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«La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! 
For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: 

Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal
ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, 

la hendene på dem og velsignet dem.

55 barn ble båret til dåpen i Torvastad kirke i fjor, et av de høyeste tallene på mange år. 
I dåpen får barnet del i Guds velsignelse, og blir medlem av den kristne kirke. 

Stolte foreldre og faddere er vitner, og får sammen med menigheten ansvaret for 
å be for barnet og oppdra det i den kristne tro.

Dette er en stor og viktig oppgave. Derfor vil vi i dette nummeret av 
Kyrkjebladet rette fokus på dåpen og det å være fadder, og vi håper dere vil finne 

noe til hjelp, inspirasjon og kanskje til diskusjon.



Tilhørighet

Hvor hører jeg til?

Hvor stammer jeg fra?

Hvem er jeg?

Dette er spørsmål vi er opptatt av.

Tilhørighet til familie, venner, arbeidsfellesskap,

hobbyer og tro er sentrale spørsmål i livet vårt.

Hvem er jeg, Ruth Irene Rasmussen?

Hvor hører jeg til?

Jeg har flyttet mye. Født i Haugesund, oppvokst i

Stavanger, ungdomsskoletida på Utsira, videregå-

ende i Haugesund, studietid i Oslo og Stavanger,

arbeid i det tidligere Jugoslavia og nå bosatt i Råde

i Østfold.

Hvor hører jeg til?

Hvor er jeg fra?

Dette er spørsmål jeg ofte blir stilt og stiller meg

selv.

Dialekten min røper ikke så mye  annet enn at jeg

er fra sørvestlandet et sted.

Mange av dere som leser dette menighetsbladet vet

hvor dere kommer fra. Og har deres identitet i det.

Utsira, Føynå eller Torvastad. Dere er trygt forank-

ret i det stedet dere bor på. Det kan dere glede

dere over.

Tilhørighet til et samfunn er viktig. Men det er en

tilhørighet som er viktigere.

Å tilhøre det verdensvide fellesskap av de som tror

på Jesus!

Uansett hvor jeg har bodd så er det en rød trå

gjernnom livet mitt.

Det er troen på Gud. Han har fulgt meg på alle flyt-

telass. Ikke alle perioder av livet mitt har jeg vært så

overbevist om at han har vært der. Men jeg VET at

han har gått ved min side. Å tilhøre et fellesskap av

troende er stort!

Jeg har feiret gudstjenester i utlandet hvor jeg ikke

har forstått et ord av språket som er brukt. 

Men når det i liturgien har kommet til Fadervår har

jeg deltatt på mitt språk.

Du har kanskje opplevd selv å gå inn i en kirke i

utlandet og bare opplevd den gode stillheten?

Gud er der. Du er en del av den verdensvide kirke.

Da er ikke språk vesentlig!

Det er viktig å feire gudstjeneste i både gode og

vanskelige tider. Det er godt å få sitte i kirkebenken

og noen ganger være stille og andre ganger delta

aktivt.

Du har bruk for menigheten og menigheten har

bruk for deg.

Vi er lojale der vi føler tilhørighet og vi føler tilhø-

righet der vi får oppmerksomhet og der noen bryr

seg om oss.

La oss fortsette å bygge gode fellesskap.

La oss fortsette å bygge menigheter hvor vi viser

omsorg for hverandre og der man med stolthet kan

si, - dette er min menighet velkommen til oss!

Lykke til med arbeidsoppgavene i din menighet!

”Men Herren er en borg for meg, 
min Gud er klippen som jeg tyr til.”
Salme 94,22

Med vennlig hilsen 

Ruth Irene Rasmussen

sykehusprest i

Fredrikstad, Østfold
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Barnedåp, 
hva er vitsen?

Overskriften er hentet fra et radiopro-
gram som NRK sendte høsten 2003.
Som medlem i Den norske kirke for-
ventes det at foreldrene melder barna
til dåp. På landsbasis velger over 80 %
kristen dåp. I Torvastad er nok oppslut-
ningen enda større. Samtidig øker
også antall voksen døpte rundt om i
landet (barn over tolv år).  I 2002 var
tallet 1300. Det er i stor grad tenåring-
er som velger å døpes, ofte i forbin-
delse med sin konfirmasjon. Dåp er en
forutsetning for konfirmasjon. De
høye dåpstallene skal vi være glade
for, samtidig som de er en utfordring
for kirken og den lokale menighet.  

Foreldre og faddere som kommer til
dåp har ulike tanker om hva dåpen
innebærer. Undersøkelsen "Folkekirke
2000" viser at det er flere grunner til at
foreldrene velger å døpe sine barn.
Det er et ønske om trygghet for bar-
net,  at barnet blir Guds barn i dåpen,
ønske om at barnet skal tilhøre kirken,
følge en tradisjon og en høytidlig mar-
kering av fødselen. Jeg tror de fleste
kjenner seg igjen her. 

Ved døpefonten får foreldre og fad-
dere to spørsmål med klar sammen-
heng:
1) Vil dere at barnet 

skal døpes .........?
2) Vil dere at barnet skal oppdras i 

den kristne forsakelse og tro?
Samtidig gis foreldre og faddere to
oppgaver:

1. Være vitne om at barnet er 
døpt med kristen dåp.

2. Hjelpe barnet å bli hos Kristus 
når det vokser opp ........

En undersøkelse viser at tre av fire vel-
ger faddere ut fra at vedkommende er
et godt forbilde. Fadderne trenger
ikke være aktiv troende eller aktiv kir-
kegjenger, men heller en nær slekt-
ning eller venn. Bare 30% legger vekt
på at fadderne skal være bekjennende
kristne. Dagens unge står nok friere i
sitt valg av faddere enn tidligere gene-
rasjoner. Vi følte oss mer bunden av
gamle familieregler. Det samme gjaldt
også ved  valg av navn og dåpen ble
forbundet med navngiving. I dag har

mange navnet
klart og bru-
ker det helt
fra fødselen.
Dermed blir
ikke dåpen i
samme grad
en navnesere-
moni som før.
Ved døpefon-
ten spør også
presten:"Hva
heter barnet?,"og ikke "Hva skal bar-
net hete?"

Min ene fadder var en ugift tante.
Fordi hun var fadder ble hun en spesi-
ell tante for meg. Som barn kan jeg
huske det var alltid stor stas når hun
kom på besøk. Da hadde hun alltid noe
på lur. Senere har jeg selv hatt rollen
som tante og fadder, men vel aldri hatt
den kontakt som vi to hadde. Store
geografiske avstander var en årsak,
stor familie selv en annen grunn for å
nevne noe.  Nå er jeg fadder til flere av
barnebarna. Da er det så mye enklere.
Være med å lære de å  praktisere
bordbønn og kveldsbønn, lese og
synge,  markere høytidsdager,  ta de
med til familiegudstjenester og andre
sammenkomster og gi de gode natur-
opplevelser. Men for barnebarna er jeg
nok først og fremst bestemor i denne
situasjonen. Jeg er glad for å kunne
formidle verdier som jeg selv fikk del i
hjemme og i det kristne barne - og
ungdomsarbeidet i bygda. 
Jeg ser det som verdifullt med iallefall
en fadder som er en venn av familien,
en fjernere slektning eller god nabo.
Den personen blir da først og fremst
fadder  og kan medvirke til at barnets
kontaktområde utvides og bringe nye
impulser inn i familien. Mange faddere
tar sin oppgave på alvor og følger opp
den tillitserklæringen som de ble vist.
Fadderordningen går tilbake til det
eldste kristne dåpsritualet hvor vok-
sendåp ble praktisert. Da måtte dåp-
skandidaten stille med vitner  som
kunne gå god for hans/hennes ærlige
hensikter.
Ved barnedåp ble faddernes oppgave
en annen. De skulle i tillegg til å være
dåpsvitner kunne ta på seg omsorgsan-
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svar for barnet og  tre inn  i foreldrenes sted hvis de døde.
Dette gjelder selvfølgelig ikke lenger.  
Fra høyt hold i kirken er blitt hevdet at det må stilles
strengere krav til fadderne. At ordningen er moden for
revisjon kan godt være, men terskelen må bare ikke bli så
høy at flere da vil ha problemer med å finne personer som
er villige til å ta på seg fadderoppgaven. Den åpne dåps-
praksisen er en del av vår kirke.

MENIGHETENS ANSVAR FOR DEN DØPTE
Dåp og dåpsopplæring hører sammen. Derfor er det viktig
å legge tilrette for gode møteplasser i menigheten hvor
foreldre og barn blir tatt imot og føler det godt å være.
Den personlige kontakten er uhyre viktig. Invitasjon til dåp
med orientering om dåpens innhold, dåpssamtale og ori-
entering om den praktiske gjennomføringen er med å
legge grunnlaget for at dåpssøndagen skal bli en god opp-
levelse og et minne som det blir viktig å fortelle barnet om

etter hvert som det vokser til. I Torvastad er og alle dåps-
foreldre så heldige at de får besøk i forkant av ett-årsdag,
to-årsdag, tre-årsdag og fire-årsdag  for dåpen. Siste gang
med invitasjon til utdeling av fireårsbok.
For en del år siden var Torvastad menighet forsøksmenig-
het for utarbeidelse av plan for dåpsopplæring. En av grun-
nene til vi ble valgt var den lange tradisjon og store opp-
slutning om det frivillige kristne barne- og ungdomsarbei-
det. Ved siden av søndagsskolen var barnegruppene på
hverdager rundt om i nærmiljøet et godt bidrag til å hjel-
pe hjemmene med den kristne barneoppdragelse.
Barnegruppene hadde i noen år nesten 100 % oppslutning
blant førskolebarna. Siden den gang har hverdagslivet
endret seg, nye arbeidsformer og møteplasser er oppstått,
også i vårt kristne barne- og ungdomsarbeid.. 
Det skal bli spennende å se hva "Trosopplæring i ny tid"
som Den norske kirke setter i gang våren 2004 vil bringe.    

Liv Stava

Ca 180 ganger i løpet av 2004 vil Bjørg Areklett
ringe på døra til folk i Torvastad for å gi en liten
gave til de som ble døpt for et, to, tre eller fire
år siden. Dette har hun holdt på med i snart 15
år, så det begynner å bli mange i bygda som har
hatt besøk av Bjørg.

Men lenge før det er aktuelt å markere dåpsdagen, har
foreldrene vært i kontakt med Bjørg. Som sekretær på
Menighetskontoret sender hun ut brev med invitasjon
til dåp til alle som får barn på Torvastad. Når foreldrene
kommer til kontoret for å forberede dåpen, treffer de
også Bjørg som prater med dem om praktiske opplys-
ninger med mer.
Når dåpsfølgene kommer til kirken på dåpsdagen blir
de møtt av en dåpsvertinne som tar imot og viser til
rette, og i svært mange år var dette Bjørg. De siste

årene har hun fått med seg flere til å dele på denne
oppgaven.
Idèen til å besøke barna for å markere dåpsdagen, fikk
hun selv, og både Jon Ådnøy, som var prest på den
tiden, og menighetsrådet syntes det var en god idè. De
første årene var det ett, to og tre åringene som fikk
besøk. Noen år senere ble også 4-åringene inkludert.

Når Bjørg går på besøk, passer hun på å gå på etter-
middagstid, slik at hun treffer både foreldre og barnet
som har dåpsdag. Med seg har hun en liten bok med
fortellinger fra Bibelen som passer  til alderen til bar-
net. Før hun går minner hun familiene om å markere
dåpsdagen blant annet ved å tenne dåpslyset som alle
døpte får. Selv om denne besøkstjenesten har vært
knyttet opp mot Bjørg, er hun bevisst på at det er
underordnet: - Det er ikke jeg, men menigheten som
kommer på besøk, sier Bjørg.

Når Bjørg besøker 4-åringene inviterer hun dem til å
komme i kirken en fredags ettermiddag pluss påføl-
gende søndag med utdeling av ”Min egen kirkebok”.
Et av de første årene fortalte en av mødrene at datte-
ren Alice trodde de var kommer til feil kirke for ”hu e
jo ikkje her hu som alltid komme te oss på dåpsdagen
min”. Etter dette har Bjørg vært på plass når 4-åringene
kommer til kirken.

På spørsmål om hvordan folk reagerer når Bjørg kom-
mer på besøk, svarer hun at hun har til gode å møte
noen negative reaksjoner. Mange forteller at de har
ventet på henne, mens andre er positivt overrasket:
”Komme dokke te oss??” Og mange gir uttrykk for at
de blir både glade og takknemlige.
- Det er viktig at menigheten kommer folk i møte der
de er og at vi viser at vi bryr oss, sier Bjørg engasjert.

John Kristian

Bjørg Areklett på besøk hos 2-åringen Askil Aasbø Våge
og pappa Rolf Våge.

Bjørg – dåpsbarnas trofaste følgesvenn
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Kyrkjebladet har tatt en prat med to av sykehuspres-
tene våre; Eldbjørg Andreassen og Gro Steensnæs
Håvåg for å få vite mer om nøddåp.  Dette gjelder
heldigvis en liten del av de som blir døpt, men er vik-
tig å bli satt fokus på.  Ganske enkelt fordi vi vil holde
dette fram som en mulighet.  
Nøddåp skjer helst i de tilfeller da barnets liv står i
fare, eller som Gro uttrykker det: Når livstråden er
tynn.  Foreldrene har da gitt uttrykk for at de ønsker
nøddåp og personalet har gjort klar både duk, lys,
døpefont og fotoapparat.  Sykehuset har nemlig
faste og gode rutiner på slike situasjoner og perso-
nalet viser en veldig respekt for denne handlingen.  I
den situasjonen bruker en ikke faddere, men to blir
oppført som vitner til at barnet blir døpt.  

Men hvordan foregår det?  Det er gjerne en akuttsi-
tuasjon.  Alt står og dirrer, sier Eldbjørg og legger til:
Da er det en utfordring for sykehuspresten å være

med på å lage høy-
tid i denne situa-
sjonen omgitt av
h ø y t e k n o l o g i .
Mye hviler på
prestens ro.  For
foreldrene er det
gjerne en angstfylt situasjon der en ikke vet hvordan
det vil gå med barnet.  Veldig ofte haster det veldig
og dåpen kan foregå mens en hører helikopter-duren
fra helikopteret som skal ta barnet med seg til et
annet sykehus.  

Etter nøddåpen følger en stadfestelse av dåpen i kir-
ken der barnet hører til.  Dette foregår med en egen
liturgi som ligner på en vanlig barnedåp. Da spørres
foreldre og faddere om: Er barnet døpt til Faderens
og Sønnens og Den Hellige Ånds navn?

NØDDÅP

Iselin

Viktoria

VOKSENDÅP
Når det gjelder dåp er det ikke bare de minste som får komme.  Det døpes barn og ungdommer i alle aldre.
Også voksne er velkomne til dåp.  På bildene ser vi noen av de litt eldre barna som har blitt døpt de siste årene
i Torvastad: Daiane, Paulo og Ana Paula Rødde, og Iselin og Viktoria Larsen.

Geir

Daiane, Paulo og Ana Paula

Gro Steensnæs Håvåg
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EI ÆRE Å VERA FADDER
Å få spørsmålet: ”Vil du vere fadder til vår vesle
nyfødde?” kjennast godt. Det tyder jo at foreldra til
dåpsbarnet set pris på meg, stolar på meg, og gjerne
vil styrkje kontakten mellom meg og dåpsbarnet sin
familie.
I gamle dagar da livsvilkåra var barskare, klassefor-
skjellane større, og trygdene ikkje utbygd, var det
nok og andre moment som spelte inn ved val av fad-
derar. Av dei velståande blei det forventa ei verdifull
dåpsgåve, og skulle foreldra til den vesle falle frå, var
det meininga vedkommande også skulle ta på seg
forsørgjar- og oppsedaransvaret. Dette utarta slik at
somme sikra seg med fleire enn tjue fadderar, og
prestane var nøydde til å avgrense talet!

EI OPPGÅVE Å VERE FADDER
Tidene skiftar, men framleis har fadderane ei viktig
oppgåve. Dei skal ”be for barna, lære dei sjølv å be,
og hjelpe dei til å bruke Guds ord og Herrens natt-
verd.” Ja, det står vi faktisk i kyrkja og lover. Ei stor
oppgåve. Korleis kan vi følgje opp?
Ofte skaper avstanden til dåpsbarnet ei konkret hin-
dring. Det er no eingong ikkje så lett å bli kjent med
eit lite barn vi sjeldan eller aldri ser. Kva gjer vi då?
Avstand hindrar oss ikkje i å be for barnet. Og bønn
for barnet er noko av det viktigaste ein fadder kan
hjelpe med!
Vi kan be morgon eller kveld, høgt eller stille, heime
eller i kyrkja. Nokre har den vanen at dei ber for barn
og fadderbarn under dei ni slaga til slutt i gudstenes-
ta.

EI GLEDE Å VERE FADDER
Kjent med fadderbarna blir vi ikkje minst ved å besø-
kje dei, eller få besøk av dei. Når vi hyggjer oss
saman, skaper vi gode minne vi er felles om.
Det finst nokon som inviterer fadderbarna som bur i
overkommeleg nærleik til ein treff ein gong i året.
Ein av foreldra følgjer med, men det er barna som er
i sentrum, og opplegget er først og fremst meinte for
dei. Kanskje syng dei saman, les legender eller bibel-
forteljingar. Eventuelt kan dei små gjestene etterpå
male eller dramatisere noko av det dei har hørt.

Å VERE FADDER PR POST
Det å vere fadder skal hjelpe til at barnet blir kjent
med Jesus. Kanskje er det ikkje lett å gjere dette med
eigne ord. Heller ikkje er det så lett når avstand gjer
dagleg kontakt vanskeleg. Heldigvis har vi Posten
som kan hjelpe oss.
Små barn synest det er veldig spanande når det er
noko til dei i postkassen. Eit morosamt kort, eit lite
hefte, ein ballong, glansbilete eller frimerke når sam-
lealderen begynner. Småting som viser at dei er
hugsa på og har ein spesiell plass i hjartet vårt. Send
gjerne ei bok eller ein kassett/CD med kristent inn-
hald.
Ver merksam på dåpsdagen. Send ei spesiell helsing,
kanskje også eit dåpslys?

DÅPSRING, BARNEBLAD OG UNGDOMSBLAD
Eit verkeleg godt alternativ er å abonnere på ”tripp-
trapp”-opplegget frå Hjemmenes Dåpsring. Barnet
får tilsendt ein pakke tre gonger i året tilpassa alde-
ren (frå 0 til 6 år). Opplegget støttar foreldra i å opp-
sede barnet i kristen tru og tradisjon. I pakka kjem
bøker, hefte, plakatar, kassettar, leikar og forelder-
stoff. Ei velegna faddergåve, for ein fadder aleine,
eller fleire fadderar kan gå saman og spleise.
Når barnet kjem i skolealder, er det ein god idé med
gåveabonnement på for eksempel det kristne barne-
bladet Blink, eller seinare ungdomsbladet Ny
Horisont. Det er gåver som varer heile året.

For meir informasjon om ”tripp-trapp”-opplegget:
kontakt Hjemmenes Dåpsring, PB 2623 St. Hans-
haugen, 0131 Oslo. Be om brosjyre. Eller ring 22 59 53
00, fax 22 59 53 01. IKO-forlaget har ei rekkje bøker
og heftar som eignar seg for barn. Be om brosjyre,
same adresse og tlf. som nemnt. For bladet Blink og
Ny Horisont  får ein informasjon på tlf 22 31 02 00.
Er du fadder? Grip sjansen. Ta vare på æra, gleda og
oppgåva!

Julie Waaler Eckhoff, Institutt for Kristen Oppseding
(IKO)

Hjelp – eg er blitt fadder

”På konfirmasjonsdagen min dukka det opp fadderar som troll av eske, 

men slik skulle det vel eigentleg ikkje vere?” Nei, slik skulle det ikkje vere. Men kva kan

eigentleg ein fadder gjere for å følgje opp fadderbarnet?
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HVA BETYR DET Å VÆRE 
FADDER FOR DEG?..........
…………..spurte Kyrkjebladet. Og hva er da mer nærlig-
gende enn å spørre noen som nylig har sagt ja til å være net-
topp det. Berit Bø Aase og Helga Østenstad er to stolte
bestemødre som 15. februar 2004 var faddere på sitt barne-
barn Milie. De fortalte at det å være fadder betydde at de
prøvde å gi fadderbarnet kristne verdier. Helga samlet på
julekopper til fadderbarna sine. Ellers presiserte begge to at
selv om de var faddere på Milie, var de selvfølgelig like opp-
tatt av alle barnebarna sine.

Samme søndag var Liv Marit
Kvaløy fadder for Linnea. Hun
var blitt bedt om det, og så på
det som en ære. Hun synes det
er en fin tradisjon å døpe barna,
men legger til at hun kanskje ikke går så aktivt inn i
faddergjerningen. Fadderbarnet har vel kanskje en
litt spesiell plass, sier hun.

Anne Berit Thorsen er også fadder. Hun benyttet seg
av IKO- Institutt for Kristen Oppseding- sitt opplegg;
TRIPP-TRAPP. Fadderbarnet Torleif fikk kassetter,

bøker og leker fram til han ble fire år. Det syntes han var veldig kjekt. Ellers nev-
ner Anne Berit at konfirmasjonstale inngår i det hun ser på som sin faddergjer-
ning.

Siv

Vil kreve mer 
av fadderne
Faddere kan i framtiden måtte forplikte seg til å følge
barnet til kirken to ganger i året. I tillegg må de lese
en bønn hver søndag. Det mener i alle fall Bjørgvin-
biskop Ole D. Hagesæther, som tok til orde for dette i
en tale nyttårstider. Han foreslår i tillegg at to av fad-
derne bør gå på et eget fadderkurs. 
– Fadderordningen i Den norske kirke bør bli mer for-
pliktende, sier Hagesæther.
Dette var friske utsagn som kanskje får noen og
enhver til å tenke – vi oppfordrer våre lesere til å ta
debatten!

Helga Østenstad og Berit Bø Aase 

Liv Marit Kvaløy

Anne Berit Thorsen
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Aftenbønn
Alle dåpsbarn i Torvastad får en vakker akvarell med en
valgfri aftenbønn i forbindelse med barnedåpen.
Aftenbønnen har stor betydning i den kristne oppdra-
gelsen, og menigheten ønsker med dette å gi en hånds-
rekning til barnet. På baksiden av bildet  står  dåpsdatoen
og navn på foreldre og faddere, og tanken er at bildet
godt kan henges over sengen på barnerommet.

Kyrkjebladet var ute etter å få vite om godt voksne husket
å ha bedt aftenbønn som barn, og om de eventuelt hus-
ket hvilken aftenbønn. Ute på tur traff vi Alma Hetleflåt
og Hans Osnes i følge med hver sin ektefelle. Som inn-
fødte Torvastadbuer måtte de stille til intervju. Det ble
bestemt av deres ”innflyttede” såkalte bedre halvdeler.
Alma fortalte at de hver kveld leste ”Nu lukker seg mitt
øye” da hun var liten. Og denne bønnen har hun gitt
videre til sine barn. Denne bønnen har sitt utspring i
Tyskland ifølge Mitt Skattkammer. 

Hans kunne ikke huske at de ba aftenbønn hjemme da
han var liten gutt, men hadde klare erindringer om at bestemor forlangte aften-
bønn ved overnatting. Han husket dessverre ikke hvilken bønn.

NU LUKKER SEG MITT ØYE
Nu lukker seg mitt øye,
Å, fader i det høye,
I varetekt meg ta!
Fra synd og sorg og fare
din engel meg bevare
som ledet har min fot i dag. Amen!

På sofaen hjemme i stua, etter en god og met-
tende søndagsmiddag, spurte vi Ole Steffen
Thorsen om han kunne huske sin barndoms
aftenbønn. Og den deler han så gjerne:

KJÆRE GUD, JEG HAR DET GODT
Kjære Gud, jeg har det godt
Takk for alt som jeg har fått!
Du er god, du holder av meg
Kjære Gud, gå aldri fra meg!
Pass på liten og på stor
Gud bevare far og mor! Amen!

Dette er også den bønnen han har lært videre til
sine barn, da de var små.

Siv

Alma Hetleflåt og Hans Osnes

Ole Steffen Thorsen
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Mi Dåpssalme
Kyrkjebladet spurte Anita Grønningen om det var nokon salme ho hadde spesielle kjensler for når
det gjaldt dåp. Svaret kom kontant; ” Kjære Jesus, du som sagde”.
Då ho var lita, høyrde ho denne bli sungen, ved dåp, i si barndoms kyrkje på Nærbø. Ennå får ho
klump i halsen når denne songen blir sungen. Dette var og dåpssalmen dei ville synge då deira før-
stefødde skulle bæras til dåpen.
Og Anita er nok ikkje den einaste som synes at akkurat denne er dåpssalmen framfor nokon.

Kjære Jesus, du som sagde At til deg skal borni gå,
Du som hender på dei lagde, Enno signar du dei små.
Sjølv du vart til Herrens tempel Kjærleg boren av di mor.
Lat meg minnast ditt eksempel Når eg høyrer Herrens ord!

Du til dåpen let meg bera Då eg var ein liten knupp
Skal eg her på jordi vera, Lat i deg meg veksa opp!
Hjelp meg tidleg rett å læra Og å elska dine ord, 
Så eg eingong deg til æra Kjem med dine til ditt bord!

Når eg så skal ut i verdi, Aldri eg åleine er.
Møter freistingar på ferdi, Fylgjer du meg kvar eg fer.
Dine hender trygt skal bera Meg og sysken, far og mor.
Lat oss evig saman vera, Me som var det her på jord!

Leter du etter gode
bøker til barna? Da bør
du ta en kikk på
Dåpsklubben TRIPP
TRAPP, som er en del av
dåpsopplæringstilbu-
det fra Den norske
kirke. Her får foreldre,
besteforeldre og fad-
dere hjelp til å følge
opp den gode inten-

sjonen i dåpen. Gjennom
bøker og musikk ønsker klubben å formidle bibelfor-
tellinger og gamle og nye sangskatter. Målet er å ta
vare på gode tradisjoner knyttet til aftenbønn, helg
og høytid.

FOR BARN MELLOM 0 OG 12 ÅR
Dåpsklubben er for alle barn mellom 0 og 12 år, og
materiellet er tilpasset alderen. Her vil du først og
fremst finne materiell fra IKO-Forlaget, men du får
også tilbud om kvalitetsbøker og musikk fra andre
forlag.

Dåpsklubben har nå 5500 medlemmer, og antallet
stiger for hver dag. Mange foreldre har gitt positive
tilbakemeldinger, de understreker at dette er en god
motvekt til mye av det barnet møter i ulike medier.
Det tilbys tre medlemspakker i året, og man betaler
bare for de pakkene man ønsker å motta. Det gis
selvsagt klubbrabatt som i andre bok- og musikklub-
ber, og det er ingen krav til minstekjøp.

EN YPPERLIG GAVE
Medlemskap i Dåpsklubben TRIPP TRAPP er et ypper-
lig gavetips til besteforeldre, faddere og andre som
ønsker å støtte en kristen oppdragelse og verdifor-
midling i hjemmet. Om du melder inn et barn som
bor et annet sted, vil du som er giver få tilsendt ori-
entering om materiellet, mens medlemspakkene sen-
des direkte til barnet.

ØNSKER DU MER INFORMASJON, 
kan du ta kontakt med Dåpsklubben 
TRIPP TRAPP på telefon 22 59 53 00. 
Du kan også lese mer om Dåpsklubben på IKOs hjem-
meside www.iko.no.

BØKER OG MUSIKK FOR BARN
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Dette var oppfordringen
fra Torvastad Menighet
og Det Norske Bibel-
selskap. Forhåndsreklamen
fortalte at denne van-
dringen ikke skal være en
kjedelig forelesning, men
at  deltakerne skal ha det
gøy mens de lærer og ser
etter hvert hvordan alt
faller på plass.

Kurslederen  Anne Kaldestad sa det slik ved kursets
start :”Vær ikke redde for å ha det gøy”.
Det er slett ikke alltid at reklamen som omgir oss til
daglig  holder det den lover, men denne gangen
gjorde den det til gagns.
De 22  deltakerne som var tilstede på Hauge Bedehus
fredag 13. og lørdag 14. februar fikk en sekstimers
lang læreopplevelse  av de sjeldne. Det var nok flere
enn en som tenkte at et slikt kurs hadde vært fint å
ha den gang de begynte å lese i Bibelen. Men da får
en trøste seg med at det er bedre sent enn aldri, og
deltakerne fikk i alle fall et flott utgangspunkt for
videre bibelstudie.
Anne Kaldestad formidlet
på en  varm, lettfattelig,
engasjert og morsom måte
hendelsesforløpet i Det
gamle testamente. De vik-
tigste personene, stedene
og hendelsene ble presen-
tert på en måte som var
lett å huske. En av hoved-
tankene i dette kurset er at
deltakerne lærer best ved
å gjøre, ikke bare ved å se
og høre.  Hadde en ikke
visst bedre, kunne en kan-
skje tro  at  Hauge Bedehus
heller var  stedet  for en
trimkveld   enn  for bibel-
vandring. Men hva er
bedre enn å få både i pose
og sekk? Denne gangen

ble det  både bibelvandring og trim. En spretten kurs-
holder  var stadig  ute på golvet  og viste ulike tegn
med hendene. Disse  tegnene sammen med viktige
nøkkelord  fungerte som ”huskelapper” på personer,
steder eller hendelser i Det gamle testamente.
Samtidig  som Anne Kaldestad  gav  deltakerne  en
god oversikt over hovedinnholdet i Det gamle testa-
mente, så hadde hun også tid til å dvele litt grundi-
gere ved noen av personene og hendelsene. Dette
gav deltakerne anledning til både ettertanke og
refleksjon.
På hver av kursdagene ble det servert mat, og det ble
rikelig anledning til en god prat rundt bordene.
Tusen takk til kursleder Anne Kaldestad for et mor-
somt kurs, og en fin åndelig opplevelse. Med  spreke
byks og ”åndelige sjumilsstøvler” gjennom Det gamle
testamente  hjalp kursholderen  deltakerne  til å trek-
ke de lange linjene, øke bibelkunnskapen og få ny
glede og inspirasjon til å lese i Bibelen. ”Når Bibelen
åpnes, blir den en levende bok”, sa Anne Kaldestad.
Dette utsagnet oppsummerer dermed også på en fin
måte kursets innhold med få ord.

Grethe Grønnevik

Bli med på en
VANDRING GJENNOM

DET GAMLE TESTAMENTE
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Er det noko du veit om plassen du bur, som kanskje
andre kan ha interesse av å vita? Nord-Karmøy
Historielag har nemleg fått  oppgåva å presentera
lokalhistorien i det komande Nordvegen
Historiesenter på Avaldsnes. Å få fram nyare gards-
historie til nysgjerrige sambygdingar og turistar og
gjerne forskarar med, er ei stor utfordring. Ikkje bare
skal det bli ei fast utstilling får KB vita, men etter-
kvart skal det også koma ein database for kunnskap
om livet dei siste 3-400 åra, fram mot 1960-talet då
endringane blei store; byggefelt, superbutikkar,
motorvegar.... 
Me spør Evy Vikingstad, som er kontaktperson for
Torvastad-delen av Nord-Karmøy, om kva ein i første
omgang er ute etter av historikk.
- Det som kan gå i gløymeboka hastar det mest

med. Namn for eksempel, for kor me snur oss så
har folk til alle tider sett namn på åker og eng,
haug og hammar, myr og vatn.

- Kva vil bli gjort med det som folk kan bidra med?
- Å laga til kart med stadnamn på er ein prioritert

sak. Med tida vil me ha alt på data, både kart, bile-
te og skrivne opplysningar om stort og smått av
lokalhistorisk interesse.

- Kan du skaffa kart til dei som vil
gå i gang?

- Ja, bare ta kontakt. Og bidrags-
ytarane til kunnskapsbasen i
1000-årsstaden Avaldsnes sitt
Historiesenter skal få den hjelp
og støtte det går an å få.

- Og kva andre ting er det mogleg
at folk vil ha fram i eit slikt pro-
sjekt?

- Til det har me laga ein mal som det kan jobbast
etter i mange år framover. Så når me først får på
plass oversikt med kart og bilete frå gardar og
tun, kan Kjerkebladlesarane sjå seg ut andre ting
å gå i gang med på lista over dei punkta me vil for-
søka å dekka inn, seier Evy Vikingstad i Nord-
Karmøy Historielag. 

Og her presenterer Kjerkebladet ein 9-punkts mal
som all lokalhistorie på bruks og gardsnivå kan doku-
menterast etter for framtidige generasjonar. Og etter
innhaldet å døma ser det ut til å kunna bli eit fyldi-
gare og meir spennande resultat enn ei tradisjonell
gards- og ættesogebok kan bli.

G A R D S H I S T O R I E  I  N O R D V E G E N  H I S T O R I E S E N T E R
Arbeidsmal for innsamlingsarbeidet

1. Gardsnavn og luftfoto, kart, før og nå, særpreg.
2. Steder og navn, kart, navnebetydningen.
3. Levekår og mennesker (hendelser, slekter og familier) 

– i middelalderen og gjennom hvert hundreår, fram til ca. 1960.
4. Utskiftingen – med oversikt over viktige endringer; utskiftingskart; teksten, 

fra originaldokumentet?
5. Noe spesielt knyttet til denne garden – steder; personer; bygninger; båter o.l.; gjenstander.
6. Næringsgrunnlaget for garden – gardsdrift; fiske og fangst; virksomhet knyttet til sildefiske;

butikker og salg; industri og håndverk; båttrafikk; andre næringer.
7. Muntlig tradisjon sagn, fortellinger, ”stubber”; fyndord, uttrykk, kallenavn; 

sanger, stev, regler, sangleker; minner fra krigen.
8. Førhistoriske minner – de eldste spor etter busetning; gravhauger og bautasteiner; 

andre synlige eller usynlige minner; liste over fornalderfunn (fra Arkeologisk museum).
9. Billed-album

Roald

Torvastad inn i Nordvegen Historiesenter



TID FOR ÅRSMØTER
Både  Ungdomslaget og Idrettslaget hadde side årsmøter i
uke 7. Det meldes om godt besøkte årsmøter og god stem-
ning begge steder. Det var ingen store saker på dagsorden
hos Torvastad KFUK-M, men Hovedstyret fikk med seg en
del gode innspill og forslag å jobbe videre med. Einar
Vikingstad ble valgt til ny leder etter Signy Storesund.
På årsmøtet til Torvastad Idrettslag ble det vedtatt å bygge
ny kunstgressbane. Dette medfører blant annet at laget må
ta opp lån for første gang på mange år. Det ble ikke valgt
ny leder på årsmøtet, men kort tid etterpå sa Geir Vikse seg
villig til å ta jobben. Ellers fikk Jan Sandhåland Torvastad-
kruset for lang og tro tjeneste. Vi gratulerer!  Og vi ønsker
nye ledere og styremedlemmer lykke til i viktige jobber!!
Takk for at dere stiller opp til glede for oss som bor på
Torvastad!

LITT STATISTIKK  FOR 2003
Torvastad menighet hadde årsmøte med middag på
Ungdomshus etter gudstjenesten søndag 15. februar. Det
var på forhånd lagt ut en fyldig årsmelding som gir et godt
bilde av en menigheten med stor aktivitet. 
Vi tar med litt statistikk: Det var 81 gudstjenester inkludert
Feøy og Grendahusgudstjenestene med 10 801 deltakere
totalt. Gjennomsnitts frammøte var 152 personer ved søn-
dagsgudstjenester i kirken og 148 på Grendahuset, noe
som er på nivå med de siste årene. Det ble døpt 55 barn og
konfirmert 51 unge – noe som er noe over gjennomsnitt for
Torvastad. Totalt kom det inn kr 234 000 i offer, også dette
litt over gjennomsnittet. 1432 har gått til nattverd – det blir
57 nattverdsgjester i snitt, noe som er en klar nedgang fra
tidligere år.

ETTERLYSNING
Torvastad skolekorps øver og blåser og drømmer om å
vinne KM i Stavanger i vår...! Vi er som kjent slått sammen
til et korps og prøver nå å samle alle verdigjenstander til-
hørende begge korpsene inn i et lager. Vi vet at mange som
har gått i Håland og Hauge skolekorps opp gjennom tidene
har "glemt" å levere tilbake uniform og/eller instrument.
Vi er å treffe på Torvastad kulturhus hver mandag fra 17:30
til 19:30 for evt. retur, eller ring tlf. 52 83 93 90 eller 971 20
843 og vi henter på døren. 

NYE MEDHJELPERE PÅ GRENDAHUSET
På Torvastad har det blitt flere nye medarbeidere på
Grendahuset i det siste.  Anne Beth Lunde som allerede er
med i komitéen vil ha et opplegg for barna under preke-
nen, Harald Arnøy har sagt seg villig til å styre med lyden,
og  Elisabeth Hagen og Tove Sissel Areklett vil ordne med
kirkekaffen.  

FASTEAKSJON
Som vanlig deltar Torvastad-konfirmantene på fasteaksjo-
nen som i år har tema tørst.  Kirkens Nødhjelp ønsker i år å
sette fokus på de mange i vår verden som ikke har tilgang
til rent drikkevann.  Ta godt imot bøssebærerne som vil
banke på hjemme hos deg 23.mars fra kl.17.00 og utover.

MENIGHETSRÅD - OG STABSWEEKEND
Siste helgen i januar var staben og menighetsrådet i
Torvastad samlet på Nesjatun på Bømlo.  Av temaene som

var oppe var visjon og virkelighet for menigheten og 125-
års jubiléet for kirken i 2005.  

BESKJÆRING AV GRANTRÆR 
Man prøver nå i første omgang å beskjære de store gran-
trærne på Torvastad Østre Kirkegård, i håp om at de skal bli
noe finere, tettere, men ikke ta så mye lys. Hvis dette ikke
blir vellykket, vurdere man å fjerne dem helt, og heller
plante i noe annet.

OMBYGGING PÅ TORVASTAD KULTURHUS 
Det skjer for tiden store forandringer på Kulturhuset. Man
har fjernet garderoben i 2. etasje og fått en større sal, - og
likeledes utvidet "peisestuen" i 1. etasje for å få et stort
rom også der. Så nå kan man holde virkelig store selskaper
på Kulturhuset.

TAKK FRÅ 50-ÅRSKONFIRMANT-JUBILANTAR 
Vi vil gjerne få rette en takk til Torvastad menighet
v/Diakoniutvalget, for det fine tiltaket som samlet konfir-
mantene etter 50 år. Vi fikk en uforglemmelig dag.
Vi møttes først til gudstjeneste i Torvastad kirke. Etterpå
var vi invitert til en flott middag, etterfylt av kaffe og kaker.
Bordene var nydelig dekket og vi fikk en koselig ettermid-
dag sammen med gamle klassekamerater.
En stor takk til presten Geir Styve som bidrog til at det ble
et så vellykket treff.
Timene fløy, som de ofte gjør i godt selskap, så vi får sam-
les igjen ved en senere anledning.
Takk også til Åge Utvik som har hatt arbeidet med å finne
alle. Vi takker på vegne av konfirmantene fra 1953.

Laura og Harald Endresen
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
TORVASTAD:
14.12. Ida Marie Østebøvik
25.12. Isak Fossum
04.01. Sander Severeide Aase

Iselin Friestad
Emma Haastø Toth (Avaldsnes)

01.02. Fredrik Knutsen (Vår Fr. Hgsd.)
15.02. Jon Hetleflåt

Linnea Kvaløy Olsen
22.02. Maria Sørensen Liknes

Karoline Velde

UTSIRA:
14.12. Leah Klovning Thomson

VIGDE:
TORVASTAD:
03.01. Kathrine Dale og Thomas Liabø

DØDE:
TORVASTAD:
30.12. Kristina Franseth f. 1989
16.01. Signe Skjølingstad f. 1918
27.01. Alf Magne Møksvold f. 1934

UTSIRA:
07.12. Astrid Ella Austrheim
12.12. Vigdis Kari Andreassen
17.12. Johannes Skålnes

GAVER:
TORVASTAD:
23.11. Kristent Innvandrerarbeid (KIA) 3.647,00
30.11. Torvastad KFUK/M 5.743,50
07.12. ABR- Karmsund 2.281,00
14.12. Kristen Muslimmisjon 1.896,00

Nye kirkeklokker 
(julekonsertene) 6.187,50

24.12. Kirkens Nødhjelp 20.578,00
25.12. Sjømannsmisjonen / 

Norsk kirke i utlandet 7.644,50
01.01. Ungdomsmisjonen 2.015,50
04.01. De 4 diakoniinstitusjoner 2.316,00
11.01. Menighetsarbeidet 3.319,50
18.01. Torvastad KFUK/M 4.680,00
25.01. Misjonssambandet 3.704,00
01.02. Menighetsarbeidet 2.844,00
08.02. Bibelselskapet 4.822,50

UTSIRA:
114.12.Bedehuset 1.020,00
04.01. KABB (Kristent arbeid 

blant blinde) 1.164,50
01.02. Karmsund/Sunnh. 

søndagsskolekrins 473,00

FEØY BEDEHUS
26.12. Sjømannsmisjonen / 

Norsk kirke i utlandet 1.834,50
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TAKK
Takk til alle som benyttet giroen vi sendte ut sammen
med Kyrkjebladet senhøstes. Det kom inn ca. 32 000 kr,
d.v.s. omtrent som ifjor. En leser som trolig setter stor pris
på bladet, sendte hele 1000,- kr. (Det blir en stykkpris på
kr. 166,- pr. blad.)
Tross stor giverglede, gikk vi med 23 000 kr. i underskudd
i 2003, så dere som ikke benyttet giroen, er velkommen til
å sende noen kroner til kontonummer 0532.14.82629.

Smånytt. . .

LØYSING PÅ KONKURRANSE 
Her kjem løysinga på sporjakta i orda våre som stod i
julenummeret. Ja, har du farnaring på ditt eige
språk, i gamal drakt, så var du kanskje nære på å
klare alle. 

1 farnaring (s)
god forstand, godt vett, peiling

2 fli (v)
gjøra seg fin, stella seg (hus, heim el. anna) med
flid

3 førkja (s)
store kona (ei braffa) 

4 hålka(s)
glatt (vinterføre)

5 idle (a)
sint

6 nøvert (a)
i minsta laget (knapt, lite, sparsomt)

7 ronje (s)
bua tresete framme og bak i ein robåt

8 rua (v)
klypte sauene, i tidlegare tider reiv dei av ulla

9 sopeleist (s)
ein (person) utanom dei andre

10 beina (s)
hjelpa ein nabo, el. annan, med ei handsrekning

11 stikkedåse (s)
fyrstikker (-eska), ikkje ein lighter altså

12 toka seg (v)
flytta seg (tettere saman så fleire får sitteplass)



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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN -

SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

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

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

52 84 67 84 – 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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Karmøy
BEGRAVELSESBYRÅ
Normisjon

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I  KARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22



GUDSTJENESTER:
TORVASTAD:
29.02. 1. S. I FASTE: 
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer.
Kl. 19.30: Søndagsmøte i
kirken. Tale v/Per Ivar
Åse. Tema: ”Målrettet
liv”.
07.03. 2. S. I FASTE: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. – Kirkeskyss.
14.03. 3. s. i faste: 
Høymesse. Sokneprest
Geir Styve. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.
21.03. 4. S. I FASTE: 
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer.
24.03. ONSDAG: 
Fastegudstjeneste kl.
19.30. Misjonsprest Erik
Tangedal. Offer til NMS.
– Kirkeskyss.
28.03. MARIA
BUDSKAPSDAG: 
Familiegudstjeneste kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. 1.-klas-
singene deltar. Sang av
Scala. Offer. 
- Kirkeskyss    
04.04. PALMESØNDAG: 
Høymesse kl. 11.00.
Vikarprest. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.
08.04. SKJÆRTORSDAG: 
Kveldsgudstjeneste kl.
19.30. Sokneprest Geir
Styve. Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss.
09.04. LANGFREDAG: 
Gudstjeneste kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. –
Kirkeskyss.
11.04. 1. PÅSKEDAG: 
Høytidsgudstjeneste kl.

Søndagens
tekster

1. søndag i faste:
Matt 16, 21-23; 1 Mos
4, 3-7; Jak 1, 12-15

2. s. i faste: 
Luk 7, 36-50; 1 Kong
18, 21-26.36-39; Jak
5, (13-15) 16-20

3. s. i faste: 
Hebr 12, 1-3; 2 Sam
22, 1-7; Luk 4, 31-37

4. s. i faste:
Joh 6, 24-36; 2 Mos
16, 11-18; 1 
Kor 10, 1-6

Maria
Budskapsdag: 
Luk 1, 46-55; Jer 33,
14-17; Ef 1, 3-6

Palmesøndag: 
Joh 12, 12-24; 2 Mos
12, 21-28; Hebr  2,
14-18

Skjærtorsdag: 
Jes 53, 1-5; 1 Kor 11,
23-26(27-29); Joh 13,
1-15

Langfredag: 
Joh 18, 1-19,30

Påskedag: 
Joh 20, 1-10; Jes 25,
8-9; Rom 6, 9-11

2. påskedag: 
Joh 20, 11-18; Sal 16,
8-11; 2 Kor 5, 14-21

1. s.e. påske: 
Joh 21, 1-14; Sal 116,
1-9; 1 Kor 15, 12-21

11.00. Sokneprest Geir
Styve. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.
18.04. 1. S.E. PÅSKE: 
Høymesse kl. 11.00.
Vikarprest. Nattverd.
Sang av Scala. Offer. –
Kirkeskyss.

UTSIRA:
29.02. 1. S. I FASTE: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til
Misjonsselskapet.

28.03. MARIA
BUDSKAPSDAG: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Offer til Blå Kors.

12.04. 2. PÅSKEDAG: 
Høymesse kl. 12.30.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til
Kirkens Nødhjelp.

FEØY BEDEHUS
11.04. 1. PÅSKEDAG: 
Høytidsgudstjeneste kl.
16.00. Sokneprest Geir
Styve. Offer. - Båt fra
Kveitevika kl. 15.30.

HÅLAND BEDEHUS
29.02. kl. 11.00:
Indre Sjømannsmisjon
07.03. kveld:
Misjonssambandet
14.03. kveld:
Normisjon
21.03. kl. 19.00: 
Årsmøte på Bedehuset

BEDE-
HUSENE
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28.03. kveld:
Misjonsselskapet
04.04. kveld:
Indre Sjømannsmisjon
08.04. kl. 11.00:
Normisjon
12.04. kl. 11.00: 
Misjonssambandet
18.04. kveld:
Indre Sjømannsmisjon

NORDBØ BEDEHUS
29.02. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon –
avslutn. offeruke – felles
Nordbø
07.03. kveld:
Misjonssambandet – felles
Håland
14.03. kveld:
Normisjon
21.03. kl. 11.00: 
Bedehuset
28.03. kveld: 
Misjonsselskapet – avslutn.
Offeruke – felles Hauge
04.04. kveld:
Indre Sjømannsmisjon –
felles Hauge
08.04. kl. 11.00: 
Kristen Muslimmisjon
12.04. kl. 11.00: 
Misjonssambandet – felles
Hauge
18.04. kveld:
Indre Sjømannsmisjon –
felles Nordbø

HAUGE BEDEHUS
29.02. kl. 11.00:
Indre Sjømannsmisjon –
avslutn. offeruke – felles
Nordbø
07.03. kveld:
Misjonssambandet – felles
Håland
14.03. kveld:
Normisjon – fellesmøte
21.03. kl. 11.00: 
Misjonssambandet 
28.03. kveld:
Misjonsselskapet – avslutn.
offeruke – felles Hauge
04.04. kveld:
Indre Sjømannsmisjon –
felles Hauge
18.04. kveld:
Indre Sjømannsmisjon -
felles Nordbø



Siste KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira

Så va det finnen så hadde kjørt seg fast på Haukelifjellet. Det
hjalp verken med kjettingar elle knipetak, og situasjonen blei

ikkje nåke bedre av at han hadde 150 utålmodige pingvinar i
traileren. Dessa sko leverast på akvariet i Bergen neste mor-
gen. Den stakkars finnen visste ikkje si arme råd, men midt i
kvar ein håplaushet finns det alltids ein veabu. Det så passte
så jysla godt va at denna veabuen hadde ein skåltomme trai-

ler te disposisjon. ”Ja kan skjøna eg kan ta dei med meg. Det e
nå voldsomt grett med litt lag,” sa veabuen. Før finnen visste ordet av det, va hans

festkledde følgjessveinar på vei mot Bergen. Sjøl satt han seg på ein buss og fekk
seg ei god natts søvn.

Neste morgen ankom finnen Bergen. Han hadde usedvanlig god tid, og konne unna seg ein fro-
kost på fiskatorget. Der traff han plutselig på dei 150 pingvinane med veabuen i spissen. Finnen lurte fælt på koffår han
ikkje hadde levert pingvinane på akvariet som avtalt. Den verdensvante veabuen himla me augene og svarte;
”Jo da, me har vore på akvariet me ser du, og nå tenkte me oss ein tur opp på Fløyen”.

Me seie takk til Geir Erik Storesund som for tiden befinne seg i Bergen. Han utfordre Sjur Stava te å komma
med ei god historie te neste Kyrkjeblad.

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Torvastad KFUK/M eier en hytte i Maldal litt opp i fjellet på østsida av Saudafjorden
langs veien fra Sauda til Vanvik.  Hytta ligger ved et vann i Maldal, - et flott
sted med tre gamle gårder og noen få hytter.  Maldalshytten ligger 30-
40m fra en lite trafikkert vei.

Hytta ligger i flott turterreng til alle årstider. Om vinteren
er veien kort til Svandalen skisenter med alpinanlegg.
Etter en halv times kjøring fra Maldal ligger
Slettedalen, hvor der er mange kilometer med opp-
kjørte tur- og langrennsløyper. Ellers kan man gå
direkte fra hytta  opp til høyfjellsterreng med mange
flotte topper. 
Rundt hytta og nedover mot Saudafjorden er der fin,
ofte uberørt blandingsskog som egner seg godt til
småturer vår og høst. Ellers er det om sommeren flott å
gå til Maldalstølene og videre i storslått fjellterreng .  
Hytta ligger ved et vann med mye ørret, og vi har naust og
båt og lov til å fiske.
Hytta ble bygget på 50-tallet, men er blitt kraftig renovert de siste
10-15 årene, bl.a. ved å få elektrisk strøm. Der er plass til 20-25 gjester,
men er også grei å bruke for familier.
Hytta kunne gjerne vært brukt litt mer, særlig vår og høst står en del helger ledige. Kanskje
er det mange som ikke er oppmerksomme på denne muligheten til flotte naturopplevelser og godt sosialt sam-
vær foran peisovnen. 

Overnatting på hytta koster kr.75 pr. person pr. natt, og ikke mer enn 250 kr. pr. familie . Er du interessert  kan
du ringe Einar Vikingstad, tlf. 52839098.

VELKOMMEN TIL MALDAL!

Ta en helg i Fjellet!


