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ingerimYren 
I siste nummer av Kjerkebla skrev vi 

om Inger johanne Myrstads internett-
blogg. det siste innlegget på bloggen hen-
nes kom tirsdag 2. august: «Inger døde 
stille tidlig i dag hjemme på storasund. 
Men hun tapte ikke, nesten hver dag gjen-
nom lange sykdomsår vant hun kampen 
om livet.»  

Inger viste gjennom bloggen sin at 
også et liv med store sykdomsutfordrin-
ger har mye godt å by på. Hun pekte på 
verdien av «de nære ting». Hun var flink 
til å fokusere på de små gleder, men skrev 
også om utfordrende og vanskelige dager  
i et langt sykdomsforløp. 

Mange har satt pris på Ingers blogg, 
og fra familien får vi nå vite at bloggen 
kommer til å bli liggende på nettet som 
et minne om henne. vi i Kjerkebla-redak-
sjonen er takknemlige for at Inger prio-
riterte å dele tanker omkring blogging, 
sykdom og diakoni med leserne av bladet. 

se www.ingerimyren.blogspot.com

KirKevaLg av:

menighetsråd!
Ti gode kandidater står klare på lista.

en av de største nasjonale tra-
gedier har rammet oss da en norsk 
terrorist tok livet av 69 mennesker, 
flest ungdommer, men også mange 
voksne. vi har sørget alle sammen. 
sørget over tapet av disse fine ung-
dommene som ønsket å være poli-
tisk bevisste og engasjere seg i sam-
funnet. og vi har kjent fortvilelsen 
over at sånt kan skje i vårt vakre, 
lille Norge. dette åpner opp for den 
mørke avgrunnen i menneskesinnet 
som viser hvor mye ondskap ett en-
kelt menneske kan utføre. Men sam-
tidig har denne hendelsen også vist 
oss kjærlighetens styrke. Hvor var 
Gud den 22. juli – har mange spurt 
seg. Gud var på Utøya. Gud var nær 
de bankende hjertene, de fortvilte 
og desperate ungdommene, – der 
mange tok vare på hverandre, tross 
faren, – og andre hjalp til med fare 
for sitt eget liv.

vi skulle ønske at det vonde ikke 
fantes, at attentatet i regjeringskvar-
talet og på Utøya ikke hadde skjedd. 
Men sånn er livet, - det onde er en 
realitet vi er nødt til å regne med. 
Men det betyr ikke at Gud har forlatt 
oss. Gud var på Utøya. og Gud har 
vært med i sorgen etterpå. Hvordan 
kan det ellers vokse så mye godt opp 
i kjølvannet av noe så vondt?

Norge fremstår sterkere og mer 
samlet enn noensinne. vi har fått en 
tankevekker, og vi viser at vi brYr 

oss om hverandre. vi tenner lys, - 
vi legger ned blomster og vi løfter 
en rose som et tegn på at vi prakti-
serer Mesterens ord: gjengjeld ikke  
ondt med ondt,… men overvinn det 
onde med det gode. rom 12,17.21

for en utrolig kraft som ligger i 
dette. det har vært sterkt å se den 
omsorgen og omtanken folk har vist 
for hverandre i tiden etter Utøya. 
Kriminaliteten gikk ned, – blom-
sterbutikkene ble utsolgt, – og folk 
har strømmet til kirkene for å tenne 
lys, be og legge ned blomster.

det var mange som ba på Utøya 
og i tiden etterpå. selv om mange 
måtte bøte med livet, har vi like-
vel ikke mistet troen på det gode. 
Gud var på Utøya, og han er med 
oss i tiden etterpå, slik at bitterhet 
og hat ikke skal få rive oss i styk-
ker innenfra, – men at kjærligheten 
og omsorgen overvinner de vonde 
kreftene som bare vil bryte ned. det 
var sterkt å være på rådhusplassen 
i Haugesund sammen med 20.000 
andre, – og på domkirkeplassen i 
oslo og legge ned blomster. og det 
viser oss også noe av den kraften 
som ligger i å møte hat med kjær-
lighet, gjengjelde det onde med det 
gode.

arnfred lunde
Menighetsprest/ adm.leder

FoTo: sXC.hU

Menighetsrådet leder menighetens virk-
somhet der du bor. som medlem i menig-
hetsrådet kan du ha stor innflytelse på de 
lokale oppgavene og utfordringene i din 
kirke. Menighetens arbeid spenner over 
mange temaer - bl.a. miljø og rettferdighet, 
gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og 
ungdomsarbeid, samt jus og økonomifor-
valtning.

Her er noen eksempler på menighetsrå-
dets ansvarsområder:
- Trosopplæring blant døpte 0-18 år
- diakonalt arbeid (kirkens omsorgstje-
neste), gudstjenester, kirkemusikk, ofringer, 
utleie av kirken, uttalerett ved ansettelser av 
prest, prost og biskop, samarbeid med fri-
villige og langsiktig planlegging av menig-
hetens arbeid.

1. svein erik haugen (59)
Leder Torvastad menighetsråd de to siste 
år. Trosopplæring står sentralt. vil fortsatt 
være med på å utvikle menigheten, slik at 
Torvastadbuen, til enhver tid, skal finne 
menigheten tilstede i tråd med Kirkemø-
tets visjon, med Kristus i livet.

2. Bjørg aase (65)
medlem i menighetsrådet og fellesrådet 
denne perioden.

– vil fortsette å arbeide i riktig retning for 
menigheten

4. Thorleif Johnstad (57)
er frisør og har vært medlem av kirkestu-
eutvalget og sittet i menighetsrådet de 
siste seks årene.

– vil ha flere treffpunkter for kristent sam-
vær.

5. Johannes Leiknes nag (32)
redaktør for Kjerkebla og medlem av 
stavanger bispedømmeråd de siste to år.

– Ønsker å arbeide med gudstjenestere-
formen og livet i menigheten.

3. Peder Christiansen (33)
Jobber som naturforvalter i Karmøy 
kommune. Bor i osneshavn og har sit-
tet i menighetsrådet de siste to årene. 
– er opptatt av barne- og ungdomsar-
beidet, at kirken må fornye seg, og det 
å ta vare på skaperverket.

6. Kjersti steensnæs (50)
Lærer på hauge skole i haugesund
har vært med i hovedstyret  i Torvastad 
idrettslag.og KFUm/K.
 
– Ønsker en inkluderende menighet for 
alle.

7. nils olav stava (68)
har jobbet med fagforeningsarbeid og 
har mye erfaring fra sjømannskirken 

– vil bidra til å videreføre det gode ar-
beid som blir gjort idag

8. Kjell storesund (66)
medlem av menighetsrådet i en pe-
riode 1990-94 
– Ønsker en raus kirke der alle kan 
kjenne tilhørighet det er også viktig 
med et godt samarbeid mellom Ung-
domshuset og kjerka.

9. Karin vedø (40)
har vært leder i KFUK/KFUm speideren 
satsingområde: 
inkluderende menighet Barne- og 
ungdomsarbeid Ønsker en inklude-
rende menighet og et aktivt barne- og 
ungdomsarbeid.

Feøy bedehus søndag 11. september 
2011 kl. 17:00-17:30 
Håland skole mandag 12. september 
2011 kl. 10:00-20:00 
Hauge skole mandag 12. september 
2011 kl. 10:00-20:00 

det er mulig å avgi forhåndstemme 
på Torvastad menighetskontor, Kul-
turhuset, 16.08. - 09.09 i åpningsti-
den (tirs-fre. 09.00 - 12.00)

10. Trygve Utvik (48)
har vært varamann i menighetsrådet 
og hovedstyremedlem i Torvastad 
KFUK/ KFUm .

www.kirkevalget.no
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Kandidater til Stavanger bispedømmeråd 
og Kirkemøtet 
ALLE MEDLEMMER OVER 15 ÅR KAN STEMME  

Valg i nærheten av Kommune- og fylkestingsvalget, 11. og 12. september.  

  

 

Navn: Leif Christian Andersen 
Yrke: Sykepleier Alder: 26 år Sokn: Bekkefaret, Stavanger Domprosti 
Erfaring: Stavanger bispedømmeråd. Ungdommens Kirkemøte. Ungdomsdelegat på Kirkemøtet. Ressursgruppe for 

gudstjenestereform. Varamedlem i kommunestyret og medlem av kommunale utvalg i Vindafjord.  
Speider, korps og ungdomsarbeid. 

Engasje-
ment: 

Det er fantastisk å oppleve barn, ungdom, voksne og eldre som er med i det flotte arbeidet som foregår 
rundt omkring. Barne- og ungdomsarbeid engasjerer meg. Dessuten er jeg opptatt av de svakeste i 
samfunnet. Vi må være til stede for de mange som ikke har en god hverdag. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Kirken står allerede sterkt i Norge. Mange kan vise til gode møter med representanter for kirken. Vi må 
være flinke til å profilere alt det gode kirken gjør i lokalsamfunnet, og da vil vi også styrke kirkens stilling.  
 

 

  

 

Navn: Reidun Bakkane 
Yrke: Pensjonist Alder: 71 år Sokn: Gausel, Ytre Stavanger prosti 
Erfaring: Leder, Kirkelig Fellesråd. Leder og medlem av menighetsråd. Leder av konsert- og kulturutvalg. Frivillig 

medarbeider i dåpsskole. Politisk aktiv i Kristelig Folkeparti og meddommer i Gulating lagmannsrett. 
Engasje-
ment: 

Å kunne være med å legge til rette for møteplasser der troen kan vokse, spesielt trosopplæring for barn og 
unge. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Kirkens mange oppgaver og muligheter vil kreve flere kirkelige ansatte og et større engasjement av 
frivillige. Det er et skrikende behov for større satsing på det diakonale arbeid. Mange ensomme, spesielt 
eldre, vil kunne få en bedre livskvalitet ved for eksempel et jevnlig besøk fra menighetens diakoni. 
 

 

  

 

Navn: Silje Arnevik Barkved 
Yrke: Teologistudent Alder: 25 år Sokn: Lura, Sandnes prosti 
Erfaring: Stavanger bispedømmes ungdomsråd. Delegat på Ungdommens Kirkemøte,  

3 år som delegat til Kirkemøtet fra Ungdommens Kirkemøte.  
Gudstjenesteutvalget i Lura menighet. Mange års erfaring fra ungdomsarbeid.  

Engasje-
ment: 

Konfirmantarbeid! Å se ungdommer i all sin forskjellighet bli utfordret på tro og tanke. Å oppleve kreativitet 
og nysgjerrighet i møte med evangeliet. Jeg har dessuten en forkjærlighet for sakspapirer og 
plenumsdebatter, så rådsmøter skaper stort engasjement hos meg. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Man bør gjøre det man kan for å skape engasjement i de lokale menighetene. Folk skal få oppleve at Guds 
ord blir forkynt med glede. Kirken skal fortsette å drive utadrettet diakonalt og sjelesørgerisk arbeid og vise 
nestekjærlighet i praksis. 

 

  

 

Navn: Gyrid Espeland 
Yrke: Seksjonssjef Alder: 58 år Sokn: Eigerøy, Dalane prosti 
Erfaring: Stavanger Bispedømmeråd og Landsrådet og styret i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Menighetskomite 

og menighetsråd, Eigerøy. Menighetsrådet i Egersund. Kirkelig Fellesråd. Nettverk for kvinner i Dalane. 
Styret i Dalane folkemuseum. Styremedlem i Tekna, avdeling Stavanger.Teknas etiske råd.  

Engasje-
ment: 

Jeg blir engasjert når mennesker blir Jesu disipler, gudstjenestene er relevante, barne- og 
ungdomsarbeidet svinger og de som er sjelden i kirken får lyst til å komme tilbake. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Gud vil i sin kjærlighet ha fellesskap med alle. Kirken skal vise dette i praksis, gjennom menighetsliv og 
samfunnsengasjement. Konfirmantene må få relevant undervisning. Det er lov å være underveis og være 
aktiv i kirken. Tanker og tro er ikke svart-hvitt for de fleste av oss.  
 

 

  

 

 

Kandidater til bispedømmerådsvalget 
i Stavanger bispedømme 

 

Navn: Liv Hjørdis Glette 
Yrke: Adjunkt Alder: 52 år Sokn: Vår Frelsers, Haugesund prosti 
Erfaring: Varamedlem, menighetsrådet i Vår Frelsers menighet. Medlem av undervisningsutvalg. Engasjert i 

trosopplæringsprosjekt. Aktiv i KFUK/KFUM-speiderne som gruppeleder, i kretsstyret, i leirkomité og det 
nasjonale misjonsutvalget og programutvalget. Kateket.  

Engasje-
ment: 

Jeg blir engasjert av trosopplæring for barn og unge, undervisning for voksne, gudstjenesteliv, omsorg for 
andre lokalt eller gjennom for eksempel Kirkens Nødhjelp. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

”Store begivenheter” som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse må være gode opplevelser som gjør at 
folk vil komme tilbake til kirken. Uansett situasjon må en bestrebe seg på at møtet med kirke, menighet og 
prest må være bra. Kirken må våge å være til stede for mennesker i ulike situasjoner.  
 

 

  

 

Navn: Marie Klakegg Grastveit 
Yrke: Økonomitrainee Alder: 26 år Sokn: Frøyland og Orstad, Jæren prosti 
Erfaring: Leder i ungdomsrådet i Frøyland og Orstad kyrkjelyd.Styremedlem i Fokus, menighetens ungdomsarbeid.  

Leder i konfirmantarbeid.  
Engasje-
ment: 

Det er kjekt å se at mennesker får sine liv forandret gjennom å møte Jesus, mennesker som tror på Ham og 
kirka. Jeg blir engasjert og inspirert av å samarbeide med andre om å finne gode løsninger på utfordringer 
og når jeg kan bety en forskjell i enkeltmenneskers liv. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Gi mer frihet til de lokale menighetene. Styrke samarbeidet mellom menighetene slik at det blir enkelt å 
utveksle erfaringer og kompetanse. Vi trenger rause menigheter som bidrar til lokalsamfunnet. Møtet med 
Jesus skjer gjennom mennesker som tør å gi av seg selv og se mennesker rundt seg.  

 

  

 

Navn: Svein Helgesen 
Yrke: Seniorrådgiver Alder: 63 år Sokn: Mosterøy, Tungenes prosti 
Erfaring: Statssekretær i Kirke-, forsknings- og undervisningsdepartementet. Ordfører i Rennesøy. 

Fylkesvaraordfører i Rogaland. Fylkesleder Kristelig Folkeparti, Rogaland. Leder, styret for 
Menighetsfakultetet. Leder, Kristent Pedagogisk Forum. Leder og voksenleder i student- og skolelag.  

Engasje-
ment: 

Jeg blir engasjert av å møte mennesker som gjennom handling viser tro på at det nytter å stå på for å gjøre 
livet bedre for flere, og av selv å være med på å bli utfordret og berørt. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Å få enda tydeligere fram kjernen i evangeliet, slik det framstår i Bibelens bilde av Jesus. Jeg ønsker mer 
fokus på det som samler enn det som skiller, å bygge bruer framfor murer.  Å styrke kjernemenigheten og å 
ivareta et åpent folkekirkeperspektiv bør gå hånd i hånd.  
 

 

  

 

Navn: Liv Heidrun Skaar Heskestad 
Yrke: Medlem av ledergruppe Alder: 60 år Sokn: Time, Jæren prosti 
Erfaring: Representantskapet i Vårt Land. Leder / medlem i landsstyret for Norges Kristelige Student- og 

Skoleungdomslag. Medlem i Rådet for Willow Creek Norge. Leder, Lye forsamlingsstyre. Leder i 
gudstjenesteutvalget for Lye Forsamlingshus.  

Engasje-
ment: 

Jeg inspireres av unge mennesker med engasjement for å nå ut med det kristne budskapet, brenner for å 
hjelpe folk til gode samliv og familieliv og for mulighetene gudstjenestene gir. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Kirken og kirkens folk må være synlige i samfunnet og i samfunnsdebatten. Språk og formuleringer er 
viktige når vi uttaler oss. Kirken må oppleves som relevant for folk. Det tror jeg ikke handler om politiske 
standpunkt, men om daglig levd liv. 
 

 

  

 

Navn: Arnhild Aano Høyen 
Yrke: Lærer Alder: 61 år Sokn: Stokka, Stavanger domprosti 
Erfaring: Medlem av menighetsrådet, Stokka kirke. Mange år i Stavanger bystyre og kulturstyret i Stavanger.  

Søndagsskolelærer. Leder i barneklubb.  
Engasje-
ment: 

Jeg blir engasjert av dagsaktuelle tema hvor kirke og samfunn møtes, kirkens utfordringer i møte med et 
pluralistisk og sekulært samfunn og barne- og ungdomsarbeid. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Kirken må bli synlig i lokalmiljøet. Den må fortsatt gi tilbud om seremonier. Kirken kan godt uttale seg i 
samfunnsspørsmål hvor det er naturlig. Den må ikke gå på akkord med sin viktigste rolle som trosformidler 
og med å forkynne det gode budskapet.  
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Kandidater til bispedømmerådsvalget 
i Stavanger bispedømme 
 

 

Navn: Arne Jon Myskja 
Yrke: Salsdirektør Alder: 59 år Sokn: Nedstrand, Haugesund prosti 
Erfaring: Leder i Nedstrand sokneråd. Orgelkomité, Nedstrand. Kontrollutvalget i Tysvær kommune. Formann i 

Nedstrand Båtforening. Sekretær / Ten Sing sekretær KFUK/M. 
Engasje-
ment: 

Jeg er en person som blir lett engasjert. Jeg blir inspirert av møter med Gud og mennesker gjennom 
forkynnelse, musikk og kunst. Gode opplevelser i fellesskap gir ønske om å skape noe sammen. 
  

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Hjelpe menighetene å være aktive medspillere i lokalsamfunnet  
Profesjonalisere kirkens kommunikasjon i media.  
 

 

  

 

Navn: Jakob Nærheim 
Yrke: Prosjektleder Alder: 44 år Sokn: Grødem, Tungenes prosti 
Erfaring: Leder i Vardeneset menighetsråd. Varemedlem i Grødem menighetsråd. Utvalg for naturlig 

menighetsutvikling, Grødem. Leder i Trondheim Kristelige Studentlag. Director – Occupational Hygene 
Training Association, nasjonalt og internasjonalt. Voss kommunestyre, råd og utvalg. 

Engasje-
ment: 

  
Kristi kjærlighet og menneskets ondskap og vankunne skaper engasjement hos meg.  
 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Gjennom å be og arbeide. 
 

 

  

 

Navn: Jon Lende 
Yrke: Seniorrådgiver Alder: 54 år Sokn: Frøyland og Orstad, Jæren prosti 
Erfaring: Klepp Kyrkjelege Fellesråd. Frøyland og Orstad sokneråd. Leder/ medlem i styrer for forskjellige 

aksjeselskap. Styreleder, Frøyland barnehage. Styreleder, Frøyland forsamlingshus.  
Leder av Frøyland misjonslag. Konfirmantgruppeleder.  

Engasje-
ment: 

Jeg blir engasjert når mennesker blir kjent med Jesus og kommer til tro, når jeg erfarer Guds nærvær i 
hverdagen i eget og andres liv, når kirken betyr en positiv forskjell i menneskers liv i både i hverdag og fest, 
av ekte og ærlige møter med mennesker og godt samarbeid mot felles mål. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Fokusere tydelig på det som er kirkens oppdrag: Døpe og lære mennesker å følge Jesus.  
Dette må gjøres på et mangfold av måter slik at budskapet når inn og blir opplevd som sant, ekte og 
relevant. 
 

 

  

 

Navn: Svein Arne Lindø 
Yrke: Omsorgssjef Alder: 58 år Sokn: Riska, Sandnes prosti 
Erfaring: Nåværende leder i Kirkerådet, Den norske kirke. Medlem av Kirkerådet. Nestleder, Stavanger 

bispedømmeråd. Leder, Riska menighetsråd. Medlem av representantskapet i Kirkens 
Arbeidsgiverorganisasjon.  

Engasje-
ment: 

Å bidra til at flere finner sin plass i menigheten.  
Å bruke meg selv i kirkelig arbeid.  
Å bidra til at kirken blir et trossamfunn med fri stilling i forhold til myndighetene. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Det viktigste er å gi barn og unge opplæring i kristen tro. Dernest må vi få kunnskap om hvorfor mange ikke 
er mer aktive i lokalmenighetene. Da kan vi finne tiltak for å øke oppslutningen. Kirkens budskap må handle 
om menneskers liv, og vi må oppmuntre hverandre til åpenhet om tro. 
 

 

  

 

Navn: Elisabeth Sortland Sande 

Yrke: Psykiatrisk sykepleier/ 
prosjektleder Alder: 47 år Sokn: Sola, Tungenes prosti 

Erfaring: Sola menighetsråd. Sola Kirkelige Fellesråd.  
Engasje-
ment: 

Jeg blir engasjert av gudstjenester med gode prekener som løfter hverdagen inn i en større og Gud-villet 
sammenheng, av salmesang og musikk og av å få være en del av et mangfoldig fellesskap. Jeg blir 
engasjert av godt samarbeid og god ledelse av de oppgaver som jeg tar del i. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Kirken må være opptatt av bredere og mer allmenne tema. Kirken må vektlegge toleranse for ulike syn der 
det i dag råder uenighet. Kirken må vektlegge den frivillige innsatsen i form av veiledning og god oppfølging 
av frivillige medarbeidere. 
 

 

  

 

 

Kandidater til bispedømmerådsvalget 
i Stavanger bispedømme 

 

Navn: Steinar Skartland 
Yrke: Markedssjef og KS-leder Alder: 53 år Sokn: Vikebygd, Nordre Ryfylke prosti 
Erfaring: Vikebygd sokneråd. Fellesrådet. Vindafjord kommunestyre. Leder, utvalg for oppvekst og omsorg. 

Bankrådet, SR-Bank Ølen. Leder, Ølen og Vindafjord KrF.  Klokker. Søndagsskolemedarbeider. Leder 
nasjonalt økonomiutvalg, søndagsskolen. Formann for Årvik bedehus. Redaktør for menighetsblad.  

Engasje-
ment: 

Jeg liker å delta og ta et tak der det trengs. Dugnad og samarbeid for å få til løsninger har en dragende 
kraft. Jeg trives når jeg kan være med å utvikle strategier og planer, og kan se saker fra flere sider. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Kirken er avhengig av tilliten en får på bakgrunn av folks opplevelser. Vi kan bli flinkere til å inkludere, til å 
ta parti for de svake og til å legge til rette slik at folk kjenner seg hjemme. Kirken bør satse på ledertrening 
og rekruttering.  
 

 

  

 

Navn: Bjarte Skogøy 
Yrke: Systemutvikler Alder: 30 år Sokn: Hana, Sandnes prosti 
Erfaring: Leder, Hana menighetsråd. Medlem av Sandnes Kirkelige Fellesråd.  
Engasje-
ment: 

Det som er ekte engasjerer meg. 
 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Kirken må våge å være seg selv. 
 

 

  

 

Navn: Tor Soppeland 
Yrke: Bonde Alder: 63 år Sokn: Årdal, Søre Ryfylke prosti 
Erfaring: Stavanger bispedømmeråd. Hjelmeland Kyrkjelege Fellesråd. Årdal sokneråd. Kommunestyret, Hjelmeland. 

Formannskapet. Leder, styret for Ryfylke energi. Styremedlem, Lyse Kraft. Styret, Normisjon Årdal. 
Engasje-
ment: 

At Bibelen er viktigste rettesnor for arbeid og forkynnelse, ikke det som er “politisk” rett, og at kirken kan få 
beholde Carissimiprestene. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Kirken må være klarere i sin forkynnelse av Guds ord til frelse. 
 

 

  

 

Navn: Ingebjørg Bjørklund Vignes 
Yrke: Undervisningsinspektør Alder: 57 år Sokn: Hesby, Tungenes prosti 
Erfaring: Hesby sokneråd. Leder, Finnøy Kyrkjelege Fellesråd. Søndagsskolelærer. Arbeidsplasstillitsvalgt og 

hovedverneombud.  
Engasje-
ment: 

Jeg blir engasjert av å kunne være noe for andre, å høre til et åpent og inkluderende miljø der alle blir hørt 
og av å være med i team der utfordringer blir løst gjennom samarbeid. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Jeg ønsker at gudstjenesten skal være et møtested for hele menigheten. Det må dessuten lages fellesskap 
der mennesker samles utenom gudstjenestene. 
 

 

  

 

Navn: Jon Aarsland 
Yrke: Terapeut og leder Alder: 50 år Sokn: Egersund, Dalane prosti 
Erfaring: Menighetskomité, Rundevoll, Egersund. Prest i Nord-Norge. Eigersund kommunestyre. Varamedlem, 

Fylkestinget i Rogaland og regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune. Leder i div. frivillige lag 
og foreninger.  

Engasje-
ment: 

Barn og ungdom som er trygge i sin tro og bevisste på sitt samfunnsansvar. Diakonalt arbeid, bl.a. 
familievern og barnevern. Fordeling nasjonalt og internasjonalt. Arbeide for at flere menn blir engasjert i 
kirkens barne- og ungdomsarbeid. Møte med mennesker som strever skaper lyst til å hjelpe. 

Hvordan 
styrke 
kirken? 

Kirken er ikke statens religionsvesen, og må være kirke. Vi må tørre å være kirke, også motstrøms. 
Videreføre trosopplæringen. Konfirmantarbeid der foreldre blir trukket sterkere inn og med. Satsing på 
seniorarbeid.  

 

Du finner mer informasjon om kirkevalget og kandidatene på www.kirkevalget.no 
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet
4260 Torvastad

Samlinger               om Guds ord
Dag og dato Sted  Tid Innhold        Prekentekst

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

orgeLJUBiLeUm 
orgelet i Torvastad kirke har i løpet av sommeren blitt 

overhalt og stemt av dyktige fagfolk fra Tyskland. alt ligger 
til rette for en skikkelig feiring av at orgelet har gjort tjeneste i 
25 år! søndag 25.september blir det først markert under guds-
tjenesten, og så ved en jubileumskonsert om kvelden kl.19.30. 
Her deltar scala og Håkon areklett, sangeren elin sofia lots-
berg (nylig flyttet til Torvastad) og organistene stein johs. 
Kolnes, Håvard skaadel og arnfinn Tobiassen. vi er heldige 
som har et flott eksemplar av ”Instrumentenes dronning” i 
kirken vår. denne kvelden skal orgelets store spekter av klan-
ger og uttrykk bli å høre, fra det enkle, svake til det brusende, 
majestetiske. og sangen skal lyde sammen med orgelpipene, 
fra solist, kor og menighet. det er ikke plass til alle på galleriet 
, men videooverføring til skjerm nede i kirken utfyller opp-
levelsen. Kaffe og orgelbrus serveres. velkommen!

Presten Karsten isachsen er kjent for de fleste. mange Torva-
stadbuer har lest av bøkene hans med stort utbytte. søndag 11. 
september blir han å treffe på Ungdomshuset. da vil han tale 
over emnet «Beskjeden som forandret alt».

KarsTen isaChsen

etter Karstens livsglade tale blir det bokkafé i beste sjømannskirkestil med kaffe og va-
fler. det blir en bokkafé fordi Karsten har med seg sine fem siste bestselgere på bokmar-
kedet, til hyggelige priser. arrangementet har fri entré - velkommen til en annerledes, 
spennende og glad kveld på Ungdomshuset!


