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Jesus hadde mange stoppesteder på vei 
mot Golgata , og han visste hva han gikk 
til. Tre ganger underveis fortalte han 
disiplene hva han var på vei til. Det gikk 
mot lidelse og død. han var ikke nødt til 
det. Han kunne avbrutt når som helst. Han 
hadde makt nok til når som helst å kutte 
ut, men han gikk likevel. Han gjorde det 
for oss ! Han så ingen annen måte å frelse 
oss på. Derfor gikk han lidelsesveien i vårt 
sted.

”KRL- faget bryter med 
menneskerettighetene”,
hevdet menneskerettighets-
domstolen i Strasbourg i juni 
2007. Avgjørelsen var ikke 
enstemmig; 9 for og 8 imot! 
Det skulle bety at saken ikke 
var helt opplagt! Bakgrunnen 
for denne dommen var 
striden om fritaksretten 
for KRL- faget.

Striden om fritaksretten verserte for norske 
og internasjonale domstoler i ti år før dom-
men falt. Sju familier gikk til sak mot staten 
for å få fullt fritak. De tapte i byretten, lag-
mannsretten og Høyesterett. Fire av familiene 
anket videre til FNs menneskerettighetskomité 
og tre anket til menneskerettighetsdomstolen 
i Strasbourg der de altså fikk medhold.

Human – Etisk Forbund (HEF) har vært 
en ivrig pådriver i denne saken. Forbundet 
mener at innføringen av KRL – faget var det 
største livssynspolitiske tilbakeslaget i nyere 
tid. HEF mener videre at Staten innførte et fag 
med begrenset adgang til fritak uten å endre 
skolens kristne formålsparagraf og uten å en-
dre tradisjonene med å formidle majoritetens 
livssyn. (Dagbladets nettutgave, 29. juni 2007)

Fakta om KRL- faget:
•  I 1997 ble det gamle faget ”Kristendom og 
livssyn” erstattet med et nytt obligatorisk fag, 
”Kristendomskunnskap med religions- og 
livssynsorientering (KRL). Alternativ livs-
synsundervisning ble avskaffet.
•  Det nye faget skulle samle alle elever fra 
alle livssyn for å skape dialog og toleranse. 
Fritaksretten ble begrenset til deler av faget 
som kunne oppleves som utøvelse av annen 
religion; for eksempel salmesang og del-
takelse i skolegudstjenester. Det stod opp 
til foreldrene selv å finne ut hvilken del av 
undervisningen som var i strid med deres 
egen religion eller livssyn.
•  En evaluering viste at fritaksretten var 
vanskelig å praktisere. (Denne retten til fritak 
gjelder alle fag i skolen!)
•  I 2004 slo FNs menneskerettighetskomité 
fast at ordningen med delvis fritak fra faget 
stred mot menneskerettighetene
•  I 2005 vedtok Stortinget endringer i faget. 
Navnet ble nå ”Kristendoms-, religions- og 
livssynskunnskap”, og koblingen til skolens 
kristne formålsparagraf ble fjernet. Men faget 
ble fortsatt obligatorisk. Begrunnelsen for 
dette var at ”Norge i stigende grad er blitt et 
flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. Grunn-
leggende kjennskap til kristendommen, andre 

religioner og livssyn er obligatorisk kunn-
skapsstoff for alle elever.” (Sitat fra Kunn-
skapsdepartementets skriv til foresatte med 
barn i den offentlige skolen.)

I læreplanen for KRL – faget var fordelingen 
av sentralt fastsatt lærestoff på alle hovedtrinn 
om lag slik: 
55 % av timetallet til kristendommen, 25 % til 
andre religioner og livssyn og 20 % til etikk og 
filosofi. Denne fordelingen synes rimelig med 
tanke på kristendommens særstilling i norsk 
historie, kultur og samfunnsliv.

Gjeldende lov og læreplan gir ikke kristen-
dommen noen særstilling med tanke på hva 
som er sant eller gyldig. Derfor skal det 
undervises etter samme pedagogiske prin-
sipper når en arbeider med ulike religioner 
og livssyn; dvs. at faget skal behandle alle 
religioner og livssyn som likeverdige uten å 
ta stilling til hva som måtte være sant eller 
gyldig.
 
Daværende kunnskapsminister, Djupedal, sa 
etter domsavsigelsen i 2007 at ”Regjeringen 
vil vurdere om det er behov for nye endringer 
i KRL – faget. Vi tar dommen til etterretning.”
(Pressemelding) 

Nye endringer er nå på trappene. Den nye 
kunnskapsministeren, Bård Vegar Solhjell, 
sier at Regjeringen foreslår at navnet på KRL 
– faget, Kristendomskunnskap med religions- 
og livssynsorientering, endres til RLE; -
Religion, livssyn og etikk. Regjeringen fore-
slår også å endre lovbestemmelsen om faget 
og i mindre grad endre fritaksbestemmelsen. 
Han sier: ”Det viktigste er at lovbestemmelsen 
skrives om og nå legger sterk vekt på at faget 
skal presentere ulike verdensreligioner på en 
objektiv, kritisk og pluralistisk måte.” (Dags-
avisens nettutgave, 7. desember 2007)

Ett av forslagene fra Regjeringen er at den 
prosentvise fordelingen av læretiden skal 
fjernes. ”Men det vil fortsatt være slik at det 
kvantitativt brukes mer tid på kristendom enn 
på andre religioner. Det er på grunn av den 
særlige stillingen kristendommen historisk 
har i Norge”, forsetter Solhjell.

Regjeringen foreslår ikke store endringer i 
fritaksbestemmelsen. Det eneste er å pålegge 
skolene å informere elever og foreldre om 

innholdet i det nye RLE – faget, i tillegg til 
reglene for fritak.
Forslagene til endring av KRL- faget er - når 
dette skrives – ute på høring med svarfrist 
4. februar 2008. Lovforslagene skal deretter 
legges fram for Stortinget til våren og gjelde 
fra skoleåret 2008/2009 dersom de blir 
godkjent. 

Kristendomsfaget var en gang skolens 
viktigste fag. (Jfr. Katedralskolene!) Nå skal 
benevnelsen ”Kristendom” ut av norske 
læreplaner, og kristendommens plass i 
læreplanene er blitt mindre. Og argumentet 
for denne utviklingen er den samme: Norge er 
blitt flerkulturelt!
Man ser bort ifra at kristendommen fortsatt 
er landets dominerende religion med 80 - 90 % 
oppslutning i folket. Skal ikke det kunne 
komme til uttrykk i KRL- faget?
Slik det nå er ved flere skoler i Norge, kan 
noen få elever / foreldre hindre resten av elev-
ene til å delta på en skolegudstjeneste. Det 
har hendt flere steder. Er det slik vi ønsker at 
det skal bli framover: At et svært lite mindre-
tall skal dirigere et stort flertall?
Noen få foreldre gikk rettens vei og fikk 
gjennomslag for retten til fritak. La dem få 
fritak, men dette må ikke gå ut over innholdet 
i KRL- planen. Kristendommen må fortsatt ha 
en spesiell plass i våre læreplaner. 

Det var en gang et stort kor som ønsket å 
gå til innkjøp av like jakker og bukser. Da 
slapp en stadig å diskutere antrekket for hver 
opptreden. En sanger var imot, og saken ble 
lagt død.

Diskusjonen om kristendommens plass i 
norsk skole likner på denne ”uniformsaken”: 
Et stort flertall må gi etter for et lite mindre-
tall. Men bl.a. formannskapet i Hå kommune 
på Jæren har nå sagt at ”Nok er nok!” Det 
ønsker fortsatt at kristendommen skal ha en 
framtredende plass i norsk skole og vil derfor 
beholde KRL- faget og ikke ha et nytt RLE- 
fag. Også formannskapet i Karmøy kommune 
har nå gjort et liknende vedtak: ”Karmøy 
kommune vil opprettholde Opplæringslov-
ens § 2.3 og 2.4 slik de er i dag uten noen 
endringer av navnet på faget. Karmøy kom-
mune er enig med departementet at skolene 
må bli enda bedre å informere de foresatte 
om fritaksregelen i § 2-3a og om innholdet og 
arbeidsmåtene i opplæringen.” (Sak 17/08 
den 28. januar)

Er det en folkereisning på gang? 
Vi går uten tvil en 
spennende vår i møte!

 

Skolens 
KRL-fag 
i fokus!
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      på vei mot Golgata
 Stoppesteder

 

Harald Grønstøl er fra 

Torvastad. Han var 

aktiv med i Ungdoms-

laget, Unges Misjon og 

Torvastad Mannskor 

før han forlot bygda for 

å videreutdanne seg. 

Han var i mange år 

rektor ved Sviland skole i Sandnes kommune. 

Nå er han ”nyslått” pensjonist.

 

Man skulle vel tro at han hadde nok med å 
tenke på seg selv der han gikk, men vi ser 
at der hvor han stopper opp, tenker han 
mer på andre enn på seg selv. Og nå skal 
vi stoppe opp ved noen av stoppestedene. 
felles for dem er: jesus stopper opp 
der det er mennesker som trenger 
hans hjelp, og han hjelper dem!

Den første vi stopper opp ved er Malkus, 
øversteprestens tjener som Peter kutter 
øret av.  Jesus helbreder Malkus som er 
kommet for å fange og plage ham, men 
Jesus vil også frelse Malkus. Vi vet ikke 
hvordan det gikk med Malkus, men en 
sterk opplevelse må han ha hatt. Han 
hadde sin frelsesmulighet der.

Jesus bad også for dem som plagde og 
pinte ham. Han sa: - Fader, forlat dem , 
for de vet ikke hva de gjør. Hvorfor skulle 
Jesus ha noen omtanke for disse? Han var 
kommet for å frelse dem. Ja, han kom for å 
søke de som var fortapt for å frelse dem.

Også da han var naglet til korset med 
de lidelser som fulgte med der ,var han 
opptatt med å ha omsorg for andre og 
hjelpe dem. Fra korset ser han sin mor, 
Maria og disippelen Johannes. Han sier at 
nå må Johannes være sønn for Maria. han 
må nå ta seg av henne.

Til og med røveren som henger ved siden 
av Jesus, lover han plass i sitt rike. Han 
skulle vel hatt nok med sine egne plager. 
Hvorfor skulle han tenke på røveren som 
helt sikkert hadde levd et på alle måter 
mislykket liv? Jo, fordi Jesus kom til 
verden for å frelse syndere. 
Dette er mitt håp !

synderinnen fri du kjente
og til røveren deg vendte
da og meg et håp du sendte.

Harald Grønstøl
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Strategidokument

Et betimelig spørsmål, men 
de fleste blir beroliget når vi 
har slekt på stedet. Finnes 
det noen naturlig grunn for 
utenforstående å ta turen til 
bygda etter at Strykejernet 
la inn årene? Man kommer 
ikke til Torvastad uten grunn, 
helst fast grunn.

Vi var heldige å finne et hus i Vikjå, og 
etter et par års innkjøring er vi nå stolte 
torvastadbuer, minstejenta er jo til og med 
innfødt. 

På OPPDAGELSESFERD
På tross av at vi fremdeles ikke har fått 
oss golfkøller, har vi prøvd å gjøre oss 
kjent i bygda. Jeg har tråkla Bjørgene med 
barnevogn (det var utfordrende) til stien 
forsvant og vi havna på Stange. Vi har kjørt 
blindveier til endes og endt opp i gårdsrom 
eller kaianlegg. Jeg har fiska i Karmsundet 
slik bare turister gjør. Etter et par bom-
turer fant vi også veien til badeplassen 
i Klungervikjå – vi holdt virkelig på å gi 
opp ved broa til Storøy – men da var altså 
løsningen like rundt hjørnet.

MØTE MED TORVASTADBuEN
Det som har gitt meg de mest genuine 
bygdeopplevelsene er ikke naturen, men 
møte med folket. Gjerne eldre folk, type 
hannkjønn. Pensjonister med god tid, men 
med dager fulle av stadige prosjekter. 
De er nysgjerrige, men samtidig fulle av 
historier. Jeg treffer dem over hagegjerdet 
på vei til postkassa, gatelangs med hunden, 
eller på slippen mens de pusser båt og 
henger opp garn og ruser. De snakker om 
været og gamle dager, skøyer litt med 

ungene og plukker med seg nyheter til 
kona. Med barn er det lett å komme i 
kontakt med nye folk. Det er forresten mye 
barn her i bygda, det dukker stadig opp 
flere barnefamilier i nabolaget.

MENIgHETSLIVET
For oss var det naturlig å oppsøke me-
nigheten og kirka. Det er mange eldre 
som er aktive i menigheten her, ikke ulikt 
andre steder vi har bodd – men her er det 
barn også! Vi hadde visse forventninger til 
ei bygd med ungdomshus og tre bedehus. 
Likevel ble det grendahuset som begeistret 
oss: Der er det jevnlig gudstjeneste for 
små og store, godt tilrettelagt for mange 
aldersgrupper. Og søndagsskole med 
masse unger! Etter hvert har vi også blitt 
utfordret til tjeneste, det er en viktig del 
av menighetslivet som vi setter pris på. Vi 
er alle forskjellige lemmer på det samme 
legemet, det er plass og bruk for alle i 
Guds rikes arbeid!

Vi trives på Torvastad, for oss et landlig 
forsted til Haugesund. Bygda og folket har 
gitt et godt førsteinntrykk, noe å bli glad i!

INNFLYTTEREN BERETTER:

«Hvorfor flyttet dere hit?»

Ny medarbeider i Kjerkebla’:
Johannes Leiknes Nag (28)
Medielektor på Vardafjell vgs
Gift med Kristin, to små barn

Miljøfyrtårn er ikke auto-
matisert. Det er det våre 
uheldige vaner som er. Vi 
ikke setter særlig krav til vår 
seilas gjennom livets farvann. 
Torvastad menighet vil ikke 
lenger tålmodig sitte og 
vente på at livsmiljøet skal 
bli bedre av seg selv.

Derfor går menigheten med på krav som 
er pålagt i henhold til lover og forskrifter. 
Her er noen:

• Det skal informeres spesielt om arbeidet 
med Miljøfyrtårnsertifisering, og om 
menighetens engasjement for miljø og 
rettferd i alle foreninger, lag og grupper i 
menigheten (kor, konfirmanter, eldretreff, 
etc.).
• Menigheten skal ha jevnlige oppslag 
i menighetsbladet om miljøspørsmål 
(miljøtips, refleksjoner, reportasjer, etc.), 
minimum to pr år.
• Menighetens medlemmer bør opp-
fordres til å ta ansvar for miljøet i egne 
hverdagsliv. Alle i menigheten bør oppfor-
dres til å ta grønn Hverdags “Miljøsteget”. 
• Menigheten skal minst en gang i året 

samarbeide med en annen lokal aktør om 
arrangementer eller prosjekter med tema 
miljø og rettferd, f.eks. gudstjeneste, bytte-
dager, bruktmarked. 
• Det skal arrangeres minst en temaguds-
tjeneste per år knyttet til miljø og rettferd
Mange krav skal oppfylles fra listen over 
”krav til alle bransjer”: 
• Ansatte skal oppfordres til å sykle, 
gå, reise kollektivt eller kameratkjøre til 
jobb. Miljøvennlig transport til arbeid bør 
premieres. 
• Virksomheten skal vurdere bruk av tele-
fonmøter, fjernarbeid (eks. hjemmekontor) 
og evt. videokonferanser og for å redusere 
reising.
• Virksomheten skal ha gjennomført minst 
tre avfallsreduserende tiltak. Gjenbruk 
prioriteres fremfor kildesortering for 
gjenvinning
... skal eller bør Torvastad menighet for-
plikte seg til. Listene er lange og punktene 
er mange. 

Knut Bendik Christiansen, Kjetil Viking-
stad og Roald Østensjø utgjør en komite 
med ansvar for at sertifiseringsarbeidet og 
tiltakene som www.gronnhverdag.no står 
bak, skal være i fokus også i Torvastad 
menighet.

Knut Bendik var den i menighetsrådet 
som ivrig grep tak i utfordringen som skal 

punktsjekke aktiviteter og rutiner. Og det 
skal følges opp. Kobbelet av miljøvakt-
bikkjer vokser i Norge. Miljøsvinene flytter 
ut av Torvastad og miljøfyrvokterne flytter inn.

Folk skal ikke skremmes av nakne fakta 
revet ut av sin sammenheng, men gjøres 
utålmodige etter å få til forandringer. Man 
skal være trygg på at endringer i driften 
av samfunnet er til folks beste. Endringer 
i det ytre miljøet ser vi og hører om dag-
støtt. Politikk og lovpålegg skal gi oss ny 
sammenheng i hverdagen. 

Lønnsslippen speiler våre bidrag til 
miljøproblemene. Verden over tjener folk 
så forskjellig. De 225 rikeste soper visst-
nok til seg like mye som de 2,5 milliarder 
fattigste. Tre milliarder mennesker må 
avfinne seg med ikke mer enn en 10-kron-
ing dagen. 1,3 mrd. ”klarer” dagen med 
halvparten. 70 % av disse fattigste er kvin-
ner. 5 kroner er et betydelig beløp for de 
som har bare sin ene skjerv! 
Vi nordmenn er bare små desimaler i 
befolkningssammenheng, men har mye å 
stramme inn på miljømessig når vi daglig 
får forvalte mer enn en tier. Hvor mange 
graders sterkere drivhuseffekt kan vi 
begrense forandringen til… 2, eller 4? 
Jo mindre økning, jo lettere tilværelse.

   Roald

MILJØFYRTÅRNET TORVASTAD

FORSANGERE 
SØKES!
Kan du tenke deg å være 

forsanger i Torvastad kirke? 

Det innebærer å møte opp vel en halv 
time før søndagens gudstjeneste til 
forberedelse. Forsangergruppene vil 
ha som oppgave å være med og lede 
sangen i gudstjenesten, slik at den 
kan bli så god og variert som mulig. 
Tanken er at hver gruppe får ansvar 
for en søndag i måneden. 
Ta kontakt med organist Nils Einar 
Helland.
E-post: nehelland@gmail.com eller 
mobiltlf. 975 15 001.

Jeg tog min 
nystemte…
Visste du at den eneste autoriserte piano-
stemmeren mellom Bergen og Stavanger er 
Torvastadbu?  Han har valgt det velkling-
ende firmanavnet Per Klavér.  
Per Nicolaysen som han egentlig heter, 
kom fra Bergen for vel fire år siden og 
bosatte seg på Torvastad.  Nylig var 
han i kirken og stemte pianoet.  Vår nye 
organist Nils Einar Helland, som også er 
eksbergenser, bruker pianoet flittig både 
i gudstjenestesammenheng og på andre 
samlinger.  Og stemming må til.  Så nå kan 
han synge Johan Nordahl Bruns: ”Jeg tog 
mitt ny-

Per Klavér

2.påskedag på kvelden vil vi samles i Torvastad kirke og synge 
mange flotte påskesalmer og sanger sammen. Sanger som betyr 
så mye for så mange, og som uttrykker så sterkt jubelen over Jesu 
oppstandelse og nytt liv. 

En del folk har vært til fjells eller andre steder på reise i påsken, Vi håper at noen av dere også 
rekker tilbake og får med dere denne kvelden. Og selvfølgelig håper vi å se alle som har feiret 
hjemmepåske! Med på kvelden blir både unge og voksne forsangere. Vi skal synge felles, en del 
av det som vekselsang, og kanskje få med en solist eller to? Orgel og piano - og kanskje en fløyte 
eller et horn? 

Velkommen til en kveld i påskejubelens tegn 2.påskedag kl.19.00.

        Nils Einar Helland

PÅSKESANGJUBELKVELD I KIRKEN
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Vekkelse i Torvastad

Kyrkjebladet nr. 1 1958 hadde 
på forsiden et foto av kirkens skip 
og kor, tatt under en bispevisitas. 
Bildet minte ”om det vi fekk oppleva 
dei siste månadene av året 1957: 
Den fullsette kyrkja, preikestolen, 
altaret og dei som gjekk fram til 
altarringen og bøygde kne der,” sto 
det i lederartikkelen. 

Høsten 1957 ble det arrangert en møteserie, evan-
gelisk aksjon, i de fleste menigheter i bispedømmet. 
Mange møtte på møtene i Torvastad kirke, skrev 
Kristine Apeland: ”Det rådde ei merkeleg stilla. 
Guds ande arbeidde. Gjennom tale og song og 
musikk tala gud til oss.” 
Møteserien i Torvastad ga gode ringvirkninger, og 
mange ble bevisste kristne. Møtene fortsetter hver 
onsdag i kirken og på husmøter rundt i bygda, leser 
vi i februarnummeret. 
Siste møte med forkynneren Jens Rognsvåg, 
ungdomssekretær i Vestlandske Indremisjon, var 2. 
februar. Det var tre måneder etter første møte. 
Nedskriveren husker disse møtene godt. Rognsvåg 
bodde i prestegarden, og kaffistunder om ettermid-
dagene var festlige, ikke minst når Rognsvåg siterte 
dikt av Wildenvey – utenat! 
Hans forkynnelse var grundig og utfordrende, full 
av omsorg. ”Til kvar heim i Torvastad menighet” 
sendte han en avskjedshilsen i februar. Jesus var 
sentrum: ”Så enkelt er det. Frelsa, freden, forlating, 
forvissning, alt, det er Jesus.”

ÅRETS KONFiRMANTER

De siste tolv årene har det vært 
konfirmasjon på Torvastad den 
første søndagen i mai.  Slik blir det 
også i år.  De siste tre årene har 
imidlertid også lørdagen blitt tatt i 
bruk.  Her har det vært en økning 
fra år til år.  årets konfirmanter 
fordeler seg med 20 på lørdag 
og 26 på søndag.  Her kommer 
navnene: 

Lørdag 3. mai kl. 12.00:

Amdal, Marianne Osnes

Brekke, Solveig Dahl 

Emmerhoff, Kurt Aron Cheng

Grutle, Eivind Foldøy

Hedges, Jan Tjøstheim

Holgersen, Siren Helgevold

Jørgensen, Christian

Karlsen, Anette Danielsen

Midtun, Katrine Helgeland

Pedersen, Lone Beate

Ragnvaldjord, Stian Holberg

Stensland, Sindre

Storesund, Magnus Lorentz

Storesund, Torleif Tjøstheim

Tindeland, May Lisbeth

Vestre, Jarle

Vik, Ole Birger

Vågen, Amalie

Østhus, Kjetil André

Søndag 4. mai kl. 11.00:

Bentsen, Anna

Berg, Helga Katrin

Grønningen, Martin 

Hegerland, Glenn

Leifsen, Joakim Vikshåland

Lothe, Christina Victoria Selsaas

Mortveit, William N. 

Pettersen, iselin

Rasmussen, Malin Grønnevik

Sandhåland, Marita Øritsland

Stava, Maria

Stokke, Thomas

Storesund, Thea

Styve, Are

Sæbø, Victoria

Sæbø, Silje Amanda

Thorsen, Silje Karense

Tjøsvol, Andrea

Totland, Anders Aase

Vikingstad , Olav Areklett

Vikse, Evelin Torgersen

Vikshåland, Karen Marie

Vikshåland, Thea Cecilie

Vøyum, irene

Vågen, Magnus

Aasbøe, Hege

Gudstjeneste for alle

sindre eide er rådgiver i Institutt for kristen 
oppseding, og har gudstjenestereformen som 
spesialoppgave.

Tidligere har han vært ungdomsprest, 
sokneprest, landssekretær i Ten Sing og ansatt 
i Kirkens Nødhjelp. Han har utgitt flere bøker, 
bl.a. med sanger fra Sør-Amerika.

Sindre Eide til Torvastad i april:

Fredag 11.april kl.19.30 
inviterer Torvastad menighet alle 
interesserte til et spennende fore-
drag med tittelen: ”Gudstjenesten 
som menighetens felles handling.” 
Sindre Eide fra iKO vil da bevisst-
gjøre på gudstjenestereformen 
som skal innføres i hele vår kirke i 
2010. 

Hvordan kan menighetene allerede nå forberede seg? 
Stikkord i foredraget er fleksibilitet, involvering og 
lokal forankring. Sett av kvelden!

Lørdag 12.april 
tar han oss med på korverksted for store og små 
fra kl.10.00 - 15.30.  Det blir innslag fra verkstedet 
på søndagens gudstjeneste.  Alle samlinger blir i 
kirken.  

Info og påmelding til begge 
seminarene:
Torvastad menighetskontor: Tlf. 52 81 20 30

Når det gjelder korverkstedet vil vi gjerne ha 
påmelding til Torvastad menighetskontor 
senest 8.april.  

Kyrkjebladet 50 år etter 

 ved Ingmar Areklett

Sammen med referatet fra årsmøtet 1958 til Ungdomslaget (Torvastad KFUK-KFUM) fulgte et 
bilde av det nystartede Ungdomskoret. Arne Christiansen var leder. Pianist var Ingunn Hamre. 
Deltakerne var i 1. rekke: Kirsten Håstø (Danielsen), Kari Knutsen (Aronsen), Eli Kvalavåg, Kari 
Hausken (Sævereide), Bjørg Kristiansen (Dybdahl Holthe). Norma Nilsen (Berntsen). 2. rekke: 
Kjellfryd Kristiansen (Larsen), Kjellaug Espeset (Areklett), Harriet Haaland (Mannes), Aud Økland 
(Hausken), Ingunn Hamre. 3. rekke: Gunnar Areklett, Kristian Torvestad, Harald Grønstøl, Marie 
Viken (Yrke),  Magnar Hausken, Ingmar Areklett.

Valg
83 stemte ved valget av nytt menighetsråd. Valgt var Arne Christiansen, Tjerand 
Milje, Thomas Stange, Jonas Skaadel, Gustav Håstø, Jonas Rasmussen. 

Olav Stange vart attvald som formann i Torvastad mannskor. Gustav Håstø 
skrivar. Karl Tjøstheim, kasserar. Dessutan er Svein Hauge og dirigenten Bjarne 
Blom Kalstø med i styret.

Torvastad friv. menighetspleie har hatt møte og valgt skomaker Osmund Vågen 
til formann.

I ungdomslaget gikk formannen Arne Christiansen og Norma Nilsen ut av sty-
ret. Åge Utvik ble ny formann. I styret var også gjertrud Hausken, nestformann, 
Astrid Alfsvåg, kasserer, og Kjellaug Espeset, Magne Vikingstad og Jakob 
Hausken.

1958
Hilsen fra biskopen
Biskop Karl Marthinussen kom med hilsen i 
marsnummeret. Han gratulerte med det nystartede 
menighetsbladet, et ”redskap for gud i hans arbeid 
innen menigheten, (som skal) kalle til omvendelse 
og tro og øke følelsen av fellesskap.”
Marthinussen uttrykte stor glede over vekkelsen. 
”Intet kan gjøre en mer glad enn det å høre at nye 
mennesker er ”lagt til menigheten” fordi de ”lot seg 
frelse”. gud velsigne hver enkelt av dere som er 
kommet med og er begynt på veien.” 
Han ga gode råd om å holde sammen i kirke og 
bedehus. ”Og leser noen disse linjer som vet med 
seg selv at det ennå ikke er blitt alvor for deg med 
ditt forhold til Gud, så ber jeg deg varmt at du ikke 
lenger utsetter din frelses sak.”
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Åsmund Våge

MENIGHETENS 
STRATEGIpLAN
Torvastad menighetsråd har nylig 
utarbeidet en strategi for det videre 
arbeid i menigheten.  

Det har vært et mål å formulere en kortfattet og oversik-
tlig plan.  Mange har vært involvert i prosessen under-
veis, og arbeidet har vært ledet av menighetsrådets leder 
Kjellaug Areklett, dets nestleder Ole Steffen Thorsen (til 
venstre) og sokneprest Geir Styve (til høyre). På siste 
side kan du se planen i sin helhet.

 

En trailersjåfør på vei over Hardangervidda med dyrebar last, 5 pingviner, kom 
opp i en vanskelig situasjon da to av dekkene punkterte. Fortvilet stoppet han 
en velvillig bergenser og spurte: “Kan du ta med disse pingvinene til akvariet i 
Bergen?” “selvfølgelig, eg skal gjøre det!” svarte bergenseren og dro avgårde 
med fullstappet bil.  Neste morgen var traileren fikset, og ved middagstid var 
den framme i Bergen. Trailersjåføren tok seg en spasertur på torvallmenningen, 
og ved fisketorget oppdaget han til sin forskrekkelse redningsmannen fra dagen 
før, med 5 pingviner etter seg i band!
“Men i all verden, lovet ikke du å ta dem meg til akvariet?!” “jo”, svarte 
bergenseren begeistret. “Der har vi vært og no er vi på vei til Fløyen!” Solveig Myge

Kirkens SOS i Rogaland        
 trenger frivillige til telefonvakter 

til vaktrom Haugalandet!                                                  
   
iNNFØRiNGSKURS STARTER torsdag 3.april -08
Kurset består av 40 timer pluss 4 praksisvakter.
innføringskurset går på torsdagskvelder 18.30-21.30 
Vi trenger vanlige mennesker som er villig til å være tilstede og lytte til 
andres liv og livssmerte. Alle medarbeidere får veiledning. 

KVALiFiKASJONER:    Evne til å lytte, minimum 20 år, kristent livssyn.
Vi TiLByR:    Velorganisert tjeneste, veiledning, utviklende fellesskap.

Ta kontakt med oss for mer informasjon:      www.kirkens-sos.no
tlf.:  51 88 45 15 / 971 70 995 eller epost: rogaland@kirkens-sos.no 

Tjenesten ved Kirkens SOS gir muligheter 
til å utvikle kommunikasjonsferdigheter!  

MENiGHETENS ÅRSMØTE
Søndag 9.mars har Torvastad -
menighet årsmøte på ungdomshuset umiddelbart etter gudstjenesten.  Det er ikke valg, 
men årsmelding og regnskap blir lagt frem og kommentert.  Det blir anledning til å stille 
spørsmål og det blir mulig å kjøpe en god middag for hele familien for en rimelig penge.

SMART-HAndel AS - SMART MARine AS

BØ veST 4262 AvAldSneS
Tlf. 52 81 81 61








Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad
Tlf. 95 99 69 09/ 95 74 74 74

  Vestheimvegen 33
  4250 Kopervik
Tlf. 52 84 50 90
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I GLEDE OG SORG

...notert...
Samlinger              om Guds ord

DØPTE:

03.02. Anna Katrine Vikshåland

 Victoria Ness Johansen

 Alexandra Kristine Nilsen

 Mariell Vikshåland Bergkvist

02.03. Maren Dahl Gramshaug

DØDE:

19.10. Jenny Carlsson (urnenedsettelse)

01.12. Olaug Haaland f. 1929

24.12. ida Kristine Hausken f. 1920

30.12. Margit Kristine Tvedte f. 1915

31.12. Askel Bratteteig f. 1925

05.01. Sigrid Knutsen f. 1920

11.01. inger Johanne Vikshåland f. 1928

16.01. ingeborg Sofie Blom Kalstø f. 1913

04.02. Benny Karine Knutsen f. 1918

             Hanna Mathilde Bendiksen f. 1921

GAVER:

02.12. Torvastad KFUK / M 5 427,00

09.12. institutt for sjelesorg 2 091,50 

16.12. Menighetsfakultetet  3 458,00

             Kirkestue (julekonserten) 6 906,50

24.12. Kirkens Nødhjelp                22 160,50 

 

25.12. Sjømannsmisjonen               10 077,00

01.01. Menigh. misj.prosjekt, Japan 3 882,50

06.01. Torvastad KFUK / M 3 760,00

13.01. Menigh. fellestj. (Bis.rådet) 2 451,00

20.01. Det Norske Bibelselskap 5 035,50

27.01. Menighetsarbeidet  2 260,00

03.02. Menighetsarbeidet  4 560,50

FEØy BEDEHUS:

26.12. Sjømannsmisjonen  1 759,00 

ÅRSiNNSAMLiNG, ByGDAS TRE BEDEHUS:

Det Norske Misonsselskap    27.176,-

Norsk Luthersk Misjonssamband   20. 152,-

Den indre Sjømannsmisjon  20. 410,-

Normisjon   14. 130,-

Muslimmisjonen      4.700,-

DATO DAg  STED  TID INNHOLD

09.03. Maria bud.dag Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. Menighetsprest Arnfred Lunde. Offer til 
      menighetsarbeidet, - Kirkeskyss. Etter gudstjenesten: 
      årsmøte med kirkemiddag for alle på ungdomshuset
   Håland  19.00 Avslutning offeruke Misjonsselskapet. Fellesmøte
16.03. Palmesøndag Torvastad 11.00 Høymesse. Menighetsprest Arnfred Lunde. Dåp. Offer til Norges KFUK/M. 
      Kirkeskyss
     18.30 Ungdomsgudstjeneste. Menighetsprest Arnfred Lunde
   Håland  19.00 Misjonssambandet. Fellesmøte
20.03. Skjærtorsdag Torvastad 11.00 gudstjeneste. Prest Anders Kvalevåg. Nattverd. Offer til Kirkens Nødhjelp. 
      Kirkeskyss
21.03. Langfredag Torvastad 19.30 gudstjeneste. Sokneprest geir Styve. – Kirkeskyss
23.03. 1.påskedag Torvastad 11.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest geir Styve. Dåp. Offer til menighetens 
      misjonsprosjekt i Japan. - Kirkeskyss          
   Feøy  16.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest geir Styve. Offer til menighetens 
      misjonsprosjekt i Japan. - Båt fra Kveitevika kl. 15.30.
24.03. 2. påskedag Torvastad 19.00 Sangkveld
29.03. lørdag  Torvastad 16.–18. Åpen kirke 
   ung.huset  Områdesamling for Misjonsselskapet på Torvastad. Se annonse
30.03. 1.s.e. påske grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste (Barnas misjonsdag). Sokneprest geir Styve og regionsleder 
      Arne Sørås, NMS. Offer til NMS. – Kirkeskyss
06.04. 2. s.e. påske Torvastad 11.00 Høymesse. Menighetsprest Arnfred Lunde. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. 
      Kirkeskyss
   Hauge  19.00 Den indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte
12.04. lørdag  Ung.huset 10.00 gudstjenesteverksted
13.04. 3. s.e. påske Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. Sokneprest geir Styve og Sindre Eide. Nattverd. Offer til IKO. 
      Kirkeskyss
   Nordbø  18.00 Kristen Muslimmisjon. Fellesmøte
16.04 onsdag  Håland   19.30 Arnfred Lunde
20.04. 4. s.e. påske Torvastad 11.00 Høymesse. Sokneprest geir Styve. Dåp. Offer til Kirkens Bymisjon, Haugesund. 
      Kirkeskyss
   Hauge  19.00 Normisjon. Fellesmøte
24.04. torsdag  Torvastad 19.30 Samtalegudstjeneste. Menighetsprest Arnfred Lunde. Offer til KRIK.- Kirkeskyss
26.04. lørdag  Torvastad 16.–18. Åpen kirke
27.04. 5.s.e.påske grendahuset 16.00 Menighetsprest Arnfred Lunde. Offer til Søndagsskolene i Torvastad
27.04.   Håland  11.00 Misjonssambandet. Fellesmøte
01.05. Kr.him.f.dag Torvastad 11.00 Høymesse. Sokneprest geir Styve. Nattverd. Offer til Kristen Muslimmisjon. 
      Kirkeskyss
03.05. lørdag  Torvastad 12.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest geir Styve og menighetsprest 
      Arnfred Lunde. Offer til Torvastad KFUK / M.
04.05. 6.s.e.påske Torvastad 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest geir Styve og menighetsprest 
      Arnfred Lunde. Offer til Torvastad KFUK/M
07.05 onsdag  Håland   19.30 geir Styve
 

n STUDIETUR TIL EgyPT
I januar var sokneprest geir Styve og vel halvparten av prestene i Stavanger 
bispedømme på studietur til Egypt.  Emnene var både faraonisk religion og islam, 
men hovedvekten var lagt på landets kirker og kristne organisasjoner.  Vi besøkte 
både den koptiske, den anglikanske og den evangeliske kirken samt det evange-
lisk teologiske seminaret i Kairo, bibelselskapet og TV-stasjonen Sat-7.  Det var -
imponerende å se pyramidene, sfinksen 
og alle de andre turistattraksjonene, 
men det var i grunnen kirkelederne 
som gjorde sterkest inntrykk.  Møtet 
med pave Shenouda, biskop Thomas, 
fader Simon, munken Nikodemus og 
mange andre.  Vi fikk se at det ikke 
bare er lett å være kristen i et land der 
ca. nitti prosent er muslimer.  Offisielt 
har myndighetene en positiv holdning 
til den kristne minoritetsbefolkningen, men de møter mange vanskeligheter i 
hverdagen.  ”Vi blir ikke forfulgt, men vi blir diskriminert,” som en av dem sa.  

n FASTEAKSJONEN
Tirsdag 11.mars går den årvisse fasteaksjonen av stabelen.  Vi oppfordrer til å ta 
godt imot konfirmantene som denne ettermiddagen vil banke på dørene i 
Torvastad og be om en gave til Kirkens Nødhjelp.  Foreldre stiller som sjåfører og 
diakoniutvalget tar godt imot dem når de kommer tilbake.  Tema for årets aksjon 
er fra drøm til virkelighet.  Det handler om å ta drømmene tilbake - enten det er 
drømmen om skolegang, drømmen om å ikke være redd eller drømmen om å 
kunne leve i et fritt land.  

n TAKK TIL JOHN KRISTIAN
John Kristian Hauskens gikk i siste nummer av Kjerkebla’ av som redaktør.  Han 
ble med i redaksjonen i 1996, men allerede året etter fikk han redaktøransvar.  
John Kristian har i disse årene vært en ypperlig redaktør.  Hans gode ledelse av 
redaksjonsmøtene og teft for de gode sakene har mange visst å sette pris på.  Han 
har også vært en meget ryddig og pålitelig koordinator for kjøreplaner og stoff 
til bladet.  Når han i tillegg selv har vært en produktiv skribent med en god penn 
har han på mange måter vært drømmeredaktøren.  I løpet av det siste året var han 
også pådriver for bladets navneendring og å gi bladet en ny grafisk utforming.  Så 
på vegne av menighetsråd, redaksjon og alle leserne av Kjerkebla´ vil vi takke for 
kjempeinnsats gjennom over elleve år.  Ny redaktør er foreløpig ikke helt klar, 
men vi gleder oss over å ha fått inn både dyktige folk som Gunnar Areklett og 
Johannes Leiknes Nag i redaksjonen.  

n ANMELDELSE AV MENIgHETSBLAD
 Vi har sakset en annmeldelse vi fant av Kjerkebla’ på: http://kirkenorge.no/in-
dex.cfm?id=159243    Menighetsblad for Torvastad menighet: 
Adresse: mangler (kun epost oppgitt)
Antall sider: 12 (A4 - 2 sider i farger) - Layout:  spenstig og god
Vurdering:  Et godt menighetsblad med en “luftig” og god layout. Bladet har god 
kontaktinformasjon, og god informasjon om aktiviteter og gudstjenester.
Spennende og velskrevne reportasjer er også positivt. Bladet trenger noen flere 
sider før det når helt opp. Men absolutt et godt menighetsblad. 
Terningkast: 4/5 - Vi vurderte nr. 4 /07.

n ÅRSMØTE TORVASTAD KFUK/KFUM
På årsmøte på ungdomshuset onsdag 27.februar ble følgende valgt inn i hoved-
styret: Bjørn Pedersen, (leder) Ragnhild Galtung, Stine Marie Skjølingstad, Signy 
Storesund, Ingvild Lunde og Åge Roald Hausken. (vara) May Britt Vikingstad og 
Trygve utvik fortsatte og Simon Næsse, Anne Gro Christiansen, Karen Viking-
stad og Jone Grutle gikk ut.  Les mer på ungdomshuset.org 
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Diakoni

VISJON 
• Møte folk i alle livssituasjoner og gi 
   oppfølging og trøst.

MåL
• Være inkluderende, lindre nød og 
   fattigdom og verne om skaperverket.

MIDLER
• Styrke besøkstjenesten
• gi tilbud om samtalegrupper for 
    mennesker i sorg og krise
• Følge opp stillhetsarbeid – retreattilbud
• Opprette miljøfyrtårn
• gjennomføre fasteaksjonen
• Arbeide for fysisk tilgjengelighet for alle  
    på menighetssamlinger
• Arbeide for en diakonal stilling

Gudstjenesteliv

VISJON 
• Synliggjøre det store menighetsfelles-
   skapet i gudstjenesten, utløse Kristus--
   glede, styrke troslivet og utruste til 
   tjeneste.

MåL
• Arbeide for et allsidig gudstjenesteliv der
   alle aldersgrupper blir nådd med ord og 
   sakramenter. 

MIDLER
• Stimulere til økt gudstjenestedeltakelse 
• Ta imot utfordringer og ressurser i 
    forbindelse med liturgireformen
• Bruke sang- og musikk liturgisk og
    tematisk
• Ta i bruk ulike kulturelle uttrykk
• Ha en bred deltakelse av frivillige i guds-    
    tjenestearbeidet
• Involvere barn og unge i forberedelse  
    og gjennomføring i familie-, ungdoms- 
    og andre gudstjenester
• gi god informasjon om alle menighetens  
   samlinger

Trosopplæring

VISJON 
• Utfordre alle til et liv i tro og tjeneste

MåL
• Legge til rette for en trosopplæring til  
    modning og vekst

MIDLER
• Formidle en inkluderende forkynnelse   
    som favner alle
• Styrke tilbudet til 4, 6 og 10 åringene
• Styrke samarbeidet med skole og 
    barnehage
• Stimulere og støtte barne- og 
   ungdomsarbeidet
• Knytte konfirmantene til gudstjenesteliv 
   og stimulere de til deltaking i det lokale   
   ungdomsarbeid. Inkludere og utfordre 
   konfirmantforeldrene
• Styrke fellesskapet i større og mindre 
   fora, for eksempel bibel- og samtale-
   grupper
• gjennomføre ledertrening og kurs-
   virksomhet
• Ivareta alle medarbeiderne
• Fokusere på misjon, blant annet ved  
   misjonsavtale med NMS knyttet til Japan.

Torvastad menighet
vil være en aktiv og synlig 
menighet som gir tilhørighet,
engasjerer og utfordrer.

Fra Krosshaugkrossen. Foto J.K. Hausken

Torvastad menighets strategiplan:

“Her er det godt å være”
OVERORDNET VISJON


