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Knut er lærer ved 
norheim skole. han 
har tidligere dirigert 
Torvastad musikk- 
kor og Torvastad 
mannskor. han er 
sentral i arbeidet 
med gudstjeneste-
ne på grendahuset.

vi nærmer oss slutten på mai måned, den måneden i året der vi har noen av våre nasjonale 
”merkedager” med hensyn til fred og frihet. disse to begrepene er av umistelig verdi for oss 
som nasjon og som enkeltpersoner.

ser vi oss rundt omkring i verden, er det ikke van-
skelig å få øye på steder og samfunn der disse ”go-
dene” er mangelvare.

I en nasjonalsang av nyere dato står det slik: 

Med god grunn kan vi stemme i: Norske mann i hus 
og hytte, takk din store Gud! Husk at ”Gud er attåt”, 
fikk en av eidsvollsmennene med seg fra en bonde 
som skysset han til eidsvoll i 1814. Gud ønsker ikke 
bare å være med på ”liksom”, men at vi som folk vel-
ger å holde oss til Hans ord. da kan vi få erfare at det 
også går an å eie ”fred og frihet” uavhengig av de ytre 
forhold vi lever under.

fred er et sentralt begrep i vår kristne tro. I brevet til 
efeserne leser vi i kapittel 2:
”for han er vår fred. v. 14, slik skulle han stifte fred, 
v. 15, så kom han og forkynte det gode budskap 
om fred”. Til overskrift over dette avsnittet står det: 

”Kristus forener hedninger og jøder.” vi ser at jesus 
ved sin død og oppstandelse gjør hedninger (oss) og 
jøder (Guds utvalgte folk) til ett folk. ”altså  er dere 
(vi) ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere 
er de helliges (troende jøders) medborgere og tilhø-
rer Guds familie.” v. 19. 

I brevet til kolosserne, 1. kapittel, v. 19-20 står det 
slik: for i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og 
ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som 
er på jorden, og det som er i himmelen, da han skap-
te fred ved hans blod på korset. vår fred med Gud 
hadde en pris: jesu liv. Han gav det frivillig. Prisen 
er betalt. du og jeg kan velge om vi vil si: ”ja, takk!” 
det er vår synd, det gale vi har gjort og det gode vi 
har forsømt å gjøre, som jesus tok med seg på korset 
da han døde istedenfor deg og meg. Han kom under 
Guds forbannelse, slik at vi ved troen på ham, i evig-
het skal få leve med ham.

det var ikke mange ting jesus etterlot seg da han for-
lot denne verden. • Han etterlot seg noen klær, som 
de romerske soldatene på Golgata kastet lodd om. 
• Han etterlot seg noen pårørende. En liten, sårbar 
flokk av venner og familie. • Han etterlot seg et ek-
sempel til etterfølgelse. Nemlig ved måten han møtte 
lidelser og motgang på. og så etterlot han seg èn ting 
til: Han etterlot seg sin fred. – ” fred etterlater jeg 
dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden 
gir. la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.”  
joh. 14,27
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Vi roper høyt hurra! Det gjør vi nå fordi 
det landet som vi har er så godt å leve i. 
La flagget vaie fritt i rødt og hvitt og blått, 
med korset der i midten er det kjempeflott!

Noen barn får aldri se hva frihet er, 
alltid er det krig og nød i landet der. 
Vi kan gi dem håpet om at de blir fri; 
tross alt lever de på samme jord som vi.

jesus ble spurt 
om hvilket bud som 
er det største (Matt. 
22, 37-40). svaret 
han gav overrasket 
neppe fariseerne, du 
skal elske Herren din 
Gud av hele ditt hjer-

te, svarte jesus. Men så la Han til at det er 
et bud som er like stort, ”du skal elske din 
neste som deg selv”! Ikke bare det, han la 
til at hele loven og profetene hviler på beg-
ge disse budene. dette er kraftige greier. 
jesus trekker en direkte linje mellom Gud, 
vår neste og oss. Når disse budene begge 
er like store, hvordan skal vi forholde oss 
til dette budet om vår neste? Paulus har i 
1. Kor, 13 skrevet om hva kjærlighet er ved 
å si hva det ikke er. denne listen nevner 
flere ting som har med vårt forhold til an-
dre mennesker å gjøre. Paulus nevner mis-
unnelse, hovmod, skryt, tålmodighet og 
så videre.  ser vi dette i sammenheng med 
andre ting jesus sa og gjorde som er rela-
tert til hvordan vi skal være mot vår neste, 
så er det åpenbart at å holde det budet ikke 
er enkelt.  det er så altfor lett å gå på hodet 
ned i en eller flere av alle fallgruvene som 
strider i mot dette budet.  Gang på gang 
må vi i ydmykhet innrømme at der gikk 
vi i fella igjen.  

allikevel skal vi ha et bevisst forhold 
til dette budet, det må prege livet vårt, et 
bud vi hele tiden må strekke oss etter. det 
er en god strid å forsøke etter beste evne å 
følge jesu  ord og eksempel. samtidig vet 
vi at selv om vi feiler, så er Han tålmodig 
med et utømmelig forråd av tilgivelse. det 
er som å lese og lære til en eksamen, der 
du allerede på forhånd vet at du har bestått 
så lenge du gjør ditt beste. 

Men å elske sin neste er ikke bare knyt-
tet til å ha gode relasjoner til sin neste.  det 
gjøres også gjennom konkrete handlinger. 

I menigheten vår kan det være handlin-
ger som en hjelpende hånd, et engasjement 
i diakoniarbeid, barne- eller ungdomsar-
beid, eller andre tjenester i menigheten. vi 
har noen ganger lett for å si ”man burde”, 
”noen skulle”, ”det mangler…”.  drivkraf-
ten må være å finne ut hva ”jeg” kan gjøre. 
da blir det i stedet ”jeg gjør…., jeg skal…,  
jeg tar tak i ….”. dersom vi bekymrer oss 
over noe som har med vår neste å gjøre, - 
da er det kanskje nettopp vi som har fått 
en påminnelse om å bidra.

jesu svar om å elske sin neste som seg 
selv er ikke bare en påminnelse om Guds 
bud, det er også en befaling til oss. dette 
er en utfordring, men tar vi utfordringen, 
er jeg overbevist om at vi vil få det mange-
dobbelte tilbake.

deT sTØrsTe BUdeT
Å elske sin neste er ikke bare knyttet til å ha gode relasjoner 
til sin neste. det gjøres også gjennom konkrete handlinger.

Takk til elise og siv!

biskop ernst 
baasland avslut-
ter i disse dager 
sin tjeneste som 
biskop i stavan-
ger bispedømme. 
Hans tjeneste er 

innrammet med undervisning og interna-
sjonalt engasjement. siste året før han ble 
biskop, var han gjesteforeleser på et teolo-
gisk seminar i Hong Kong der han var på 
utlån fra en professorstilling i det nye tes-
tamente ved Menighets¬fakultetet. I vinter 
var han i sør-afrika der han underviste i 
teologi på universitetet i stellenbosh, ikke 
langt fra Cape Town.

biskop ernst baasland har en identi-
tet både som professor og biskop. I sine 
11 år som biskop har han vært en stor 
ressurs for stavanger bispe¬dømme med 
sin brede kunnskap innen mange fagfelt 
og ikke minst med sitt engasjement for 

kirken i rogaland.  fra starten av sin bi-
spegjerning satte han seg inn i den lokale 
historie og skrev boka ”Korsfylket.” Han 
har hatt et stort engasjement for menig-
hetene og folkekirken, han ville ha et bre-
dest mulig samarbeid mellom kirken og 
alle gode krefter i bygd og by.  På møter 
og sammenkomster har han vært opptatt 
av å hilse på alle de tilstede¬værende, og 
han har hatt en god evne til å kjenne igjen 
navn og ansikter. dermed knyttet han et 
stort nettverk av folk som følte seg sett og 
inkludert.

I vårt prosti har han vært på visitas i 
alle menighetene og gitt mange råd og ut-
fordringer til den enkelte menighet. Han 
har hatt et sterkt engasjement for ny kirke 
i vea, for en ekstra innsats i Kolnes-om-
rådet, for olavskirkens unike historie og 
posisjon, samt all den flotte menighets-
aktivitet vi finner i den enkelte menighet 
i Karmøy prosti.

vi har opplevd en biskop som har vært 
godt orientert om hva som skjedde rundt 
omkring, også i Nord-rogaland og i Kar-
møy prosti. På sitt opphold i sør-afrika i 
vinter har han vært opptatt av arbeidsplas-
sene på Hydro som forsvant med nedleg-
gelsen av søderberg- anlegget.  

biskopen har hatt store forventninger 
til seg selv, han har ikke spart seg selv i 
tjenesten, og han har hatt de samme høye 
forventningene til sine medarbeidere for 
at kirken skulle gjøre sitt beste. Ikke minst 
har han gledet mange med sin rike bibel-
kunnskap som han har øst av i sin forkyn-
nelse. vi vil takke biskopen for den måten 
han har utført sin tjeneste på, for engasje-
ment, omgjengelighet og vennskap. vi vil 
ønske ham Guds velsignelse over de opp-
gaver han nå velger å gå inn i.

marta Lunde medhaug, helge s. gaard
Kirkeverge i Karmøy           Prost i Karmøy

Takk til biskop ernst Baasland

Elise Fossum og Siv Storesund har 
gått ut av redaksjonen etter mange 
års innsats.  Siv har vært med i åtte 
år, mens Elise har vært med gjen-
nom flere tiår, blant annet som 
redaktør. 

Vi takker Siv og Elise for deres 
gode arbeid og ønsker dem en fin 
sommer med pause fra pennen.

Kontortid: Tirsdag - fredag kl. 08.30 - 11.30

av Bjørn Pedersen
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Bispedømerådet leier kyrkja i Stavanger 
bispedøme. Medlemmane av bispedøme-
rådet er òg medlemmar av Kyrkjemøtet, 
Den norske kyrkja sitt øvste folkevalde 
organ. 

Alle kyrkjemedlemmar over 15 år har 
stemmerett. Så sant ein fyller 15 år i lø-
pet av 2009, kan ein stemma. Det er fyrste 
gong det er direkte val av bispedømeråd 
i kyrkja. Tidlegare blei bispedømerådet 
valt av sokneråda. 

Til no er det valt ut 21 kandidatar til bi-
spedømerådet. Desse ligg det oversikt 
over på www.kirken.no/stavanger. Her 
står det òg korleis ein kan gå saman om 
å foreslå andre kandidatar, om det er øn-
skjeleg. Fristen for det er 15. juni. 

Dei som sit i bispedømerådet og Kyrkje-

møtet skal ta stilling til mange viktige 
saker. Dei tilset prester, fordeler økono-
mi, er med på å bestemma korleis guds-
tenesta i kyrkja skal vera, tek stilling til 
aktuelle samfunnsspørsmål på kyrkja 
sine vegne og legg planar for korleis kyr-
kja skal møta barn og unge, menneske i 
nød og folk med ulik tilknyting til kyr-
kja. Mange små og store saker er innom 
bispedømerådet. 

No har altså kvart kyrkjemedlem noko å 
seia for kven som skal vera med å ta alle 
desse avgjerslene. Det krev at ein set seg 
inn i kva kandidatane står for og brukar 
røysteretten sin. 

Før valet vil alle få tilsendt eit valkort. 
Her står det kor og korleis ein stemmer, 
både ved soknerådsvalet og bispedøme-
rådsvalet. 

1. svein erik haugen (56)
2. anita grønningen (40)
3. Thorleif Johnstad (55)
4. gunn Lillian Utvik (39)
5. erling stange (68)
6. Bjørg B. aase (63)
7. Peder Christiansen (31)
8. inger Ferkingstad hausken (51)
9. arne grønås (53)
10. randi Bø Furlund (55)
11. Øystein stange (20)
12. anne Berit Thorsen (49)
13. Judith visnes Taraldsvik (65)

Kven vil du at skal leia kyrkja?
13. og 14. september i år er det både stortingsval og kyrkjeval. Lokalt skal det veljast sokne-
råd, men i stavanger bispedøme skal det òg veljast bispedømeråd. 

det er nominert tre kan-
didatar til bispedømerå-
det frå Karmøy prosti:

Johannes Leiknes 
Nag (30) fra Torva-
stad, lektor på Var-
dafjell vgs.

Thor André Lindstad (42) er ka-
pellan i Åkra – og stiller til valg 
blant dei tilsette kandidatane.

Tor Sven Utvik 
(20) er (VOKT-) 
sivilarbeider i Av-
aldsnes menighet

menighetsrådsvalg på Torvastad

Forhåndsstemming vil foregå på menighetskontoret fra 10.august til 
11.september. Kjerkebla kommer tilbake med nærmere presentasjon 
av kandidatene i neste utgave som kommer rett før valget!

spilleglede, i sær fra musi-
kerne i bandet, de var glim-
rende, kjennetegnet good 
news sin revy i vår. en sy-
dende, frodiggrønn jungel, 
vonde drømmer og viktige 
valg i livet var innpakning og 
ide der dramagruppen, dan-
sere, band og kor fikk utfol-
de seg på UngdomshUseT 
siste lørdag i april. det ble 
gitt to forestillinger. solister 
og sanggrupper er alltid po-
pulært, og om ikke tekstene 
alltid sitter i minnet, så er Tre-
klangboka god å ha, når også 
smilet sitter løst.                   rØ

Lamming på Torva-
stad: dette er selve 
våreventyret!

den nyfødte krabaten 
kom til verden helt 
ved egen hjelp i låven 
til ragnar vikingstad.

Foto: Bodil hagen

13-14.september er det valg på nytt menighetsråd.  Rådet velges den-
ne gang for 2 år, og det er åtte som skal velges.  I tillegg kommer va-
ramenn. Nominasjonskomitéen har satt opp en variert liste, og det 
sittende menighetsrådet er stolte over å kunne presentere følgende 
kandidater i prioritert rekkefølge:

Jon Bendik storesund heg-
ner kjærlig og stolt om sin 
krokushage. han venter til et 
godt stykke ut i juni før han 
slår hagen for første gang. 
graset lar han ligge, og an-
nen gjødsel bruker han ikke. 
da får plantene anledning til 
å samle krefter og spre seg. 
resultatet ser vi på bildet 
som ble tatt en solfylt 
søndag ettermiddag i slut-
ten av mars. vakkert!
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”har du en hobby som 
du er blitt glad i, 
da trenger du ikke å kjede deg mer. For da har du alltid 
no’ moro å gjøre, og har du først en, får du sikkert fler’.”

Dette er en strofe fra en gammel sang, og gjelder den dag 
i dag. Og rundt om kring i bygda vår, har vi nok mange 
som er glødende opptatt av en spennende hobby.

Kjerkebla’ har vært på besøk hos Arnold Håland og sett 
hva han fyller fritiden sin med.
Han er pensjonist, jobbet på Marine Aluminium siden 
1960, men er opprinnelig fra Vestre Bokn. 

Da han var 54, ble han hjertesyk og måtte finne på noe å 
fylle dagene med. En bekjent ville ha ham med på kurs 
i treskjæring, og slik ble det. Egentlig var han mest opp-
tatt av møbelsnekring, men han lot seg overtale.

Nå snekrer han de flotteste møbler, og dekorerer selv 
med nydelige utskjæringer. Han har møbelverksted i 
kjelleren og et lite treskjærerverksted vegg i vegg. Her 
tilbringer han mye tid, så både radio og CD-spiller er 
på plass.

Verktøyet henger sirlig merket på veggen, og han instru-
erer kyndig arbeidsgangen fra tegning til ferdig arbeid. 
Akkurat nå er det en vogge som er under arbeid. Den 
skal det første oldebarnet få!

Nydelige vegg-ur henger side om side med peisblåsere 
og barometre. Det er ikke noen liten produksjon han 
har. 

Bildene taler for seg selv!

Arnold synes at dette er en fin hobby, og siden han nå er 
kursleder selv, vil han slå et slag for Slakteriet sine kurs. 
Der er det fint miljø, og god plass til alle som ønsker å 
prøve seg!!   

Kjerkebla’ har vært 
på besøk hos arnold 
håland og sett hva 
han fyller fritiden sin 
med.

SS
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På en kupert 
gresslette midt i den 
moderne bebyg-
gelsen på storesund 
er det i dag plassert 
et steinkors. Korset 
som står her i dag er 
av nyere dato, men 

det er en sterk tradisjon at det fra gam-
melt av skal ha stått et steinkors nettopp 
på dette stedet. dette korset er borte i 
dag, og vi vet svært lite om korset. er det 
likevel mulig på generelt grunnlag å si 
noe om steinkors som hadde en slik plas-
sering som korset på storesund? Hvorfor 
reiste man steinkors?

Steinkors som arkeologisk materiale.
de frittstående steinkorsene er et 

særegent materiale. de utgjør i overkant 
av 60 eksemplarer. Med sin størrelse er 
de noen av de største skulpturelle uttrykk 
vi finner fra vår forhistorie. det finnes 
steinkors som er opptil 6 meter, men det 
vanlige er en størrelse mellom 1,5 til 4 
meter. I dag finner man den største fore-
komsten av frittstående steinkors i vest-
landsfylkene rogaland, Hordaland og 
sogn og fjordane.

en av arkeologiens viktigste oppgaver 
er å prøve å tyde noe av fortidens kom-
munikasjon ved hjelp av materielle rester 
fra denne tiden. Hva kan noen av disse 
steinkorsene fortelle?

Kors på haug
Korset er et gammelt symbol som kan 

ha mange forskjellige betydninger. be-
tydningen avhenger av hvilken sammen-
heng korset står i.  I dag er korset mest 
kjent som tegnet på den kristne tro. Kor-
set er det man kan kalle et nøkkelsymbol, 
og et redskap for kommunikasjon. ved å 
bruke plassere for eksempel et steinkors 
et sted, har noen bevisst ønsket å si noe 
til omverdenen.

Korset som skal ha stått på Krosshaug 
på storesund, befant seg faktisk på et 
spesielt og veldig meningsbærende sted 
i forhistorien. Krosshaugområdet består 
av 5 gravhauger. Gravhauger er generelt 

et uttrykk for makt og høy sosial status, 
men samtidig et uttrykk for deres tanker 
om et liv etter døden, et uttrykk for deres 
religiøse verden. Gravene på storesund 
er plassert i et imponerende landskap, 
en slette som stuper bratt ned i nord om 
med vidt utsyn mot Karmsundet i øst og 
nord. dette har vært et hellig sted, et hel-
lig hedensk sted befolkningen her hadde 
sterke følelser knyttet til. 

 
Kors og haug - brudd og kontinuitet

På et tidspunkt har noen valgt å ko-
ble to mektige religiøse symboler her på 
storesund, korset og haugen. analyser 
av steinkors har vist at steinkorsene mest 
sannsynlig ble reist fra midten av 900-tal-
let og utover, en periode som ofte blir an-
sett som den klassiske misjonstiden. Mye 
kan tale for at korsreiseren erkjente seg 
som kristen og ved å plassere korset på 
gravhaugen ønsket å markere avstand til 
det hedenske. ved å reise et monument 
på et sted, endrer man nemlig oppfatnin-
gen av dette stedet. I dette tilfellet kan 
korsreisingen sies å være en kristning 
av landskapet og forfedrene. Korset 
blir da et symbol på brudd.

samtidig var det likevel viktig å 
fremheve kontinuitet, at noe forblir det 
samme. I denne tiden vi nå befinner oss 
i, nærmere bestemt overgangen viking-
tid- mid-
delalder, var 
ætten, fami-
lien særlig 
viktig. Æt-
tebakgrunn 
var bl.a. be-
stemmende 
for hvilken 
sosial status 
man hadde. 
Når det 
gjaldt odels-
saker gjorde 
man rede 
for slekstre-
l a s j o n e n e 
tilbake til 
haugen og 

hedendommen. det finnes dokumenter 
helt opp i kristen tid der man regner opp 
slektningene tilbake ”til haugs og heiđni”. 
Gravhagen var et uttrykk for den avdødes 
status og ættens og arvingenes rettigheter. 
den gav trygghet og markerte status.

de kristne lovene utfordret imidlertid 
en slik tankegang. den døde skulle leg-
ges i viet jord, dvs. en kirkegård. den he-
denske ættemarkøren forsvinner derfor. 
dette kan ha ført til en identitetskrise. 
Hvordan skulle man nå identifisere seg?  
I stressituasjoner som dette kan nettopp 
monumenter bli trukket inn som kom-
munikasjonredskaper. Korset på haugen 
kan som et symbol og bindeledd mellom 
gammel og ny tro og forhold til ætt og 
eiendom, ha spilt en stabiliserende rolle. 
Korset kan ha blitt brukt som samlende 
symbol rundt ætten, samtidig som den 
signaliserte at de har tatt imot en ny tro. 
Kanskje kan vi forstå korset som stod 
på haugen på storesund på en slik måte, 
altså som et symbol på både brudd og 
kontinuitet?

Kilde: 
Kristine holme 
gabrielsen, 2007. 
vestlandets stein-
kors: monumenta-
lisme i brytningen 
mellom hededom og 
kristendom. UBas, 
hovedfag/master. 
Universitetet i 
Bergen arkeologiske 
skrifter, 2. 

steinkorset på Krosshaug, storesund
21. juni blir det friluftsgudstjeneste på Krosshaug på Torvastad med prost helge gaard, or-
ganist goos ten napel og sokneprest geir styve.  vi har spurt en utflyttet torvastadbu og 
en kapasitet på vestlandske steinkors, Kristine holme gabrielsen, om å skrive litt om den 
historiske bakgrunnen for steinkorset.  Kristine er oppvokst på storasund, er nå gift misund 
og har bosatt seg i stavanger.

Foto: John Kristian 
hausken

ÅreTs KonFirmanTer

vi
 ta

kk
er

 å
re

ts
 k

on
fir

m
an

te
r f

or
 ti

de
n 

vi
 fi

kk
 h

a 
i l

ag
, o

g 
se

r f
re

m
 ti

l å
 m

øt
e 

de
re

 ig
je

n 
i u

lik
e 

sa
m

m
en

he
ng

er
.  

Fr
em

st
 fr

a 
ve

ns
tr

e:
 m

ar
tin

e 
g

aa
rd

, m
ar

gr
et

he
 s

tø
le

, m
ay

 K
ris

tin
 Ø

vr
ev

ik
, K

ai
sa

 e
lis

e 
Bø

rs
et

h,
 s

ok
-

ne
pr

es
t g

ei
r s

ty
ve

, m
en

ig
he

ts
pe

da
go

g 
ev

a 
ire

ne
 v

ea
, m

en
ig

he
ts

pr
es

t a
rn

fr
ed

 L
un

de
, h

el
en

e 
st

ok
ke

, e
iri

n 
vi

ho
vd

e 
Be

nt
se

n,
 e

lv
ira

 K
ris

tin
 s

ve
nd

se
n 

og
 K

in
e 

h
eg

er
la

nd
.

2.
ra

d:
 Je

an
et

te
 a

nd
er

ss
on

, L
in

e 
n

or
db

ø 
su

nd
go

t, 
st

in
e 

Li
se

 K
vi

lh
au

g 
Th

om
as

se
n,

 s
ol

ve
ig

 K
va

lø
y 

Be
rn

ts
en

, g
er

d 
el

is
ab

et
h 

rø
ed

, a
lis

e 
a

as
e 

To
tla

nd
, m

ar
ia

 v
ik

re
, C

ha
rlo

tt
e 

Ce
lin

a 
h

au
gs

et
h 

a
lle

nd
es

, i
da

 m
ar

ie
 

m
un

th
e 

sa
ks

ei
de

, T
he

a 
Fj

øs
ne

 L
in

dt
ne

r, 
m

er
el

-L
ot

te
 F

re
de

riq
ue

 h
ei

j, 
m

ar
ita

 L
an

ga
ke

r L
ar

ss
en

, g
un

n 
el

is
ab

et
h 

Jø
rg

en
se

n 
og

 a
nn

a 
Kr

is
tin

 h
aa

la
nd

. 
3.

ra
d:

 m
ar

tin
 s

to
re

su
nd

, r
un

ar
 g

rø
nå

s, 
g

ab
rie

l F
re

ih
ow

, J
on

 o
la

v 
h

au
sk

en
, P

er
 m

or
te

n 
d

yb
vi

k,
 a

sl
e 

vi
k 

d
al

e,
 s

im
en

 a
lv

es
ta

d,
 F

re
dr

ik
 s

tø
le

, e
sp

en
 m

øl
st

re
 P

et
te

rs
en

, r
un

ar
 v

ik
en

 Jo
ha

nn
es

en
, e

sp
en

 a
le

ks
an

-
de

r r
om

sø
e,

 W
ill

ia
m

 s
ta

ng
e 

og
 m

ar
cu

s 
a

nd
er

se
n.

 
Ba

ke
rs

t: 
a

nd
re

as
 s

to
re

su
nd

, L
ar

s-
Bi

rg
er

 h
el

ge
vo

ld
 h

ol
ge

rs
en

, m
ar

tin
 i.

 g
ru

nd
 B

øg
es

va
ng

, Ø
iv

in
d 

Jo
se

fs
en

 B
irk

el
an

d,
 Ja

rle
 v

ie
rd

al
 Jo

ha
ns

en
, h

åk
on

 e
ge

la
nd

, h
åk

on
 K

nu
ts

en
, T

or
e-

m
ag

ne
 B

øe
 F

ol
ke

da
l, 

o
la

 
m

at
ia

s 
g

rø
nn

in
ge

n 
a

a,
 v

eb
jø

rn
 n

or
dh

us
, C

hr
is

to
ffe

r C
hr

is
tia

ns
en

 Jü
ng

er
, B

er
na

rd
 s

to
re

su
nd

 K
ro

ke
n 

og
 m

ar
tin

 P
ed

er
se

n.
  

Ce
lin

e 
o

sd
au

ta
j W

ic
k 

og
 e

iv
or

 B
en

di
ks

en
 v

ar
 ik

ke
 m

ed
 p

å 
bi

ld
et

. 

8 9



11

1959
redigert av Ingmar areklett

Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - 

SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

Norheim
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

 

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund 

Eriksen & Holstad DA
E I
N
EK

TA
LOKALBAN

K
Normisjon

TIL TJENESTE I  MER ENN 30 ÅR I  K ARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22

Karmøy
BEGRAVELSESBYRÅ

Tannlege 

Siv Storesund
Tlf.: 52 86 48 20

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

Mobil: 959 33 110

Anlegg - stykkgods - semitransport

k
jø

kken & inte

ri
ø
r

FR
IESTAD FRIESTAD KJØKKEN 

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

Fax 52 84 50 95
www.friestad.as

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

Bytunet Bakeri & Café 

v/Margrete Munthe 
Tlf. 52727088 / 52830823

52 70 19 70

smarT-handeL as  smarT 
marine as

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

Trygve & Rune Strand
Malermesterfirma

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

MEDIAMANNEN
// Johannes Leiknes nag //

www.mediamannen.no

Tannlege

anna Benedicte Pugerud

Tlf.: 52 01 08 65

Tannlege

siv storesund

Tlf.: 52 01 08 61

Guds smil over bispevisitasen
den store begivenhet våren 1959 var visi-

tas ved biskop Karl Marthinussen. Han var 69 
år og ungdommelig. 11 ganger la han opp til 
samtale med barn og unge på gudstjenester og  
skolebesøk.  På feøy og vibrandsøy, som fikk 
bispebesøk for første gang, var det familiemø-
ter. Nytt var også bedriftsbesøk på bø Tegl-
verk, Hauske Konfeksjon, Marine aluminium 
og Møllerodden verksted a/s.

søndag 24. mai var det visitasgudstjeneste, 
kommunal middag og om kvelden visitasfest. 

Guds smil over bispevisitasen, var over-
skriften i referatet. det var tydelig en inspire-
rende visitas, noe som også biskopens møte 
med menighetsrådet tydet på. det varte fra 
kl. 16 til 23! biskopen var spesielt interessert 
i ungdomsarbeidet og planer om ny kirke på 
Norheim.  

også bladets barnespalte var viet visitasen: 
”dei yngste lurde på korleis dei skulle veta 
kven som var bispen. ”Han har sikkert eit stort 
kors på seg”, var løysinga. Han skulle spørja og 
vi måtte svara høgt og tydeleg. ”Tenk, om vi 
ikkje visste noko svar?” … det var ikkje tunge 
spørsmål og svar som vi trudde, men ein gild 
samtale om det vi hadde lært før. Han sa endå 
at vi kunne mest like mykje som han.”  

Biskop marthinussen, biskop i 
stavanger bispedømme 1950-1960, 
gjennomførte visitas i Torvastad i 
1954 og 1959. ”det er i Torvastad 
sterk menighetsbevissthet, og det 
er lett for presten å finna medarbei-
darar,” het det etter visitasen i 1959.

Smånytt juni 1959
* sjømannsmisjonen hadde sitt krets-

møte i Torvastad 13.-14. juni med 114 ut-
sendinger. Talere var gen.sekr. johannes 
aardal og husmor ved flere sjømannskir-
ker, skudenesbuen Titti Melhus. organist 
Thomas stange var kretsformann.

* det norske misjonsselskap hadde kvin-
nestevne onsdag 17. juni. været var som den 
suraste haustdag, men frammøtet var godt. 
emisær john Ulland, misjonær ruth birke-
land og soknepresten tala. det var song av 
fruene espeset og frimannslund.

* avgangsklassene ved folkeskolen 
hadde fest på Ungdomshuset 18. juni. 
skoleinspektør reksten delte ut vitnemål. 
På Hauge skole sluttet 19, Håland 15, Nor-
heim 7, feøy 2 og på vibrandsøy 1.

* santhansaften arrangerte Torvastad 
Gutemusikkkorps fest med bålbrenning. 
Gjevt var det med ny fane, laget av dikken 
larsen og Kristian endresen. 

* siste søndag i juni var den nye rute-
båten, sirafjord II, fylt med folk fra Tor-
vastad, spanne og feøy. det var stevne på 
Utsira med gudstjeneste, ettermiddags-
møte og tur på fyret. Torvastad blandakor 
og guttemusikken deltok. Kollekt ble tatt 
opp for å starte musikkorps på Utsira. 

Søndagskole i over 130 år!
første søndagsskole i bygda 

startet lærer sivert Øvrebø i 1877 
heime hos seg på Hauge, skrev 
birger Kjetland i aprilnummeret. 
Noen år senere startet Gyri voll 
og Mette Nilsen storesund søn-
dagsskole i Hålandkretsen.
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Finner du stedet hvor fotografen sto? 
der vil du finne et lite skilt med en bokstavkode som du kan sen-

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

Kor sTod foTografen?  
forrige gang ble kameraet brukt 
helt nordvest i Torvastads «fast-
land». ved Klungervikjå, nord for 
det nye boligområdet på osnes. 
vinneren er jan steinstø som får besøk 
fra redaksjonen! 

«rotvelter og hogst gir den hauglagte 
utsikten tilbake. stedet er markerert 
med rune-r i kartet. fotografen sto 30 
meter over havet og skuet mot nordøst 
ut av Torvastad sogn og sørvestover 
inn i sognet. Men finner du stedet, om-
kranset av hus og hager nedenfor på 
alle sider i terrenget?» bildene er tatt 
samtidig fra samme sted. 

finn plassen og send koden, 3 boksta-
ver/tall, til 99458542. skiltet med Ko-
den står ute i sommer.

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

BYGDAUTVALGET

VEST
ØST

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

hauge og håland hadde felles feiring av 17. mai ved kulturhuset og ungdomshuset. dette 
blei et svært vellykka arrangement. FaU ved skulane har bestemt at vi på Torvastad skal 
prøve dette ut i tre år. ein spesiell takk til FaU og 17.maikomiteen for ekstra innsats i år med 
planlegging og tilrettelegging.

FeLLes 17. mai-Feiring

NORD
SØR

FORRIGE

Turorientering i Bjørgene
for 26. året på rad arrangerer orienterings-

gruppa i Torvastad Il turorientering i bjørgene. 
også i år er 15 poster (røde og hvite metallpla-
ter) plassert ute i det fine naturområdet. Poste-
ne har forskjellig vanskelighetsgrad og befinner 
seg utenfor stisystemet. Hver post har en kode 
som deltagerne skriver ned og sender tilbake til 
arrangøren. Har man funnet ca. ¾ av postene 
vanker det orienteringsmerke i bronse første 
året, siden er det sølv, bronse og planketer for 
10-, 15- og 25-års deltagelse.

Turorientering er fin familiemosjon og er 
TrIM Med MeNING uten tidspress, du leter 
etter poster når det passer deg og tar gjerne fa-
milien med på en oppdagelsestur.

Torvastad Il har også turorientering i av-
aldsnes hvor postene er plassert ut i visnes 
(fransahagen) og i Kvalavåg.

Turorientering kan for øvrig kjøpes på 
Idrettshuset på Torvastad hos daglig leder, ole 
førland som kan treffes på tlf. 52839516. Turo-
rientering i avaldsnes kan også kjøpes på KIWI 
avaldsnes

Friidrettens dag 29.04.09
friidrettens dag er et satsningsområde på barn og ungdom fra norges friidretts-

forbund sin side.  I 2008 ble det arrangert friidrettens dag på 101 steder rundt i 
landet med ca 13500 deltakere. det var 4. gangen vi arrangerte friidrettens dag her 
på Torvastad, og dette har blitt et populært tiltak. også i år møtte ungene opp i stort 
antall for å prøve seg på friidrett. Hele 130 stk i alderen 6 - 13 år. dette er ny rekord!  
deltakerene fikk startnummer på brystet hvor de fikk påført resultatene i de for-
skjellige øvelsene.  Øvelsene var 60m, lengde, kule, liten ball og frekvenshopp.  det 
var ikke noe å utsette på innsatsen.  Noen tar kanskje vare på resultatene til neste 
år. da kan det være gøy å måle fremgangen !

det ble noe køståing for ungene, men det så ikke ut til at det var noe problem 
for dem. Ungene var veldig flinke og tålmodige i køen. Til neste år må vi finne en 
løsning på dette - da får vi håpe ungene får enda flere forsøk i hver øvelse. etter at 
alle øvelsene var unnagjort fikk allle sin velfortjente medalje. 

 friidrettens dag var også avslutningen på friidrettsskolen som friidrettsgrup-
pen arrangerte 7 mandager i mars/april. også dette var et populært tiltak. frii-
drettsskolen var for barn i alderen 8-13 år. Ca 70 stk. (fordelt på 2 grupper) møtte 
opp i gymsalen på Håland og koste seg med forskjellige friidrettsøvelser. 

 friidrettsgruppen

det første som møter meg når jeg kommer 
inn porten til idrettsanlegget, er et yrende liv 
av fotballspillere og tilskuere i alle aldre. Her er 
besteforeldre, foreldre, barn og barnebarn i en 
skjønn forening. entusiasmen er stor både på og 
rundt banen. det heies og instrueres.

fotballmessig svinger det fra de store prestasjonene med herlige volleyskudd, 
glitrende pasninger ,til det heller middelmådige. Men alle synes å gjøre så godt de 
kan. det scores mål så det holder, begge veier. Noen av lagene jubler etter en seier, 
andre lag sparker i bakken etter nok et tap.. Men det fine med det hele er at det 
snart kommer nye muligheter i en ny kamp. Uansett resultat takker derfor spillerne 
motspillerne og dommeren for kampen. dette er fair play i praksis…..

etter en tur rundt på banene, er tiden inne for en tur i kiosken. lappene med 
herlig syltetøy smaker fortreffelig sammen med nytrukket kaffe. fra utsikten på ter-
rassen skuer jeg ut over det fantastiske idrettsanlegget vi har her på Håland. 

stadig nye folk kommer og går. Noen kjente fra bygda, andre både kjente og 
ukjente fra andre klubber. alltid noen som stopper opp og tar en prat. Herlig å sitte 
her i sola og bare nyte livet. se det yre av liv rundt meg. Positive unge mennesker 
som får boltre seg med fotballens vidunderlige magi. for en magnet det må være i 
denne kula. jeg føler meg privilegert som får bo i ei bygd med dette fine anlegget.

denne ettermiddagen er bare en av mange jeg har tilbrakt her på Håland. det er 
absolutt å anbefale! Ta med naboen og nyt ettermiddagskaffen her. 

anne storesund vågen

TorvaLL
lørdag 9. mai innviterte Torvastad Idretts-

lag til årets Torvall-turnering. 63 lag fordelt på 
de fleste Karmøyklubbene deltok, dvs. ca. 600 
barn i alderen 3-10 år. de fikk prøvd seg i både 
friidrett, fotball og orientering. Innsatsen og en-
gasjementet var stort både hos deltakere, forel-
dre, besteforeldre og andre frammøtte.

det var på forhånd meldt dårlig vær, men 
dette slo heldigvis ikke til. det ble dermed en 
flott dag for både store og små.

styret for Idrettsskolen vil med dette få rette 
en stor takk til alle som bidro til at årets Torvall-
turnering nok en gang ble en suksess.

Thor arve jacobsen, leder i Idrettsskolen

en ettermiddag på håland
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i GLEDE oG sorG

samlinger               om Guds ord

DØPTE:

15.03. Kevin sørvik søderlund (Førre kirke)

22.03. sander Lieng haram

             Linnea gabrielsen Lieng

28.03. vera Cecilie aase (Falun, sverige)

12.04. andreas Laugaland Pedersen

26.04. Teodor hetland

10.05. angela Berg haaland

             henrik ekornsæter

             susannah Kleppe voll

21.05. Klara Leiknes nag

DØDE:

03.04. Bent Terje nordnes f. 1962

08.04. ida amalie stange f. 1918

16.04. robin andré nygård Burema f. 2009

             rolf andreas steensnæs f. 1920

22.04. sven mathiassen f. 1925

gaver:
18.03.  nms  2 246,00

22.03. Kirkens Bymisjon 4 026,50

29.03. menighetsarbeidet 3 325,00

31.03. Kirkens nødhjelp (Faste- 

 innsamlingen)          35 089,50

05.04. Kirkens nødhjelp 4 232,00

09.04. menighetsfakultetet 2 158,50

12.04. menighetens nmisjonsprosj.  

 Japan  8 349,50

19.04. menighetsarbeidet 1 837,00

23.04. KriK  2 987,00

26.04. misjonssambandet 3 439,00

02.05. Torvastad KFUK/m 5 832,00

03.05. Torvastad KFUK/m 7 369,00

10.05. menighetsarbeidet 2817,50

17.05. nms  6284,00

Feøy bedehus
12.04. menighetens misj.prosj.  

 Japan  984,50

Notert

glutenfri nattverd
det er mulig å be om glutenfri oblater 

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

Kirkeskyss
den ene går fra litlasund om viken. 

den andre går fra Gunnarshaugkrysset 
om litlasund.  de som deler på denne 
oppgaven er Magnar Hausken, Gunnbjørg 
Kvalevåg, Gunnar Morten areklett, Kjell 
Inge lunde, judith Taraldsvik og Harald 
Hausken. 

Bønnenettverket «Bønn for 
Den norske kirke»

– ønsker samle alle som ber, 
til bønn for kirkes ledere, 
for folk og land. vi ønsker å 
holde deg oppdatert med 
bønneemner på e-post eller 
sms. vi ønsker også etter 
hvert å formidle våre bønneemner på papir. meld deg inni nettverket og lese 
mer:

«Bønn for den norske kirke» på www.kirken.be  

Fasteinnsamling
vi takker både givere, konfirmanter, sjåfører, tellere, rutekoordinator, diakoni-

utvalg og alle andre som bidro til et godt resultat på fasteaksjonen.  det kom i år inn 
kr.35.089,50.  I tillegg kom takkofferet i kirken palmesøndag.  siden 1990 er det på 
disse aksjonene da samlet inn kr.687.467,40 til Kirkens Nødhjelp.  en tilbakemel-
ding flere kom med var at mange ikke hadde kontanter liggende hjemme.  vi ser 
ikke for oss å sende ut 50 konfirmanter med kortterminal, men kanskje vi på sikt 
på tenke nytt om bøsseinnsamlinger? 

Ferie for prestene 
Geir styve har ferie fra 22.juni til og med 26.juli.  arnfred lunde har ferie fra 

13.juli til og med 16.august.  vi gleder oss over at sigurd andreas Widvey Haugen 
fra Torvastad i sommer skal være vikarprest på Karmøy.  Han vil blant annet ha fel-
lesgudstjeneste her på Torvastad sammen med avaldsnes og Norheim 16.august.   

evaluering av gudstjenestereformen
15.september er fristen for menighetene for å sende inn evaluering av guds-

tjenestereformen.  Gudstjenesteutvalget er nå i full gang med å skrive sin innstil-
ling som skal sendes på høring til grendahusgudstjenesteutvalget og staben før den 
vedtas i menighetsrådet.  vi vil gjerne høre hva du synes.  det gjelder både fra dere 
som har fått en spesiell oppfordring og dere som vil si deres mening ved å fylle ut 
et enkelt skjema som er lagt ut i kirken.  

sommerkonsert i kirken
 
det blir ny sommerkonsert i Torvastad kirke med lokale utøvere søndag 14.juni 

kl.20. Konserten i fjor samlet mye folk, og bød på god variasjon av unge og voksne 
utøvere med solosang, korsang og ulike instrumenter. Noen nye aktører blir med i 
år, men også flere som deltok i fjor. det er en rekke gode talenter i vår menighet, og 
her får de presentere noe av det de kan. 

og alle inviteres til å komme og lytte, og være med å synge et par sommersal-
mer. velkommen til en fin og hyggelig sommerkonsert i kirken!

17. mai
I år som tidligere var 

frokosten på Ungdomshu-
set stor suksess med fullt 
hus!

Foto: Bodil hagen

dag og dato sted  Tid innhold        Prekentekst

søndag 14.06 Torvastad 11.00 gudstjeneste. Lunde. dåp. offer til menighetsarb. Kirkeskyss  Luk 16, 19-31
    20.00 sommerkonsert
  nordbø  18.00 misjonsmøte ved Kristen muslimmisjon

søndag 21.06 Krosshaug 11.00 Friluftsgudstj. gaard og styve. offer til Utstein Pilegrimsgård  Luk 14, 16-24

søndag 28.06 Torvastad 11.00 gudstjeneste. Lunde. nattverd. offer til de fire diakoniinstitusj. Luk 15, 1-10
             Kirkeskyss
  Feøy  16.00 gudstjeneste. Lunde. nattverd. offer til de fire diakoniinstitusj.
              Båt fra Kveitevika kl. 15.30

søndag 05.07 Torvastad 11.00     gudstjeneste. Lunde. dåp. offer til menighetsarb. Kirkeskyss  Jak 4, 11-12

søndag 12.07 Torvastad 11.00     gudstjeneste. Lunde. nattverd. offer til misj..høg.sk. Kirkeskyss Luk 5, 1-11

søndag 19.07 norheim 11.00     gudstjeneste. Clementsen. dåp. offer til Kirkens sosialtjeneste
     Felles med avaldsnes og Torvastad    matt 5, 20-24

søndag 26.07 avaldsnes 11.00     gudstjenes. gaard. nattverd. offer. Felles med norh.og Tovastad mark 8, 1-9

søndag 02.08 Torvastad 11.00     gudstjeneste. styve. dåp. offer til menighetsarbeidet. Kirkeskyss matt 7,15-20

søndag 16.08 Torvastad 11.00     gudstjeneste. Prestevikar sigurd andreas Widvey haugen. 
             nattverd. offer. Kirkeskyss      Luk 19, 41-48

søndag 23.08 Torvastad 11.00     gudstjeneste. styve. dåp. offer. Kirkeskyss    Luk 18, 9-14
                 Feøy  16.00     gudstjeneste. styve. offer. Kirkebåt

søndag 30.08 Torvastad 11.00     gudstj. styve og rep. fra nms. nattverd. offer til nms. Kirkesk. mark 7, 31-37

søndag 06.09 idrettsplassen 12.00     Friluftsgudstj. styve. offer.     Luk 10, 25-37

søndag 13.09 Torvastad 11.00     gudstjeneste. styve. dåp. Konf.presentqsjon. offer. Kirkeskyss salme 116, 12-16
 

TorvasTad KirKe 
Tegnet av en av årets konfirmanter 
eirin vihovde Bentsen
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet - 4260 Torvastad

barnehagen i sentrum av bygda har en 
lang historie, og mange har gode minner 
knyttet til barnehagen. at det nå settes et 
punktum for barnehagens liv, synes både 
ansatte, foreldre og bygdefolk ellers er trist. 
dørene låses i august og barna blir overført 
til andre barnehager. Politikerne begrunnet 
avgjørelsen med overkapasitet på barneha-
geplasser og at barnehagen var økonomisk 
ressurskrevende. 16 ansatte og 45 barn må 
nå flytte på seg. 

det var Torvastad Husmorlag som 
startet opp i 1970 – den gang som et kort-
tidstilbud til bygdas barn og foreldre. de 
første årene var det det lille, røde huset 
som gjorde nytten som lokaler. Huset var 
opprinnelig et bolighus som ble ombygd til 
formålet.  I 1992 ble barnehagen utvidet da 
det tidligere gamlehjemmet ble tatt i bruk. 
barnehagen fikk flere avdelinger med bl.a. 
en egen avdeling for de aller minste. Mange 
voksne har hatt en god arbeidsplass i alle 
disse årene og styrer på ”siste reis” er Marit 
Utvik. Hun forteller at alle de fast ansatte 
har fått nye arbeidssteder fra høsten. 14. 
august er det kroken på døra. Torvastad 
mister dermed et tilbud som etter styrers 
mening har mange kvaliteter; beliggenhe-
ten på vestsida av bygda like ved turområ-
det i bjørgene og et godt miljø med egen 
kultur og innarbeidede tradisjoner. barne-
hagen har også vært med på å skape liv og 
røre rundt Ungdomshus og Kulturhus. Hva 
det store hvite huset med de mange rom-
mene nå skal brukes til, er ennå uklart. vi 
håper at kommunen ikke lar huset stå tomt, 
men at det også i fortsettelsen kan brukes 
til beste for kommunens innbyggere. det 
lille røde huset er fremdeles i Husmorla-
gets eie. I mellomtiden har Husmorlaget 
byttet navn til det mer tidsriktige Torva-
stad kvinne- og familielag. aud Wold, som 
er veteran både som ansatt i barnehagen og 
som medlem i laget, sier til Kjerkebla` at 
de har noen ideer om videre bruk av det 
opprinnelige barnehagehuset. 

aMØ

slutt for Torvastad barnehage
mange ble overrasket da Karmøy kommune, etter bare noen måneder som eier, vedtok å 
legge ned Torvastad Barnehage. 

sommerfest i gamle barnehagen i 1991. veteran blant de ansatte, aud Wold, bak til høyre.

Karneval for de små i nye lokaler på «gamlehjemmet».
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! rett før Kjerkebla gikk i trykken fikk vi nyss i at godkjenninger har gått gjennom 

for ny barnehagedrift! det blir privat barnehage med 0-6 års avdeling i det røde 

huset – den starter opp 17. august, melder Bente albertsen.


