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sigrid (espeset) dysjeland, utflyttet 
Torvastadbu, er kateket i avaldsnes 
menighet.

når jeg for aller første gang skal skrive en andakt i menighetsbladet til min barndom – og 
ungdoms menighet, er det ikke til å unngå at en blir litt nostalgisk. mange minner strømmer 
på, minner som utløser takknemlighet, trygghet og glede. 

det jeg dveler mest med her jeg sitter, er 
søndagsskoletida på Håland bedehus med 
Gustav Håstø og bjarte Hausken som to 
fantastiske formidlere av den kristne tro. 
begge to var glad i å synge, og en av san-
gene vi sang mye var:

jesus er Kongen min, Guds barn jeg er.

livet etter søndagsskolen har bestått av 
mange gode dager både i hjem og arbeid, 
men det har også vært dager med sorg, 
smerte og tvil. Men selv om ”jeg ringe er”, 
har jeg erfart at jesus, kongen min, har 
meg kjær. søndagsskolelærerne lærte meg 
med sine liv og vitnesbyrd at jesus først 
og fremst vil være konge i hjertet vårt. de 
sådde det aller viktigste for dette livet og 
evigheten for oss barna! 

jesus var ingen konge med jordisk makt og 
myndighet da Han vandret her på jorda. 
Men han viste gjennom sitt virke at Han 
virkelig var Guds sønn. Han hadde om-
sorg for barna og de svakeste. Han viste 
hvor høyt Han elsket oss da Han lot seg 
spotte, piske og til slutt dø på korset, - selv 
om Han var uskyldig. at jesus er Kongenes 

Konge ble pro-
klamert 1.påske-
dag da Han stod 
opp av graven!

at ”jesus er kon-
gen min” er det 

aller viktigste vi kan formidle til våre barn 
og ungdommer, - til familie, venner, kol-
legaer og naboer. jeg har fått erfare hvor 
viktig det er å ha fått dette formidlet på 
en omsorgsfull og god måte fra familie og 
barne- og ungdomsledere!

jeg ønsker dere alle en god påske!

”Jesus er kongen min”
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Jesus er Kongen min, guds barn jeg er.
og om jeg ringe er, har han meg kjær.
han tok meg i sin favn, døpte meg i sitt navn.

Uenig og Tro
Menighetsfakultetet står det med store bokstaver over 

inngangen til lærestedet som utdanner de fleste prester i 
Norge.  for noen år siden var det en som hadde malt over 
den første bokstaven slik at det ble enighetsfakultetet.  det 
var kanskje slike det burde være?  at kristne alltid var enige 
om alt.  Men slik er det ikke. 

I alle sammenhenger opplever vi uenighet.  I familien, på 
arbeidsplassen, i organisasjonen og i menigheten.  det kan 
være små ting eller det kan være store ting.  Noen ganges 
merkes bare et snev av irritasjon.  andre ganger kan det ut-
løse store kriger.  slik har det alltid vært.  det å være uenige 
hører til det å være menneske.  fordi vi er forskjellige.

Uenighet er intet nederlag.  også de første kristne var ue-
nige.  det var i grunnen ikke så rart.  de hadde alle opplevd 
store forandringer i sitt liv.  derfor måtte de orientere seg 
på nytt.  Menighetene var sammensatt av mange forskjellige 
folk.  de kom fra ulike land og de hadde hver sin kultur.  det 
var grekere og jøder.  det var fattige og rike.  Men de hadde 
en tro som forente dem.

Uenighet kommer vi ikke utenom.  spørsmålet er hvor-
dan vi håndterer uenigheten.  Her er Paulus et forbilde.  Han 
var ikke redd for å ta opp stridsspørsmål som de var opp-
tatt av den gangen.  som forholdet mellom tro og gjerninger.  
spørsmålet om de fortsatt skulle praktisere omskjærelsen.  
Uenighet om hvilken helligdag de skulle ha.  stridighet om 
det var tillatt for kristne å spise offerkjøtt.  Mye er uaktuelt i 
dag, men den gangen var det avgjørende å finne ut av.  

Her er Paulus så fin.  I uviktige spørsmål lar han dem 
være uenige.  det ene er greit og det andre er like greit.  Han 
gir frihet til å mene noe eller å mene det motsatte.  det som 
gjør en til en kristen er ikke nødvendigvis at en er enig med 
presten i ett og alt.  det heter ikke meninghet.  det heter 
menighet.  og i en menighet er det frihet.  det sier også be-
kjennelsen noe om: det er ikke nødvendig at det overalt er 
ensartede menneskelige overleveringer. Til kirkens sanne en-
het er det nok å være enig om evangeliets lære og om sakra-
mentene. 

Men to ting er Paulus opptatt av.  det ene er samhold 
også når en er uenige.  det er ikke meningene som forener 
oss.  det er vår tro.  Troen er det andre.  Han fokuserer på det 
som er viktigst.  og det må stå fast.   Når Paulus skriver om et 
av datidens stridstema, uttrykker han seg slik: for Guds rike 
består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede 
i den hellige Ånd. 

I stridens hete kan proporsjonene bli større enn de tren-
ger å være.  da gjelder det å holde hodet kaldt og hjertene 
varme.  så lenge vi snakker sammen er det håp.  samtaler 
kan føre til enighet eller i det minste bidra til øket forståelse.  
også Peter var opptatt av dette.  Han skriver: Ha det samme 
sinn, vis medfølelse, elsk hverandre som søsken, vis hjertelag 
og ydmykhet.

Men uenighet sliter.  det er ikke lett når det står på.  ofte 
må vi prøve å finne en farbar vei i et vanskelig terreng.  Men 
vi har mye å lære av hvordan de første kristne håndterte sine 
stridigheter.  vi leser om det i bibelen, Guds ord, den boken 
som alle kristne ønsker å ha som rettesnor for tro og liv.  

Geir styve

Første påskedag
i en annen grad enn Palmesøndag, skjær-
torsdag og Påskaften har Første Påskedag, 
eller Påskesøndag, beholdt sin posisjon 
som en viktig kirkehøytid for nordmenn 
flest gjennom alle kirkehistoriske omskif-
telser. det var kristenhetens store festdag, 
preget av jubel og glede, da oppstandelsen 
og dåpen gav innhold til messens bønner 
og sanger.

I romerkirken var første Påskedag den store dåpsdagen 
i kirkeåret. da ble alle som hadde fulgt fastetidens dåpsopp-
læring, opptatt i det kristne menighetsfellesskapet iført sine 
hvite dåpsklær. disse klærne bar de nydøpte i middelalderen 
hele den etterfølgende uken, og den ble derfor kalt ”den hvite 
uken”. en av dem som lot seg døpe inn i kirken første Påskedag, 
var oldtidens største kirkelærer, augustin (354 – 430), biskop 
i Nord-afrika. Påskedag 25. april 387 ble han døpt av biskop 
ambrosius i Milano, 33 år gammel. om dette forteller han i sin 
berømte selvbiografi Confessiones (bekjennelser):

Då no tida kom at eg skulle skrivast inn til dåpen, drog 
vi frå landsetet vårt og reiste attende til Milano. Aly-
pius òg ynskte å få atterfødast til ditt samfunn i lag 
med meg. Vi vart døypte, og all ank for det framfarne 
livet vårt kvarv i oss.

I dei dagane vart eg ikkje trøytt av å skoda din djupe 
visdom og frygda meg over ditt underfulle råd til frelse 
for menneska. Kor eg gret når eg høyrde dine salmar 
og songar! Kor sterkt det tok meg når dei ljuve salme-
tonane brusa gjennom kyrkja di! Tonane strøymde 
inn i øyro mine, sanninga fylte hjarte mitt, og dei sæ-
laste kjensler båra gjennom barmen. Tårene rann, og 
eg tykte det var godt å få gråta ut.

Fra boka ”Påske” av Ørnulf Hodne

2 3



eirin tok hovedfag i kristendom på 
Menighetsfakultetet høsten 2000 med 
oppgaven ”det kristne liv som bekjennel-
se. 2.Klemensbrevs parenese belyst ut fra 
funksjonen de utenfor.”  det hun nå hadde 
arbeidet med var ”Turn away from evil 
and do Good!  reading 1.Peter in light of 
Psalm 34.” under veiledning av professor 
Karl olav sandnes.  Hun karakteriserer 
avhandlingen selv som en intertekstuell 
studie.  det nye Testamentet flommer over 
av sitater og direkte og indirekte henvis-

ninger til det gamle Testamentet, og eirin 
viser her et eksempel på den nære forbin-
delse det er mellom GT og NT.

forut for disputasen hadde hun sine 
prøveforelesninger – en av dem med selv-
valgt tema ”Gå hjem og bli en bedre kone 
og vinn din mann for Kristus!  om bruk og 
misbruk av 1.Pet.3,1-6.”  På disputasdagen 
var flaggene heist på Menighetsfakultetet, 
og tilhørerne reiste seg da eirin, rektor 
og bedømmelseskomité gikk i prosesjon 

til sine plasser. opponenter var dr.theol. 
birger olsson og dr.theol.james starr.  det 
mange som gratulerte med en meget god 
avhandling og gjennomføring av dispu-
tasen.  eirin har nå en stilling som studi-
eveileder på Menighetsfakultetet, og i de 
mange talene under festmiddagen ble hun 
oppfordret til å fortsette sin forskning.  vi 
gratulerer både de stolte foreldre Ingfrid 
og ole s.Hoel her på Torvastad og eirin 
og hennes familie med doktorgraden.  

Gs

Torvastadbu med doktorgrad
eirin hoel hauge fra Torvastad har nylig forsvart sin doktoravhandling fra det 
nye Testamentet. det er rundt ti kvinner med doktorgrad i det nye Testamen-
tet i norge, men eirin var den første på menighetsfakultetet.

Konfirmanter 
 2009
Lørdag 2.mai kl.12.00

Øivind josefsen  birkeland 
asle vik   dale 
Per Morten   dybvik 
Gabriel   freihow 
runar    Grønås 
lars-birger Helgevold  Holgersen
anna Kristin   Haaland 
jarle vierdal   johansen
Christoffer Christiansen jünger
Marita langaker  larssen
Thea fjøsne   lindner
Martin   Pedersen
espen Mølstre   Pettersen
espen aleksander   romsøe
Gerd elisabeth  røed
Helene   stokke
andreas   storesund
Martin   storesund
stine lise K.    Thomassen
alise aase   Totland
May Kristin   Øvrevik
ola Matias Grønningen aa

Søndag 3.mai kl.11.00
Charlotte Celina Haugseth allendes
simen   alvestad
Marcus   andersen
jeanette   andersson
eivor    bendiksen
eirin vihovde   bentsen
solveig Kvaløy  berntsen
Martin I. Grund  bøgesvang
Kaisa elise   børseth
Håkon   egeland
Tore-Magne bøe  folkedal
Martine   Gaard
jon olav   Hausken
Kine    Hegerland
Merel-lotte frederique  Heij
runar viken   johannesen
Håkon   Knutsen
bernhard storesund  Kroken
vebjørn   Nordhus
Ida Marie Munthe  sakseide
William   stange
fredrik   støle
Margrethe   støle
line Nordbø   sundgot
elvira Kristin   svendsen
Maria   vikre
Celine osdautaj  Wick

Søndag 3.mai kl.12.00 på Varhaug
Gunn elisabeth  jørgensen

marlen – 
solist og korist

etter dette har hun sun-
get både på gudstjenester, 
på begravelser og i store 
dager. Hun hadde sin egen 
konsert sist kulturnatt og 
hun har gledet de eldste ved 
å synge på storasund bu- 
og behandlingsheim. det 
var da en utbrøt: ”dette er 
det største jeg har opplevd 
i mitt liv!”  

Torvastadjenta går nå i 
første klasse på musikklinja 
på skeisvang. På opptaks-
prøven fikk hun full uttel-
ling med maks poengsum 
på prøvesyngingen. Hun 
stortrives på skolen, men hun liker tydeligvis utfordringer.  det ble tre 
turer til bergen i forbindelse med programmet ”Norske Talenter” før hun 
til manges skuffelse røk ut. Men for internettkyndige er det fremdeles 
mulig å høre hennes bidrag.  

Nå er vi spent på hvor langt Marlen og hennes medkorister under le-
delse av Hanne Krogh når i ”det store Korslaget”. avaldsnesbuen Chris-
toffer Utvik som også har bakgrunn fra Good News er en av dem. Men 
vi skjønner det er travelt. Øvelse hver kveld og helgene på Gardermoen. 
vi håper team Hanne når langt, og hvis Marlen bidrar med sangen, så får 
vi bidra med stemmer.  

med «Team hanne» i deT sTore KorsLageT:

mange har etter hvert hørt 17-årige marlen Tjøsvoll 
synge. Både som solist i good news og sammen 
med vår organist nils einar helland. hun synger 
vakkert og har en sjelden evne til å gripe tilhø-
rerne med sin sang. det ble tydelig da hun sang 
”gabriellas song” for fullsatt kirke i flere omganger 
på konfirmasjonsdagene i fjor. det var mange som 
fikk bruk for lommetørkle de dagene.  
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Påske i ord og vendingar
Påske er eit veldig gammalt ord. i norrøn tid brukte nordmennene fleirtalsordet páskar, og 
sa som hardingane ao for teiknet á. opprinneleg var påsken ei jødisk høgtid til minne om 
utvandringa frå egypt. som kristen høgtid er påsken til minne om Jesu død og oppstode.
På skjemt høyrer me gjerne nokon seie at verda står ikkje til påske som kommentar til kan-
skje det verste dei har høyrt.

Samansett med andre ord 
• påskemorgon er første påskedags morgon, på søndagen etter fullmånen etter 21. mars, slutten på 7 vekers faste
• påsketabell viser påskedagens dato i 1000 år, bestemt av ein tenkt gjennomsnittsmåne som både den katolske og den protestantiske 

kyrkja brukar, i 19års syklar
• påskeparadoks er når den ekte månen kjem i utakt, som krigspåsken 1943, då påsken blei rekordsein
• påskemåndag er andre påskedag, som opprinneleg var dei to første dagane i ei 
• påskeveke, som før tok til første påskedag. No veka frå og med palmesøndag til og med påskeaftan, dagane me også kallar den stille 

veka. I raust daglegmål tidsrom frå og med palmesøndag til og med andre påskedag

Ulikt jul så har påske sin faste e på slutten. Dermed har me ei rekke ord som startar 
med påske-.
• påskeaftan, eller -eftan, er aftanen, eller like godt heile da-
gen før første påskedag
• påskedag er første påskedag, men òg andre, som 
er måndagen før skule og arbeid tar til att (3. på-
skedag blei avskaffa i 1770)
• påskevandring, i jesu fotspor, gjennom påsken 
fra sakkeus via skjærtorsdag til 1. påskedag
• påskesalme er ein lovsong, t.d. jesus lever, gra-
ven brast av biskop johan Nordahl brun i 1786

• påskeegg (hardkokt/e) egg, dekorert med fargar og påskrifter. er dei dekorerte etterlik-
ningar av egg, inneheld dei oftast godter, nytta til presang på-
skemorgon

• påskehare, som legg egg, i Usa
• påskefest er påskehøgtida 
• påskeføret, som skiføret heiter då, varierer med om påsken kjem seint eller 

tidleg
• påskefjell ønskar me fint vêr i, for dei som er på fjellet i påska
• påskesol
• påskebrun, farge ein får i fjeset av dei første kraftige solstrålene; forsvinn fort etter påske
• påskedepresjon er manglende evne til å glede seg i påsken, aukande med alderen
• påskeglede er mellom anna boka Påskeglede : lesestykker for familien
• påskemåne, stor og rund fullmåne i den stille veka
• påskehelg har me to tydingar av:

o høgtids- og kviledagar i ei påskeveke, då me held påskehelg. for mange er det alle frida-
gane i ei påskeveke. somme likar å ta fri for å reisa langt og lenge i påskehelga, i påske-

Påsketradisjon
skal du følga tradisjonen og 

koma deg ut og trilla egg i påsken? 
eller skal du heller ut og slå ball og 
ha påskemoro av anna slag? første 
påskedag gjekk mange på toppar 
og fjell for å sjå sola dansa i glede 
over oppstoda. ei rekkje vermer-
ker er også knytt til påske. Noter 
deg stikkord, ta kontakt med Kjer-
kebladet som melder vidare til his-
torielaget. lokale påsketradisjonar 
kan nemleg skrivast ned medan 
dei framleis er fortellingar og sagn 
i manns minne. deretter er du vel-
komen til å legga dei på internett på 
Nord-Karmøy Historielag si nett-
side www.n-kh.no 

 

Påskenøtt 
søndag 21. mars 1943, vårjevn-

døgnsdagen, var det fullmåne klok-
ken åtte minutter over elleve om 
kvelden. Hvilken dato skrev man 
første påskedag det året?

trafikken, når påskeinnbrota skal 
avvergast med godt samarbeid 
med naboen

o påskehøgtid som er festtid
• påskekjukling eller -kylling, er den 

gule, dokkeliknande etterlikninga av 
nyklekt kylling, nytta til dekorasjon i ei 
påskeveke

• påskepynt er gul og frodig 
• påskerim eller paaskerim: lad Hønen 

give Æg paa fad – til Pandekag› og 
Æggemad

• påskekrim etter ei avisoverskrift laurdag 
før palmesøndag i 1923, bergenstoget 
plyndret i natt, som viste seg å vera ei 
boklansering. eit heilnorsk fenomen?

• påskelam har me fire av
o lam som jødane slaktar og steikjer 

heilt kvelden før påskefesten
o jesus som offerlam for all verdsens 

synd
o nyfødde lam i påsken
o kjøtmiddag av (fjorårs) lam

• påskelilje er ein prydplante med lyse-
gule blomstrar, latinsk namn Narcissus 
pseudonarcissus

50 dagar etter er våren forbi, då blømer 
pinselilja. det vil seie om fullmånen, som 
avgjer påskedagsdatoen, var like etter vår-
jamndøger. for det er då det blir sein pås-
ke – seinast 25. april, tidlegast 22. mars!

rØ
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Nå må du være rask med å 
ta fram verktøy og snekre 
noen fuglekasser for å rek-
ke vårens begivenheter! De 
beste kassene er de som er 
mest mulig lik arten sin na-
turlige reirplass.

Kasser av utholede stub-
ber er derfor best, men kas-
ser av bord er også bra nok.

Man må være nøyaktig 
med målene på kassen, og 
utformingen av flygehull er 
avgjørende for hvilke arter 
som kommer til å bruke 
kassen.

Av Bodil Hagen

FUgLeKasser

Han sto opp før dagen demret; dødens dype natt tok slutt.
Kristus lever, han har seiret; dødens mørke makt er brutt.
Sol og måne, jord og himmel, dyr og fugler, gress og trær, 
alle ser og alle jubler: Han er oppstått, Gud er her!

Han sto opp for dem som brakte blomster til hans tause grav.
Han sto opp for sine venner, dem han elsket og holdt av.
Graven kunne ikke kneble ham som er Guds skaperord.
Kristus lever, vi gir stemme til en sang om håp på jord.

Han sto opp, hans venner fryktet jordens mørke, dødens natt.
Han sto opp da troen sviktet, da de trodde seg forlatt.
Fylt av mismot var vi alle til han delte vin og brød.
Kristus lever, vi skal leve, det er døden som er død!

Han sto opp før dagen demret; ut av natt brøt lyset fram.
Kristus lever, han har seiret; evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære Herrens seierstegn på jord.

vi kjenner en sterk poetisk 
kraft og rytme i disse versene. 
Teksten setter oss som lever i 
dag inn i påskedramaet. som 
med disiplene og jesu venner 
den gang, slik også med men-
nesker i dag, og til alle tider. 

Melodien er også laget av 
john bell. den er vakker - min-
ner mye om en irsk/skotsk fol-
ketone - men er etter min me-
ning for innadvendt i forhold til 
tekstens seierstone. Her skulle 
vi hatt en lys og jublende me-
lodi. Kanskje den kommer? 

denne salmen ble sunget på 
salmekvelden i kirken i februar, 
og vi vil også synge den på på-
skesangkvelden 2.påskedag. (se 
notis annet sted i bladet). 

NeH

”salmebok2008”, som Torvastad menighet nå prøver ut, har med en flott 
salmetekst for påske av den skotske prest og salmedikter John Bell. den er 
oversatt til norsk av sven aasmundtveit:

www.torvastadkirke.no
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Tips til kassen:
• Taket bør være avtagbart. en me-

tode kan være å slå inn en spiker i 
et av de bakre hjørnene

• Kassen bør henge fritt slik at fugle-
ne lett kan fly til og fra kassen

• Hver fugl har sine krav til levested, 
man må kjenne fuglen sin biotop

• En grei metode til festing er å føre 
en ståltråd rundt kassen og tre-
stammen

• Kassene bør henges ut i mars/april
• Småfuglkassene skal henge lavt: 

1,5-2m over bakken
• Stærkassene 1-2 m over småfu-

glene
• Uglekassen 4-6 m over bakken
• Taket skal alltid være større enn 

selve kassen
• En bør skjære til bordene slik at ta-

ket skråner lett nedover

Aktuelle arter  Innflygingshull Innvendig bunnmål  Høyde  Taklengde 
alle meisene  
unntatt kjøttmeis     2,7  10-12  25 23 
Kjøttmeis og svarthvit  
fluesnapper      3,2  10-12   25 23  

gråspurv og pilfink     4  10-12   25  23 
stær, vendehals, rødstjert,  
spurveugle og tårnseiler     5   12-14   30  25 

hans Kvaløy var han ikke sen om å lage 8-10 meise-
kasser da undertegnede ba om hjelp.
her ser du ham med fire flotte stærkasser med egen 
flott lukkemekanisme. Tidligere har hans laget engler 
og nissekoner til juleverksted, og båter og hus til driv-
vedarbeider – en nabo vi setter stor pris på!

FØLG MED PÅ  
www.torvastadkirke.no
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1959
redigert av Ingmar areklett

Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - 

SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

Norheim
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

 

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund 

Eriksen & Holstad DA
E I
N
EK

TA
LOKALBAN

K
Normisjon

TIL TJENESTE I  MER ENN 30 ÅR I  K ARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22

Karmøy
BEGRAVELSESBYRÅ

Tannlege 

Siv Storesund
Tlf.: 52 86 48 20

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

Mobil: 959 33 110

Anlegg - stykkgods - semitransport

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

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

Tannlege

anna Benedicte Pugerud

Tlf.: 52 01 08 65

Tannlege

siv storesund

Tlf.: 52 01 08 61

Fellesmøte
Torvastad idrettslag og Torvastad ung-

domslag arrangerer møte saman i Ung-
domshuset 9. april. bispedømerådspresten 
Gerhard o. Tønnesen taler.

Ny forening
”det er tanken å gå i gang igjen med 

forening for menighetsfakultetet,” melder 
Kyrkjebladet. sokneprestparet  inviterte til 
første møte mandag 23. februar kl. 18. 

foreningen er fortsatt i gang over 50 år 
senere, nå ledet av Kari Utvik.

Kyrkjerute frå Feøy
soknerådet ynskjer å gå i gang med 

kyrkjerute frå feøy ein sundag for måna-
den. den som har høveleg båt, skal sen-
de prisforlangande til formannen, jonas 
skaadel.

Ungdomsgudsteneste
Ingolf Hellebust refererte fra ungdoms-

gudstenesta 8. mars. Presten leif Winsnes 
frå Haugesund tala, areklett hadde altar-
tjenesta og det var nattverd. 

ved inngangen helsa to unge oss vel-
kommne – Halbjørg dagsland og Terje 
Garvik. for dei som ikkje hadde salmebok 
med, stod Paul dale og birger Hausken 
til teneste. oddvar vikingstad hadde an-
svaret som kyrkjetenar, og på orgelkrak-
ken sat organist Karl Tjøstheim. framme 
i koret gjorde Ingmar areklett tenesta som 
klokkar. fire ungdomar – alfreda Håland, 
Karin Holvik, jostein espeset og einar 
Hausken, tok del med skriftlesing. Tor-
vastad songlag med dirigent bjarne blom 
Kalstø gav eit par gilde sangnummer.

Me som var i kyrkja den kvelden, gjekk 
heim takksame mot Gud og menneske for 
ei rik stund i Guds hus, skreiv Hellebust.

Vi går i kirke
Hvordan er det med din plass på kir-

kebenken? det er vel ikke så at den står 
tom? var spørsmål i marsnummeret fra 
landskomiteen for økt kirkesøkning og 
konkluderte: Hvis alle som i realiteten er 
interessert i kirkens ve og vel gikk regel-
messig til kirke, ville vi ha sprengfulle kir-
ker hver søndag!

Kyrkjebladet hadde ikkje an-
nonser første året. dei første 
kom våren 1959. desse stod i 
mai-nummeret. 
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Forrige BiLde Finner du stedet hvor fotografen sto? 
der vil du finne et lite skilt med en bokstavkode som du 

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

Kor sTod foTografen?  
Forrige gang ble kameraet 
brukt øst for ballbingen på 
Torvastad idrettssenter og 
foreviget hogstfeltet før
det ryddes, og plantes til igjen?
vinneren er Jorunn Larsen som får 
besøk fra redaksjonen!

Lett å gå dit, fint å stå der, 
men kor sto fotografen? 
Bildene er tatt samtidig 
fra samme sted.

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

rØ

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

BYGDAUTVALGET
Trafikksikkerhet

Torvastad bygdautvalg har i ar-
beidsprogrammet at vi skal jobbe 
med trafikksikkerhet. bygdautval-
get har sammen med salhus vel og 
Hauge skole faU skrevet brev ang. 
sykkel og gangsti langs Gunnars-
haugveien. svaret vi har fått fra 
kommunen er at prosjektet har 
prioritet og vil bli vurdert når for-
deling av midler skal gjøres.

 
som alle vet så har vi mange 

farlige plasser på Torvastad som 
trengs å settes på dagsorden. for at 
bygdautvalget skal kunne gjøre sitt 
beste må vi få tilbakemeldinger på 
hvor vi har trafikkfarlige plasser el-
ler hvor det mangler lys. Ta kontakt 
på mail ole@torvastad.no eller med 
et av styremedlemmene i Torvastad 
bygdeutvalg. 

VEST
ØST

Årets 17.mai feiring
17. mai feiringen nærmer seg med raske skritt. På ett møte mellom bygdautvalget, 

korpset, menigheten, og faUene ved Hauge og Håland skoler ble det enstemmig vedtatt 
at det blir felles 17.mai feiring. videre ble det besluttet å avvikle felles arrangement i 
minimum 3 år. dette for å få tid til å innarbeide et vel fungerende konsept. feiringen vil 
foregå på kulturhuset og ungdomshuset før og etter toget.

Kontaktpersoner i Torvastad Bygdautvalg:
frode olsen, leder telefon 90118377 eller mail frolse@online.no
ole førland, sekretær telefon 90868900 eller mail ole@torvastad.no

Peder storesund idrettsfond
 

I testamentet etter Per Kristian Storesund ble det 
avsatt midler til et fond.  Dette skulle navnet Peder 
Storesund Idrettsfond  etter Per Kristians far, som 
var Torvastad idrettslags første formann og en av 
stifterne av idrettslaget. Fondet er på kr 500.000,-

fondet skal styres av et fondsstyre på 5 personer 
som oppnevnes av Torvastad idrettslags hovedstyre. 
oppnevningen skjer for 2 år hver gang.

Hvert år skal 2/3 deler av avkastningen utdeles til 
talentfulle idrettsutøvere eller tillitsmenn i Torvastad Idrettslag. den siste 1/3 
skal tillegges fondets kapital

På årsmøtet i Torvastad idrettslag den 3.mars ble denne æresprisen utdelt 
for første gang til

 
Helge Pedersen

tildeles utmerkelsen for sin innsats 
som leder og trener i både Idrettsskolen og 
friidrettsgruppen. Han har kommet som 
et friskt pust inn i klubben, med klare me-
ninger og stort engasjement. Han har gjort 
og gjør, en fremragende innsats blant de 
unge som styremedlem og trener i idretts-
skolen og som trener i friidrettsgruppen.

Henning Bøgesvang 
har hatt en flott utvikling som spiller 

i vår fotballavdeling, og ble i 2008 tatt 
opp på  a-laget som eneste 16-åring. 
Han har gjennom hardt arbeid og godt 
oppmøte på treningene, hatt en utvik-
ling som har vært imponerende. Han 
har dessuten en oppførsel og holdning 
som også gjør han til et forbilde for an-
dre fotballspillere i klubben. Han har 
dessuten i inneværende sesong påtatt 
seg trenerrolle for klubbens guttelag, 
noe som også forteller om spillerens 
holdning.

HOVEDSTYRET 2009

etter årsmøtet 3.mars har Torvastad Il føl-
gende Hovedstyre:

leder: roy vikre
Nestleder: lena M. bakke
Medlem: vidar vea
Medlem: anne storesund vågen
Medlem: Christen oftedal
Medlem: Thor arve jakobsen
Medlem: einar vikingstad 
Medlem: leiv Hole
sekretær: ole førland

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, 
hvor du som registrert spiller kan velge én forening 
som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. 
Vil du gi din støtte til Torvastad IL?

dette er nå mulig fra 1. mars via Grasrotande-
len. ved spille loTTo, joKer, TIPPING hos Norsk 
Tipping kan 5 % av det du spiller for gå direkte til 
Torvastad Il. Grasrotandelen går ikke på noen måte 
går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke 
belastet noe for å være grasrotgiver. vi oppfordrer 
deg til å knytte deg til ordningen snarest, og dermed 
støtte Torvastad idrettslag.
Slik gjør du for å registrere deg:
-      Ta med deg ditt spillerkort til en av Norsk Tip-

pings kommisjonærer. 
-      be om at Torvastad idrettslag blir registrert på 

ditt kort som grasrotmottaker.
-      for å gjøre dette enklere kan dere oppgi vårt or-

ganisasjonsnummer som er 974902842
-      du kan også ta med deg Kjerkebla og få skanna 

inn strekkoden til Torvastad idrettslag som står 
ovenfor

Takk for at du støtter oss!

Dato  Klokkeslett Hjemmelag Bortelag   Bane
lør 18.april 15:00  Torvastad rosseland  Håland stadion
Tors 24.april 19:00  vardeneset 2 Torvastad  Tasta kunstgress 1
Tors 30.april 19:00  Torvastad vard Haugesund 2 Håland stadion
fre 8.mai 19:00  stegaberg  Torvastad  frakkagjerd
fre 15.mai 19:00  Torvastad staal jørpeland 2  Håland stadion
fre 22.mai 19:00  finnås  Torvastad  våge idrettsplass
Tors 28.mai 19:00  vigrestad Torvastad  vigrestad stadion
Tors 4.juni 19:00  Torvastad varhaug   Håland stadion
fre 12.juni 19:00  Haugar  Torvastad  sakkestad kunstgress
lør 20.juni 15:00  Torvastad Nærbø   Håland stadion
Torsd 25.juni 19:00  riska  Torvastad  riska stadion

Kampene begynner i 
uke 16, og fra slutten av 
april er det full fart for 
alle våre nærmere 30 
fotballag, som skal delta 
i fotballseriene dette 
året. 

a-laget vårt spiller også 
dette året i 4.divisjon og 
skal i vår ha følgende 
kampprogram:

Fotballsesongen starter etter påske
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i GLEDE oG sorG

samlinger               om Guds ord

DØPTE:

22.02. amalie akernes skogen

 Joachim stange

 emilian osnes

 elias solstad

Dåpsstadfestelse:

08.03. Jøargen hetland

DØDE:

01.02. Bergliot malene husby f. 1921

12.02. ingeborg sofie Bøe f. 1921

20.02. ingrid alise vedø f. 1942

10.03. gudrun elisabeth hagen f. 1935

gaver:
01.02. menighetenes fellestjeneste 

   2052,50

08.02. det norske Bibelselskap 

   3836,50

15.02. Torvastad KFUK/m  

   2225,50

22.02. menighetsarbeidet  

   3208,00

01.03. den norske israelsmisjon 

   1404,00

08.03. amathea   

   2423,00

15.03. søndagsskolen  

   1530,00

Feøy bedehus

08.02 det norske Bibelselskap 

   1158,00

Aktiviteter

Dag og dato sted  Tid innhold        Prekentekst

Pa.søndag 05.04. Torvastad 11.00 Gudstjeneste. Geir styve. dåp. offer til KN.  Kirkeskyss  joh 12, 1-13
  Hauge  19.00 Misjonsmøte v/Misjonssambandet  

Torsdag 09.04. Torvastad 19.30 Gudstjeneste. Geir styve. Nattverd. offer til Mf. Kirkeskyss  Matt 26, 17-29
fredag 10.04. Torvastad 11.00 Gudstjeneste.Kvalavåg. Kirkeskyss     Matt 26, 30-27,50
Påskedag 12.04. Torvastad 11.00 Høytidsgudstjeneste. lunde. dåp. offer til menighetens
     Misjonsprosjekt i japan. Kirkeskyss     Matt 28, 1-8
  feøy  16.00 Gudstjeneste. lunde. offer til menighetenes Misjons-
     Prosjekt i japan. båt fra Kveitevika kl. 15.30 

2.påskedag Torvastad 19.00 Påskesangkveld, felles for avaldsnes, Norheim og Torvastad
søndag 19.04. Grendahuset 11.00 Gudstjeneste. styve. Nattverd. offer til menighetsarb. Kirkeskyss joh 20, 19-31 
  Håland  11.00 Misjonsmøte ved Normisjon 

Torsdag 23.04. Torvastad 19.30 samtalegudstjeneste. styve og lunde. offer til KrIK. Kirkeskyss
lørdag 25.04. Torvastad 16-18 Åpen kirke
søndag 26.04. Torvastad 11.00 Gudstjeneste. lunde. Nattverd. offer til NlM. Kirkeskyss  joh 10, 11-16
  Nordbø  18.00 Misjonsmøte ved Misjonssambandet 

lørdag 02.05. Torvastad 12.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. styve og lunde. offer til
     Torvastad KfUK/M.
søndag 03.05. Torvastad 11.00 Konfirmasjonsgudstajeneste. styve og lunde.offer til   joh. 16, 16-22
     Torvastad KfUK/M 

søndag 10.05. Torvastad 11.00 Gudstjeneste. styve. dåp. offer til menighetsarb. Kirkeskyss  joh 16, 5-15
  Hauge  19.00 Misjonsmøte ved Misjonsselskapet 

søndag 17.05. Torvastad 11.00 Gudstjeneste. styve. offer til NMs.     jer 29, 11 – 14a 

Kr.h.dag 21.05. Torvastad 11.00 Gudstjeneste. styve. Nattverd. offer til Normisjon. Kirkeskyss  luk 24, 46-53
søndag 24.05. Grendahuset 11.00 Gudstjeneste. lunde. offer til Norges KfUK/M   joh 15, 26-16,4a
  Håland  11.00 Misjonsmøte ved Misjonsselskapet

lørdag 30.05. Torvastad 16-18 Åpen Kirke
Pinsedag 31.05. Torvastad 11.00 Høytidsgudstjeneste. styve. dåp. offer til NMs. Kirkeskyss  joh 14, 23-29 

2.pinsedag 01.06. avaldsnes 11.00 avskjedsgudstjeneste biskop baasland    joh 3, 16-21
søndag 07.06. Torvastad 11.00 Gudstjeneste. styve. Nattverd. offer til Norsk Gideon. Kirkeskyss joh 3, 1-15
  Nordbø  18.00 Misjonsmøte ved Normisjon 

søndag 14.06. Torvastad 11.00 Gudstjeneste. lunde. dåp. offer til menighetsarb. Kirkeskyss  luk 16, 19-31
  Nordbø  18.00 Misjonsmøte ved Kristen Muslimmisjon

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

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

Kirkeskyss
den ene går fra litlasund om viken. den andre går fra 

Gunnarshaugkrysset om litlasund.  de som deler på denne opp-
gaven er Magnar Hausken, Gunnbjørg Kvalevåg, Gunnar Morten 
areklett, Kjell Inge lunde, judith Taraldsvik og Harald Hausken. 

Søndagskolen
På bjørgene grendahus kl. 11.00. 

Neste:  - 19.04 søndagsskole på grenda- 
 husgudstjeneste. 
 - 26.04 
 - 10.05
 - 24.05

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

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

Korus
annenhver torsdag på ungdomshuset 
kl. 17.30 til 19.00. barnekor for gutter og 
jenter fra 3. klasse til og med 7. klasse. 
Kontaktperson:  anita Grønningen 
  tlf. 95 866 150.

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

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

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

  tlf. 920 37 739

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

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

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

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

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

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

Lag og Foreninger
For smÅ og sTore

mørk tynn herreregnjakke forbyttet 
på Ungdomshuset 24 jan Bedehus-
landet             tlf  90670664.
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet - 4260 Torvastad

avskjed for biskopen 
biskop ernst baasland avslutter sin tjeneste i stavanger bispe-

dømme i perioden fra 30.mars til 15.juni.  Han vil ha tre bibelfore-
drag i vår frelsers kirke onsdag 22.april, 6. og 20.mai, og det blir 
avskjedsgudstjeneste for Karmøy prosti i olavskirken på avalds-
nes 2.pinsedag.  Her blir det kirkekaffe på Nordvegen Historiesen-
ter umiddelbart etter gudstjenesten.  

TT:09
23.-28. juni blir det tenåringstreff på Gjøvik med motto Tro på 

det Utrolige. det blir konsert på Gjøvik gård med Marit larsen, 
samuel ljungblahd og Mosaic og Humming People, samlinger i 
fjellhallen hver dag med husband, TT-presten silje Kivle andreas-
sen og jostein Hasselgård.  det blir også et mangfold av aktivite-
ter, seminarer, workshops m.m. på TT-Torget på Gjøvik gård.  TT 
koster kr 2300 for medlemmer og kr 2700 for ikke-medlemmer 
ved påmelding innen 1. mai. etter 1. mai stiger prisen med kr 300. 
reise kommer i tillegg.  Haugaland krets KfUK-KfUM arrangerer 
fellesreise med buss. reisen koster kr 700,- pr deltaker. Påmelding 
og betaling av fellesreise, gruppevis, innen 15. mai til kretsen.  

menighetsrådsvalg
Til høsten er det igjen tid for menighetsrådsvalg, og for første 

gang har også ungdom over 15 år stemmerett. I februar var det 
valgkurs i aksdal, og nå er forberedelsene i gang. Nominasjons-
komitéen spør i disse dager aktuelle kandidater om å stille til valg.  
valglisten skal være klar 15.mai og kandidatene vil presenteres 
for menigheten både i Kjerkebla´ og på andre måter. valgstyret er 
også i gang.  de forbereder og gjennomfører valget som finner sted 
etter gudstjenesten søndag 13. og samtidig med stortingsvalget på 
skolene mandag 14.september.  

ny programsekretær i Km
astrid birgitte Wegner bjørntvedt fra Torva-

stad begynte 17.februar i en 55 % stilling som 
programsekretær for barn i Haugaland krets av 
KfUK-KfUM. det er Margrethe stensland som 
har hatt denne funksjonen tidligere.  det er all-
tid mye nytt når en starter opp i en ny stilling, 
og astrid birgitte fikk en pangstart med 160 
deltakere på Kula & Myggen arrangementet i 
Norheim lørdag 7.mars.  Hun har bakgrunn fra 
kretsstyret i KfUK-KfUM, og med hennes kre-
ativitet og smittende engasjement kan vi gratulere 
kretsen med en medarbeider de vil få mye glede av.

PÅsKeJUBeLsangKveLd i KirKen
Mange uttrykte begeistring for sangkvelden i påsken i fjor. det 

blir ny jubelsangkveld i Torvastad kirke denne påsken, 2.påskedag 
kl.19. vi skal synge kjente og kjære påskesanger sammen, samt et 
par av de nye vi har fått de senere årene. I år er dette et fellesar-
rangement med avaldsnes og Norheim. dermed kan vi håpe på 
fullsatt kirke, og fulltonende lovsang over påskens glade budskap. 
det blir fiolin-, fløyte-, piano- og orgelmusikk. både solist og for-
sangere medvirker, men først og fremst blir dette en kveld for fel-
lessang! velkommen til å oppleve og bidra til fellesskapet i sangen 
– og kirkekaffen etterpå!


