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Geir Styve er 
sokneprest 
i Torvastad 
menighet.

Det er mye fordi jeg ser det er stort og vet det er 
viktig. Det er mange og sterke følelser en slik dag. 
Som en nervøs brudgom, en beveget brud og stolte 
foreldre. Og som å finne den ene som betyr noe helt 
spesielt og skal få gjøre det for resten av livet. 

Det å finne den ene er noe de fleste ønsker og 
lengter etter. Det er fordi det fyller et behov som lig-
ger dypt i oss som mennesker. For vi er skapt til felles-
skap. Vi er konstruert for å stå i et samspill med andre 
mennesker. Til å stå i dialog med andre og forholde 
oss til hverandre. Våre relasjoner med andre er med å 
forme oss som mennesker. Ja, vi definerer oss selv ut 
fra vårt forhold til andre.

For vi er skapt for hverandre. Da Gud skapte det 
første mennesket, så han fort at det ikke kunne være 
alene. Det fungerte heller dårlig. Det var ikke godt for 
mannen å være alene. Derfor skapte han en hjelper 
som skulle være hans like.

Nå er det ingen selvsagt ting at vi finner den ene. 
Mange opplever nettopp det sårt. Da er det viktig å 
understreke at vi oppfyller Skaperens vilje ved å være 
en del av fellesskapet. Vi gjør det i mange ulike sam-
menhenger.  I familien, vennekretsen, jobben, me-
nigheten eller andre steder. Og vi er alle viktigere der 
vi er. 

Poenget er at mennesket ikke var skapt til å være 
alene. Da vil vi mistrives og visne for til slutt å gå til 
grunne. Vi er skapt til å fylle hverandres liv med inn-
hold og mening. Vi er skapt til å være der for hver-
andre.

En symbolhandling som har kommet de siste 
årene, er at brudeparet tar to tente lys. De tenner så 
et tredje med disse og slukker de to første. Symbolik-
ken er at to blir ett. Det er en sterk og grunnleggende 
tanke i Skriften. To som ikke bare er der for hveran-
dre men som blir hverandres smil og sorg, stolthet og 
skuffelse, styrke og svakhet. Som knyttes til hveran-
dre i gode og onde dager. 

Det er en god ting. For det gir styrke å være to. En 
som hadde vært gift i mange år uttrykte det sånn: Vi 
er som pedalene på en sykkel. Når den ene er oppe 
er den andre nede og omvendt. Men vi gir hverandre 
kraft og på den måten kommer vi fremover.

Men det kommer ikke av seg selv. Man må kjem-
pe for å bevare et forhold. Det må vedlikeholdes. Der-
for anbefaler vi gjerne kommunikasjonskurset for par 
som omtales i dette nummeret av Kjerkebla.

som sKaPT For hverandre
An

dak
t

vi er inne i høysesongen for vielser. den begynner i mai og fortsetter utover hele som-
meren. Jeg kjenner meg privilegert som prest når jeg får være til stede og delta på disse 
høydepunktene i menneskers liv. gang på gang. Lørdag etter lørdag. ofte flere ganger 
hver dag.
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sukkerbryllup, det er hva jeg og 
min kjære skal feire i sommer. 

høres søtt og godt ut det!? vi er 
heldige som fant hverandre, det går 
ikke an å gi noen oppskrift på slikt.

For første gang på lenge presen-
terer vi et temanummer. denne 

gangen ønsker vi å løfte fram ekte-
skapet og samlivet. vi tror de fleste 
er berørt av dette temaet på en eller 
annen måte, og nå står sommerbryl-
lupene for døren.

vi i redaksjonen ønsker deg og 
dine en god sommer. nyt Kjer-

kebla i solveggen, god lesning!

BrYLLUPsdager
det er verdt å feire ekte-
skapet! sjekk listen og 
kryss av bryllupsdagen i 
almanakken:

1 år: Papirbryllup
2 år: bomullsbryllup
3 år: lærbryllup
4 år: blomster/linbryllup
5 år: Trebryllup
6 år: Sukkerbryllup
7 år: Ullbryllup
8 år: bronsebryllup
9 år: Pil/Keramikkbryllup
10 år: Tinnbryllup
11 år: Stålbryllup
12 år: Silkebryllup
13 år: blonde/Kniplingbryllup
14 år: Elfenbensbryllup
15 år: Krystallbryllup
20 år: Porselenbryllup
25 år: Sølvbryllup
30 år: Perlebryllup
35 år: Korallbryllup
40 år: rubinbryllup
45 år: Safirbryllup
50 år: Gullbryllup
55 år: Smaragdbryllup
60 år: Diamantbryllup
65 år: Krondiamantbryllup
70 år: Jernbryllup
75 år: atombryllup
90 år: Granittbryllup

(Kilde: Wikipedia)

hva Kan gÅ gaLT?
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det er mye som skal klaffe i 
en vielse, men det er som re-
gel godt planlagt også. den 
rareste historien fra Torva-
stad er kanskje da dørene ble 
åpnet og en hund vandret 
rolig opp kirkegulvet. den 
fortsatte inn i alterringen og 
måtte følges ut av presten!
Kjerkebla har tatt en prat 
med kirketjener sonny Tor-
vestad.

Underholdningsbransjen vet at det er 
potensiale for komikk og situasjoner i vi-
elser, dette er tema i mang en romantisk 
komedie. Mange aktører og høytidelig 
program kan gjøre fallhøyden stor.

– Først av 
alt må jeg pre-
sisere at alle 
har blitt gift, 
til tross for ut-
fordringer som 
har oppstått 
under vielser i 
Torvastad kir-
ke, sier Sonny 
når vi spør om 
hva som kan gå galt i en vielse.

Sonny har gjennom sine 25 år som 
kirketjener vært med på ca 250 vielser og 
er med sin erfaring god å ha. Prislapper og 
merkelapper blir plukket av fra dresser og 
bruden blir påminnet om å ta seg god tid 
opp kirkegulvet.

Noen ganger nærmer vielsen seg uten 
organist, prest eller brud – det kan skje at 
noen har notert feil tid... – Da gjelder det 
å ta noen raske telefoner, og gjerne 
ringe litt ekstra lenge med klok-
kene, smiler Sonny.

Sonny vet at det er et 
hull i gulvet hvor bru-
deparet skal sitte. 
– Det har skjedd 
at man har lett 
etter ringer, 
men alle 

har kommet til rette, beroliger hun.
– Den tristeste historien er nok om 

bruden som glemte brudebuketten sin. 
Forloveren fikk diskret anbragt den på rik-
tig plass, men for bruden var det en katas-
trofe at den ikke hadde vært med oppover 
kirkegulvet.

– Det har også skjedd at presten har 
brukt feil navn, rett og slett fordi huskelap-
per er forvekslet – men alle brudeparene 
har sagt «ja». 

– Jeg minnes et bryllup i en annen 
kirke hvor brudgommen sa «Ja, eg får vel 
det»... Det blir veldig dumt om man prø-
ver noe slikt, mener Sonny.

Sonny har også observert brudgom-
mer som har tatt seg en «styrkedråpe» 
fra innerlomma før de skal til pers. Her 
går det nok ei grense, man må være ved 
sine fulle fem når man skal avlegge et ek-
teskapsløfte! JlN
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i gode og onde dager!

Så blir de stående, disse tre:
tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten
1. Korinterbrev 13:13

den 31. juli skal det skje. solveig margrethe 
myge (24) og richard røthe (25) skal gi hver-
andre sitt ja i Torvastad kirke. 3 måneder før 
den store begivenheten får Kjerkebla› ta en 
prat med det kommende brudeparet og høre 
hvordan det står til med forberedelser og pla-
ner for den store dagen.

Vi spør først litt forsiktig om hvordan 
bryllupet ble bestemt. Vi har nemlig hørt 
at det er blitt «in» igjen med gammeldagse 
frierier. Solveig ler. – Ja, det var richard 
som fridde. Men, ikke sånn ned på kne og 
sånt altså. Dessuten var han nokså sikker 
på svaret. Vi hadde jo snakket om det...

Det unge paret har vært sammen i 3 
år. – Jeg har alltid drømt om et skikkelig 
bryllup, sier Solveig ivrig. – Det er kjekt å 
planlegge dagen og mye som skal tenkes 
på og tas stilling til. –  bryllupsdagen er 
kanskje mest Solveigs dag, sier richard. 
Han innrømmer at hans tilkomne nok er 
en smule mer engasjert i detaljplanleggin-
gen enn han sjøl er. Men, han gleder seg, 
ingen tvil om det!
– Hvorfor valgte dere et kirkebryllup? 

– Det var helt naturlig og egentlig ikke 
noe tema for oss. Vi er begge oppvokst her 
på Torvastad og har alltid følt tilknytning 
til kirken og bygda vi begge er vokst opp i. 
Kirkebryllup på Torvastad var selvsagt for 
oss! Solveig og richard forteller ivrig om 
bryllupsfesten som skal holdes i hagen i 
Hålå – richards familiested på Gismarvik 
i Tysvær. – Vi har lagt opp til utebryllup 
med partytelt og rundt 120 gjester. Hele 
familien er engasjert i matlaging og kake-
baking, bæring av bord og stoler og pro-
grammet for dagen ellers. – Og vi skal prø-
ve å dyrke fram erteblomster til bordpynt, 
sier Solveig. Og apropos blomster: Hva 
med brudebuketten, er det brudgommen 
som skaffer den? Solveig ser himmelfallen 
på intervjuer, slikt kan da ikke overlates til 
tilfeldighetene slik det var den gang denne 
intervjueren giftet seg! – Eg hadde ein plan 
altså, men så fant eg ut at dei blomstene 
ikkje e å finna i slutten av juli... Mer vil 
hun ikke si om den saken og vi skynder 
oss over til neste spørsmål. – brudekjolen 
da, er den kommet i hus? bruden ler igjen, 
hun har for sikkerhets skyld skaffet seg to! 
– Du vet, når vi skal ha utebryllup og ha 
leker og sånt, kan det være upraktisk å ha 
en lang kjole. – Jeg har en kort og en lang. 
Den korte har jeg forresten fått av søstera 

mi. Hun bestilte den fra Kina! Hun er så 
flink til å netthandle, så da hjalp hun meg 
med å bestille den lange kjolen også. Men, 
den får ikke richard se før selve dagen, 
altså! richard flirer. – Jeg har ikke skaffet 
meg klær til bryllupet ennå. Men, det blir 
nok en fin dress, tenker jeg.

– Hva gleder de seg mest til på selve 
bryllupsdagen, undrer vi. – alt, kommer 
det kjapt fra richard. – Men, kanskje blir 
selve vielsen i kirken den mest spennende 
delen. – Og været da, tilføyer Solveig. – Vi 
skal jo være ute! Men, blir det styrtregn 
og «høststormer» har vi en plan b... 

Vi vil gjerne høre litt om hva de tenker 
om seremonien i kirken. Har de noen pla-
ner? – Ja, i dag fikk vi informasjon om at 
vi kan velge litt når det gjelder program-
met og måten vielsen skal gjennomføres. 
Vi har noen planer og private innslag, ja. 
Men, det er superhemmelig! Jeg tror noen 
kommer til å bli overrasket...Vi skal snak-
ke med organisten om musikk og så har 
vi bestemt at vi skal ta på ringene under 
vielsen. Og pappa skal følge meg opp kir-
kegulvet, smiler Solveig. – Det er Eldbjørg 
andreassen som skal vie oss. Det har vi 
fått vite allerede. 

Mye glede og spenning er knyttet til 
et bryllup og en storstilt feiring. Men, hva 
med fremtiden, har de tenkt på den? I 
gode og onde dager? Vi blir litt alvorlige 
i sofaen. – Motbakkene kommer, sier in-
tervjueren, har dere lagt noen slagplan for 
å holde sammen « til døden skiller dere 
ad»? – De unge tenker litt og så kommer 
det litt nølende fra brudgommen. – Vi har 
jo allerede prøvd litt da. Vi hadde en pe-
riode vi stadig misforsto hverandre og det 
ble litt vanskelig. Kanskje det med kom-
munikasjon er viktigst og det å kunne le 
litt av det dumme som kan oppstå? – Eg 
klare ikkje å væra långsinte, ler Solveig 
og tilføyer: – Jeg tror det er viktig å ikke 
alltid måtte gjøre alt sammen. Gi hveran-
dre litt alenetid. Få dyrke egne interesser. 
Men også det å ha interesser sammen. 
Vi liker begge ski og fjellturer. Hyt-
teliv, være sammen med venner. 
– Og hva bør du richard gjøre 
hvis Solveig er sint og sur? 
– Nei, da er det visst best 
å la henne være alene, 
ler richard og gi 
henne en sjoko-

lade kanskje? – Jeg må la ham få være i 
fred med tv-en. Ikke ta fra ham fjernkon-
trollen, fleiper Solveig tilbake.

Ingen tvil om at det kommende brude-
paret også har tenkt gjennom tiden etter 
bryllupet. Det er jo egentlig da det begyn-
ner! – Og vi har så mange prosjekter å ta 
fatt på. Vi skal bygge hus på Frakkagjerd 
og jeg skal begynne i jobb, forteller Solveig 
som nå avslutter sin bacheloroppgave og 
kan titulere seg byggingeniør. richard, 
som er bilmekaniker, skal fortsette sin ut-

dannelse og skal til med maskiningeniør-
studier på HSH. Mye spennende å se frem 
til, mange forandringer og utfordringer å 
forholde seg til, og sist men ikke minst: 
Solveig og richard skal få være sammen, 
stifte bo og dele hverdagene. Det gleder 
de seg til. Og ønskelisten for bryllupet? 
De ler igjen: – Vi trenger så mye! Vi skal 
jo møblere og utstyre et helt hus. Gave-
kort på møbler og serviser og andre nyt-
tige ting står høgt i kurs. For det blir jo 
en stund til huset er ferdig og mamma 
sier at gavekort er lettere å lagre enn all 
slags ting. Vi skal nemlig få bo hos forel-
drene mine mens vi bygger, sier Solveig, 
som har maling på fingrene etter ei økt i 
kjellerstua hos familien Myge. Så da blir 
dere Torvastadbuer for en stund, da? – Ja, 
det blir vi. Men, nå er fokus mest på den 
31. juli. Vi gleder oss masse til den store 
festen. Ja, med langveisfarende gjester blir 
det rene slektsstevnet, sier de to unge for-
nøyd. 

Taler og sanger skal skrives, fotograf 
skal skaffes, morgengave skal tenkes på 
og «hvetebrødsdagene» skal planlegges. 
Vi ønsker Solveig Margrethe og richard 
all mulig lykke til med bryllupsdagen 
og årene som kommer!

aMØ

FoTo: Jorunn møksvold

solveig m. og 
richard er sant!

Felles interesser 
er viktig!

Ekteskapet er mest av alt en arbeidsplass Er man to, blir gledene fordoblet og sorgene halvert4 5
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« sÅ sPØr Jeg deg.... »
arnfred Lunde er både prest og administrerende leder i Tor-
vastad menighet. han svarer på våre 8 spørsmål om vielser i 
Torvastad kirke.

1. Hva sier statistikken om antall vielser i Torvastad kirke? 
– Det har de senere årene gått jevnt og trutt nedover med antall 
vielser i Torvastad kirke. Men i fjor opplevde vi en større pågang 
enn flere år tidligere. Kanskje har trenden snudd?
 
2. Når på året ønsker folk å gifte seg? 
– I sommermånedene – det begynner forsiktig i mai, – så top-
per det seg rundt St.Hans og når fellesferien slutter i overgangen 
juli/august. Det har tidligere også vært populært å gifte seg på 
nyttårsaften, men det har det blitt mindre med de seinere årene.

3. Er det populært å gifte seg i Torvastad kirke?
– Jo nyere kirkene er, desto mindre populære er de å gifte seg i, 
kan det virke som. Torvastad kirke er vel sånn midt på treet tror 
jeg – en fin trekirke, passelig romantisk for et bryllup. avaldsnes 
kirke er desidert mest populær i vårt distrikt. Sist helg viet jeg 
noen som kom fra Sveio og Sverige, ingen hadde noe med av-
aldsnes å gjøre, men de ønsket å vise den svenske familien et flott 
stykke Norge, og da er jo avaldsnes et flott valg, med sin gamle 
steinkirke og mulighet for middag på Historiesenteret.

4.Koster det noe å gifte seg? 
– Selve vielsen i kirken koster ikke noe dersom en er medlem av 
kirken og gifter seg i sin lokale kirke. Men når folk drar til andre 
kirker og gifter seg – der de ikke har noen tilknytning (døpt/kon-
firmert eller har foreldre som bor i menigheten) – så må de betale 
litt i leie for kirken. rundt en tusenlapp, tror jeg. Noe mer hvis 
ingen av dem er medlemmer.

5.Er det noen som ønsker å bekrefte ekteskapsløftet i kirken?
– Å bekrefte eller fornye sitt ekteskapsløfte opplever noen som en 
fin ting å gjøre i kirken, der en gjentar og forsikrer hverandre om 
at det tidligere løftet står ved lag med prest og vitner tilstede. Det-
te kan gjerne få en helt ny betydning etter mange års ekteskap, og 
kanskje også etter å ha opplevd vanskelige tider sammen. Kjær-
ligheten er ingen selvfølge, den krever en innsats og ikke minst 
viljen til innsats fra begge to.
– Men det er ingen som har gjort det i Torvastad kirke så vidt jeg 
kjenner til.
 
6.Er det noen aldersgrense for å gifte seg?
– Den generelle aldersgrensen for å gifte seg er 18 år. Hvis 
noen mellom 16 og 18 år vil gifte seg, kan de søke fylkes-
mannen om tillatelse til dette. De må da ha tillatelse fra 
de som har foreldreansvaret, eventuelt verger hvis de 
har det. Det er et vilkår at det foreligger 
særlige grunner, og tillatelse blir 
sjelden gitt for folk under 
17 år.

7. Hva med å vie folk som har vært gifte? 
– Ønsker en å gifte seg for 2. eller 3. gang, er det opp til hver en-
kelt prest om han vil foreta denne vigselen. Her er prestene nokså 
delte i sin praksis. En kan teologisk begrunne at det er mulig å vie 
om igjen folk som er blitt sveket, (”for hors skyld…” som det står) 
herunder regnes også mishandling og tilsvarende tillitsbrudd. 
Men istedenfor å gå inn på hver enkelt skilsmisse og spørre og 
grave, har de fleste prester lagt seg på en linje som sier ”alle eller 
ingen” –  dvs, enten vier man fraskilte, eller så gjør man det ikke.
Selv har jeg ikke viet fraskilte, ikke nødvendigvis fordi jeg har 
ment det er galt, men for å gi et signal utad om at vi ønsker å 
holde fast på idealet om det livslange trofaste forholdet i gode og 
onde dager. De som har spurt, har da måttet ringe til 2–3 prester 
før de har fått et ja, og det tenker jeg er helt greit. Jeg pleier å 
anbefale de som spør om å bli viet for 2. gang å gå til rådhuset. 
Da får de ordnet samlivet på en god og ryddig måte, for det er jo 
langt å foretrekke fremfor papirløst, hvor ingen formelle avtaler 
ligger til grunn om arv, deling, foreldreansvar osv. om en av dem 
skulle falle fra eller gå sin vei. En god samboerkontrakt er jo også 
bedre enn ingenting. Enkelte prester sier de kan gi velsignelsen 
hvis det formelle ordnes på rådhuset.
 
8. I hvor stor grad kan brudeparet få egne ønsker/innslag inn i 
vielsen? 
– Det ble for noen år siden innført ny ekteskapsliturgi som i mye 
større grad enn før gir mulighet for deltakelse og originale inn-
slag. Man kan benytte flere av familien eller gjestene som tekst-
lesere, muligheter for solosang og musikkinnslag, man kan velge 
å selv si frem ekteskapsløftet som en gjentakelse etter presten, og 
man kan ha spesielle symbolhandlinger som vi gjerne har sett det 
i andre kulturer. Det siste er ikke mye brukt, men vi har hatt noen 
tilfeller av lystenning, der mødrene har kommet frem med hver 
sitt tente lys og gitt til brudeparet, som så har gått frem sammen 
og tent det tredje lyset i fellesskap. 
– ringene kan nå også settes på i kirken med en egen liten sere-
moni, der de også gjentar ordene som presten sier.

aMØ

en viktig del av et kirkebryllup er musikken. mange får tårer i 
øynene bare de tenker på mendelssohns tradisjonelle orgel-
brus. men, det er ingen som sier at gamle mendelssohn må 
være med. organisten i Torvastad kirke, nils einar helland 
forteller: 

nils einar spiller gjerne norske brudeslåtter.  

– Det har skjedd en del på musikk-
fronten de senere år når det gjelder mu-
sikk i kirken under vielser. Først og fremst 
er det blitt vanligere at bryllupsfolkene 
selv har private innslag i løpet av seremo-
nien. Mange liker å bruke familie, venner 
og kjente som kan lese tekster, synge og 
spille,  og som dermed er med å sette et 
personlig preg på stunden i kirken. Det sy-
nes jeg er veldig fint, men alle innslag må 
avklares med organisten på forhånd. Det 
er jeg som sitter med det formelle ansvaret 
for musikken i kirken, sier Helland. Det er 
jo kanskje ikke alt som fungerer like bra i 
en slik sammenheng. CD-spiller synes jeg 
f.eks. ikke noe om når vi har flotte instru-
menter i kirken. Noen brudepar er ikke 
så opptatt av musikken, og da blir det jeg 
som organist som velger. andre har sterke 

ønsker om spesiell musikk. Kanskje til og 
med noe jeg aldri har spilt før! Som de 
som gjerne ville ha musikk fra Star Wars-
filmen. Jammen klarte de å skaffe noter til 
den, og jeg rakk å øve den inn på én dag! 
Noen brudepar er også veldig engasjerte i 
å velge sanger. De er opptatt av at vielsen 
er deres egen og ønsker å plukke ut sanger 
de selv har et forhold til. Det er flott!
– Hva liker du selv å spille til inngang og 
utgang under vielser? 

– Jeg har et variert repertoar og liker 
godt å spille norske brudeslåtter/marsjer. 
Det er flere fine å velge blant. Også mo-
derne ting av nålevende norske organister. 
Engelsk musikk, f.eks. Clarkes Trumpet 
Voluntary er også fin. Hvis brudeparet øn-
sker, kan jeg ta en prat med dem og de kan 
få høre flere alternativer før de velger. 

– Og hva med gamle Wagner? De fles-
te kjenner vel Here comes the bride, here 
comes the bride...  – Nå er det gjort, nå er 
det gjort.. som egentlig er operamusikk fra 
lohengrin. 

– Nei, den må jeg innrømme jeg ikke 
er så glad i, sier Nils Einar. – Det er så mye 
annet å ta av!

aMØ

mUsiKK i BrYLLUP

foto: sxc.hu

BrYLLUPsLeverandØrene
Mange på Torvastad 

kjenner Margrethe Mun-
the. En gledesspreder både 
med sitt gode lag med folk 
og sine kjøkkenkunster. 
Ja, Margrethe er langt mer 
enn en vanlig hobbymat-
lager. I mange år har hun 
sammen med sin Magne 
bakt og smurt og skapt triv-
sel rundt seg på bytunet 
Café. Margrethe liker seg 
usedvanlig godt blant 
snitter og koldtbord, krem og marsipan.  – Det er utrolig kjekt å 
holde på med, kvitrer hun. Jeg blir så glad når folk liker det jeg 
lager og skryter av maten min! Margrethe er berømt på Torva-

stad for sine gode marsipankaker som hun 
lager på bestilling – og gjerne til bryllup! 
Ved årsskiftet legger hun ned kafédriften i 
Haugesund. Men denne dama er så glad i 
kakebaking at hun har innstallert sitt eget 
hjemmebakeri med kjølerom og det hele 
slik at hun er klar til å bake og smøre vi-
dere i huset sitt i bjørgestien. 

Om bryllupskaker og andre godsaker 
har inspirert sønnen, audun, til yrkesvalg 
vites ikke. I alle fall er han kanskje enda 

mer bryllupsopptatt enn 
sin mor. Det som begyn-
te med fotografering av 
brudepar og andre folk, 
er i dag blitt til et stort 
bryllupsengasjement på 
Haugalandet og i ber-
gen. For audun Munthe 
lager faktisk distriktets 
største bryllupsmagasin. 
Gratismagasinet Vår 
dag, Haugalandet er det 
største i sitt slag her på 
bjerget. Og audun kan 
mye om bryllup! Han 
og samboer Kari byr-
kjeland jobber sammen 
om å lage ett magasin 
for vårt distrikt og ett 
for bergen. Det  kom-
mer ut én gang per år. 
Magasinet inneholder 
reportasjer, tips, foto-
grafier og annonser som skal kunne være til hjelp for de som skal 
planlegge et bryllup. – Her er alt fra a til Å, sier audun, som også 
presenterer magasinet sitt på internett. For du vet, et bryllup er 
en stor begivenhet med mange utfordringer og valg,  og ingenting 
må overlates til tilfeldighetene en slik dag! Om han selv har prøvd 
bryllupsplanleggingen ut i praksis? – Nei, ler han, det har liksom 
ikke blitt tid til det hos oss ennå!

magasin med tips for de giftelystne

audun munthe gir 
gode tips til bryllup

margrethe munthe sørger for mat 
til de store anledninger 

aMØ

I ulykkelige ekteskap er det ikke kjærligheten som mangler, men vennskapÅ gifte seg betyr å halvere sine rettigheter og fordoble sine forpliktelser.6 7

KJerKeBLa    BrYLLUP



smarT-handeL as  smarT 
marine as

BØ vesT 
4262 avaLdsnes
TLF. 52 81 81 61

� � �� �� � ��� � �� � �� � �� �

a
U

T.
 P

ia
n

o
sT

em
m

er

Te
Le

Fo
n

: 4
1 

29
 9

2 
41

W
W

W
.P

er
KL

av
er

.n
o

www.geminor.no

Trygve & Rune Strand
Malermesterfirma
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MEDIAMANNEN
// Johannes Leiknes nag //

www.mediamannen.no

STØTT KJErKEbla!

Postgiro: 3361 14 00611
- Ska sei du likne på far din!

Denne åpningsreplikken til Ådne am-
dal satt som et skudd og sjarmerte den 
16,5 år gamle laila Knutsen fra Hauge-
sund. Hun falt både for replikken og for 
Torvastadgutten med det gode humøret. 
– Denne gutten må bli min, tenkte hun, 
og slik ble det! Tre år etterpå var de mann 
og kone, og i mai i år feiret de gullbryl-
lup i Kemer i Tyrkia. Nå er de tilbake på 
Øvrabø der de bor, med gode minner fra 
gullbryllupsdagen og fra et 50 år langt ek-
teskap.

laila husker godt sitt første møte med 
Ådne. Hun og ei venninne var ute og gikk 
tur på Torvastad da de møtte Ådne som 
satt på med Olav Utvik i ”Svartemarjå”, 
bilen til Utvikene. De ble tilbudt skyss, 
men laila var litt skeptisk. – Eg kjenne 
dei, sa venninna aud Økland (Hausken), 
og dermed fikk Ådne sjansen til sin første 
hilsen. – Og han som ikkje kjente far min 
ein gong, ler laila.

laila og Ådne ble vigd i Torvastad kir-
ke 14. mai 1960 av sokneprest Olav Harald 
areklett. Festen ble holdt i rossabø ung-
domshus, nærmeste nabo til lailas barn-
domsheim. Torvastad Mannskor var gjes-
tekor; Ådne var nemlig medlem av koret! 
(Også intervjueren sang for brudeparet!)

Etter hvert kom tre barn, og i jubile-
umsåret har de like mange barnebarn. 
laila og Ådne er glade og takknemlige når 
de ser tilbake på 50 års ekteskap.

Vi sitter i stua og lar brudeparet mimre: 
lik mange unge ektepar på 50- og 60-tal-
let måtte de sette tæring etter næring. Det 
handlet om å legge penger til side og kjøpe 
når tiden var inne. Vaskemaskin kom etter 
en periode med håndvask av tøy! – Og då 
var me glade!

Ådne minnes stutekalven han fikk av 
foreldrene da de skjønte at han meinte al-
vor og ville gifte seg med laila. Han alte 
opp kalven, solgte stuten og for pengene 
kjøpte de møbler til den nye heimen sin. 

– Det e’ kje enkelt å få ein ungdom i 
dag te å forstå koss me hadde det, sier 
laila. – I dag ska alt vera på plass med det 
samme ein gifte seg. 

Hun minnes også når de skulle ut i 
besøk med det første barnet. Ådne kjørte 
motorsykkel, laila satt bakpå og holdt i 
håndtaket på barnevogna. Det gikk ikke 
fort, men fram kom de. – I dag hadde folk 
sagt at me var galne! Men då var det ei 
anna tid og mindre trafikk.

laila og Ådne tror det er sunt for et 
ektepar at økonomien ikke tillater at alt 
inventar og utstyr er i boks ved starten av 

ekteskapet. Gleden over å kunne kjøpe inn 
etter hvert, binder ektefolk sammen. an-
dre stikkord er åpenhet, kos, gjensidig ros 
og viktigheten av å ta vare på hverandre. 
Da kommer tryggheten, og da tåler et ek-
teskap mye.

– Me like å reisa, sier laila. – Felles 
opplevelser binde oss sammen. Me har 
vore noken gonger i Østerrike. Det e eit 
flott land.  Å komma dit e som å få eta 
noke godt!

laila serverer kaffe og deilige ”Mor 
Monsenkaker” som hun har bakt. – Eg tar 
meg av ”innenrikssakene” og Ådne ”uten-
rikssakene”. Det fungere fint! 

”Utenrikssaker”, ja! Da presten og Is-
landsvennen Harald Hope trengte norske 
murere under fullføringen av Hallgrims-
kirken i reykjavik i 1986, falt valget bl.a. 
på Ådne som er en svært dyktig murer. I 
nesten tre måneder arbeidet han med å 
legge Vossaskifer på kirkegolvet. Skife-
ren var en folkegave fra Norge. Da laila 
og Ådne flere år seinere besøkte Island, 
kunne de konstatere at skiferen fortsatt var 
inntakt i den mektige katedralen som det 
tok 40 år å bygge!

Nå er begge pensjonister og har god 
tid for hverandre. Og den ukentlige trim-
men på Vormedal og i bjørgene sammen 
med gode venner, den tar Ådne og laila 
sammen. Det gjelder å samle på gode og 
felles opplevelser!

gma
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du kan gjøre sam-
livet ditt bedre

I dag antas det at 42% av de 
som gifter seg, kommer til å bli 
skilt. For samboere er tallene mye 
høyere. Ingen går gjennom livet 
uten problemer. Stressfaktorer som 
arbeidsdeling hjemme, økonomis-
ke problemer, barneoppdragelse, 
framtidsplaner osv. påvirker et-
hvert par. PrEP er 
laget for å hjelpe 
par til å unngå at 
disse problemene 
skal ødelegge for-
holdet.

Samlivskurset går over to kvel-
der og en lørdag, til sammen ca 12 
kurstimer. I løpet av disse samlin-
gene blir tema som kjærlighet, for-
ventninger, glede, moro og venn-
skap tatt opp, men hovedvekten vil 
være på kommunikasjon. Kurset 
er inspirerende og ”ufarlig”. Det 
blir ikke gruppearbeid, men du og 
partneren din vil få tid til å ta ”pul-
sen” på samlivet, og hjelp til å få det 
enda bedre sammen.

Kurspris: Kr. 600 pr. par. Prisen 
inkluderer kursavgift, kursmate-
riell og enkel servering på samlin-
gene. 

Datoer:  
Tirsdag 02. november 18.30-22.00
Torsdag 04. november 18.30-22.00
lørdag 06. november 10.00-16.00

Kurssted: avaldsnes Idrettssenter. 

Sett av kveldene nå og meld dere 
på, det er begrenset plass og et 
sted til å bli bedre kjent med dere 
selv som par.
Påmelding innen 18.10 på telefon: 
52 81 20 60 eller e-post: avalds-
nes@karmoykirken.no. Se også 
www.avaldsneskirke.no for mer 
informasjon. Arr: Avaldsnes me-
nighet, støttet av Barne- og fami-
liedepartementet.

”Jeg tror mange ekte-
skap kunne vært red-
det dersom flere par 
hadde gått på slike 
kurs.” 

Aftenposten

Musikk må til i et bryllup.  Organis-
ten har en viktig rolle i kirken og der er 
det kanskje både sang og musikk i tillegg.  
Men så kommer alt det etterpå.  Knut Tor-
vestad bor midt mellom menighetskonto-
ret og kirken, og han har vært spillemann 
i mangt et bryllup.  Han begynte i sitt eget.  
Det var en ung John arne Markhus som 
var spillemann den kvelden.  Men Knut 
hev seg med og dermed var det gjort.  Si-
den den gang har det litt hundrevis av 
brylluper. Taffelmusikk til maten, musikk 
til sangene og musikk til underholdning 
og dans.  Det har gjerne blitt lange økter.  
Fra tidlig ettermiddag til langt på natt.  De 
senere årene har han hatt inntrykk av at 
etterspørselen etter spillemenn har avtatt.  
Folk bruker kanskje mer musikk på boks, 
spør Knut.  Han har samarbeidet med 
mange viseverter opp gjennom årene.  

Gjennomgangstonen blant disse er at et 
bryllup blir langt tammere uten levende 
musikk.  Som regel har han stilt alene.  
Men har også spilt med en eller to andre.  
Og selv om han har holdt på med dette i 
vel 35 år så holder han på fremdeles.  Også 
i år kan brud, brudgom og gjester glede 
seg til tonene fra Knut Torvestad.  

sPiLLemannen KnUT TorvesTad

ord og UTTrYKK
Å smis i Hymens lenker er å gifte seg. Kan 
føre til avsyngning av en hymne og to.  Hy-
men selv finner vi i fortellingen om bryl-
lupsguden i gresk/romersk mytologi. 

Hvetebrødsdagene, den første måneden, da 
de nygifte ingen forpliktelser har til å delta 
i sosialt liv. Men gjøre hva de vil, helst prø-
ve å bli en til.

Forlovelse er en avtale om ekteskap

Den største av alle kunstarter er kunsten å leve sammen Husk å elske mens du tør det, husk å leve mens du gjør det.

Forlovere er vitner ved ekteskapsinngåelse, 
han og hun forlover seg (vanligvis) ikke 
ved denne anledning.

Nattefrieri er en skikk vi finner spor av til-
bake til 1300-tallet. Et par ble regnet som 
forlovet om mannen stadig tilbrakte lør-
dagsnatten hos den samme kvinnen. 

Beilere er friere, tilbedere som i sin tur blir 
avløst av bleier.

Toppen av kransekaken spises – til slutt

BrYLLUP i UTLandeT?
4000 par gifter seg i utlandet 
i år. sjømannskirken vier par 
på eksotiske steder!

- man må ha en prøvingsattestest før man reiser. dette 
får man ved å fylle ut skjemaer hos Folkeregisteret hvor 
også forloverne må underskrive.
- hvis den juridiske delen er gjort i norge trenger man 
ikke oppsøke et sted med vigselsrett.
- man kan gifte seg på ambassader eller i sjømannskir-
ker. den mest populære vigselstedet for sjømannskirka 
er gran Canaria.

Kilde: vårt Land

foto: sxc.hu
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Ved juletider i fjor fikk Nankai menig-
het besøk av et team med studenter fra 
bibelskolen i Grimstad. De hadde konsert 
og seminar om Soul Children, et barne-
gospelarbeid som ble startet opp i Oslo for 
ni år siden. Det resulterte i oppstart av en 
lokal Soul Children-gruppe i Nankai.

Travle ungdommer
Soul Children har ungdom i alderen 

ti til atten år som målgruppe. Å nå denne 
gruppen er imidlertid ganske utfordrende, 
for japansk ungdom er veldig travle.

Som mange vet er det et sterkt press på 
skoleungdom i Japan. Det er ikke uvanlig 
at ungdomsskoleelever i tillegg til under-
visningen på skolen følger ekstraundervis-
ning på private ”puggeskoler”. Der får de 
undervisning sånn at de ligger litt foran 
undervisningen på skolen. De får også 
hjelp til forberedelsene for opptaksprøve-
ne til videregående eller universitet.

Fritidsaktiviteter, som idrett og korps, 
er hovedsakelig knyttet til skolen. Skolens 
lærere er ledere for aktivitetene. regel-
messig frammøte er forventet, så når man 
melder seg inn i gruppa sier man også ja til 
å yte full innsats hele tiden. Da er det ikke 
mye tid til overs til andre ting.

Den store utfordringen
En av kirkens største utfordringer i 

forhold til arbeid rettet mot ungdom er 
derfor å komme i kontakt med ungdom-
men selv. 

”We are the soul Children. We are a Family.” de sju ungdomme-
ne sang av full hals da nankai Junior gospel soul Children på-
skedag hadde sin aller første opptreden i den fullsatte kirken.

gLimT Fra JaPan

Det er nok ikke til å komme utenom 
at mye av kirkens ungdomsarbeid også 
har vært ganske traust, og at ungdommene 
derfor ikke har ønsket å delta på aktivite-
ter i kirken. Kirkens evne til omstilling og 
nytenking har vært ganske liten.

Med Soul Children som arbeidsform 
føler vi imidlertid at vi har funnet en 
måte å arbeide på som appellerer. Ung-
dommene som kommer på Soul Children 
inviterer selv venner med. Det er jo den 
beste måten å rekruttere på. Soul Children 
i Nankai har i dag fem faste deltakere. Vi 
håper flere kommer etter hvert!

Med arbeidet i Soul Children vil vi 
være en motvekt til prestasjonspresset i el-
lers i samfunnet. Til oss kan ungdommene 
komme som de er uten å bli presset til å 
prestere. Vi vil fortelle dem at de er vik-
tige og elsket uansett. Gjennom sangene, 

soul Children er mye mer enn sang. aktiviteter som skaper trivsel og fellesskap er 
viktig. Foto: ole henrik Kalviknes

nodoka sugioka stortrives på soul Chil-
dren i nankai. Foto: ole henrik Kalviknes

lekene og fellesskapet er visjonen at de får 
kjenne Jesu kjærlighet.

Til nå har to menigheter startet opp 
Soul Children-arbeid og en menighet er i 
vurderingsfasen. 

Odd bjarne Ellefsen, Japan

Torvastad menighet har tatt utfor-
dringen  – og støtter evangelise-
ring og menighetsbygging i Japan 
gjennom en forpliktende misjons-
avtale med det norske misjonssel-
skap (nms).

På misjonssøndagen 29. august vil 
misjonskomiteen informere mer 
om avtalen og utfordre folk til å 
tegne fast givertjeneste.

Èn KroPP
norges kanskje mest spennende misjonsorgani-
sasjon er til stede i stavanger denne sommeren. 
Tema: Èn Kropp. sted: stavanger og solborg fhs. 
29. juli - 01. august.

Tibetmisjonens landsmøte på Solborg 
Folkehøgskole blir en misjonsfest, preget 
av mangfold og misjonsglød, og det legges 
til rette for at alle generasjoner skal trives 
og kjenne seg hjemme. 

- Vi ønsker at årets landsmøte skal gi 
oss følelsen av å være en kropp, og at vi 
tar hensyn til alle lemmene, både i Norge 
og i Himalaya, sier Heidi Westborg Steel, 
generalsekretær i Tibetmisjonen. 

Arbeid i Himalaya 
Tibetmisjonen er en liten organisasjon 

med hovedmål å dele fortellingen om Je-
sus med folkene i Himalaya. Tibetmisjo-
nen har 15 utsendinger i Nepal og Tibet 
som bidrar i prosjekter for landsbyutvik-
ling, miljø, forebyggende helse, undervis-
ning, yrkesutdanning og kraftutbygging. 
Gjennom prosjektene og i samarbeid med 
lokale krefter ønsker Tibetmisjonen å bi-
dra til positive endringer. I Norge deltar 

Tibetmisjonen i Samarbeid om Menighet 
og Misjon innenfor Den norske kirke og 
har en økumenisk profil.

Lokale talere 
Flere fra lokalt hold bidrar under 

landsmøtet. bibeltimer over tema En 
kropp holdes av berit Helgøy Kloster. På 
kveldsmøter får vi besøk av blant annet 
besøk av domprost Sigfred Sørensen og 
misjonskonsulent Gunther Theiss. Truba-
dur og artist, Tore Thomassen har ansvar 
at alle generasjoner føler seg hjemme på 
fellessamlingene, 

alle-Sammen-Møtene, og for barne-
forkynnelse. Katie Parent holder bibelti-
mer for barn. 

Gjester fra Himalaya 
Mange av Tibetmisjonens utsendinger 

i Himalaya kommer til stevnet: Mirjam 
bergh, ragnhild og Tore Skeie, Eldrid 

brekke, Veronica Gundersen og fire ut-
sendinger fra Kina. alle kan fortelle om 
et spennende arbeid under mange ganger 
vanskelige forhold – blant annet en spendt 
politisk situasjon i Nepal og jordskjelvka-
tastrofe i Kina. 

Opplegg for ungdom og barn 
Det er god grunn til å ta med seg hele 

familien. Tibung - Tibetmisjonens ung-
dom - arrangerer en leir for ungdom i al-
deren 13 – 20 år kalt Forkantleir. Ellers er 
det også et eget opplegg og fellesskap for 
de som ikke føler seg helt voksne enda – 
unge voksne. Under møter og ellers i løpet 
av stevnet er det eget barneopplegg. 

Velkommen til inspirerende møter un-
der Tibetmisjonens landsmøte 2010. alle 
arrangementer er åpne og man kan fint 
komme innom uten å melde seg på. For 
mer informasjon og program, besøk www.
tibetmisjonen.no  

alanya, ein småby etter tyrkiske forhold, hadde det lengste 17.-toget i 
landet, i år som i fjor. 

Tusen, kanskje femten hundre, i bunad eller badeshorts, gjennom sen-
trum av byen med hurra og song og flagg i fleng. Det er turistar som gjer 
alanya til ein så stor norsk stad at ambassadør Cecilie landsverk var her 
og kasta glans på nasjonaldagen både i fjor og i forfjor.

– Eg må ta konsekvensen av at Tyrkia er meir enn alanya. Neste år blir 
eg nøydd til å reisa ein annan stad, sa ho i fjor.

Ho sende i staden nestkommanderande ved ambassaden, 31 år gamle 
Eirik Nestås Mathisen, som sveitta godt i mannsbunad frå heimbygda 
Voss. Til den offisielle feiringa ved atatürk-monumentet stilte også dis-
triktsguvernør og politisjef og andre notabilitetar. Etter kransenedlegging 
og talar vandra toget etter eit solid tyrkisk korps ein liten kilometer ut-
over hamnekanten til festplassen, der det var tyrkisk dans med eleganse 
og norsk allsong med fryd. blant glåparane var skandinavar, tyskarar, tyr-
kiske koner med skaut og eit russisktalande par frå Kasakhstan som var 
krye over å vita kvar Norge er på kartet. Kjekt? Veldig.

I fjor trudde tyrkarane i alanya at nordmenn feira sigeren i Eurovision 
Song Contest kvelden før. I år hadde fleire fått med seg at det var nasjonal-
dag. Nordmenn med norske flagg blei tilbodne overpris frå restaurantei-
garar som ville pynta i høve dagen. restauranten som opna dagen med eit 
svært svensk flagg, var rask til å pakka det vekk då dei oppdaga at blå-gult 
var bom. 17. mai var det raudt, kvitt og blått som gjaldt.

Jon Ådnøy

Lokalt næringsliv med nordmenn i kundegruppa 
konkurrerer om å levera dei største kransane til 17. 
mai. sjømannskyrkja, her ved sjømannsprest Jon 
Ådnøy (t.v.) og tyrkisk-norske Tunay Turen, er med og 
legg til rette for den offisielle feiringa.  
(Foto: marte haugland)

17. mai PÅ TYrKisK og norsK
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Et viktig element i 
arbeidet vårt, er å ut-
vikle ungdom til å bli 
bevisste mennesker. 
bevisste samfunns-
borgere som bryr seg, 
som involverer seg, 
som stiller opp og tar 
ansvar. Det er lett i et 
rikt land som Norge å bare ”seile med”, 
overlate alt til andre. Men vi ser og vi vet 
at vi har mange ungdommer på Torvastad 
som involverer seg og tar ansvar. De tør, 
de er modige og de er kreative når vi slip-
per dem til, og det gjør vi. Vi har grunn til 
å være stolte av ungdommene våre. Man-
ge av dem har virkelig tæl.

I årenes løp har vi fått til mye i arbei-
det vårt, fra ulike arrangement, til vedli-
kehold og utbedringer av ungdomshuset, 
og til gjennomføring av møter av ulike 
slag. Mange barn og unge har fått møte 
evangeliet om Jesus gjennom både tale og 
sang. Det har vært mye å glede seg over 
for alle aldersgrupper. 

Men tingene kommer ikke av seg selv. 
Det står mange bak som bruker mye av 
fritiden sin i arbeidet, som stiller opp og 
hjelper til. Takk skal dere alle ha for en 
fremragende innsats. Å drive frivillig ar-
beid er avhengig av at alle stiller opp, at 
alle gir litt av sin tid. 

Vi er mange, men nå har vi både plass 
og behov for flere.  Derfor har vi en et-
terlysning. Vi etterlyser alle dere som har 
anledning, som vet med dere selv at dere 
kan bidra. Kanskje noen har vært med i 
barne- og ungdomsarbeid før eller kan-
skje det er nytt for dere. Felles er at dere 
nå vet med dere selv at dere egentlig kan. 
”Jeg er for gammel, jobben krever for mye, 
jeg må passe dyrene, jeg har kjøpt meg 
båt, jeg har fått barnebarn” og så videre. 
Man kan finne mange gode grunner for 
å si ”beklager, men jeg har ikke tid eller 
anledning”.

Men sier dere ja til å være med i arbei-
det, kan vi love dere gode opplevelser, flott 
ungdom og aktive barn. Vi kan love dere 
den gode følelsen av å vite at dere er med 
på å gi barn og unge et godt miljø å vokse 
opp i og en fin mulighet til å bli kjent med 
evangeliet om Jesus. Det gir livet mening. 

Bjørn Pedersen
Hovedstyret i Torvastad KFUK/M

UTFordringen!
Vår felles visjon i Norges KFUK-KFUM 
er at ”vi skal få utrolige ting til å skje ved 
å være en åpen, kristen organisasjon som 
jobber for å utvikle kristne, modige og 
kreative mennesker.” Og dette satser vi 
på å klare. 

3330 22 43927 – virker tallet kjent? 
Da så du kanskje tallet i forrige Kjerkebla’. Eller: Har du en postgiroblankett 

med dette tallet? løsningen: Dette tallet bruker du når du støtter NY GIV.
Sender du en gave til postgirokonto 3330 22 43927, er du i godt selskap. Da 

støtter du Torvastad menighet i å skaffe midler til lønn til menighetspedagog.
Komiteen for NY GIV gleder seg over enkeltbeløp og jevnlige månedlige 

gaver. ”Jevnt og trutt drypper gavene inn,” forteller kassereren. Gledelig er det 
at nye givere er kommet til de siste månedene. Kanskje sender også du en som-
mergave til NY GIV?

     3330 22 43927
     NY GIV
       4260 Torvastad 

1960
redigert av Ingmar areklett

Jentekoret i fokus  
I 1960 hadde bygda følgende kor og korps: Torvastad 

Mannskor, Torvastad blandakor, Torvastad Gjentekor og Tor-
vastad Guttemusikkorps. Thomas Stange presenterte disse i ju-
ninummeret og framhevet én: ”Så kjem me til sjølve eventyret i 
bygda: Torvastad Gjentekor! Å mønstra 70 smågjenter – og store 
med – i vakre bunader til 17. mai og elles, det er ikkje verst. Takk 
og æra til dirigentane, Helga Frimannslund og Kirsten Hausken” 

Karmøystevne i Torvastad
Det årvisse Karmøystevnet for kor og korps hadde i mange år 

stor oppslutning. Søndag 22. mai 1960 var stevnet lagt til Torva-
stad hvor 2 - 3 tusen fra hele Karmøy var samlet på friluftskonser-
ten. ”Vi er vel alle samde om at Torvastad Gjentekor gjorde størst 
lukke på friluftskonserten,” slo Kyrkjebladet fast.  

Formann i arrangementskomiteen, bjarne Johnsen, takket 
bygdefolket for dugnaden: ”Med det strålande veret og dertil den 
store hjelpsemda frå bygdefolket, vart dagen rik og gild frå først 
til sist.” 

notiser:
• ”Foreldrefest arrangerte Ungdomslaget laurdagskveld 2. april. 

Det var heller trangt om plassen. Sokneprest Saanum heldt 
foredrag. Familiemusikken spela og song. Elles ymse program-
postar av dei unge.” 

• bladet hadde ei barnespalte som Hanna Håland hadde ansva-
ret for. Noen ganger laget hun kryssord. Sarah Holvik, Jorunn 
Håstø og ragnhild Haukås vant kryssordet i marsnummeret.

• ”Treffet på Madlamoen 29. juni til 4. juli har vekt stor interesse. 
Frå Torvastad vert det med ca. 50. Vi fekk ikkje plass til alle 
som ville vera med.” 

• ”Pastor Harald Sylfest Gard vert med ved gudstenesta i Torva-
stad 10. juli.”

”eventyret i bygda”, Torvastad gjentekor, hadde mange med-
lemmer og var et syn med alle budnadene. Bildet på forsiden 
av Kyrkjebladet nr. 6/1960 var fra friluftskonserten under 
Karmøystevnet 1960. dirigent var helga Frimannslund. 

Dåpsklubben TRIPP TRAPP er et tilbud for 
foreldre, besteforeldre, faddere eller andre 
voksne som ønsker at et barn de er glad i skal 
få opplæring i kristen tro. Tre ganger i året får 
barnet tilbud om en pakke fra iKo-Forlaget. 
Pakken kan inneholde bøker, Cd-er, dvd-er, 
tøyprodukter eller ande produkter. 

se www.tripptrapp-klubben.no for mer info.

Kraftsenter for kultur 
på Torvastad?

”Gamlehjemmet” på Torvastad, rett 
ved kulturhuset og ungdomshuset, er et 
staselig bygg. Over fire etasje er det gode 
rom med mange muligheter. Haugaland 
KunstVerk vil gjerne få til et kulturelt 
kraftsenter her – midt på Torvastad.
Hva er Haugaland KunstVerk?

I 2005 kom flere av Fabelfolk, en krea-
tiv arbeidsgruppe med en kjerne bestå-
ende av Torvastadbuer, hjem til Hauga-
landet. Noen av dem hadde bodd i Oslo, 
andre i bergen. Et savn etter et kreativt hus 
å være med i, var stort. Derfor bestemte de 
seg for å starte arbeidet med å få på bena 
en organisasjon her hjemme. Tidlig møtte 
Fabelfolk profesjonelle kunstnere fra Hau-
gesund, og vi fikk samkjørt våre planer. I 
2009 flyttet den nye organisasjonen, Hau-
galand KunstVerk, inn i det gamle sykeho-
tellet i Wergelandsgate 19, i Haugesund.

Her er det forskjellige kunstnere, dan-
sere, musikere, kulturaktører, filosofer, 
forfattere og grafikere, som samles til å 
samarbeide med hverandre, på tvers av 
de tradisjonelle skillelinjene. Dette skaper 
mange nye og spennende prosjekter.

I Haugesund har Haugaland Kunst-
Verk fått gjennomført kurs for ungdom-
mer, en stor utstilling i Stavanger, dekor-
ering av en stor murvegg ved Høvleriet, 
laget dansefilmer, animasjonsfilmer og 
flere spennende ting.
Torvastad – her kommer vi!

Karmøy kommune har besluttet at de 
ønsker å leie huset ut til Haugaland Kunst-
Verk uten å ta leie frem til februar 2011. 
Det er derfor en gylden anledning til å få 
til et slikt hus, som vi har i Haugesund, på 
Torvastad også. Det er allikevel en del ut-
fordringer som må løses. 
Hvorfor har vi fått det til i Haugesund? 
Det er det et enkelt svar på. Mennesker. 

Vi har med oss mange gode personer 
som brenner for å få noen slikt til å fun-
gere.  Det gjør prosjektet fruktbart, og 
har ført til at prosjektet vokser for hver 
dag som går. 

Dette må vi også få til på Torvastad. 
Hvis vi får med oss mange gode mennes-
ker, vil huset blomstre og endre Torvastad 
som bygd. Et slikt stort hus med mange 
kreative mennesker, vil bidra til nyvin-
ning og nye prosjekter. Hvem vet, kanskje 
det kan gjennomføres utstillinger, festival, 
kurs, konserter og andre spennende ting 
flere ganger hver måned. 

Her vil folk på Torvastad være avgjø-
rende viktige. Haugaland KunstVerk har 
derfor et ønske om å invitere deg med 
på laget. Det vil derfor i sommermåne-
dene bli arrangert et allmøte, i huset, for 
å få med flest mulig til å bli med på denne 
spennende reisen. Det som er enklere nå, 
er at vi i Haugaland KunstVerk vil være 
med å legge planene og systemene. Kunst-
Verket tar med seg erfaringene fra Hau-
gesund og kompetansen vi har fått bygget 
opp. Ikke minst vil organisasjonen vår al-
lerede ha bygget opp et godt rykte som vil 
hjelpe huset på Torvastad med å hente inn 
sponsorer og få utfordrende oppgaver. 
Haugalandet må endre seg

Vårt område mangler mye av det vi 
ser at både bergen og Stavanger har. Et 
spennende kulturliv har erfaringsmessig 
endret områder. Hvis det blir en 800-1000 
m2 med kunst og kulturarbeid på Torva-
stad, vil dette endre bygda. Fabelfolk, som 
nå starter Haugaland KunstVerk, har hatt 
en viktig ungdomstid på Torvastad Ung-
domshus. Haugaland KunstVerk er derfor 
på mange måter et produkt av det viktige 
arbeidet som ble gjort der. Torvastad har 
derfor nå, frem til februar 2011, en unik 
mulighet til å bygge bygda videre, og bli 
den eneste bygda i Nord-rogaland med et 
stort profesjonelt kunst- og kulturhus. 

Vil du bli med?
Simon Næsse
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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

Skåregaten 136  5527 Haugesund  Telefon 48 22 00 28 

Deres store dag fortjener en helt spesiell fotograf 

www.FOTOMAGI.no

Bryllupsbilder



17. mai-Feiringen
Takk til 17.mai komiteen for en flott 17. mai feiring 

på ungdoms / aktivitetshus plassen.
Vi var vitne til historiens lengste barnetog på Tor-

vastad med barnehage barn, skole barn og Torvastad 
skolekorps marsjerende mot kirken. 

En flott tale for dagen ble holdt av bjørn andre 
Widvey.

Håper at felles arrangementet er kommet for å bli.

regULeringsPLan hÅLand

Karmøy Kommune har invitert Hauge skole, 
Håland skole, Torvastad Idrettslag og Torvastad byg-
deutvalg til samarbeidsmøte 14. juni. Vi håper at det 
skal bli konstruktivt møte og ser frem til å samarbeide 
med kommunen.

 

mailekene
12 utøvere fra Torvastad il stil-

te til start i årets Maileker i Hauge-
sund. Mailekene er et av de største 
barnestevnene i landet med rundt 
500 deltakere fra rogaland, Hor-
daland og agder-fylkene.

Det var gode forhold hele hel-
gen, og alle utøverne fra Torvastad 
satte personlige rekorder i løpet av 
stevnet. Personlige rekorder er vel-
dig kjekt og inspirerende. Ungene 
ser at det nytter å trene, og får lyst 
til å trene enda mer !

Vi fikk flere gode resultater både på 600 m, 60 m,  60 m 
hekk, lengde, liten ball, kule og høyde. Spesielt kan nevnes 
Jarle Sjursen (14 år) som fikk 2. pl i høyde med 1,55 m, 
forøvrig samme resultat som 1.pl, men med flere riv.

 
 Friidrettens dag

Friidrettens dag har vært en stor suksess de siste årene 
med rundt 130 deltakere som har løpt, hoppet og kastet på 
friidrettsbanen på Torvastad. Også i år håpet vi på mange 
deltakere, men været satte nok en stopper for ny rekord. 
bare de 30 tøffeste ungene på Torvastad stilte opp, og de 
hadde en flott dag på idrettsbanen

Friidrettsgruppen

ragnhild Løyning i 
kulestøt under mai-
lekene. ikke pers i 
kule denne gang, 
allikevel bare 6 cm 
unna bronse.

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

Side ved side
skal vi fyga 
under himmelkvelven.
Så nær at vi kan
røra ved kvarandre,
men så frie
at vengene våre
har armslag.
Ført av den same vind,
kvila på den same 
grein,
skoda den same jord,
men kjenna krafta
i eigne venger
og følgja vald kurs.
Vera to fuglar 
i same trekket,
side ved side,
men med rom
mellom oss. Dikt Bente Bratlund Mæland (1991) – Foto Roald Østensjø (2010)

nytt fra ungdomsavdelingen:

 ikke bare fotball i vår Ungdosmavd.  Jenter 14år på båttur til Fosen 
for noen år siden.

allsidige aktiviteter for våre 8 åringer, 
med fokus på å ha det gøy med idrett

I Torvastad idrettslags idrettsskole 
organiserer vi all vår aktiviteter for al-
dersgruppene 4-10år. Her drives det med 
”våre idretter” friidrett, fotball, oriente-
ring, innebandy og diverse idrettsleker. I 
løpet av vinterhalvåret drives mesteparten 
av aktiviteter inne i gymsalene på skole-
ne. Om sommeren er vi ute på vårt flotte 
idrettssenter.

Det er i dagens samfunn stor fokus på 
passive barn og ungdom, mye innesitting 
med TV og PC, og lite aktiviteter. Derfor 
er det utfordring og en ny opplevelse for 
oss i idrettslaget at vi ser en klar tendens 
til at mindre av våre yngste barn er med på 
våre aktiviteter. 

Får ikke barna i aldersgruppen 4-10år 
delta i idrettsaktiviteter, lurer vi på hvor-
dan situasjonen for disse barna blir når de 

er 15år. 
Tar vi et eksempel i dagens 8-åringer, 

så deltar her under 20 stk i idrettslaget. 
På våre to skoler går det til sammen ca 
40 elever som er født i 2002. Dette betyr 
at mindre enn 50% er med i Torvastad 
idrettslag. For noen år siden var det vanlig 
at over 80 % var med i disse årsklassene.  

Hvorfor skjer dette? Er det din 8-åring 
som ikke vil være med? Er det vi i idretts-
laget som ikke er flinke nok? Eller er det 
mange av de foresatte som ikke er villig til 
å delta i Torvastad idrettslag i lag med sine 
barn?

Vår oppfordring til dere foresatte er å ta 
med deres barn opp på vårt flotte idretts-
senter. la de få bli med på våre forskjellige 
idrettsleker. Her lærer de seg SaMSPIll 
PÅ OG UTENFOr baNEN. 

Har du en mening omkring dette, tar 
vi gjerne imot innspill fra dere. Ta kontakt  
med et av våre styremedlemmer eller un-
dertegnede på email til@torvastad.no eller 
på vår telefon. 

Ole Førland

hvorFor er iKKe din 8-Åring med i TorvasTad idreTTsLag?

Året begynte med mye snø, men det hindret  ikke full fotballaktivi-
tet på Håland i hele vinter. Stor dugnadsinnsats ble lagt ned for å holde 
kunstgressbanen fri for snø.

Men slalåm er også gøy så 13 mars arrangerte vi skitur til Svandalen.
Vi var litt over 30mann som reiste innover og selv om ikke været var 

det helt store ble det en sosial dag med grilling og slalåmkjøring.
Nå er vi for fullt inni i vårsesongen  og onsdag 2juni blir det Familie-

dag på Håland med mange kamper ,salg og kjøp av brukte fotballsko og 
ikke minst trekning av Vårlotteriet vårt .

11-13juni står Karmøycup for tur på Håland. Det er over 30lag i 
13-14årsklassen som  har meldt seg på  ,så vi får håpe på fint vær og 
spennende kamper.

Sommerens cuper går i år til lyngdalcup og Kattegatcup i Danmark.
11 og 12 årslagene reiser til lyngdal . 13år og oppover reiser til Dan-

mark og det skal bli spennende og delta på Kattegatcup for første gang 
.Det er en stor gjeng som drar nedover, vi blir over 80mann med smått 
og stort som skal til Grenaa.

Med ønske om en varm og fin sommer til alle:
Elisabeth Syvertsen , leder Ungdomavdelingen, Fotball

graTis ved!
På sørsiden av vårt friidrettsanlegg er vi starta med å 

felle grantrær. Dette er trær som blei planta i 1987, så de 
er ikke så veldig store.

Hvis noen ønsker seg gratis ved, så kan de hjelpe oss 
med felling av de resterende trærne. Ta i så fall kontakt 
med daglig leder i idrettslaget.

sKiLTing PÅ TorvasTad 
Torvastad bygdeutvalg har skrevet brev til Sta-

tens Vegvesen angående skilting på Torvastad. I 
brevet ble det tatt opp det vi mener er manglende 
skilting og falmede skilter.

Svaret vi har fått av Statens Vegvesen sier at de er 
pålagt å redusere skilting langs vegene av trafikksik-
kerhetsmessige årsaker.

Når det gjelder falmede skilt, vil disse bli skiftet 
ut i tur og orden.

regULeringsPLaner
Torvastad bygdeutvalg har startet en kartlegging 

over hvor det mangler reguleringsplaner for sykkel- 
og gangstier langs veiene på Torvastad. Vi vil hen-
vende oss til Karmøy Kommune og be om at det blir 
regulert der det mangler reguleringsplaner slik at vi 
er klar å bygge hvis vi kan skaffe midler.
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Samlinger               om Guds ord

Notert
Babysang på Torvastad
Til høsten starter menighetspedagog Eva Irene opp med babY- 
SaNG på Torvastad Ungdomshus. Eva Irene har akkurat vært på 
kurs i babysang og er spent på å begynne med dette. babysang er 
for barn fra 0-1 år. Dette er gøy for både foreldre og barn, og ba-
bysang stimulerer konsentrasjonsevnen og gjør barnet kjent med 

egne følelser. Følg med på Kiwi og på www.torvastadkirke.no, eller på facebooksiden vår 
”Torvastad Menighet” for mer info om babysangen, oppstart og påmelding. 

Takk til klokker helene
Helene Østebøvik Olsen har nå avsluttet sin tjeneste som klokker i Torvastad kirke. 

Hun synes det har vært en lærerik tid, og vi for vår del takker for godt utført tjeneste. Vi 
har en flott ordning her med mange som veksler med å være klokkere i menigheten, og 
vi synes det er veldig kjekt at også ungdommene tar på seg denne oppgaven.

Konfirmasjon på Feøy
For andre året på rad arrangerte føybuen med 

Ingrid rikstad som primus motor tradisjonell norsk 
konfirmasjonsfeiring for våre innflyttere. Feøy har 
de senere år fått nye innbyggere fra både Nederland 
og Island. Og noen av dem blir konfirmanter. I fjor 
var Merel-lotte fra Nederland konfirmant. Da var 40 
samlet til fest, og på norsk vis var det mange som tok 
med kake. I år var det hennes bror Yonathan som ble 
konfirmert. Det ble kaker også i år. Det ble også en 
nederlandsk lek der de gamle vant. Kjempegøy! 

arbeidsuke i menigheten
Steffen Gaard fra bø ungdomsskole hadde nettopp arbeidsuke 

i Torvastad menighet.  Han fikk da være med på noen av menig-
hetens mange aktiviteter.  I hovedsak fulgte han menighetspedagog 
Eva Irene Vea i hennes arbeid.  Han var med på å forberede aktivite-
ter, var med på praktisk arbeid og deltok på lekefrokost til stor glede 
for barna.  Det er ikke første gang vi har ungdom i utplassering, og 
håper det ikke blir siste.  Det er kjekt når unge vil engasjere seg, og 
ønsker derfor andre velkomne senere år.

Utstein Pilegrimsgard
To medlemmer fra Karmøy er nylig valgt inn i representantskapet for Utstein Pi-

legrimsgard: borgny Haga Simonsen fra Falnes og menighetsrådsformann i Torvastad 
Svein Erik Haugen.  Kontaktmann for Torvastad er menighetsprest og administrativ 
leder arnfred lunde.  

når kirken brenner
Det er mange som er berørt og kjenner det langt inn i sjelen når den lokale kirke 

brenner.  Vi føler derfor med koperviksbuen som har mistet sin vakre trekirke fra 1861.  
I fjor på denne tiden brant Våler kirke i Solør og i januar i år brant Hønefoss kirke.  
Mange husker også brannen i sikringsskapet i Torvastad kirke for få år siden som kir-
ketjener Sonny Torvestad heldigvis fikk slukket.  Den gang så vi hvor nær vi var ved å 
miste vår vakre trekirke.  Mister vi den får vi neppe en tilsvarende tilbake.  Det positive 
med slike vekkere må være at vi fokuserer på brannsikkerhet og har fått gode sikkerhets-
rutiner som blir fulgt opp av både kirketjener og brannvesen.  Tirsdagen etter brannen 
i Kopervik var det derfor ikke mindre enn syv brannmenn på inspeksjon i Torvastad 
kirke.  Så nå passer vi på!

st. hans-feiring på vadøy
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.

Km-samling
8. September er det KM samling på ungdomshuset. Endelig en samling for alle som 

er med i KM-ring/ forbundsring og bibelgrupper. Det blir inspirasjon for alle gjennom 
sang, musikk og tale. Ikke minst skal vi hygge oss sammen med god mat og prat. Vi hå-
per alle ringene setter av kvelden.

foto: helena vea

Fjorårskonfirmantens kakebord

høstbasar
24. september blir det Høstbasar på 

ungdomshuset. I god tradisjon runder vi 
av sommeren med fynd og klem på ung-
domshuset. Underholdning, kafè og lodd-
salg med flotte gevinster.

Kammerkonsert i høst
Sommerkonserten er historie. Nå plan-

legges en Kammerkonsert i kirken søn.26.
september kl.19.30. Den har 4 utøvere: 
anita Grønningen og alice Hellevik, sang. 
randi Ofstad, piano og Nils Einar Hel-
land, orgel og piano. Det blir både Grieg, 
Duke Ellington, Chopin, religiøse folketo-
ner og Negro spirituals. Sett av datoen nå!

 

i GLEDE oG SorG: DØPTE:

25.04. Matheus Solstad

13.05. Liam Stange (Kopervik)

23.05. Tilly Olava Dibley

 Tuva Vikshåland Vestre

 Jonathan Øpstebø-Amdal

06.06. Amira Takla Svendsen

 Martin Lomheim Christiansen

 Emilie Høiberg Dale

 Nikolai Vikshåland

13.06. Alma Torvestad

 Magnus Kristoffer Skjeveland 

11.04. menighetsarbeidet  4 225,00

18.04. søndagsskolen i Torvastad 3694,50

22.04. KriK   3105,50

25.04. menighetsarbeidet  3766,00

01.05. Torvastad KFUK/m  7609,00

02.05. Torvastad KFUK/m  4936,50

09.05. menighetsfakultetet 2804,50

13.05. Kristen muslimmisjon 2905,50

17.05. misjonsselskapet  6663,00

23.05. menighetsarbeidet, Kirkestue 5287,50

DØDE:

09.04. Sigurd Benjaminsen f. 1927

24.04. Einar Støle f. 1920

VIGDE:

15.05. Line Lundegaard og  

 Tom Hauge

gudstjenestene på 
grendahuset fornyes

I tråd med menighetens satsing på tro-
sopplæring, vil gudstjenestene på Grenda-
huset til høsten ta i bruk et nytt og spen-
nende konsept kalt Show it.

Dette er en annerledes gudstjeneste, 
der hensikten er å samle foreldre og barn 
til felles undervisning om viktige og ak-
tuelle temaer. Samlingen er lagt opp på 
barnas premisser ved bruk av film, drama, 
dans og sang. Temaene som blir presentert 
er hentet fra bibelen, og skal være nyttige 
og tidsaktuelle for barn og foreldre. Etter 
hver gudstjeneste blir det mulighet til å få 
med seg en ressurs-DVD hjem, noe som 
kan være til hjelp for videre samtale om 
livsnære temaer i hverdagen.

Er du kreativ og vil være med å lage 
kulisser? liker du musikk, dans og drama? 
Vi er ennå i planleggingsfasen av gudstje-
nesten, og ta gjerne kontakt med arnfred 
lunde på menighetskontoret hvis du/dere 
har lyst til å bidra!

Sjekk ut www.show-it.no

Dag og dato Sted  Tid innhold        Prekentekst
     
søndag 20.06.. Fransahagen 11.00  Friluftsgudstjeneste i samarb. med avaldsnes. einar andreassen   Luk 15, 11-32  
     offer til sjømannskirken   
søndag 27.06. avaldsnes 11.00 høymesse felles med Torvastad og norheim. gaard og styve.
     nattverd.        Joh 8,2-11
  Feøy  16.00 gudstj. styve. nattverd. offer. Båt fra Kveitevika kl. 15.30
søndag 04.07. Torvastad 11.00 høymesse. styve. dåp. offer. – Kirkeskyss    matt 16,13-20 
søndag 11.07. Torvastad 11.00 høymesse felles med norheim og avaldsnes. styve. dåp og nattverd. matt 16, 24-27
     offer. Kirkeskyss
søndag 18.07. norheim 11.00 høymesse felles med Torvastad og avaldsnes. Clementsen.   Jes 49, 13-16
     nattverd. offer. 
søndag 25.07. avaldsnes 11.00 høymesse felles med Torvastad og norheim. Kvalevåg. nattverd. offer. matt 7, 21-29
søndag 01.08. Torvastad 11.00 høymesse. haugen. dåp. offer. – Kirkeskyss    Luk 12, 42-48
søndag 08.08. avaldsnes 11.00 høymesse felles med Torvastad.  gaard.  offer.    Joh 6,66-69
søndag 15.08. Torvastad 11.00 høymesse. Lunde. nattverd. offer. – Kirkeskyss   sal 32, 1-5
søndag 22.08. Torvastad 11.00 høymesse. Lunde. dåp. offer. – Kirkeskyss    matt 12, 33-37
  Feøy  16.00 gudstjeneste. Lunde. offer. Båt fra Kveitevika kl. 15.30
søndag 29.08. idrettsplassen   12.00 Friluftsgudstjeneste (misjonssøndagen) styve og repr. fra nms. offer. matt 5, 38-42 
  håland  19:00 misjonsfest, nms
Lørdag 04.09. Torvastad 16-18 Åpen kirke
søndag 05.09. Torvastad 11.00 høymesse. Lunde. nattverd. offer. - Kirkeskyss   Joh 5, 1-15
  hauge  19:00 misjonsmøte, nLm
Fredag 10.09 håland  18:00 Bedehusbasar
søndag 12.09. Torvastad 11.00 høymesse. styve. dåp. Pres. av konfirmantene. offer. Kirkeskyss Luk 10, 38-42
  hauge  19:00 misjonsmøte, dism
onsdag 15.09 nordbø  Kveld Bedehusbasar 
søndag 19.09. grendahuset    11.00 Fam.gudstjeneste. Lunde. offer.     Luk 7, 11-17
  håland  11:00 misjonsmøte, nor
onsdag 22.09 håland  19:30 Bibelundervisning
søndag 26.09. Torvastad 19.30 høstkonsert       Joh 8, 31-36
  hauge  11:00 misjonsmøte, nms
Tirsdag 28.09 nordbø  19:30 misjonsuke, Kmm
Torsdag 30.09 hauge  19:30 misjonsuke, Kmm
Lørdag 02.10. Torvastad 16-18 Åpen kirke
søndag 03.10. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. styve og andreassen. offer til    mark 10, 17-27
     sjømannsmisjonen. – Kirkeskyss
  Feøy  16.00 gudstjeneste. styve og andreassen. offer til sjømannsmisjonen. 
     Båt fra Kveitevika kl. 15.30

GAVEr:
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet
4260 Torvastad
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