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Hjørdis Kristina Støle er 22 
år og studerer årstudium 
Krle (kristendom, reli-
gion, livssyn og etikk med 
hovedvekt på kr.dom) ved 
NLA (Norsk Lærerakademi) 
i Bergen. Hun har tidligere 
vært elev og stipendiat ved 
Valdres folkehøgskole og 
studert friluftsliv i Volda 
ett år. 

kirkevalgeT:

nytt menighetsråd!
valgdeltakelsen i år var på 15,1% (345 stemmer) – litt flere enn ved 
valget for to år siden. rådet konstituerer seg 25. oktober.

For ikke så lenge siden hørte jeg en far fortelle om sin sønn. gutten 
var fire år gammel og elsket å leke! men ofte gikk lekene i stykker. 
da gikk sønnen full av forventning bort til sin far og ba ham fikse. 
gang på gang så gutten lekene bli fikset. ingenting var umulig for 
faren, i guttens øyne. helt til den dagen da sønnen kom med en 
leke som var så ødelagt at selv ikke faren kunne fikse den... gutten 
så på sin far og sa: ”men, du kan jo alt pappa?” 

I fjor studerte jeg friluftsliv ved høgskolen i 
Volda. Jeg var veldig i tvil om hva jeg skulle stu-
dere og havna plutselig og ”tilfeldig” på frilufts-
liv. Etter to år på folkehøgskole var det ikke rart 
at mange av mine venner misforstod og trodde 
jeg tok enda et år på ”livets skole”, også kalt Val-
dres.  For meg var det veldig klart. Jeg var sikker 
på at jeg nå hadde tatt meg vann over hodet. Jeg 
som slutta i speideren som liten fordi jeg ikke 
ville være med på tur?  Skogen var skummel 
og jeg var veldig redd for å gå meg vill. Bare 
etter noen meter inn i Bjørgene med speide-
ren begynte jeg å kikke meg bakover. Denne 
redselen har fulgt meg helt til den dag i dag. 
Men så valgte jeg altså å studere friluftsliv. Ikke 
hadde jeg noe utstyr og heller ikke noe særlig 
erfaring. Jeg var redd. Etter hvert skjønte jeg 
at dette ville jeg ikke klare selv. Her trengte jeg 
styrke og trygghet fra Gud. Jeg måtte forvente 
det. For ellers ville det rett og slett ikke gå. Jeg 
husker spesielt godt da vi var på en fem dagers 
vinterferd i Jotunheimen. Vi var en gruppe på 
fire som skulle på en såkalt ”egentur” uten læ-
rer. Vi hadde fått godkjent turen på forhånd og 
forberedt oss godt. Vi skulle forflytte oss hver 

dag og sove i telt og snøhule. En dag møtte vi 
et voldsomt uvær med mye vind og snø. Alt var 
hvitt og vi så ingenting. Jeg måtte ha med meg 
Gud i hvert skritt jeg gikk. Måtte stole helt og 
fullt på at det fantes noe større enn meg som 
kunne gi meg styrke.

Vi har en Gud som er allmektig. En far som 
kan fikse alle type leker uansett skade. Alt er 
mulig for han. Jeg tror at vi noen ganger glem-
mer at Gud er allmektig. En far som vi kan og 
bør ha forventninger til. Slik som et barn kan 
ha til sin far. Jeg opplevde å måtte stole helt og 
fullt på Gud og han skuffa ikke. Det var på in-
gen måte et lett år, men et år hvor jeg fikk opp-
leve hvor stor han er!  Igjen og igjen gir han 
meg styrke når jeg tror det ikke er mulig å hente 
mer. Jeg ønsker å utfordre deg til å våge å for-
vente. 

Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg 
ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg 
gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg 
oppe med min frelserhånd. Jes 41,10

Jeg ønsker deg en velsignet høst! 

Torvastad menighet er fra 1. september 2011 en av menighetene 
i «Samarbeidsområde nord» sammen med Avaldsnes, Kopervik 
og Norheim. Prestene i disse menighetene vil etter oppsatte planer 
veksle med hverandre om hvem som har vielser og gravferder. Disse 
vil også vikariere for hverandre i friperioder.

Torvastad og Norheim menigheter vil ha tre prester som vil ha 
de fleste tjenesteuker med gravferd i disse to menighetene: Sokne-
presten i Torvastad: Geir Styve, soknepresten i Norheim Sigve H. 
Clementsen og prostiprest Eldbjørg Andreassen. 

Som prest i vielser, vil det være en turnus sammen med prestene 
i Avaldsnes og Koper vik.

Målet med den nye ordningen er at menighetene til enhver tid 
skal ha en prest i tjeneste samtidig som prestene skal bedre kunne 
planlegge sin arbeidstid og fritid. Det er å håpe at denne nye orga-
niseringen vil være god og tjenlig for både menigheter og prester.

 Helge S. Gard, prost  

hvilke prester gjør tjeneste hos oss?

sigve h. Clementsen 
Foto: h-avis.no

eldbjørg andreassen 
Foto: h-avis.no

geir styve

1. Peder Christiansen (3)
2. Johannes nag (5)
3. kjell storesund (8)
4. kjersti steensnæs (6)
5. nils olav stava (7)
6. Bjørg aase (2)
7. svein erik haugen (1)
8. Trygve utvik (10)

Vararepresentanter:
9. Thorleif Johnstad (4)
10. karin m vedø (9)
11. anita grønningen ()
12. alise haaland ()
13. Jostein espeset ()
Ps: Jostein espeset fikk en stemme 
i likhet med syv andre, men vant 
loddtrekningen!

Kandidatlisten som ble utarbeidet av Nominasjonsko-
miteen og Menighetsrådet, gikk stort sett inn slik den stod. 
Trygve Utvik som var nominert nederst (etter eget ønske) – 
ble kumulert så mye at han fikk fast plass i Menighetsrådet. 
Han skjøv Thorleif Johnstad ned på varaplassen. I tillegg fikk 
vi en del slengere som gjorde at varamann-listen ble full-
stendig. De to yngste ble kumulert til toppen av lista, kanskje 
et signal om at folk ønsker ungdom inn i menighetsrådet!?

Eg veit i himmerik ei borg,

ho skin som soli klåre,

der er 'kje synder eller sorg,

der er 'kje gråt og tåre.

Gammel tysk tekst i norsk oversettelse fra 1905

Foto Anne M Østensjø
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Roger Løvlie, en av 11 ledere/foreldre, 
forteller og sier at dag 2 av nedturen mot 
Sognefjorden startet med tidlig frokost, 
nedpakning av telt og lavvoer, og den kor-
te sykkelturen til Finse. Der ble det ham-
stret fra kiosken på sportshotellet 1222 
Finse, før muntre speidere fortsatte turen. 
Etter en flott dag på syk-
kelen med pause 1343 
m.o.h på Fagernut, 
kom følget på 38 fram 
til Nedre Grøndalsvatn 
(978 m) noen kilome-
ter forbi Hallingskeid. 
Natteroen senket seg i 
fantastiske omgivelser 
etter et bedre måltid 
mat, gryterett med ris i 
paprika og karri. Mol-
ter fra myren omkring 
ble desserten, mens  
dessertmage nummer 
to ble tilgodesett med et 
par ørreter som ble fisket utpå kvelden. 

Lørdag morgen fortsatte turen mot 
Myrdal. En motiverende gjeng fra Freia 
hadde også bestemt seg for å sykle rallar-
vegen denne dagen, og esker med kvikk-
lunsj ble tatt godt imot av slitne speidere. 
Etter en krevende nedstigning fra Myrdal 

til Flåm, tok vi inn på campingplassen 
i Flåm. Grilling av pølser, hamburgere, 
kylling og koteletter ble mottatt med stor 
glede av samtlige syklister denne kvelden. 
Noen av de 27 speiderne tok seg også tid 
til et lite bad, det kan ikke ha vært mer enn 
10 grader i vannet. 

Søndag mor-
gen var det opp 
halv sju for å 
rekke toget til-
bake til Myrdal. 
Bergensbanen var 
dessverre stengt 
denne morgenen 
og vi fryktet lenge 
at hjemturen ikke 
skulle bli som 
planlagt, men til 
vår glede ordnet 
NSB det slik at 
vi fikk tur/retur 

med Flåmsbanen! 
Deretter ble vi busset fra Flåm tilbake til 
Haugastøl hvor sykler og bagasje ble pak-
ket i bilene for hjemtur. En gjeng slitne og 
glade speidere og ledere, med såre rumper, 
hadde gjennomført sommerens opptur.

RØ 

Eva Irene har gjort 
en god innsats på mange 
områder og vil bli savnet.  
En stor takk til deg Eva 
Irene! Nå er hennes stil-
ling blitt delt i to.  KM de-
len er lyst ut i disse dager 
og menighetsdelen er al-
lerede besatt.  Der var det 
mange gode søkere, og vi 
er nå glade for å presen-
tere og ønske Janina Lau-
ra Sandvik velkommen.

Hun begynte i 60% 
stilling som menighets-
pedagog 1. september. 
Laura fikk en hektisk start da hun en av de første dagene var med kon-
firmantene til Olalia. Nå er hun i gang med undervisningen, og skry-
ter veldig av hvor kjekke konfirmantene er. Laura har ansvar for to av 
konfirmantgruppene dette året og har også kommet i gang med både 
lekefrokost og dåpsskole. Dette er midt i kjerneområdet for det som 
Laura vil drive aller mest med, nemlig trosopplæring. Vi vil høre mer 
om hennes arbeidsområder etter hvert.

Det er spennende å få en medarbeider med Lauras bakgrunn. Hun 
kommer fra et høyfjellsområde i Romania og har utdannelse i teologi, 
didaktikk og pedagogikk fra Emmanuel Bible Institute i Oradea. Hun 
har tidligere arbeidet som evangelist for barn mellom 9 og 12 år i orga-
nisasjonen Asociaţia Misionara pentru Educarea Copiilor, vært lærer i 
engelsk og religion i Romania og kateketvikar i Norheim menighet.  I 
det siste har hun arbeidet som selger på Åhlens, Oasen. Hun er 35 år, 
gift og har 3 barn i alderen 2-6 år. Laura har bodd i Norge i 10 år og er 
nå bosatt på Torvastad.  Vi vil presentere Laura nærmere når konfir-
mantene blir presentert 2.oktober, så da kan du være med og ta godt 
imot vår nye medarbeider. PS Ja, hun er svigerdatter til Ola.

Rallarvegen er den 80 km lange 
anleggsveien fra byggingen av Ber-
gensbanen.  Svenske rallarar, men 
også norske slusker, bygget med 
enkle midler og ren håndkraft fra 
fjord til høyfjell. Veien eies og ved-
likeholdes av Jernbaneverket i følge 
en avtale fra 1912 ”saaledes at veien 
blir let trafikabel for fotgængere”  – 
på en tid da sykkelen fremdeles var 
livsfarlig i nedoverbakke ...

Tøff nedtur er fin oppturPå Feøy har folketallet ofte gått litt opp og ned. Nå rå-
der optimismen igjen etter at flere nye hus er blitt bygget 
i løpet av de siste par årene. Ett av parene som har valgt 
å bli føybuer, er Gro og Bendt Arne Nybøe fra Norheim, 
som flyttet inn i nytt hus like etter påske i år.

Vi fikk en prat med dem, for å høre hvorfor de valgte 
å bygge hus her ute i havgapet.

 ekteparet nybøe koser seg med sjøen like utenfor 
sofakroken

– Vi har leid sommerhus på Feøy de siste 13 årene, og 
vi har trives veldig godt. Vi synes vi finner en egen fred 
og ro her, og vi føler et godt samhold med de fastboende.

Nå som de tre sønnene våre er voksne og har flyttet 
ut av redet, var det ikke så vanskelig for oss å flytte ut.  

Bendt Arne skaffet seg ei gammel skøyte for noen år 
siden. 

– Det krever en del tid å vedlikeholde denne, og der-
som jeg fikk meg hus med egen brygge, tenkte jeg at det 
ble enklere å holde på om bord. 

De har bygget hus helt i sjøkanten, og nå venter de 
bare på å få opp naustet nede på brygga.

”huset på holmen.”

Gro er hjemmeværende pga problemer med ryggen, 
mens Bendt Arne pendler til jobb på Karmøy. 

– Hvordan er det å pendle til og fra jobb?
– Det er ikke noe problem i det hele tatt. Spaserturen 

til og fra kaien for å ta skyssbåten inn til Kveitevik (på 
Torvastad), er bare en fin liten trimtur. Båten bruker kun 
10 minutter, og bilen står klar på den andre sida. 

– Ser dere noen ulemper med å bo på Feøy?
– Det må i så fall være at enkelte ting krever litt mer 

planlegging, vi kan ikke alltid ta ting på sparket. Men 
noe problem er det ikke.

Nå ser paret fram til å sitte å nyte den flotte utsikten 
til sjøen når høst- og vinterstormene kommer. De set-
ter stor pris på nærheten til naturen, og har allerede hatt 
mange nydelige morgener og kvelder, mens sola kom-
mer opp eller synker i havet.

FeØY-nYTT

leirslagning hver kveld i 4 døgn, med egen sykkel utenfor 
teltet, avrundet sommeren for Torvastads km-speidere. hau-
gastøl ved rallarvegens ende var starten for de første 2,6 mi-
lene på pedalene før nattens leir ble lagt like øst av Finse. 
ertesuppe/pølsegryte putret over varmen mens fire lavvoer 
og fem fjelltelt ble slått opp. 

Casper lie (venstre) har turens første 
punktering. Jon gunnar vikingstad 
(midten venstre), Jarle håkonsen (midt-
en høyre) og Jarle vikingstad (høyre) 
hjelper til med lappesakene.

leirslagning på fredag ved nedre grøn-
dalsvatn, 978 m.o.h..

Fem glade jenter klar for ny dag på 
sykkelen. Fra venstre: ingeborg holm 
hausken, karoline utvik, anna gudem 
Jacobsen, andrea vikingstad, ingrid 
storesund.

leder og sjefskokk 
Jarle håkonsen har 
laget til gryterett for 
slitne speidere

sPeiderTur:

alle FoTos roger løvlie

nY menigheTsPedagog:

laura sandvik
På sommerkonserten tok vi avskjed med eva ire-
ne vea som har arbeidet blant barn og unge i Tor-
vastad de siste årene. vi er nå glade for å presen-
tere og ønske Janina laura sandvik velkommen.

nordbø bedehus.
dette bedehuset er over 100 år og har vore brukt av kristenfol-
ket i området ved salhus. no er det for få att til å driva huset slik 
tanken var. styret ynskjer difor å koma i kontakt med folk som vil 
kjøpa huset. det er eventuelt òg for sal til nedriving og flytting.
huset er i god stand på eiga tomt, med god isolering og ny bord-
kledning, nye isolerglas og godt tak. vatn og kloakk er innlagt. 
grunnflate ikr. 130 m2 av tømmer og dels reisverk. soknerådet 
og presten er orientert.
Tirsdag 11. okt. kl. 19 vert det ekstraordinert årsmøte på bedehu-
set. sakliste: 1. endring av grunnreglane. 2. Framtida for bedehu-
set. huset vert avvigsla ved sokneprest geir styve på ei samling 
på bedehuset 19. okt. kl. 19.
då vil det vera eit nøytralt lokale. Begge vert opne møte for folk 
frå bedehuskrinsen. kontakt styreleiar Torunn r. 99248060.

Bedehusstyret.

v/ liv marit mathiassen

GS
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lekefrokost
Hver onsdag på ungdomshuset 
kl. 10  til 12. For foreldre og barn. 
Sosialt samvær, andakt, sang og 
lek. Ta med matpakke.  
Kontaktperson: Laura Sandvik, 93 
052 546

shalom
Annenhver onsdag (oddetall) på 
ungdomshuset kl. 17.00 til 17.45. 
Barnekor for gutter og jenter fra 4 
år til og med 2. klasse. 
Kontaktperson: Anita Grønnin-
gen, tlf. 47 650 705 

korus
Annenhver torsdag (oddetall) på 
ungdomshuset fra 17.30 til 19.00. 
Barnekor for gutter og jenter fra 
3. klasse til og med 7. klasse. Diri-
genter:  Malin Kvalevåg og Cecilie 
Lillebotn.
Kontaktperson: Asbjørg Hausken 
Vikingstad, tlf. 99565056

speideren
Annenhver torsdag (partall) på/
ved ungdomshuset kl. 17.00 til 
19.00. KFUK/KFUM - speider for 
gutter og jenter fra 3. klasse og 
oppover. 
Kontaktperson: Jon Gunnar Vi-
kingstad, tlf. 40 419 115.

klubb 78
Annenhver tirsdag på ungdoms-
huset kl. 19.00 til 21.00. Klubb for 
gutter og jenter i 7. og 8. klasse. 
Oppstart: Se etter oppslag på Kiwi/ 
hjemmesiden til K/M. 
Kontaktperson: Janne Munthe 
Sakseide, tlf. 48 289 806
 

dette skjer på ungdomshuset 
høsten 2011: 

Ønsker du å bidra i dette arbeidet som leder, 
eller delta i praktiske oppgaver som vakt-
mestertjenester, vasking eller baking, – er 
du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

grasrotandelen
Torvastad kFuk-kFum er med i grasrotan-
delen, og 
har org.nr: 
971347457

oktober: 
• 08.10 klubb - discotek
• 22.10 klubb - sportskveld

november:
• 05.11 klubb - karneval
• 12.11 Forbundsfest for kretsen
• 19.11 klubb - bryllup

desember:
• 03.12 Julemarked   
• 03.12 klubb – ekstremkveld
• 04.12 speidergudstj i kirken
• 04.12 speiderfest
• 17.12 klubb - julebord
• 27.12 Juletrefest 
• 31.12 nyttårsfest for ungdommer

good news
Ten-sing hver fredag på ungdoms-
huset kl. 19.00. For ungdom fra og 
med 8. klasse. 
Følg oss på Facebook.

klubben 
Annenhver lørdag på ungdoms-
huset kl. 20.00. For ungdom fra og 
med 8. klasse. Oppstart: 18. sept.  
Enkelte lørdager blir det også åpent 
hus. 
Følg oss på Facebook.

scala
Mandager på ungdomshuset fra 
19.30. til 21.30.        
Korøvelse for voksne.
Kontaktperson: Håkon Areklett, 
tlf: 93 480 160

Turgruppe
Seniorgruppen arrangerer turdag 
hver tirsdag kl 9.30 fra Grendahu-
set og kl 10.00 fra ungdomshuset. 
Kontaktperson: Signy Storesund, 
tlf. 52 83 80 07

km+
Tilbud for pensjonister og andre 
som er hjemme på dagtid. Praktisk 
arbeid. Mat og prat. Ord for dagen.
Samles nest siste torsdag hver må-
ned, fra 10.30-12.30. 
Kontaktperson: Håkon Areklett, 
tlf: 93 480 160 

km-grupper  
(Forbundsringer)
Flere KM-grupper/bibelgrupper 
som møtes ca. en kveld pr. mnd.  
Mulighet for å bli med i eksiste-
rende forbundsringer  eller starte 
en ny sammen med venner, naboer 
eller andre kjente. 
Kontaktperson: Kristin Fossum,  
tlf 93 633 378

Ta kontakt med hovedstyret om du 
lurer på noe:

Postadresse:
Torvastad kFuk-kFum
stange, 4260 Torvastad

leder i hovedstyret: 
kristin høivik Fossum, tlf. 93 633 378
e-mail: khoeivik@hotmail.com

TorvasTad kFuk-kFum er en del 
av norges kFuk-kFum. vi holder 
til på Torvastad ungdomshus.

medlemskap
Hvis du ønsker å støtte vårt arbeid blant barn og unge på Tor-

vastad kan du/dere som ikke allerede er medlemmer støtte oss på 
denne måten.

Enkeltmedlemskap:  
Betales til den enkelte forening.
• Barn 0-15 år 100 kr
• Ungdom 16-30 år 165 kr
• Voksne 31-66 år: 395 kr
• Honnør: 355 kr

Familiemedlemskap: 750 kr 
Dersom du ønsker familiemedlemskap skal det betales inn 

til hovedkontoret i Oslo. Familiemedlemskap bestiller du ved å 
gå inn på nettsidene til Norges KFUK KFUM: http://www.kfuk-
kfum.no/. I menyen til venstre klikker du på ”Meld 

inn din familie”. Takk for din støtte!

søk etter TorvasTad kFuk kFum

www.ungdomshuset.no

kan du få utrolige ting til å 
skje i Torvastad kFuk-kFum? 
da er vi interessert i deg! 

Vi har nå lyst ut en barne-og ungdoms-
arbeider, 50 % stilling , og jeg vil oppfordre 
dere til å spre dette til venner og kjente! 
Gå inn på http://ledigstilling.ungdomshu-
set.no.

mvh kristin h. Fossum for hovedstyret i 
Torvastad kFuk kFum

søndagsskolen  
trenger nye ledere!

her er resultatet av sist søndags-
skoletime for de eldste.  
Tema: noahs ark.

Vi som er ledere i søndagsskolen 
på Grendahuset har holdt på i noen 
år nå. Våre egne barn er i ferd med 
å vokse ut av søndagsskolen og inn 
i ungdomsarbeidet. Vi kjenner på at 
det kanskje er på tide å skifte beite 
for oss også etter hvert. 

Etter jul trenger vi derfor nye le-
dere til søndagsskolen. Vi håper at 
det er noen som leser dette som rett 
og slett har lyst til å være med på 
dette. Det er behov for voksne som 
kan være med å formidle bibelfor-
tellinger til barna, men også de som 
bare liker synge og leke med de små.

Søndagsskolen vår er inndelt i 
to grupper. En for de som er under 
skolealder og opp midten av tredje 
klasse og en for 3.-7.klasse. Vi har 
søndagsskole de søndagene det ikke 
er gudstjeneste på Grendahuset eller 
familiegudstjenester i kirken.

Hvis du kan tenke deg å være 
med på dette arbeidet, ta kontakt 
med Berit Monsen (mob 97702033)

Og så en liten oppfordring til deg 
som ber: Kan du være med å be om 
at barna i bygda vår kan få bli kjent 
med Jesus, at de kan bli glad i han og 
bevart hos han? Det er derfor vi dri-
ver søndagsskole.

30. oktober og 4. desember er det 
søndagsskole, velkommen til Gren-
dahuset!

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

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

www.imibb.no - epost. post@imibb.no

Årets Basar
Søndag 30.oktober mellom kl 14.30-19.30 arrangeres høstbasaren på Bjørgene Gren-

dahus. Her vil dere finne et fantastisk flott basarbord, med flotte gevinster. I tillegg  blir 
det åresalg, og selvsagt kafé.

Torvastad idrettslags høstlotteri kommer i salg i slutten av september, og vi håper at 
dere tar godt imot våre loddselgere.  Alle aktive i utøvere og ledere idrettslaget selger en 
loddbok, med flotte gevinster til en samlet verdi på over kr 30.000,-. Disse gevinstene 
trekkes også på basardagen. Så sett av søndag ettermiddag 30.oktober til en kjempekjekk  
basardag på Grendahuset!

godT valg, reTT valg? 
Til de av dere som leser dette og som er 
en del av lederne i Torvastad idrettslag, 
takk for at du valgte oss, takk for at du 
står på sammen med oss andre frivillige, 
til det beste for våre og andres barn.  

Vi i Torvastad Idrettslag (TIL), ønsker 
at du / dere som ikke er en del av vårt støt-
teapparat i dag, gjør ett ekstra valg  dette 
året.

Ett valg for barn og barns oppvekst. 
Ett valg for å sikre dine og andres barn, ett 
trygt og godt miljø¸ etter skoletiden. 

Et miljø¸ med mening, et miljø¸ der 
barna kan få utfolde seg i lek og litt alvor.

For å skape dette gode og trygge mil-
jøet på vårt idrettssenter, må vi til enhver 
tid, ha en del voksen med som ledere.

Ta ett valg til, velg å følge opp barna 
noen år, sammen med oss andre. Vi 
er stort sett alltid sterkest når flere går 
sammen, og deler på oppgavene. Vi har 
nesten alltid fått de beste resultatene, ikke 
bare høyt på tabellene, men de beste mil-
jøene i gruppene / lagene, når vi er flere / 
mange i støtteapparatet rundt. 

Vi trenger mange for å drive att så stort 
lag som TIL. Kan flere dele på roller i støt-
teapparatet, så  blir det mindre på  hver 
enkelt. 

Mange foreldre, stiller opp på mye for 
sine barn, også  for TIL, det er vi veldig  
takknemmelig for. Det er litt problematisk 
at vi rundt noen lag, har litt for få  ledere, 
og da får vi ikke ett så godt opplegg / mil-
jø¸ som også  dere som foresatte  ønsker  
av TIL.  

 Vi som ledere i dag,  ønsker at nye 
krefter (ikke bare nye - tidligere medlem-
mer,  ledere som ønsker å  ta en periode 
til) kommer inn og hjelper oss med og 
drive laget. Vi ønsker / trenger nye krefter 
og nye ideer. 

Vi kan tilby ordnede forhold, solid og 
god økonomi. Heltidsansatt daglig leder, 
og egen regnskapsfører. Vi går snart i gang 
med å bygge nytt garderobebygg/stevne-
hus nede ved hovedbanen. 

Velg oss, vær med å  planlegge en del 
av oppvekstmiljøet i bygda. 

Før nyttår skal grupper og avdelinger, 
velge nye ledere og støtte apparat.

Ta ett valg til i år, velg å  jobbe en pe-
riode for TIL. 

Torvastad Idrettslag trenger deg, barna 
trenger deg, bygda trenger deg. 

Styreleder Roy Vikre 
Torvastad Idrettsalg. 

 Torvastad med nytt lag i 7. divisjon
 I  2010 så vi i Torvastad IL behovet for et rekrutteringslag som 

skulle gi et kamptilbud til A-lags reserver, juniorer som ville prøve 
seg på seniorfotballen og til spillere som la opp så altfor tidlig. For 
å få til dette trengte vi å få til en sammenslåing med bedriftslaget til 
KFUM som skulle danne grunnstammen i laget.

Dette fikk vi til og et lag ble påmeldt i 7.divisjon i 2011. 
Treninger ble gjennomført på tirsdager og torsdager gjennom 

hele vinteren og det var en spent gjeng som kledde på seg Torvastads 
grønne drakter etter mange år uten.

Resultatene har variert noe men det har blitt flere seirer enn tap, 
noe som har plassert oss på øvre halvdel på tabellen så langt.

Etter en lang sommerferie så vi i støtteapparatet oss nødt til å 
arrangere en 7 kamp, som «kick off» for å opprettholde den gode 
lagånden og vinnerinnstinktet som antageligvis hadde dovnet vekk 
under sommerpausen. 7 kampen bestod av en blanding av friidrett-
søvelser og egenkomponerte fotballøvelser på stadion en regnvåt 
lørdag i august. Vi startet konkurransen med 12 høyt motiverte spil-
lere og 2 lagledere.  

Ikke overraskende var det laglederne som tronet øverst på seierspallen da alle 7 øvelsene 
var unnagjordt. En vellykket dag på stadion ble avsluttet med grilling ved klubbhuset.

Vi har fremdeles plass til flere spillere som føler de har mer å gi på fotballbanen eller 
bare har lyst å være sosiale og holde seg i form med fotball.

 Mvh Jan Håstø og Steinar Voll

Jan håstø

steinar voll

løpskarusell
Friidrettsgruppen inviterer igjen til løpskarusell i Bjørgene. Løpsdag blir som før den 

1. tirsdagen i hver måned f.o.m oktober t.o.m mars. Løpet er åpent for alle fra 10 år. Du 
kan velge å gå 2,5 km, løpe 2,5 km eller løpe 5 km. Det er fellesstart fra Grindabygget    
kl 18.30. Alle som fullfører  4 av 6 løp får premie. Det blir saft og kjeks og tid til en drøs 
etter målpassering :-).

Løpskarusellen er et fint mål for de som ønsker å holde seg i fysisk aktivitet. Høst- og 
vintermånedene kan for mange være vanskelig å holde den fysiske formen vedlike. Med 
løpskarusellen har du et konkret mål å jobbe mot. Håper mange møter opp på følgende 
tirsdager : 4. oktober, 1. november, 6. desember, 3. januar, 2. februar og 6. mars.

Friidrettsgruppen

8 9



 

i glede og sorg:

DØPTE:

29.05.	 Gustav	Styve	Staalesen

	 Johannes	Lande

	 Aurora	Stapnes	Bjørnsen

	 Miriam	Dankertsen

12.06.		 Tage	Aleksander	Askeland	Lotsberg

	 Brage	Lundegaard	Hauge

	 Mario	Folgerø	Egholm

10.07.		 Chrisander	Harneshaug	Værvågen	

(Avaldsnes)

31.07.	 Johan	Bakkevig	Torvestad

	 Adrian	Amdal	Viken

21.08.	 Tor	Ove	Hustveit

	 Emily	Marie	Hustveit

VIGDE:

04.06.	 Heidi	Førland	

	 og	Johnny	Amundsen

	 Hanne	Gurine	Aanensen	

	 og	Jarle	Ruud

11.06.	 Klara	Børseth	og

	 Frank	Raymond	Mitchell

02.07.	 Hilde	Pedersen

	 og	Thorbjørn	Alvsvåg

	 Linda	Høines	Hauge

													 og	Njål	Andre	Nornes

09.07.	 Camilla	Røkenes	og

	 Iain	Philip	Dibley

27.08.	 Julianne	Dragøy

	 og	Vegard	Haugen

	 Linda	Christensen	

	 og	Andre	Saltvik

DØDE:

30.04.	 Nils	Reidar	Nilsen	f.	1947

16.05.	 Harald	Sigbjørn	Lillesund	f.	1930

28.05.	 Nelly	Sofie	Nilssen	f.	1923

03.06.	 Henrik	Jørgensen	f.	1943

07.06.	 Magnhild	Lande	f.	1924

03.07.	 Birger	Blom	Kalstø	f.	1940

05.07.	 Torfrid	Edith	Gudmestad	f.	1926

16.07.	 Karen	Ann	Haaland	Høyland	f.	1949

18.07.	 Anders	Sæbø	f.	1943

24.07.	 Olav	Edvin	Olsen	Osnes	f.	1921

02.08.	 Inger	Johanne	Myrstad	f.	1958

21.08.	 Einar	Johan	Hjelmaas	f.	1924

25.08.	 Knut	Thuen	f.	1939

03.09.	 Erling	Sollien	f.	1950

gAVer:
08.05. søndagsskolen 2 102,00

15.05. kirkens sosialtjeneste, hgsd. 3768,00

17.05. misjonsselskapet 5723,00

22.05. misjon i Øst 4371,00

29.05. de 4 diakoniinst. 4723,50

05.06. Pilgerimsgården 2440,00

12.06. menighetsarbeidet 4077,00

 konsert – kirken 4513,50

19.06. amathea 2578,00

03.07. Torvastad kFuk/m 5112,00

52 83 09 28

nye dirigenter

Etter at Eva Irene Vea avsluttet sin 
tjeneste som menighetsarbeider, var det 
behov for nye dirigenter både i Korus og 
Good News.  Nå tar fire av ungdommene 
våre utfordringen: Malin Kvalevåg og Ce-
cilie Blom Lillebotn blir dirigenter i Ko-
rus.  De får med seg Kari Troland på piano. 
I Good News vil Ida Marie Munthe Saks-
eide og Julia Pros-Vermé være dirigenter 
en periode nå i høst. De har solid støtte i 
Vidar Skjølingstad som har vært med som 
voksenleder i mange år.  Sprekt gjort jenter!

nytt korparti
Menighetsrådet har i mange år arbeidet for å få bygget ut korpartiet i kirken.  Nå er 

planene godkjent i alle instanser, og arbeidet er planlagt utført noen uker fra 10.oktober.  
Det er Oddvar Vikingstad som vil stå for arbeidet.

To av sommerens BrudePar:

høyre: hilde Pedersen alvsvåg og Thor-
bjørn alvsvåg giftet seg 2. juli 2011 
under: Camilla røkenes og iain P. di-
bley giftet seg 9. juli 2011 

samlinger               om guds ord

Dato Sted Tid Ansvarlig osv.
02.10. 
16. søndag etter pinse

Torvastad kirke

  
Nordbø

Kl. 11.00

Kl. 18.00

Styve. Dåp. Konf.presentasjon. 50-års-konfirman-
tjubileum. Presentasjon av men.ped. Janina Laura 
Sandvik                                                  Matt.6, 24-34
Misjonsuke – KMM

09.10. 
17. søndag etter pinse

Torvastad kirke

Håland

Kl. 11.00

Kl. 19.00

Høymesse.Fellesgudstjeneste. Geir Styve. Natt-
verd. Offer til Frelsesarmeen. – Kirkeskyss             

Joh 11, 17-27. 37-44 
Misjonsmøte – NLM

16.10.  
18.  søndag etter pinse
21.10

Norheim kirke
Hauge
Hauge

Kl. 11.00
Kl. 19.00
Kl. 18.00

Fellesgudstjeneste                               Mark 2, 18-28
Misjonsmøte – DISM
Basar. Andakt klokka 19 med sang av Mannskoret

23.10. 
19. søndag etter pinse

Grendahuset

Håland

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Familiegudstjeneste.Lunde. Tema: ”Krukken i 
Sarepta. Offer Karms.Sunnh. Søndagsskoleforb.

                                           Sal 73, 23-28
Misjonsmøte – NOR

30.10.  
Bots. og bededag

Torvastad kirke

Nordbø

Kl. 11.00

Kl. 18.00

Gudstjeneste. Styve. Skriftemål. Offer til NLM.  
– Kirkeskyss                                            Matt 3, 7-12
Misjonsmøte – NMS

06.11. 
Allehelgens dag

Torvastad kirke

Feøy bedehus

Hauge

Kl. 11.00

Kl. 16.00

Kl. 19.00

Høymesse.Styve. Nattverd. Offer til Menighetsar-
beidet. – Kirkeskyss                               Matt 5, 1-12
Gudstjeneste. Styve. Offer til menighetsarb.  
Båt fra Kveiitevika kl. 15.30.
Misjonsmøte – NOR

12.11. Lørdag Torvastad kirke Kl. 16.30 Samling for 4-åringene

13.11. 
22. søndag. e. pinse  

17.11

Torvastad kirke

Håland
Nordbø

Kl. 11.00

Kl. 19.00
Kl. 19.30

Familiegudstjeneste. Styve. Dåp. Bok til 4-årin-
gene. Offer til menighetsarb. – Kirkeskyss   

2 Mos 3,11-15
Misjonsmøte – NOR
Misjonsuke – NLM

20.11. 
Siste s. i kirkeåret

Grendahuset

Håland

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Fam.gudstjeneste. Styve/Einar Andreassen.  
Tema: Jesus hos Marta og Maria.  Nattverd. Offer 
til Sjømannsmisjonen                        Matt 25,31-46
Misjonsuke – NLM

27.11. 
1. søndag i advent

Torvastad kirke

Nordbø

Kl. 11.00

Kl. 18.00

Fam.gudstj.Geir Styve.Dåp.Offer til Torvastad. 
KFUK/M.- Kirkeskyss                       Luk 4, 16-22a
Misjonsmøte – NOR

04.12. 
2. søndag i advent

Torvastad

Håland

Kl. 11.00

Kl. 19.00

Høymesse.Gaard. Nattverd. Speidere deltar. Offer 
til Misj.prosj. Japan – Kirkeskyss      Luk 21, 27-36
Misjonsmøte – NMS

11.12. 3. s. i advent

18.12.

Grendahuset

Hauge
Nordbø

Kl. 11.00

Kl. 11.00
Kl. 10.00

Fam.gudstjeneste. Geir Styve. Tema: ”Budskapet 
til Maria”. Offer til Misj.prosj. Japan     Luk 3, 7-18
Misjonsmøte – DIMS
ADVENTfrokost

NOR = Normisjon,  NMS = Det norske misjonsselskap
DISM = Den indre sjømannsmisjon
NLM = Norsk lu=tersk misjonssamband
KMM = Kristen mulimmisjon

17.07. mF  3723,50

31.07. menighetenes fellestj.5324,50

21.08. Torvastad kFuk/m 2900,00

28.08. nms  4497,00

04.09. menighetsarbeidet 2959,50

Feøy bedehus:

12.06. menighetsarbeidet 658,50

11.09. iko  800,00

Feøy: 

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

Hva med å sette av kvelden tirsdag 25. okt kl 19 
sammen med ektefelle og gå på en samlivsforestilling 
som er en reise gjennom et parforholds liv, gleder og ut-
fordringer. Få noen impulser til eget samliv. på Festivi-
teten i anledning Familievernkontorets 50-årsjubileum!



avsender: 
Torvastad menighet
4260 Torvastad

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

konfirmanttur til olalia
Det ble ikke så mye regn som fryktet på konfirmantturen til Olalia 

første helga i september, men det må innrømmes at stiene stort sett 
vekslet mellom sørpehull og rennende bekker.  Da er det en fordel med 
godt fottøy, men hvis gjørmen går opp til knærne hjelper det lite selv 
med støvler.  Det var 28 konfirmanter som fikk seg to dager til fjells 
sammen med lederne Andreas Lunde, Vebjørn Nordhus, Berit Mon-
sen, Bjørn Ove Troland, menighetsprest Arnfred Lunde, sokneprest 
Geir Styve og vår nytilsatte menighetspedagog Laura Sandvik.  De tre 
konfirmantgruppene var ivrige etter å løse de mange utfordringene de 
fikk i løpet av lørdagen, og fikk med seg både undervisning og gudstje-
neste i løpet av turen.  Menigheten får anledning til å ta godt imot våre 
flotte konfirmanter på presentasjonsgudstjenesten 2.oktober.

reguleringsplan Torvastad skole/idrett
Torvastad Bygdautvalg arrangerte åpent  Bygdamøte den 21. 
juni. Der deltok representanter fra Håland skole, FAU Håland, 
Hauge skole, FAU Hauge, Torvastad idrettslag, flere politikere 
og andre Torvastadbuer. Det var enighet på møtet om at Torva-
stad-bygda står bak følgende forslag til reguleringsplan som er 
en kombinasjon av alternativ A og B:

Skolen plasseres som vist i alternativ A, og plasseres øst for 
idrettsanlegget mot Bjørgene.

Hele dagens skoletomt blir tatt med i reguleringsplanen for 
Torvastad skole–idrett. Området reguleres til offentlig område, 
og avsettes til kultur, idrett og parkering. Området kan brukes til  
eventuell flytting av kulturhus og/eller andre lag og foreninger. Ved 
detaljert planlegging i området må det avsettes arealer til parkering 
som kan brukes ved større bygda arrangement som 17. mai mv. og 
arrangement ved idrettssenteret. Idrettslaget må kunne bruke gym-
sal på den nyeste delen av gamleskolen til idrettsskolen mv.

Hålandsveien flyttes til nordsiden av gamleskolen og legges inn 
fra Torvastadvegen langs eksisterende eiendomsgrense for skole-
tomt og kommer inn på Hålandsveien som skissert i Alternativ B. 
Dette vil gi den beste løsningen i forhold til trafikksikkerhet.

Bygdamøte med ordførerkandidatene
Den 24. august arrangerte bygdautvalget møte på Gren-

dahuset med ordførerkandidatene i Karmøy. Der møtte  ca. 
100 Torvastadbuer. Alle partiene lovte å følge opp Torvastad 
bygda sitt forslag til reguleringsplan for Torvastad skole/
idrett, og at nye Torvastad skole skal stå klar til skolestart 
2014 slik som det er lagt opp til i økonomiplanen til Karmøy 
kommune. Det ble også gitt klar beskjed til politikerne at 
bygda vil ha ny Håndballhall (23m x 44m). Dette skulle de ta 
med inn i møte mellom gruppelederne i de politiske partiene 
og videre i arbeidet med budsjettet.

Trafikksikringsgruppe
Følgende er med i Torvastad bygdautvalg sin trafikksi-

kringsgruppe : Christian Fiskåen, Laila Merete Økland, Svein 
Jakob Stensland, Rolf Jarle Steinstø og Karin Vedø. De vil hol-
de  kontakt med kommunen og  vegvesenet for å  få ordnet 
opp i trafikkfarlige plasser på Torvastad, gatelys langs veger 
og g/s veger og  arbeide for å få bygd flere gang/sykkelveger i 
bygda. De vil også ha et tett samarbeid  med FAU på skolene 
om trafikksikkerhet.  Har du tips ta kontakt med leder Chris-
tian Fiskåen på tlf. 91630327 eller epost: rannska@online.no

n
B: 2. oktober presenteres  

konfirm
anter og ny m

enig-
hetspedagog i gudstjenesten!


