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JesUs Lever, graven BrasT
Jesus lever, graven brast! han sto opp med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever. graven brast, og Jesus lever!

Jeg har vunnet, Jesus vant. døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet!

(Johan Nordal Brun) 
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Olav Myrstad har tidligere 
vært menighetssekretær 
og menighetsprest på 
Torvastad.  
Han er nå regionkonsulent 
for Kirkens Nødhjelp, er gift 
med Inger og bosatt på 
Torvastad. 
Foto: haugesund.kirken.no

stor pengegave til Torvastad menighet
redaKTØrens
hJØrne

no livnar det i lundar, våren er 
på vei og vi ser stadig nye tegn. 

det blir lysere og varmere. Plutse-
lig kan man sitte i en hagekrok og 
kjenne sola varme. straks har vi en 
sein påskeferie for døra.

med våren vender skaperverket 
til liv igjen, og midt i dette er 

påskeunderet, at Jesus vendte død 
til liv for oss alle der på korset!

Påsken er høytiden over alle 
høytider for oss kristne. Likevel 

kommer den ofte i skyggen i for-
hold til jula, vertfall når det gjelder 
gudstjenestebesøk. hva med en tur 
i kirke eller fjellkapell i påska?

denne store gaven gjorde oss nysgjer-
rige på hvem giveren er. derfor besøkte 
Kjerkebla’ lederen av laget, aud Gunn-
bjørg Wold i heimen til foreldrene Gunn-
hild og Magne dale som lik datteren, bor 
på dale. 

Mor Gunnhild har 
vært medlem av Torva-
stad Husmorlag som det 
tidligere het, siden 1955 
og er fortsatt medlem. 
Hun har i mange år vært 
både nestleder og studi-
eleder og er nesten ustop-
pelig når det gjelder å 
tale varmt om Torvastad 
Kvinne- og familielag 
som tilhører Norges Kvin-
ne- og familieforbund. 
og nåværende leder, aud 
Gunnbjørg, lar henne 
snakke. Moren er lagsveteranen som da-
gen før intervjuet fylte 85 år, og da må hun 
få mest taletid! Men mor og datter supple-
rer hverandre, og innimellom slipper far 
Magne også til med sine minner. Han har 
hjulpet husmødrene opp gjennom årene 
med praktiske ting og deltatt på flere kurs 
beregnet på menn. Magne og Gunnhild 
er begge 85 år og har et ualminnelig godt 
minne, så begge er gull verdt for en lokal-
historiker.

Torvastad Husmorlag ble stiftet i 1949 
med ildsjelen Ida stange som lagets første 
leder. I sin storhetstid kunne Torvastad 
Husmorlag ha opptil 70 medlemmer.  det 
var et aktivt lag som arrangerte månedlige 
lagsmøter med både praktisk arbeid og 
foredrag om ulike emner. I tillegg ble det 
arrangert mange praktiske kurs, noen også 
for menn!

I 1971 startet laget opp med Karmøys 
barnehage nummer 2 i et ombygd bolig-
hus på vikingstad, rett sørvest for Ung-
domshuset. (sanitetsforeningens barne-
hage på avaldsnes var først ute.) 

omkring 1991 fikk Husmorlaget pus-
set opp den tidligere Gamleheimen som lå 
litt lenger oppe i bakken og fikk plass til 
to avdelinger til. På det meste hadde Hus-
morlaget ansvaret for 40 – 50 barn fordelt 
på tre avdelinger.

Husmorlaget hadde også 6-årsklubb 
på Hauge og Håland skoler. dette var i 

årene før 6-åringene fikk begynne i første 
klasse. også arbeidsstuer for skolebarn ble 
drevet i Husmorlagets regi.

I dag har Torvastad Kvinne- og fami-
lielag på langt nær så mange medlemmer 

som i storhetstiden på 50/60 tal-
let, men et par ganger i semes-
teret er det medlemsmøte på 
Torvastad Kulturhus. sammen 
med lagene i Kopervik og på vea 
arrangeres også fellesmøter og 
kurs.

Norges Kvinne- og famili-
eforbund ble stiftet i 1915 un-
der navnet Hjemmenes vels 
landsforbund og var den første 
husmororganisasjon i europa. 
I 1933 endret organisasjonen 
navn til Norges Husmorforbund 
som i 1997 fikk det navnet som 
brukes i dag. det er en tverrpo-

litisk organisasjon som prioriterer kvinne-
politikk, familiepolitikk, miljø- og forbru-
kerpolitikk og internasjonalt arbeid.

Torvastad Kvinne- og familielag tar 
også ansvar i nærmiljøet. Tidligere har 
laget gitt flere gaver til Torvastad kirke: 
To 7-armede lysestaker, Bibel til alteret, 2 
krystallvaser og støtte til innkjøp av dåps-
kanne. Mange ganger har laget sørget for 
blomsterpynting inne i kirken i forbin-
delse med konfirmasjoner. og nå sist en 
kjærkommen gave til finansieringen av 
det nye flygelet. Kr. 25 000 vitner om stor 
kjærlighet til den lokale kirka. aud Gunn-
bjørg slutter av denne samtalen med en 
hilsen fra styret i lokallaget som håper og 
tror at flygelet vil bli til glede for alle som 
kommer til kirka ved ulike anledninger. 
og det har vist seg å stemme i den korte 
tiden flygelet har vært i bruk. Takk for ga-
ven! 

gma

en gladnyhet nådde nylig flygelkomitéen: styret i Torvastad 
Kvinne- og Familelag hadde enstemmig bevilget kr. 25 000 
til det nye flygelet i Torvastad kirke.

gunnhild dale, lagsve-
teran (Foto: gma)

Torvastad Ungdomskorps

I forrige utgave av Kjerkebla› skrev vi 
om Håkon areklett i forbindelse med at 
han fikk Kongens fortjenestemedalje. Hå-
kon ønsker å korrigere følgende:

det var Ungdomslagets styre som satte 
i gang Torvastad Ungdomskorps og det 
hadde sin første øvelse 28. februar 1966. 
det var Knut Christiansen som var korp-
sets første dirigent. 

gubben noah var i følge urhistorien i første mosebok ikke mindre 
enn 600 år gammel da storflommen kom over jorden. Katastrofen 
var varslet, utsiktene var elendige og bergingsaksjonen med den 
enorme arken mildt sagt naiv; - kanskje også for noah selv, den 
gamle hadde nok god grunn til å være både trøtt og resignert. 

Men Noah lot ikke resignasjon eller hånlige flir definere virke-
ligheten. Han konsentrerte seg om Guds oppdrag og løfte.  

etter katastrofen er alt livet i arken innestengt i nær et halvt 
år med vann på alle kanter, uten at Noah mister roen eller troen.  
Til slutt går arken på grunn, men fortsatt er det bare vann overalt.  
etter nye 40 dager åpner Noah ei luke, slipper ut en ravn og så ei 
due, men de finner ennå ikke tørt land.  det går enda syv dager 
før Noah slipper dua ut igjen, mot kvelden kommer den tilbake 
med et friskt oljeblad i nebbet.  Bergingsaksjonen er fullført, livet 
kan starte på nytt.  

fra denne bibelhistorien har Kirkens Nødhjelp hentet sin logo; 
- den ukuelige Noah som enda en gang slipper dua ut.  I møte 
med vår tids katastrofer trenger vi Noahs trassige håp:  Bildene 
fra Japan etter katastrofen 11.mars oppleves lammende; hvordan 
kan noen leve videre der.  den globale uretten er grotesk; mer 
enn 2000 millioner mennesker lever for mindre enn to dollar om 
dagen, det er like mye som hver ku i eU får i subsidier hver dag…

det er mange grunner til å bli trøtt og resignert, eller kanskje 
velge en litt overbærende distanse til det som skjer.  Men det er 
fortsatt det trassige håpet som er på lag med framtida.  vi kan som 
Noah velge å la Guds oppdrag og løfte definere vår virkelighet.

Ta godt imot bøssebærerne i Kirkens nød-
hjelps fasteaksjon 12.april!

FLere FLYgeL-gaver:

sr- bank 1 og skudenes og aakra 
sparebank har også gitt kr 25.000,- 
hver til nytt flygel i Torvastad kirke
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musisk på stabburet
hvis du hører vakre toner når du går forbi «stabbursgården» på Torvastad, er det sannsyn-
ligvis ikke radioen som står på. For de som bor der,  goos Ten napel og hans kone alie ham-
berg, er begge profesjonelle musikere. Kjerkebla får komme på besøk en lørdags ettermid-
dag og får høre litt om bakgrunnen for at familien, opprinnelig fra nederland, nå har bosatt 
seg på Torvastad. 

det hele begynte med at de to unge or-
ganistene strevde med å klare seg i Neder-
land med fire små gutter. Økonomisk var 
det nok ingen fordel å utdanne seg som 
organist. det var et hardt og usikkert liv.

–vi tenkte på flere løsninger, og jeg be-
gynte faktisk på en omskoleringsprosess, 
sier alie. Men, gjennom et orgeltidsskrift 
får de vite at det er ledige organiststillinger 
i Norge. Bedre betalt også. etter mye fram 
og tilbake, bestemmer paret seg for å flytte 
til Norge og suldal.

–vi kom til sand i 1994 der Goos had-
de fått organistjobb. vi kunne ikke ett ord 
norsk! Norskkurs ble lovet, men i starten 
var det musikkelever som ble innfallspor-
ten til det nye språket. etterhvert kom det 
også flyktninger til sand. da fikk vi lære 
mer systematisk, sier de. Men, ennå snak-
ker vi vår egen «dialekt», ler Goos som 
fant ut at det var lurest for ham å snakke 
bokmål. 

etter mange gode år i suldal, og for-
resten ett barn rikere, fikk Goos Ten Napel 
jobb i avaldsnes kirke. alie ble igjen i sul-
dal som distriktsmusiker og musikklærer 
og det ble reising til og fra. da kantorstil-
lingen i vår frelsers kirke i Haugesund så 
ble utlyst, var det Goos som fikk jobben. 
Nå ville hele familien flytte til vårt distrikt. 

–Hvordan i all verden havnet dere på 
Torvastad og på den karakteristiske stab-
bursgården, lurer vi?

–vi kjørte mye rundt i distriktet her og 
kikket, sier alie. vi likte godt landskapet 
her. det var på en måte kjent. –og vi ville 
ha god plass, hage og kort vei til byen, sup-
plerer Goos. Nå er det bare tre av de fem 
sønnene som bor hjemme, men med flere 
og store instrumenter trengte de plass. 
den gamle låven er ombygget til musikk-
rom der både mor, far og barn kan øve på 
sine instrumenter. alie kjører ennå til sul-
dal for å undervise, men har også fått opp-
drag på steinerskolen og i Kulturskolen i 
Haugesund.

–Når påsken nå står for døren, hvilke 
tradisjoner har dere i Nederland i forbin-
delse med høytiden?

–I hjemlandet er det de store pasjons-
verkene som dominerer, sier Goos. Mat-
teuspasjonen, Johannespasjonen – store 

oppførelser og mye 
folk i kirker og 
konserthus. I Ned-
erland har vi ingen 
statskirke og folk 
er enten «kirkelige» 
eller så har de rett 
og slett ingen til-
knytning til kirken. 
Påskeferien er også 
blitt innskrenket til 
kun å være selve på-
skehelgen og 2. på-
skedag. Men de har 
sin «krokusferie» 
i karnevalstiden 
og maiferie i første 
uken av mai.

alie ler og ten-
ker på den første 
påsken de skulle 
feire i Norge. –det 
var tradisjon fra 
hjemlandet å kjøpe 
nye klær til hele fa-
milien til påske. vi 
reiste til stavanger 
onsdag formiddag 
i den stille uke. vi 
forsto ingenting da butikkene 
stengte klokka tolv. og neste 
dag var det stengt, og neste... 
Nå har de for lengst lært seg 
at her i landet passer vi på å 
handle i god tid før skjærtors-
dag!

–Norsk musikk dere liker 
godt i forbindelse med påsken? 

–Påskemorgen slukker sor-
gen, er min favoritt, sier Goos. 
–No livnar det i lundar, er fin, 
mener alie og Dine hender 
er fulle av blomster. om ikke 
lenge vil nok «stabburshagen» 
også bli full av blomster. de li-
ker å stelle med hage og blomster 
de nye torvastadbuene. 

alie og Goos er faktisk ikke de første 
organistene bosatt akkurat her. Thomas 
stange var organist i Torvastad i mange 
år. første påskedag 1970 satt han på orgel-
krakken for siste gang. om vi får se alie 

og Goos på samme orgelkrakk en gang i 
blant, er vel sannsynlig. I alle fall har de 
ikke lange veien å gå! 

Tekst aMØ
fotos rØ

Konfirmanter Torvastad 2010-2011 
Fornavn og evt. mellomnavn Etternavn Konfirmasjonsdag
amalie Wegner Bjørntvedt lørdag 30/4 12.00
viktoria dahl-larsen lørdag 30/4 12.00
Torleiv Wegner Grønningen aa lørdag 30/4 12.00
Katarina vikse Meling lørdag 30/4 12.00
Karen Malene Munthe lørdag 30/4 12.00
Jonas Hagesæther røthe lørdag 30/4 12.00
Idunn storesund lørdag 30/4 12.00
Mathilde digernes Hartvigsen lørdag 30/4 12.00
silje storesund andersen lørdag 30/4 12.00
andrea vihovde Bentsen lørdag 30/4 12.00
daniel Gloppen andersen lørdag 30/4 12.00
Marianne Berthelsen lørdag 30/4 12.00
arne Bjordal lørdag 30/4 12.00
leif Michael Nærø Mortveit lørdag 30/4 12.00
Julie Holberg ragnvaldjord lørdag 30/4 12.00
Mats Åsen severinsen lørdag 30/4 12.00
Jonas syvertsen eide lørdag 30/4 12.00
Thomas vikshåland søndag 1/5 11.00
Morten Wee Hollund lørdag 30/4 12.00
Julie Hamre austigard lørdag 30/4 12.00
Torbjørn ebne sørvik søndag 1/5 11.00
runar Tveitane larsen søndag 1/5 11.00
Maren vestre søndag 1/5 11.00
Thomas Øritsland sandhåland søndag 1/5 11.00
solveig Birta Bøgesvang søndag 1/5 11.00
Håkon Munthe sakseide søndag 1/5 11.00
lene sjo viken søndag 1/5 11.00
Nina Bentsen søndag 1/5 11.00
Kåre andré skrunes ellingsen søndag 1/5 11.00
rolf erling Hagen søndag 1/5 11.00
Gry Johnsen søndag 1/5 11.00
Michael aninon Jørgensen søndag 1/5 11.00
Miriam lie løften søndag 1/5 11.00
Karoline-Marie Baartvedt storesund søndag 1/5 11.00

Konfirmantåret går mot slutten, og 
det er kjekt å høre at konfirmantene 
har hatt en fin tid. vi har fått lov til å 
ta med noe en av fjorårskonfirman-
tene skrev på bloggen sin i fjor:

Konfirmant året er snart over... er du konfirmant 
i år? det er jeg. og nå har snart dette konfirmant året 
tatt slutt. Jeg skal nemlig konfirmere meg 2. mai som 
er på den søndagen som ikke kommer nå men neste 
der igjen. Hahaha, hvis du forstod den forklaringen er 
du god!

suuuger til å forklare. Men tilbake til konfirmant 
året! det er som sagt snart slutt.. fra min side er det 
veldig dumt! Herligheten så gøy det har vært. alle mø-
tene, alle turene, alle stundene alle konfirmantene har 
hatt i lag er bare helt fantastiske! På møtene har vi fak-
tisk lært noe, hatt det gøy!, spilt fotball og kanonball 
og slik. 

Jeg har faktisk lært veldig mye nyttig om kristen-
dommen og det å være kristen, og nå er jeg faktisk 
stolt av å kalle meg en kristen. Jeg har fått en tro! som 
jeg alltid vil komme til å ha! Jeg er faktisk overbevist 
om at det finnes en der oppe. 

På turene har vi hatt det gøy, vi har vært på ski 
weekend, vi har vært på olalia også har vi vært på konf 
action. alle lederene er også veldig kjekke, og det er 
takket være dem jeg har lært noe! de er kjempeflinke, 
og hadde ikke det vært for de hadde ikke konfirmant 
året vært det samme. Uansett, så kommer jeg hvert-
fall til å savne gruppa mi noe sinnsykt. Gruppa mi er 
akkurat som den gamle barneskole klassen. samme 
folkene, bare to utenom. og nå i dette året så har jo 
vi vært sammen hver annen torsdag. Helt fantastisk 
gruppe! Jeg kommer til å savne gruppen veldiiiig mye! 
vi har vært sammen på alle turene også! vi har vært 
et lag, vi har samarbeidet. og klart det veldig bra spør 
du meg! <3  Jeg har laget en video, med bilder fra alle 
turene. Men konfirmantåret mangler fortsatt noe. en 
konfirmantfest! den skal feires på torsdag. Gleder 
meg! også skal vi ta bildet også er selve dagen. Kribler 
i magen, Gleder meg sånn! dette er et år jeg kommer 
til å huske til jeg dør.  <3 Bare så dumt at det nesten 
er slutt nå! 

anna osnes Johannesen

Konfirmantblogg

Flere til gudstjeneste
etter nedgangen i prøve- og reformperioden er det er gledelig 

at antallet gudstjenestedeltakere i Torvastad nå viser en betydelig 
oppgang sammenlignet med fjoråret.  På grendahuset har gjen-
nomsnittstallet på deltakere økt fra 100 til 117. Her har nysatsin-
gen show it utvilsomt bidratt til økt oppslutning. også i kirken er 
det flere som går til gudstjeneste.  Gjennomsnittstallet her økte fra 
124 til 145. Noe av denne oppgangen kan forklares med at skole-
gudstjenesten med Bø ungdomsskole før jul nå er lagt til Torvastad 
annethvert år. vi har også tro på at økt deltakelse av unge og gamle 
skaper engasjement, og tilbakemeldingene fra besøkende fra andre 
menigheter er tydelige: Her var det godt å være.  Ikke minst legger 
de merke til den gode sangen. vi får håpe at den gode trenden fort-
setter og ønsker både vante og uvante kirkegjengere velkommen til 
menighetens gudstjenester.

Foto: Privat
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Familien Pedersen:

– Hvilke planer har dere for påsken?
– Blir en tur til sauda for å stå litt sla-

låm, gå på ski i fjellet og besøke familie.
– Har dere noen spesielle påsketradisjo-
ner?

– vi pleier å dra til sauda eller går en 
del turer i nærområdet på Torvastad. På-
skeegg og påskefrokost med venner.

– Pleier dere å gå i kirken (eller delta 
på andre kristne møter) i påsken?

– Nei. Har ikke tradisjoner for det.
– Hva er det beste med påsken?

– familietid. våren er på vei. lysere 
kvelder og mere utetid.

Bjørn andre Widvey
– Hvilke planer har du for påsken?

– Jeg skal i en barnedåp og så skal jeg tilbringe resten av pås-
ken sammen med gode venner.
– Har du noen spesielle påsketradisjoner?

– Når min farfar levde tok vi alltid båten ut til en av holmene 
i Haugavågen og kokte påskeegg, det er et veldig fint minne for 
meg som en påsketradisjon.

– Pleier du å gå i kirken (eller delta på andre kristne mø-
ter) i påsken?

– Jeg er ikke med-
lem av statskirken eller 
noen andre religiøse 
organisasjoner, så jeg 
bruker ikke kirken i 
påsken.
– Hva er det 
b e s t e 
m e d 
påsken?

– det beste med 
påsken er at det går mot 
vår og at venner og fa-
milie har fri og vi kan 
være sammen

gerd Blom vikingstad
– Hvilke planer har du for påsken?

– Blir vel heime for det meste. oddvar og jeg tar kanskje en dagstur for å besøke barn 
og barnebarn
– Har du/dere noen spesielle påsketradisjoner?

– da de fem guttene våre var små, laget vi til fem ”reir” der det lå et malt påskeegg og 
litt snop. Påskemorgen gjømte vi dette, og så måtte guttene prøve å finne hvert sitt ”reir”.

– I dag har vi ingen spesielle påsketradisjoner.
– Pleier dere å gå i kirken (eller delta på andre kristne møter) i påsken?

– Å, ja! det hører til det å feire påske.
– Hva er det beste med påsken?

– det er å oppleve påskebudskapet slik det blir forkynt på palmesøndag, skjærtors-
dag, langfredag og påskedag! da vi fikk oppleve Pasjonsspillet i den tyske byen ober-
ammergau i år 2000, ble påskebudskapet levende på en slik måte at vi aldri glømmer det. 
Ikke minst oppstandelsesscenen der Jesus kommer til syne omkranset av et intenst hvitt 
lys. det sitter godt fast i minnet!

– og så er påsken også en fin tid for familiebesøk!

5 PÅ gaTa/vidda:

hva er påske for deg?

morten andreas areklett:
– Hvilke planer har du for påsken? 

– skal på ferie/turné til Usa med voice of 
Joy, andre påsken på rad :)
– Har du noen spesielle påsketradisjoner?

– Ingen spesielle påsketradisjoner, men 
forsøker å få noen dager på ski dersom jeg er 

hjemme.
– Pleier du å gå i kirken (eller delta 

på andre kristne møter) i påsken?
– Pleier å gå i kirken.
– Hva er det beste med påsken?

– Påskebudskapet - at Jesus 
gav sitt liv for oss. og være 

med venner og familie.

helge og Linette Pedersen med barna helene og mikala.

Jan hedges:
– Hvilke planer har du for påsken?

– skal nok til fjells noen dager for å 
stå på ski, men ellers har jeg ingen andre 
planer.
– Har du noen spesielle påsketradisjo-
ner?

– Nei, ingen tradisjoner her i hus.
– Pleier du å gå i kirken (eller delta på 
andre kristne møter) i påsken?

– Nei det pleier vi heller ikke gjøre, 
men jeg tror det er klubbkveld en dag i 
påsken og der skal jeg.
– Hva er det beste med påsken?

– det beste med påsken må være å 
kunne slappe av og lade opp til eksame-
nene som nærmer seg.
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Å salige stund uten like

Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu! 
Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? 
Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå. 
Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så, 
Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. 
Tenk, jeg som er ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, å, kunne jeg synge det ut!
Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud.

Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun.
Så fikk du den levende møte, å salige, salige stund! 

(halmrast) 

anita grønningen er aktiv innen 
Torvastad menighet. hun dirigerer 
barnekoret shalom og har tidligere 
dirigert Korus, koret for de eldre barna. 
anita er en dyktig sanger som gleder 
mange med sin sang, blant annet i kirka. 
For tiden er hun også med i Torvastad 
menighetsråd.

Foto: JLn

anita grønningen:
det er mange flotte påskesalmer å vel-

ge mellom i salmeboka, men jeg er mest 
glad i er ”Å salige stund uten like”.  Teksten 
i salmen uttrykker så tydelig det jeg selv 
kjenner på i forhold til påskebudskapet, 
nemlig en enorm glede og takknemlighet 
over at Jesus har seiret over døden! Jesus 
vant oss evig liv ved at han døde og stod 
opp igjen! Å kunne leve i den vissheten er 
min definisjon av salighet! 

 videre i teksten kommer en ydmyk-
het til uttrykk over å få lov til å være en av 
dem som kan få bringe denne fantastiske 
nyheten ut til andre mennesker.  denne 
teksten treffer også meg. det er ikke all-
tid like lett å være frimodig i det å skulle 
formidle det glade budskap. Jeg føler meg 
så full av menneskelige svakheter, og liten 
oppi det hele. Men det er jo ikke meg det 
kommer an på! det er jo Jesus! det er der 
frimodigheten ligger! Jeg skal få peke bort 
fra meg selv – jeg skal få peke på Jesu liv og 
frelsesverk! ”Mer kunne ei engler begjære 
enn gå med så salig et bud!”

Jeg synes også at melodien på denne 
salmen er svært vakker. den er med på 
å understreke teksten på en helt spesiell 
måte. Tekst og melodi passer som hånd 
i hanske her. Både den ydmyke delen og 
den seierrike og takknemlige delen. 

Hver 1. påskedag starter jeg dagen med 
å nynne denne sangen for meg selv. og når 
vi synger salmen i kirken – ja, da føler jeg 
meg salig! God påske!

 

harald hausken:
harald hausken bor i hauskevågen. han har 
sunget i Torvastad mannskor i mer enn 60 år. 
i sine yngre år var han også aktiv i Torvastad 
idrettslag der han spilte både på juniorlag 
og a-lag. han deltok også på Karmøylaget. 
harald har mange gode minner fra både 
idrettslaget og mannskoret, men en påske-
gudstjeneste står sterkt i minnet:

– eg ser for meg en påskegudstjeneste tidlig i 50-åra. Me satt ein 
flokk ungdommer framme i kirka. Klokkeren leste inngangsbønna: 
Herre, jeg er kommet inn i ditt hellige hus. sokneprest vaula stod fram-
me ved alteret. Thomas stange satt ved orgelet, og menigheten stemte i 
med påskesalmen ”Påskemorgen slukker sorgen.” det var sterke følelser. 
eg følte eg stod på hellig grunn!

– det fins mange gode og fine påskesalmer, men på grunn av det 
som eg har fortalt, vil eg velge ”Påskemorgen slukker sorgen” som min 
salme. Me som gjekk i Ungdomslaget, var enige om å treffes i kirka. 
vaula var jo vår prest. Han lærte oss å bli glad i gudstjenesten.

Påskemorgen slukker sorgen (Grundtvig)
Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. 
Den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid. 
Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen er oppstanden, er oppstanden i morgengry!
Helvede greder, himlen seg gleder, himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden, er oppstanden i morgengry!

Sangen toner, vår forsoner, vår forsoner til evig pris;
Han ville bløde for oss å møte, for oss å møte i paradis.
Sangen toner, vår forsoner, vår forsoner til evig pris.

«som den gylne sol frembryter  
gjennom den kullsorte sky,  
og sin stråleglans utskyter,  
så at natt og mulm må fly.

så min Jesus av sin grav  
og det dype dødens hav,  
oppstod ærefull av døde  

imot påskemorgenrøde.»

Første verset av Knut Christiansens påskesalme

Knut Christiansen:
Knut har gjennom mange år satt sitt preg på det mu-
sikalske liv i bygda, både som akkompagnatør i ulike 
sammenhenger og dirigent. han akkompagnerte i ung 
alder Torvastad Jentekor og sin far, arne Christiansen, 
som var en skattet solist. sammen gav de senere ut 
et par sangkassetter. Knut har dirigert både Torvastad 
mannskor og Torvastad musikkor. For tiden er han 
leder av grendahusutvalget.

Jeg har mange gode minner om mine besteforeldre. 
Min farmor bodde de siste årene hun levde på gamle-
hjemmet. vi var ofte og besøkte henne der, pratet og sang, 
og før vi gikk, leste gjerne pappa et stykke fra Bibelen el-
ler ei andaktsbok. Helt til slutt ba alltid bestemor ei bønn 
som er siste verset av en påskesalme av den danske forfat-
teren Thomas Kingo: ”Takk for all din fødsels glede, takk 
for alt ditt guddomsord, takk for dåpens hellig væte, takk 
for nåden på ditt bord! Takk for dødens bitre ve, takk for 
din oppstandelse, takk for himlen du har inne, der skal 
jeg deg se og finne.”

 Hun var trygg i sin tro, for hun visste hvem som var 
hennes frelser både i liv og død. salmen heter: ”som den 
gyldne sol frembryter” og gir gjennom 7 vers uttrykk for 
hva den oppstandne Jesus Kristus betyr, gjennom alle li-
vets hendelser, for den som tror på Ham. 

min PÅsKesaLme
i julenummeret fikk noen torvastadbuer dele sin julesang med bladets lesere. i dette num-
meret vil noen andre fortelle om en påskesang som de er glade i.

Tekst og foto: gma

smarT-handeL as   
smarT marine as
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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
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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

miLK WeeKend TiL FredTUn
du tror kanskje det handler 
om meLK, det gjør det nok 
ikke. miLK står for minileder-
kurs, og er et tilbud menighe-
ten gir noen av ungdomme-
ne etter endt konfirmasjon.

UNGE LEDERE
Milk er et lederkurstilbud som  går 

spesielt ut til ungdommer som er aktive i 
ungdomsarbeidet i menigheten, eller som 
har ønske om å engasjere seg. På MIlK 
blir det undervist i alt fra styrearbeid til 
lederarbeid. Milk har flere samlinger og 
en weekend som en del av kursopplegget. 
Helgen 5.-6. februar var det MIlKWeeK-
eNd til fredtun leirsted. fredtun er et 
fantastisk sted, med mye fin natur og gode 
lokaler til leirvirksomhet. På weekend fikk 
ungdommene prøve seg på planlegging av 
weekend, de måtte selv planlegge alt fra 
mat til litt underholdning/aktiviteter. 

GUDSTJENESTE, SMUGLING OG 
MAFIA

det var også undervisning på week-
end, som handlet om menigheten, Kristi 
legeme og at vi alle er viktige deler på den-
ne kroppen (se bildet). videre var det et 
gudstjenesteverksted og til slutt på søndag 
en kort gudstjeneste i fredtun kapell. På 
weekender er det også viktig å gjøre plass 
til kos og sosialt samvær, og intet unntak 
på milk-weekend. sent lørdag kveld ble 
alle med ut for å leke «smugleren» i stum-
mende kveldsmørke, og det ble spilt uttal-
lige omganger med kortspillet/strategis-
pillet «mafia».

eIv

Fra venstre: Cecilie Lillebotn, inger marie vik, malin Kvalevåg og amalie grønningen 
koste seg på miLK-Weekend. 

her har miLKerne skrevet sitt navn på legemet. noen var  en fot og andre 
var en arm, men alle er vi like viktige i menighetsarbeidet. 

Takk til alle som skaper nY giv 
for barn og unge i Torvastad 
ved å sende gave 
til bankgironummer
3330 22 43927.

i fjor passerte vi kr. 200.000!

Bli med! 
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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

Framhaldsskulen  
Torvastad framhaldsskule var et til-

bud etter folkeskolen. Sammen med læ-
rerne Jon Munthe og Margrethe Stange 
underviste skolestyrer Reidar Gjerdevik 
50 elever vinteren 1961. Det var det stør-
ste elevtall i de 12 årene skolen hadde 
eksistert. 

På avslutningsfesten etter at sko-
leåret var slutt 15. april, møtte foreldre, 
lærere og skolestyret fram. Elevene im-
ponerte med en utstilling som viste mye 
fint håndarbeid og sløyd. Lærer Ingvald 
Rosseland fra Utgarden holdt festtalen. 
”Elevane gav os ein gild festkveld med 
sketsjar, opplesing, song og musikk.” 
Litt av hvert:   

• Unge hjems-kveldene som soknerå-
det arrangerte i begynnelsen av året, fikk 
god respons. ”Folk tykte vel om emnene 
og foredragene. Frammøtet auka frå ca. 
50 første kvelden til ca. 80.”

• Hver lørdag var det ungdomsmøte 
på Ungdomshuset. Noen tema og ta-
lere våren 1961: Lærer Birger Kjetland: 
”Lars Skrefsrud”. Sokneprest Saanum: 
”Frå barnetru til vaksentru”. Sokneprest 
Areklett: ”Det 8. budet”. Bestyrer Hans 
Magnussen ”Nei takk til glaset” (Om 

fråhald). Lærar Bjarne 
Espeset talte på foreldre-
festen: ”Vanens makt”. 
Sekr. Bornhorst: ”Kris-
tent ansvar”. Skolestyrar 
Myksvoll: ”Sann kristen 
– sant menneske.” En av 
kveldene var det film-
kveld med filmen ”Den 
store trusselen”. 

• Ved noen gudstje-
nester talte representanter for frivillige 
kristelige organisasjoner i forbindelser 
med større arrangementer i bygda. Vin-
teren 1961 deltok Sigvart Riiser, redak-
tør av Norsk Misjonstidende, Fredrik 
Wisløff, formann i Landsindremisjonen 
og Møller Jonassen, sekretær i Muham-
medanermisjonen. 

• Nødhjelpsarbeid har alltid vært 
sentralt for kirken. I 1961 var det Kongo 
som kalte på hjelp. En søndag i januar 
kom det inn hele 1771 kroner.  Det til-
svarer ca. 19870 kroner i dag! 

• I aprilnummeret sto et dikt, like 
aktuelt i dag:  Døm skånsomt andre – 
strengere deg selv – men aldri noen du 
fordømme. Husk livet er en såre stridig 
elv og ikke alle like godt kan svømme.

Bjørgene gruppa i Torva-
stad bygdautvalg  har i flere år 
arbeidet med å få lys langs tur-
vegen fra krysset Hauge skole/
Gunnarshaugvegen og inn til 
eksisterende lysløype i Bjørgene.

Nå i februar 2011 ble klart at 
vi kan gå igang med å få satt opp 
lys. Torvastad helselag og Tor-
vastad idrettslag gir et rentefritt 
lån på halvparten hver. det lig-
ger an til at det blir utbetalt tip-
pemidler for tilbakebetaling til 
helselaget og idrettslaget i 2015.

det er  Haugaland kraft som 
skal sette opp lysmaster med 
luftledninger. Turvegen er en 
viktig skoleveg  og gang/syk-
kelveg forbindelse til Torvastad 
idrettssenter, kulturhus/ung-
domshus ... vi ser derfor fram til 
at lys er satt opp til skolestarten i 
august 2011.

endelig lys på turvegen fra 
hauge til Bjørgene.

de første årene hadde 
bladet få annonser. i hele 
1961 var det bare en, veas 
bakeri & konditori. Bedrif-
ten støttet bladet i flere år 
med mange annonser.
annonsene minner oss om 
at bygda har endret seg 
stort. i dag er veas bakeri & 
konditori ukjent for mange 
torvastadbuer, likeså de 

mange kolonialbutikkene.
adolf vea startet allerede i 1939 bakeriet 
i salhus, et sentralt knutepunkt i bygda. 
det gikk ferge over sundet til norheim 
ikke langt fra utsalget. i 1941 innstilte 
han driften på grunn av mangel på rå-
stoff. etter krigen startet han opp igjen 
i 1946. med unntak av Usa-opphold 
årene 1952-1954, fortsatte han fram til 
1980. 
Før konfirmasjonen i 1960 spesifiserte 
han utvalget. Bare oppregninga gir oss 
lyst på en smak: ”Kransekaker, marsi-
pankaker, fløtekaker, marengsterter, 
dronningkaker, oppsatt is, skjell – ringer 
– julebrød m.m.” 
sønnen reidar startet bakeri i odda og 
senere i spania. det var ikke få som gle-
det seg over ”det norske bakeri” i albir. 

Peder storesund idrettsfond
På årsmøtet i Torvastad idrettslag 

28.februar ble Peder storesund idrettsfond 
2011 delt ut til Hanne steinstø. fondet var 
dette året på kr 7500,-

Hanne har 
vært aktiv i frii-
drettsgruppen 
over mange år. 
Hun møter tro-
fast opp på de 2 
faste fellestre-
ningene pr.uke. 
I tillegg gjen-
nomfører hun 
egentrening 4 
ganger pr. uke.  
resultatene vi-

ser en positiv utvikling med personlige re-
korder siste sesong.  I 2010 kvalifiserte hun 
seg til jr. NM både på 1500m og 3000m 
med tidene  5,01 og 10,52. Hun stilte til 
start på 3000m og kom i mål rett bak sin  
personlige rekord.  I tillegg har hun vun-
net/være høyt oppe på resultatlistene i 
flere lokale mosjonsløp som Hydro rundt, 
djupadalten, aibelsprinten etc.  dette er 
kjekt for Hanne, men hun markedsfører 
også Torvastad il på en god måte.  vi tror 
ellers Hanne har muligheter til å senke sine 
personlige rekorder i løpet av kommende 
sesong……… Hanne skal på treningsleir 
til Portugal med Haugesund i.l. i perioden 
5.-16.mars 2011. I tillegg er Hanne med i 
styret i friidrettsavdelingen, og er positiv 
for de yngre i friidrettsavdelingen  med sin 
store treningsvilje.  

alle foresatte til barn i idretts-
skolen. vi ønsker dere med.

vi har mange aktive barn i idrettssko-
len i Torvastad idrettslag. dette er unger 
som kommer på trening hver uke, og får 
delta på ulike aktiviteter og øvelser. vårt 
hovedmål er å oppmuntre og inspirere un-
ger til å være i fysisk aktivitet. 

for å få til dette trenger vi hjelp av dere 
foresatte.  

det er mange ulike oppgaver rundt et 
lag. vi trenger trenere, lagledere og forel-
drekontakter. Trenerens oppgave er å ha 
ansvar for treningen og eventuelt kamp. 
lagleder er en mer administrativ oppgave, 
og skal i samarbeid med trener drifte laget. 
(informasjon til foresatte etc) foreldre-
kontakt er den personen som vi fra styret 
forholder oss til når vi må be om tjenester 
fra de foresatte. det være seg kakebaking, 
oppgaver på Torvallturneringen o.l. vi kan 
godt ha to stykker som deler på et verv, det 
hadde vært ypperlig å ha 3-5 voksne rundt 
hver gruppe i Idrettskolen.

Ønsker du å være mer aktiv med rundt 
laget til din datter eller sønn så ikke nøl 
med å ta kontakt. Mange tenker kanskje 
at de har gjort sitt, men dette handler ikke 
om hva andre gjør eller ikke gjør. dette 
er din unike mulighet til å følge opp dine 
egne barn i deres aktive fritid. det er også 
en flott anledning til å bli med i et felles-
skap, og til å bli kjent med mange hygge-
lige folk i bygda vår.  

Jorunn Hagesæther, leder idrettskolen

Torvall-turneringen 7 mai
Torvall-turneringen er blitt et stort og 

populært arrangement, som det snakkes 
om langt utover bygdegrensa vår. de siste 
årene har over 60 lag deltatt denne dagen. 
alle deltakerne er med på 4 friidrettsøvel-
ser, orientering og en fotballkamp. da er 
det stor aktivitet på idrettssenteret. 

vi må denne dagen be om hjelp fra de 
fleste foreldre/foresatte til barna i idretts-
skolen. Tidligere år har vi møtt stor velvilje 
for å få med oss funksjonærer. vi håper på 
den samme velviljen 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 da-
gen. sett av dagen allerede. Hver årsklasse 
får tildelt sine oppgaver.

det koster å drive Torvastad idrettssenter
Torvastad Idrettssenter består i dag av 2 grasbaner, 2 kunstgrasbaner, ballbinge, 

friidrettsstadion, tennisbane og basketballbane. I tillegg har vi to klubbhus, tribu-
neanlegg med lager og salgskiosker. I dag er arealet på ca 55mål, så det er et stort området vi har ansvar for. Mesteparten av området 
er kommunens eiendom, men Torvastad idrettslag har fått disposisjonsretten til eiendommen.  vel 11 mål er idrettslagets eiendom. 

Idrettslaget har inngått en avtale med Karmøy kommune for å drifte Torvastad idrettssenter. denne driftsavtalen henger sammen 
med avtalen mellom idrettslaget og kommunen om å ha en ansatt daglig leder. Kommunen tar seg av gjødsling og klipping av de to 
grasbanene, resten av vedlikehold og drift må vi gjøre.  

Torvastad idrettslag er så heldige å ha en kjempegod dugnadsgjeng. Torsdagsklubben kommer hver torsdag kl 09.30, ca 10 pen-
sjonister som gjør en uvurderlig dugnadsinnsats. dette arbeidet sparer foreldre og spillere for mye dugnadsarbeid. 

setter vi opp et anleggsregnskap for Torvastad idrettssenter for 2010, så vil dere se at det koster å ha et så stort og flott anlegg.
Inntekter (tilskudd fra kommunen, leige til skole, momsrefusjon, etc) kr 281.248,-
Kostnader(strøm, forsikring, alarm, avgifter, vedlikehold)  kr 340.272,-
lønnskostnader (rengjøring, del av daglig lederlønn, etc)  kr 167.032,-
dugnad  ( 1500timer i 2010 a kr 150)   kr 225.000,-
Totale drifts kostnader      kr 732.304,-

dette er tall fra 2010 og dette året investerte vi også for ca kr 250.000 i diverse vedlikeh.utstyr.
Holder vi dugnad utenfor ser dere at det går ca kr 225.000,- i året av våre andre inntekter (medlemskontingent, sponsorinntekter, 

arrangementsinntekter, etc) til å drive Torvastad idrettssenter.

Friidrettens dag 2011
friidrettsgruppen inviterer alle 6-12 

åringer til stor aktivitet på friidrettsbanen 
onsdag 25.mai!

de siste årene har over 100 unger del-
tatt. Her får de prøve seg i forskjellige frii-
drettsøvelser innenfor løp, hopp og kast. 
dersom været er med oss tar vi også i bruk 
noe av team athletic utstyret vårt. da får 
en prøve seg i litt andre øvelser enn de tra-
disjonelle friidrettsøvelsene, f.eks. balanse, 
frekvenshopp,hekk m.m. 

Barna får tildelt et startnummer. På 
dette får de oppført sine resultater fra de 
enkelte øvelsene. Til slutt får alle en velfor-
tjent medalje!! vi ønsker alle velkommen 
til en aktiv ettermiddag på friidrettsbanen!

 friidrettsgruppen

A-lagets neste hjemmekamper 2011:
Fredag 08.04. 18:45 Torvastad - haugar
Fredag 29.04. 19:00 Torvastad - mastra
Fredag 13.05. 19:00 Torvastad - orre 
Torsdag 26.05. 19:00 Torvastad - stegaberg
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i GLEDE oG sorG:

DØPTE:

19.02. Sophia Lie Hinds

20.02. Mathilde Andersen Erland

 Lovise Stange Aursland

 Alma Hansen Vikingstad

27.02. Maria Allendes

06.03. Noah Dahl Knutsen

20.03. Eline Sundve Svendse

03.04. Emma Rasmussen Torvestad

 Mai Hetland Undal 

 Sofus Meberg

DØDE:

07.01. Ragnhild Agathe Hognaland  

 f. 1929

03.03. Jakobine Marie Mortveit  

 f. 1919

GAVEr:

samlinger               om Guds ord

09.01. menighetsarbeidet 2 635,00

23.01. misjonssambandet 4 500,00

30.01. Torvastad KFUK/m 4 849,50

            Konsert – Flygelet (kveld) 6 655,00

06.02. Kirkens Bymisjon, hg 3 548,00

13.02. misjonsselskapet 4 215,00

20.02 Bibelselskapet 4 385,50

27.02. Kirkens sosialtj. 2 773,00

 sangkveld – flygelet 3 633,00

06.03. menighetsarbeidet 4 022,00

FEØy bEDEHUS:

06.02. Kirkens Bymisjon, hgsd.   550,00

52 83 09 28

dag og dato sted  Tid innhold        Prekentekst

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

Palmes. 17.04. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. styve. dåp. offer til Kn. –Kirkeskyss  Joh 12, 1-13
  hauge  19.00 misjonsmøte v/den indre sjømannsmisjon
skjærtors 21.04. norheim 19.00 Fellesmåltid med påfølgende gudstj. e. andreassen. nattverd. offer Luk 22, 14-20
     Felles med Torvastad
Langfr 22.04. Torvastad  11.00 Pasjonsgudstj. anne netland. Felles med avaldsnes og norheim Luk 22, 39-23,46

1.p.dag 24.04. Torvastad 11.00 høytidsgudstjeneste. styve. dåp. offer til menigh.misj. Japan  matt 28, 1-8
  Feøy  16.00 gudstjeneste. styve. offer til menigh.misj. Japan. 
     Båt fra Kveitevika kl. 15.30.
2.p.dag 25.04. Torvastad 20.00 Påskesangkveld. Felles med avaldsnes og norheim   Luk 24, 13-35
Lørdag 30.04. Torvastad 12.00 Konfirmasjon. styve. offer til menighetsarbeidet.

søndag 01.05. Torvastad 11.00 Konfirmasjon. styve. offer til menighetsarbeidet.   Joh 20, 19-31

søndag 08.05. grendahuset 11.00 Fam.gudstjeneste. styve. nattverd. offer til søndagsskolen i Torv. Joh 10, 11-16
  hauge  11.00 misjonsmøte v/normisjon
Lørdag 14.05. Torvastad 19.00 g19. eva irene vea og arnfred Lunde. nattverd.

søndag 15.05. Torvastad 11.00 gudstjeneste. gaard. dåp. offer til Kirkens sos, hgsd. Kirkeskyss Joh 16, 16-22
  nordbø  18.00 misjonsmøte v/den indre sjømannsmisjon
17.05.  Torvastad 10.30. Fam.gudstjeneste. styve. offer til misjonsselskapet.   Luk 1,50-53

søndag 22.05. Torvastad 11.00 høymesse. styve. nattverd.sang av sangria.offer til norsk misj. i Øst. Joh 16, 5-15 
    Kveld Konsert med Keryx og munor
  håland  19.00 misjonsmøte ved misjonssambandet

søndag 29.05. Torvastad 11.00 høymesse. styve. dåp. offer til de 4 diakoniinstitusjoner. Kirkeskyss ef. 3, 14-21
  Ungdomsh. 19.00 UT. sang av Testimonia
  nordbø  18.00 misjonsmøte v/normisjon

søndag 05.06. Krosshaug 11.00 styve og netland. offer til Utstein Pilegrimsgård. Felles med avalds.  Joh 15, 26-16,4a
  håland  11.00 misjonsmøte v/den indre sjømannsmisjon
  avaldsnes 17.00 Økumenisk gudstjeneste. gaard
   
1, pinsed. 12.06. Torvastad 11.00 høytidsgudstjeneste. styve. dåp. offer til menighetsarb.- Kirkeskyss apg. 2, 1-11

Dine hender er 

fulle av blomster.

Hvem var det du 

tenkte å gi dem til?

Mine blomster var 

plukket til Jesus.

Graven fant jeg tom.

Han var ikke der.

Hallelujah

Tekst Marcello Giombini – Foto Roald Østensjø

Påskesangkveld
det blir påskesangkveld 2.påskedag i Torvastad kirke også i år, felles for avaldsnes, 

Norheim og Torvastad. Hovedsaken er mye fellessang av flotte påskesalmer og -sanger, 
med fokus på oppstandelsen og livet. I år blir ruben espelid med som solist, og Ha-
rald Helland vil akkompagnere ham på det nye flygelet. Nytt av året er at vi inviterer til 
PÅsKeKor: alle som er hjemme i påskehelgen, og vil være med i felleskor, er velkom-
men til å delta. vi satser på en øvelse på påskeaften + noe øving i forkant av sangkvelden. 
dirigent blir arnfinn Tobiassen, og Nils einar Helland bidrar på tangenter. Interessert? 
send påmelding til koret på e-post til: nehelland@gmail.com. da vil du få nærmere info. 
velkommen til jubelkveld alle!

Fasteaksjonen
Tirsdag 12. april vil konfirmantene banke på dørene i Torvastad for å samle inn pen-

ger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. I år settes fokus på økonomisk rettferdighet i Tan-
zania, men de vil ikke bare gå til dette formålet. de vil brukes der de trenges i Kirkens 
Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden. så ta godt imot dem når de kommer. I år er 
det få konfirmanter, så vi har bruk for flere bøssebærere og sjåfører. Ta kontakt med 
menighetskontoret eller møt opp.

17. mai - haUge BedehUs
 styret på Hauge Bedehus vil i år invitere til bygdafest 

på bedehuset kl. 18. vi får besøk av liv og Nils olav stava 
som bl. annet vil fortelle fra sine år i utenrikstjeneste og 
vise bilder derfra.  Mannskoret blir med og synger våre 
kjære nasjonalsanger. ellers blir det variert program og 
god bevertning.

vi håper på god oppslutning fra bygdafolket slik at vi 
kan få en fin avslutning av nasjonaldagen på bedehuset. 
Hjertelig velkommen.   Styret på Hauge Bedehus

mikala og helene Pedersen

vi minner om at det går 
KirKesKYss til hver guds-
tjeneste 20 min før den 
begynner.
en bil vi da kjøre følgende 
strekning:
Fra Kiwi kl. 10.40 nordover 
til viken og rundt til Kirken
stå langs veien (på buss-
stoppene) så vil du bli 
plukket opp!



B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet
4260 Torvastad

Planarbeidet er i gang i Torvastad 
”størst av alt” – plan for trosopplæring i den norske kirke.

Tidligere hadde skolen en viktig rolle i trosopplæringen. nå er ikke skolen lenger en aktør 
her, trosopplæring er et anliggende som hjem og menighet er sammen om.

NY PLAN VEDTATT 
den norske kirke har vedtatt ny Plan 

for trosopplæring. ”GUd GIr – vI de-
ler” er satt som overskrift. Planen har 
som mål å bidra til en systematisk og sam-
menhengende trosopplæring for alle døp-
te i alderen 0 – 18 år. opplæringen skal:

• vekke og styrke kristen tro
• gi kjennskap til den treenige Gud
• bidra til kristen livstolkning og livs 

mestring
• utfordre til engasjement og deltakelse 

i kirke og samfunnsliv
Uttrykket ”sTØrsT av alT” fokuse-

rer på barnets plass i Guds rike, og på tro, 
håp og kjærlighet som kjernen i trosopp-
læringen.

EGEN PLAN I TORVASTAD MENIGHET
Ut fra den nasjonale planen skal hver 

menighet utforme sin egen lokale plan for 
trosopplæring. dette arbeidet er nå godt 
i gang i Torvastad menighet. Trosopplæ-
ringsutvalget i menigheten vår (tidligere 
undervisningsutvalget) har jobbet med 
dette siden i fjor høst, og målet er å ha et 
forslag klart i løpet av våren. det er me-
nighetsrådet som har ansvar for å vedta en 
lokal plan i tråd med den retningsgivende 
nasjonale planen, for deretter å legge den-
ne fram for biskopen. 

TORVASTAD HAR ALLEREDE MYE 
BRA BARNE OG UNGDOMSARBEID

det er allerede mye godt arbeid som 
drives blant barn og unge i bygda vår, og vi 
har hatt dette som et utgangspunkt. så har 
det vært viktig å prøve å finne ut hvor det 
er evt. ”huller”. er det aldersgrupper der 
tilbudet bør styrkes? opplæringen skal 
nemlig ha et visst omfang.  det er snakk 
om godt og vel 300 timer fordelt på de 18 
første leveårene, og det er ganske mye. Me-

nigheter som har vært med i forsøkspro-
sjekter i forbindelse med innføringen av 
den nye planen, har prøvd ut en god del 
såkalte ”punkt-tiltak” i tillegg til det kon-
tinuerlige tilbudet for barn og unge. ek-
sempler på slike ”punkt-tiltak” kan være at 
6. klassingene blir invitert til overnatting i 
kirka (”lys-våken”) eller at 3. klassingene 
blir invitert til ”Tårnagent-helg”. sistnevn-
te tiltak ble faktisk gjennomført hos oss for 
første gang for ikke så mange ukene siden. 
Tilbakemeldingene var veldig positive, og 
neste år håper vi på enda større deltakelse. 

MARKERE HVERT ÅRSTRINN
vi som jobber med dette, har en tanke 

om at hvert alderstrinn skal få et tilbud 
som er spesielt for akkurat denne alders-
gruppa. vi håper med dette å skape noen 
forventninger hos barna/ungdommene. 
etter hvert som dette innføres og blir 
kjent, håper vi at barna/ungdommene fak-
tisk vil glede seg til de invitasjonene de får. 

KOM MED INNSPILL
arbeidet med ny trosopplæringsplan 

er altså i gang. vi ønsker å lage en god hel-
hetlig plan for menighetens barn og unge. 
det ble sagt litt om arbeidet som pågår 
på en medarbeidersamling i menighetens 
regi en kveld i januar. Utvalget ba om inn-
spill, og det fikk vi også den kvelden. vi ser 
det nemlig som positivt at flest mulig kan 
få et eierforhold til planen. Har du som 
leser dette tanker om hva som er viktig å 
formidle i en slik lokal trosopplærings-
plan, er det fullt mulig å gi uttrykk for det. 
Ta gjerne kontakt med medlemmene i tro-
sopplæringsutvalget eller en av menighe-
tens ansatte.

anne Berit Thorsen 
leder for Trosopplæringsutvalget

hele den ene veggen på stabens møte-
rom er dekket med den nye planen, som 
nå er under utarbeidelse av trosopplæ-
ringsutvalget.

i Plan for trosopplæring er det spesifi-
sert hvor mange timer hvert enkelt års-
trinn skal ha med trosopplæring fra sin 
menighet. Totalt 300 timer skal fordeles.


