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Om å fly på ørnevinger 

(Jes 40, 29-31)

I vinter hoppet ei jente for første gang 200 meter på
ski. Straks kom det forslag om å la jentene delta på
like fot med guttene i denne sporten. For slik er det
nå blitt i hopping at den hopper lengst og best som
flyr mer enn hopper! 
I store bakker ser det ut til å være en fordel heller å
være liten enn stor, og det som teller er å gjøre hop-
pet teknisk riktig heller enn å bruke kraft og spenst.

Ørnen høyt der oppe kan sveve i timevis uten å slå et
vingeslag. Derfor ble den i Bibelen et bilde på den
som får styrke av Gud: i og med den kraften kan
avmektige og svake "løpe uten å bli utmattet, gå
uten å bli trette." Gud har lovet sine "å bli båret på
ørnevinger", livet ut! (Jes. 46, 4)

Som kristne likner vi på skihopperen som nettopp
når han vil gjøre det beste, da ikke får det til. Vi er
som en ørn som bruker vingene av all kraft for å
komme opp. Så trenger også vi å lære og gjøre det
"teknisk riktig", slik de norske hopperne denne vin-
teren synes å ha lært, endelig, å "fly" på sine ski.

Hva kan vi lære av skihoppere som "flyr", ja ørnen
som flyr? Hva er det "å bre ut vingene"? Gud har jo
gitt oss vinger! Hva sier bildet av de utbredte ørne-
vingene til oss?

1. Glem dette med at en må være selv sterk og flink!
Ta gjerne som utgangspunkt og ståsted i starten og
videre også at en er svak og hjelpeløs i dette!
2. Bre ut "vingene". Det er å bruke Guds ord, høre,
lese om Jesus. Evangeliet om Guds nåde som er ny
for hver dag. Sola varmer opp bakken og lufta over
den, og lufta stiger så til værs. Den er det som løfter
og bærer ørnen. Husker du "Han er den rette glede-
sol som lyser fra Guds nådestol!".
3. Bre ut bønnens vinger daglig,  ja stadig (uavlatelig
sier Guds ord!) Husk at det er to vinger: Å be og å
takke: "Si alltid Gud og Faderen takk for alle ting i
vår Herres Jesu navn!" (Ef. 5,20)

I skibakker svikter av og til den løftende, bærene luf-
ten. I Guds rike svikter aldri "det enda som bär: Guds
Nåd, Guds grensløsa Nåd!" – For oss som falt ned på

kulen (og kanskje endog falt i unnarennet deretter!)
sier Ordet: "Hvor synden er stor er NÅDEN enda stør-
re!" (Rom 5,20)

Så fly, fly du fugl! Og tro: "Å tro det er å slippe sin
egen herlighet og fly (!) til Nådens klippe, til Jesu
kjærlighet!"

Per Myrstad

Ill.: Astrid Hausken
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Ja, det er gått et år allerede siden
det nye menighetsrådet tok fatt.
Det er utrolig så fort tiden går,
men det er og alvorlig. Hva har vi
gjort for å legge forholdene bedre
tilrette i menigheten?
Arbeidet er vel helst slikt som ikke
vises, men det har vært viderefø-
ring av alt arbeid som er i gang.
Nye folk til komitéer og utvalg er
forespurt og mange har svart ja,
det er vi glade for. Alpha-kurs er jo
noe menigheten har satset på
videre, og det er igang kurs både
for voksne og ungdom. Ellers har
jo høringen av kirkerådets
kirke/stat-utvalg tatt en del tid å
komme gjennom. Høringen het:
"Samme kirke – ny ordning".

Torvastad menighet, 
hvem er det?
Vi er mange som ofte går i kirken,
på ungdomshus og bedehus, som
er aktive i lag og foreninger.
Samler vi alle på en gang er det en
stor flokk. Er det vi som er
Torvastad menighet? Ofte tror jeg
vi tenker i de baner. Men
Torvastad menighet er så mange
flere.

Jeg skulle ønske at alle som bor i
Torvastad, og som er medlemmer i
statskirken skulle føle at de hørte
til i menigheten vår. De gjør jo
det, men jeg er reddd mange føler
seg på sidelinjen. Hva gjør vi med
det?

Ved viktige begivenheter i livet
som dåp, konfirmasjon og gravfer-
der er det naturlig å ta kontakt
med prest og menighet. Men det
er så mye mer å hente for alle. 
Hva er hensikten med kirken? Det

er jo et sted
hvor vi kan få
møte Gud på en
spesiell måte.
Han vil så gjer-
ne gi oss av sin
kjærlighet, men
vi har ofte ikke
tid til å stoppe
opp. Det gjelder vel oss alle til sine
tider, også vi som har tatt imot
Jesus.
Jeg har lyst å utfordre deg som
ikke går så ofte til gudstjeneste,
ungdomshus eller bedehus: prøv
om det ikke av og til kan bli tid til
et besøk på noe av det som arran-
geres i menigheten. Du hører jo
til, og jeg vet at Gud gjerne vil gi
deg noe av sin kjærlighet. Men
misforstå ikke, Guds kjærlighet er
ikke avhengig av sted, den kan du
få del i der hvor du er. Men felles-
skapet med andre er verdifullt og
godt.

Så har jeg en utfordring også til
deg som ofte kommer på våre
samlinger, herunder meg selv,
tenk om vi var flinkere til å be
andre med oss. Det er kanskje bare
et spørsmål noen venter på. La oss
være frimodige, ikke se på oss selv
og hvordan vi synes vi får til arbei-
det, men tenke på hvem vi arbei-
der for. Gud er allmektig, han er
med, og vil oss alle bare godt.

Til slutt enda en oppfordring til
deg som ber. Be for prestene våre,
de andre ansatte, for menighetsrå-
det og hele menigheten. Be om
Guds velsignelse over arbeidet.

Gerd Vikingstad

Et år med nytt
menighetsråd!
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"…gjev eg var i eit varmare land"
– men når vårsola blinkar i – ja, i
glasrutene i torvastadbuens hus
igjen – då får me ny hug. Uff, ja,
denne vinteren var så visst annleis
når det dreier seg om husvarme.
På privaten merka me at kilowat-
tane fauk, og drog med seg ein
del ekstra kroner ut av kontoen.
Då er det best å legga dei grå i
blaut. Tankar og idear frå priva-
ten kan godt nyttast i lag og
foreiningar, og det ein tenker ut i
fellesskap, kan vera godt å ta
med seg heim igjen. "Kirken den
er et gammelt hus", ungdomshu-
set noko yngre. Idrettshuset er
ikkje heilt nytt heller, mens gren-
dahus og helselagshus er nesten
nye. Ny teknologi kan likevel put-
tast inn, og nye vanar kan takast i
bruk av dei mange som heile året
går inn og ut av dørene i torva-
stadbygdas mange felleslokal. Er
tida òg inne for at fleire typar
"grendahus" bør koma inn under
ei støtteordning? Kva blir gjort i
felleshusa våre slik straumsitua-
sjonen er for tida, og kva
endringar kjem ein der til å sjå på
lengre sikt? Kyrkjebladet spør
folk i styre og stell rundt i bygda.

Anne Marie Bentsen i Helselaget
kjem med eit sukk og ei lita kla-
ge, på vegne av dei mange som
driv dugnad. – Nå blir det hardare
for oss, seier ho. – Me må jo ha
ein lunk i huset! Me skrur ned,
men med den faste bruken me
har av huset og utleige gjennom
heile året, så går det jo ikkje an å
gå og frysa med kleda på når me
skal kosa oss. Utanfor døra har
me skrudd av varmekablane, får
heller salta når det frys på.
Straumrekninga var på 11.000,
nesten det dobla av vanleg. Då
seier det seg sjølv at me bare må
stå på, seier Anne Marie. 

Idrettslaget fekk storrekning på
25.000 på hus og uteanlegg for
dei to siste månadene i fjor.
Dagleg leiar Ole Førland seier at
den ordninga ein har med kom-
munal stønad gjer at ein bare
opplever små endringar i dei
beløpa frå år til år. Tilskott til
drift av anlegget er på 90.000, og
same beløpet blir straumen bud-
sjettert med for 2003. Men Ole
meiner at som storaksjonær i
kraftlaget bør kommunen saman
med lag og foreiningar gå i for-
handlingar om ei gunstig strau-

mavtale som er til å leva med på
den sida av samfunnet som driv
frivillig arbeid. – Ballbingen har til
tider vore einaste uteanlegget
med aktivitet under flaumljosa.
Der skal ungane etter kvart sjølv
få slå av og på ljosa, som del av ei
elles ny automatisk styring av
straumbruken. Det elles så gode
ventilasjonsanlegget skal òg
automatiserast skikkeleg. Men all
honnør til brukarane av huset,
folk er flinke å skru brytarane til-
bake etter bruk. 
–Kva med garderobane, det har
vel lett for å gå mykje straum til
varmt vatn?
–Folk skal ikkje måtta gå heim for
å dusja, men golvvarmen er på
bare i ein garderobe, kor ein kan
seia at der er kosevarme.
–Kommunen er jo leigetakar óg
på idrettshuset?
–Ja, Håland skole har halve over-
etasjen på ein fireårsavtale, og
der opplever me ekstrakostnader,
seier Ole. 

Ungdomshuset har òg fått dobla
rekninga, 18.000. Huset er stort,
med stor aktivitet. – Det skal være
åpent alle dager og ingen reduk-
sjon i bruken, kan KM formann

Idrettshuset, eit mye brukt felleshus i bygda. Her frå Bjørgene-dagen,
som ofte blir ein "indisk sommardag".  Men indian summer blir fort
nok norsk vinter, for alle dei husa me har på fellesen her på Torvastad.
(foto: download fra TIL)

Gjev eg var 
i eit varmare
land
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Håkon Areklett roa folk med. –
For å møte ekstraregninger som
denne, har vi gått ut med en
"Mye lys og varme-aksjon", for å
bevisstgjøre og få i gang en giver-
tjeneste igjen, seier Håkon. –
Huset er gammelt og ble under
oppussingen i fjor etterisolert i
noen yttervegger. 
Temperaturstyring med natt og
formiddagssenkning har vi allere-
de, men vi må til med en ny runde
med andre ENØK-tiltak. Dører
som blir stående åpne er fy –
kjapp og effektiv utlufting må til.
Husets egenart gjør at det er ung-
dommene som i en viss grad sty-
rer arenaen, seier Håkon. 

Ole Magnus Johansen, ein av driv-
kreftene på Bjørgene Grendahus,
kan opplysa at rekninga denne
vinteren bare var nokre få tusen-
lappar høgare enn normalt. Det
har seg nemleg slik at sparinga
der på huset starta i tide. – Og så
hadde me fastpris på 20 øre kilo-
wattimen fram til nyttår. Nå får
me venta og sjå kva pris det går
an å oppnå  når fastpris igjen blir
aktuelt.
– Denne vinteren har likevel vore
ein vekkar, seier Ole Magnus. –
Me sparer ein del på å senka
nokre grader, og me har òg

begynt å gå over til gass med ny
komfyr. Sentralstyring av pane-
lomnane er òg godt i gang. Og
om sjukeheimen legg inn gass og
ei husbygging i nabolaget òg blir
med gass, så kan me knyta oss til
nettet for meir bruk av gass. 

Det er fleire hus på Torvastad folk
er felles om, som til dømes
Kulturhuset, barnehagar, skolar,
butikk og bibliotek. Alle stader
har ein merka vinteren og
straumprisane. Kyrkja var gjen-
stand for reportasje i Lokal-TV,
der organisten spelte med vottar
på. Som om det går an! Nei, så
gale var det sjølvsagt ikkje.
Kyrkjetenar Sonny Torvestad vil
ha fram at det ikkje er "iskald"
kyrkje, 2-3 grader lavere på det
jamne, og tempen blir skrudd opp
nokre timar før det skal foregå
noko. – Men over 20 grader på
vinterstid blir det ikkje lenger, sei-
er ho, og me er nøye på å skru
ned. Flaumljoset ute er òg mindre
på. 
– Har det vore snakk om steng-
ing?
– Nei, men det eine kveldsmøtet
ein sundag i månaden har to
gonger vore på Håland bedehus i
staden for å varma opp den store
kyrkja for den stunda. Det bare

blei sånn, og faktisk så sparer me
utan at kommunen har bede om
det. Og folk er vanlegvis òg godt
kledde når dei går til kyrkje, mei-
ner Sonny.

Prøysen syng at "Sola skin på deg,
så skuggen fell på meg". Når vin-
teren er kald for alle, må me sjå
etter andre framtidsløysingar;
varmepumper som henter energi
frå utelufta, frå vatn eller frå
grunnen; solenergi, ja til og med
nordveggen er solvend her hjå oss
så me om sommaren kan levera
straum til nettet. For me kan jo
drøyma varme tankar om at
nokon gjer det lovleg for halvof-
fentlege felleshus å selja straum
produsert på den måten. Då kan
fleire ta del i sommareksporten
av straum og dei som har hand
om vassmagasin og fossil energi
kan spara ein del av potensialet.
Produksjon av ENØK-utstyr kan
foregå i sommarhalvåret slik at
me om vinteren kan økonomisera
med straum. Økonomisera vil jo
sei å tenkja husleg, i alle hushald-
ninger.

Roald

5 søsken på eldretreff
Torvastad helselag sitt eldretreff er populært, skriver
Hanna Håland i et koselig brev til Kyrkjebladet. Den siste
torsdagen i måneden møter over 50 pensjonister trofast
fram selv om møtene sjelden annonseres. Programmet
er variert – som regel er det noen fra bygda som bidrar
med noe fra yrke, hobby, reise eller lignende. Kåre
Håstø (72) er fast musiker, og på et av de siste møtene
fikk han brødrene Gustav (85)og Egil (73) med seg på
sangen. En obervant Hanna registrerte at søstrene
deres, Malene (81) og Ågot (80) satt nede i forsamling-
en. En søskenflokk på 5 på samme eldretreffet er ikke
dagligdags, så Hanna fikk dem fram til avfotografering. 
Vi takker for brev og bilde,  og oppfordrer våre lesere om å komme med lignende tips!



Menighetsrådet har gjort store forandringer i
kirkerommet den siste tiden. De fire første ben-
keradene er snudd 90°, samtidig som det er
fjernet to benker under galleriet, og to andre
er snudd 180°. 

HVORFOR? 
Menigheten har hatt besøk og befaring av kirkearkitekt
Arne Sæther, som foredro om den nye tid hvor kommuni-
kasjonen på en helt annen måte enn før står i sentrum,
også i gudstjenesten. Hvordan kommuniserer vi egentlig
med hverandre i kirken? Vi ser hverandre i nakken, og
langt der fremme, ser vi presten. 
I dag er vi mer opptatt av den mellommenneskelige kon-
takten, ikke bare den informative gudstjenesten hvor pre-
kenen var det store høydepunktet. 

Vi vil prøve å se mer til og av hverandre, og samtidig få
presten nærmere menigheten. Ved å snu de fremste ben-
kene, skapes det et større handlingsrom fremme, og en
har mulighet for å trekke både døpefont og alter nær-
mere folk, - ja, faktisk midt blant der folk sitter.
Menighetsrådet har også vurdert å bygge opp gulvet i
høyde med korpartiet i det åpne feltet i midten foran, -
slik at man kan ha et opphøyet alter i feltet i midtgangen,
med folk på 3 sider. Tenk bare en barnedåp som foregår
fysisk midt i menigheten, i stedenfor langt der fremme
hvor vi nesten ikke kjenner igjen de som står der pga.
avstanden. Vil ikke dette kommunisere barnedåpens inn-
hold mye bedre?

Men dette innebærer et større ingrep i kirkens indre arki-
tektur, som vanskeligere kan reverseres. Derfor ligger
dette langt fremme i tid, og det må mange overveielser til
før slike endringer kan finne sted.

MER BARNEVENNLIG
Under galleriet har vi nå gitt plass til lysgloben, som vi
ønsker skal bli brukt i større grad av menighetens med-
lemmer til å tenne lys for andre mennesker, som bønne

emner, eller som et vitnesbyrd om egen tilhørighet i fel-
lesskapet osv. 
Videre vil plassen egne seg for barn som kanskje vil sitte
og tegne litt under gudstjenesten, - foreldre med barne-
vogn etc. Det er også mulighet for å plassere et sidealter
her, - eller å dekke noen bord til en kirkekaffe etter guds-
tjenesten.

Man må nødvendigvis ikke bygge ny kirke for å få til en
mer fleksibel bruk av kirkekrommet. Dette kan forandres
med enkle midler. Slik det er gjort til nå, kan man med
enkle håndgrep sette alt tilbake slik det har stått før, -
noen erfaringer rikere.

Menighetsrådet tror at mennesker i dag har andre for-
ventninger til en gudstjeneste enn man hadde for 100 år
siden. Så hvorfor ikke la kirkerommet være med å signali-
sere noen av disse forventningene? Dersom presten kom
nærmere folket, og folket kom nærmere presten, - og
hverandre…… - ville man antakelig fått en mye sterkere
fellesskapsopplevelse av å gå i kirken. Og er det ikke net-
topp det mange savner i dag?

Arnfred Lunde

Ommøblering i Torvastad kirke

NETT-ETTERLYSNING!!
www.torvastad.no eller 52 83 95 16: "Velkommen til Torvastad
IL" Ja, om vi ringer i vanlig telefon eller skriver inn nettadressen
og  bruker telefonlinjene på den måten, kommer vi til samme
adresse. 
Men hvilke andre nett-kontakter via datamaskinen er mulige å 
knytte til Torvastad? KB oppfordrer bygdas lag, foreninger og
andre med nyttige hjemmesider å sende lenker på mail til redak-
sjonen: jkhauske@online.no 
Kanskje vi i neste nummer kommer med en 
liten "gule sider" over disse "nettnumrene"? 
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NY NATTVERD-
MEDHJELPER 
Vi er glade for at Gunnar Areklett
nå går inn som ny nattverdmed-
hjelper i Torvastad ved siden av
Kristbjørg Storesund og Gjertrud
Skjølingstad.  Vi takker samtidig
Åge Utvik som har hatt denne tje-
nesten i 32 år!
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Nederst på det gamle prospektkor-
tet, som er tatt fra Krosshaug, ser vi
Simon Andersen Storesunds opp-
rinnelige gardstun. Sjøl bodde han
med familien i det vesle huset midt
på det nyere bildet, der Arvid
Karlsson står og ser i kikkert.
Simon skilte ut en del av jorda til
dattera si, Sina. Hun var gift med
maskinist Paulsen, som også drev

smie. De bygde det store huset
midt på det eldste bildets neder-
ste del. Sinas fosterdatter arvet
bruket, men utvandret til
Amerika, og der solgte de eien-
dommen til Helge Dagsland. Han
giftet seg med Elisabeth.
Idag er dette i Bodil Hagens eie. 
Simons sønn, Mathias, utvandret
til Amerika som 14-åring. Der liv-
nærte han seg som gårdsarbei-
der. Det var et slit, mye jobbing
for lite, så han begynte å jobbe
på jernbanen "over there". Han
giftet seg med Martha Johnsen,
stiftet familie, og kom tilbake til
gamlelandet i 1897.  Farming
hadde han fått mer enn nok av,
så med seg i bagasjen hadde han
utstyr til butikk. Han leide seg inn
i huset øverst på det gamle bildet.
Fredrik Håvik hette han som eide
det. Han var jekteskipper, med
egen jekte. I dette huset  drev
Mathias butikk i den ene stua,
men senere kjøpte han hele

huset. Det fortelles at Mathias’
kone,  Martha, lengtet tilbake til
Amerika hele sitt liv, og gråt hver
gang Amerikabåten gikk forbi i
Karmsundet.                                         
Dattera til Martha og Mathias,
Signe Jacobsen, bodde i det huset
til det ble revet. Vegen skulle leg-
ges om, så både det  og det opp-

rinnelige gardshuset , der Lars,
Mathias’ sønn bodde, ble revet.
Sammen med Thomas Wegner
Vaage Hausken kjøpte Mathias et
sjøhus som hadde stått på Bryggen
i Bergen, og deretter var blitt brukt
som losjihus på Røvær. Dette ble
nok til både løe til Hausken og  sjø-
hus til Mathias Storesund. I dette
sjøhuset fortsatte han butikkdrif-
ten, til sønnen Lorentz overtok.
Her holdt Telegrafen til, og Frk.
Anna Johnsen, som jobbet på
butikken, betjente de åtte linjene
til Torvastad.
Allerede like etter krigen startet
Lorentz med oljebunkers, og i 1957
ble Mobil påbegynt. Etter påtrykk
fra sønnene, gikk de også i gang
med rederivirksomhet.
Lorentz bygde huset midt på det
nyere bildet i 1957-58. Dette er nå i
Terje og Bente Steinsnes’ eie.
Rutebåten til Torvastad hadde all-
tid anløp på kaien her, helt til få år
før den sluttet å gå. Mange blir nok
sentimentale når de tenker på M/S
Torvastad, også kalt "Strykejernet".
(Jfr.den flotte tegningen til Aksle
Lyngholm på forsida)
Senere er flere nye hus kommet til,
som vi ser på det nyeste bildet.

Siv

ET LITE TILBAKEBLIKK...
Med utgangspunkt i et postkort datert julen 1909, "partier fra Storesund, Karmøen" som

ble sendt fra Mathias Simonsen Storesund til vår nåværende sokneprests oldeforeldre, vil vi

gi Kyrkjebladets lesere et lite historisk tilbakeblikk på denne delen av Storasundsgarden.
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Smånytt........................
KATEKET I TORVASTAD 
Karmøy kirkelige fellesråd har i sin
budsjett- og økonomiplan anbefalt
å opprette fast 100% kateketstilling
i Torvastad fra og med 2006.  Det
arbeides også med utvidelse av stil-
lingene som administrativ leder,
sekretær og kantor.  

8. KLASSINGENE KOM STERKT

Som vanlig har 8.klassingene fått
lov å begynne i Good News og
Klubben på Ungdomshuset etter
nyttår, og det meldes at mange av
dem nå er å finne på Ungdomshuset
hver fredag - og lørdagskveld.  De
ivrigste "tjuvstartet" som servitører
på ungdommenes nyttårsfest, og
som vi ser på bildet ble det mat og
kos på dem i tillegg til jobbingen. 

DUGNAD PÅ GRENDAHUSET
Torvastad menighet bruker grenda-
huset både til gudstjenester, alpha-
kurs, søndagsskole, korarbeid m.m.
Derfor er det naturlig at menighe-
ten også bidrar til å holde huset i
stand og har forpliktet seg til å
bidra med 50 timer dugnadsinnsats.
Om du kunne tenke deg å hjelpe til,
så ta kontakt med menighetskonto-
ret.  

STABIL LEDELSE I
MENIGHETSRÅDENE
Selv om det bare er valg til menig-
hetsrådene hvert fjerde år, skal det
velges formann innad i rådet hvert
år.  Vi er glade for at både Gerd
Vikingstad i Torvastad og Arnstein
Eek på Utsira fortsetter som for-
menn også i 2003.  

FOR ETTERLATTE VED SELVMORD
Det er nylig stiftet en lokalforening
av LEVE – landsforening for etterlat-
te ved selvmord her på Hauga-
landet.  De har sine møter på kvelds-
tid første onsdag i måneden i Norsk

Folkehjelps lokaler i Haugesund.  
Kontaktpersoner er Ann Elin
Krokedal 52711864, Herdis Austreim
53741772 og Astrid Danø Ulland
52729468.  

BIBLER TIL 5. KLASSINGENE
5. klassingene på Utsira og i Torva-
stad fikk nettopp hver sin Bibel i
gave fra menigheten.  Den kan bru-
kes både på skolen, hjemme og i
konfirmanttiden.  Vi håper Biblene
vil bli mye brukt og at de blir til gle-
de og nytte for alle.  

MEDARBEIDERSAMLING
Onsdag 26.02 arrangerer menig-
hetsrådet en inspirasjonssamling for
alle medarbeidere i Torvastad men-
ighet på ungdomshuset. Det er invi-
tert representanter fra de forskjelli-
ge styrer og foreninger, og menig-
hetsrådet håper med dette å synlig-
gjøre fellesskapet på en positiv
måte. Undervisingskonsulent Kirsti
Melangen kommer, det samme gjør
Jon Ådnøy, og bidrar med både
skjemt og alvor. 

GAVMILDE HELSELAGSDAMER
Torvastad Helselag har en fin tradi-
sjon som mange får glede av: de
deler ut penger! 
Helselaget har en vidtfavnende mål-
setting om å jobbe for både barn og
familier, for eldre og mot hjerte-og
karsykdommer. I tillegg til å jobbe
konkret med dette selv, velger de
også å støtte andre som driver godt
og samfunnsnyttig arbeid. I forbin-
delse med årsmøtet nå i februar
kunne mangeårig leder Anne Marie
Bentsen glede mange med store
sjekker. Storesund bu- og behand-
lingshjem og barneavdelingen ved
Fylkessykehuset i Haugesund fikk
begge kr. 10.000,- mens ABR-sente-
ret, Karmøy lokallag av Norsk for-
bund for utviklingshemmede og
Torvastad-speiderne fikk 5000 kro-
ner hver.

SMS-VERSJON AV FADERVÅR PÅ
ANDREPLASS
Fadervår i SMS-språk kom på andre-
plass i en avstemning arrangert av
Spray/Nettavisen om beste SMS-mel-
ding. SMS-versjonene er laget av
Anders Torvill Bjorvand og Johannes
Holmedahl i Gospel Search. 

Far i himln.
Du r helli. 

Kom! 
M8 du rule jorda som himln. 

Gi oss mat. 
Tilgi oss d gale. 

Hold oss unna fristelse og d onde. 
Alt r ditt. Du rulr. 

Ærn r din. 
Amn

BIBELEN ER POPULÆR I BAGDAD
Mens hele verden diskuterer krig
mot Irak, er den kristne kirkelede-
ren Raphael Bidawid opptatt av å
skaffe nok bibler til befolkningen –
både kristne og muslimer.
Bibelbutikken i Bagdad har måttet
stenge, men det er fortsatt mulig å
få kjøpt en bibel i kirkene.
- Vi har  lov til å distribuere bibler til
kristne, men ikke til muslimer. Men
muslimene kommer til kirkene for å
kjøpe bibler. Muslimer kjøper bibler
også på standen vår på bokmessa i
Bagdad. Vi spør ikke hvem som er
muslim og hvem som er kristen, sier
patriark Raphael Bidawid  til Nytt
om Bibelen.  

ÅRSMØTE I IDRETTSLAGET
Torvastad Idrettslag holdt 6.februar
sitt 58. ordinære årsmøte.
De melder om stor aktivitet, spesielt
i fotballavdelingen. Her er det ca
320 aktive i alderen 5-9 år. Blant
seniorene ble Old-boysgruppa spesi-
elt trukket fram. De er kjent for sitt
gode miljø, og kan skilte med 40
aktive i alderen 30-60 år.
Orienteringsavdelingen har ca 20
løpere, inklusive rekruttene, og de
markerer seg godt både lokalt og
regionalt. Det meldes ellers om en
viss optimisme i forhold til å få
Friidrettsgruppa opp å gå igjen!
Jakten på erfarne trenere er i gang!
Daglig leder, Ole Førland, poengter-
te viktigheten av å ha et fler-idretts-
lag i bygda vår. Dette er viktig også
for å få del i de kommunale myndig-
heters bevilgninger.
Svein Magne Skeie ble tildelt
"Torvastadkruset" – han er trolig
den første Avaldsnesbuen som har
fått dette!?
Det rår en positiv ånd i laget, og
hele hovedstyret tok gjenvalg, med
leder Leif Larsen i spissen. 



KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira 9

MEDLEMSØKNING
Nedgang i medlemstall over flere år er snudd til oppgang
for kristne barne- og ungdomsorganisasjonene. Fra 2000
til 2001  fikk de 6.500 flere medlemmer. Dermed er med-
lemstallet oppe i 115.000.
Undersøkelsen som avisen Vårt Land har gjort, viser bety-
delig økning i de aller fleste organisasjonene, noe som er
ganske bemerkelsesverdig. Generalsekretær Kjell Markset
i Kristen Idrettskontakt (KRIK) mener ungdommen har fått
en ny holdning til å knytte seg til  grupper som har verdier.

STADIG FLERE RINGER KIRKENS SOS:
- Et sterkt signal til samfunnet, sier generalsekretær Nora
Blaasvær
Kirkens SOS besvarte 144.000  henvendelser på sin krisete-
lefon i fjor. Det er økning på elleve prosent fra året før. 
- Antall henvendelser  viser at opplevelsen av ensomhet og
psykisk smerte er påtrengende og vanskelig å bære for
mange av de som benytter seg av krisetelefonen. Dette er
et viktig signal til samfunnet og til den enkelte av oss, sier
generalsekretær Nora Blaasvær. Hun oppfordrer alle til å
vise at vi bryr oss og at det å ikke takle alle ting i livet godt
og riktig, er greit, menneskelig og
helt vanlig, 
Kirkens SOS har i disse dager en kampanje rettet mot ung-
dom for å øke andelen unge mennesker som bruker krise-
tjenesten. Ved utsendelse av såkalte HJELP-kort til alle
videregående skoler, postkort-kampanjer på cafeer og
utesteder, samt reklamefilm på kino og på TV, ønsker
Kirkens SOS å gjøre seg til en relevant samtalepartner også
for unge mennesker. Per i dag er det i hovedsak mennes-
ker over 35 år som benytter seg av krisetjenesten. 

I GLEDE
OG SORG

DØPTE:

Torvastad:
25.12. Felix Stelander Karlsson

Isabella Smith Widvey
05.01. Håvard Vikingstad

Hannah Lie Haugen
Ine Vierdal Møksvold

26.01. Aleksander Vågen
Adrian Johannessen Aase

09.02. Kent Jarle Larsen (dåpsstadfestelse)
16.02. Sebastian Garberg Waage

DØDE:

Torvastad:
11.12. Mathias Storesund f. 1934
16.12. Dagny Johanne Gismervik f. 1914
18.12. Reidar Arthur Beckstrøm f. 1932
27.12. Inger Lise Hausken f. 1947
15.01. Victoria Stange f. 1919
20.01. Olga Eveline Utvik f. 1910
23.01. Else Kathrine Johannessen f. 1933

Utsira
26.11. Toralf Martinsen f. 1926
29.11. Sigfrida Klovning f. 1913

GAVER
Torvastad
01.12. Menighetsarbeidet 6.566,00
08.12. Ungdomsmisjonen 2.768,50
15.12. Torvastad KFUK/M 2.772,50

Kirkeklokker (julekonserten) 4.630,00
24.12. Det Norske Misjonsselskap 16.905,50
25.12. Sjømannsmisjon /Norsk kirke i utl. 8.877,00
01.01. Norges KFUK/M 2.886,00
05.01. Misjonssambandet 3.860,00
12.01. Misjonssambandet 3.807,00
19.01. Menighetsarbeidet 3.317,00
26.01. Det Norske Misjonsselskap 5.132,50
02.02. Torvastad KFUK/M 3.204,00

Feøy bedehus
26.12. Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utl. 1.986,00

Utsira
22.12. Oppussing av bedehuset 1.246,00
24.12. Kirkens Nødhjelp 2.070,00
05.01. Skrik aksjonen 431,00
02.02. Karmsund Søndagsskolekrins

MMIINN SSAALLMMEE
Jostein Hagen nøler ikke når han blir
spurt hvilken salme han har et spesi-
elt forhold til. Det må bli en av Lina
Sandell, for hun har så fine tekster
og nydelige melodier. Når hennes
sanger blir sunget, så kjenner du
det, sier Jostein, som mest av alt
liker Bred dina vida vinger, som
Sandell skrev i 1865:
Trygve Bjerkreim oversatte denne til nynorsk i
1950, men de fleste har vel et forhold til original-
teksten.

Bred dina vida vinger, O Jesus, över mig
Och låt mig stilla vila I ve och väl hos dig!
Bliv du mitt allt i alla, Min visdom och mitt råd,
Och låt mig alla dagar Få leva blott av nåd!

Förlåt mig alla synder Och två mig i ditt blod!
Giv mig et heligt sinne, En vilja ny och god!
Tag i din vård och hägnad Oss alla, stora, små,
Och låt i frid oss åter Till nattens vila gå!
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Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

Vedlikehold på kirkegårder  
Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

A n l e g g s g a r t n e r  o g  e n t r e p r e n ø r

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - SKUDENESHAVNB

Bø Vest, postboks 130 - 4299 Avaldsnes

TORVASTAD
Åpningstider: Hverdag 08.00-21.00

Lørdag   08.00-18.00
Vi har tipping, Lotto, Extra, odds

POSTFILIAL

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52
Telefaks 52 71 58 95

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim
Trappeverksted A.s.
Salhusvn. 333 - Tlf. 52 83 18 33

Haraldsgt. tlf. 52 71 55 85
Oasen tlf. 52 85 20 66

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Sildakongen
Produksjon as

5547 Utsira
Tlf. 52 74 92 92  Fax 52 74 92 90

Mob 932 12 321

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Tlf 52 84 86 86 - fax 52 84 86 96

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

52 83 94 60 – 913 74 744
Graving – Betongarbeid – Naturstein

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K
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TORVASTAD:
23.02. Kr. Forkl.dag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss.

02.03. Fastelavens-
søndag: Familieguds-
tjeneste på Grendahuset
kl. 11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Offer.
Kl. 19.30: Søndagsmøte i
kirken.

05.03. Askeonsdag:
Fastegudstjeneste 
kl. 19.30. Vikarprest.
Skriftemål. – Kirkeskyss

09.03. 1. s. i faste:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.

16.03. 2. s. i faste:
Høymesse kl. 15.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss.

23.03. Maria
Budskapsdag: Høymesse
kl. 11.00. Sokneprest Geir
Styve. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.

30.03.  4. s. i faste:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer.

02.04. Onsdag:
Fastegudstjeneste kl.
19.30. Prest fra NMS. Offer
til NMS. – Kirkeskyss.
06.04. 5. s. i faste:
Familiegudstjeneste kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Offer. –
Kirkeskyss.

Søndagens

tekster

Kristi forklarelses-
dag: Matt 17, 1-9; 2
Mos 34, 27-35; Åp 1,
9-18

Søndag før faste:
Apg 8, 26-35; Jes 52,
13-15; Luk 18, 31-43

Askeonsdag: 
Matt 6, 16-18; Jes
58, 5-9a; 1 Joh 3, 
4-8) 9-10)

1. s. i faste: 
Matt 4, 1-11; 1 Mos
2, 8-9 og 3, 1-19;
Hebr 4, 14-16

2. s. i faste:
Matt 15, 21-28; 1
Mos 32, 24-30; 
2 Kor 6, 1-10

Maria
Budskapsdag:
Jes 7, 10-14; Rom 8,
1-4; Luk 1, 26-38

4. s. i faste: 
Joh 6, 1-15; 5 Mos 8,
1-3; 1 Joh 5, 11-15

5. s. i faste: 
Joh 11, 45-53; 3 Mos
4, 13-20; Hebr 9, 
11-15

06.04. kveld:
Misjonsselskapet 
– offerveke
13.04. kl. 19.30: 
Indre Sjømannsmisjon
– felles på Hauge

HÅLAND BEDEHUS
23.02. kveld: 
Misjonssambandet
02.03. kl. 11.00:
Indre Sjømannsmisjon
09.03. kveld:Normisjon
23.03. kveld: Indre
Sjømannsmisjon
30.03. kl. 11.00:
Misjonssambandet
06.04. kveld: 
Misjonsselskapet
13.04. kveld:
Indre Sjømannsmisjon

HAUGE BEDEHUS
23.02. kl. 19.30:
Misjonssambandet
27.02. kl. 19.30:
Offeruke Indre
Sjømannsmisjon 
– felles med Nordbø
28.02. kl. 19.30:
Offeruke på Nordbø – felles
– Indre Sjø.
02.03. kl. 11.00:
Avsl. offerveke Indre
Sjømannsmisjon 
– felles med Nordbø
09.03. kl. 19.30: Normisjon
23.03. kl. 19.30:
Indre Sjømannsmisjon på
Nordbø - felles
30.03. kl. 11.00:
Misjonssambandet
06.04. kl. 19.30: 
Avsl. offeruke
Misjonsselskapet
13.04. kl. 19.30:
Indre Sjømannsmisjon 
– felles med Nordbø

NB! Når det gjelder 
fellesmøter -  se annonse 
i avisen ang. sted og tid

UTSIRA:
02.03.
Fastelavenssøndag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd.

30.03. 4. s. i faste:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Offer.

FEØY BEDEHUS:
23.02. Kr. Forkl.dag:
Gudstjeneste kl. 16.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. Båt fra
Kveitevika kl. 15.30.

NORDBØ BEDEHUS
23.02. kveld:
Misjonssambandet
27.02. kl. 19.30: Offeruke
på Hauge - Indre
Sjømannsmisjon (felles)
28.02. kl. 19.30:
Offeruke Indre Sjø. 
(felles med Hauge)
02.03. kl. 11.00:
Avsl. offeruke Indre Sjø. på
Hauge
09.03. kveld:
Misjonsselskapet
16.03. kveld: ABR
23.03. kl. 18.00:
Indre Sjømannsmisjon –
felles med Hauge
30.03. kl. 11.00:
Misjonssambandet

BEDE-
HUSENE
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Kjersti Steensnæs tar utfordringen fra Thorbjørn Hausken og 
har denne tidsaktuelle lille virkelighetsskildringen: 

Med konfirmant i huset, dreier det seg blant annet om x antall
gudstjenester som skal overværes. Verken mer eller mindre.

Det er ikke til å stikke under en stol at det kan være en utfor-
dring å få tenåringer til å stå opp klokka 10 søndag morgen, og
derfor blir det endel snakk om hvor mange kirkebesøk de har
igjen. Da vi fant ut at vi skulle reise til Roma i påsken, og at vi skulle være der

over Palmehelga, kom forslaget fra meg at det kunne være en opplevelse å gå på
messe i Peterskirken den søndagen. Da kommer det entusiastisk fra min sønn; -Då

må eg huska å få skjema av an Arnfred, så kan sikkert paven skriva onna!

Kjersti sender utfordringen videre til Leif Larsen, nylig gjenvalgt leder i Torvastad Idrettslag.
Så kom igjen, Leif!

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Etter initiativ fra Inger Målfrid Hovland blir det i år et arran-
gement på Ungdomshuset på kvinnedagen 8.mars.

- Hva er bakgrunnen for at du satte i gang dette Inger
Målfrid?
Etter 8. mars i fjor fikk jeg en mail fra Solveig Førland som
arbeidet for Flyktningerådet i Zongo i Kongo. Hun fortalte
om hvordan de hadde feiret kvinnedagen der, og hvor mye
denne dagen betydde for kvinnene i leiren. Da tenkte jeg –
Hvor likegyldig er det mulig å bli? Her er jeg og har ikke
ofret dagen en tanke. Så bestemte jeg meg for at dersom jeg
fikk med Solveig Førland, så ville jeg være med på å markere
kvinnedagen på Ungdomshuset. Siden i høst har det vært i
gang en komité som har arbeidet med dette arrangementet.
Arrangementet blir i KFUK sin regi. Vi bruker deres motto –
"Fra jeg til vi", med undertittelen  "Kvinner sammen for en
bedre verden."
Tanken er å samle ulike typer kvinner fra ulike typer organi-
sasjoner i hele regionen.

Kan du fortelle litt om opplegget for kvelden?
Solveig Førland, som for øvrig har vært lærer på Norheim i
mange år, vil fortelle fra livet i en flyktningeleir i Kongo og
kvinnenes kår der. Det vil bli appeller fra ulike grupper, bl.a
fra ei irakisk kvinne. Av kulturelle innslag kan vi nevne musi-
kalsk innslag av fløytist Marianne Larsen, dramainnslag ved
ei gruppe fra Good News, minikonsert med Brit Sørensen 
og liturgisk avslutning ved Anne Netland. 
Martha Woll med gode hjelpere skal dekorere huset blant
annet med spennende kvinnegevanter. Det vil også bli laget
i stand en internasjonal kafé med spennende mat fra mange
land.

Arrangementskomiteen håper å samle kvinner i alle aldre
denne kvelden. Samtidig understreker de at arrangementet
også er åpent for menn.
Overskuddet av arrangementet skal gå til KFUK i Palestina
som arbeider for kvinnearbeidsplasser, og en barnehage i en
flyktningeleir.

Elise

Kvinnedagen markeres på Ungdomshuset

HAUGE SKOLE 75 ÅR
Siste uka i januar markerte Hauge skole sitt 75-årsjubileum.
27.januar i 1928 ble skolebygget innviet, og bygget ble den
gang karkakterisert som en av de vakreste bygdeskolene i
Rogaland. Under festen 75 år senere var elevene pyntet i klær
lignende de man brukte da skolen var ny – lusekofter, strikka
genser, skaut og lue. 13 tidligere elever med gamleordfører
Kåre Stange i spissen var også invitert til feiringen.
Programmet bestod av en fin blanding av verbale og musikal-
ske innslag som knyttet bånd mellom gammel og ny tid. Og
etterpå var det kakefest.
På bildet ser vi elevene i småskolen sammen med noen av
lærerne, alle i finstasen.


