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Marit Areklett er fra Tor-
vastad og er nylig tilsatt 
som diakonal medarbei-
der ved Sjømannskirken 
i New York. Tidligere 
har hun arbeidet 13 år i 
Kirkens Sosialtjeneste og 
nylig noen måneder som 
kirketjener på Avaldsnes. 

Hun har studert I Volda 
og Oslo, og bodd noen år 
i Bergen. Hadde også et 
Ten-sing år i England.
Marit er diakon-utdan-
net, med sosionom og 
familieterapi som grunn- 
og videreutdanning.

Les mer om Marit på s. 6

diaKoni:

engasjert for mennesket
redaKTØrens
hjØrne

la du merke til dørter-
skelen på forsidebil-

det? den er godt brukt! 

diakoniplanen for den 
norske kirke fra 2007 

trekker fram fire viktige 
ytringsformer for diako-
nien:
–inkluderende fellesskap
–nestekjærlighet
–kamp for rettferdighet
–vern om skaperverket

i dette nummeret har vi 
satt fokus på diakoni. 

«den som vil være stor 
blant dere skal være de 
andres tjener (diakonos)» 
sier jesus. se om du fin-
ner igjen de fire ytrings-
formene i menighetens 
arbeid vi skriver om!

gjerdeklyvere er fine 
saker. vi burde be-

nytte sjansen til å gå over 
gjerdet. diakoni handler 
om dagliglivet vårt, en del 
av pulsslagene i kristen-
livet. i samfunnet vårt er 
det kanskje nødvendig å 
minnes på vårt ansvar? 

diakoni er et fremmedord for de fleste. et 
ord som tilhører «kirkelige kretser». diakoni 
betyr tjeneste. det norske diakoniforbund la 
fram en ny plan for diakoni i 2007. der defi-
nerer de ordet slik: «diakoni er kyrkja si om-
sorgsteneste. den er evangeliet i handling og 
blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderan-
de fellesskap, vern om skaparverket og kampen 
for rettferd». Kanskje vi kan kalle det kirkens 
«kroppsspråk»?

Men, diakoni eies ikke av noen. Man be-
høver ikke være «personlig kristen» eller være 
medlem av et diakoniutvalg for å utøve diakoni. 
alle som gjør sitt for å fremme det gode i ver-
den, utøver diakoni! 

frans av assisi skal ha sagt: «evangeliet må 
forkynnes – om nødvendig med ord». Med det 
sier han noe vesentlig. våre handlinger er vik-
tige for oss selv og vår neste. «Tjen hverandre i 
kjærlighet», står det i bibelen. 

Å vise hverandre omsorg er diakoni. Ha et 
åpent og gjestfritt hus, trøste den syke, invitere 
naboen til kaffe eller ta seg tid til en god prat 
over hagegjerdet. spørre om vi kan være til 

hjelp når noen strever. Tilby barnevakt til den 
som ikke har besteforeldre å spørre. dele jule-
kakene med den som ikke kan bake selv. Ta en 
telefon til noen som ofte er alene. alt dette er 
diakoni. Å bytte ut bilbruk med sykkel, buss og 
apostlenes hester, pløye opp et jorde så vipene 
kan klekke ut et kull unger, å tenke oss om med 
hensyn til forbruk og innkjøp. respekt, omsorg 
og samspill med skaperverket. Grønn diakoni i 
en grønn menighet?

 Å legge penger på fastebøssene, å gi av vårt 
overskudd til de som trofast jobber for en mer 
rettferdig verden er diakoni. alt det vi gjør for 
vår neste, for skaperverket og for å fremme rett-
ferdighet i verden er diakoni. så blir det kanskje 
ikke så fremmed likevel dette ordet?

diakoni  gjelder faktisk deg og meg.  dia-
koni – kirkens omsorgstjeneste. Men også en 
oppgave og en utfordring for oss alle. I det go-
des tjeneste.

aMØ

«Tjen hverandre i kjærlighet.» galaterne 5.13

«del ditt brød med sulten bror, 
som må hjemløs vandre. 
dette er vårt kall på jord: 
Bære bør for andre.»

(martin jentzsch)

jeg har flyttet til new york. her en dag var det ei norsk dame som 
snakket til en forsamling på engelsk og som ba oss «listen with your 
heart»: lytt med hjertet ditt. det la jeg merke til. jeg trenger selv å 
bli møtt med godvilje, som nytilflyttet.

det er ikke bare når vi har språkproblemer 
at vi har behov for at andre lytter med hjertet, 
når de lytter til oss.

 Når vi lytter med hjertet, ønsker vi å ta imot 
det den andre kommer med. vi legger godvil-
jen til for å forstå. vi leter ikke etter feil. vi øn-
sker ikke å rette på den andre.

Å lytte er en aktiv handling. det handler om 
mer enn å høre. det handler om innstilling og 
fokus, og om hvordan jeg tar imot.

 diakoni er «lettere gjort enn sagt». det 
handler om å tjene andre. om å gjøre noe godt 
for din neste. bidra til fellesskapet.

 Kristuskransen som sto i kirka før påske, 
har to røde perler. de minner oss om Kjærlig-
het. om først å ta imot, og så å gi videre. dia-
koni handler om å gi videre. 

jeg tror at Gud «lytter med hjertet», når han 
lytter til oss. og jeg tror at det å lytte med hjer-
tet, er starten på å gjøre noe godt for din neste.

 I bibelen finner vi gode ord om å ha visdom 
i hjerte og å ha en ny ånd inne i oss.

salme 51, 8 og 12:
«se, du vil ha sannhet i menneskets indre,
så lær meg visdom i hjertets dyp!
skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og stø ånd!»

esekiel 26 – 27a:
«jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en 

ny ånd inne i dere. jeg vil ta steinhjertet ut av 
kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. 
jeg lar dere få min Ånd inne i dere.»

 
det nærmer seg Pinse. vi blir minnet om 

at jesus er nær oss, selv om han ikke lenger går 
her på jorden. den Hellige Ånd virker i oss, slik 
at vi kan lytte med hjertet og gi videre det vi 
har fått. Mens jeg skriver dette, tikker dagens 
bibelord inn i mailboksen min. det er joh 15, 
9-17, der jesus blant annet sier: «bli i min kjær-
lighet»... og «dere skal elske hverandre som jeg 
har elsket dere.»

 
jeg vil invitere både meg selv og dere som 

leser, til stadig å:

– Tro på gud, øve oss i tillit, 
være troverdig mot oss selv 
og vår neste.

– våge å håpe.
– lytte med hjertet, gi videre 

den kjærlighet vi har fått.

Foto: sjømannskirken

«hvert eneste menneske er 
guds barn, skapt i hans bilde.
det er det som teller.
vår oppgave er å tjene den 
fattigste blant de fattige.
guds kjærlighet er 
uendelig, full av ømhet,
full av medfølelse.
gud elsker verden gjennom oss;
deg og meg.»

mor Teresa

det har vært en prosess i Karmøy prosti i forbindelse med ny organisering av preste-
tjenesten der biskop erling Pettersen bekrefter i brev av 19. mai 2011 at lars-Tore anda 
blir ny sokneprest i avaldsnes, Thor andré lindstad blir ny sokneprest i ferkingstad og 
jon sverre servan blir ny sokneprest i falnes. endringene gjelder fra 1. september 2011.

sokneprest Lars-Tore Anda som i dag har falnes og ferkingstad som sitt særskilte 
arbeidsområde, går inn i tjeneste som sokneprest i Karmøy prosti med avaldsnes sokn 
som særskilt arbeidsområde. I tillegg vil hans tjeneste bli noe i Kopervik og enkelttjenester 
i Torvastad og Norheim sokn.

Prost Helge s. Gaard vil ved disse endringene ikke lenger være sokneprest for avalds-
nes sokn. Prostesete er fortsatt avaldsnes der han vil gjøre menighetstjeneste. I tillegg 
vil han gjøre menighetstjeneste innen samarbeidsområde nord: Torvastad, Norheim og 
Kopervik, mest av dette vil være knyttet til Kopervik sokn.

www.karmoykirken.no

ny organisering av PresTeTjenesTen i KarmØy
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omsorg i sosiale medier
i våre dager er de fleste av oss «på nett». Folk mailer og er på Facebook og Twitter. og noen 
blogger. disse sosiale møtestedene på internett gir nye muligheter for kontakt mellom folk 
– på godt og vondt!

Mange av de negative sidene har vi fått 
lese og høre om. Mobbing og sjikanering, 
utestenging og hånlige kommentarer. 
Mediene kan misbrukes! Men de  sosiale 
mediene gir oss også muligheten til å være 
mer aktive deltakere i hverandres liv på 
en positiv måte! På facebook kan vi kikke 
innom til hverandre med meningsutveks-
ling, hyggelige kommentarer, «tommel 
opp». vi kan dele bilder og legge ut mu-
sikk og små artigheter til glede for hver-
andre. familie og venner som bor langt 
fra hverandre eller har det litt for travelt 
i hverdagen, kan likevel holde kontakt, for 
på nettet trenger vi ikke å bruke så lang tid 
på å «se hverandre».

det har hun gjort i vel et år. Inger har vært syk i lengre tid. Hvorfor begynte 
hun å blogge? –Hensikten fra starten var at jeg kunne fortelle familie og ven-
ner om hvordan jeg hadde det. Hvordan det sto til med helsa, om resultater fra 
undersøkelser, behandlinger og om hvordan formen min var. det var så mange 
som lurte, og da slapp alle å ringe, og så skulle jeg fortelle hver enkelt. Når jeg 
så traff folk eller fikk besøk, kunne vi snakke om andre ting eller utdype ting jeg 
hadde skrevet om. rett og slett en effektiv informasjonskanal, sier Inger. bloggen 
ble også en slags dagbok for henne. Hun skriver om ting som opptar henne el-
lers. legger ut fine bilder fra dagliglivet:  blomster, håndarbeider, kaker og brød 
– pluss oppskrift. Hun skriver om gode bøker hun har lest. om syltetøy hun har 
laget. alt illustrert med egne bilder. bloggingen er også som en hobby i en van-
skelig livssituasjon. et sted der kreativiteten kan få utløp. og ikke minst: få vise 
at selv om man er alvorlig syk, lever man et normalt liv! Med hverdagssysler og 
med fokus på de små gleder. Ingers blogg er vakker! Kanskje derfor hun stadig 
har fått flere lesere? –ja, det har tatt litt av i det siste, forteller Inger. veldig mange 
er innom bloggen min (nesten like mange besøk i løpet av april/mai som i hele 
fjor) og noen legger igjen en kommentar, ringer, sender mail eller en sms. slik 
gir bloggen en inngang til kontakt også for de som ikke er mine aller nærmeste. 
bloggen gjør sitt til at terskelen for å ta kontakt med meg ikke blir så høy. vi er 
jo litt forsiktige vi vestlendinger. Trør hverandre ikke for nære. jeg har erfart at 
bloggen blir en døråpner. det er mange som ønsker å vise omsorg på en eller 
annen måte.

Men, understreker Inger, livet leves ikke på internett! det er de personlige 
møtene mellom mennesker som er viktigst. de sosiale mediene kan være et fint 
supplement til personlig kontakt, men aldri en erstatter.

aMØ

«Facebook like button» av smemon87 på Flickr under CC-By-2.0

venn på Facebook
Mange får muligheten til å pleie 

et bredt spekter av venner på face-
book. Med et tastetrykk kan man 
vise at man ser hverandre, er inter-
essert i det den andre er opptatt av, 
bryr seg om hverandre og ønsker å 
holde kontakten.

Her er noen konkrete tips til hvor-
dan man kan være en god venn:

– send melding til en venn som 
plutselig dukker opp i tankene 
dine mens du er på facebook

– stå opp for noen som blir urettfer-
dig behandlet ved å si fra

– Nevn og takk andre involverte når 
du beretter om hyggelige minner

– Trykk «liker» på meldinger og bil-
der du setter pris på

– Inviter noen som kan ha godt av å 
være med på et arrangement

– Gi en hyggelig kommentar på 
innleggene til noen som får lite 
respons

– Ikke vær redd for å gi et kompli-
ment eller en liten oppmuntring!

inger myrstad skriver blogg. 

Konfirmantjubiléet har blitt et popu-
lært tiltak. Men det er et møysommelig 
arbeid som ligger bak. først må hver en-
kelt oppspores. der har erling stange vært 
til uvurderlig hjelp. Når alle adressene er 
på plass, sendes invitasjonene ut måneder 
i forveien. etter hvert som påmeldingene 
kommer inn, er det tydelig at mange gle-
der seg til å møte igjen medkonfirmantene 
som de gjerne ikke har sett på femti år. 
Til og med jubilanter som har bosatt seg 
utenlands, kommer for å være med denne 
dagen. og stemningen er god fra de mø-
tes i kirken til de går fra hverandre utpå 
ettermiddagen. Med god hjelp av både 
årets konfirmanter og andre sørger diako-
niutvalget for både god mat og godt pro-
gram. de siste årene har Knut Torvastad 
sørget for musikken der han har tatt med 
slagerne fra femti år tilbake og Håkon og 
Ingmar areklett vist film som faren olav 
areklett tok opp fra konfirmantenes egen 
konfirmanttid. flere av jubilantene selv 
har gjerne selv kommet med hilsener. 

fasteaksjonen med innsamling til 
Kirkens Nødhjelp er et annet fast arran-
gement. der spiller årets konfirmanter en 
nøkkelrolle som bøssebærere, men også 
foreldre og foresatte til konfirmantene gjør 
en god innsats som sjåfører. Terje Torve-
stad og Gunnar areklett har vært blant 
dem som organiserer rutene. Kåre viking-
stad og svein larsen som har lang fartstid 
som bankansatte har i en årrekke gjort en 
kjempeinnsats med å telle opp pengene et-
ter hvert som de har kommet inn. diako-
niutvalget har bidratt med mat og drikke 
etter hvert som konfirmantene har kom-
met inn, og det har blitt god stemning når 

de kan se på 
søylene hvor 
mye som har 
kommet inn. 

et annet 
tiltak er bok- 
eller blomster-
gaver til alle 
jubilantene i 
Torvastad over 
80 år. ofte er 
det stor over-
raskelse å 
spore hos dem 
som får besøk. 

de blir gjerne overrasket over at menighe-
ten har husket på dem denne dagen. Prak-
sisen har variert litt om vi kommer før, på 
eller etter dagen. det har også variert om 
vi har ringt på forhånd. det blir liksom 
mer formelt da. Men gjennomgående har 
jubilantene satt stor pris på oppmerksom-
heten, og det har vært en hyggelig oppgave 
for diakoniutvalget som har hatt denne 
tjenesten. 

fire ganger i året har diakoniutval-
get stelt til hyggetreff på alderspensjona-
tet. dette har blitt hyggelige samlinger 
for både stedets beboere og de som bor i 
trygdeleilighetene i nærheten. andakt og 
sang har vært like faste innslag som mat 
og kaffe. vi har satt stor pris på når store 
eller små gjester har bidratt med sang el-
ler diktlesning, og vi har fått mang en god 
latter når vi som har vært samlet har delt 
gode historier med hverandre. 

Nå har diakoniutvalget blitt utfordret 
på å lage en diakoniplan for Torvastad. da 
må vi sørge for å ta videre alle gode tiltak 
samtidig som vi har stilling til om nye ting 
som vi blir utfordret på som vern om ska-
perverket.

Diakoni i Torvastad
det er ikke bare diakoniutvalget som 

driver diakonalt arbeid i Torvastad. Noe 
av arbeidet er organisert, men mye er 
uorganisert. Noe utføres av menighetens 
ansatte, men mye også av frivillige. for å 
nevne noe, så har soknepresten sammen 
med organist Nils einar Helland eller hjel-
peorganist arne dalland både gudstjenes-
ter og andakter på sykehjemmet på hver-
dager. I tillegg til disse organiserer også 
menighetsrådet ved kontorsekretær bjørg 

areklett søndagsandakter og musikkan-
dakter. Her har bedehusene, forbundsrin-
ger og andre grupper delt på ansvaret, men 
i det siste har både ansatte og frivillige som 
Helga Hausken har gått inn i denne tjenes-
ten. Kontorsekretæren organiserer også 
kirkeskyssordningen, og selv om den ikke 
blir like mye benyttet som før, er det flere 
som setter pris på denne muligheten til å 
komme til kirke. det er heller ikke bare 
kirkens ansatte som har syn for besøkstje-
neste. også andre har syn for hvor viktig 
det er å besøke syke og gamle, og det kan 
vi være glade for. det at vi ser hverandre 
og tar vare på hverandre gjør Torvastad til 
en bedre plass å bo.

Diakoni i menighetens strategiplan
I strategiplanen for Torvastad menig-

het er diakoni et eget satsningsområde ved 
siden av gudstjenesteliv og trosopplæring. 
visjonen er å møte folk i alle livssituasjo-
ner og gi oppfølging og trøst. Målet er å 
være inkluderende, lindre nød og fattig-
dom og verne om skaperverket. Midlene 
er å styrke besøkstjenesten, gi tilbud om 
samtalegrupper for mennesker i sorg og 
krise, følge opp stillhetsarbeidet og gi re-
treattilbud, følge opp grønn menighet, 
gjennomføre fasteaksjonen, arbeide for 
fysisk tilgjengelighet for alle på menig-
hetssamlinger og arbeide for en diakonal 
stilling. så her har menigheten mange ut-
fordringer.

Gs

selv om Torvastad ikke har egen diakon, drives det mye godt diakonalt arbeid i menigheten.  
gjennom årene har diakoniutvalget under menighetsrådet utviklet mange gode tiltak. vi 
kan nevne noen av dem: 

menigheTens diaKoniarBeid

diakoniutvalget. Fra venstre Bjørg 
areklett, magnar hausken, margrethe 
munthe, sokneprest geir styve, solborg 
Bøgesvang, Bodhild Kristine aase og 
einar hausken.  Foto: anders hettervik hansen

jlN

Bodhild aase over-
rekker blomster til 
80-årsjubilanten Torleiv 
grønningen.

andakt på sykehjemmet. 
marie hagen midt i bildet.
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Hva gjør en diakon? Kjer-
kebla tok kontakt med 
Marit som nylig er tilsatt i 
Sjømannskirken:

her i sjømannskirken har 
det vært stor aktivitet fra 
jeg kom i påsken og fram 
til nå. etter en måned har 
jeg «tatt runden» og vet 
sånn noenlunde hva som 
skjer her i kirka, av de faste 
aktivitetene. 

Hver søndag har vi gudstjestene 
med kirkekaffe. I påsken var det guds-
tjenester alle helligdager og middag til 
alle skjærtorsdag. Tirsdag til lørdag 
holder vi kirka åpen med kaffe og va-
fler til de som stikker innom. det være 
seg turister, studenter, fastboende, og 
en og annen sjømann! På lørdager har 
det vært grøtservering. av faste innslag 
i kirka, har jeg deltatt på Nattklubb, 
småbarnstreff og Ung i New York. 
Nattklubb er noe så uskyldig som kvin-
neforeningen som møtes for å lage ting 
til julebasaren... småbarnstreffet er et 
ukenlig høydepunkt for mange foreldre 
og små barn, med sangstund, lunsj og 
lek. Ung i New York er et tilbud noen 
søndagskvelder. da jeg deltok, var det 
dagens ord, middag og kino på tak-
terassen... ellers har vi denne måneden 
hatt et par større arr. der hele staben, 
sammen med frivillige, løfter i flokk: 
Konfirmantweekend her i kirka med ca 
50 norske ungdommer, som for tiden 
bor i New York, Washington, Miami, 
Huston, eller andre steder i Usa. lunsj 
til foretningsfolk og andre som vil 
komme. stelle til 17. mai feiringer både 
i brooklyn og her i kirka på Manhattan. 
ellers har jeg også fulgt prestene på sy-
kebesøk, båtbesøk og til andakt for en 
gruppe eldre i brooklyn. 

I tillegg nyter jeg godt av kulturar-
beidet i kirka, blant annet noen kon-
serter. og i fritiden er New York det en 
flott by å oppleve!

velkommen innom  - eller velkom-
men hjem, som en sier i sjømanns-
kirken, om du skulle ta en tur til New 
York!

–Hvorfor fikk du lyst til å jobbe i Sjø-
mannskirken i New York?

–jeg var klar for å gjøre noe nytt. jeg 
fikk lyst å jobbe i en kirke, og ha en jobb 
der jeg kunne bruke tid til å lytte til og 
snakke med mennesker. jeg var innom 
New York for ett og et halvt år siden, og 
fikk lyst å komme tilbake. Ikke hadde jeg 
trodd jeg skulle jobbe der noen gang, men 
så dukket muligheten opp, på rett tids-
punkt! 
–Hva gleder du deg til, og hva kommer 
du til å savne når du flytter til New York?

–jeg gleder meg til å treffe nye menn-
sker og å være med på å skape en god mø-
teplass i kirka.

–og så gleder jeg meg til å oppleve 
byen. Når jeg besøker skip ved havnene, 
kan jeg tenke på at oldefar bodde I New 
York for 100 år siden, og jobbet med å 

bygge havner…
–jeg kommer til å savne de jeg er glad 

i her hjemme, og det å kunne gå tur ved 
sjøen rett utenfor døra.

 –Hva ønsker/håper du å bidra med i 
Sjømannskirken i New York?

–Å komme til Kong olav v›s. kirke i 
New York ser jeg på som en slags fortset-
telse av tjenesten som jeg har i olavskir-
ken i avaldsnes. Gleder meg til fortsatt å 
ha tjeneste i en kirke. det blir nye mennes-
ker, nye arbeidsoppgaver, nytt kirkebygg 
og nytt sted. Men begge steder handler om 
å ønske velkommen til kirka, feire guds-
tjeneste, møte mennesker, bygge fellesskap 
og ha praktiske oppgaver…

–jeg håper å kunne lytte og se. Invitere 
til fellesskap. og ha noen kreative ideer til 
julebasaren…

(sjømannskirken i NY)

Ung i new york – kino på 
takterassen..

vaffelsteking er en viktig oppgave i sjømannsmisjonen, 
også på 17. mai

17. mai-gledere!
På bildet over begynner ting å bli klart på 17. mai, mens vi med bildene under har 

funnet Ungdomslagets frokostgjeng i aksjon dagen før daGeN! 17.-maifrokosten på 
Torvastad Ungdomshus er etter 30 år blitt en tradisjon som mange bygdefolk vet å sette 
pris på. en variert og smakfullt tilberedt frokost i et fint pyntet lokale, er en god start på 
nasjonaldagen. I mange år har Kirsten vikingstad hatt en sentral plass i frokostkomité-
en. I år har hun tatt seg fri, og signy storesund har tatt på seg lederoppgaven i samarbeid 
med gode hjelpere.

en hjertelig takk til alle dere som jobber for at vi andre kan få nyte et godt måltid i et 
flott pyntet lokale en tidlig nasjonaldagsmorgen!

marit er diakon i new york

Kirkerommet er 17. mai pyntet

se presentasjon av 
marit ved andak-
ten på side 2.

TorvasTad er en 
grØnn menigheT

vern om skaperverket er en 
ytringsform for diakoni. som en del 
av den lokale planen for diakoni er 
Torvastad menighet en Grønn me-
nighet og har i tillegg underskrevet 
fairtradeavtale. Her forplikter me-
nigheten seg på en rekke miljøtiltak 
som skal følges, samt å bruke minst 
3 fairtrade-produkter fast, og ellers 
flest mulig. Menighetsrådet skriver i 
årsmeldingen for 2010 at vi har fort-
satt arbeid å gjøre på disse områdene.  
Noe av arbeidet vil være å fremme 
vern om skaperverket i Kjerkeblad. 
redaksjonen lover å komme sterkere 
tilbake!

jlN

jostein espeset er klar Tove storesund og sissel Tove 
areklett er blomsterdekoratører

signy storesund, 
årets frokostansvarlig, 
gleder seg til morgen-
dagen!

Kjellaug areklettinger anne hauskeneinar og evy vikingstad

Kirkemøtet 2011
Kirkemøtet gikk av stabe-

len allerede før påske, og slik vil 
det være de neste årene. I år var 
høydepunktet at gudstjenestere-
formen ble vedtatt. store saker 
er også skillet mellom stat og 
kirke og den historiske strategi- 
og handlingsplanen for samisk 
kirkeliv.

siden dette Kjerkebla hand-
ler om diakoni er det naturlig 
å løfte fram at Kirkemøtet be-
handlet diakonens rolle. vi lar 
Thor bjarne bores blogg opp-
summere:

«det har aldri vært stilt 
spørsmålstegn ved diakonens 
plass i kirken, men man har 
strevd med å komme til rette 
med tjenestens plassering i stil-
lingsmønsteret. etter dette Kir-
kemøtet er dette på plass. Prest 
og diakon skal ikke forstås som 
ulike dimensjoner innenfor den 
samme tjeneste, men som to 
ulike tjenester innenfor det kir-
kelige tjenestefellesskap. diako-
nien er en selvstendig tjeneste 
som forutsetter vigsling. det 
innebærer dermed også litur-
giske funksjoner i menighetens 
gudstjenestefeiring (med bruk 
av skråstola), og forretting av 
nattverd ved soknebud.»

jlN

6 7

KjerKeBla     Pinse  2011



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

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

MEDIAMANNEN
// johannes leiknes nag //

www.mediamannen.no

www.fotomagi.no
skåregaten 136
Tlf: 48 22 00 28

Dikt: Bente Bratlund – foto: Roald Østensjø

Når alt kjem til alt, kva betyr 

desse våre vakre fasadar?

Desse våre skilt mot omverda, 

desse våre produkt.

Når alt kjem til alt, kva er det som tel?

Er det ikkje ei hand å halda i, 

eit ope blikk vi kan møta, 

nokon å vera trygg hos, 

nokon å koma nær.

Er det ikkje andlet, smil tårer vi delte

som står att og lyser mellom det som 

nådde djupast inn?

Sigerspallen, 

kva var den mot 

varmen frå eit anna menneske, 

når alt kjem til alt.

trenger denne gangen litt størrelse igjen. 2 spalter el. 15 cm

en mer reTTFerdig verden!
Kirkens nødhjelp arbeider for å redde liv i katastrofer og gi hjelp 

til bærekraftig utvikling av lokalsamfunn. organisasjonen arbeider 
også for å forandre strukturelle forhold, nasjonalt og internasjonalt, 
som skaper nød og hindrer utvikling.

Tirsdag 12 april i år var det klart for ny innsamling. alle konfir-
mantene bidro til innsamlingen, og i år som i fjor slo vi fjorårsbelø-
pet. det totale beløpet som ble samlet inn er kr 39.087,-

regionkonsulent olav Myrstad i Kirkens Nødhjelp forventer at 
resultatet for bispedømmet tangerer fjorårets rekord på 3,4 millioner 
når alle menighetene har rapportert.

menighetsrådsvalg til høsten

Kandidater i prioritert rekkefølge:

1. svein erik Haugen
2. bjørg aase
3. Peder Christiansen
4. Thorleif johnstad
5. johannes Nag
6. Kjersti steensnæs
7. Nils olav stava
8. Kjell storesund
9. Karin Margrethe Munthe
10. Trygve Utvik

Kjerkebla kommer tilbake med en utfyl-
lende presentasjon i eget nummer i forkant 
av valget

salme 707, KjÆrligheT og TjenesTe
T og M: sydney Carter 1962, o: oversatt 1979

da jeg trengte en neste
da jeg trengte en neste, var du der, var du der?
da jeg trengte en neste, var du der?

omkved:
Hvem du er, hvor du lever,
det er én ting som teller: –var du der?

da jeg tørstet og sultet, var du der, var du der?
da jeg tørstet og sultet, var du der?

omkved

da jeg frøs og var fengslet, var du der, var du der?
da jeg frøs og var fengslet, var du der?

omkved

da jeg kom som en fremmed, var du der, var du der?
da jeg kom som en fremmed, var du der?

omkved

overalt hvor du ferdes - jeg er der, jeg er der.
overalt hvor du ferdes - jeg er der.

omkved:
Hvem du er, hvor du lever, 
det er én ting som teller: –jeg er der.

sos-chat. 
Ny tjeneste ved Kirkens SOS Rogaland

Internett er i dag blitt en sosial arena 
der mange, spesielt unge under 25 år, 
lever sine liv. Kirkens sos ønsker å nå 
unge mennesker der de er og isteden for 
å snakke i telefonen, kan de ”snakke ” 
med oss ved å skrive.

Kirkens sos i rogaland planlegger 
oppstart av sos-chat fra 01.01.2012 ved 
senteret i stavanger. Til det trenger vi fri-
villige, gjerne unge voksne, som vil være 
med på en spennende utfordring. vil du 
gi litt tid til mennesker som sliter med 
livet? Har du interesse for/erfaring med 
chatting? Kan du skrive rimelig raskt og 
lyst til å bli medarbeider hos oss?

(se annonse)

Vil du redde liv? 
 
Som telefonvakt/chatter hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet. 
 
 
 
 

         Vi søker kvinner og menn over 20 år som selv ikke er i 
en aktiv krise, har tid til å bry seg og lyst til å utvikle seg. 

Innføringskurs for frivillige telefonvakter, 
og for deg som vil chatte, starter i Stavanger 

tirsdag 20.09.2010 
Kurstid: dag 10-13 eller kveld 19-22 

               Kontakt Kirkens SOS i Rogaland på 
        tlf.: 51 88 45 15, mobil 971 70 995 

                        e-post: rogaland@kirkens-sos.no 
                www.kirkens-sos.no 
 
 

en god venn som liker å få besøk
jarle Hausken er torvastadbu selv om han bor på avaldsnes nå. jarle er en positiv og glad kar 

som elsker å være sammen med familie og venner. og jarle har mange venner. du kan ikke la være 
å komme i godt humør sammen med jarle. –du må skrive at jeg liker å få besøk, sier jarle. og nå 
er jeg også på facebook. det er kjempekjekt å se bilder av venner og legge ut forskjellig musikk fra 
YouTube. Kanskje flere vil bli venn med meg på facebook nå når de ser meg i kjerkebla›, undrer 
jarle, som for anledningen har lånt solbriller av taxisjåfør vidar - som også er en facebookvenn. 

aMØ

miriam, mathilde og julie er klare for 
årets innsamling

silje og viktoria 
smiler fint.

runar, Thomas og mats 
gav alt for innsamlingen.

idun, astrid Birgitte, amalie, Kåre andre, arne og jonas.

Årets yngste innsamler: lucas Bø-
gevang. han fikk egen bøsse og 
var med rundt å innsamlingen.

(eIv/bispedømmekontoret)
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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

nyTT hovedsTyre
Torvastads nyvalgte styre er godt i gang, og stil-
ler med lavere gjennomsnittsalder enn på lenge.
–Kristin Høivik Fossum, du har tatt på deg vervet som leder, hvilke 
tanker har du om KM-arbeidet?

–jeg syns det er en viktig del av KM-arbeidet å jobbe for et inklu-
derende felleskap der det er plass til alle, fra de minste i shalom til de 
eldste i KM+ gruppa :-)

–vi må jobbe med å gi inspirasjon til – og å opprettholde den fan-
tastiske frivillige innsatsen som gjøres for KM-arbeidet i bygda i blant 
annet speider, kor, klubb og alle de flotte arrangementene som f.eks 
sommer-, høst- og julemarked.

–ellers er jeg opptatt av ungdomsarbeidet som KM har. både ar-
beidet lokalt, men også å få så mange som mulig med på regionale og 
nasjonale kurs og arrangementer. som gammel Tensinger og Tensing 
Norway-deltager vet jeg hvor inspirerende det er å være involvert i KM 
sitt nasjonale og internasjonale arbeid, så jeg håper å se så mange som 
mulig herfra med på dette i årene fremover!

vi minner om:
SANKTHANS-FEIRING 18.6
på vaøynå.
se ungdomshuset.no for mer info

grasrotandelen
Nå har du mulighet til å støtte oss når du skal tippe,  da 

Torvastad KfUK-KfUM endelig er inne på Grasrotande-
len. bruk org. nr. 971347457, eller be tippekommisjonæ-
ren om å få Torvastad KfUK-KfUM som mottaker av din 
grasrotandel.

Tusen takk fra Hovedstyret

ny flott dampstekeovn/convention-ovn
Ungdomshuset har fått ny flott og brukervennlig ovn 

til koking/baking med mer. dette vil nok kokker/hobby-
kokker sette pris på – og Ungdomshuset er mulig å leie til 
bryllupsfeiring m.m.

Bli medlem i KFUK-KFUm
Hovedstyret minner om medlemskontigenten som kan 

betales gjennom nettsidene sentralt. benytt gjerne familie-
medlemskap!

Ønsker du å leie Ungdomshuset?
Ungdomshuset har flotte fasiliteter og er godt egnet til 

brylluper og jubiléer. Kontakt Trygve Utvik for avtale.

Tenåringstreff på gjøvik
17 stk (inkludert to voksenledere) er allerede reiseklare 

til årets TT. Meld deg på til eva Iren eller kretskontoret.

Tidenes TensingKor
Good News hadde også i år en revy/forestilling. I 

år handlet det om det store tensingslaget, der Good 
News var en selvsagt finalist. Good News spillte 2 for-
skjellige kor utenom seg selv, koret ”No Way” fra aks-
dal og koret ”Zinsygtass” fra Kopervik. Ungdommene 
hadde øvd inne mange forskjellige sanger og koreo-
grafier. repetoaret var variert, og hadde alt fra gospel, 
og gamle svisker til musikal og film som sjanger. ban-
det hadde full kontroll, og var mer samspilte enn noen 
gang. alt i alt en kjempefin forestilling, hvor selveste 
bjørn andre Widvey var med som programleder. 

malin Kvalvåg sang 
solo på sangen « 
seasons of love» fra 
musikalen rent.

håkon saks-
eide sang solo på 
sangen «life is a 
highway».

nina Bentsen var en 
av solistene på sangen 
Fame

Bjørn andre intervju-
er ida marie saks-
eide, etter at hun har 
sunget solo.

jon olav hausken sang 
solo for første gang i 
gn, på sangen so high 
av elvis Presley.

Koret hadde fine konstymer og hadde 
øvd inn bevegelser til sangen Fame

good news bandet låter mer 
samstemt enn noensinne.

Kristin høivik Fossum (35), Knut Bendik Christiansen (36), Bjarte 
helgeland (34), irene gramshaug dahl (37), asbjørg hausken 
vikingstad (47), Tove-sissel Kaldheim grønningen (47) og synnøve 
Kolnes dewachter (32).

eIv

jlN
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BYGDAUTVALGET
Kontaktpersoner i Torvastad Bygdautvalg:
jon Gunnar vikingstad, leder: 40419115/jon.g.vikingstad@haugnett.no
ole førland, sekretær: telefon 90868900 eller mail ole@torvastad.no

1961
redigert av Ingmar areklett

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

Traffikksikringsgruppe i Torvastad Bygdautvalg
Torvastad bygdautvalg ønsker å få Torvastad buer med i en tra-

fikksikringsgruppe. vil du være med så ta kontakt. det er også sendt 
brev til velforeningene på Torvastad. 

Trafiksikringsgruppen skal arbeide med å få kommunen eller 
Haugalandspakken/statens vegvesen til å lage reguleringsplaner for 
gang- og sykkelveger, og få bygd et sammenhengende gang- og syk-
kelvegnett.

bygdautvalget har også sendt inn mange innspill til Karmøy kom-
mune sin trafikksikringsplan som nå er under arbeid. Trafikksikrings-
gruppen skal også følge opp og få gjennomført disse innpspillene. an-
dre viktige saker vil være sikring av trafikkfarlige krysningspunkter, 
gatelys og fartsgrenser.

17. mai-programmet preget forsiden 
av mai-nummeret 1961. etter flaggheising 
var det et innslag som oppleves spesielt 
nå: ” Kl. 9.00: bilkortesje Torvastad rundt 
med start frå Håland skule. Nb. alle som 
har bil må vera med.” det var andre året at 
bilkortesje sto på programmet.  

enkelte mente det var misbruk av res-
surser å kjøre bil etter hverandre bygda 
rundt. få var det også som hadde bil. I 
mange år hadde det vært nesten umulig å 
kjøpe privatbil i Norge. valutabeholdnin-
gen var svak etter krigen og privatbil ble av 
mange sett på som en unødvendig luksus-
gjenstand. det offentlige avgjorde hvem 
som hadde behov for å eie bil, og en måtte 
søke om tillatelse til å kjøpe. I 1950-årene 
ble ikke mer enn  3-4 prosent av søkna-
dene innvilget.

1. oktober 1960 ble bilrasjoneringen 
opphevd. Hadde en penger, kunne en fra 

nå av fritt kjøpe bil. det var sikkert noen 
nykjøpte biler i bilkortesjen 17. mai 1961.

etter hvert som flere i bygda fikk bil, 
ble det kortesjer samtidig fra Håland og 
Hauge skoler. det var da viktig at bilkollo-
nene ikke kjørte i samme retning, for den 
største moroa var å bruke bilhornet skik-
kelig når bilene passerte hverandre. det 
skjedde to ganger.

 Togene med skolebarna gikk fra sko-
lene og møttes som nå i Munkaskar. I 1961 
fulgte guttemusikken (som det het) elev-
ene fra Hauge skole. ved minnesmerket 
utenfor kirka sang Torvastad blandakor 
og skoleinspektør og klokker Mandius 
reksten talte. det var siste gang han del-
tok. samme høst flyttet han fra bygda etter 
å ha bodd her i 40 år. 

etter gudstjenesten gikk toget til 
Håland skole, der ordfører Thomas stange 
talte og Torvastad mannskor sang. etter 

matpause var det idrettsleiker for barn og 
voksne. 

Kl. 18.30 var det familiefest på Ung-
domshuset. Programkrefter var hentet fra 
Haugesund: lektor Øvland talte og lære-
rinne, som det het, Marøy deklamerte. 
jentekoret og guttemusikken deltok.

17.mai-gudstjenesten i 1961 ble preget 
av skolebarn, annonsert som ”barneguds-
tjeneste”. som vanlig deltok jentekoret 
og Guttemusikken. Her ser vi jentekoret 
synge ved en 17. mai-gudstjeneste noen 
år senere. Noen av sangerne har korpsuni-
form, så nå hadde jentene blitt med i gut-
temusikken for full musikk! dirigent er 
Thorhild Widvey.

Familiedag på Torvastad idrettsenter søndag 19. juni

Torvastad idrettslag inviterer alle torvastadbuer til familiedag på vårt flotte 
idrettsanlegg. vi legger opp til aktiviteter som representerer gruppene vi har 
i idrettslaget.

vi skal finne orienteringsposter, prøve friidrettsøvelser, score mål i inne-
bandy, prøve ulike fotballøvelser og drive motoriske øvelser hos idrettskolen.
Kom og prøv disse uhøytidlige aktivitetene som passer for hele familien. det 
vil bli trukket ut premier blant de som deltar. vi lager også til mat så søndags-
middagen kan kjøpes hos idrettslaget denne dagen.

sett av søndag 19. juni  mellom kl 12-15. Idrettslaget ønsker alle fra 
0-100år hjertelig velkommen, her kan alle delta. Nb! det blir delt ut en folder 
i postkassene med mer informasjon om arrangementet.

hovedstyret i 2011
vi måtte dette året ha et ekstraordinært årsmøte for å få alle vervene besatt.

leder roy vikre 97109071 roy.vikre@ess-norway.com 
nesTleder jon magnus Torvestad 95214511 jonmtorvestad@hotmail.com
nesTleder helge Pedersen 96209244 helge.pedersen@karmoyskolen.no
sTyremedlem john Øyvind munthe 41565590 
  john.oyvind.munthe@Bis.productionpartner.com
sTyremedlem Christen oftedal 90551197 cho@trucknor.no
sTyremedlem einar vikingstad 47304793 einarvik@hotmail.com
sTyremedlem leiv hole 97660970 lho@karmoy.kommune.no
sTyremedlem jorunnn hagesæther 92458087 jorunn.hagesaether@rogfk.no
sTyremedlem vidar vea 99790890 vidar.vea@seadrill.com
seKreTÆr ole Førland 90868900 ole@torvastad.no

reguleringsplan for 
Torvastad skole og idrett

det er nå lagt ut til offentlig høring 2 alterna-
tive plasseringer av ny skole på Håland. det nye 
alternativet(alt.b) er på dagens skoletomt med en 
utvidelse mot nord. dette alternativet samsvarer 
godt med det innspillet Torvastad bygdautvalg har 
foreslått.

vi på Torvastad er så heldige å ha et av Norges 
fineste idrettsanlegg. Når vi i framtiden kan få en 
håndballhall i tilknytning til skolen og en fotballhall 
i tilknytning til klubbhuset til idrettslaget, har vi et 
fantastisk idrettssenter.

I forbindelse med reguleringsarbeidet som på-
går nå er det viktig at vi får lagt forholdene til rette, 
slik at dette idrettssenteret kan fungere funksjonelt 
i framtiden. Trafikksikkerhet og parkeringsmulig-
heter er i den forbindelse meget viktig. Idrettslaget 
ønsker derfor en parkeringsplass i nær tilknytning 
til klubbhuset og inngangspartiet til idrettssenteret.  
det må ikke være kryssende trafikk mellom parke-
ringsplass og idrettssenter.

Håland skole har i dag fri bruk av ballbinge, 
gamle grasbanen og kunstgrasbanen i sine frimi-
nutt. vi ser at dette er en fantastisk løsning for da-
gens skole. derfor ønsker idrettslaget at dette sam-
arbeidet skal fortsette, og at disse anlegg skal være 
en naturlig del av skolens uteområde. 

vi på Torvastad har nå en unik mulighet til å 
bygge opp det et av de fineste skole- og idrettssenter 
i hele landet. denne mulighet må vi ikke la gå fra 
oss. skole, kultur og idrett med nytt skolebygg, kul-
turhus, håndballhall og fotballhall nært knyttet opp 
mot dagens idrettssenter.

ved å legge skolen på dagens skoletomt vil vi ha 
alle muligheter til å realisere dette. ved å gå inn for 
alternativ b, vil vi få en trafikksikker løsning også 
for idrettslaget, med en stor felles parkering. vi får 
et trafikkfritt bygdatun mellom ny skole, håndball-
hall, fotballhall og idrettssenter. ballbingen, gamle 
grasbanen og kunstgrasbanen kan innlemmes i 

skolens uteområde, noe som gjør at 
dette i praksis utvides med 15de-

kar. 
Torvastad idrettslag 

ønsker derfor at ny skole 
bygges på dagens sko-

letomt, og at alter-
nativ b legges til 

grunn for den 
nye regule-

r i n g s p l a -
nen.

denne brosjyren er delt ut i alle postkas-
ser på Torvastad. Her gir vår Hovedsponsor 
skudenes&aakra sparebank dere et tilbud. ved å 
flytte lån over fra en annen bank, kan dere samtidig 
støtte Torvastad idrettslag med kr 1000,-

dette er forhåpentligvis et vinn vinn tilbud for 
oss alle. dere får bedre betingelser på deres lån, 
banken får en ny kunde og idrettslaget får en støtte 
på 1000 kroner.

Ta med brosjyren til skudenes&aakra spare-
bank, og få et godt lånetilbud! 

reguleringsplan Torvastad skole/idrett
Karmøy kommune har nå sendt ut 2 alternative forslag til plasseringer av skolen på Håland til offentlig høring.
dere finner forslaget på kommunens sider eller ved å ta kontakt med bygdautvalget.
dette er siste mulighet for å si sin mening, før våre politikere skal ta en avgjørelse.

Bygdautvalget har engasjert seg i trafikksikring rundt 
håland skole
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i GLEDE oG SorG:

DØPTE:

06.02.	 Marita	Grønnestad-Tveit

17.04.	 Johan	Magnus	Voll

	 Theodor	Husebø	Ragnvaldjord

15.05.	 Ove	Andre	Dragøy

	 Emilie	Victoria	Larsen

	 Thea-Nathalie	Gunderstad	

Matland

29.05.	 Johannes	Lande

	 Aurora	Stapnes	Bjørnsen

DØDE:

30.03.	 Gerd	Ruud	f.	1943

03.04.	 Rune	Bentsen	f.	1964

GAVEr:

Samlinger               om Guds ord

09.03. israelsmisjonen 1 246,00

23.03. misjonsselskapet  2 175,00

27.03. menighetsarbeidet 2 044,50

 Kveld, konsert  

7 300,00    

03.04. den norske kirke i utlandet 10.040,50

10.04. menighetsarbeidet 2 286,50

17.04. Kirkens nødhjelp 5 547,00

24.04. menigh.misj.pr. japan 6 217,00

25.04. Kirkestue  5 502,50

30.04. menighetsarbeidet 4 911,50

01.05. menighetsarbeidet 4 885,50

Feøy 

24.04.      menigh.misj.pr.japan   891,00

52 83 09 28

Torvastad kirkegård – utvidelse 2011
Karmøy kirkelig fellesråd har satt i 
gang en mindre utvidelse av Torvastad 
kirkegård i 2011. Plan er utarbeidet av 
sjefsarkitekt i kommunen jarle stunes. 
Utførende firma er etter anbudsrunde: 
jostein Myge as. bevilgende myndig-
het: Karmøy kommune. arbeidet ble 
startet opp den 2.2.2011 – og skal være 
ferdig innen påske i år. det er funnet 
plass for 119 nye graver. Nytt grava-
real er løftet i f.h.t. gammelt gravareal, 
og støttemur er satt opp i områdets 
nordvestre hjørne. Ny flott vannpost er 
bygd opp. det vil bli satt opp sort flettverksgjerde med aluminiums påler. Her skal det 
beplantes innenfor til våren. en antar at nytt kirkegårdsareal kan tas i bruk i løpet av 2011.

(karmoykirken.no)

sommerkonserten
blir i år søndag 19. juni kl. 20. som vanlig blir dette en bred mønstring av lokale 

utøvere, derav mange unge, som spiller og synger. Torvastad er rik på talenter, og her vil 
vi få høre noe av bredden av folk som har tilknytning til bygda vår. Kanskje dukker det 
opp noen nye navn dette året? vi satser også på allsang og kirkekaffe, og håper på en flott 
sommerkveld i kirken!

  

orgeljubileum
orgelet i Torvastad kirke ble tatt i bruk i 1986. vi vil markere at det har gått 25 

siden den gang på gudstjenesten 25. september. om kvelden samme dag blir det kon-
sert/ sangkveld under tittelen: ”MP1098+ – musikalske perler for orgelpiper og struper”. 
organistene stein johs. Kolnes, arnfinn Tobiassen, Håvard skaadel og Nils einar Hel-
land skal vise orgelets rike klangmuligheter, og Håkon areklett, som var organist og 
krumtapp i 1986, deltar sammen med koret scala. alle blir invitert til å blande sin røst 
i allsangen. velkommen til festaften i kirken! (kanskje vanker det kaffe og orgelbrus?)

Foto: rØ

gi menighetsrådet mulighet til å ansette ny ungdoms-
arbeider i Torvastad.

Vi minner om kontonr til NY GiV:  3330.22.43927

adressen er: Torvastad kulturhus, 4260 Torvastad.
Takk for gavene!!!

BrUKdePar:

anita sørhus håstø og jan håstø 
giftet seg 28.august 2010.

stort frammøte og mye glede i kirken 
søndag 22. mai. munor-musikerne, 
koret Keryx, arnfinn Tobiassen og 
nils einar helland serverte god og 
variert vårmusikk. «Thank you for the 
music.» vi gikk oppløftet ut i regnet 
etter en god times «øregodt». TaKK!

Dag og dato Sted  Tid innhold        Prekentekst

Pinsedag 12.06. Torvastad 11.00 høytidsgudstjeneste m/dåp v/geir styve. offer til      
     menighetsarbeidet. -Kirkeskyss     apg. 2, 1-11
  Feøy  16.00 gudstjeneste v/geir styve. Båt fra Kveitevika kl. 15.30

søndag 19.06. Torvastad 11.00 høymesse m/nattverd v/geir styve. offer til amathea. -Kirkeskyss joh 3,1-15
  Torvastad 20.00 sommerkonsert

søndag 26.06. norheim 11.00 Fellesgudstjeneste v/ s. Clementsen.    luk 16, 19-31

søndag 03.07. Torvastad 11.00 Fellesgudstjeneste m/dåp v/einar andreassen. offer. – Kirkeskyss luk 14, 16-24

søndag 10.07. norheim 11.00 Fellesgudstjeneste v/K. støle     luk 15, 1-10

søndag 17.07. Torvastad 11.00 Fellesgudstjeneste m/nattverd v/einar andreassen. offer. Kirkeskyss matt 7, 1-5

søndag 24.07. norheim 11.00 Fellesgudstjeneste v/geir styve.      luk 5, 1-11

søndag 31.07. Torvastad 11.00 Fellesgudstjeneste m/dåp v/geir styve. offer. – Kirkeskyss  5. mos 30, 11-16

søndag 07.08. norheim 11.00 Fellesgudstjeneste v/ s. Clementsen.    mark 8, 1-9

søndag 14.08. avaldsnes 11.00 Fellesgudstjeneste m/nattverd v/ h. gaard    matt 7, 15-20

søndag 21.08. Torvastad 11.00 høymesse m/dåp v/K. støle. offer. -Kirkeskyss   1. Kor 3, 10-17

søndag 28.08. Torvastad 11.00 misjonssøndagen. høymesse m/nattverd v/geir styve og 
     representant fra nms. offer til nms. -Kirkeskyss   luk 19, 41-48
  håland  19.00 misjonsmøte - nms

søndag 04.09. idrettspl. 12.00 Friluftsgudstjeneste v/geir styve. offer.    luk 18, 9-14
  hauge  19.00 misjonsmøte - nlm

søndag 11.09. grendahuset 11.00. gudstjeneste v/geir styve. offer. menighetsrådsvalg.  mark 7, 31-37
  nordbø  11.00 misjonsmøte - normisjon
mandag12.09. hauge / håland  menighetsrådsvalg
  håland   Bedehusbasar
onsdag 14.09 nordbø  18.00 Bedehusbasar

søndag 18.09. Torvastad 11.00 høymesse m/dåp. offer. -Kirkeskyss    luk 10, 25-37
  håland  19.00 misjonsmøte - den indre sjømannsmisjon

søndag 25.09. Torvastad 11.00 høymesse m/nattverd v/geir styve. sang av scala. offer. -Kirkeskyss luk 17, 11-19
  Torvastad kveld orgeljubileum. sang av scala
  hauge  19.00 misjonsmøte - nms
Torsdag 29.09 håland  19.30 misjonsuke -  Kristen muslimmisjon

søndag 02.10. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste m/dåp v/geir styve. 50-års- konf.jub. offer. 
     -Kirkeskyss        matt 6, 24-34

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



B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet
4260 Torvastad
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