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Det er en del år siden jeg flyttet fra Torvastad for å gå på 
skole. Først gikk jeg på Stord lærerhøgskole, mens senere 
på Stavanger lærerhøgskole. Jeg har jobbet en del år som 
lærer i ulike barne- og ungdomsskoler. I tillegg har jeg jobbet 
fem år som lærer og miljøarbeider ved skoleskipet Gann ( 
videregående skole for hele landet). Nå jobber jeg ved Godøy 
skole utenfor Ålesund. Her flyttet vi for tre år siden. Jeg har 
kone og tre gutter (Andreas 5 år, Kristoffer 2,5 år og Alek-
sander 8 mnd.).
På Torvastad var jeg aktivt med i det som skjedde på ungdom-
shuset ( guttelag, speider, klubb og kor- ikke den mest ivrige!). 
Ellers spilte jeg fotball i TIL i mange år.
Ellers har jeg jo foreldre og alle søskena mine og deres familie 
på Haugalandet, så jeg er ofte på besøk, like kjekt hver gang!

Hei alle Torvastad-buar!
Det er kveld og jeg skal legge alle tre guttene mine. Fantastisk! Tenk å få holde godt 
rundt de, synge for de, be i lag med de, si til de at jeg elsker de, få merke at de føler seg 
trygge. Dette må da være kjærlighet, for ikke å si Guds kjærlighet. Det gjør godt å få 
være god mot de, de er mine barn!

Jeg synes det har vært mye 
vondt i det siste. Mamma har 
nettopp mistet ei god ven-
ninne, og mi egen svigermor 
fikk diagnosen beinmargskreft 
for ca. to måneder siden. Livet 
har gått fra fortvilelse til håp, 
til fortvilelse, til håp…., ja det 
har vært et ”berg- og dalbane-
liv”.  Men her kan også vi som 
er voksne, få lov til å være 
barn, Guds barn. Jesus er glad 
i oss, vi kan få føle oss trygge 
hos han, ja han til og med ber 
for oss. Bare hør hva som står 
i Joh. 17, 9-11: 
”Jeg ber for dem. Jeg ber ikke 
for verden, men for dem som 
du har gitt meg, for de er dine. 
Alt mitt er ditt, og det som er 
ditt, er mitt, og jeg er forher-
liget gjennom dem. Jeg blir 
ikke lenger i verden, men de 
er i verden, og jeg går til deg. 
Hellige Far, bevar dem i ditt 
navn, det navn du har gitt meg, 
så de kan være ett, liksom vi 
er ett.”
Folkens! Jeg syns at vi som 
kaller oss kristne har brukt 
mye tid på komiteer,  plan-
legging, diskusjoner, hvilke 
former møtene skal ha osv. 

Kanskje noe er på sin plass, 
ikke vet jeg. Men jeg vil bare 
minne oss alle på hva som står 
i 1. Kor. 13, 1-2:
 ”Om jeg taler med mennesk-
ers og englers tunger, men 
ikke har kjærlighet, da er jeg 
bare drønnende malm eller 
en klingende bjelle. Om jeg 
har profetisk gave, kjenner 
alle hemmeligheter og eier all 
kunnskap, om jeg har all tro 
så jeg kan flytte fjell, men ikke 
har kjærlighet, da er jeg intet.”
Ja, la oss gå for det som har 
evighets -perspektiv i seg. La 
oss oppmuntre hverandre, si 
vi er glad i hverandre, vise 
at vi er glad i hverandre, 
holde rundt hverandre når det 
trengs, be for hverandre. Jeg 
husker bestemor mi sa etter at 
tante døde for en del år tilbake: 
”Var hun kristen?  Ja, da er det 
bare halve sorgen”. Bestemor 
hadde et håp som er så mye 
større, rekker så mye lenger 
enn den tiden vi har fått her på 
jorda. La oss alle sammen sette 
vår lit til dette håpet!
Guds velsignelse over dere 
alle!
 Leif Arne Hausken

Torvastad kirke har en vakker beliggenhet 
- på vestsiden av bygda.  Her er det utsikt 
til havet og til øyer og skjær.. 
Torvastad kirke er en kirke av sin tid - 
bygget etter de idealer som fantes i andre 
halvdel av 1800 årene.
Selve kirkelokalet er stilrent med høye 
søyler og med en takhvelving som løfter. 

Kirka fungerer godt til feiring 
av gudstjenesten, men som 
“fellesskapsbygger”, har den 
begrensninger.
De såkalte flerbrukskirker, 
eller “arbeidskirker”, som 
rommer alt fra kontorer til 
speiderlokaler, er en ønske-
drøm for mange menigheter, 
også for oss. Torvastadbuen 

har mer eller mindre høy-
lydt sagt at vi skulle hatt 
lignende.

Ofte har man savnet et sted hvor man 
kunne samles etter gudstjenesten til en 
kopp kaffe og drøs.  Vi ønsker å flytte 
kirkebakken innomhus.  Et fornuftig valg 
når man tar i betraktning de værforhold 
som er på våre kanter. 
Med vårt kirkebygg, kommer vi ikke dit, 
selv om man til tider har hatt både kirke-
kaffe og “pølselunch” inne i kirka.

Man kan ikke med enkle håndgrep å gjøre 
om kirka vår om til arbeidskirke, selv om 
det er godt mulig å foreta endringer som 
kan gi bedre muligheter for en mer inklu-
derende gudstjenestefeiring.
Mye er sagt, noe er gjort - men som det 
er i slike sammenhenger- det skorter på 
penger og så har vi noe som heter Riksanti-
kvar som setter bremsene på så snart han 
hører ordet endring. 

Behovet for en kirkestue har vært uttalt 
lenge.  Flere komiteer har vært i sving og 
mulige løsninger er vurdert.
Jeg har en skisse og et notat fra begynnels-
en av 1989.  Skissen viser en løsing som er 
mot sør/øst.  Området fra under koret og 
ut til og med steingjerdet utgjorde arealet 
og rommet ville gi plass til ca 100 personer 
Det var gjort plass til et lite tekjøkken, 
garderobe, kontor og lager.  Hvorfor under 
kirken?  Jo, fordi man har lang tradisjon for 
løsninger slik som dette.  Fordelen var at 
det allerede er gravet ut mye under denne 
del av kirka. Og ikke minst: man gjør ikke 
store inngrep i naturen.  Elementer som 
allerede er til stede, tas i bruk og muren 
mot sør/øst ville danne en flott vegg. Oppe 

på taket, monteres belysning, planter og 
benker og voila: Man har et kirketorg!

Så til anno 2008. og vår 
virkelighet. Min tanke og 
utfordring er: Sats på en 
kirkestue i et påbygg /om-
bygging av dagens bårehus.

Jeg kjenner til  menigheter som har gjort 
nettopp dette. I nytt bygg har de fått bårehus, 
kirkestue, kontor, toaletter og redskapsrom. 
Derfor:
Let etter praktiske og tjenlige løsninger slik at 
en kirkestue kan bli en realitet. Utsikt har jeg 
nevnt; og den får vi del av ved å sette inn store 
vinduer mot sør/vest.
 

Tenk ikke stort, det er en 
fordel å ikke ha de store 
arealmessige ambisjonene.  
Tenk fellesskap og det faktum
at en kaffekopp og et 
kakestykke med fordel kan 
inntas stående - da blir 
kirkekaffen mer inkluderende.

Og til slutt - en stue er ikke møtelokale, 
derfor må ikke kirkestua verken bli for stor 
eller for liten - bare sånn akkurat passe!

    
   Håkon Areklett

Kirkestue

Min Mening
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Det var en gang en lærerbolig!

I 1920 ble lærerboligen 
på Håland skole bygd. Da 
Karmøy Brannvesen en 
aprildag i 2008 satte fyr på 
boligen, ble det satt punk-
tum for en 88-årig broket 
historie. For lærerboligen 
har nemlig ikke bare vært 
en bolig for lærere! Nei, 
her har andre kommunale 
ansatte hatt sin bolig, her 
har ”sosialklienter” bodd, her 
har Torvastad Kommune 
hatt kontorer, og her har det 
vært skole!

Lærerboligen. Der var det plass etter at 
lærer Espeset høsten 1955 flyttet inn i 
eget hus rett øst for skolen. Fra 
Torvastad Ungdomshus flyttet liknings-
kontoret inn i Lærerboligen. Formann-
skapskontoret som hadde holdt til 
heime hos ordfører Lars Haaland, flyttet 
dit også. Forsyningsnemnda fulgte ikke 
med på lasset. Det sluttet av i 1952.        

I 1960 stod Torvastad Heradshus (Nå 
Torvastad Kulturhus) klart til innflyt-
ting. Alle kontorene ble da flyttet fra 
Lærerboligen til nybygget.

I årene som fulgte, økte elevtallet 
på Håland skole sterkt. Mens en 
ventet på nybygg, måtte også lærer-
boligen tas i bruk til klasserom. En 
navnekonkurranse blant elevene 
resulterte i navnet ”Miniskolen” som 
lærerboligen ble hetende senere. Her 
hadde mange klasser sin undervisning, 

Astrid Alfsvåg, født Velde, gm. lærer -
Gunnar Alfsvåg, ble i 1945 ansatt i Torva-
stad kommune. Hun arbeidet som en slags 
”altmuligkvinne”, både med arkiv og annet 
kontorarbeid. Astrid døde 78 år gammel i 
2001. Undertegnede hadde få år før hun 
døde, en samtale med henne om bl.a. 
Håland skole og Lærerboligen.

Astrid kunne fortelle at i 2. etasje i 
gamleskolen fra 1926, holdt Forsyning-
snemnda, Jordstyret, Byggenemnda og 
Likningskontoret til.
Mangel på klasserom, tvang etter hvert 
Forsyningsnemnda opp på loftet (Sic!), og 
Likningskontoret flyttet til ”Evarommet” på 
Ungdomshuset. Dette skjedde trolig i 1947 
– 48.  Våren 1955 kom Kommunekassen 
til skolen. Den holdt først til i butikken til 
Magne Storesund.  

Fortsatt mangel på klasserom førte til at de 
kommunale kontorene måtte flytte over til 

Første helgen i mai var det nøyaktig 1000 mennesker som kom for å delta da årets 46 konfirmanter ble konfirmert.  På lørdagens gudstjen-

este med 20 konfirmanter var det 460 til stede og på søndagen var vi hele 540 i kirken.   Men kirketjener Sonny Torvestad fant 

sitteplass til alle som ville være til stede.  Her er årets konfirmanter.  Fremme fra venstre: Annette Danielsen Karlsen, Anna Bentsen, Thea 

Cecilie Vikshåland, Malin Grønnevik Rasmussen, Arnfred Lunde, Geir Styve, Victoria Sæbø, Silje Amanda Sæbø, Helga Katrin Berg, Evelin 

Torgersen Vikse og Christina Victoria Selsaas Lothe.  

2.rekke: Silje Karense Thorsen, Katrine Helgeland Midtun, Marianne Osnes Amdal, Solveig Brekke, Andrea Tjøsvoll, Thea Storesund, Amalie 

Vågen, Lone Beate Pedersen, Maria Stava, Hege Aasbøe, Karen Marie Vikshåland og Irene Vøyum.  3.rekke: Siren Helgevold Holgersen, 

Are Styve, Magnus Lorentz Storesund, Knut-André Tangen Dahl, Martin Grønningen, William Nærø Mortveit, Glenn Hegerland, Eivind Foldøy 

Grutle, Joakim Vikshåland Leifsen, Kurt Aron Cheng Emmerhoff, Kjetil André Østhus, Marita Øritsland Sandhåland, May Lisbeth Tindeland 

og Iselin Pettersen.  Bakre rekke: Jarle Vestre, Sindre Stensland, Jan Tjøstheim Hedges, Stian Holberg Ragnvaldjord, Ole Birger Vik, Olav 

Areklett Vikingstad, Christian Jørgensen, Anders Aase Totland, Thomas Stokke, Magnus Vågen og Torleif Tjøstheim Storesund.  

og etter at nybygget stod ferdig i 1977, 
ble bygget fortsatt brukt til undervisning. 
De siste årene mer sporadisk brukt av 
elevgrupper og SFO- grupper.

Etter hvert ville ikke kommunen bruke 
penger på vedlikehold av Miniskolen. Til 
slutt var det ingen vei utenom. Byggets 
dager var talte. De siste ”elevene” som fikk 
undervisning i Miniskolen, var røykdyk-
kere fra Karmøy Brannvesen som brukte 
huset som treningslokale før huset ble 
påtent en ettermiddag i april.

I dag er Lærerboligen / Miniskolen 
historie, og for mange av oss, ikke minst 
tidligere elever, en god historie!

Hvis du tar en tur til Hauge skole, Feøy 
skole, eller legger veien om Spanne, vil du 
finne ”slektningene” til Lærerboligen på 
Håland. Disse er også fra omkring 1920!
    gma

Barnehage på LitLasunD

Takk for et flott konfirmantår

Det bygges stort på 
Litlasund for tiden. 

Barnebygg AS, Kopervik, har satt 
opp et bygg som skal gi plass til 
120 barn fordelt på 5 avdelinger på 
2 plan.. Barnehagen skulle etter 
planen ha startet opp i januar, men 
ligger minst et halvt år på etter-
skudd.. Vi kommer tilbake til saken i 
et senere nummer.
   gma

Begge foto: Sven Johan Sjølingsstad

Våge Foto
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Martin og Dag Einar, til minne †
Det er mange av oss unge som har det vanskelig i tiden etter ulykken på Eide, hvor 
vi mistet to flotte gutter. Når det er tunge tider, hjelper det å snakke ut om sorgen 
og det har mange gjort. Enten via mobil eller data. Mange har også vært samlet i 
grupper for å ha det hyggelig og hjelpe hverandre gjennom denne tunge tiden. 

Ulykken på Eide var en ulykke som ingen ønsket skulle skje. To liv til to utrolige 
gutter gikk tapt.
Dag Einar Sivertsen og Martin Øpstebø var noen ekstremt gode gutter. De var gode 
venner av mange i TenSing korene ”Good News” og ”Testimonia”. Noen har mistet 
én venn og andre har mistet to gode venner etter ulykken. Det er en stor påkjenning 
for oss i vår aldrer. Noe som vi ikke burde fått opplevd. Men under denne tunge 
tiden er vi sammen om sorgen og hjelper hverandre på ulike måter. Det er blant 
annet opprettet en gruppe til Martin og en til Dag Einar på nettstedet Facebook. 
Facebook er et nettsamfunn hvor brukere lager en profil som inneholder personlig 
informasjon, bilder og interesser. Deretter kan de opprette kontakter med andre 
brukere, utveksle private og offentlige meldinger og knytte seg til forskjellige typer 
grupper. Mange har blitt medlemmer av gruppene til Martin og Dag Einar for å si 
noen ord. 

Martin var klubbleder for Klubb 2000 og en ressurssterk person for Ungdomshuset 
på Torvastad. Han var en person som alltid skulle få til det han ville. Samme hvor 
komplisert det var, skulle han gjøre det. Han fikk ting til og gjorde en stor jobb for 
oss unge. Martin var også til stede under Good News øvelsene. Han skapte alltid 
leven, ropte og skrek. Tullet og fjollet. Han gjorde mange provosert på en vennlig 
måte. Vi ble ikke sur på han, men lekesloss mot han da han provoserte. Men bare 
for løye, for Martin likte ikke at noen gjorde hverandre vondt. 

Dag Einar hadde nettopp fått oppnå drømmen i sitt liv. Være mekaniker på Laastad. 
Han digget å mekke bil, og han elsket bilen sin. I tiden før han fikk sertifikatet 
skrudde han og gjorde bilen perfekt. Han hadde kjærlighet til den som om den 
var hans eget barn! Dag Einar var en tid teknikker i Testimonia, TenSing koret på 
Avaldsnes. Han var alltid i godt humør og fikk alle til å smile! 

Martin og Dag Einar var to utrolig flotte personer. To gode venner. To unike men-
nesker. Begge var involvert i Ten Sing og det ble derfor holdt en minnekonsert i 
Festiviteten tirsdag 10. juni, av Good News og Testimonia. 
Inntektene gikk til Trygg Trafikk. 

Martin og Dag Einar var to flotte personer. Vi får huske dem slik de var. To gutter 
som var utrolige. Det er mange gode minner om dem og de minnene lever for alltid. 
Ha det godt i sommerlandet!

     Skrevet av Svend Vetle Østensjø

n TORVASTAD GUTEMUSIKKORPS
Etter frigjeringa er det kome mange gute-
musikkorps utover bygdene. Tanken vart 
sett fram for kommunestyre i Torvastad 
og. Det vart løyvt 10 000 kroner med ein 
gong.
Lærar Steinnes var første dirigenten. 
17.mai 1952 kunne mødre, fedre og alle vi 
andre gleda oss over blanke instrument, 
strålande guteandlet og festleg musikk. 
Sidan har dei laga fest ved mange høve, 
både i kyrkja, på ungdomshuset og i friluft. 
Alltid er det gildt både å sjå og høyre dei. 
Rolf Gundersen var og dirigent ei tid, no 
svingar Kenneth Johanson taktstokken, 
skreiv H. Ø. (Hanna Østhus Haaland) i 
mainummeret. 

Dotter til Steinnes, Reidunn Thorsen, fortel 
at far hennar gjekk rundt på bygda og ba 
om støtte til fleire instrument. Folk gav, og 
alle beløp blei førde inn i ei skrivebok som 
kvittering. 
I juninummeret blei resten av musikklivet i 
bygda presentert.

n GJENTEKORET
hadde avslutningsfest i Ungdomshuset 
8.juni. Ei gild feststund med mykje song 
av koret, tale, musikk og mykje anna 
program. Birger Kjetland takka dirigenten, 
Kirsten Hausken (Vikingstad), for det 
gode arbeid ho gjer med koret.

n TORVASTAD MANNSKOR
hadde siste prøve før ferien måndag 
16.juni. Koret har hatt eit hardt arbeidsår. 
Berre i juni var det med på 5 arrangement-
er: 1.juni Ungdomsforbundets stemna i 
Torvastad, 8.juni Songarstemna i Haug-
esund, 15.juni Song- og musikkstemna i 
Åkra, 22.juni Karmsund Indremisjon si 
stemna i Torvastad. 29.juni Sirastemna. 

n TORVASTAD BLANDAKOR
Vi vonar at dette nye koret snart og vert 
like aktivt. Det song for første gong 17.mai. 
Bjarne Blom Kalstø er dirigent både for 
Blandakoret og Mannskoret. 

Martin Øpstebø (17) og Dag Einar Sivertsen (18). (Bildene er hentet fra Facebook.)

1958

Kyrkjebladet hadde bilete av Torvastad gutemusikkorps på midtsidene. Flagget og band på 
brysta viser at det er tatt 17.mai. Medaljar har gutane og fått. 
Dirigent Kenneth Johanson i midten.

n SKOLEN VÅR
Bladet hadde ofte stoff om skolen. Avslut-
ninga av skoleåret blei markert med 
mange tal. 53 elever gjekk ut frå barnesko-
lane, medrekna 7 på Norheim og 3 på 
Vibrandsøy. Alle fekk namnet i Kyrkjebla-
det. Mandius Reksten hadde avgangsklas-
sen på Hauge, Berge Frimannslund på 
Håland og Birger Kjetland på Norheim.
Bladet melde at 418 elevar skulle gå 
skoleåret 1958-59. Av desse skulle 148 gå 
på Håland, 138 på Hauge, 99 på Norheim, 
21 på Feøy og 12 på Vibrandsøy. 

n INNFØDTE LæRARINNER
Rundt år 1900 hadde tre Torvastadkvinner 
utdana seg til lærarinner og hadde postar 
i heimbygda. Det var fru Marie Hauge 
Øvrebø, Johanna Wegner Stange og fru 
Bolla Kristine Hausken Christiansen, 
skreiv Birger Kjetland. 

n TO STORE STEMNER I TORVASTAD 
I JUNI
Helga 1.juni hadde Norges kr. Ungdoms-
forbund stemna med pastor Øyvin Lang 
som hovedtalar. På vegne av Torvastad 
Ungdomslag ynskte Gjertrud Hausken 
velkomen.
Helga 22.juni var det Karmsund Indremis-
jon sin stemnedag. Lærar Bj. Espeset yn-
skte velkommen og pastor Fredrik Wisløff 
var hovedtalar.
På begge stemnene var mykje folk, mykje 
vakker korsong. Mange deltok elles med 
talar og vitnemål. Det var gode samvær 
som vi er takksame for. 

Av Ingmar Areklett
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Det hele startet sommeren 2004.  På en 
reise til Sri Lanka fikk han se noe av det 
hjelpearbeidet som ble drevet på en teplan-
tasje.  Han ble grepet av det han så, og 
kom med gode idéer til hvordan arbeidet 
kunne utvikles.  Hans engasjement ble 
lagt merke til, og han fikk utfordringen: 
Slutt som lærer og begynn som hjelpear-
beider hos oss!  Det ble ikke noe av, men 
et frø var sådd.  Like etter tsunamien like 
etter jul samme år var Otto tilbake i Sri 
Lanka.  Denne gang ble utfordringen nye 
fiskebåter til lokale fiskere.  Men det som 
ble utslagsgivende var et direkte spørsmål 
fra datteren Julie som da var 6 år.  Kan vi 
ikke starte en klubb pappa?  Og det var 
det de gjorde.  De fikk idéen til å starte 
organisasjonen Red Heart Society våren 
2005.  Basert på tanken fra folk til folk.  Fra 
hjerte til hjerte.  Å formidle hjelp uavhen-
gig av rase eller religion.  Året etter var 
den registrert i Brønnøysundregistrene og 
nå arbeider de med å få den registrert i Sri 
Lanka.   Et land med 67% singalesiske bud-
dhister, 17% tamilske hinduer, 8% muslimer 
og 8 % kristne.  

Otto har fått med seg haugesunderen 
Hans Egil Wiestad som også arbeider for 
organisasjonen, men ingen av dem tar ut 
noe lønn for det arbeidet de gjør.  Derfor 
kan den støtten de har fått fra bedrifter og 
private gå direkte og uavkortet til hjelpear-
beidet i Sri Lanka.  Red Heart Society er en 
liten og oversiktlig organisasjon.  Derfor 
vet de hvor hver krone er brukt.  Arbeidet 
drives etter prinsippet hjelp til selvhjelp.  
De som får hjelp uttrykker glede for at 
noen så langt borte bryr seg og opplever at 
deres menneskeverd blir jekket flere hakk 
opp.  

Men hvordan arbeider dere på Sri Lanka? 
Og hvordan velger dere ut hvem som 
skal få hjelp blant alle som trenger det?  
Spørsmålene går til Otto som villig forteller 
om noen av prosjektene de har startet.  I 
Puttalam som ligger ti mil nord for hoved-
staden Colombo ligger en flyktningleir. 
De som bor i leiren ble jaget fra sine hjem 
for over ti år siden.  Her startet de opp to 
engelskklasser og to klasser der de under-
viser i singalesisk.  

I Puttalam samarbeider de også med den 
muslimske kvinneorganisasjonen Women 
Rural Development Society (WRDS) med å 
lære kvinnene et håndverk.  Før de kom i 
gang var det strategisk å innhente tillatelse 
fra lederen i den lokale moskéen.  Det 
gjorde det nok lettere å få innpass at han 
samtidig var leder for flyktningleiren.  Nå 
er det satt i gang produksjon av flettede 
kurver og vesker laget av kokostau.  Fore-
løpig selges produktene lokalt, og planen 
er å formidle disse produktene for salg 
også i Vesten.  Problemet er å finne gode 
fraktløsninger.  I Hikkaduwa som ligger 
ti mil sør for Colombo har organisasjonen 
bygd opp fire små bedrifter.  Der fant de 
en god løsning på problemet.  Produktene 
ble pakket i containere sammen med lokalt 
produserte plastbåter som skulle skipes 
til Norge.  Otto oppfordrer oss til å lese 
nærmere om både disse og andre prosjek-
ter de har på organisasjonens hjemmesider 
redheartsociety.org

Mange så innslagene om Red Heart Society 
på TV Haugaland.  Hvordan fikk dere til 

dette?  Dette kom som sendt fra 
himmelen, svarer Otto.  Vi ble kon-
taktet av TV Haugaland som hadde 
hørt om oss.  De ønsket å profilere 
vårt arbeid og kjøre det sammen 
med noe fra en del lokale bedrifter.  
Dette førte til at vi fikk inn 300 000 
kroner til vårt hjelpearbeid.  Etter 
dette har vi vært både i barnehager, 
skoler og foreninger med foredrag 
om arbeidet.  Vi har over fem tusen 
bilder fra våre prosjekter og samar-
beidspartnere så vi har mye å vise 
frem.  Nylig var det basar på Feøy til 
inntekt for arbeidet som drives.  Otto 
vil gjerne takke alle som bidro til det 
gode resultatet, og hvis noen flere 
ønsker å være med å støtte arbeidet 
er det mulig å sende en gave på 
kontonr. 9047 10 55262.  

Hvordan havnet du egentlig på Feøy?  
Jeg elsker hav og natur, svarer Otto.  
Da jeg for vel ett år siden tok kontakt 
med Feøy Vel, så hjalp de meg med 
å finne huset jeg nå leier. Nå setter 
jeg stor pris på å bo her.  Jeg har blitt 
godt mottatt, og det er en god plass 
å ta seg inn igjen etter hektiske og 
intense opphold på Sri Lanka.  Her 
kan jeg lade batteriene.  Men er det 
ikke noe avsides for en bygutt fra 
Haugesund, spør vi.  Ikke noe pro-
blem, svarer Otto.  Her har vi et godt 

rutetilbud slik at jeg kommer jeg 
raskt og greit til byen.  Her trives jeg, 
så jeg har ingen planer om å flytte 
hvis noen lurer på det.    

Nå er det mulig du reiser ned til Sri 
Lanka igjen.  Hvordan lar det seg 
gjøre slik situasjonen er der nå?  
Otto vet at situasjonen er spent.  Han 
følger daglig med på nyhetsbildet og 
blir oppdatert på nyheter som aldri 
når våre lokale medier.  Nå har borg-
erkrigen mellom de tamilske tigrene 
og staten vart i femogtyve år. Daglig 
er det terroranslag og tapstallene er 
oppe i omtrent tusen i måneden.  Så 
det ser ut til å bli en het sommer, sier 
Otto tankefullt.  Han har bestemt seg 
for å tilbringe sommeren på Feøy i 
år.  Men nå teller han på knappene 
om han rekker en tur til før somme-
ren.  Det blir i tilfelle den trettende 
turen på fire år.    

Liv Marit Mathiassen 
og Geir Styve

Hva får en mann i sin beste alder til å selge huset, si opp jobben og vie all 
sin tid til å hjelpe mennesker på den andre siden av kloden?  Spørsmålet
går til Otto Berg Olsen.  Han var økonomilærer på Holgersens videre-
gående skole i 22 år, men sa i fjor vår opp sin stilling.  Nå arbeider han på 
fulltid i organisasjonen han selv tok initiativet til å starte.  Red Heart Society. 

Fra FreDeLige FeØY tiL BOrger Krig på sri LanKa
KateKet tiL hØsten?

Bli med på et løft for ungdommene!

Vi trenger givere som kan være med 

å løfte ungdomsarbeidet frem økono-

misk med en fast ansatt som kan gå 

inn på heltid. givertjenesten starter 

når vi har fått noen i stillingen. 

Kateketen vil gå sterkt inn i eksi-

sterende ungdomsarbeid, spesielt 

korvirksomheten, samt arbeide med 

konfirmanter og aldersgruppen barn 

og unge 12-18 år.

torvastad menighet har i samarbeid 

med torvastad KFuK/KFuM nylig 

lyst ut 80-100% kateketstilling med 

søknadsfrist 15. juni. Kateketen skal 

gå inn i menighetens konfirmantar-

beid og delta og utvikle det eksister-

ende ungdomsarbeidet i KFuK/

KFuM med lederansvar i good news.  

som utgangspunkt for stillingen har 

menigheten en 35% ressurs fra 

Karmøy Kirkelige Fellesråd.  resten 

baseres på givertjeneste basert på 

samme modell som ved ungdomsar-

beiderstillingen vi hadde fra høsten 

2005.  nå håper vi på den siste 

formelle godkjenningen i fellesrå-

det, en snarlig ansettelse og at 

torvastadbuen slutter godt opp 

om givertjenesten.  

Otto sammen med 

lederen i WRDS og 

Hans Egil sammen 

med kassereren i 

samme organisasjon 

ved toalettene de har 

satt opp i Puttalam.  

Det ble startet opp to engelskklasser og to klasser der de underviser i singalesisk for 

barna som bor i en flyktningleir Puttalam ti mil nord for hovedstaden Colombo.
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Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad
Tlf. 95 99 69 09/ 95 74 74 74

Ta kirkekaffen på 

Beite kafé

SMART-HAndel AS  
SMART MARine AS

BØ veST 
4262 AvAldSneS
Tlf. 52 81 81 61
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Bytunet Bakeri & Café 

v/Margrete Munthe 
Tlf. 52727088 / 52830823

Kjetil Vikingstad

Vil du støtte Kjerkebla’ 
med en annonse?

Ta kontakt med Bjørg på Kirkekontoret:
Tlf. 52 81 20 30 - 

bjorg.areklett@karmoykirken.no

Kor stod fotografen?  

Vi oppfordrer våre lesere til å oppsøke 
stedet, prøve og finne ut nøyaktig hvor 
fotografen stod da han tok bildet. Der vil 
du finne et lite skilt med en bokstavkode 
som du kan sende til torvastad@me-
nighetsblad.no, ringe inn til menighetsk-
ontoret eller sende på SMS til 99458542 
sammen med navnet ditt. Alle som 
sender inn blir med i trekning og kan 
vinne en pose twist + en overraskelse. 

God tur og lykke til! 

FORRIGE GANG: 
Fotografen sto oppe i bakken 
sørøst for Olavs-kjeldå. Og koden 
som skulle leveres var T.J.V. Odd 
Bentsen fra Osnes er den heldige 
vinner og kan se fram til besøk av 
representant fra redaksjonen.
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Vi fikk nyss om dette prosjektet da Kjerke-
blá spurte om Norbar kunne tenke seg 
en støtteannonse i bladet.  Det var da vi 
fikk høre om bistandsprosjektet.  Da  fikk 
de umiddelbart utfordringen: Dette vil vi 
gjerne vite mer om.  

En stor del av råstoffene til produksjonen 
på Torvastad kommer fra malmgruven 
Comabar Zelmou som ligger nordøst i 
Marokko nær grensen til Algerie.   Områ-
det har en av verdens største forekomster 
av baryttmalm, og Norbar er med sine 55% 
i det statlige selskapet Comabar i Marokko 
tungt inne på eiersiden i gruven. 

I malmgruven er det rundt 200 sysselsatte 
som er bosatt i nærområdet.  Her har Nor-
bar engasjert seg i et omfattende bistands- 
og hjelpearbeid.  Det innebærer både en 
langsiktig finansiering av bolig-
er for ansatte, boring av brønn for å gi god 
og stabil vannforsyning samt oppgradering 
og drift av skolen i landsbyen som ligger 
nærmest gruven.  
Denne skolen har mer enn 200 elever, og 
er da på størrelse med vår egen Håland 
skole.  Men forholdene lå lite til rette for 

torvastadbedrift med 
bistandsarbeid i sahara

Mange har lagt merke til 
bedriften Norbar Mineals 
AS som holder til langs 
Karmsundet nordøst på 
Torvastad.  Men det er ikke 
så mange som vet at de 
produserer vektmateriale til 
boreslam som benyttes ved 
boring etter olje og gass.  
Enda færre vet at at Norbar 
også har engasjert seg i et 
bistandsarbeid i Afrika.  

Torvastadbuen Kjetil 
Hausken er produktsjef på 
Norbar, og sendte på vår 
forespørsel oss noen bilder 
fra dette prosjektet.    

skoledrift.  Det fikk Arne Madsen som er 
driftsleder på Norbar selv se da han for en 
tid tilbake besøkte skolen.  Han forteller 
at barna satt i halvmørket, og det var etter 
hans mening knapt nok mulig å lese over-
skriftene i en avis.  
Norbar ønsket å gjøre noe for sine ansatte 
og deres familier, og kom til enighet med 
gruveselskapet at de ville bidra med både 
opprustning av skolebygningene og gå inn 
med finansiering av driften.  Nå er bygnin-
gen malt og det er satt inn solcellepanel 
som gir skikkelige lysforhold.  Det er også 
kjøpt inn fjernsyn og skolen har fått midler 
til innkjøp av både bøker og skrivemateri-
ell.  Norbar vil også bidra til videre drift av 
skolen.  

Torvastadbuen og Torvastad menighet 
bidrar på mange måter med å gi midler 
og hjelpe mennesker i andre land som 
ikke har det så godt som oss. Det er flott å 
oppdage at også det lokale næringsliv viser 
engasjement og vilje til sosialt entreprenør-
skap.   
    GS

Skolen har mer enn 200 elever, og er da på 
størrelse med vår egen Håland skole.

  Ta t id  t i l 
s t i l l h e t

Klippe-, plante- og lukesesongen har 
startet på kirkegårdene våre. Vi er 
i full gang med plenklippingen og 
får mange meldinger om velstelte 
kirkegårder. Vi får også klager, bl.a. 
på manglende kanteklipping. Gra-
set gror fort, og vi mangler både 
tid og ansatte til å klippe så ofte det 
trengs. Mange pårørende er ofte 
på kirkegårdene og steller svært 
fint med gravene sine. For å høyne 
helhetsinntrykket av kirkegården, 
vil vi oppfordre pårørende til å klippe 
kantene rundt ”sine” graver. Dette vil 
også lette arbeidet for våre ansatte. 
Takk til de mange som tar ”ekstra 
tak” når kirkegården besøkes. Kan 

vi samtidig nevne at plastvasene 
skal settes tilbake i stativene etter 
bruk. Om dette ikke blir gjort, blåser 
vasene ut på plenen for så å bli knust 
av klippemaskinene. Glassvaser og 
syltetøyglass skal heller ikke lagres 
bak gravsteinen, dette resulterer i 
store mengder glasskår når kanteklip-
peren brukes. Husk også å sette vann-
kannene tilbake etter bruk. Til slutt 
en liten påminnelse – har DU fjernet 
kransen du pyntet graven med til jul? 
Så ønsker vi hverandre en fin sommer 
med velstelte kirkegårder. Takk for 
hjelpen! Hilsen oss på kirkevergekon-
toret/kirkegårdsbetjeningen

Retreat betyr å trekke seg tilbake for å være i fred. 
Jesus sa til sine disipler: ”Kom med meg til et ensomt sted 
hvor vi kan være alene, og hvil dere litt.”

I PROGRAMMET INNGÅR: 
n Innledning/informasjon om kvelden
n Ettermiddagsbønn v/ Eldbjørg Andreassen og Anders
    Kvalevåg
n Trosvandring i stillhet i områdene rundt kirken
n Stille enkelt kjærlighetsmåltid i kirken
n Kveldsmesse v/ Eldbjørg Andreassen og Anders Kvalevåg
n Kirkekaffe og delerunde (du fri til å forbli i taushet)

Her kreves ingen ting av deg! Du skal bare være - i Guds 
nærvær - i stillhet. Du inviteres til hvile og fred. Du kan ta til 
deg av bibeltekster som blir gitt og meditere over disse om 
du vil og har behov for det. Har du behov for hvile, så hvil. 
Du kan gjerne finne deg et godt sted ute i naturen hvor du 
kan sette deg ned, lene deg tilbake og slappe helt av. Eller 

strekk deg ut, for eksempel i kirkebenken. Her er ingen 
prestasjonskrav. Sov om du har behov for det! Du sover i 
tilfelle trygt, du er under Guds hånd og i hans nærvær.

Deltakerne oppfordres til å kle seg etter været og ta med 
sitteunderlag. Gode sko!
Pris: kr. 50,-

SETT AV DATOEN ALLEREDE NÅ!
n På grunn av maten har vi behov for påmelding.
n Påmelding til Avaldsnes Menighetskontor tlf.:52812060.
n Hjertelig velkommen til en stille stund i tidens og 
    hverdagens travelhet!
n Varm hilsen fra gruppen for stillhets/retreatarbeid”:
n Representanter fra Torvastad menighet: Inger Målfrid og  
    Asbjørn Hovland, Torvastad Menighet. 

Gruppen for stillhetsarbeid i Norheim, Torvastad og Avaldsnes 
informerer om - og inviterer til –
“stille kveld” eller retreat-kveld i Olavskirken på avaldsnes 
torsdag 18.september 2008  - Kl. 17.30 – 22.00.

KirKeVergens
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Vår- og sommerstell på kirkegårdene 

Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland tar seg 
en “pust i bakken” til ære for fotografen!

Skolen har fått midler til innkjøp av både 
bøker og skrivemateriell.

Google_Map
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i gLeDe Og sOrg

...notert... samlinger              om guds ord

DØPTE:

02.03. Maren Gramshaug Dahl

20.04. Jørgen Lillebotn Eide

11.05. Endre Bang Flateby

 Elisabeth Markhus

25.05. Marcus-André Mørk Offerdahl 

 Hanna Duøy Eriksen 

 (Begge Avaldsnes)

DØDE:

01.03. Majken Laurantzon (Feøy) f. 1933

27.03. Mary Østbye f. 1915

19.04. Dennis Johan Nygård Burema 

 f. 2008

21.04. Anne Marie Tjøsvoll f. 1953

23.04. Svein Vikingstad f. 1930

01.05. Mathias Skjølingstad f. 1919

03.05. Martin Øpstebø f. 1990

16.05. Leiv Hausken f. 1929

19.05. Bjarne Hervik f. 1923

gaVer:

n KOMMUNIKASJONSKURS FOR PAR PÅ HAUGALANDET, HØSTEN 2008
Kurset er en investering i parforholdet. Gode samliv kan alltid 
bli bedre! Det er et optimistisk kurs til dem som vil gjøre noe 
med samlivet. 
Nytt kurs høsten 2008: Tirsdag 28. okt kl 18.30-22; torsdag 30. 
okt kl 18.30-22 og lørdag 01. nov kl 10-16 på Avaldsnes Idretts-
senter. Kr. 600 pr. par. 
I løpet av disse samlingene blir tema som kjærlighet, forvent-

ninger, glede, moro og vennskap tatt opp, men hovedvekten vil være på kommunikasjon. 
Kurset er inspirerende og ”ufarlig”. Det blir ikke gruppearbeid, men du og partneren din 
vil få tid til å ta ”pulsen” på samlivet, og hjelp til å få det enda bedre sammen. 
Påmelding sendes i brev eller e-post til Avaldsnes menighet der du oppgir navn og 
adresse, telefonnummer og e-post: Avaldsnes menighet, Postboks 29, 4299 Avaldsnes 
eller avaldsnes@karmoykirken.no

n TELEIOSKURS
12-13. september blir det et nytt kurs med Kjell Aanensen fra Teleios.  Det finner sted i 
Kopervik U & A senter fredag 18.00-21.30 og lørdag 10.00-15.00.  Da han var i Kopervik i 
vår var tema ”Sett sunne grenser.”  Denne gang blir tema ”Fornyet sinn – forvandlet liv.”  
Det vil bli en deltakeravgift som inkluderer mat.  Interesserte kan ta kontakt med admi-
nistrasjonsleder Inger Marie Dagsland i Kopervik menighet på telefon 52 85 75 69.  

n OLAVSVANDRING
Olavsvandring 29.07.08 fra Olavskilden på Torvastad til Avaldsnes kirke. Avsluttes med 
kveldsmesse i kirken kl. 21.00

n SOMMER- OG FERIETID
Siden 2000 har vi hatt felles friluftsgudstjeneste med Avaldsnes, og i fjor begynte vi med 
felles sommergudstjenester med både Avaldsnes og Norheim.  Mange gav uttrykk for at 
de satte pris på det å komme sammen, og derfor vil vi gjerne gjenta suksessen.  Nytt av 
året er sommerkonserten med bl.a. Kvinekoret i Torvastad kirke i regi av vår organist 
Nils Einar Helland. For datoer se gudstjenestelisten.  Når det gjelder prestene vil menig-
hetsprest/daglig leder Arnfred Lunde ha ferie fra 3006 til 0308.  Sokneprest Geir Styve 
avvikler sin ferie i tidsrommet 2807 til 3108.  

n SAMARBEID MED IDRETTSLAGET OG ByGDAUTVALGET
Torvastad Idrettslag og Torvastad Bygdautvalg har inngått samarbeidsavtale med 
Kjerkebla’ til høsten som innebærer at de vil få fast spalteplass i bladet.

n Ny REDAKTØR
Etter innstilling fra redaksjonen ble Johannes Leiknes Nag (bildet) i 
april oppnevnt av menighetsrådet som ny redaktør av Kjerkeblá etter 
John Kristian Hausken.  Han overtar også som designer av bladet et-
ter Martha Breistig Woll som har vært formgiver de siste årene.  Den 
avtroppende redaktøren fikk på menighetens årsmøte i mars overle-
vert en litografi av grafikeren og billedkunstneren Geir Nymark som 
takk for innsatsen.  Vi takker også Martha som har gitt bladet en frisk 
og spennende layout og ønsker Johannes velkommen til å være med 
å videreutvikle Kjerkebla’. 

n 55 KONFIRMANTER TIL BØ
19-23.juni reiser 55 tidligere og kommende konfirmanter til Konfirmant-Action på Bø i 
Telemark.  Det er KRIK eller Kristen Idrettskontakt som inviterer til denne populære 
leiren.  Konfirmantene deltar på samlinger og møter, men får mye tid til individuelle 
aktiviteter som sandvolleyball, streetjazz, skateboard m.m.  Ettermiddagene brukes i Bø 
sommarland og deltakerne overnatter i telt på Bø camping.  Ledere blir Arnfred Lunde, 
Sonny Torvestad og Bjørn Ove Troland.  

30.03. Det Norske Misjonsselskap 3 784,50

06.04. Menighetsarbeidet  4 182,50

13.04. IKO   5 153,50

24.04. KRIK   3 705,50

27.04. Søndagsskolene i Torvastad 1 751,00

03.05. Torvastad KFUK / M 6 050,50

04.05. Torvastad KFUK / M 7 947,00

11.05. Normisjon  3 135,00

DATO DAG  STED  TID INNHOLD

15.06. søndag  Torvastad 11.00 Høymesse. Sp.Styve. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkeskyss
            Joh 8, 2-11
   Torvastad 20.00 Sommerkonsert for og med Torvastad-buer! Solosang, korsang, fløyte, gitar, 
      fiolin og piano/orgel. Vi synger somersalmer sammen
  
22.06. søndag  Torvastad 11.00 Høymesse. Sp. Styve. Dåp. Offer. Kirkeskyss.   Matt 16, 13-20

25.06. onsdag  Torvastad 08.30 Skolegudstjeneste. Sp. Styve. Bø ungdomsskole

29.06. søndag  Torvastad 11.00 Høymesse. Sp.Styve. Nattverd. Offer. – Kirkeskyss 1 Tess 4,2-9

06.07. søndag  Avaldsnes 11.00 Høymesse. Prost Gaard. Nattverd. Offer. Fellesgtj. med Torvastad og Norheim
            Matt 10, 28-31
13.07. søndag  Torvastad 11.00 Høymesse. Sp Styve. Dåp. Offer.- Kirkeskyss  Matt 7, 21-29

20.07. søndag  Torvastad 11.00 Høymesse. Sp. Styve. Nattverd – Kirkeskyss. 
      Felles gudstj. med Avaldsnes og Norheim   Luk 12, 42-48
27.07. søndag  Torvastad 11.00 Høymesse. Sp. Styve.Dåp. Offer. – Kirkeskyss  Joh 6, 66-69

29.07 tirsdag  Torvastad   Fra Olavskilden på Torvastad til Avaldsnes kirke. Avsluttes med kveldsmesse i  
      kirken kl. 21.00

03.08. søndag  Norheim  11.00 Høymesse. Sp. Clementsen.  Nattverd. Fellesgudstj. med Torvastad og Avaldsnes 
            Matt 21, 28-31
10.08. søndag  Torvastad 11.00 Høymesse. Menigh.prest Lunde. Dåp. Offer. - Kirkeskyss .  
   Feøy  16.00 Gudstjeneste Menigh.prest Lunde. Offer. Båt fra Kveitevika kl. 15.30  
            Sal 40, 2-6
24.08 søndag  Torvastad 11.00 Høymesse. Misjonssøndagen. Menigh.prest Lunde og 1 rep. fra NMS. Nattverd.
       Offer.  - Kirkeskyss    Joh 5, 1-15

31.08. søndag  Idrettsplassen 12.00 Friluftsgudstjeneste. Menigh.prest Lunde. Offer Matt 6, 19-24

07.09. søndag  Torvastad 19.30 Gudstjeneste. Sp. Styve. Nattverd. – Kirkeskyss Luk 7, 11-17

12.09. fredag  Torvastad  Samling for 4-åringene

14.09. søndag  Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. Lunde. Utdeling av 4-årsbok. Offer. – Kirkeskyss  
            Joh 8, 31-36
21.09. søndag  Grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. Sp. Styve. Nattverd.Offer  2 Mos 20, 1-8. 12-17

n ÅPEN KIRKE PÅ TORVASTAD 
KL. 16.00 – 18.00 
SISTE LØRDAG HVER MÅNED                   
Kom innom for en stille stund. Kom når du 
vil, sitt så lenge - eller kort - du vil. Tenn et 
lys, hør musikk, lytt til tekster, eller bare 
vær i stillheten og hvil deg. Vi starter den 
åpne kirken med kort keltisk kveldsbønn 
kl 16.00.

Datoene til høsten blir: 
30.august  
27.sept. –
25. oktober og 
2. november
9. november

Kom, bli med for å se om dette er
noe for DEG!

n 17. MAI 2008:
Dette året var det 
Vestlandets tur til 
å få godværet. Her 
ser vi tre blide og 
fornøyde per-
soner på trappa til 
Ungdomshuset, 
etter en vellykket 
17. mai-frokost : 
Signy Storesund, 
Bernt Østensen 
og Jan Arne 
Vågen.
Foto: Odd Bentsen



B-bladReturadresse: 
Torvastad Menighet - 4260 Torvastad

S O M M E RK O N S E RT  

TORVASTAD  KIRKE SØN.15.JUNI  KL.20.00

For og med TorvasTad-buer !

S o l o s a n g :  M a r l e n  T j ø s v o l l ,  M a r g r e t h e  R a s m u s s e n 
S a n g  o g  g i t a r :  H e l g e  P e d e r s e n ,  J o n e  F o l d ø y  G r u t l e 
K o r s a n g :  ” K v i n e k o r e t ”  -  F l ø y t e :  M a r i a n n e  L a r s e n 

G i t a r :  T h o m a s  S t o k k e  -  F i o l i n :  A n d r e a s  o g A r n f r e d  L u n d e 
P i a n o / o r g e l :  N i l s  E i n a r  H e l l a n d

V i  s y n g e r  s o m m e r s a l m e r  s a m m e n

veLKommeN TIL eN LoKaL 
musIKKoPPLeveLse  

PÅ eN sommerKveLd!
FRI ENTRé


