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I 1991 besøkte han med familie Torva-
stad, hvor han også deltok ved en gudstje-
neste sammen med daværende sokneprest 
Jon Ådnøy. Flere torvastadbuer har også 
besøkt familien i Neukirchen.

Det var nå mange år siden vi hadde 
sett hverandre, men vi har hele tiden holdt 
kontakten. Karl hadde fått nytt prestekall, 
og jeg var spent og forventningsfull. Det 
ble et besøk tilbake i tid. Jeg mintes besø-
ket i menigheten i Bubendorf i 1989. Et 
nedslitt kirkehus og en grå forsamling av 
kvinner og menn. Om kort tid skulle de 
da få lov å avgi sine stemmer ved det første 
frie valget i Øst-Tyskland. Karl prekte over 
Matt. 22, 15-22. ”Gi keiseren hva keiserens 
er, og Gud hva Guds er.”

I dag ser man liten forskjell på øst og 
vest, i alle fall i det ytre. En ny generasjon 
vokser opp som ikke har opplevd kom-
muniststyre med alle de begrensninger 
det innebar. I store deler av det tidligere 
Øst-Tyskland er arbeidsløsheten stor, sær-
lig blant unge. Det skaper uro og frustra-
sjon. Mange eldre strever med å orientere 
seg og å ta egne beslutninger. De var vant 
til at staten sørget for dem. De diakonale 
oppgavene er derfor en spesiell utfordring 
for kirken.

Noen dager senere var jeg i Hamburg 
hvor jeg tidligere hadde bodd i fem år. Der 
har Sjømannskirken vært et samlingssted 
for sjøfolk og fastboende siden 1907. Søn-
dagsmenigheten er ikke stor. Det tynnes i 
rekkene av den eldre trofaste generasjon 
og sjøfolkene blir stadig sjeldnere. Ligge-
tiden i havn er kort og hektisk, og mange 
norske skip har utenlandsk mannskap. Da 
blir skipsbesøkene desto viktigere for de få 
norske som er om bord. Den oppsøkende 
virksomheten gjelder også fastboende 
nordmenn som ønsker det. I livets siste 
fase er det mange som føler det er godt 
å snakke sitt eget morsmål. I en storby 
er det ikke alle som har et stort nettverk. 
Flere kom fra Norge rett etter krigen med 
en vanskelig historie i bagasjen. Båndene 
til hjemlandet var tynnslitte. Hamburg var 
utbomba og nøden stor. For mange ble det 
en brutal hverdag i fremmed land uten 
oppbakking hjemmefra. Kirka ble deres 

norske tilknytning. I fem år var Sjømanns-
kirka i Hamburg også vårt åndelige hjem 
og ved kirkekaffen fikk vi hilse på gamle 
kjente. Det kjentes godt å ikke være glemt. 
Siden jeg dro fra Hamburg i 2003 er drif-
ten gradvis blitt lagt om med reduserte åp-
ningstider og bemanning. Engasjementet 
for at kirka skal bestå og tilby sine tjenes-
ter er fortsatt sterkt blant de som fremde-
les er spreke nok til å delta. Noen nye duk-
ker også opp for kortere eller lengre tid.

Noen uker senere var vi i Lommedalen 
kirke til konfirmasjon. Det er alltid spen-
nende å oppleve nye kirker og menigheter. 
Lommedalen kirke er 15 år gammel, høyt 
og fritt ligger den med utsikt over Lom-
medalen, med plass til 700. Menigheten 
har satsa mye på gudstjenesteliv, barne- 
og ungdomsarbeid. Det ble en konfirma-
sjonsgudstjeneste med trøkk. Konfirman-
tene var aktive deltakere sammen med 
Ten-sing kor og band. Kirka har enda 
ikke orgel, så bandet sørga for det musi-
kalske. Storskjerm gjorde at alle fikk se og 
kunne delta i liturgien. Det ble en spen-
nende gudstjeneste hvor gammelt og nytt 
gikk hånd i hånd, men med ungdommelig 
trøkk i alle ledd.  Man merka at her var mye 
og godt arbeid gjort for å gi konfirmante-
ne en god niste med seg på veien videre. 
De unge formelig dansa ut til rytmene av 
bandet. Jeg fyltes av glede for å ha opplevd 
denne høytidsgudstjenesten sammen med 
hele familien, og å se så mange glade an-
sikter. 

I no-
vember/
desem-
ber var 
det en 
del dis-
kusjon om kristent innhold ved juleavslut-
ninger i skole og barnehage. En tradisjon 
som ikke lenger er en selvfølge. Alterna-
tive julesanger ble også lansert. Jeg tror 
vi må slå ring om de kristne verdier som 
vi har hatt i generasjoner. Dette ble svært 
tydelig for meg denne høsten. Det var der-
for veldig godt å få oppleve skolegudstje-
nesten for Gard skole en tidlig morgen i 
desember. Ansatte i Udland kirke sammen 

med lærere 
og elever 
hadde lagt 
ned masse 
arbeid i 
f o r b e r e -
d e l s e n e . 
Det ble en 
god mor-
g e n s tu n d 
i kirka. Vi 
må ikke ta 
bort disse møteplassene for neste genera-
sjon. Jeg tror det er viktig å investere tid og 
krefter både fra skolen sin side og kirka i 
dette arbeidet.

Til slutt er jeg kommet hjem til min 
egen menighet. Etter en hektisk førejulstid 
og julaften var det godt å senke skuldrene 
i kirka sammen med mange andre første 
juledag. Takk til alle bidragsytere som 
gjorde denne gudstjenesten til en fest. Det 
frivillige engasjementet er stort i menighe-
ten vår, og slik har det vært, men det er in-
gen selvfølge. Mange av oss har hatt gode 
forbilder fra barndommen. Barn og unge 
trenger fortsatt forbilder som viser vei. En 
oppgave for hele menigheten.

Sammen har vi vært på en kirkelig 
rundreise til gode møteplasser. Alle steder 
har vi møtt velsignelsen fra gammeltesta-
mentlig tid:

Gud velsigner oss i sitt hus slik at vi 
kan gå ut og bli til velsignelse for andre-

God reise videre i det kirkelige land-
skap.

Liv Stava

mØTePLasser
– som jeg tenker tilbake på i glede og takknemlighetAn
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Jeg starter i Tyskland , et land jeg kjenner godt etter å ha bodd der 
i mange år. murens fall og gjenforeningen ga mulighet til å knytte 
vennskapsbånd over grensene. sist høst var jeg tilbake i øst hos  
prestevennen Karl.

Liv Stava er gift med Nils 
Olav som har 40 år i norsk 
utenrikstjeneste.
Sammen har de tilbrakt 25 
år på forskjellige utenriks-
stasjoner i Canada,
Marokko, Sveits, Vest-Tysk-
land, Tyskland og Latvia.  I 
2009 flyttet de hjem
til Torvastad.

”herren velsigne deg og bevare deg
herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig
herren løfte sitt åsyn over deg og gi deg fred.”

medarBeiderFesTredaKTØrens
hJØrne

TUSEN TAKK FOR GAVEN TIL 
KJERKEBLA I HØST!

nå har vi telt opp og sett at det 
kom inn over femti tusen på 

giroene i høst! Takket være dere er 
driften sikret ut hele 2011!

For oss i redaksjonen er det godt 
å få signaler om at Kjerkebla blir 

satt pris på og er ønsket. dette gir 
oss krefter til å stå på videre i arbei-
det for bygdas menighetsblad.

Menighetsrådet inviterte til fest for alle 
frivillige og ansatte medarbeidere i menig-
heten på ungdomshuset 19. januar. rundt 
femti møtte opp til en kveld med sosialt 
og åndelig påfyll og god mat i godt lag. 
Menighetens planer for trosopplæring ble 
også tatt opp til samtale. Nordbø barne-
lag ble gjort spesielt stas på for sitt arbeid 
gjennom 33 år – les mer om dem på side 7.

Tidligere statsråd i Bondevik II-regje-
ringen Thorhild Widvey holdt kveldens 
tale. I dag er hun styreleder i Sjømanns-
kirken og dro mange paralleller fra arbei-
det der inn mot det å jobbe sammen i en 
menighet. Hun la fram for oss begrepet 
«The purpose-driven life», som kanskje 
oversettes til «meningsstyrt liv». – Det gir 
mening å gjøre en forskjell for noen. Den 
enkelte er alltid mye mer enn vi ser og vi er 
kalt av Gud til tro og til tjeneste, fremholdt 
hun. Hun slo også et slag for frivillighet. 
– Frivillighet er ikke et supplement til det 
offentlige, det er selve grunnpilaren og det 
mest betydningsfulle bidrag til vårt sam-
funn, proklamerte Widvey.

Dette var en kveld hvor man kunne 
senke skuldrene. Velfortjente musikalske 
perler, styrkende ord og god mat til mange 
av de frivillige i Torvastad menighet.

Takk til menighetsrådet og de ansatte 
for en flott fest!

JLN

de mange frivillige i Torvastad menighet fortjener en fest! 
Thorhild Widvey framsto som rene forkynneren og gav inspi-
rerende ord om meningsfullt frivillig arbeid.

Thorhild Widwey i drøs med geir styve 
og arne dalland.

masse god mat til fornøyde gjester.

Kor herleg vitnar land og sjø 

endå i vinterfrost og snø, 

vår Gud, om dine under! 

Om jorda no ligg død og kald, 

det løynde liv ho gøyma skal, 

som etter bløming stundar.
Tekst: Topelius/Støylen – Foto: Roald Østensjø
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Kristuskransen i gudstjenesten
gudstjenestene i faste- og påsketiden vil i år bli preget den svenske biskopen martin Lön-
nebos arbeid med Kristuskransen. anne netland har skrevet litt om bakgrunnen for denne.

Foto: www.detmedgud.dk (KFUK/m)Etter at han ble pensjonist, dro han 
på en båtreise til Hellas for å slappe av og 
nyte livet. Under en seilas blåste det opp til 
storm, og den lille fiskebåten klarte å ta seg 
velberget til land. Dette viste seg å være en 
liten øy med 47 sjeler. Mens biskop Martin 
satt der og frøs i et lite hotellrom, begynte 
han å tegne. Det ble en rekke perler som 
han etter hvert satte sammen i en krans. 
Der på øya ønsket han seg hjelp til bønn 
og meditasjon i en ordløs stillhet. Slik ble 
Kristuskransen til, en krans med 18 perler 
i forskjellige farger og utforminger.

Man kan holde en perlekrans i hånden 
som en hvilken som helst annen gjenstand, 
uten at den betyr noe som helst. Men det 
er også mulig å legge en betydning inn i 
hver enkelt perle og benytte kransen som 
en hjelp til en stille samtale med Gud. 
Perlekransen er så liten at den passer i en 
lomme eller som armbånd.

I vår moderne verden mister vi mer 
og mer følelsen av hva som er sentrum. 
Vi fristes til å tro at periferien er i midten 
og at alle nyheter som presenteres og alle 
spørsmål som diskuteres i dag er det vik-
tigste. Vi slynges mot overflaten, og blir 
mindre og mindre virkelige. Dette fører til 
uro, oppgitthet og tungsinn. Livet mister 
sitt liv.

Vi går nå inn i en tid der mennesker 
mer og mer oppfatter seg som pilegrimer 
på leting etter et indre liv. Kristuskransen 
er bundet med tanke på både den indre og 
den ytre pilegrimsvandringen. Den gir oss 
tid til ettertanke og viser oss en vei som 
ikke fortærer liv, men skaper balanse mel-
lom det vi ønsker og det vi avstår fra.

Det er 18 perler i kransen. 6 av disse 
er de avlange Taushetsperlene, som invi-
terer til kjærlighetsfull oppmerksomhet. 
De inviterer til stillhet og meditasjon. Her 
kan du puste inn hellig nærvær, godhet og 
fred, og du kan puste ut ondskap, uro, be-
kymringer og oppgitthet. 

Kristuskransen kan brukes som en hus-
keliste mens man ber. Men den kan også 
være en kilde til grundig fordypning og 
studier i Guds ord og eget sinn. De som øn-
sker å gå dypere inne i dette kan også bruke 
Kristuskransen og søndagens tekster som 
et utgangspunkt for samtalene i Bibelgrup-
pene, samtalegruppene eller forbundsrin-
gene. I faste- og påsketiden vil den være et 
innsteg til disse gudstjenestene:

13.mars 
kl.11.00

Fellesgudstjeneste med dåp og 
tema Jesus fristes i ørkenen mt.4,1-
11 i olavskirken, avaldsnes ved geir 
styve 

Ørkenperlen er sandfarget. dette er den åndelige 
prøvelsens perle. Ørkenen symboliserer trenin-
gens, besinnelsens og fristelsens tørre og hete 
sted. men dette er også stedet hvor vi renses for 
slagg og alt urent og begynner å kjenne oss selv.

20.mars 
kl.11.00

Familiegudstjeneste med dåp, 
utdeling av nT til 5.klassingene og 
med tema Jakobs kamp med gud 
1.mos.32,24-30 i Torvastad kirke ved 
geir styve 

omvendelsesperlen er en stor, hvit perle. den mar-
kerer livets begynnelse, vår nye fødsel og vår dåp.

23.mars 
kl.19.30

Fastegudstjeneste med tema vær 
ikke bekymret mt.6,25-34 i Torvastad 
kirke ved geir styve

gledesperlen er blå og minner oss om Jesu ord: 
vær ikke bekymret.

03.april
kl.11.00

nattverdgudstjeneste med tema 
Jesus metter 5000 Joh.6,1-15 i Torva-
stad kirke ved geir styve

Jeg-perlen er av perlemor og gir et bilde av meg 
slik gud ser meg. min perle speiler lyset like visst 
som jeg er skapt i guds bilde. guds rike er skjult 
inne i meg, og min sanne identitet er skjult i troens 
mysterium.

7.april 
kl.19.30

samtalegudstjeneste med konfir-
mantene med tema Uten kjærlighet 
dør mennesket Joh.3,16 i Torvastad 
kirke ved geir styve og eva irene vea

Kjærlighetsperlen er naturligvis rød. denne 
perlen minner om den kjærligheten som gud 
har gitt meg i overflod. offerperlen er også rød. 
Jeg har tatt i mot det store mirakel og er kalt til å 
bringe det videre. Kilden ved korset kaller oss til 
kjærlighetshandling, til viktige valg, til offer – med 
Åndens hjelp.

17.april 
kl.11.00

Familiegudstjeneste Palmesøndag 
med tema Jesus blir salvet i Betania 
Joh.12,1-13 i Torvastad kirke ved 
geir styve 

gudsperlen, den gylne perlen, er tegnet for guds 
vesen og hans tilstedeværelse.

22.april 
kl.11.00

Felles pasjonsgudstjeneste Langfre-
dag med tema Jesu lidelseshistorie 
Lk.22,39-23,46 i Torvastad kirke ved 
anne netland 

nattens og dødens perle er sort. den symboliserer 
opplevelsen av tomhet, tvil, angst og krise, av 
guds fravær. den som er trofast i bønn og i å søke 
gud gjennom natten, vil få oppleve at morgenen 
gryr.

24.april 
kl.11.00

høytidsgudstjeneste Påskedag med 
tema han er ikke her, han er oppstått 
mt.28,1-8 i Torvastad kirke ved geir 
styve

oppstandelsesperlen er stor og hvit. den minner 
oss om påskemorgenen. det er livets seiersdag, og 
Kristi tomme grav stråler i lys. Jeg ser en ny him-
mel og en ny jord.

Prestetjenesten i Torvastad
Stillingen som Arnfred Lunde har som 
menighetsprest på Torvastad, har vært 
finansiert gjennom flere bidragsytere. 
Karmøy kirkelig fellesråd (KKF) og 
Torvastad menighetsråd (MR) har en 
gjensidig lønnsavtale vedrørende me-
nighetsprestestillingen fra 1995 direkte 
tilknyttet tilsettingen av Arnfred Lun-
de.  Stavanger bispedømme hadde fra 
samme tidspunkt en tilskudds ordning 
til KKF/MR vedrørende prestetjenesten. 
KKF’s andel i lønnsavtalen var i 1995 en 
100 %  menighetssekretær¬stilling, i dag 
tilnærmet menighetsarbeider. Pr  dato 
blir ikke Torvastad menighetsråd belas-
tet for lønnsdifferanse.

Som nevnt har Stavanger bispedømme 
i mange år vært inne med økonomisk støt-
te til finansieringen av denne stillingen.  
Den første tiden var det med vikarmidler 
siden soknepresten også gjorde tjeneste 
på Utsira. Da Utsira sokn ble flyttet over 
til Haugesund prosti, fikk vi beholde støt-
ten til stillingen som menighetsprest mot 
at menighetspresten var disponibel for 
tjeneste i flere sokn. Praksis har nok vært 
at menighetspresten har hatt i alle fall 2 
gudstjenester i måneden og de siste årene 
har han hatt hver tredje gravferd samt noe 

vikartjeneste om sommeren.
Nå har Stavanger bispedømme hatt 

en gjennomgang av presteressurser i alle 
sokn, og med resultat at Karmøy prosti har 
0,5 stilling mer en gjennomsnitts prostiet i 
bispedømmet. Det betyr ikke at vi har for 
mange prester, men vi har mer enn gjen-
nomsnittet. I trange tider har derfor Sta-
vanger bispedømmeråd bestemt at de som 
har mer enn gjennomsnittet skal reduseres 
ved ledighet. Karmøy prosti skal derfor ta 
bort 0,5 stilling, men ingen blir sagt opp. 
Men det de gjorde umiddelbart, var å ta 
bort delfinansieringen av stillingen som 
menighetsprest på Torvastad. Siden det 
da ikke lenger er bispedømmerådsmidler 
i stillingen som menighetsprest, har kirke-
vergen meddelt menighetsprest og prost 
at menighetspresten går ut av de tjenester 
som i utgangspunktet skal være finansiert 
av bispedømmerådet. 

Dette betyr at menighetsprest Arnfred 
Lunde fra høsten 2010 hovedsakelig har 
vært ute av gudstjeneste¬listen og at han 
ikke har noen turnus for gravferder. Det 
betyr også at sokneprest Geir Styve vil ha 
ca 3 av 4 gudstjenester hver måned og de 
fleste gravferder. Sokneprestens frisønda-
ger vil kunne bli løst enten ved hjelp av 

naboprester eller ved at menighetspresten 
blir engasjert som vikar.

Nå arbeides det for tiden med orga-
nisering av prestetjenesten, noe som også 
kan føre til endringer av prestetjenesten i 
Torvastad sokn fra høsten 2011, det kan 
for eksempel skje ved at det kan bli en vi-
dere utveksling av tjenester med prester i 
nabosokn. Men vi vil komme tilbake med 
mer informasjon når dette er avklart.

 Menighetsprest Arnfred Lunde vil 
fortsatt ha gudstjenester på Grendahuset, 
ungdomsgudstjenester,  skolegudstjenes-
ter og gjøre enkelttjenester enten fordi 
prosten da leier ham inn som vikar eller 
fordi det er noe som naturlig kommer inn 
under hans tjeneste som menighetsprest. 
Den positive siden av dette er at menig-
hetspresten får mer tid til annet menig-
hetsbyggende arbeid i Torvastad sokn.

Helge S. Gaard
Prosten i Karmøy

Solstrand Barnevernsenter er eid av Kirkens sosialtjeneste 
og holder til i Kopervik på Karmøy. Solstrand består av flere 
avdelinger og tjenestetilbud. Vi har foreldre/barn avdeling, 
foreldreveiledningsprogrammer og fosterhjemsavdeling. Vi 
utfører tjenestene i avtale med det statlige barnevernet. 

For tiden er vi inne i en spennende periode med utvidelse 
av driften i fosterhjemsavdelingen vår. I denne forbindelse er 
vi i behov av å knytte til oss nye familier som kan tenke seg å 
gjøre en jobb som beredskapshjem (kortsiktige plasseringer) 
og familiehjem(langsiktige plasseringer). Vi trenger også nye 
avlastningshjem og voksne støttepersoner. Målgruppen vår 
er barn i alder fra null til atten år.

For oppdrag som beredskapshjem og familiehjem er den 
ene av foreldrene lønnet i full stilling for omsorgsoppdraget. 
Solstrand tilbyr en tett faglig og personalmessig oppfølging 
av sine hjem og ansatte. Dette skjer gjennom daglig tilgang 
på konsulent oppfølging, døgnkontinuerlig bakvakt, faglig 
veiledning/opplæring og forutsigbare avlastningsordninger.

Solstrand har 25 års erfaring med drift av beredskaps-
hjem og familiehjem.

Våre barn og ungdommer trenger familier som tilbyr var-
me tilgjengelige voksne som samtidig kan lage og oppretthol-

de struktur og oversikt i hverdagen. Mange trenger mer hjelp 
og oppfølging enn andre barn i samme alder. Det gjelder alt 
fra å lære seg ferdigheter i daglige rutiner i hjemmet, hjelp 
til å knytte og opprettholde vennskap og hjelp til å fungere 
i skole og i nærmiljø. Våre barn har godt av modne voksne 
som er kjent med at livet kan ha store avgrunner men som al-
likevel formidler et gjennomgående optimistisk syn på livet.

Hos oss har du anledning å gjøre et meningsfullt arbeid 
i ditt hjem og samtidig være en del av et faglig og trygt fel-
leskap.  Dersom du går lurer på om dette kanskje er noe for 
deg og din familie så ikke drøy med å ta kontakt med oss for 
uforpliktende informasjon og drøfting.

Kontaktpersoner: 

Anne Lisbeth H. Ånensen tlf 920 10 028     
 (anne.lisbeth.aanensen@bft.rogfk.no )

Lisbeth Klingsheim   tlf 922 47 788    
 (lisebeth.klingsheim@bft.rogfk.no)

Se også vår hjemmeside. www.solstrandbarnevernsenter.no

rekruttering av beredskapshjem 
og familiehjem
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nordBØ BarneLag
nordbø barnelag er et lag for barn fra 4 år og oppover og 
startet for 33 år siden.

Laget er tilknytta Norsk Luthersk Mis-
jonssamband, forteller en av dagens lede-
re, Kjell Inge Lunde, og fortsetter:

Vi samles på Nordbø Bedehus annen-
hver mandag kl. 18.00 – 19.30 fra slutten 
av august til begynnelsen av mai.

Programmet består av sang, andakt 
og misjonsinformasjon i begynnelsen og 
praktiske oppgaver på slutten av kvelden.

Praktiske oppgaver er hobbyaktiviteter 
som tegning, klipping og liming - og noe 
trearbeid for de største barna.

I mange år har vi hatt en basar i no-
vember. Pengene vi får inn på basaren, går 
til misjonen.

Ledere for laget har skiftet opp gjen-
nom åra. Bjørg Holthe var med fram til 
våren 2010.

Ledere nå, i tillegg til Kjell Inge, er To-
runn ragnvaldjord, Herborg Tveit Lunde 
og Leiv Kåre ragnvaldjord som har vært 
med siden starten.

GMA

Fast åpningssang er:  

KJÆrE NOrSKE GUTT OG JENTE SOM PÅ JESUS TrOr.
MED DITT VErK DU MÅ EI VENTE, HVOr DU Er OG BOr.
MANGE VENTEr I DET FJErNE PÅ ET GLEDESBUD,
SUKKEr SÅrT OG VILLE GJErNE EIE FrED MED GUD.

KJÆrE JESUS, KAN DU BrUKE MEG SOM LITEN Er,
OG DA VIL JEG GJErNE TJENE DEG MENS JEG Er HEr.
JEG VIL VIrKE FOr MISJONEN SÅ DITT OrD KAN NÅ,
UT TIL ALLE MILLIONEr, UT TIL ALLE SMÅ.

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

www.fotomagi.no
skåregaten 136
Tlf: 48 22 00 28

over: Kim vant? amalie 
deler ut gevinst i gra-
tislotteriet

oppe til høyre: morten, 
Thomas og Bjørn helge 
ved formingsbordet.

høyre: Kamilla og ma-
lin lager mosaikkbilder

TÅrnagenTheLg
22. og 23. januar var el-
leve spente 8-åringer 
samlet i Torvastad Kirke 
for å være Tårnagenter 
en helg.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK
Kirken har de siste årene kommet opp 

med flere punkttiltak med hensyn til tro-
sopplæring. Tårnagenthelg er en av disse 
tiltakene. 

Tårnagenthelg er kun for 8 åringer, alt-
så 3.-klassinger. I år ville vi prøve ut dette 
tiltaket i Torvastad Menighet. Brev ble 
sendt ut, og det ble til slutt 11 påmeldte. 
EKTE AGENTER

På tårnagenthelg blir alle 8 åringene 
tildelt et personlig agentbevis, og de får 
også en stilig ”agentbuff ”. Dermed er de 
klare til å gå i gang med å løse noen av kir-
kens mange mysterier. 

Tårnagentene hadde til og med en 
egen sang. ”himmel over livet”. 
TETT PROGRAM

Programmet skulle starte kl 15.00, og 
presis kl 15.00 sto elleve 8 åringer spente i 
våpenhuset, klare for tårnagenthelg. Da de 
registrerte seg fikk de et passord, og dette 
måtte brukes for å få innpass inn i labyrin-
ten. Det var laget en labyrint i kirkerom-
met, og når labyrinten var bestått fikk de 
utdelt sitt agentbevis, som bevis på at de 
nå var fullverdige tårnagenter.
OPPDRAG

Lørdagen var delt inn i 5 bolker: Vel-
komst, Oppdrag Skattejakt, Oppdrag 
Tårn, Oppdrag Måltid, og Oppdrag Guds-
tjeneste.

 I ”oppdrag skattejakt” fikk agentene gå 
på jakt etter skatter som var gjemt i kirken. 
Eksempelvis, bibelen, dåpsfatet og alterly-
sestakene. De måtte løse kryssord, som le-
det dem til gjemmestedet.

 I boken oppdrag tårn, gikk alle opp 
i kirketårnet. Der fikk de se på klokkene. 
Lese utpå dem, og alle fikk lov å slå på 
klokkene. De prøvde også å synge en sang, 
sammen med den ene klokken. ”Vær meg 
nær o gud! ”Det ble veldig stilig. 

Oppdrag måltid er et viktig oppdrag i 
Tårnagenthelg. Da får tårnagentene påfyll 
til videre aktiviteter. Maten var spesialla-
get tårnagenter, nemlig flaggermusgryte. 
Og ble laget av en av englevaktene. Forel-
dre meldte seg frivillig som englevakter, og 
gjorde en fabelaktig jobb. Nå lurer sikkert 

du på hva flaggermusgryte er? Flagger-
musgryte er tomatsuppe, med pastasløyfer 
og pølsebiter oppi. Den smakte godt, og 
alle ble gode og mette. 

Siste bolken for dagen het Oppdrag 
Gudstjeneste. I denne bolken fikk agen-
tene høre historien om når Jesus sto opp 
igjen fra de døde, etter han hadde vært 
død i 3 dager. Etterpå fikk de et oppdrag, 
de skulle fortelle dette til alle på Gudstje-
nesten neste dag. Noen fikk i oppdrag å 
lage bønner, andre øvde inn et dramastyk-
ke, og en gruppe fikk et oppdrag hvor de 
skulle finne 5 symboler som kunne fortelle 
historien de nettopp hadde hørt. Det ble 
også øvd på å dekke alteret, noe de skulle 
være med på dagen etter, på gudstjenesten.
GUDSTJENESTE

Agentene sov hjemme, og søndags 
morgen kl 09.30 troppet de spente opp i 
kirken, klar for agentmorgen. På agent-
morgen ble det varmet opp med Tårna-
gentsangen. Så fikk de et oppdrag, de 
skulle tape opp 120 lapper under benkene 
i kirken. De gikk i gang med iver og glede.  

Kl 11, var alt klart. Barna sto i våpen-
huset igjen, denne gang med duk, blom-
ster, lysestaker, bibel, og kors i hendene. 
Gudstjenesten kunne starte. 

I gudstjenesten fikk de oppmøtte høre 
om tårnagenthelgen. Arnfred Lunde had-
de gjemt en skatt i en skattekiste, og agent 
Ida Elise fikk hjelpe til med å åpne kis-
ten. Alle agentene gjorde en kjempejobb, 
både med å fremføre tårnagentsangen, 
dramastykke, symbolfortellingen, og egne 
skrevne bønner. Til slutt fikk alle i gudstje-
nesten et oppdrag av agentene. Oppdraget 
som var limt under benkene. En fin guds-
tjeneste med mange innslag av agentene. 

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe 
med kjeks, kaffe og saft. Mange stoppet 
igjen for å drøse litt før de gikk hjem og 
fortsatte med søndagen.

  
EIV

6 7

KJerKeBLa    vinTer  2011



Førti år med Ten 
sing på Torvastad 
ble behørig feiret 
lørdag før jul. Festivite-
ten i haugesund var full av 
feststemte mennesker som 
hadde sett frem til akkurat denne 
kvelden. det ble en uforglem melig 
opplevelse. mange unge og litt eldre ten singere 
hadde forberedt seg godt. For på pro grammet sto 
blant annet et gjensyn med good news-kor fra hvert 
tiår koret har eksistert. smakebiter fra repertoarene 
fra den gang da ble sunget med stil og innlevelse, og 
jammen fikk vi også treffe igjen musikere og solister fra 
tidligere tider! good news anno syttitallet lignet til for-
veksling dagens scala. ingen tvil om at Ten sing-beve-
gelsen har fostret sangere og musikere som har fortsatt 
å synge og spille helt inn i voksen livet! håkon areklett, 
good news sin første dirigent, ledet kvelden. sammen 
med Thorhild Widvey, også med Ten sing-fortid, pekte 
de på den betydningen good news har hatt for mange 
ungdommer i bygda. «i koret fikk jeg vokse gjennom et 
trygt og utviklende miljø. her fikk jeg utfordringer og 
ledertrening,» sa Torhild Widvey.

Under forestillingen fikk good news 
også en videohilsen fra tensingere i 

estland. Knut Bendik storesund fortalte 
om de store opplevelsene ungdommene 

fikk gjennom deltagelse på Ten sing-festival i 
estland og arbeidet koret senere drev for å inspirere og 

hjelpe i gang tensing der.
det få visste denne festkvelden, var at det skulle deles ut 

en helt spesiell takk. ordføreren i Karmøy, Kjell arvid svend-
sen, entret scenen og overrakte Kongens fortjenst medalje til 
håkon areklett. rammen rundt utdelingen var perfekt. hå-
kons utrettelige arbeid i musikkens og KFUK-KFUms tjeneste i 
en mannsalder er det mange som har satt stor pris på!

en godt sammensatt kveld ble det i Festiviteten. Publikum 
fikk høre «highlights» fra førti år med Ten sing, som for eksem-
pel den visstnok mest populære låten gjennom tidene, Taking 
heaven by storm og Ten sing-traveren oh, happy day. Pro-
grammet ble avsluttet av dagens good news under sin dyktige 
leder eva irene vea. det var ikke vanskelig å se og høre at Ten 
sing-bevegelsen ennå lever i beste velgående her på Torva-
stad og at de unge stemmene og bandmedlemmene kan sine 
saker de også! «good news never grows old», var også tittelen 
på kveldens feiring. en lang og oppløftende mimrekveld for en 
høyst oppegående førtiårsjubilant ble avsluttet med et nydelig 
tapasbord og kake i foajeen. 

en festlig festaften i Festiviteten!

Les mer om håkon areklett på neste side!
 amØ

Bilder i montasje: roald Østensjø
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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

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

www.hodnebo.no  Tlf: 52 86 64 04

ForTJenT medaLJe

Håkon Areklett har vært dirigent i 
Torvastad KFUK/KFUM kontinuerlig i 
42 år. Han startet Ungdomskorpset høsten 
1968 hvor han var dirigent og i 1970 gikk 
han over til å være dirigent for kor. Diri-
gent for kor er han fortsatt. 

Han flyttet sammen med familien til 
Torvastad i barne/ungdomsår, og kom da 

med i arbeidet som KFUK/KFUM har på 
Torvastad. Sitt første verv fikk han i 1962 
som reklamesjef i ungdomsklubben.

Etter å ha vært på storsamling i regi av 
Norges KFUK/KFUM sommeren 1968, 
reiste han inspirert hjem og startet Ung-
domskorpset. Sommeren 1970 var han 
igjen på lignende arrangement, og etter å 
ha blitt kjent med tensingbevegelsen der, 
reiste han hjem og startet et av Norges før-
ste tensingkor, – Good News.

Han var en inspirerende dirigent for 
ungdommene. Utfordringene etter hvert 
var at det ble stort spenn i alder på med-
lemmene. I 1982 overlot han derfor di-
rigentstokken til andre, og startet koret 
Scala for unge voksne. Scala har i dag ca 
35 medlemmer. Det er et aktivt kor, med 
øvelse en gang pr uke. 

Håkon er fortsatt dirigent. I tillegg til 

være dirigent har han vært og er en stødig 
bærebjelke i arbeidet på Ungdomshuset 
som eies av Torvastad KFUK/KFUM og 
hvor laget har sitt arbeide for barn, ung-
dom og voksne. Han var leder i laget 1998-
2002. I denne perioden tok han ansvar for 
en stor rehabilitering innvendig av huset.

Gjennom alle år har han hatt et bren-
nende engasjement for barn og unge på 
Torvastad i tillegg til oppgaven som di-
rigent. Mye kunne vært nevnt, men man 
kan spesielt trekke frem markedene til 
sommer og jul, basarene og engasjementet 
med å ha trygge møteplasser i vår bygd. 
Samtidig med at han har brukt mye av 
fritiden sin i frivillig arbeid, har han hatt 
et arbeid som har medført mye reising i 
ukedagene. Søndagene var han i flere år 
organist i kirken på Torvastad og vikar i 
omkringliggende menigheter.

ordføreren i Karmøy, Kjell arvid svendsen, overrakte Kon-
gens fortjenst medalje til håkon areklett under good news 
sin jubileumsforestilling. 

Kommunestyret har vedtatt ny festeav-
gift for gravsted.

Fra 1. januar 2011 er årsprisen 100 
kroner pr grav. Festeavgiften faktureres for 
10 år med 1000 kr for enkelt, og 2000 kro-
ner for dobbelt gravsted.

Første grav i et nytt gravsted er ikke 
avgiftsbelagt i fredningstiden som er 20 år 
(”fri grav”). Festet grav til f.eks. ektefelle, 
faktureres forskuddsvis pr 10 år.  Festegra-
ver blir aldri frigrav.

Alle graver skal ha en fester.
Kirkevergen setter ut små merker på 

de gravene som ikke har registrert fester. 
Om ingen pårørende melder seg, vil grav-
stedet bli slettet.

Bed som ikke stelles kan fjernes og til-
såes med plenfrø, selv om graven har re-
gistrert fester.

Et gravsted kan festes inntil 80 år, fes-
tet fornyes hvert 10. år. Ønskes gravstedet 
bevart utover 80 år, må festeren sende be-
grunnet søknad om utvidet festetid.

Vedtektene for Kirkegårdene i Karmøy 
ligger på www.karmoykirken.no . Kontakt 
kirkevergekontoret 52857127 dersom du 
ønsker vedtektene tilsendt, eller om du har 
spørsmål om graver og kirkegårder.

Kirkevergen.

har du en grav i Karmøy?
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BYGDAUTVALGET
Kontaktpersoner i Torvastad Bygdautvalg:
Jon Gunnar Vikingstad, leder: 90118377/jon.g.vikingstad@haugnett.no
Ole Førland, sekretær: telefon 90868900 eller mail ole@torvastad.no

1961
redigert av Ingmar Areklett

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

ny leder i Torvastad Bygdautvalg
På årsmøte torsdag 3.februar ble Jon Gunnar Vikingstad 

valgt til ny leder. Frode Olsen som har vært  styremedlem i 3 
år og leder de to siste årene, takker nå for seg. Vi takker for den 
innsatsen Frode har gjort for Torvastad. Nytt styre i Bygdaut-
valget ble:

Leder   Jon Gunnar Vikingstad
Sekretær/kasserer  Ole Førland
Styremedlem   May Britt Vikingstad
Styremedlem   Christian Fiskåen
Styremedlem (FAU Håland)  Kay Inge Skårhaug
Styremedlem (FAU Hauge) Oddbjørg Fjeld
Varamedlem   Jarle Vikingstad

Torvastad skole/idrett
Styret i Torvastad Bygdautvalg sitt innspill og merknad til regu-

leringsplanen for Torvastad skole/idrett kommer til å deles i to. Den 
første delen blir å presentere Bygdautvalgets alternativ for en løsning 
ved å plassere ny skole på dagens skoletomt. Den andre delen går 
på innspill og merknader på kommunens forslag til reguleringsplan. 
Torvastad bygdautvalg ønsker en best mulig og gjennomtenkt løs-
ning for plassering av ny skole.

Alternativ plassering av  ny skole  på eksisterende skoletomt, og 
flytting av Hålandsveien  på nordsiden av skolen med sambruk av ny 
adkomstveg med parkering, aktivitetsområder og bygninger. Gode 
trafikale forhold og nok parkering er viktig ved store bygdaarrange-
ment som 17. mai, skole-og idrettsarrangement.  Skolen vil kunne 
bruke anlegg på Torvastad idrettssenter som en del av sitt aktivitets-
område både i friminutt og skoletimer. Denne løsninger gjør at vi 
også bruker mest mulig av dagens areal til nytt skole og idrettssenter, 
og vi trenger ikke beslaglegge store nye LNF-områder.

Når det gjelder kommunens forslag til reguleringsplan kommer 
innspillene i hovedsak gå på parkering, traffikkavvikling forbi idrett-
senter og skole, og å beholde et buffer mellom skoleområde og lys-
løypå i Bjørgene som LNF-område.

Bygdautvalget vil oppfordre alle, både enkeltpersoner, lag/foren-
inger, skolene og FAU, til å komme med meninger og innpspill til 
reguleringsplanen. Send også en kopi til Bygdautvalget. Nå er det 
viktig å få den beste løsningen for Torvastadbygda.

IDRETTSKOLEN I TORVASTAD IDRETTSLAG:
Idrettskolen er startet opp igjen. Vi trener i gymnas-

tikksalene på Hauge eller Håland skole. (Se trenings-
oversikt nedenfor.)

Dette er tilbud til barn mellom 4 og 10 år. Barn i den-
ne aldersgruppen er forskjellige når det gjelder å mestre 
aktiviteter og øvelser. Derfor fokuserer vi på allsidighet. 
Vårt hovedmål er å oppmuntre og inspirere unger til å 
være i fysisk aktivitet. Klarer vi å skape en indre moti-
vasjon hos ungene, legger vi forhåpentligvis grunnlaget 
for livslang interesse for fysisk aktivitet. Dette håper vi å 
oppnå gjennom et trygt og inspirerende miljø i Torva-
stad idrettslag.

Vi har mange unger som er med allerede, men vi har 
plass til flere. Alle er velkommen til å være med på tre-
ningene.
GYMSAL HAUGE:

Kl. mandag Tirsdag onsdag Torsdag

17-18 g/J 2007 g/J 2005 g/J 2006

18-19 J 2003

GYMSAL HÅLAND:
Kl. mandag Tirsdag onsdag Torsdag

17-18 g 2003 g 2001 17:30-18:30:
g/J 200418-19 J 2002 J 2001

KONTAKTPERSONER 2011:
Leder:   Jorunn Hagesæther 92458087
Trenerkontakt:  Espen Eliassen  92042508
Materialforvalter: Nancy Husa  47864576
Foreldrekontakt:  Mariann Yrke  90545974
Sekretær:  Ivar Storesund  91689771

idrettsskolen aktiviserer de minste.

Reguleringsplan Torvastad skole/idrett
Torvastad Idrettslag mener at forslag om å plassere av ny skole på 

eksisterende skoletomt ikke er godt nok utredet. Å bygge en skole/hånd-
ballhall og fotballhall I sammen med idrettsenteret kan bli et unikt skole/
idrettsanlegg.  

Videre ønsker idrettslaget å få til en sikker trafikkavvikling, og å få ut-
videt parkeringsmulighetene rundt klubbhuset og inngangspartiet til Tor-
vastad idrettssenter. Vi ønsker å få bygget ut en felles stor parkering i østre 
del av eksisterende skoletomt. Flyttes Hålandsveien på nordsiden av sko-
len, kan vi få et trafikkfritt åpent bygdatun mellom ny skole på eksisteren-
de skoletomt og Torvastad Idrettssenter. Skolen kan bruke store arealer på 
idrettssenteret,(ballbinge, kunstgrasbane og gamle grasbanen) som en del 
av sitt aktivitetsområde både i friminutter og ellers. Håndballhall kan byg-
ges i nærheten av idrettslagets klubbhus og framtidig fotballhall. Dette er 
grunnlaget for at Torvastad idrettslag kommer til å foreslå en plassering på 
dagens skoletomt i forbindelse med sin merknad til reguleringsarbeidet. 

Vi kommer selvsagt også med merknader til forslaget fra Karmøy 
kommune med plassering av skolen øst for idrettssenteret.

ÅRSMØTE I TORVASTAD IDRETTSLAG MANDAG 28. FEBRUAR
Årsmøte avholdes på klubbhuset mandag 28.februar kl 18.30. Her blir 

det vanlige årsmøtesaker med rapporter, regnskap, budsjett og utdeling av 
utmerkelser. Men vi skal også behandle saker som er kommet inn til års-
møtet. Når dette skrives kjenner vi til at følgende skal behandles:
- Økning i medlemskontingenten fra 2012
- rehabilitering eller nytt Tidtagerhus/Stevnehus med dusj og garderobe
- Anleggsplan for 2011-2016

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte mandag 28.februar

FRIIDRETTSSKOLE MANDAG 21. FEBRUAR
Torvastad il v/friidrettsgruppen ønsker alle i 3. – 7.klasse velkommen 

til friidrettsskole i gymsalen på Håland skole, mandag 14.02 og mandag 
21.02. Målet med friidrettsskolen er å introdusere friidrett til barn i alde-
ren 9-13 år, på en morsom måte. 

Barna vil få prøve seg i friidrett ved hjelp av utstyr fra team- athletic 
konseptet. Dette er utstyr utviklet spesielt for barn til bruk  innendørs .  Vi 
vil også legge vekt på allsidighet gjennom lek.  

Med dette tilbudet ønsker vi å introdusere friidrett til de som ikke har 
prøvd seg før, samtidig som det også vil være åpen for de som allerede 
driver med eller har drevet med friidrett.
Velkommen: 3. og 4. klasse kl 18.00-19.00, 5.-7.klasse kl 19.00-20.00
Dersom du har spørsmål ta kontakt med Hildegunn på tlf. 416 07 129.

Mvh Friidrettsgruppen

2010-sesongen ble kanskje ikke helt slik som spillere 
eller trenere hadde håpet, men etter 4 strake seiere i de 4 
siste kampene klarte vi å klatre til en grei 7. plass. Begge 
trenerne valgte dessverre å takke for seg etter sesongen 
av familiære grunner. Inn kom Torvastad-buen Øyvind 
Larsen som tidligere har trent Avaldsnes sitt A-lag og 
Vard sitt damelag. 

Etter mye taktisk trening i desember, ca 2 uker jule-
ferie, så var vi endelig klar for 2011. Et år og en sesong 
som kan bli den kjekkeste på lenge, da seriesystemet ble 
lagt om i fjor. Det førte til at vi har havnet i avdeling med 
en rekke lokale lag som Avaldsnes, Nord og Vea. Det kan 
komme til å bli en tøff sesong siden vi har mange lag som 

rykket ned fra 3. til vår 4. divisjon, men både 
spillere og treneren er innstilt på å forsette seiersrekken.

Årets stall er som de siste sesonger veldig ung, noe 
som gjenspeiles i tempo og løpskapasiteten til laget. Vi 
er med i Skjold sin vintercup i år, og første runde ble 0-2 
tap mot FKH 2 og 3-2 seier over Avaldsnes.

Med ny trener, ny taktikk, nye spillere i førsteelleve-
ren, Haugalandets fineste idrettsanlegg og en spillerstall 
som består av 99% torvastadbuer skal vi gjøre alt vi kan 
for å gjøre 2011 til en kanonsesong. 8. april sparker vi i 
gang årets sesong hjemme mot Haugar. Håper mange av dere lesere har 
mulighet til å komme og heie oss fram gjennom sesongen, så skal vi stå for 
”sambafotballen” i kjent FKH stil.

Hilsen alle spillere og involverte i Torvastad A-lag, ved Steffen Vikre

TORVASTAD A-LAG 2011 - NYTT ÅR, NYE MULIGHETER

Øyvind Larsen er 
årets a-lagstrener.

Unge hjems kvelder var toppoppslag de første numrene i 
1961. Menighetsrådet inviterte til allsidige foredrag, kaffepause 
og samtale. Mange ville lære mer om ”Innredning av heimen” 
og ”Foreldrers ansvar for barnets sjel” som var de første emnene. 
Utad vakte kanskje de to siste emnene mest forhåndsinteresse: 
”Tenåringen og vi umulige foreldre” og ”Det knirker i ekteskapet”. 

I februar var det to spesielle gudstjenester. 
* rogaland fotballkrets hadde planleggingsmøte i Torvastad. 

Det startet med gudstjeneste etter avtale mellom soknepresten og 
Olav Johanson, Torvastad idrettslags representant  for ”Kirke og 
idrett”. Einar Åmdal, formann i fotballkretsen, bar fram takk et-
terpå. 

* Følgende unge deltok på en ungdomsgudstjeneste: Terje 
Garvik, Harald Grønstøl, Paul Dale, Marit Storesund, Judith Vis-
nes, Kolbein Espeset, Sigmund Sørvåg, Arne Dalland, Ingeborg 
Vedø, Ingrid Haugen og Eli Kvalavåg. Musikken var ved Lorentz 
reitan og Mathias Folgerø. 

Årsmøtene ble godt dekket. 
Helselagets leder, ragna Dalland, ble gjenvalgt. 
Kåre Viken ble valgt til formann i Idrettslaget, mens reidar 

ble varaformann, Torleif T. sekretær og Jakob kasserer, alle med 
Storesund til etternavn.   

Som formann i Torvastad sokneråd ble Jonas Skådel gjen-
valgt, med Thomas Stange som varaformann og Arne Christian-
sen som kasserer.

Formann på bedehusene var Tandrup Hauge, Hauge, Erik 
Stokke, Nordbø, og Johan Håstø, Håland. 

I Ungdomslaget, nå Torvastad KFUK-KFUM, ble Åge Utvik 
gjenvalgt som formann, mens Magnar Hausken fikk ansvaret for 
Ungdomshuset. 

Formann for Ungdomsklubben var Marit Storesund.
Gunnar Alsvåg ble formann i Unges Misjon. 

33 unge fra Torvastad var på Vintermøte i Stavanger hvor ge-
neralsekretær Sverre Magelssen talte. 

Bladutdelerne hadde med ei bøsse noen ganger i året. Utgif-
tene til bladet ble dekket ved gaver som ble lagt på den. I februar 
ble det kvittert for gaver ved Jakob E. Torvestad, Gerd Pedersen, 
Jorun Håstø, Olav Holvik, Arne Dalland, Marie Vågen, Asbjørn 
Espeset, Else Stange, Tove Elin Endresen, Olav Inge Vikshåland, 
Asgjerd Widvey, Sigmund Sørvåg, Harriet Elise Utvik, Inger Mål-
frid Hausken, Erling Kalstø, Kristine Dale og Liv Sæbø.   
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i GLEDE oG sorG:

DØPTE:

05.12.	 Vanessa	Maribell	Tvihaug	

	 Maria	Garvik	Måkestad

	 Elinborg	Henný	Traustadottir

	 Leia	Mary	Sibert

12.12.	 Elisabeth	Langelandsvik		

	 Gjellestad

25.12.	 Oda	Maria	Brummenæs

26.12.	 Dennis	Pedersen	Dale		

	 (Avaldsnes)

30.01.	 Sivert	Jordåen	Egenberg

	 Alma	Eline	Storesund

13.02.	 Ada	Madsen	Karakis		

	 (Norheim)

DØDE:

06.11.	 Brita	Gerd	Ullerøy	f.	1951

17.11.	 Tora	Velde	f.	1918

GAVEr:

samlinger               om Guds ord

21.11. menighetsarbeidet 4 525,50

28.11. global  6 343,00

           Flygelkonsert (kveld) 21 450,00 

 

05.12. Frelsesarmeen  6 642,50 

12.12. norsk misjon i Øst 2 965,50 

         Kveld: Julekonsert (flygelet) 5 928,00

19.12. menighetsarbeidet 2 807,00

24.12. Kirkens nødhjelp 10 807,00 

           Kirkens nødhjelp 8 947,00

25.12. sjømannsmisjonen 10 651,00

31.12. menighetsfakultetet 1 585,00

01.01 norges KFUK/m 3 241,50.

16.01. men. misj.prosj. i Japan  2190,50

dag og dato sted  Tid innhold        Prekentekst

søndag 20.02. Torvastad 11.00 Fam.gudstj. styve. dåp. dåpsskolen. offer. Kirkeskyss  Luk 8, 4-15
     etter gudstjenesten: Kirkemiddag og årsmøte på Ungdomshuset.
  nordbø  18.00 misjonsmøte v/misjonsselskapet

søndag 27.02. Torvastad 11.00 høymesse. styve. nattverd. offer. Kirkekaffe. Kirkeskyss  matt 17, 1-9
  Torvastad 19.00 sangkveld. Perler fra bedehusland. offer til flygelet

søndag 06.03. Torvastad 11.00 høymesse. styve. dåp. offer. Kirkeskyss    Luk 18, 31-43
  hauge  19.00 misjonsmøte v/normisjon
  avaldsnes 19.00 UT, ungdomsmøte
Tirsdag 08.03. håland  19.30 misjonsuke v/den indre sjømannsmisjon
onsdag 09.03. Torvastad 19.30 Fastegudstjeneste. styve. skrifte. – Kirkeskyss   1. Joh 3, 18-24
Torsdag 10.03. nordbø  19.30 misjonsuke v/den indre sjømannsmisjon 
   
søndag 13.03. avaldsnes 11.00 Fellesgudstjeneste. styve. offer.     matt 4, 1-11
  hauge  11.00 misjonsuke v/den indre sjømannsmisjon

søndag  20.03. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. styve. dåp. Bibler til 5-klassingene. 
     offer til Bibelselskapet Kirkeskyss     matt 15, 21-18
  hauge  19.00 misjonsmøte ved misjonsselskapet
onsdag 23.03. Torvastad 19.30 Fastegudstjeneste. styve. offer til misjonsselskapet. – Kirkeskyss

søndag 27.03. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. Lunde. show it. offer.    Luk 1, 26-38
  nordbø  11.00 misjonsmøte v/Kristen muslimmisjon
  Torvastad 19.00 Konsert mP 2  (musikalske perler for to.) marlen Tjøsvoll
     Kollekt til Flygelet.

søndag 03.04. Torvastad 11.00 høymesse. styve. nattverd. offer. – Kirkeskyss   Joh 6, 1-15
  håland  19.00 misjonsmøte v/normisjon
Tirsdag 05.04. hauge  19.30 misjonsuke v/misjonsselskapet
Torsdag 07.04. Torvastad 19.30 samtalegudstjeneste. styve. offer.
  nordbø  19.30 misjonsuke v/misjonsselskapet

søndag 10.04. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. Lunde. show it. offer    Joh 11, 45-53
  håland  11.00 misjonsuke v/misjonsselskapet

Praktisk gruppe for godt voksne
Ei nystarta gruppe for godt voksne så dagens lys høsten 2010. Intensjonen med den-

ne gruppa er at den er åpen for alle som ønsker å bidra til praktiske oppgaver gjennom 
månedlige treff på Ungdomshuset. Det kan være reparasjon av stoler, rensing av stoler, 
skifting av lyspærer og arbeid ute med plener, busker og kratt. Eller det kan være andre 
ad hoc oppgaver som vaktmesterkomitéen legger fram for oss. Opplegget skal være po-
sitivt for deltakerne og for Torvastad KFUK-KFUM.

Dette er ingen ny pensjonistforening, men ei uhøytidelig gruppe som er praktisk ori-
entert mot Ungdomshuset. Vi mener at det vil være kjekt å treffes og ta et felles praktisk 
tak samtidig som vi koser oss med prat og mat. Vi ser for oss følgende opplegg:

1: Først praktisk arbeid og deretter 2: Mat og prat og ord for dagen
Tidsrammen er 2 timer. Treffdag er nest siste torsdag i måneden, og treffet starter kl 

10.30. Ta gjerne kontakt med Signy Storesund, Kirsten Vikingstad eller Håkon Areklett 
og vær velkommen!

menighetens årsmøte
Det blir årsmøte for menigheten på ungdomshuset 20.februar umiddelbart etter guds-

tjenesten.  Det blir anledning til å kjøpe middag, og regnskap og årsmelding bli lagt frem.  
Denne kan leses på forhånd på menighetens internettsider på www.torvastadkirken.no  
 

samtalegrupper
Det er mange på Torvastad som er med i samtalegrupper av ulikt slag.  Et lite felles-

skap der en møtes regelmessig med mat og prat som hovedingredienser.  Noen har holdt 
det gående over lang tid som bibelgruppene, forbundsringene eller misjonsforeningene.  
Andre har kortere varighet som konfirmantgruppene eller sorggruppene.  Flere har hen-
vendt seg til menigheten og meldt interesse for å være med i en slik sammenheng, og 
vi vil derfor gi utfordringen videre:  Hvis det er flere som ønsker å være med i en slik 
gruppe eller har plass for nye i en etablert gruppe, så ta kontakt med menighetskontoret.  

gudstjenesteutvalget
Torvastad er i den heldige situasjon at to forskjellige utvalg arbeider med å vide-

reutvikle og gjennomføre gudstjenestene i menigheten. Grendahusgudstjenesteutvalget 
forbereder gudstjenestene på grendahuset, og gudstjenesteutvalget har fokus på gudstje-
nestene i kirken.  Ingmar Areklett og Signy Storesund går nå ut av gudstjenesteutvalget.  
Vi vil takke for god innsats og ønsker Geir Høien Haarr og Chieko Kotera Schultz vel-
komne som nye medlemmer.  

Torvastadbu med doktoravhandling 
Vi gratulerer universitetsstipendiat runar Jordåen fra Torvastad 

som 26.november disputerte for Phd-graden på Universitetet i Bergen. 
I avhandlingen har han kartlagt hvordan homofili ble forstått i norsk 
psykiatri og psykologi fra slutten av 1800-tallet og frem til rundt 1960.   
Han arbeider nå som forsker ved Universitetet i Bergen.  

salmer i gudstjenesten
Etter endt prøveperiode med ny salmebok, vil vi nå i Torvastad kirke på enkelte 

søndager fokusere på våre største salmediktere. Slik at alle salmer den dagen er av en og 
samme forfatter.

Første gang blir søndag 27. februar, Kristi forklarelsesdag. Da vil vi synge salmer av 
Svein Ellingsen, den viktigste nålevende norske salmedikter. 

Fin familiehelg på solgry
For tredje år på rad inviterte Berit og Vidar Monsen familier fra menigheten til hel-

getur på Solgry midt i januar. I år var det ca 70 som ble med. Dette er et fint møtested for 
menigheten hvor man blir kjent på en annerledes måte. Det ble lesestunder med barna, 
fotballkamper, søndagsskole og kveldsamling for de voksne. Mange var med og bidro til 
at dette ble ei god helg for små og store.

Solgry misjonssenter stod for godt stell og vertskap, dette har blitt en fin tradisjon.

52 83 09 28

sangKveLd i KirKen
Søndag 27.02 kl 19.30 arrangeres det en sang- kveld i kirken med 

tittelen ”Perler fra bedehusland”.
Mange av oss har et forhold til bedehuset og er glade i sangene 

som tradisjonelt har blitt sunget der.
Vi ønsker å trekke fram mange av de ”gamle gode” sangene fra 

dette miljøet og synge dem sammen, med et moderne snitt i form av 
et husorkester ledet av Vegard Fossum.

Det vil bli mest allsang, men også noen innslag av solo og duett 
sang.

Gunn Lillian Utvik og Anita Grønningen er ansvarlige for kvelden 
på vegne av ”flygelkommiteen” som er opprettet av menighetsrådet.

Det er gratis entrè, men det vil bli tatt opp en kollekt som går til 
det nye flygelet i kirken! 

Vel møtt!

mP2-KveLd 27. mars
MP2 serien er i gang! Søn.30.januar startet den opp 

med musikalske perler fra Arnfred Lundes fiolin, og fra 
det nye flygelet ved Nils Einar organist. Siste nummeret 
inkluderte sønnene Andreas og Jon Bendik, et rettelig ”fe-
dre og sønner”- nummer! Variert program hele kvelden, 
og stor begeistring av i alt 110 personer til stede!

Neste MP2 kveld blir søn.27.mars. Da er det Marlen 
Tjøsvoll som synger, både salmer og annet mer moderne 
stoff. Som vanlig sitter Nils Einar ved tangentene. De to 
har samarbeidet veldig mye gjennom tre år nå, og ser frem 
til å presentere noe av musikken sin. Velkommen til per-
ledryss en tidlig vårkveld! Kanskje en av perlene vil funkle 
spesielt for DEG?

Det blir gratis entré, og kollekt til flygelaksjonen.
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet
4260 Torvastad

mØTe med en KonFirmanT
Lene sjo viken er 15 år, kom-
mer fra Torvastad og går på 
Bø ungdomsskole. som 15 
åringer flest er hun konfir-
mant i år.

Lene er en av våre konfirmanter på 
Torvastad. På fritiden er hun med i spei-
deren, som er hver torsdag. Hun går jevn-
lig på konfirmantundervisning, og hun 
elsker å se på Disney Channel, Youtube og 
diverse filmer. Hver onsdag er hun med en 
støttekontakt. Det er alltid gøy og på man-
dager går hun på en klubb som heter Va-
rianten. – Varianten er en slags kafé hvor 
hun møter mange funksjonshemmede på 
Karmøy. Lene liker godt Varianten, der 
får hun mulighet å være sammen med alle 
vennene sine. 

KONFIRMANTTUR
I september i fjor var Lene med på 

konfirmantleir til Utsira. Hun koste seg 
sammen med de andre konfirmantene fra 
Torvastad, og var antagelig en av få som 
ikke ble kvalm og spydde på båten ut. De 
andre deltagerne, deriblant undertegnede 
lå strekk ut på en benk hele overfarten. In-
gen spøk å reise til Utsira i stiv kuling. 

SE, SMAK, KJENN
Jeg møter Lene på konfirmanttimen 

hennes en torsdag i januar. Hun er med på 
et eget opplegg som heter Se, smak, kjenn 
i Norheim menighet. På ”Se, smak, kjenn” 
er hun sammen med 2 venninner fra hen-
holdsvis Avaldsnes og Norheim. Timene 
blir ledet av Hilde Gudmundsen som job-
ber i Norheim Menighet. Hilde kjenner 
jentene godt, og har vært sammen med de 
på flere leirer i forbindelse med speideren. 
Når alle er på plass setter vi oss på bordet 
og skal snart begynne. Praten er allerede i 
gang blant jentene, og som tenåringer flest 
fniser de og tøyser seg imellom. I starten 
på samlingen sang vi sangen til en av jen-
tene. Hver av jentene har sin egen sang i 
permen sin, og disse synges hver samling. 
Lenes sang er: ”Hvem har skapt alle blom-

stene”. Etter det har blitt sunget litt fortset-
ter timen med at vi skal øve oss på å gå 
ned kirkegulvet og å knele ved alteret. Vi 
vet alle hvor skummelt det virket, og gå 
opp kirkegulvet til konfirmasjonen, så det 
er godt å øve litt ekstra på det. Når vi har 
kommet frem til alterringen, får alle en 
kort velsignelse av Hilde, lik den de skal 
få på konfirmasjonsdagen. Når øvelsen er 
overstått er ”Lysgloben” neste post.

TENNE LYS
Jentene samles rundt lysgloben, og får 

tenne hvert sitt lys. Alle sier høgt hva de 
tenker på når de tenner lyset. Det er en fin 
stund, og jeg blir rørt over jentenes ærlig-
het i det de tenner hvert sitt lys. Når lysten-
ningen er over fortsetter vi inne i et annet 
rom hvor Hilde forteller en historie ved 
hjelp av noen kort. Jentene får gjenfortelle 
historien, ut fra bildene på kortet. 

KOS
Når historien er over, sier Hilde at hun 

har en overraskelse til oss. Det er litt kaker, 
og saft igjen fra dåpssamtalene tidliger på 
dagen. Så vi kan få oss hver vår kakebit og 
et glass saft. Dette gjør at den gode stem-
ningen blant jentene om mulig blir enda 
bedre. Og jentene fniser og koser seg høy-
lytt.  Mot slutten av konfirmanttimen, syn-
ger vi de andre sangene, slik at alles sanger 
blir sunget. 

Når klokka blir 19.00 er timen over, og 
konfirmantene blir hentet av foreldrene. 
Jentene er så høye på sukker og hverandre 
at de nesten ikke vil gå. De har utvilsomt 
hatt det fint på konfirmanttimen denne 
uken også. 

EIV


