din egen 
del, og kan hende ennå mer for din mot-
part. du skal vinne din bror, står det.

det var særlig oss gamle formanin-
gen gjaldt, og det fortelles om en gammel 
mann som lå på sitt dødsleie med en slik 
gammel ”tagg” i sitt hjerte. småting, om 
slik ting kan kalles smått? kan være nok til 
å stenge himmelporten for deg.

derfor kjære gamle venn, ja, unge 
med, gå aldri med nag i ditt hjerte til noen. 

det heter: ”forlat, så skal eder forlates.” 
det høver så godt nå ved årsskiftet å rydde 
ut alt gammelt skrot. la ingen ting av slikt 
bli liggende igjen i hjertekrærne.» 

arkitekttegningen av Torvastad gamle-
heim, som ble bygd i 1921 med plass til 
25 eldre. Fridtjof Øvrebø ønsket et navn 
med tradisjon og foreslo ”Torvastad 
sælehus”, men fikk ikke tilslutning til det.

eldres kår i Torvastad
første nummer i 1960 hadde eldre som 

tema. I et dikt på forsiden utfordret Mikael 
aksnes unge til å bety noe for eldre, slik 
det het i en av strofene: «Å lat dei veta du 
har dei kjær, og at dei ikkje til overs er - 
når det kveldar!» 

I hovedartikkelen fortalte birger Kjet-
land om hvordan eldre i bygda hadde hatt 
det gjennom tidene. I middelalderen var 
det i Torvastad et «sælehus», først for spe-
dalske, senere for mennesker med ulike 
behov. I Karmsundet ble båter praiet og 
bedt om å gi i en offerbøsse, kalt salhus-
blokka. av de 60-70 riksdaler som årlig 
kom inn, gikk noe til driften av sælehu-
set. I 1707 bodde tre pasienter her. som du 
kanskje allerede har skjønt, har salhus fått 
navnet etter dette huset.

I 1786 ble ordningen avløst med at el-
dre folk kom på legd på gardene. dette var 
ikke alltid en god ordning, spesielt når folk 
ble syke, mente Kjetland.

Planene om en aldersheim tok form i 
begynnelsen av 1900-tallet. bygdehistori-
keren fridtjof Øvrebø var en av pådriver-
ne. Torvastad gamleheim sto ferdig i 1921 
på tomta hvor den gamle sentralskolen for 
Hauge og Håland hadde stått.

Heimen hadde pensjonærer inntil sto-
resund bu- og behandlingsheim ble bygd i 
begynnelsen av 1980-årene.    

andakt i hvert nummer

gjennom snart 80 år har denne utskjæ-
ringen i tre hengt over hoveddøra mot 
hagen. Bør ikke den bli tatt vare på?

I løpet av noen år har nå alle de fire bedehusene på feøy og 
Torvastad passert hundre år. først feøy, så Hauge og deretter 
Håland. sist ute var bedehuset på Nordbø. som en påpekte er det 
bedehuset som ønsker velkommen til Karmøy når en kommer 
over brua på salhus. det ble feiret med brask og bram 7. februar.  
Med de 75 som deltok var bedehuset fylt til randen og det ble en 
fin og verdig markering av jubiléet.  

Når et bedehus passerer hundre år var det naturlig at det ble 
mange taler og hilsener.  Nils dybdal-Holthe hadde et interessant 
og tankevekkende historisk tilbakeblikk, prost Helge s. Gaard 
hadde talen for dagen der han hadde tatt med seg Nui fra Thai-
land.  Hun arbeider dette året i avaldsnes og hadde et gripende 
vitnesbyrd om hvor vanskelig det er å stå fram som kristen i et 
land med 0,7% kristne. ordfører Kjell arvid svendsen hadde 
også en fin hilsen og en større pengegave fra kommunen. videre 
var det hilsener og gaver fra både leder i Torvastad menighets-

råd svein erik Haugen, 
einar Hausken fra Hau-
ge bedehus, sven johan 
skjølingstad fra Håland 
bedehus, Kørner Høie fra 
Normisjon, roar vik fra 
det norske Misjonssel-
skap og sokneprest Geir 
styve. Han takket for den 
trofaste tjenesten de som står i arbeidet i dag utfører til glede for 
mange og uttrykte glede over det gode samarbeidet mellom kirke 
og bedehus i bygda vår. anita Grønningen og Gunn-lillian Utvik 
deltok med vakker sang og spill og Knut Christiansen spilte til 
allsangen. fastboende og utflyttede torvastadbuer serverte nyde-
lige snitter og kaker.  

Noe av det oppmuntrende ved en slik markering er ikke bare 
å bli minnet om hva en sentral bygning i bygda vår har betydd 
gjennom årene, men også å få høre om et aktivt og vitalt barnelag 
og den faste møtevirksomheten der de ulike misjonene er ivrige 
etter å få komme på besøk. en stor takk til de som sto bak mar-
keringen fra alle oss som fikk delta.                Gs

BedehuseT pÅ nordBØ:

BeTania 100 År

jostein Høyvik        lars Haga dag vister Hansen
  Tlf. 99 00 58 88          Tlf. 90 89 05 56        Tlf. 40 44 89 10

Til  TJenesTe i  mer enn 35 År i  K armØy
e-post: post@karmoybb.no – www.karmoybb.no
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Torvastad idrettslag
Telefon 52839516
hålandsveien 170
4260 TorvasTad
epost: til@torvastad.no
www.torvastad.no

BYGdaUtvaLGet
Kontaktpersoner i Torvastad Bygdautvalg:

frode olsen, leder telefon 90118377 eller mail frolse@online.no
ole førland, sekretær telefon 90868900 eller mail ole@torvastad.no

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

ÅrsmØTe

sTØTT KjerKebla!

Postgiro: 3361 14 00611

det var årsmøte i Torvastad bygdaut-
valg 28. januar 2010. 

Hovedsaker i 2009 har vært Hauge-
traséen – 1000 meter turveg bygget av 
bygdautvalget, felles 17.mai-feiring, regu-
leringsplan ny Torvastad skole og Torva-
stad idrettssenter og trafikksikring.

det nye styret er: frode olsen (le-
der), May britt vikingstad, ole førland, 
Christian fiskaaen, jon Gunnar viking-
stad, oddbjørg fjeld (faU Hauge), jarle 
vikingstad 

de nye vedtektene til Torvastad 
bygdautvalg sier at også faU på Håland 
skole skal være representert i styret, men 
her får vi dessverre ingen til å stille opp. 
dette er beklagelig, når vi vet at Torvastad 
bygdautvalg blir en viktig part i alt arbei-
det som pågår i forbindelse med regule-
ringsplanen for Håland, og ikke minst i 
planlegging av det nye Torvastad skole og 
idrettssenter.

Torvastad bygdautvalg vil også i år 
være en pådriver for felles 17.mai-feiring.

Frode olsen gjenvalgt til leder i Torvastad Bygdautvalg

vi var bekymret for at det skulle komme for få deltagere på grunn 
av treningstiden på fredagskvelder, men interressen har bare økt sier 
Nils Pros-vermè som har vært primus motor for etableringen av 
innebandy på Torvastad.

Hver fredag er det 15-18 per-
soner fra Torvastad Idrettslag 
som treffes for å spille inneban-
dy i Nord-hallen. den yngste er 
10 år gammel og den eldste er 
54. vi fokus på de yngre guttene 
den første delen av treningene, 
deretter blander vi gammel og 
ung som en del av kamp-trenin-
gen for de yngre, og oppvarmingen for de eldre. etterpå må de yngre 
vike plass for seniorlaget med harde skudd og høy fart. seniorlaget er 
for de som er 16 år og oppover.

I innebandy er det hurtighet og treffsikkerhet som teller, men det 
blir klart lettere om man har litt kondisjon sier Pros-verme, som til-
føyer at det viktigste likevell er å ha det gøy.

Kommunen har nylig  kjøpt et vant (vegg som går rundt banen) 
som gjør spillet raskere og sikrere. dette forutsettes for å kunne spille 
seriekamper.

Innebandygruppen til Torvastad Idrettslag har sine spillere hoved-
saklig fra Torvastad, men det er også flere fra andre steder i distriktet. 
I dag er det innebandygrupper i sauda, sand, Karmsund, studentene 
(HsH) og Torvastad. lagene spiller i den nye Haugalandsserien. I 
stavanger og bergen er innebandy godt etablert og har lag i alle divi-
sjoner. Nå håper vi at dette er begynnelsen på noe som kan gi mange 
mulighet at gjøre noe som er gøy sammen. Innebandy er en sport for 
alle ifølge Pros-verme.

Bandygruppen i Torvastad idrettslag 
er kommet godt igang

Idrettskolen er startet opp igjen. vi trener i gymnastikksalene på 
Hauge eller Håland skole. (se treningsoversikt)

dette er tilbud til barn mellom 4 og 10 år. barn i denne alders-
gruppen er forskjellige når det gjelder å mestre aktiviteter og øvel-
ser. derfor fokuserer vi på allsidighet. vårt hovedmål er å oppmuntre 
og inspirere unger til å være i fysisk aktivitet. Klarer vi å skape indre 
motivasjon hos ungene har vi lagt grunnlaget for livslang interesse for 
fysisk aktivitet. dette håper vi å oppnå gjennom et trygt og inspire-
rende miljø i Torvastad idrettslag.

vi har mange unger som er med allerede, men vi har plass til flere. 
alle er velkommen til å være med på treningene.

KonTaKTpersoner:
leder  Jorunn hagesæTher  TlF. 924 58 087
TrenerKonT. espen eliassen          TlF. 920 42 508
TrenerKonT. geir olsen              TlF. 913 59 499
maTerialFor. nanCy husa  TlF. 478 64 576GYMSAL HAUGE

Kl. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
17- 18 J 2003 G/J 2005 G/J 2006
18- 19 J 2000 G 2000

GYMSAL HÅLAND
Kl. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
17- 18 G 2002/3 G 2001 Friidrett G/J 2004
18- 19 Friidrett J 2002 J 2001Tr
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idrettskolen i Torvastad idrettslag

spu-gruppen
fotballavdelingen i Torvastad idrettslag har som mål å gi 

et tilbud til alle som vil spille fotball, uansett ambisjonsnivå. 
videre vil vi beholde flest mulig, lengst mulig. dessuten skal 
vi selvsagt legge til rette for å utvikle gode fotballspillere.    I 
den forbindelse har vi på guttesiden en spillerutviklings-
gruppe (sPU- gruppe).  

I utgangspunktet trener de forskjellige lagene to ganger i 
uken. spillerne har også mulighet til å hospitere opp på laget 
i aldersklassen over, for å få større utfordringer og mer tre-
ning.  I tillegg til dette kommer altså sPU-gruppen. det er et 
tilbud til alle som har lyst mellom 11 og 14 år, om å trene en 
til to ganger ekstra i uken.  det betyr at spillerne får et diffe-
rensiert opplegg der de selv kan velge hvor mye de vil trene. 

I år har det vært oppe i rundt 30 spillere på sPU-øktene. 
I tillegg til de ukentlige treningsøktene, har sPU-gruppen 
årlige turer som en ekstra ”gulrot”. I høst var de en helg i 
bergen der de trente i vestlandshallen, badet på vannkanten 
og var på fløyen. Turen ble avsluttet med at de så kampen 
brann – rosenborg.  

I Torvastad satser vi altså både på bredde og topp. det er 
vel snart på tide med en ny egil Østenstad...

anne storesund vågen

spu i Bergen
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i GLede oG sorG

samlinger               om Guds ord

DØPTE:

08.11.	 Helmer	Christiansen

	 Julian	Olsen	Birkeland

29.11.	 Hermann	Djønne

06.12.	 Madelen	Dragøy	Haugen

	 Amalie	Hansen	Eilerås

03.01.	 Emma	Kvammen	Vikse

	 Aleksander	Langelandsvik		

	 Gjellestad	(Skåre	kirke)

17.01.	 Olivia	Østebøvik

	 Johannes	Hole

24.01.	 Nadia	Hiberg

31.01.	 Kristian	Hægland	Einarsen

	 Sigurd	Hægland	Einarsen

VIGDE:

09.01.	 Margareth	Bø	Blindheim		

	 og	Endre	Bø	Blindheim

DØDE:

05.12.	 Oliva	Johanna	Sørhus	f.	1919

17.12.	 Solveig	Marie	Lande	f.	1937

18.12.	 Åge	Utvik	f.	1931

19.12.	 Agnes	Elisabeth	Sjurseth	f.	1915

04.01.	 Solveig	Johnsen	f.	1920

17.01.	 Ingunn	Hamre	f.	1933

23.01	 Kari	Margrethe		

	 Lande	Bjelland	f.	1922

	 Wenche	Storesund	f.	1945

gaver:
29.11. Torvastad KFuK/m 6005,50

06.12. Frelsesarméen 4837,00

13.12. misjonssambandet 2901,00

20.12. vedavågen nye kirke 4146,50

24.12. Kirkens nødhjelp    21.856,50 

25.12. sjømannsmisjonen 9248,00

31.12. norges KFuK/m 2040,50

01.01. menigthetens misjonsprosjekt 

 i Japan  3813,00

03.01. menighetsarbeidet 4322,00

10.01. misjonssambandet 2798,50

17.01. Torvastad KFuK/m 3522,00 

 Kirkens nødhjelp  2829,50

24.01. Kirkens sos 5004,50

31.01. Bibelselskapet 5223,00

07.02. menigh. Fellestj./Bdr 3071,00

FeØy Bedehus:

26.12. sjømannsmisjonen 1256,00

31.01. Bibelselskapet   805,00

Notert
påsken i kirken
velkommen til påskens samlinger i kirken. det blir fire gudstjenester: Palmesøndag 

ved lunde, skjærtorsdag ved prostiprest anders Kvalevåg, langfredag kveld og påske-
dag ved styve. Påskedag ettermiddag samles vi på feøy bedehus. 2. påskedag inviterer 
organisten både avaldsnes og Norheim til å synge påskens salmer sammen med oss. 

Bibeltimer på håland
bibeltimene på Håland bedehus har vist seg å være en god fortsettelse av alfakur-

sene som mange var med på. Konseptet er noe av det samme med mat, prat, sang og 
undervisning.  så ta med deg noen og få med deg vårens øvrige samlinger: 10. mars 
med edgar andersen som taler om «seier i sinnet», 24. mars med arnfred lunde og  
14. april da Per sverre bårdsen taler om «Profetord om Israel».

praksisstudent til Torvastad
Leila Rikstad fra Feøy skal ha praksisplass i Torvastad menig-

het i 6 uker fra februar til april. Hun vil da delta på mange av me-
nighetens samlinger for alle aldersgrupper.  en av oppgavene vil 
være å lede og preke på gudstjenester på sykehjem, bedehus og kir-
ke sammen med menighetens prester. for tiden går leila på ans-
garskolen, men har etter videregående på lundeneset utdannelse 

fra både smyrna bibelskole, Mediahøyskolen i Kristiansand og Norsk lærerakade-
mi i bergen. Nå er hun spent hva som venter henne men gleder seg også veldig til 
å begynne. så får vi ta godt imot leila og håpe hun vil ha utbytte av disse ukene.   

Fasteaksjonen med konfirmanter 23. mars
Ta godt imot konfirmantene som banker på dørene tirsdag 23. mars fra ettermid-

dagen og utover. de innsamlede midlene går til Kirkens Nødhjelp, som også i år setter 
fokus på fattige i møte med klimaendringene. Konfirmantforeldre og foresatte stiller 
som sjåfører og diakoniutvalget tar godt imot dem med kaffe og kaker, boller og saft 
når de kommer tilbake. det pleier å bli god stemning etter hvert som alle kommer inn 
og de kan følge med på om de slår fjorårskonfirmantene, som samlet inn kr. 35.140,- 

Konkurranse om oppslagstavledesign!
Menighetsrådet ønsker å sette opp en oppslagstavle på parkeringsplassen ved kir-

ken og inviterer til konkurranse for å få inn gode forslag til hvordan denne kan se ut. 
Hvis du ønsker å bli med, send en skisse til menighetskontoret innen 6. april. foruten 
heder og ære vil beste forslag bli premiert.

Klokkerskifte
vi takker elise rasmussen Hausken og Inger-Målfrid Hausken Hovland og jan as-

bjørn Hovland for klokkertjenesten de har utført gjennom mange år og ønsker Helene 
Østebøvik olsen og asgjerd Widvey Haugen velkommen som nye klokkere. de vil 
sammen med bjørg bergot aase og svein ove Utvik stå for klokkertjenesten fremover.  

god respons på ny giv
Givertjenesten i Torvastad menighet, NY GIv, ga hele 178 tusen kroner i 2009.  

72 givere skaffet det fine resultatet. det er behov for flere givere, og du inviteres til å 
være med å gi penger til å lønne menighetspedagogen ved å sende et beløp, stort eller 
lite, til NY GIv, 4260 Torvastad, bankgiro 3330 22 43927.

dåpskjoler til låns
Menigheten har fått til odel og eie,  seks flotte dåpskjoler. disse ønsker vi å låne ut 

gratis mot vasking/rensing etter bruk. Kjolene ligger på kontoret.

unikt besøk i Torvastad kirke:
salmeKveld med eyvind sKeie 14. mars

det er en kulturpersonlighet – mangesidig og fargerik – som be-
søker Torvastad kirke 19:30 søndag 14. mars. dette blir en unik mu-
lighet for folk til å oppleve denne mannen på nært hold, høre ham 
fortelle og synge, og bli enda bedre kjent med salmene hans. scala vil 
delta, og det blir mye fellessang. 

Gå ikke glipp av denne kvelden! 

dag og dato sted  tid innhold        prekentekst

søndag 07.03. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. styve. offer til Torvastad KFuK/m  luk 4, 31-37   
  hauge  11.00   misjonsmøte v/normisjon

onsdag 10.03. nordbø  19.30 misjonsuke v/misjonsselskapet
  håland  20.00 Bibelundervisning v/edgar andersen

Fredag 12.03. hauge  19.30 misjonsuke v/misjonsselskapet

søndag 14.03. avaldsnes 11.00 Fellesgudstjeneste      Joh 6,24-36
  håland  11.00 misjonsuke v/misjonsselskapet
  grendahuset 11.00 søndagsskole
  Torvastad 19.30 ”salme og livsfølelse”. salmekveld v/eivind skeie. sang av scala

Fredag 19.03.   kveld good news revy

søndag 21.03. Torvastad 11.00 Familiegudstj.styve. offer til menighetsarbeidet. Kirkeskyss  sal 113
  nordbø  18.00 misjonsmøte ved normisjon

Tirsdag 23.03. Kulturhuset 17.00 Bøsseinnsamling  til Kirkens nødhjelp v/konfirmantene

onsdag 24.03. håland  20.00 Bibelundervisning v/arnfred lunde

palmesøndag Torvastad 11.00 høymesse. lunde. dåp. offer til Kirkens nødhjelp. Kirkeskyss  Joh 12, 12-24
  hauge  19.00 misjonsmøte ved misjonsselskapet

skjærtorsdag Torvastad 11.00 høymesse. Kvalevåg. offer til israelsmisjonen. Kirkeskyss  Joh 13, 1-15

langfredag Torvastad 19.30 gudstjeneste. styve. nattverd. Kirkeskyss    mark 14, 26-15,37

påskedag Torvastad 11.00 høyt.gudstj.styve. dåp.offer menigh.misj.pr.Japan. Kirkeskyss Joh 20, 1-10
  Feøy  16.00 høytidsgudstj. styve. offer til menigh.misj.pr. Japan. Båt fra 
     Kveitevika kl. 15.30

2. påskedag Torvastad 19.00 hele menigheten synger. avaldsnes og norheim inviteres  Joh 20, 11-18

søndag 11.04. Torvastad 11.00 gudstjeneste. styve. nattverd. offer. Kirkeskyss   Joh 21, 1-14
  grendahuset 11.00 søndagsskole
  norheim          kveld uT – ungdomstreff i norheim kirke
  håland  19.00 misjonsmøte ved misjonssambandet

onsdag 14.04. håland  20.00 Bibelundervisning v/per sverre Bårdsen. Tema: ”profetord om israel”

søndag 18.04. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. lunde. offer til søndagsskolen i Torvastad Joh 21, 15-19
  nordbø  11.00 misjonsmøte v/Kristen muslimmisjon

Torsdag 22.04. Torvastad 19.30 samtalegudstjeneste. lunde og styve. offer til KriK.  Kirkeskyss
    ungd.huset 20.30      Konfirmantfest. styve/lunde og eva irene vea.

søndag 25.04. Torvastad 11.00 gudstj. lunde. dåp.scala. offer til menigh.arb.Kirkeskyss  Joh 14, 1-11
  hauge  19.00 misjonsmøte ved den indre sjømannsmisjon

lørdag  01.05. Torvastad 12.00 Konf.gudstj.styve og lunde. offer til Torvastad KFuK/m.  luk 6, 31-35

søndag 02.05. Torvastad 11.00 Konf.gudstj. styve og lunde. offer til Torvastad KFuK/m  Jes 1, 18-20

Foto: kirken.no
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet
4260 Torvastad

melancton og nic. lüdemann var sokneprestpar i Torva-
stad årene 1902-1914. av barnebarnet, per o. lüdemann, 
har vi fått låne et album hvor dette vinterbildet er hentet 
fra. lüdemann sitter foran til høyre i sleden like utenfor 
prestegarden.  det var snø også for 100 år siden!

5.-klassingene ved hauge og håland skoler var nylig i kirka 
og fikk hvert sitt ny-testamente. de fleste elevene hadde 
anledning å møte.

 (Foto: Jon gunnar vikingstad)

KirKegÅrds- 
uTvidelse

Karmøy kirkelig fellesråd har 
vedtatt å utvide en mindre del av 
Torvastad kirkegård. I planen som 
er utarbeidet av sjefsarkitekt jarle 
stunes fra Karmøy kommune er det 
inntegnet ca 100 nye graver.  Grave-
ne vil få en størrelse på 3 x 1,5 meter 
som er i samsvar med gravferdslo-
vens bestemmelser. drenering vil 
skje til eksisterende ledningsanlegg. 
Gravfeltbetegnelsen blir G (fortset-
telse av eksisterende G-felt) og vi-
dere j. 

Utvidelsen blir innenfor eksiste-
rende kirkegård som en forlengelse 
vestover fra dagens gravareal. eier 
av tilliggende eiendom har vist stor 
velvilje og gitt oss tillatelse til å legge 
midlertidig veg og lagre mold som 
senere skal benyttes ved utvidelsen. 
eksisterende beplantning vil bli fjer-
net og ny beplantning vil bli satt ned 
for innramming av gravarealene.

anbudet vil bli utarbeidet av 
ing. john alvseike og vi håper å 
kunne starte arbeidet med utvidel-
sen høsten 2010. Karmøy kommune 
har gitt bevilgning til utvidelsen i 
2010 budsjettet. arbei-
det med denne utvidel-
sen vil medføre skitne 
veier, noe som er be-
klagelig.

Marta lunde Medhaug
Kirkeverge

 

Kjerkebla’ er et resultat av 
teamarbeid: redaktør, re-
daksjon, skribenter og foto-
grafer, prestekontorets sekre-
tær, grafisk utformer, trykkeri 
og ikke minst bladets distri-
butør sammen med 15 utde-
lere står samlet bak utgivel-
sen av hvert Kjerkebla’. 

Distribusjon: Martin Nilsen står det 
på side 2 i Kjerkebla’. Hvem er han, og hva 
gjør han?

Martin bor på storasund, arbeider som 
lærer i ungdomsskolen og har i 10 år hatt 
en viktig oppgave i Kjerkebla’: Å få bladet ut 
til leserne i samarbeid med utdelerne.

Når Kjerkebla’ er ferdig i trykkeriet 
Hbo, Haugesund bok & offset as, laster 
Martin bladene inn i «pizzabilen» sin og 
kjører rundt i bygda til 15 utdelere. Når 
jobben er gjort, er det «kontorarbeid». da 
skal ca. 200 adresselapper klistres på bladet 
til lesere over hele landet. ja, 14 blader sen-
des til utlandet! 

Mange av leserne er utflyttede Torva-
stadbuer, eller de har røtter i bygda. det er 
ikke få timer Martin legger ned i dette ar-
beidet som han utfører med stor nøyaktig-
het og glede. 

GMa

henting på trykkeriet:

Telling av blader 
er viktig, før 
bladene leveres 
til de frivillige 
bladbærerne.

evelyn aase

herborg T. lunde

inger Johanne vikshåland Bernt (og haldis) 
Østensen
(...og 11 andre!)

disTriBuTØr 
marTin JuBilerer!

adresselap-
pene før turen 
går til postkon-
toret.

10 år!


