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Det nye lovforslaget 
Regjeringen vil ha en felles ekteskapslov for heterofile og homofile. Partner-

skapsloven vil dermed forsvinne. Forslaget vil få konsekvenser for adopsjonsloven, 

bioteknologiloven og barneloven. På samme måte som heterofile, skal lesbiske og 

homofile ektepar få adgang til å bli vurdert som adoptivforeldre. Lesbiske ektefeller 

og samboere får samme adgang til assistert befruktning som heterofile ektepar og 

samboere. Den ikke-biologisk moren i et lesbisk ekteskap vil automatisk få forel-

dreskap etter fødsel ved assistert befruktning. Forslaget åpner for at kirke- og 

trossamfunn får rett til å vie lesbiske og homofile, men dette blir ikke en plikt. 

Senterpartiet har fristilt sine representanter i saken, men Venstre og Høyre sikrer 

trolig uansett flertall for hovedlinjene i forslaget, sammen med SV og Ap.  

Kilde: Barne- og familiedepartementet og NTB 

I disse dager jobbes det poli-
tisk for å få på plass en ny lov 
som skal erstatte partner-
skapsloven for homofile, slik 
at det blir en felles ekte-
skapslov for både homofile 
og heterofile forhold. Dette 
arbeidet har skjedd så raskt, 
at mange knapt har rukket 
å komme med uttalelser, og 
det er utarbeidet veldig lite 
materiale til dette forholds-
vis omfattende lovforslaget. 
Ingen offentlige utredninger, 
konsekvensanalyser, argu-
mentsamlinger eller faglige 
konferanser. 

Sist gang ekteskapsloven ble revidert 
(1987) – jobbet et utvalg med dette i 16 år. 
Så det haster at vi sier vår mening.
Men hva er egentlig et ekteskap?
Bibelen sier: ”Gud skapte mennesket i sitt 
bild, i Guds bilde skapte han det, til mann 
og kvinne skapte han dem. Gud velsignet 
dem og sa til dem: ”Vær fruktbare og bli 
mange, fyll jorden og legg den under dere.” 
1. Mos.1,27-28 ”Derfor skal mannen forlate 
sin far og sin mor og holde seg til sin hus-

tru, og de skal være ett.” Matt.19,4-6
Ekteskapet er et Gudvillet fellesskap av to 
kjønn, mann og kvinne. Ikke bare i Bibelen 
er dette holdt frem, - men dette har også 
vært felles i alle kulturer til alle tide, og er 
den mest grunnleggende bestemmelsen i 
en definisjon av ekteskapet. En kjønnsnøy-
tral ekteskapslov vil slå en strek over dette 
og dermed gjøre en fundamental foran-
dring i forståelsen av hva et ekteskap er.
Ekteskapet mellom mann og kvinne vil 
aldri kunne erstattes av noen annen sam-
livsform. Ekteskapet er biologisk foran-
kret, og det er en naturordning som alle 
sivilisasjoner er avhengig av for å overleve. 
Å likestille et homofilt partnerskap med 
ekteskapet vil være en sosial konstruksjon 
som verken bygger på biologisk nødven-
dighet, erfaring eller forskning, men mer 
på en form for rettighets-tenkning som er 
veldig individualistisk og voksen-sentrert. 
Ingen har rett til å få barn. Verken hetero-
file eller homofile. Dette blir helt galt, - og 
det kommer til å gå ut over barna.
Studier og forskning som er gjort på dette 
har blitt sterkt kritisert fra flere hold for å 
ha grunnleggende metodesvakheter. Det 
finnes i dag ingen forskning på hvordan 
barn vil utvikle seg som adopterte inn i 
et homofilt forhold, - og å vedta en lov på 
dette nå, - blir som å spille russisk rulett 
med barns utvikling.
I Frankrike behandlet man i 2006 en slik 
lov mye grundigere, og her avviste man 
lovforslaget med hovedvekt på at barns 
rettigheter er viktigere enn voksnes ønsker 
og behov. 

Argumentasjonen for en felles ekteskapslov 
ligner dessverre mer på slagord og over-
fladisk retorikk, enn saklige argumenter og 
grundige analyser. Saken er oppsiktsvek-
kende dårlig forberedt i Norge!
Saken er blitt en symbolsak for homofiles 
rettigheter, med mulige dramtiske kon-
sekvenser for mor-far-barn forholdet som 
er en av vårt samfunns viktigste grunncel-
ler. Dersom homofile ønsker rett til å 
adoptere barn, kan dette gjøres innenfor 
rammene til dagens partnerskapslov.
Det blir hevdet at dagens ekteskapslov er 
diskriminerende mot homofile, - men disse 
forholdene er totalt forskjellige, og det er 
mer en velbegrunnet forskjellsbehandling 
enn diskriminering. En parallell: Blir mann-
lige idrettsutøvere diskriminert fordi de 
ikke får konkurrere mot kvinner? Det er en 
kjønnslig forskjell, ingen diskriminering.
Kirken har enstemmig avvist tidligere 
forslag om kjønnsnøytral ekteskapslov i 
2004 og 2005, og i dag vil 9 av 11 biskoper 
heller frasi seg vigselsretten enn å være 
med på å praktisere en slik lov som ikke 
bare strider mot Bibelens grunnleggende 
syn på ekteskapet, - men også på samfun-
nets grunncelle. Jeg mener at med en 
kjønnsnøytral ekteskapslov, - løser man opp 
en av grunnstrukturene i vårt samfunn, slik 
ekteskapet mellom mann og kvinne til alle 
tider har vært. Et barn har rett på en far og 
en mor. 
   Arnfred Lunde
Menighetsprest/ adm.leder i Torvastadmengihet

     
På grendahusgudstjenesten nå i mars fikk 
vi høre om japanernes skikk og bruk når 
det gjelder gaver. Klare regler må følges 
slik at verken giver eller mottaker taper 
ansikt.
     Heldigvis har vi litt friere tradisjoner 
for gaver her til lands. Men vi er jo likevel 
godt oppdratt. Får vi noe fra andre, vil vi 
gjerne gi noe tilbake. Vi ønsker å vise at vi 
bryr oss om hverandre. Og vi liker ikke å 
føle at vi står i gjeld til noen. Stoltheten må 
bevares, og da kan vi ikke være dårligere 
enn menneskene rundt oss. 
     Når julefreden senker seg i de tusen 
hjem, vet treet i stua knapt hvilken fot det 
skal stå på. Det holdes oppe av gaver fra 
mennesker som vil oss vel. Mennesker 
som selv har juletre hjemme, med gaver 
fra blant annet oss. Selv i jula vil vi gjerne 
”gjøre opp for oss”. 
     Vi er rett og slett vant til at alle ting kos-
ter noe. Hele samfunnet vårt er bygd opp 
slik. Vi får det vi betaler for.
Ikke rart da at det er så vanskelig å ta imot 
Guds gave til oss. Det strider jo mot hele 
vår kultur. Andre religioner virker ofte mer 

Kari Troland er ekte innflyttet 

saudabu. Hun bor på Håland 

sammen med Bjørn Ove og de 

tre jentene deres. For tiden er 

hun hjemmearbeidende. Ellers 

spiller hun piano i Shalom.

Kjønnsnøytral ekteskapslov?
I Shalom synger vi følgende refreng: 

Tenk at det er gratis, 

ja det er faktisk gratis!

Alle gode gaver Gud vil gi til oss

Tenk at det er gratis, 

ja det er faktisk gratis!

Når vi ber så vil Han høre oss!
    

logiske i så måte. Ved å følge et sett regler, 
kan du selv gjøre deg fortjent til frelsen. 
Bibelens ti bud kan lett forveksles med 
et slikt sett ”frelsesregler”. Det ville vært 
lett å forstå at veien til frelse skulle ligge i 
å holde dem. De er konkrete og utfordrer 
til et bevisst liv. Det kjennes bare rett og 
rimelig at Gud krever en slik innsats av oss 
for at vi skal bli frelst. 
     De ti bud er en god livsramme som Gud 
ønsker at vi skal leve innenfor. Men hvor 
mange av oss ville kunne holde alle budene 
– hver dag – gjennom et helt liv? Etter 
bare en ørliten stund i Edens hage forstod 
Gud at det var umulig. Menneskene han 
hadde skapt, og som han elsket så høyt, 
gikk rett i første fella og måtte ut av Guds 
nærhet. Likevel ville ikke Gud gi dem opp 
– han elsket dem for høyt til det. Han ville 
ha dem i sitt nærvær. Derfor klekket han 
ut en fantastisk – men for ham kostbar – 
frelsesplan.
     Han samlet alle synder som var gjort 
og kom til å bli gjort, av alle mennesker, til 
alle tider. Jeg tenker meg at han øste dem 
oppi en kjempesvær ryggsekk og satte 
den klar. Så lot han sin sønn Jesus bli født 
som et menneske. Han ville at Jesus skulle 
gjøre det ingen mennesker kunne klare. 
Nemlig å leve et liv helt etter Guds hjerte. 
Jesus greide det. Hans ”synderyggsekk” 
var tom. Gud fant fram den enorme sekken 
han hadde gjort klar. Alle menneskehetens 
synder helte han opp i Jesu tomme sekk. 
For en byrde! Da Jesus fullførte oppdraget 
med å dø på korset, tok han straffen for 
hele lasset. Borte vekk var alle synder. For 
alltid. Hurra!

Gratis
Dette er Guds største gave til hver enkelt 
av oss. Den er helt gratis. Ingen porto eller 
ekspedisjonsgebyr. Alle har rett til å takke 
ja. Uansett fortid. Tilbudet om fellesskap 
med Ham gjelder alle.
     Ef 2, 8 For av nåde er dere frelst, ved 
tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds 
gave.
     Så gjenstår det bare for deg og meg å 
lene oss tilbake og si ja takk! Gud ønsker 
så inderlig at vi gjør det. For hva er vel en 
gave uten mottaker? 

Om någen av disse så tror
Tør sei at min synd e for stor
Vise eg stolt te ditt liv og din død
Og kreve min plass ved ditt bord

      Sigvart Dagsland

Ble du engasjert? Besøk www.foreldrenett.no
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Både Simon Næsse og Siv Storesund er født og oppvokst 
på Torvastad. De har også til felles at de er medlemmer av 
Karmøy AP. Høsten 2007 fikk de tillit fra bygda da de ble 
valgt inn i Karmøy kommunestyre for de neste fire årene. 

- Alle ønsker en samling på Bø, sier 
Steinar Fjellhaugen, FAU-leder på 
Hauge. Ikke minst fordi korpset 
ellers bare vil være tilgjengelig 
annethvert år. Både korpset og 
Torvastad IL er samlende, og på 
Bø som nøytral bane er de trafikale 
utfordringene små.
- For ungenes del er det mange 
vennskap på tvers av skolegrensen, 
særlig på Storesund. Håper på felles 
tog i år som i fjor, sier Fjellhaugen.

- Ja, i år valgte vi altså å feire 17.mai 
på Håland skole, sier Frank Olaf 
Folkedal, FAU-leder. - Vi syntes 
det var positivt å feire sammen 
med Hauge, slik at hele bygda var 
samlet, men synes ikke Bø ung-
domsskole var den rette rammen 
rundt arrangementet. Bygdalaget 
og korpset var enige om at de ville 

prøve ett år til felles, mens Hauge 
og Håland skulle stemme på dette 
hos sine respektive FAU medlem-
mer.

Hauge skole endte på felles, mens 
hos FAU på Håland var det enstem-
mig at inntil et annet alternativ enn 
Bø er en realitet, ville festen være 
på Håland som tidligere, får vi vite.

Etter en felles start, barnetog og 
gudstjenesten, fortsetter feiringen 
for store og små, med tradisjonelle 
ingredienser: lapskaus; tombola; 
pølser og is; leker for barna, men 
hver for seg 17.mai i år.

              Roald

I kommunestyret for deg
Siv er valgt inn i hovedutvalg for tekniske 
saker og Simon er valgt inn i hovedut-
valget for skole og kultur. De er ikke 
de eneste fra Torvastad på fast plass i 
hovedutvalg. Ruth Synnøve Hausken, 
også født og oppvokst på Torvastad, er 
vara for kommunestyret og Arbeiderparti-
ets medlem i kontrollutvalget. 
Arbeidet er begynt for de folkevalgte, og 
noen saker har allerede meldt seg her på 
Torvastad. Siv og Simon har bestemt seg 
for at i løpet av denne fireårsperioden vil 
de få gjort noe med skolen på Torvastad 
og infrastrukturen for sykkel- og 
gangsti. Videre blir det også viktig å se 
på bosetningen i bygda vår, samt sikre 
jordbruk og industri. Flere saker kommer 
nok garantert, og gode løsninger på disse 
kommer ikke av seg selv, hvis en ønsker 
at både de kommunale og private skal 
fokusere på sikkerhet og gode løsninger. 
En må ha fokus på Torvastads innbyg-
geres beste i de politiske utvalgene hvis 
en skal få en god utvikling i vår del av 
kommunen. 
For å få gjort en best mulig jobb mener 
både Siv, Simon og Ruth Synnøve at det er 
viktig å   få tilbakemeldinger og ideer fra 
de som mener noe her på Torvastad. Det 
er derfor viktig at en benytter muligheten 
en har, og tar kontakt når en treffer en av 
disse folkevalgte fra Torvastad. 

17.mai på Torvastad

Samling under flagget i 
begge ender av dagen, 
men delt på midten i den 
store feiringen – 17. mai 
2008 på Torvastad for 
den som tåler 14 timer. 
Torvastadbuen var samlet 
på Bø i fjor uten den gode 
nordaveggen å samles 
bak. Barneskolene har en 
intim atmosfære begge to, 
men Bø er jo felles arena 
når barna blir ungdommer. 
Har vi andre forsamligshus 
der én 17.mai-komité kan 
skape rette festen? Idretts-
laget har arealer, men...? 
Fortsatt to småskoler i 
fremtiden, eller én sentral 
barneskole for Torvastad?

HÅLAND
A
U 
G 
E

BØ

n MENIGHETENS ÅRSMØTE 4. MAI 
samla mykje folk. Formannen Jonas 
Skaadel fortalte at soknerådet hadde hatt 
6 møte i 1957 og omtalte spesielt to saker: 
Den evangeliske aksjonen og Kyrkjebladet.
Soknepresten la fram statistikken som 
synte 59 gudstenester og 1420 nattverd-
gjester. Født: 49. Døde: 22. Konfirm.: 38.
Gustav Håstø kom med melding om 
barnearbeidet i bygda. På jamna er 250 
på søndagsskulane. Han fortalte og om 
gute- og jentelag, lilleputt, jentekor og 
gutemusikk. Arne Christiansen fortalte 
om ungdomsarbeidet som samla mykje 
ungdom. 

Stor interesse var det for informasjon om 
ny skolelov. Soknepresten og lærarane 
Kjetland og Reksten omtalte framlegget, 
og det blei samrøystes vedteke å støtta 
protesten frå biskopane.

n 17. MAI. Før samlinga i kyrkja var det 
kransenedlegging ved minnesmerket. 
Med gutemusikantane i flotte uniformer 
og fin musikk bar det etterpå nordover til 
Håland skule, der fru Areklett heldt ein 
frisk tale til borna og mannskoret song. 
Etter ein matpause tok så idrettsleikane 
til. Her fekk mange prøva seg og gjorde 
det godt. På festen om kvelden var det så 
premieutdeling, skreiv T.S.

n TORVASTAD KR. UNGDOMSLAG 
arrangerte ungdomsgudsteneste 9. feb-
ruar. Heile 15 medlemmer hadde opp-
gåver som kyrkjetenar, organist, klokkar 
og tekstlesarar. Andre yngste velkomen, 
delte ut salmebøker og to jenter song. 
Bladet spanderte bilde på framsida og ein 
fotomontasje på midtsidene med 7 bilder.

På første ungdomsgudstenesta i 1958 var 

Åge Utvik (bildet) klokkar. Han var då 
nyvald formann i Ungdomslaget.

n 11. februar var det årsmøte i Torvastad 
helselag på Ungdomshuset, meldte ref. 
Formann Ragna Dalland yngste velkom-
men og alle song ”Gå omkring i Jesu nam.

” Sjukesøster Lillian Kolaas kom med 
melding frå arbeidet sitt. Fylgjande tal 
viser at ho har hatt nok å gjera: Sprøyter 
409. Stell 973. Dødsfall 21. Våkenetter 
5. Besøk 25. Dagar 4. Fylgt pasient til 
behandling 7 gonger. Spebarnskontroll 
2 gonger. Skulevaksinasjon 1 gong. Dr. 
Serkved heldt eit interessant foredrag 
om ”Søvnløshet”. Laget har 765 medle-
mer. Styret for 1958: Ragna Dalland. 
sokneprest Areklett, Magnhild Espeset, 
Lona Nordbø, Marta Hausken, Emma 
Hausken og Knut Vikingstad. 

Kyrkjebladet 50 år etter 
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Sindre Eide starter sitt fore-
drag med sitatet av Halldis 
Moren Vesaas og løfter det 
fram som et motto for hele 
reformen, ikke minst for pres-
ter og organister. Han ser 
fram mot en spennende helg 
med korverksted og guds-
tjeneste. Menigheten får 
kjerneverdiene i gudstjene-
stereformen; fleksibilitet, in-
volvering og stedgengjørelse, 
i både teori og praksis.

Gudstjenesteutvalget har gjort et scoop 
med å hente inn Sindre Eide – han er 
tydeligvis rett mann til å introdusere 
gudstjenestereformen for Torvastad me-
nighet. De heldige førti oppmøtte i kirka 
fredagskvelden 11. april får både foredrag 
og dialog om reformen, for ikke å glemme 
musikalsk opplevelse og rykende fersk 
kirkekaffe.

gullgruver i afrika
Eide og hans kone Estrid Hessellund, 
som også deltar denne helga, har sett mye 
av den verdensvide kirke. De vil gjerne 
formidle rikdommen som ligger i dette 
fellesskapet. Vi har et felles håp i Jesus, 
i både smerte og glede. – Vi har funnet 
gullgruver i Afrika, jeg har stor respekt for 
mennesker som kan få til så mye med så 
lite, sier han engasjert, og drar de frem-
møtte med i afrikanske sanger.

Ungdommen stod for startskuddet
Gudstjenestereformen har sitt utspring i 
Ungdommens kirkemøte som var ”lei av å 
ikke høre skikkelig til”. De syntes høymes-
sen var for regel- og detaljstyrt uten involv-
ering og valgmuligheter. Reformen skal gi 
felles grunnstruktur men gi stort rom for 
variasjon, lokal tilpasning og deltakelse – 
og alle skal høre til i gudstjenesten: Barn 
og unge, voksne og gamle, innvandrere og 
innflyttede, ensomme og syke, funksjons-
hemmede og mennesker med spesielle 

behov for å nevne noen. – Alle døpte hører 
til kirken, presiserer Eide. Det er viktig at 
mennesker gjenkjenner sine liv og opp-
lever gudstjenesten som relevant.

involvering er mer enn oppgaver
For å lage en gudstjeneste for alle må man 
også involvere et mangfold av forskjellige 
mennesker. Involvering må gjøres både i 
forberedelse, gjennomføring og oppfølging 
av gudstjenesten. Et eksempel kan være 
forbønnen: Her kan en gruppe samtale 
på forhånd og utarbeide bønneemner, i 
gudstjenesten kan noen være med å lese 
bønnene, og etterpå må man samtale om 
hvordan det fungerte. På samme måte kan 
man jobbe med liturgi og salmer.

lokal grunnordning
Hver menighet skal utarbeide sin lokale 
grunnordning hvor menigheten skal 
kjenne seg igjen i strukturen. Elementer 
og maler blir utarbeidet sentralt. Fleksibili-
tet betyr ikke formløshet eller overdreven 
variasjon.
Deltakerne på foredraget påpekte at vi 
allerede er godt i gang med mange av ut-
fordringene i gudstjenestereformen her på 
Torvastad. Involvering av kor og forsanger-
grupper og grendahusgudstjenester, for å 
nevne noe. En oppstemt forsamling forlot 
kirka med forventninger til søndagens 
gudstjeneste.

STATEN oG DEN 
NoRSKE KIRKE

- I ettertid vil dette stå som 
et veiskille i vår historie. 
Dette er endringer til beste 
for samfunnet, Den norske 
kirke og øvrige tros- og 
livssynssamfunn.

Dette sier Bispemøtets preses 
Olav Skjevesland, Kirkerådets 
leder Nils-Tore Andersen og 
Kirkerådets direktør Jens-Petter 
Johnsen om den nye stortings-
meldingen til kirken.no.

Dette er noe den historiske 
avtalen innebærer:

n Statskirken forsvinner fra 
Grunnloven, men det kristne ver-
digrunnlaget (§2) og Den norske 
kirke som folkekirke 
(§16) er med.
n Avvikling av kirkelig statsråd 
og overføring av utnevnelsen av 
biskoper og proster til kirkelige 
organer (tidlingst 2012)
n Demokratiseringen av kirken 
må fortsette
n Finansieringsordningene 
videreføres, det ikke innføres 
medlems-avgift

Kommentarredaktør i Vårt Land, 
Erling Rimehaug, skriver at 
kirken får nye muligheter når den 
blir satt fri fra politisk styring. 
En stille vekst som bærer frukt i 
mange menigheter, i form av et 
dypere bønneliv, en mer levende 
liturgisk forståelse og utvikling av 
nye fellesskapsformer kan komme 
ut av skyggen. Rimehaug peker 
også på utfordringen i hvordan 
demokratiske avgjørelser fra 
folket skal kunne kombineres 
med kirkens forpliktelse på Skrift 
og bekjennelse.

       Det heiter ikkje: EG – no lenger
Heretter heiter det: VI

SINDRE 
EIDE:
Torvastadbu 
som femåring 
i prestebolig-
en etter 

krigen. Har vært landssekretær i 
Ten Sing, og senere ansatt i Kirkens 
Nødhjelp. Nå er han rådgiver i 
IKO, kirkelig pedagogisk senter og 
sentral i gudstjeneste-
reformen. Har utgitt flere bøker, 
bl.a. Syng Håp med sanger fra den 
verdensvide kirke som han har sam-
let bl.a. sammen med kona Estrid 
Hessellund under deres opphold i 
Afrika og Latinamerika.

2003: Ungdommens kirkemøte tok opp 
saken Hva slags gudstjeneste vil vi ha?
2004: Kirkerådet organiserte reformpro-
sessen, og arbeidet kom i gang gjennom 
Nemd for gudstjenesteliv som opprettet 
fem underutvalg til åpent og erfaringsba-
sert utviklingsarbeid:

n Inngang, forbønn og utgang
n Ordet (tekstlesninger og preken)
n Dåp
n Nattverd
n Salmer

Våren 2008: Samling og systematisering 
av alt materiale til behandling i 
Kirkerådet:
Høsten 2008: Høring
Våren 2009: Kirkerådsbehandling
Høsten 2009: Kirkemøtet kan ta stilling 
til de bearbeidede forslagene
2010: Nytt ressursmateriale til gudstjen-
estelivet skal være ferdig

NOEN SMAKEBITER FRA 
UTVALGENES FORSLAG:

n Syndsbekjennelsen skal forandres: 
Den er sterkt selvfordømmende, kommer 
for tidlig i gudstjenesten og formulerin-
gen ”kjenner lysten til det onde i mitt 
hjerte” er fremmedgjørende. Opprinnelig 
var ikke syndsbekjennelsen en del av 
gudstjenesten i det hele tatt. Syndserkjen-
nelse kan være et vel så godt ord som 
syndsbekjennelse.

n Utvidelse av tekstboken: Det skal bli 
tre tekstrekker og hver søndag skal ha 
en bibelfortelling. Predikanten kan velge 
hvilke(n) av søndagens tekster det skal 
prekes over. På denne måten blir flere 
av Bibelens bøker representert og man 
vil også få flere tekster med Bibelens 
kvinner.

n Ny dåpsliturgi: Innledningsordene 
vil få både takken for det skapte livet og 

dåpen i fokus. Det er også foreslått en 
egen takkebønn for barnet. Begrepet 
”lære” eller ”gi opplæring” går ut, men 
ordene i forslaget vil oppmuntre faddere 
og foreldre til å be for, være forbilder og 
vise omsorg for den døpte.

n Ny nattverdsliturgi: Brødet skal smake 
brød og bør kunne brytes. Det anbefales 
å gå bort fra å bruke oblater. I eldre 
kirker foreslås det nytt alterbord sentralt 
i kirkerommet. Dette kan plasseres 
foran trappene til koret og presten leder 
nattverden vendt mot menigheten som 
samles rundt bordet. Det presiseres at 
nattverden tilbys alle døpte med ulik 
troserfaring og livsstil.

n Ny salmebok: Svært mye av det som 
har vært med i våre to nåværende salme-
bøker, blir med videre, men mellom 350 
og 400 salmer blir nye i salmeboksam-
menheng. Det blir to bind hvorav det ene 
kan fornyes oftere.

– Dette var kjekt, det er spennende med 
mer liv i gudstjenesten, sier Solborg 
Bøgesvang. Sønnen Lukas på to og et halvt 
(bildet) virker også fornøyd, i dag fikk han 
smake på nattverdsbrødet! Stemningen 
preget menigheten og ansatte, det var 
kjekt å feire gudstjeneste sammen! Sven 
Johan Skjølingstad kjente tårene komme 
under gudstjenesten. – Dette har jeg ventet 
på i 40 år, sier han beveget til Kjerkebla.
Mye internasjonal musikk, deltakelse av 
barn og en prest som var høyt og lavt. 
Kirka var passe full av folk i alle aldre – 
også ungdom. Det var en spesiell fami-
liegudstjeneste i Torvastad kirke søndag 
13. april. Prest Sindre Eide presiserte at 
dette ikke var noen ”reformgudstjeneste”, 
men er enig i at det var mange fellestrekk. 
Familiegudstjeneste med nattverd er ikke 
vanlig i dag, begrepet familiemesse kom-

SToRSLAGEN GUDSTJENESTE
mer med gudstjenestereformen. Inngang-
sprosesjon med barn, barn som medliturg-
er i gudstjenesten, nattverd med ”vanlig” 
brød, nye liturgiske sanger, tekstlesing 
midt i kirkerommet og mange involverte i 
sang og musikk er forslag og muligheter 
som ligger i gudstjenestereformen. 
Menigheten fikk også anledning til å reise 
seg under 
salmesangen 
og sitte under 
tekstlesingen 
– enkle grep 
for å gjøre 
gudstjenesten 
mer levende.

Engasjert samtale i pausen etter

Sindre Eides foredrag

GUDSTJENE STEREFoRM I UTVIKLING
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Mange kjente og mindre kjente påske- 
salmer og -sanger ble sunget, og konk-
lusjonen fra mange etter sangkvelden var 
denne: Dette må vi gjenta! Takk til kanto-
ren vår, Nils Einar Helland, som ”drog i 
gang” denne sangkvelden!
En av salmene som ble sunget, var Jesus 
lever, graven brast. Johannes 3, 16 forteller 
med få ord hva som er Bibelens egentlige 
budskap: For så høyt har Gud elsket verden 
at han gav sin Sønn, den enbårne, for at 

hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv!

Bergensbiskopen Johan Nordahl Bruns 
påskesalme fra 1786, må vel være Salme-
bokas svar på Johannes 3,16, for med 
få ord meisler dikteren ut det sentrale 
budskapet i påskeevangeliet.

Jesus lever, graven brast! 
Han stod opp med guddoms velde. 

Trøsten står som klippen fast: At hans død 
og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden 
bever, graven brast og Jesus lever!

Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt 
er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, 
jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet, 
Jesus vant og jeg har vunnet!
     
    gma

Lørdag 29. mars arrangerte Det Norske Misjonssel-
skap sitt årlige områdetevne for Karmsund område i 
Ungdomshuset på Torvastad. Kamsund område for 
NMS omfatter kommunene Karmøy, Haugesund, 
Utsira, Sveio, Bokn, Tysvær og Vindafjord. Bibeltime-
haldar på formiddagen var soknepresten i Etne, Jens 
Olav Mæland. Misjonstime med misjonsaktuelt var ved 
mangeårig Madagaskar-misjonær og Skudesnesbu, 

Jakob Vea. På kvelden var ungdomshuset fullsatt, med 
over 200 tilstede. Da var det misjonsfest. Festtalen 
var ved Regionleder Arne Sørås. Det var mye sang og 
musikk bla ved Torvastad mannskor og “Senores” fra 
Kopervik. Ferske glimt fra kirkeinnvielser i Kamerun 
var til inspirasjon og glede. 

  Martin Ivar Arnesen, områdeleder

Sangkvelden i kirka 
2. påskedag, var en ny 
tilvekst til påskens tradisjo-
nelle arrangementer i kirka 
vår. Det var fellessang, vek-
selsang og solosang. To for-
sangergrupper, solist, flere 
musikere og en sangglad 
menighet gjorde sang-
kvelden til en fin opplevelse 
for oss som fikk være til 
stede.   

PÅSKELoVSANGSKVELD 
I ToRVASTAD KIRKE

OMRÅDESTEVNE FOR NMS PÅ TORVASTAD

Det koster å lage menighetsblad:
 
Redaksjonelt arbeid: Gratis

Trykking og design: kr 12. 000,-

Distribusjon: Gratis/porto

Totalt blir dette kr 10,- pluss evt. porto per utgave (seks nr i året)

Vi håper du vil støtte oss med en gave!

3361.14.00611

31.05.08
Gave til Kjerkebla’

Kjerkebla’
Torvastad Menighetskontor
4260 Torvastad

kjerkebla’

For TorvasTad menigheT

      Nr 1 - 2007 - ÅrgaNg 51

Det er med både glede og stolthet vi sender ut 

årets første menighetsblad, med nytt navn og ny 

lay-out! Forsidebildet er laget av Tor Olav Foss og 

han har kalt det ”Vintersolverv”. Det minner oss 

om at sola for lengst har ”snudd” og at det går mot 

lengre og lysere dager og mot en ny vår. Hvor han 

har fått inspirasjon til bildet fra, vet vi ikke, men det 

kunne gjerne vært fra stuevinduet hos Inger-Målfrid 

og Jan Asbjørn Hovland på Sæbø. Noen av oss har 

vært på ”Stille kveld på Sæbø” med god tid til stillhet 

og refleksjon, noe som gav inspirasjon til å legge 

”ut på ei ny slags reise – ei indre ferd mot brønnar 

av levande vatn”, slik Inger-Målfrid Hovland skriv i 

et dikt. Les mer på side 4.
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Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad
Tlf. 95 99 69 09/ 95 74 74 74

Ta kirkekaffen på 

Beite kafé

AS TORVASTAD
v/ John M. Osnes

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

Vi starter en ny spalte i dette nummeret av Kjerkebla’. Etter at 
mange har gledet oss med mer eller mindre morsomme historier 
i ”Å då lo eg”-spalten de siste årene, starter vi her en ny føljetong 
som vi kaller ”Kor stod fotografen?” Målet er å få folk i aktivitet og 
kanskje oppdage nye steder i den flotte bygda vår.

Kor stod fotografen?  

Første oppgave skulle være 
forholdsvis lett. Dette er et av 
de få stedene på Torvastad 
som er kjent langt utover 
bygdas grenser. Skulle noen 
trenge et ekstra hint, kan vi 
nevne at oppe i venstre hjørne 
av bildet ser vi et nytt bygg 
som må være et av de største 
i bygda.

 Nå oppfordrer vi altså 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@menighetsblad.no, ringe inn til menighetskontoret 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! 

John Kristian
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Torvastad har et av de 
rareste dilemmaer i Ten- 
Sing-verdenen. Vi har nemlig 
40 ressurssterke ungdom-
mer med et stort ønske 
om å være med i Ten Sing. 
I tillegg har vi ei bygd full av 
unge voksne med erfaring 
både fra Ten Sing og som 
ledere i barne- og ungdoms-
arbeid. Likevel står Good 
News overfor store utfor-
dringer kommende semester. 

Mange fra den eldre generasjonen trekker 
seg tilbake fra arbeidet til høsten, deri-
blandt dirigent, drama- og danseledere, 
korformann, ettåring og en tekniker. 
Det sier seg selv at dette vil etterlate et 
kunnskaps- og erfaringsvakuum i miljøet, 
da de yngre medlemmene ikke har den 
samme kompetansen. Uten nye leder-
krefter er det derfor ingen som kan ta 
ansvar i sentrale posisjonene som er helt 
essensielle for miljøets eksistens. At Good 
News går til grunne er vi alle enige om 
at vil være et stort tap for KFUK-KFUM 
og bygda generelt. Unge mister da et 
alternativt tilbud som gjør at de må gå over 
til andre miljøer, miljøer som kanskje ikke 
har samme livssyns- og verdiprofil som 
KFUK-KFUM har.

Med så store problemstillinger som koret 
står overfor, kreves det nå en felles innsats 
fra bygda for å holde dette miljøet og den 
lange tradisjonen gående. Nettopp tradi-
sjonen og  Good News sin mangeårige his-
torie gjør at vi her på Torvastad har mange 
dyktige Ten Sing-medarbeidere med erfar-
ing innenfor ulike felt. Når kompetanse går 
ut, må dette erstattes av ny kompetanse. 
Det er derfor viktig å involvere aktuelle 
personer med relevant erfaring innen disse 
feltene:
Musikalsk leder (band, arrangering osv)
Dirigent
Danseleder
Dramaleder
Tekniker
Voksenledere
Koret og menneskene rundt er fulle av 
potensiale og miljøet er bra, noe vi så sist 

Takk for nå???

øvelsesweekend. Med nye ledere som kan 
lære fra seg og vise veien videre, vil dette 
utløse evnene som ligger og venter på å 
komme fram i dagen. Med et stopp nå vil vi 
miste disse ressurspersonene og fremti-
dige lederne. 

Koret har også behov for flere voksen-
ledere, da mange av de vi har i dag gir seg 
til høsten. Når alderen på medlemmene 
nå blir lavere, i og med at våre eldste 
ressurspersoner forsvinner, faller flere av 
oppgavene på de voksne. Voksenlederne 
er essensielle med tanke på å binde miljøet 
sammen, hjelpe til i forbindelse med 

enkle ting som ro under øvelsene, skaffe 
andaktsholdere, rydding, organisering ved 
konserter, turer og annet, samt holde et 
øye med økonomien; budsjett for koråret, 
kontingent, søknader om støtte, innbetal-
ing ved turer, innkjøp av mat til kiosk og 
kvelds med mer. 

Voksenlederne må også være behjelpelige 
med åpning av øvelsene, informasjon om 
det som skjer fremover både i og utenfor 
koret (kretsarrangementer, bl.a.) samt ta 
initiativ til å danne prosjektkomiteer for 
planlegging av turer og konserter. Slike 
planleggingsmøter har korstyret i de siste 
årene tatt seg av, og det er derfor viktig at 
det er voksenledere med på disse møtene 
til å hjelpe til med planleggingen. 

Dette kan nok ved første øyekast se ut til 
å være en uoverkommelig oppgave. Med 
mange som bidrar blir det ikke uoverkom-
melig i det hele tatt! 

Vi håper at du som leser dette innlegget 
ikke tenker at dette får noen andre ta seg 
av. Hvis alle tenker det, nei da må Good 
News takke for seg.

Korstyret i Good News, april 2008

KLUBB 78
Dette er en klubb for gutter og jenter i 7. Og 8.klasse. 
Vi møtes annenhver tirsdag, vi holder til på ungdoms-
huset, og tidspunktet er 19-21.

Her bruker vi stort sett hele huset. Nede taper vi opp bane, og spiller kanonball 
eller fotball. Vi spiller også landhockey og hopper tau. Oppe spiller vi biljard 
eller diverse playstation- spill, og helt oppe på loftet kan vi skyte med luftgevær.
Istedenfor kiosksalg koser vi oss med frukt, is, pannekaker eller pizza. 
Vi er ikke bare inne: når det nå lir mot vår og finvær har vi både grilling på 
speiderplassen, og tur i holmene på plakaten. På juleavslutning i fjor var vi på 
speiderplassen hvor vi grillet pølser og  spiste varm banen m sjokolade, steikt på 
bål. I år har vi også vært å badet i Tysværtunet, og 1.april spillte vi crasy-bingo 
med masse flott gevinster, der alle vant. Da koste vi oss med pizza fra pizzabak-
eren etterpå.  Vi pleier å ha en liten andakt, da det er viktig for oss å formidle at 
Jesus er med oss og ønsker at vi skal spille på lag med ham.
Det er en flott gjeng som kommer, og på det jevne er vi ca 30 stk. 
Vi som er med: 
Margrethe Rasmussen, Tor Storesund, Marianne Kjærandsen og Janne Munthe

Hilsen Janne, på vegne av alle oss ledere 
    
   

Lørdag 7. juni kl 13-16 

Sommermarked på Ungdomshuset
I år utvides tilbudene: Aktiviteter som kassebilløp (start for-
beredelsene nå!), hesteridning, ansiktsmaling, fiskedam, saging 
i tømmer, pilkast på ballonger, laging av propellbåt i tre m.m.

Det blir flere salgsboder med
blant annet blomster, grønnsaker, hjem-
mebakst og mange flotte, kreative og spen-
nende hjemmelagede-/sydde kort/vesker/
bursdagvimpler m.m. Ellers blir tradisjonen 
tro lykkehjul, cafe, grilling, sang av Shalom 
og Scala- og ikke minst; kunstlotteri! Sett av 
ettermiddagen, ta med store og små og kom 
til ungdomshuset.

8
. m

ars
på Torvastad

Kjempefint oppmøte

Konferansier Eivor Storasund

Dans-Good news og musikklinja v/Skeisvang vgs.

        Rotifunk v/jordmor Åsa Fosen

                              Flott kakebord

 Fotoutstilling- Lykkelige hender og 
Til kvinner er vi født.v/ Jorunn MøksvoldVilde på sommermarked 2007
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I GLEDE oG SoRG

...notert...
Samlinger              om Guds ord

DØPTE:

17.02. Isak Olsen Øvrebø (Tananger)

09.03. Sina Sayed Lilleskog

16.03. Victoria Utvik Selle

 Amalie Bråstein Stanford

06.04. Adrian Nordeide Skjølingstad

 Simen Hauge

 Lucas Dahl Knutsen

DØDE:

14.02. Agnes Marie Tjøsvoll f. 1930

05.03. Harald Petter Rørbakk f. 1930

DATO DAG  STED  TID INNHOLD

03.05 lørdag  Torvastad 12.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Geir Styve og menighetsprest
       Arnfred Lunde. Offer til Torvastad KFUK / M   Joh 17,9-17

04.05. søndag  Torvastad 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Geir Styve og menighetsprest
      Arnfred Lunde. Offer til Torvastad KFUK / M           Joh 17, 9-17 
             
07.05 onsdag  Håland Bedehus 19.30 Bibeltime v/ Geir Styve
      
09.05 fredag  Torvastad 08.30 Skolegudstjenest.. Sokneprest Geir Styve. Håland skole
     10.00 Skolegudstjeneste. Sokneprest Geir Styve. Hauge og Feøy skole

11.05. 1.pinsedag Torvastad 11.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Geir Styve. Dåp. Offer til Normisjon. 
      Kirkeskyss        Joh 14, 15-21

12.05. 2.pinsedag Nordbø  18.00 Normisjon . Fellesmøte     Joh 6,44-47

17.05. Grunnlovsdag Torvastad 11.00. Familiegudstjeneste. Arnfred Lunde.  Torvastad skolekorps. Offer til NMS

18.05. 1.s.e.pinse Håland  11.00 Den Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte   Matt 28, 16-20

25.05. 2. s.e. pinse Grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. Sokneprest Geir Styve. Tema: ”Hvordan være rik?”
      Nattverd.Sang av Korus.Offer til menighetsarbeidet.  Luk 12, 13-21
   Hauge  11.00 Det norske Misjonsselskap. Fellesmøte

31.05. lørdag  Torvastad 16.-18. Åpen kirke

01.06. 3.s.e.pinse Fransahagen 11.00 Friluftsgudstjeneste. Prost Gaard og mh.prest Lunde. Samarbeid med Avaldsnes
   Hauge  19.00 Misjonssambandet. Fellesmøte    1 Kor 1, 26-31

08.06. 4.s.e.pinse Torvastad 11.00 Høymesse. Menighetsprest Arnfred Lunde. Dåp. Offer til Misjonssambandet. –      
      Kirkeskyss
   Feøy bedehus 16.00 Gudstjeneste. Menighetsprest Arnfred Lunde. Nattverd. Offer til NLM.      
      Båt fra Kveitevika kl. 15.30     Luk 15, 11-32

15.06. 5.s.e.pinse Torvastad 11.00 Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. –      
   Kirkeskyss
             Joh 8, 2-11

n TORVASTADBU MED UTSTILLING 
Elin Berg kommer fra Island, men har i mange 
år bodd på Hauske på Torvastad.  De siste 
årene har hun malt bilder med motiver både fra 
Island og Norge.  Nå i april hadde hun salgsut-
stilling sammen med en rekke andre på Galleri 
Saga i Åkra. 

n PRESISERING OG RETTELSE
Fra sist nummer vil redaksjonen presisere at Per Klavér er eneste autoriserte medlem i 
Norges Pianostemmer og  Teknikerforening mellom Stavanger og Bergen, men at pia-
nostemmeren David Wheeler i Haugesund er autorisert medlem av Pianotuners Associa-
tion i England.  Vi vil også rette opp at en av konfirmantene beklageligvis var falt ut av 
listen.  Også Knut-André Tangen Dahl skal konfirmeres i Torvastad lørdag 3.mai kl.12.00

n SLALÅMSKI OG SNOWBOARD
Første helgen i mars var omtrent halvparten av konfirmantene med skiweekend i 
Hordadalen.  Dette er et ekstratilbud som ikke er obligatorisk, men mange ville være 
med.  Guro Storesund, Ingrid Tjøstheim Storesund og Miriam Andersen stilte som ledere 
sammen med bussjåfør Bjørn Ove Troland, kirketjener, menighetsprest og sokneprest.  
Været kunne nok vært bedre, men konfirmantene koste seg både i skibakken og på sam-
lingene på Utsikten.  Kjempegøy.  

n NyTT FRA KIRKEGÅRDENE
Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland har nå montert klokke på østre kirkegård, så nå 
vil det lyde tre ganger tre slag når bårene senkes slik det er på vestre kirkegård.  Dette 
er ikke klokken som ble tatt ned fra kirken, men en mindre klokke som kommer fra 
Kopervik.  Også bårevognen som brukes for å trille bårene fra kirken til graven er nå 
nyoverhalt.  

n FLINKE KONFIRMANTER OG GLADE GIVERE
Nok en gang ble det et godt resultat på årets fasteaksjon.  På bøsseinnsamlingen 11.mars 
samlet konfirmantene og konfirmantforeldrene inn hele 34984,50 kroner.  Det gjør 
inntrykk for en konfirmant å møte så mange som bare gir fra seg pengene sine.  Og kjekt 
å vite at en har vært med å hjelpe der det virkelig trengs.  Legger vi til det som ble samlet 
inn i kirken julaften (22160,50) og palmesøndag (3197,50) er vi oppe i 60342,50 kroner 
som i sin helhet er oversendt Kirkens Nødhjelp.  Takk til alle glade givere, bøssebærere, 
sjåfører, bollebakere, tellere og andre som bidro til det gode resultatet.  

n FLERE TIL KIRKE
Vi gleder oss over at det var mer enn ti prosent flere til gudstjeneste i fjor enn året før.  
Det er en markert oppgang, og vi må helt tilbake til 1992 for å finne høyere tall.  Kanskje 
vi et stykke på vei har lykkes med å formidle menighetsrådets overordnede visjon fra 
strategiplanen: ”Her er det godt å være.”  

06.02. Global   1 526,00

10.02. Kirkens SOS  3 134,50

17.02. Misjonshøgskolen  2 427,50

24.02. Torvastad KFUK/M Grendah. 2 303,00

02.03. Menighetsfakultetet  2 936,00

05.03. Misjonsselskapet  2 470,50

09.03. Menighetsarbeidet  4 026,50

16.03. Norges KFUK / M  3 836,00

20.03. Kirkens Nødhjelp  3 197,50

23.03. Menigh.misj.prosjekt, Japan 7 170,50

30.03. Det Norske Misjonsselskap 3 784,50

06.04. Menighetsarbeidet  4 181,50

FEØY BEDEHUS:

23.03. Menigh.misj.prosjekt, Japan 1 055,50 

n REDAKSJONEN BEKLAGER
I forrige nummer kom vi i skade for å for-
midle at Per Klavér er eneste pianostemmer 
i distriktet. Dette stemmer ikke, det finnes 
enda en pianostemmer nord for Boknaf-
jorden, nemlig David Wheeler.

Jeg var på auksjon i dag… Jan Tjøstheim Hedges, Chris-
tian Jørgensen, Martin Grønningen, Kurt Aron Cheng 
Emmerhoff og Silje Amanda Sæbø 

 …blir gjerne flere med. Guro Storesund, Silje Amanda 
Sæbø, Thea Storesund, Ingrid Tjøstheim Storesund og 
Miriam Andersen 

n TÅRNET REPARERES
Mange har lagt merke til at det for tiden ar-
beides på tårnet i kirken.  Her var det en del 
råteskader som måtte utbedres før malear-
beidet kunne ta til.  Firma Didrik Heleid AS 
fra Vedavågen har oppdraget, og tømrer og 
byggmester Owe Maller en av dem som står 
for snekkerarbeidet.   Kirkegårdsarbeiderne 
har nå brukt vinteren til å male den nye spe-
sialbestilte kledningen til kirken, og firma 
G2Solution ved Torbjørn Haugen vil male 
resten av kirken så snart været tillater det.

GAVER:



Korsene er minnesmerker etter Svend 
Jørgensen Vibrandsøy og kona Aasa 
Kirstine Lillesund.  Svend kom som navnet 
sier fra Vibrandsøy der han var født i 1795 
som den nest yngste i søskenflokken på ti.  
Han livnærte seg som fisker og bonde, og 
ble i 1848 den første offentlige poståpner 
i Haugesund.  Broren Nils som var fem 
år eldre var Torvastads første ordfører.  
Svend engasjerte seg også i kommunalt 
arbeid, men han huskes nok best for sin 
innsats for misjonen.  

Sommeren 1840 besøkte den 24 år gamle 
misjonæren Hans Christian Knudsen 
fra Farsund Torvastad, og samme år ble 
Nordre Karmøens Misjonsforening stiftet.  
Det ble Torvastads første misjonsforening, 
og Svend var en av de første medlemmene.  
Hans Andreas Høstad som var person-
ellkapellan i Torvastad fra 1841-51 skrev 
at ”Foreningen stiftedes i 1840 derved at 
nogle Venner traadte sammen havende det 
christelige Øiemed, ved deres Bønner og 
Kjærlighedsgaver ved Herrens naadige 
Bistand at bidrage til de arme Hedningers 
Omvendelse og derhos arbeide for det 
christelige Livs Fremvæxt iblandt dem 
selv.”  De første årene hadde de sine 
samlinger i hjemmet til Aasa og Svend.  
De hadde et åpent og gjestfritt hjem, og i 
salen i andre etasje mot nord hadde de ofte 
samlinger der Guds ord ble forkynt.  Huset 
står der ennå.  Det ble bygget i 1795, og 
er nå kanskje det eldste bebodde huset på 
Torvastad.  

Dette skjedde i en brytningstid.  På den 
tiden var det nemlig bare prestene som 
hadde rett til å forkynne Guds ord offen-

Tre kors

tlig.  Men i 1842 ble det slutt på denne 
bestemmelsen.  Hans Nielsen Hauge 
hadde banet vei for noe nytt.  Da misjons-
vekkelsen kom i vårt område i 1840 ville 
folk være med.  De ble engasjert.  Svend 
ble selv regnet som haugianer da han 
representerte sin forening ved Misjonssel-
skapets stiftelse i 1842.  Det fortelles enda 
at han rodde til Stavanger for å være med.  
Svend forble ivrig misjonsvenn resten av 
livet.  Han sendte inn foreningens første 
årsmelding i 1850 og var med i styret fra 
1851 helt til sin død i 1879.  Han reiste på 
de fleste kretsmøtene fra 1856-75 og var 
utsending til generalforsamlingene for 
NMS i Bergen 1864 og Kristiansand 1867.  

I dag er det få som husker Aasa og Svend 
Jørgensen Vibrandsøy.  Men de to korsene 
står der fremdeles.  Kunstneren bjarne 
eldholms tegning av Torvastad kirke 
i Kyrkjebladet sitt jubileumsnummer 
ble kalt: ”Tre kors.”  To rustne jernkors 
og et på toppen av Torvastad kirke.  Det 

vitner om det budskapet de ble grepet av 
den gang og som fremdeles lever blant oss.  

    Geir Styve

Har du lagt merke til de to jernkors-
ene som står like utenfor preste-

sakristiet sør for Torvastad kirke?  
De er bortgjemte og rustne, men 

vitner like fullt om en viktig del av vår 
lokale misjonshistorie.  

Aasa Kirstine og Svend Jørgensen Vibrandsøy sitt hus på Lillesund

B-bladReturadresse: 
Torvastad Menighet - 4260 Torvastad


