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Leila Rikstad fra Feøy  
har vært i praksis i 
Torvastad menighet 
fra februar til april. For 
tiden går Leila på Ans-
garskolen. Foto: PrivatHar du noen gang tenkt på at vår for-

tvilelse og elendighet, og Guds inngripelse 
og redning ofte henger sammen?? Tenk 
for eksempel på mennesker i bibelen; det 
jødiske folk som stod fanget mellom ha-
vet og egypterene, fikk gå tørt gjennom 
havet Gud åpnet, den lamme som ble legt, 
den blinde bartimeus som ble seende, de 
vettskremte disiplene som var ute i en stor 
storm, men som opplevde hvordan jesus 
grep inn å gjorde det blikk stille, den døde 
lasarus som ble levende… slik kunne en 
bare ha fortsatt og fortsatt. 

flere av disse hadde vel trolig ikke 
en gang blitt nevnt i bibelen, og husket i 
dag, om de ikke hadde gjennomgått disse 
farene, sykdommen, eller stormene. for 
hvordan kunne den blinde oppleve å få sy-
net om den ikke var blind, hvordan kunne 
disiplene oppleve fred og stillhet om ikke 
en storm, for ikke å snakke om, hvordan 
kunne lasarus oppleve gjennopprettelse 
av liv, om han aldri var død?!

vi vil gjerne ha det ene, men ikke det 
andre – noe man ser etter nærmere betrak-
telse ikke lar seg gjøre. Ikke vær redd for 
dine prøvelser og tunge stunder, kanskje er 
det nettopp de som vil vise deg Guds stor-
het og kjærlighet til deg! ”Men er det da 
Gud som står bak det vonde, for å deretter 
kunne vise sin inngripelse og makt”, spør 
du kanskje. ”det ondes problem” er noe 
folk i alle tider har prøvd å finne et svar på, 
men som vi trolig aldri vil finne ut av før 
vi er hjemme. Men ett er sant; ”Jeg er kom-
met for at dere skal ha liv, og det i overflod” 
(joh.10,10), sa jesus. Ikke bruk én kalori 
engang på å lure på om Gud ønsker deg alt 
godt! du er jo tross alt hans barn! Men la 
heller dette fjellet, vise deg Guds godhet.

vi har ofte en tendens til å tenke at det 
som hendte i bibelen var for de menneske-
ne den gang…, men Gud er akkurat den 
samme i dag! bibelen kunne ”liksågodt” 
vært skrevet i dag, hvor du med dine be-
hov og plager var den jesus møtte, og du 
ble skrevet om i bibelen. 

Gud ønsker å være aktiv tilstede i li-
vet ditt, i hverdagen din! Han ønsker å gi 
deg erfaringer og opplevelser med ham i 
hverdagen, små som store. Han ønsker du 
skal oppleve hans tilstedeværelse og inn-
gripelse til deg. Ikke bare til deg, men også 

gjennom deg, til andre. slik at andre mø-
ter Guds gjennom deg. du kan vær bøn-
nesvar for andre menneskers bønner.

det er herlig å kjenne at Gud er der, 
han kjenner våre behov. for en uke siden 
var jeg på en kristen konferanse. I pausen 
strømmet folka til kafeen. selv var jeg sul-
ten, men hadde veldig lite penger. jeg bare 
sa ut til jesus at det hadde vært så kult om 
han kunne hjelpe meg, her og nå i mine 
hverdagslige behov. det er kanskje lett å 
oppleve Guds storhet på møtene på kon-
feransen, men hva med livet nå, i pausen, 
når livet er ved det ”normale”, er du der da 
også Gud? jeg tenkte ikke mer over hva 
jeg hadde bedt, og gikk opp til kafeen jeg 
også. jeg var jo sulten, så bestemte meg 
for å kjøpe en pølse selv om jeg visste jeg 
egentlig ikke hadde råd til det. da jeg kom 
til kassen og skulle betale, sa mannen bak 
kassen; ”du får den gratis!” Helt slik uten 
videre. da gikk opp for meg at dette var jo 
bønnesvaret! jeg tenkte at jeg måtte få dele 
dette med han som hadde gitt meg pølsen, 
at han faktisk, kanskje uten å vite det, had-
de vært et bønnesvar. Han ble glad, og sa 
overrasket til meg at han visste ikke hvor-
for han hadde bestemt seg for å gi meg den 
pølsen gratis. Ingen andre hadde fått noe 
gratis fortalte han. 

”jeg har aldri opplevd eller erfart Guds 
inngripelse i mitt liv”, tenker du kanskje. 
jeg vil gi deg tre grunner til hvorfor du tro-
lig opplever det slikt:

en del av oss er rett og slett ikke klar 
over at den allmektige Gud faktisk ønsker 
å være tilstede i ens liv. Med slike tanker 
lukker vi faktisk bevisst eller ubevisst Gud 
ute. og når da Gud likevel gjør ett inngrep, 
er man kanskje ikke klar engang over at 
det ikke var en tilfeldighet ...det var faktisk 
Gud. 

flere av oss er vel der at vi i ulike sam-
menhenger gjennom dagen kaster ut en 
bønn til Gud; ”åå kjære Gud la meg rekke 
denne bussen”, ”kjære Gud jeg kommer al-
dri til å klare å komme meg igjennom den-
ne prøven”, ”kjære Gud kommer jeg noen 
gang til å bli frisk? Hjelp meg.” Men etter 
du faktisk nådde bussen, kom deg gjen-
nom den prøven og ble frisk, ser vi ikke 
at vi faktisk fikk bønnesvar! vi glemmer 
at det noen gang var et problem, en bønn 

som ble bedt, 
og tar da bøn-
nesvaret forgitt. jeg tror vi ofte på denne 
måten ikke ser alle de gangene Gud griper 
inn. så ved å bli mer oppmerksom på våre 
bønner og behov, kanskje til og med skri-
ver dem ned, vil hjelpe oss å se at jo faktisk 
Gud hørte og svarte på min bønn.

den siste grunnen for at vi ikke føler 
vi opplever mer bønnesvar og Guds til-
stedeværelse enn det vi gjør... er ganske 
enkelt fordi... vi ikke gjør det!! Hva? ”Men 
sier ikke du at Gud ønsker å være delak-
tig i hverdagen min da?” jo, det stemmer, 
men likevel mener jeg å påstå at vi kan 
ikke oppleve å få bønnesvar om vi ikke får 
bønnesvar! og her tror jeg de fleste av oss 
befinner oss. Hørtes det rart ut? eller kan-
skje ikke. Men la oss da se på grunnen for 
hvorfor vi ikke får bønnesvar. ”Dere har 
ikke, fordi dere ikke ber”.jak.4,2 vi stopper 
bønnesvaret selv ved rett og slett å ikke be 
Gud. Grunnen for det tror jeg ofte er for 
vi våger ikke å regne med Gud, spørre han, 
teste han. 

ser vi tilbake på hendelsene fra dem 
som møtte Guds inngripelse fra bibe-
len, ser vi at det var en nød i hjertet som 
ble rettet ut mot jesus! ”jesus, du davids 
sønn, miskunn deg over meg!” ropte den 
blinde bartimeus. disiplene som var 
ute i stormen ropte; ”Herre frels! vi går 
under!”Nettopp slik, ved å rope ut til je-
sus, fikk disiplene erfare hans inngrep i 
sykdommen, rådløsheten, stormen, ja i 
døden. ”rop på meg, så vil jeg svare deg 
og fortelle deg store, ufattelige ting, som 
du ikke kjenner til.” jer.33,3 

På samme måte ønsker Gud at du skal 
rope ut til ham. Han vil du skal legge fram 
for ham med ord hva som ligger deg på 
hjertet. ”Hva vil du jeg skal gjøre for deg?”, 
spurte jesus. jesus vet akkurat hva som 
opptar deg, dine behov og lengsler, men 
han vil du skal begjære av ham.

regn med Gud, vit at han er deg nær 
og vil deg og de rundt deg noe i dag. opp-
lever du i dag sorg, sykdom, et behov? så 
flott! da kan du få erfare Guds inngrep. 
rop ut til han, og se hva som skjer?

 

med JesUs i hverdagen!
An

dak
t

Ønsker du å oppleve sykdom, fortvilelse, sorg…? nei, trolig ikke. spør 
jeg deg derimot om du ønsker å oppleve gud, og hans inngripelse i 
livet ditt? erfaringer med ham? da vil jeg tro jeg hadde fått et sterkt 
ja til svar.
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Han har landet i sofaen hjemme 
på vikingstad. Noe han gjør gan-
ske ofte, i følge ham selv. Tuller han 
med meg nå, han har jo så mange 
jern i ilden…? –jeg sluttet med 
melkeproduksjon i fjor, så nå er 
det ikke så travelt lenger. om 
kveldene sitter jeg mye nedpå, 
ofte med jobbrelaterte ting, for-
klarer han. jobben som lærer i 
fysikk og kjemi ved vardafjell 
videregående skole krever sitt. 
Men einar har stor kapasitet. 
58-åringen rekker minst 6-8 ti-
mers trening på en vanlig uke. 
dessuten har han etter hvert 
en god del verv og oppgaver 
på samvittigheten i det lokale 
organisasjonsliv. 

et av einars hjertebarn 
er Maldalshytta. Han har si-
den 1987 vært primus mo-
tor for driften av den såkalte 
YaP-hytta. først på vegne av 
eierne i sauda, men rundt 
år 2000 overtok Torvastad 
KfUK/KfUM eierskapet. 

Hytteboka er en historiebok i så måte. 
Her dokumenteres mang en dugnad 
opp gjennom årene. evy og barna har 
hele tiden vært trofast turfølge, og man-
ge gode hjelpere har bidratt gjennom 
årene, blant dem Knut bendik store-

sund. 

einar har el-
lers vært enga-
sjert i arbeidet 
på ungdomshu-
set fra han var 

konfirmant. en periode var han leder 
for menighetsrådet. senere har han 
vært leder for Torvastad KfUK/KfUM 
i 3 år. I dag er han leder for vaktmes-
tergruppa på ungdomshuset. I tillegg 
er han aktiv i idrettslagets orienterings-
gruppe, hvor han tidligere også har vært 
leder. – I en mannsalder, kommer det 
fra sofakroken lenger borte i stua. Kona 
evy følger intervjuet på trygg, men hør-
bar avstand. einar nikker. – det er et 
utrolig flott arbeid som drives i Torva-
stad Idrettslag. 

58-åringen begynte for alvor å tre-
ne og konkurrere på begynnelsen av 
80-tallet. først i kretsmesterskap innen 
både orientering og ski, og etter hvert 
deltok han i landsdekkende renn som 
birkebeineren og sesilåmi. birkebeine-
ren har han gått mer enn 20 ganger. – Å 
gå klassisk er egentlig ikke min favoritt, 
men birken er likevel en utrolig flott 
opplevelse. 16 000 deltakere stiller til 
start, så det er et folkemylder uten like, 
sier skiløperen entusiastisk. I år tok han 
ny personlig rekord, med 3 timer og 6 
minutter. sistemann var ikke i mål før 
einar var hjemme i stua si, så her er det 
med løpere på mange nivåer. 

I 1997 begynte einar å delta i vete-
ran-vM. siden den gang har dette vært 
hovedmålet for treningen, og han har 
deltatt så å si hvert år. Med seg i koffer-
ten hjem til Torvastad har han ofte edelt 
metall. I år gikk han til topps på 45 km 
fristil i falun, og sikret seg dermed sitt 
femte vM-gull! Mediadekningen rundt 
veteran-vM er minimal, så Kjerkebla’s 
utsendte ser sitt ansvar og spør og gra-

god som gULL – god For gULL
du har garantert sett ham på rulleski langs veien. einar vikingstad er en real milsluker som 
gjennom mange år jevnt og trutt har slitt asfalten i distriktet. i vinter gikk han til topps 
i veteran-vm på ski for femte gang. med hele verden som idrettsarena har han likevel 
beina solid plantet på torvastadjorda. og et hjerte som banker i takt med det pulserende 
livet på Torvastad Ungdomshus. einar vikingstad har perspektiv på livet. han vet hva 
som er viktig. Livet er langt mer enn vm-gull.

«Poenget er å kjenne 
at kroppen fungerer»

«Jeg har lyst å være en del 
av andre settinger også»

einar og kona evy på setenuten.

ver verre enn en garvet papparazzi. det er 
mulig einar angrer litt på at han slapp meg 
inn, men nå er det altså for sent. jeg må 
bare få vite det: Hvordan føles det å bli ver-
densmester? einar smiler og vrir seg litt i 
sofaen. – jeg legger det ikke så veldig på 
meg, sier han oppriktig. – det er klart det 
er kjekt å være førstemann i mål, og det 
er et utrolig kick å komme inn på stadion 
og se at du vinner. Men tittelen er ikke det 
viktigste. verdensmesteren er klar i sin 
tale. – det som er kjekt er konkurransen. 
det er kjekt å trene. Poenget er å kjenne at 
kroppen fungerer, fastslår einar. 

Han legger likevel ikke skjul på at det 
koster å holde seg i toppform. veteranen 
lar ikke vær og vind legge lista for tre-
ningsaktiviteten. – På dette nivået må du 
ut alle dager. du må være strukturert og 
trene intensivt, kjenne blodsmaken i mun-
nen, forklarer einar. evy, som er trofast og 
ivrig turkamerat både sommer og vinter, 
rister nå uforstående på hodet. – jeg har 
aldri skjønt gleden ved akkurat det. – Når 
jeg er på hytta trener jeg veldig mye, inn-
rømmer einar. likevel er det lite i forhold 
til mange av dem han konkurrerer med. – 
en del veteraner har tatt helt av. Noen har 
endatil gått ned i stilling for å trene. sånn 
vil ikke jeg ha det. jeg vil ha tid til andre 
ting også, fastslår han. 

evy er også veldig glad i å gå på ski, og 
ekteparet har derfor hatt mange flotte turer 
sammen. – Hun kan definitivt ikke kalles 
”hvit enke”, slik mange av konkurrentenes 
ektefeller blir karakterisert. Når alle andre 
pakker vekk skia, er vi klar for en måned 
og to til med skiturer. ofte tar vi siste turen 
i mai/juni, forteller einar. Mange ganger er 
evy også med når han konkurrerer. – Hvis 
det er et spennende sted der det går an å 
se litt, presiserer 
hun.

veteran-vM 
trekker hvert år 
50-100 deltakere 
fra hele verden. – 
det er mange greie folk fra hele landet. og 
fra andre land. Tyskere og italienere. rus-
sere og grønlendere. 58-åringen har stor 
glede av å stifte nye bekjentskaper, i tillegg 
til å møte gamle venner igjen fra år til år. 
– jeg har måttet tilegne meg mer språk for 
å kunne kommunisere. Italienere og rus-
sere kan lite språk, så jeg leser meg opp før 
hvert vM, smiler einar. 

Undertegnede lurer veldig på om det 
er noen kjente navn på listene. Har han 
vunnet over en kjendis eller to? einar smi-
ler litt av mitt sære fokus, men må dess-
verre skuffe meg. – de fleste enerne er gått 
lei for lengst. Men kanskje du har hørt om 

Walter steiner? Han er tidligere sveitsisk 
hopper. 

jeg rister slukøret på hodet, jeg er vel 
for ung… – jeg har forresten gått mye med 
oddvar brå tidligere, kommer det plutse-
lig fra einar. jeg livner til. Han som knakk 

staven. en ekte kjen-
dis. einar innrøm-
mer at han har slått 
oddvar brå i skar-
varennet, som går 
fra finse til Ustaoset. 

det er likevel ikke det største han har opp-
levd i sin idrettskarriere. – det kjekkeste 
er å delta i store arrangementer, slik som 
birken, mener skiløperen, som også har et 
stort hjerte for orientering. – et slikt folke-
mylder er det også på 5-dagers orientering 
i sverige. det er et enormt arrangement 
der 17000 deltakere er ute i felten fra 08-17 
hver dag. en stor opplevelse, mener einar.

Naturopplevelsen rundt treningen har 
alltid vært viktig for veteranen. – den ulti-
mate treningsturen finner sted i valldalen 
i begynnelsen av november, med et flott 
ettermiddagslys. eller på vikingstad i ja-

nuar når en tapper vintersol går i havet. 
Med glimt i øyet benytter evy anlednin-
gen til å opplyse at vikingstad-markene 
ble arena for skiskyting for første gang nå i 
vinter. – jone og vennene satte i gang, med 
appelsiner og mandariner som blink, for-
teller hun entusiastisk. det er ikke tvil om 
at barna har arvet idrettsgleden. 

Hvordan er fremtidsplanene, mon tro? 
Hvor lenge har han for eksempel tenkt å 
holde på? einar er sikker i sin sak. – jeg 
holder på så lenge det er kjekt, og så len-
ge jeg kan hevde meg. Han understreker 
igjen hvor viktig det er å se idretten i lys 
av andre verdier. – jeg har lyst å være en 
del av andre settinger også. Ungdomshu-
set er mitt sosiale hjem, og jeg ønsker å 
engasjere meg der så lenge jeg har noe å 
bidra med.  

det tror vi på. Han gir seg ikke så lett, 
den karen.

KsT

med doktorgrad er einar vikingstad godt kvalifisert for å undervise. her avbildet et-
ter en mattetime på engelsk (international baccalaureate) på vardafjell vgs. 
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dÅPsssKoLen i KirKa 
Kjerkebla’ stikker innom…

Menighetspedagog eva Irene vea tar en kjapp repetisjon like 
før gudstjenesten begynner. –Husker dere ”Hvem har skapt alle 
blomstene”…? –ja! lyder det samstemt. samtlige er klar. jeg sniker 
inn et spørsmål om hva de har gjort på de ti samlingene som har 
vært i løpet av høsten og vinteren. Ti par store øyne studerer meg 
nøye. de er tydeligvis litt usikre på hva de egentlig har gjort på. 
jo, der er det en som kommer på noe. –Me har lagt julestjerna! da 
våkner liksom de andre litt til. –og påskekalender! legger en an-
nen til. flere av de andre nikker; påskekalenderen husker de. He-
lene forklarer hvordan den virker. –Me snurre rundt og så ser me 
når det e påske. så kommer Maria på en sang de har sunget. –Me 
har lært ”Ikke en, ikke to, ikke tre, men alle”, forteller hun. Men 
så har de ikke tid til mer prat. Med et godt grep om blomstervaser 
og lysestaker finner de sin plass i prosesjonen og går høytidelig 
frem sammen med prest Geir styve og de andre voksne. 

Gudstjenesten går sin gang og endelig skal gjengen fra dåps-
skolen frem og synge. 15 klare barnestemmer runger i kirkerom-
met. barna får igjen spørsmål om hva de har gjort på dåpsskolen. 

Nå husker de det godt. alle i 
kirken får vite om julestjerna 
og påskekalenderen. Men hva 
var det som skjedde i påsken, 
spør eva Irene. flere hender strekkes i været. –det va då påske-
haren kom, lyder ett av forslagene. Ikke alltid så godt å vite hva 
de voksne vil frem til. Men så er det en som kommer på det. –det 
va då jesus døde på korset! så synger de ”På Golgata stod det et 
kors”.

Med det var dåpsskolen over for denne gjengen, men til høs-
ten er eva Irene og hennes hjelpere klare til å ta imot nye første-
klassinger på Hauge og Håland. – opplegget blir omtrent som i 
år, med fem samlinger om høsten og fem etter jul, opplyser eva 
Irene, som håper på god oppslutning også til høsten. – alle høs-
tens førsteklassinger er hjertelig velkommen! Meld dem gjerne på 
allerede nå, til menighetskontoret, oppfordrer hun.

KsT

det er tidlig søndag formiddag. Bakerst i kirken sitter et knippe for-
ventningsfulle førsteklassinger. de er alle avgangselever ved dåps-
skolen på Torvastad. avslutningen skal markeres i dag, på maria 
budskapsdag. alterbordet skal dekkes, og dåpsskoleelevene skal 
fremføre flere sanger. ikke rart om de er spente… 

det var søsteren, anna 
dagsland, som overtalte Gudrun 
til å komme til feøy: Her var 
mulighet for jobb ved telefonen 
der anna også hadde arbeidet. 
søstrene var fra skjold og hadde 
vel ikke tenkt seg et liv på ei øy 
vest i havet, men slik ble det. de 
giftet seg med hver sin føybu. 
anna fikk sin endre vikingstad 
Mathiassen, og Gudrun fikk 
Kornelius. og søstrene fant ut at 
det var godt å leve og bo på feøy.

–Eg har hatt ei god tid her på 
Føynå, sier Gudrun. I tillegg til 
jobben ved telefonstasjonen, 
hadde hun også ansvar for posten. 
Hun ble poståpner i 1946 og 
sluttet av sommeren 1988. Hun 

bestyrte telefonstasjonen fra 1949 
og fram til 1968 da telefonen ble 
automatisert. så heimen på Hedle 
var en sentral plass på feøy der 
Gudrun bestyrte både post og 
telefon. –Eg tente penger sjølv 
og slapp å spørje Kornelius etter 
penger, ler Gudrun!

det er blitt mer ensomt etter at 
Kornelius døde, men folk stikker 
innom og slår av en prat. –Alle er 
så snille med meg og hjelper meg, 
så eg har det godt. (I en parentes 
kan nevnes at noen dager etter 
dette intervjuet, havnet Gudrun 
på bu- og behandlingsheimen i 
avaldsnes. –Eg har det godt her og, 
sier Gudrun, men eg håper eg kjem 
ein tur heim att til sommaren!)

–Har du noe du gjerne vil 
dele med leserne av Kjerkebla’, 
Gudrun? –Ja, da må det bli sangen 
”Navnet Jesus blekner aldri”. 
Den er lett å syngja og lett å fatte. 
Og så er den så innhaldsrik! Ja, 
denne sangen gir meg mykje. Tenk: 
”Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei 
av tidens tann. Navnet Jesus det er 
evig, ingen det utslette kan”, siterer 
Gudrun.  Så stort og godt!

det er ikke bare Gudrun som 
er glad i denne sangen. den er 
en av de mest populære og kjære 
kristelige sangene i Norge. vi lar 
david Welander sin sang være en 
hilsen til hver enkelt leser fra en 
takknemlig 90-åring.

Navnet Jesus blekner aldri, tæres 
ei av tidens tann. Navnet Jesus det er 
evig, ingen det utslette kan. Det har 
bud til unge, gamle, skyter stadig 
friske skudd. Det har evnen til å 
samle alle sjeler inn til Gud.

Kor: Navnet Jesus må jeg elske, 
det har satt min sjel i brann. Ved det 
navnet fant jeg frelse, intet annet 
frelse kan.

Jesu navn! Hvor skjønt det 
klinger. La det runge over jord! Intet 
annet verden bringer håp og trøst 
som dette ord. For det navn må 
hatet vike. For det navn må ondskap 
fly. Ved det navn skal rettferds rike 
skyte friske skudd på ny.

Midt i nattens mørke blinker som 
et fyrlys Jesu navn. Og hver hjelp’løs 
seiler vinker inn til frelsens trygge 
havn. Og når solen mer ei skinner, 
Jesu-navnet lyser enn. Da den 
frelste skare synger høyt dets pris i 
himmelen.

gma
Foto: Liv marit mathiassen

FeØYs eLdsTe!
gudrun nilsen fylte 90 år sist november. i år er det 70 år siden hun for første gang kom til 
Feøy. der fikk hun jobb som telefondame hos sofie mathiassen stangeland som bestyrte 
telefonstasjonen i Østre havn. snart møtte hun Kornelius som hun giftet seg med i 1945. de 
slo seg ned på hedle der hun fortsatt bor. mannen døde i 2005, så nå er hun alene. sønnen, 
nils reidar, bor i oslo der han er lydtekniker i nrK.
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I år skal 22 speidere og en gjeng voksne 
på landsleir. «Grønn action – lista 2010» 
er tittelen på det som skal bli en uke med 
speideraktiviteter med miljøet i fokus. 
speiderne skal bli miljøbevisste, treffe 
speidere fra mange land og leve på spei-
dervis én uke i juli. I forkant må man trene 
på ferdigheter som stativbygging og mat-
laging på grue. en torsdag i april møter vi 
en glad flokk på «treningsleir» øst for Ung-
domshuset. 

– eg glede meg te å bygga stativer og 
treffa folk fra andre land, sier Caroline 

Liv i Leiren
speiderne i Torvastad KFUK-KFUm lever i beste velgående. 
med mellom 40 og 50 aktive speidere som møtes annenhver 
torsdag blir det fort liv i leiren! For leirliv er kanskje det som 
frister en speider aller mest? 

Klubben. – og så haiken! Kjekt å ligga 
ute, smiler Caroline. denne dagen bygger 
speiderne et stort tårn. de har også satt 
opp et spisebord og et tørkestativ. På bå-
let kokes suppe. God speidermat på en litt 
kald aprildag.

I vårsemesteret har torvastadspeiderne 
også hatt andre spennende turer og aktivi-
teter. 5 gutter dro på vinter-roland til sel-
jestad før påske. der fikk de delta på kurs 
om å klare seg i vinterfjellet. Her var det 
både teori og praksis. Høydepunktet på 
kurset er haiken hvor speiderne overnatter Tårnbygging! (Foto: roger Løvlie)

Tårnet reises (Foto:amØ)Tårnbygging (Foto:amØ)

Klar for vinter-roland: ola matias, vebjørn, steffen, Jon olav og Torleif . (Foto: John Kristian hausken))

i snøhuler de lager selv. denne gangen var 
det for lite snø i fjellet, men guttene fikk li-
kevel ligge ute – under en gapahuk. Kurset 
samlet ungdom fra ulike steder i landet og 
guttene fikk anledning til å bli kjent med 
andre speidere. 

en helg i mars var det også speidertur. 
11 speidere dro på «guttatur» til Maldals-
hytta i sauda. da fikk de både boltre seg 
i alpinbakken, i svømmehallen og i hytta 
med matlaging og fint fellesskap. resten av 
speidergjengen dro til Åkra fjellags hytte 
og hadde leirbål med pinnebrød, pølser og 
sang. Tur og fellessamlinger i god speider-
stil. 

– I speideren legger vi vekt på at barn 
og ungdom skal bli glade i naturen og i 
uteliv, sier speiderleder solfrid Gaard. – få 
oppleve at det er mye god rekreasjon og 
glede i slike fellesskapsopplevelser. og sist, 
men ikke minst, lære speiderne at det er 
godt å ha jesus med i «ryggsekken» slik at 
han kan få være med å bære oss gjennom 
hverdagen. I speideren skal barn og ung-
dom få utvikle seg med ånd, sjel og kropp. 
som hele mennesker! ola Matias, Helene 
og vebjørn henger over et av de nybygde 
stativene. de skal alle tre på landsleiren i 
sommer og gleder seg stort. – jeg er den 
eneste jenta på min alder fra Torvastad, 
sier Helene, så jeg MÅ i alle fall bli kjent 
med nye folk på leiren! 

det er vel den rette innstillingen: «all-
tid beredt»!

aMØ

ola matias, helene og vebjørn ser fram til landsleir i sommer. (Foto: amØ)

varmt og godt rundt bålet! (Foto: amØ)

LandsLeir:  «grønn action» 
3.-10. juli 2010

Lista i Farsund kommune

Landsleiren er norges KFUK-KFUm-spei-
dere sin andre landsleir etter fusjonen av 
norges KFUK-speidere og norges KFUm-
speidere i 2003. Landsleir arrangeres 
hvert 4. år, og er et dugnadsprosjekt med 
flere hundre frivillige involvert. 
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Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - 

SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

Norheim
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

 

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund 

Eriksen & Holstad DA
E I
N
EK

TA
LOKALBAN

K
Normisjon

TIL TJENESTE I  MER ENN 30 ÅR I  K ARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22

Karmøy
BEGRAVELSESBYRÅ

Tannlege 

Siv Storesund
Tlf.: 52 86 48 20

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

Mobil: 959 33 110

Anlegg - stykkgods - semitransport

k
jø

kken & inte

ri
ø
r

FR
IESTAD FRIESTAD KJØKKEN 

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

Fax 52 84 50 95
www.friestad.as

Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad
Tlf. 95 99 69 09/ 95 74 74 74

Bytunet Bakeri & Café 

v/Margrete Munthe 
Tlf. 52727088 / 52830823

52 70 19 70

Tannlege

anna Benedicte Pugerud

Tlf.: 52 01 08 65

Tannlege

siv storesund

Tlf.: 52 01 08 61

sTØTT KjerKebla!

Postgiro: 3361 14 00611

sTØTT KjerKebla!

Postgiro: 3361 14 00611

1960
redigert av Ingmar areklett

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

Unge lesarar blir prioriterte
bladnemda for Kyrkjebladet, birger Kjetland, 

Thomas stange, Hanna Haaland og soknepresten, 
hadde ofte møte, i 1960 heile åtte. Mangt samtala dei 
om, og 8. januar blei profilen til bladet drøfta. ”ein 
vart samd om å få til ei ungdomsida i kvart blad i 
tilegg til den vanlege barnespalta.” Ungdomsarbei-
det i Torvastad var styrka dei siste åra, og dette viser 
att i Kyrkjebladet. formannen i Ungdomslaget, Åge 
Utvik, og formannen i Unges Misjon, Kirsten Haus-
ken (vikingstad) blei intervjua i januarnummeret. 
Åge fortel om programmet for vårsemesteret og 
nemner at lærarane reksten, espeset og Hellebust 
tar for seg dei tre trusartiklane, sekr. oftedal talar 
om frelsesvisshet og res.kap. Winsnes om ”er du en 
menneskefisker?” Åge Utvik har tre ønsker: ei mu-
sikkforening. fleire over 18 år på møtene. Meir per-
sonleg kontakt mellom lagslemene.” formannen i 
Unges Misjon, Kirsten Hausken (vikingstad), fortel 
om ei ungdomsveke i februar.  Intervjuaren Ingmar 
fortel også at annankvar søndag stikk mange innom 
Ungdomshuset på ein nystarta ”Ungdomsklubb”. 
I same nummeret blei møtene på Ungdomshuset presentert og 
programmet for det årlige vintermøtet i stavanger. På det deltok 
alltid mange av medlemmene i Ungdomslaget.

få veker seinare, allerede 27. januar, er det nytt møte i re-
daksjonen. Thomas stange refererer planane for neste nummer: 
”etter framlegg frå soknepresten vert det vedteke å laga eit ung-
domsnummer denne gongen.” I bladet skryt redaktøren over 
”aktiv ungdom!” og nemner programfaldaren som er delt ut. vi 
får vite meir om ei ungdomsveke i februar og ein ”alle tiders leir” 
på Madla om sommaren. 

TT i 1960 gav stor inspirasjon til unge i Torvastad. Norges 
kristelige ungdomsforbund (KfUK-KfUM) inviterte til Tenår-

ingstreff på Madlamoen til 53 kroner for 5 dager, kunne liv sæbø 
(stava) fortelja. det var vald eit lokalt TT-utvalg med Terje Gar-
vik, sigmund sørvåg, Marit storesund (espeset) og Marit Net-
land som medlemmer og liv som formann. Ho orienterte om 
eit allsidig program der samling om Guds ord i samla flokk eller 
gruppevis var sentralt. 

Interessa for treffet er stor, skriv liv: ”No når dette blir skrive, 
har det alt meldt seg over 30 deltakarar frå Torvastad og avalds-
nes. derfor bestem deg fort.” 

Kvart nummer framover hadde oversikt over programmet for 
laurdagsmøtene på Ungdomshuset. andakten i februarbladet var 
skreven av den yngste i Ungdomslagsstyret, 19 år gamle Kjellaug 
espeset (areklett).

i 1960 blei det første tenåringstreffet arrangert. Til sommaren er det TT på 
nytt, også nå med unge frå Torvastad. skuleinspektør Birger Kjetland (til 
venstre) og sokneprest olav areklett, som begge høyrde til den eldre ge-
nerasjonen, var med som leiarar på dette TT i 1960! i første rekke ser vi Kol-
bein espeset, håkon areklett, ukjent, Jorunn garvik, sarah holvik og Terje 
garvik. Blant deltakarane i andre rekke ser vi signy storesund, Bjørg visnes 
og Bjørg håland nær Kjetland. meir midt på bildet ser vi Kari Christiansen, 
gunvor Kjetland og Kjellaug skjølingstad. dei neste er Bjørg Tvedten, gerd 
Kalstø, marit storesund, ingeborg vedø og Liv sæbø. nokre har andre et-
ternamn nå 50 år seinare. 

  odd bjarne har satt stor pris på støtten fra Torvastad, og da 
han var på besøk i Torvastad høsten 2007 fikk mange et spen-
nende innblikk i arbeidet som misjonær.  avtalen innebærer at 
vi fortsatt vil få høre om hvordan det går i menighetene Nankai, 
senboku og Izumisano både på enkeltgudstjenester og her i Kjer-
kebla´. alle med tilgang til internett kan også følge arbeidet fort-
løpende gjennom hans blogg på http://livetijapan.wordpress.com 

vi vil oppfordre til både å be for arbeidet samt å bidra økono-
misk når takkofferet i kirken går til dette arbeidet.

misJonsavTaLen er FornYeT
Torvastad menighet har nå i mange år hatt en misjonsavtale med nms der vi har vært med 
på å støtte misjonær odd Bjarne ellefsens arbeid i Japan.  nå er denne avtalen fornyet frem 
til 2012.
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Torvastad idrettslag
Telefon 52839516
hålandsveien 170
4260 TorvasTad
epost: til@torvastad.no
www.torvastad.no

BYGDAUTVALGET
Kontaktpersoner i Torvastad Bygdautvalg:

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

smarT-handeL as  smarT 
marine as

BØ vesT 
4262 avaLdsnes
TLF. 52 81 81 61
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www.geminor.no

Trygve & Rune Strand
Malermesterfirma

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

MEDIAMANNEN
// Johannes Leiknes nag //

www.mediamannen.no

sTØTT KjerKebla!

Postgiro: 3361 14 00611

sykkel og gangsti
det er med stor glede vi nå ser at anleggsmaskinene har 

startet på byggingen av sykkel og gangstien fra viken til 
Håland. vi kan komme med hjertesukket og si at ting tar 
tid. Torvastad bygdautvalg og privat personer i bygda har 
jobbet for å få på plass sykkel og gangsti på dette strekket i 
over 10 år. Nå må vi i bygdautvalget  jobbe videre mot kom-
munen for å få på plass sykkel og gangstier på de plassene 
dette mangler i bygda og dette er ikke få plasser.

reguleringsplan håland
Når det gjelder reguleringsplanen for Hålandsområdet 

pågår nå konsekvensutredning og kontakt med skole og 
andre brukere. det er lagt opp til nytt folkemøte i august 
og 1.gangs behandling av planen i september 2010. Hvis alt 
går etter planen skal den sluttbehandles i kommunestyret 
januar 2011. dette arbeidet vil bli fulgt nøye opp av Torva-
stad bygdautvalg.  

17.mai
17. mai komiteen, som i år blir ledet av representant fra 

Håland skole, er i full gang med planleggingen av felles ar-
rangement på ungdomshuset/ aktivitetshuset. det vil kom-
me egen informasjon/ programfolder for dagen. vi gleder 
oss til dette felles arrangementet.

Torvall-turneringen er blitt et stort og populært arran-
gement. de siste årene har over 600 barn vært aktive denne 
dagen. alle er emd på 4 friidrettsøvelser, orientering og fot-
ballkamp. da er det stor aktivitet på idrettssenteret. vi må 
denne dagen be om hjelp fra de fleste foreldre/foresatte til 
barna i idrettsskolen. Tidligere år har vi møtt stor velvilje 
for å få med oss funksjonærer. vi håper på den samme vel-
viljen i år. Uten frivillige voksne er det umulig å arrangere 
Torvall. derfor håper jeg foreldre/foresatte svarer positivt 
når foredrekontaktene fra de ulike lagene ringer og spør om 
hjelp denne dagen. sett av dagen allerede. Hver årsklasse får 
tildelt sine oppgaver.

Torvall-turneringen 8. mai

gjenvalg på roy vikre som leder
På årsmøtet 4. mars ble roy vikre gjenvalgt som leder 

av Torvastad idrettslag. Ny nestleder ble Helge Pederesen. 
Ny leder i Idrettsskolen jorunn Hagesæther er også nytt 
medlem i Hovedstyret, ellers ble det gjenvalg på de andre 
representantene i styret

Hovedstyret 2010 i Torvastad idrettslag: 
leder:    roy vikre
Nestleder:   Helge Pedersen
Medlem(fra bygg&anlegg): vidar vea
Medlem(fra fotballavd.):  anne storesund vågen
Medlem(fra fotballavd.):  Christen oftedal
Medlem(fra Idrettsskolen):  jorunn Hagesæther
Medlem(fra orienteringsavd.): einar vikingstad 
Medlem(fra friidrettsavd.): leiv Hole
sekretær:   ole førland

To høythengende utmerkelser til Hildegunn Hausken 
Hildegunn Hausken ble tildelt Torvastadkruset og 
Peder storesund’s idrettsfond på årsmøtet.  dette får 
hun for fantastisk innsats i idrettslaget de siste årene.  
dessverre var Hildegunn utenlands på ferie under 
årsmøte, så prisene fikk hun utdelt når hun kom hjem.
etter at hun avsluttet sin aktive idrettskarriere har 
hun i en årrekke vært engasjert som trener/leder i 
idrettslaget.  Hun har kontinuerlig vært trener både i 

idrettsskolen og friidrettsavdelingen. Hun har i tillegg sittet i styret for 
friidretten, noe som hun gjør fremdeles.  I tillegg er hun fortsatt trener 
i begge disse avdelingene, og fungerer i år som en trenerkoordinator 
for trenerne idrettsskolen. Hildegunn er en hyggelig person og dyktig 
trener, og hun skal ha sin store del av æren for at friidrettsavdelingen 
har vokst i antall aktive de siste årene.

Fire ledere/trenere fikk Peder Storesund’s idrettsfond
Idrettsfondet er en diplom og en gavesjekk som dette året var kr 5000,-  
I tillegg til Hildegunn fikk følgende Peder storesund’s idrettsfond. 

asTrId jeKTvIK: astrid er en person som «alltid» er å se på Håland. 
Hun har i mange år vært materialforvalter for idrettsskolen og for ung-
domsavdelingen. I tillegg til dette har hun vært, og er fremdeles lagle-
der for lag i idrettsskolen og nå i fotballavdelingen. Hun er også enga-
sjert i andre utvalg og komiteer i idrettslaget.  dette er en person som et 
idrettslag ikke kan klare seg uten.
 jorUNN HaGesÆTHer: Har selv hatt sin aktive karriere i idrettsla-
get. senere har hun vært trener i idrettsskolen i mange år, og deretter i 
fotballavdelingen. I perioder har hun trent flere lag samtidig. Hun er en 
person som alltid sier ja og er engasjert og positiv. Hun har sittet flere 
år i styret for idrettsskolen, og har i år tatt på seg ledervervet der. dette 
i tillegg til å være trener. Hun startet i sin tid opp med egen HC-gruppe, 
noe som viser at hun er en engasjert person i idrettslaget.  
alf arNe bjordal: alf arne er kommet med i idrettslaget de se-
nere årene. er styremedlem i fotballstyret, lagleder, og  i tillegg viser 
han engasjement og positivitet til å bidra i andre komiteer og utvalg i 
idrettslaget.stiller alltid villig opp ved dugnadsarbeid, og gir gjerne en 
hjelpende hånd på tvers av avdelingene.  

Løypene i Bjørgene 
 bygdautvalget jobber med å få lys langs Haugetraseen ferdig til 

høsten. Tippemidler til prosjektet vil dekke kostnadene til lys, men 
tippemidler kommer antagelig ikke før i 2014.

Haugaland Kraft har sagt seg villig til å forskuttere kostnadene, 
mot en kommunal garanti, og å få dekket rentekostnadene til tip-
pemidlene blir utbetalt. Torvastad idrettslag og Torvastad helselag 
har vært så velvillige å betale disse rentekostnadene fram til 2014 
for bygdautvalget. 

så derfor håper vi på lys til høsten, også på denne delen av løy-
pene i bjørgene.

friidrettens dag er prosjekt fra Norsk friidrett. Torva-
stad il vil også i år arrangere friidretten dag. forhåpentlig-
vis med like stor suksess som tidligere år. da har 130 unger 
stilt til start og fått prøve seg i forskjellige friidrettsøvelser. 
vi har i år kjøpt inn en del nytt «team athletic utstyr», og 
dersom værgudene er med oss håper vi å kunne ta i bruk en 

Friidrettens dag onsdag 28.04.2010 på Torvastad
del av dette ute. alle får hver 
sitt startnummer, som de får 
påført sine resultater fra den 
enkelte øvelse. Til slutt får 
alle en velfortjent medalje!!

Friidrettsgruppen
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Samlinger               om Guds ord

DØPTE:

21.02.	 Oscar	Roaldkvam	Kolnes

	 Even	Nordeide	Skjølingstad

28.02.	 Joakim	Espevoll	Rød

28.03.	 Marius	Akernes	Skogen

	 Lisa	Maria	Holmvik	Sollien

	 Casper-Emil	Mørk	Offerdahl

11.04.	 Theo	Grønnestad	Johanssen

	 Frida	Tvedt-Vedø

DØDE:

26.02.	 John	Roald	Karlsen	f.	1946	

02.03.	 Olav	Stange	f.	1919

14.03.	 Serine	Pedersen	f.	1924

20.03.	 Kari	Naa	Slaattelid	f.	1953

21.03.	 Hans	Magne	Knutsen	f.	1920

01.04.			 Sverre	Sørhus	f.	1922

gaver:
TorvasTad:

14.02. menighetsarbeidet 3114,00

17.02. misjonsselskapet   955,00

21.02. ny kirkestue 4441,00

28.02. normisjonen 2612,00

07.03. Torvastad KFUK/m 2809,50

14.03. salmekveld 7306,00

21.03. menighetsarbeidet 4095,50

23.03. Kn, Fasteaksjonen 41 673,50 

28.03.   Kirkens nødhjelp 4795,00

01.04. israelsmisjonen 2548,50

04.04. men.misj.pr. Japan 7328,50

05.04. Påskesangkveld 6591,00

FeØY BedehUs:

04.04. men.misj.pr. Japan   307,50

Notert
Ferie for prestene

arnfred lunde har ferie uke 27-31 og Geir styve har ferie uke 29-33. I ferien vil det 
som tidligere år bli fellesgudstjenester for menighetene avaldsnes, Norheim og Torva-
stad. Teologistudent sigurd andreas Widvey Haugen vil også ha tjeneste i Torvastad i 
sommer.  

avskjed med Tor Jostein viste
Tidligere sokneprest i Torvastad Tor jostein viste er død. flere fra Torvastad fulgte i 

begravelsen og overbrakte en hilsen fra menigheten. viste ble født på finnøy i 1938 og 
ble uteksaminert fra Menighetsfakultetet i 1967. Året etter begynte han som residerende 
kapellan i Hammerfest og kom til vennesla i 1973. I Torvastad var han i årene 1979-1988 
og dro deretter til Klepp. Mange husker hans stillfarende vesen i en turbulent tid for 
menigheten. de siste årene var preget av sykdom for viste, men mange fikk møte han 
og kona sigfrid da de deltok i 125 årsjubileet for Torvastad kirke i 2005. vi vil takke for 
mange års trofast tjeneste og sender våre hilsener til hans nærmeste familie. 

Fasteaksjonen
vi vil gratulere årets konfirmanter med et strålende resultat på årets fasteaksjon.  

sammen med foreldre, foresatte, diakoniutvalget og andre frivillige samlet de i år inn 
hele kroner 41673,50. vi må helt tilbake til 1994 og 1996 for å finne et bedre resultat.  
det er godt å tenke på at vi på denne måten får være med å hjelpe mange som har det 
vanskelig, og det var god stemning da diakoniutvalget tok imot bøssebærerne med godt 
bakverk, saft og kaffe. Takk skal dere ha alle sammen.

Bønnetjenesten
Torvastad menighet har i mange år hatt en bønnetjeneste.  Trofaste forbedere har 

bedt for mennesker og det som har skjer i bygda gjennom hele året.  ansatte, frivillige og 
konfirmanter er nevnt ved navn og bjørg areklett på kontoret passer på å oppdatere to 
bønnelister: en som går fra søndag til mandag og en som går fra den første til den siste 
i måneden.  dersom du vil være med på denne tjenesten kan du se etter listene i kirken 
eller du kan spørre etter dem på kontoret.  

nytt medlem i diakoniutvalget
vi har supplert diakoniutvalget med et nytt medlem og ønsker bodhild aase vel-

kommen. Hun har også vært med i denne sammenhengen tidligere og kjenner derfor 
godt til arbeidet fra før.

sommerKonserT i KirKen
 Årets sommerkonsert blir søndag 6.juni kl.20. det er tredje året denne blir arran-

gert. alle aktørene har tilknytning til bygda vår, og de vil synge og spille i ulike sjangre.
Mange av dem er svært unge, og konserten er derfor et tegn på at det vokser og gror 

med musikktalenter i blant oss. allsang skal det også bli, og kvelden avsluttes med kirke-
kaffe. Gratis inngang, men ikke utgang: det tas opp kollekt til ny kirkestue.

info: medlemskontingent til KFUK-KFUm
I år har Torvastad K/M delegert arbeidet med medlemskontingent til KM sentralt for 

alle voksne medlemmer.  dette letter arbeidet for hovedstyret og gir ungdomslaget gode 
inntekter. for ungdom og barn, tar vi inn kontingenten lokalt som før. for hver en som 
melder seg inn sentralt, får KM lokalt ca 200 kr. gjennom frifond-ordningen. vi oppfor-
drer alle til å melde seg inn som medlem i KM sentralt og dermed støtte oss økonomisk 
lokalt. Hilsen Hovedstyret i Torvastad KfUK-KfUM

hva skjer i Torvastad KFUK-KFUm?
5. juni  er det klart for avslutning av semesteret. sommer-

markedet, et av årets vakreste eventyr,  vil som i tidligere år ha 
et variert og spennende program for folk i alle aldre. det blir 
kassabilløp, kafè, blomstersalg, kust, grillmat, korsang, loddsalg 
og mye mer. Ta med deg slekta i alle aldre til en flott sommerdag 
på ungdomshuset.

23. juni blir det st.Hans feiring på vadøy som i tidligere år. 
det blir bål, grilling sang og kos for alle. Ta med familien til en 
felles st.Hans feiring.

Dag og dato Sted  Tid innhold        Prekentekst
     
Lørdag  24.04. Torvastad 16-18 Åpen kirke   
  Torvastad  good news revy. To forestillinger

søndag 25.04. Torvastad 11.00 høymesse. Lunde. dåp. sang av scala.      Joh 14, 1-11
     offer til menighetsarb.- Kirkeskyss  
  grendahuset 11.00 søndagsskole 
  hauge   19.00 misjonsmøte v/den indre sjømannsmisjon

Lørdag 01.05. Torvastad 12.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. styve og Lunde. 
     offer til Torvastad KFUK/m.     Luk 6, 31-35

søndag 02.05. Torvastad 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. styve og Lunde.  
     offer til Torvastad KFUK/m     Jes 1, 18-20

søndag 09.05. grendahuset 11.00 Fam.gudstj. styve. Tema: ”inkluderende fellesskap”       
     offer til menighetsfakultetet     matt 6, 6-13
  håland  11.00 misjonsmøte v/normisjonen

Torsdag 13.05. Torvastad 11.00 gudstjeneste. Lunde. nattverd. offer til Kr.musslimmisjon.
     -Kirkeskyss       apg. 1, 1-11

søndag 16.05. avaldsnes 11.00 Fellesgudstjeneste             Joh 17, 18-26
  nordbø  11.00 misjonsmøte v/misjonssambandet

mandag 17.05. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. Lunde. offer til misjonsselskapet  Joh 12, 35-36

Pinsedag 23.05. Torvastad 11.00 høytidsgudstjeneste. styve. dåp. offer til menighetsarbeidet.
     -Kirkeskyss       Joh 14, 15-21

2. pinsed 24.05. håland  11.00 misjonsmøte v/den indre sjømannsmisjon

søndag 30.05. Torvastad 11.00 høymesse. Lunde. nattverd. offer til de 4 diakoniinst.– Kirkesk. matt 28, 16-20
  grendahuset 11.00 søndagsskole
  avaldsnes       kveld Ungdomsgudstjeneste. Felles med Torvastad og norheim
  hauge  19.00 misjonsmøte v/normisjon

søndag 06.06. Torvastad 11.00 høymesse. styve. dåp. offer til norges K/m. – Kirkeskyss  Luk 12, 13-21
  Torvastad 20.00 sommerkonsert. offer til ny kirkestue.
  håland  18.00 misjonsmøte v/misjonsselskapet 

søndag 13.06. Torvastad 11.00 høymesse. styve. nattverd. offer til amathea. – Kirkeskyss  Luk 19, 1-10
  hauge  19.00 misjonsmøte v/misjonssambandet

søndag 20.06. Fransahagen 11.00 gudstjeneste. einar andreassen. samarb. med avaldsnes  Luk 15, 11-32

 
KIRKESKYSS: Torvastad menighet har en ordning med kirkeskyss som kanskje ikke er godt nok kjent. To biler starter 20 mi-
nutter før gudstjenestene begynner med retur like etter at de er slutt. Magnar Hausken, Gunnbjørg Kvalevåg og Gunnar areklett 
kjører fra litlasund rundt viken og Kjell Inge lunde, judith Taraldsvik og Harald Hausken kjører fra Gunnarshaug og nordover. 
Hvis du ønsker å benytte deg av dette tilbudet kan du ta kontakt med kontoret, sjåførene eller du kan stå klar når de kommer. skal du være med i kassabilløpet på årets sommermarked bør 

du begynne å bygge nå – og så venter hardtreningen!?
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet
4260 Torvastad

Fagert er landet du oss gav, 
Herre, vår Gud og vår Fader!

Fagert det stig av blåe hav,
soli ho sprett og ho glader, 

signar vårt land i nord og sud; 
såleis di åsyn lyser, Gud, 

over vårt Noreg i nåde.

Tekst: Anders Hovden   –   Foto: Marit Areklett

fader vår er vel 
ikke akkurat ”pen-
sum” i førskolealde-
ren. Men det bryr 
ikke emilie (5) seg 
om. første gang hun 
fikk høre bønnen, lik-
te hun den så godt at 
hun siden har forlangt 
å få høre den hver 
kveld. etter hvert har 
hun lært fader vår 
utenat, og hun hadde 
ingen vansker med 
å lede menigheten i 
yndlingsbønnen sin. 
emilie gjennomførte 
oppgaven med ro og 
verdighet. (KsT)

emiLie Ba 
Fader vÅr 
i KirKa

33302243927
 

Tallet ovenfor er ikke antall men-
nesker på jorda, heller ikke for-
muen til verdens rikeste mann. 
men tallet har mye med penger 
å gjøre, og mange i Torvastad 
bruker det. 

vil du være med og støtte menigheten i å 
skaffe midler til lønn til menighetspedagogen i 
Torvastad, så send et beløp til følgende bankgi-
rokontonummer og adresse:  

3330 22 43927
ny giv
Torvastad 4260.


