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Lørdagskveld på Karmøy

Det er lørdags kveld på Karmøy. 
Landets største øy-kommune. 
For noen er betegnelsen ”bede-
husøya” et passende begrep 
vest i havet der bedehusene 
og kirkesamfunnene ligger tett 
som skogen. Andre derimot 
gjenkjenner seg kanskje bedre 
med statistikker som vitner om 
enorme tall på overdosedøds-
fall og salgsrekorder på vinmo-
nopolet.

På Torvastad står ungdommer i 
små klynger og venter på halv 
8 bussen til byen. Selv husker 
jeg denne rutinen som om det 
skulle være i går. I kveld er kan-
skje noen invitert på klassefest 
eller bare skal ut for kvelden. 
Langs veien mot Åkra går noen 
andre ungdommer med noe 
som klirrer i posene, kanskje 
avsluttes kvelden på et utested 
i nærheten? Når klokken nærm-
er seg 22 trekker disse ungdom-
mene ut på gaten, kanskje tref-
fer de kjentfolk i kveld? 

Men hva med de andre ung-
dommene. De som ble invitert 
på den samme festen, men sa 
nei?
Sitter de hjemme og er 
kjedelige? 
Nei, de er på vei ut, til kompis-
gjengen for å se film, til kirken 
på ungdomsmøte eller til KRIK 
eller ungdomsklubber rundt 
etter. Akkurat dette var det 
som fascinerte meg da jeg var 
søkende. Disse ungdommene 
som jeg alltid hadde trodd var 
så trege. De var ute og sang 
i kor, var på ungdomsklubb 
eller bare i et åpent hus hos 
noen. Og de hadde det kjekt!! 
Samholdet og kameratskapet, 
humoren og varmen, og jeg fikk 

være med! Det gikk ikke lang 
tid før jeg hadde fått meg ven-
ner for livet, og det jeg hadde 
lært av Geir Styve under kon-
firmasjonsforberedelsene ble 
ikke lenger tøv, det ble et mål! 
Jeg ville også være med på her-
ligheten. 

Ungdomstreff i kirken på en 
lørdagskveld. En kveld laget og 
gjennomført helt av ungdom-
mer.   
200 ungdommer samles, synger 
lovsang og går til forbønn. Dette 
er hva jeg kaller et under!
Etterpå blir det sent, kirkekaffe 
med noe ”attåt”, deretter en 
rånetur for å se på livet før 
store deler av kveldens forsam-
ling blir spredt rundt i forskjel-
lige kjellerstuer hvor vennskap 
og kameratskap flittig pleies!
     
Dette er Karmøy for meg!

Budskapet fra meg i dag må 
være følgende: Ta vare på den 
flotte ungdommen på denne 
øya. Ikke undervurder unges 
evne til å evangelisere. Et godt 
og varmt ungdomsmiljø med 
mye kjærlighet og Jesus i sen-
trum! 

Skrevet av Inger Lise Vaage, 
januar 2005 
(Konfirmert på Torvastad 
våren 2000)

Kjære leser
Så er vi ute med årets første 
Kyrkjeblad, og vi går inn i årgang 
49. Mens nasjonen Norge mark-
erer 100 års jubileum for union-
soppløsningen og Torvastad kirke 
feirer sine første 125 år, må vi 
vente et år før det er vår tur til å 
jubilere. 
Vi stiller med samme mannskap 
som vi har hatt de siste årene 
– noe som  har både sine pluss og 
minuser, men vi lover å gjøre vårt 
beste for å gi folk på Torvastad 
og Utsira en blanding av et 
menighetsblad og et bygdablad.
Vi har gledet oss over mye god 
respons og noen tips til redaks-
jonen den siste tiden. Et av dem 
kom fra Einar Hausken og Sven 
Johan Skjølingstad som hadde 
et forslag om en ryddigere måte 
å sette opp all informasjonen 
vi pleier å ha på nest siste side. 
Vi har gjort et forsøk i dette 
nummeret, som vi gjerne tar nye 
imot reaksjoner på. Ta også kon-
takt med en av oss om du har 
andre idèer til endringer, temaer, 
folk vi kan utfordre til å skrive 
noe, både nye og  gamle bilder 
.m.m.m. Deadline for de to neste 
numrene er 3.april og 29.mai.

John Kristian
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Lørdagskveld på Karmøy Tanker fra en av de 
unge på Ungdomshuset
Lars Johannes Ragnvaldjord er 22 år, oppvokst 
på Bø, og bor for tiden på Torvastad sammen 
med to andre ungdommer. Han er utdannet 
som industrimekaniker og arbeider midlertidig 
på Hydal. På fritiden har seilbrett og sykling 
vært hobbyer, men den største interessen er 
nok biler. Han kjører Golf, men har også ei 
Boble liggende i atskillige deler. Håpet er å få 
den kjørbar igjen en gang.
Lars Johannes har vært med på ungdomsarbei-
det på Ungdomshuset siden konfirmasjonsal-
deren. Nå er han med som voksenleder i Klubb 
78 sammen med Ragnhild Galtung og Knut 
Bendik Storesund. Klubb 78 er en klubb for 7. og 8.klassingar som blir 
holdt annenhver onsdag. Lars Johannes syns Klubb 78 har klart å følge 
med tiden. Aktivitetene er slike som ungdommer liker å holde på med. 
Play-station på storskjerm, pistolskyting, fotballspill og airhockey er 
noen av aktivitetene. 

Et tilbud for eldre ungdommer er Klubb 2000. Lars Johannes opplever 
at det skulle vært godt voksne her også som kunne strukturere arbei-
det mer enn det blir gjort i dag. Disse tankene hadde han nok ikkje når 
han var yngre selv, men ser viktigheten av dette i dag.
Lars Johannes fremholder at Ungdomshuset er et flott hus å drive ung-
domsarbeid i. For tiden er det dessverre ikkje så mange ungdommer 
som benytter seg av tilbudet. Han undrer seg på om det kunne vært 
en ide å ha mer samarbeid med andre menigheter som Norheim og 
Avaldsnes for å gjøre tilbudet mer attraktivt.
På spørsmål om hvorfor det er lite ungdommer på Ungdomshuset, så 
tror han at det blir arrangert en 
del private fester, eller at ungdommene trekker til Hauge-sund. I 
byen er det imidlertid få tilbud som ungdom kan være med på før de 
er 18-20 år.

Good News har også vært fast tilholdssted for Lars Johannes. Nå er han 
ikkje fast medlem, men er oppom miljøet av og til. Han har hørt at 
koret planlegger tur til Estland til sommeren. Dersom det skulle være 
ledig et sete, så blir han gjerne med. Turer med koret er noe av det 
som en husker best fra disse årene.
Bispedømmet har årlige Ungdomsting som Lars Johannes også har 
vært med på. Ved en slik anledning ble han valgt inn i Bispedømmets 
Ungdomsråd. Ungdomsrådet blir holdt i Stavanger, og det blir gjen-
nomført 8-9 møter i året. Lars Johanne har ikke fått delta på noe møte 
enda, men ser fram til det og nye utfordringar i den forbindelse.

Elise Fossum
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Jubileumsåret er igang
I 1880 stod den nye Torvastad kirke klar etter to års 
byggeperiode. I 2005 står kirken fortsatt hvit og fin, 
og det er på sin plass å markere jubileet, selv om 125 
år ikke er noen imponerende høy alder for en kirke, 
i alle fall ikke for oss som har Avaldsnes-kirken som 
nærmeste nabo. 
Det er spennende å tenke på alt som har skjedd i 
kirken gjennom disse 125 årene – på alle de tusener

av barn, unge, 
voksne og 
gamle som 
har vært i 
kirken til ulike 
gudstjenester, 
møter og arr-
angement. 
Noen kanskje 
bare en gang, 
andre har hatt 
kirken som sitt 
andre hjem. 
Hvem har for 
eksempel vært 
flest ganger 
i Torvastad 
kirke? Kanskje 
en prest eller 
en annen 
ansatt???

Her har det vært fest og glede med dåp, vekkelse, 
lovsang og bryllup. Og her har det vært sorg og alvor 
med begravelser, skriftemål, dommedagssforkynnelse 
og syndsbekjennelse. Vi gleder oss til å lese mer i 
jubileumsskriftet som Ingmar Areklett er redaktør for. 
Ingmar vil bruke jubileumsåret til å jobbe med dette, 
og skriftet vil etter planen være klart om et års tid.

Markeringer hele året
Jubileumskomiteen som består av Signy Storesund, 
Solfrid Gaard, Inger Hausken, Ingmar Areklett, Geir 
Styve og Håkon Areklett legger opp til en rekke 
markeringer igjennom hele jubileumsåret. 
Nyttårsaften ble den gamle kirkeklokken fra 1200-
tallet tatt i bruk. Klokka står bak i kirken i en flott 
klokkestol laget av Oddvar Vikingstad og Sigurd 
Thorsen, og den skal få klinge gjennom hele jubile-
umsåret.
1.nyttårsdag tentes et stort hvitt lys plassert i en stake 
på en stein fra den gamle steinkirken som stod på Bø 
fra ca 1200 til 1500-tallet. Steinen er utlånt av Jan 

Strand og det er Ragnar Vikingstad som har stått for 
arbeidet med fot og lysholder.
En torsdagskveld i januar inntok speiderne kirken, og 
med spennende oppgaver fra sokneprest Geir var de 
høyt og lavt for å finne ut hvor gamle kirkeklokkene 
var, om det var noen kjeller under kirken, hvor 
kirkesølvet befant seg og mye mer.
Siste søndagen i januar inviterte jubileumskomiteen 
til en kveldsstund i kirken med fokus på stjerner – legg 
merke til hvor mange og ulike stjerner som befinner 
seg i Torvastad kirke neste gang du er i kirken.
Hovedmarkeringen av jubileet blir en uke midt i 
oktober hvor det blant annet legges opp til en gam-
meldags kirkesøndag og ellers vil en prøve å la alle 
aldersgrupper få være med.

Mange er imponert over kreativiteten og entusias-
men til jubileumskomiteen, og det er bare å glede 
seg til de ulike arrangementene som er i vente!

Utstilling
Vi i redaksjonen av Kyrkjebladet har sammen med 
jubileumskomiteen ønske om å lage til en utstilling 
med fotografier, akvareller, tegninger, malerier og 
lignende av Torvastad kirke, både fra utsiden og inni 
kirken. Til dette trenger vi hjelp! Vår oppfordring er 
derfor å ta kontakt viss du har et bilde på veggen 
eller i en skuff eller på harddisken. Ta kontakt med 
en av oss i redaksjonen, eller send noe til oss i post 
eller pr mail. Har du gode fotografier, kan det være 
aktuelt at vil får laget forstørrelser av dem. Og viss du 
ikke allerede har gode bilder, utfordrer vi deg til å ta 
bilder av Torvastad kirke fra ulike vinkler, i ulikt lys-og 
værforhold. Og til de som har litt kunstneriske evner 
– tegn eller mal 
motiver fra kirk-
en! Eller hva med 
en skulptur i tre, i 
leire eller en pep-
perkakekirke…..
Vi tenker oss at 
utstillingen finner 
sted under hoved-
markeringen i 
oktober, så sett i 
gang!!

John Kristian

En av de mange 
stjernene i 

Torvastad kirke

av barn, unge, 
voksne og 
gamle som 
har vært i 
kirken til ulike 
gudstjenester, 
møter og arr-
angement. 
Noen kanskje 
bare en gang, 
andre har hatt 
kirken som sitt 
andre hjem. 
Hvem har for 
eksempel vært 
flest ganger 
i Torvastad 
kirke? Kanskje Den gamle kirkeklokka fra midde-

lalderen
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Jubileumslyset
Vi har lagt bak oss en regnfull, mørk og tung høst.
På enkelt vis kan vi skru på en bryter og få elektrisk lys. Koseligere er det når vi kan benke 
oss rundt et bord med levende lys. 

Lyset er et blikkfang for synet.
Lyset gir næring til sjelen.
Lyset gir muligheter for å utføre arbeid, 
gir arbeidslyst og arbeidskraft.
Lyset gir varme.

Vi har nettopp feiret jul – Lysets høytid. Betlehemsstjernen lyste opp, var kraftfull 
og var veiviser frem til Jesu leie. Jesus sier om seg selv: 
JEG ER VERDENS LYS! 

Som barn reiste jeg ofte til Bømlo for å besøke bestemor og bestefar. 
Når jeg kom til Grutle, var det alltid like spennende å lese det som 
var malt på den høye, rette fjellveggen:  
JESUS VERDENS LYS.
Under krigen var det viktig å dekke til dette viktige budskapet, det 
måtte ikke ødelegges!

Torvastad kirke er 125 år i år. Gjennom gudstjenestene dette året, skal 
der tennes et lys fremme ved siden av prekestolen: JUBILEUMSLYSET. 
Lysestaken er laget av en stein som er fra 1200 tallet. Steinen skal ha 
stått i den gamle kirken på Bø. I Bibelen blir klippen og lyset brukt 
billedlig, klippen og lyset hører sammen. Lysestaken gjør synlig den 
tidslinjen som har vært fra Jesu fødsel og opp til i dag.

Jubileumslyset skal være en påmin-
nelse om at lyset fortsatt er lev-
ende:
-  at det fremdeles kan varme 
 og lyse opp i våre hjerter
-  gi næring til sjelen
-  at det kan gi kraft til 
 arbeid og tjeneste

Lyset brenner for hver enkelt av oss 
i vår hverdag, og det brenner for 
menighetsvekst i jubileumsåret og 
årene fremover.

GODT JUBILEUMSÅR til alle i 
Torvastad menighet.

Solfrid Gaard
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Lysløype i Bjørgene
21. og 22. januar arrangerte Rogaland Idrettskrets i samarbeid med 
Fylkeskommunen Rogalands-konferansen. Et av temaene som ble 
belyst, var det store frafallet blant ungdom de fleste idretter sliter 
med. Det som var fakta, var at de som fortsetter å være aktive etter 
at de slutter med organisert idrett, går over til individuell trening. 
Jogging, treningssentra og friluftsliv var best representert blant 
aktivitetene.
Frafall er også velkjent i Torvastad Idrettslag. Så spørsmålet er hva 
bygda har å tilby utover den organiserte idretten. Treningssentra finnes i byen, men når det gjelder 
friluftsliv ligger Bjørgene midt i bygda vår og er lett tilgjengelig for alle. Men bare når det er lyst! I 
kveldsmørket er det ikke lett å ta seg fram i ulendt terreng.
Karmøy Kommune stiller seg positive til lysløype i Bjørgene. En trasè er foreslått, men det trengs 
samspill med bygdas organisasjonsliv, og hver enkelt, for å få det til.
Noen kan kanskje øve påtrykk på lokale politikere, slik at forholdene blir lagt til rette for økt aktivitet?! 
Det må også inngås avtale med de enkelte grunneierne.
Det bør være i hele Torvastads interesse å få lagt til rette for økt fysisk aktivitet.
Dessuten er det mange fine naturopplevelser rett utenfor stuedøra vår! 
På Rogalandskonferansen viste professor Brevik ved Idrettshøgskolen til at daglig aktivitet i 
en time gav maksimal helsegevinst!
Idrettslaget ønsker å ta initiativ til et møte med kommunens representanter, og ønsker 
noen å være med på dette, kan de ta kontakt med daglig leder Ole Førland.
Her har vi altså muligheten, tar noen utfordringen?

Siv

VITNESBYRD FRA UTSIRA
Grete Eriksen er gift med en Sirabu og har bodd på 
Utsira siden 1997. Høsten 2004 var hun i Toronto 
hvor hun opplevde fantastiske ting. Hun fortalte 
om opplevelsene sine på en gudstjeneste på Utsira i 
desember, og hun har også sendt oss en E-post hvor 
hun forteller om sitt nye liv: 

Det har vært noen fantastiske uker. Mange her kaller 
det at jeg har fått et nytt liv, og jeg er helt enig. Gud 
har vært god, og er god mot meg. Hver dag kan jeg 
gjøre mer, og hver dag kan jeg hvile i Guds kjærlighet 
og Hans nærhet. Og jeg føler meg mettet og tilfreds 
på alle måter. Dette er det beste!
I alt jeg gjør har jeg et bilde av meg selv inntullet i 
et teppe i Jesu armer, og for 2-3 dager siden så jeg at 
jeg hadde åpnet øynene mine og kan ta imot Guds 
kjærlighet ved blikkontakt, ved å se inn i Jesu øyne. 
Jeg føler meg så trygg og tilfreds hver dag. Det er 
spesielt at Gud fortalte meg at en dag skulle det bli 
slik for meg. Og nå 20 år etterpå er det jeg opplever 
dette, og jeg lever i det.
Nå har jeg levert tilbake alle hjelpemidlene og tryg-
ghetsalarmen. Jeg er så glad jeg kan leve normalt. 
I dag var jeg for 2. gang ute og prøvekjørte med 
bilen vår. Jeg er henvist til Sunnaas sykehus for å ta 
noen tester så jeg kan begynne å arbeide og kjøre 
bil igjen.

Jeg har prøvd å arbeide i 
barnehagen en dag (5 ½ time) 
Det var herlig. Det var over 12 år 
siden jeg arbeidet sist. Hver dag 
kan mine muskler gjøre mer.
 Pga. skaden kunne jeg ikke 
hoppe, i går hoppet jeg 40 
hopp med samlede ben i strekk. 
Jeg kunne ikke stå på et ben, nå 
kan jeg hinke 15 på det ene og 6 på det andre (8 i 
dag).  Dagen etter jeg kom hjem klarte jeg å sykle 
noen meter, i går 1 km. og i dag 3 km.  Jeg kunne 
ikke gå med staver, nå har jeg lært meg det og koser 
meg med det. Hjelpen jeg hadde hjemme er stoppet 
og jeg nyter det! Jeg våkner opp vanlig og sover godt 
og normalt, som jeg aldri har gjort før.

Jeg er så takknemlig til Gud for det Han har gjort! 
Innsiden og identiteten min er helt forandret. Jeg er 
i en læreprosess for å lære å gjøre ting annerledes. 
Den viktigste tingen for meg er at jeg kan ta imot 
Guds farskjærlighet.  Men det er virkelig artig og et 
resultat av hva Gud har gjort på innsiden det Gud har 
gjort på utsiden.
Jeg tror at det Gud har gjort er for hans kjærlighet og 
ikke at jeg fortjente det, for alt Han gjør er av nåde!
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Alt eg verkeleg trengde å læra 

lærte eg i barnehagen
Det meste av det eg verkeleg trengde å læra om det 
å leva, om kva eg skal gjera og korleis eg skal vera, 
lærte eg i barnehagen. Visdomen var ikkje å finna 
på toppen av universitetsfjellet, men i sandkassa i 
barnehagen.

Dette lærte eg: Del alt , leik rettferdig. Ikkje slå men-
neske. Legg ting tilbake der du fann dei. Rydd opp i 
ditt eige rot. Ikkje ta ting som ikkje er dine eigne. Sei 
unnskyld om du sårar nokon. Vask hendene før du et. 
Skyl ned. Varme kaker og kald mjølk er godt for deg. 
Lev eit balansert liv. Lær litt, tenk litt, teikn og mal og 
syng og dans og leik og arbeid litt kvar dag.

Ta ein liten lur kvar ettermiddag. Når du går ut i verda, 
pass opp for trafikken, hald kvarandre i hendene, og 
hald saman. Sjå opp for små mirakel. Hugs det vesle 
frøet i plastbeger. Røtene peikar nedover og planta 
strekkjer seg oppover, og ingen veit heilt korleis og 
kvifor, men vi er alle slik.

Gullfisk og hamster og mus, og til og med det vesle 
frøet i begeret – alle døyr dei. Og det gjer vi også.

Og hugs noko av det første du lærte, det største 
ordet av dei alle: SJÅ – alt du treng å vita er der inne 
ein stad. Den gylne regelen og kjærleik og grunnleg-
gjande hygiene, økologi, politikk og sunt liv.

Tenk kor mykje betre verda ville ha vore dersom vi 
alle – heile verda – fekk kake og mjølk klokka tre kvar 
ettermiddag, og så la oss ned med tepper for å sova. 
Eller om vi hadde ein grunnleggjande politikk i vårt 
eige og andre land som gjekk på å alltid legga ting 
tilbake der vi fann dei, og å rydda opp i vårt eige rot. 
Og det er framleis heilt sant, same kor gamal du er, at 
når du går ut i verda, er det best å halda kvarandre i 
hendene og gå saman….

Robert Fulghum

Tenk kor mykje betre verda ville ha vore dersom vi 

RETREAT I ASSISI 
TIL HØSTEN
* vi bor i et stemningsfullt 
 middelalderkloser midt i byen
* rikelig tid til bønn, meditasjon og bibellesning
* god tradisjonell italiensk mat og drikke
* en reise i Frans av Assisis’ fotspor
* Tid: månedsskiftet september/oktober 2005
* Pris: Rundt kr. 5000,- inkl. 
 reise t/r Haugesund, kost og losji
* Påmelding: Innen 12. mai. 
 De første 20 får plass.

Ta kontakt med Eldbjørg Andreassen (95 24 62 34) 
eller Anne Netland (98 48 04 92)

ETTERLYSNING

Vi har fått en mail fra Oddvar Brude som er på jakt 
etter boka ”I tropeskog og hedenskap” av Leif 
Sjursen. I sin jakt på denne boka på nettet er han 
kommet over en artikkel i Kyrkjebladet hvor det 
står at Torvastad Unges Misjonsforening ble startet 
etter en vekkelse i bygda som Leif Sjursen stod i 
spissen for. Derfor håper Brude at det kanskje er 
noen på Torvastad som kan ha boka til Sjursen, og 
som i tilfelle kan være villig til å selge den.
Ta ev. kontakt på od-brude@online.no.
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Smånytt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VALG AV MENIGHETSRÅDSLEDERE 
Vi er glade for at menighetsrådslederne i Torvastad 
fortsetter også dette året. Leif Egil Holstad som leder 
og Gerd Vikingstad som nestleder.  Utsira vil ha sitt 
valg av nye ledere med det første.  

GODT NYTT FRA GOOD NEWS
Det går godt i Good News for tiden.  En forel-
dregruppe steller i stand kveldsmat etter annenhver 

øvelse.  Ungdommene selv har besøkt både skolene 
og konfirmantene for å rekruttere nye, og det rap-
porteres om 20 nye i år.  Fremover er det planlagt 
besøk til Bergen Ten Sing, revy 14.mai og Estlandstur 
31.juli til 9.august der de blir med på 10 års jubileum 
for det lokale koret og en tensing-festival.  

Stopp menneskehandelen: 
Fortsett engasjementet 
Aldri før har vi sett et slikt engasjement for en 
katastrofe utenfor Norges grenser som ved årsskiftet 
2004/2005. Lokalsamfunn og menigheter har mobili-
sert for å støtte de mange millioner som ble rammet 
av flodbølgen 2. juledag i fjor. Kirkens Nødhjelp er en 
av de mange organisasjonene som har merket dette 
store engasjementet. Når dette skrives kan vi note-
re ny rekord for katastrofeinnsamlinger til Kirkens 
Nødhjelp - over 50 millioner kroner – takk til dere alle 
som har bidratt!

I denne katastrofen som så ofte før, er det de mest 
sårbare som blir hardest rammet. 
Ikke mange dagene etter katastrofebølgen kom de 
første meldingene om kyniske menneskehaier på jakt 
etter små barn og unge jenter som var blitt alene. For 
den som har mistet foreldre eller andre omsorgsper-
soner er det ikke lett å stå imot presset. 

I årets fasteaksjon skal vi sette søkelys på den kynis-
men som vi også ser demonstrert i kjølvannet av 
flodbølgen. Menneskehandel eller trafficking, er den 
tredje største illegale handel i verden etter våpen og 
narkotika. 

Dette gjør Kirkens Nødhjelp sammen med sine part-
nere for å stoppe menneskehandel: 

*  Forhindre rekruttering av kvinner og barn ved 
 å styrke deres rettigheter og levevilkår og sikre 
 dem beskyttelse og hjelp 
*  Øke lese- og skriveferdigheter og tilgang på 
 utdanning/fagopplæring 
*  Styrke kunnskap om hva menneskehandel er og
 hvilke konsekvenser handelen har for de som er  
 ofre 

*  Sette søkelys på
 etterspørselen som 
 skaper et    
 marked for handelen 
*  Arbeide for at alle
  stater, inklusiv 
 Norge, overholder
  forpliktelsene som
  ligger i FNs Protokoll
 mot menneske-  
 handel, spesielt med 
 å avdekke og 
 straffeforfølge de   
 kriminelle.

Vi begynte dette året med en solidaritetsmobilisering 
som vi knapt trodde var mulig. 
La oss vise at solidariteten varer langt inn i det nye 
året. Den store innsamlingsdagen er 15. mars. Slutt 
opp om årets fasteaksjon og bidra i kampen mot 
menneskehandel. 

Atle Sommerfeldt 
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp 

P.S. Som vanlig deltar Torvastad-konfirmantene på 
fasteaksjonen og mange av foreldrene stiller som 
sjåfører. Ta godt imot dem når de banker på hjemme 
hos deg 15.mars fra kl.17.00 og utover.  Det blir også 
fasteaksjon på Utsira.
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:

TORVASTAD:

12.12. Amalie Jacobsen Arnø

25.12. Jonas Storesund

09.01. Håvard Hauge

23.01. Robert-Alexander Beckstrøm Gherasim

UTSIRA:

23.01. Tobias Klovning Skare

Frikk Skare

DØDE:

TORVASTAD:

10.12. Herdis Steen Torvestad f. 1909

03.01. Johan Voll f. 1917

Jostein Henry Schultz f. 1938

16.01. Ruth Caroline Mathiesen f. 1932

27.01. Else Johanne Husby f. 1027

GAVER:

TORVASTAD:

05.12. Normisjon 2 204,50

12.12. Tibetmisjon 4 750,00

19.12.  Menighetsarbeidet 3 437,50

 Utsmykking av kirken 

 (julekonserten)  3 650,00

24.12. Kirkens Nødhjelp 18 050,50

25.12. Den norske Sjømannsmisjon 8 485,00

31.12. Kirkens Nødhjelp 

 (flomkatastrofen) 1 827,00

01.01. Kirkens Nødhjelp

 (flomkatastrofen)  9 300,00

09.01. De fire diakoniinstitusjoner 3 485,00

16.01. Ungdomsmisjonen 4 293,50

23.01. Bibelselskapet 4 163,50

30.01. Misjonssambandet 2 985,50

 Utsmykning av kirken (kveld) 1 729,50

FEØY: 

02.01. Den norske Sjømannsmisjon 1 802,00

16.01. Ungdomsmisjonen 870,00

UTSIRA:

12.12. Misjonsselskapet 1 428,00

24.12. Kirkens Nødhjelp 1 827,00

23.01. Ungdom i oppdrag 2 156,00

VIKARPREST
Sokneprest Geir Styve har studiepermis-
jon i uke 9-14.  Vikarprest blir Dag Audun 
Rasmussen som er 52 år og er bosatt 
i Stavanger.  Han har bl.a. vært felt-
prest, skoleungdomsprest og sokneprest 
i Steigen.  Vi ønsker ham velkommen og 
håper han får noen fine uker i Torvastad 
og Utsira.  Om noen har en møblert 
hybelleilighet de vil leie ut til vikarprest-
en, så ta kontakt med menighetskontoret.  

RENHOLDER OG KIRKETJENER PÅ UTSIRA  
Torill Nilsen som er kirkeverge og daglig leder for Utsira 
menighet har fra årsskiftet også overtatt funksjonene som 
kirketjener og renholder.  Hun har nå til sammen halv still-
ing i kirken.   

UTSIRA TIL ROSSABØ?
Det er tid for årsmøter.  Håland bedehus hadde sitt årsmøte 
23.januar og Torvastad KFUK/KFUM hadde sitt årsmøte på 
Ungdomshuset 7.februar.  Utsira menighet vil ha sitt 20.feb-
ruar og Torvastad menighet har årsmøte 13.mars.  En viktig 
sak på menighetenes årsmøter er å gi uttale til en høring 
om tjenestedistrikt for menighetsprester.  Det foreslås bl.a. 
at Karmøy blir eget prosti og at Utsira menighet overføres 
fra Torvastad prestegjeld til Rossabø prestegjeld.  Her er det 
viktig at menighetene får sitt syn frem, så møt frem og si 
din mening.  

PRESTEGÅRDEN I BOKFORM
Det er ikke lenge siden den gamle Torvastad prestegård 
ble avbildet og omtalt i flere bøker.  Nå er også den nye 
prestegården fra 1853 kommet med i Hans Eyvind Næss´ 
rikt illustrerte bok ”Vakre trehus i Rogaland”.   

ONSDAGSTREFF 16.FEBRUAR
På Onsdagstreffet 16.februar kommer Ådne Utvik  og 
snakker om «Karmøybuen før og nå» .
I tillegg vil du få høre Scala, treffe Roald Østensjø i god-
stolen og få servert god mat – så kom deg ut av sofakro-
ken og få deg en trivelig kveld på Ungdomshuset!!

FRA STATISTIKKEN
Det arbeides i disse dager med statistikken for menighetene.  
Vi vil komme tilbake med fyldig tallmateriale i årsmeldin-
gene, men foreløpig kan vi melde at gjennomsnittlig gud-
stjenestedeltakelse på hovedgudstjenestene på Torvastad 
har steget fra 144 i 2003 til 153 i fjor.  Flott! 

RADIOGUDSTJENESTE I 80 ÅR
I romjulen feiret radiogudstjenesten 80 år. 28. desember 
1924 ble den første gudstjenesten overført fra Vår Frelsers 
kirke i Oslo. Radiogudstjenesten har gjennomsnittlig vel 
400.000 lyttere, og er dermed landets største «menighet».
– Radiogudstjenesten har betydd og betyr fortsatt mye for 
mange rundt om i landet, sier Helge Helgheim til Medier & 
Nett. Han har det daglige ansvaret for radiogudstjenestene 
i NRK Radio. Gudstjenesten fra Bodø domkirke 26. desem-
ber markerte 80 år med gudstjeneste i norsk radio. KPK.
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Viljarshaugen 7 — 5500 Haugesund
Tlf. 52 73 19 07 — Fax. 52 73 19 08 — Mob. 915 89 001

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

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.

Norheimstunet 63 - 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.multiserv.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

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
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Dato

Søndagens tekster

Gudstjenester

Torvastad

Bedehusene

Håland / Hauge /

Nordbø

Utsira, Feøy,

Ungdomshuset

13/02 1. s. i faste
Matt 4, 1-11; 1 Mos 2,8-9
og 3,1-19; Hebr 4,14-16

Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve
Nattverd. Offer. Kirkeskyss

Kveld. Møte v.
Misjonsselskapet.
Felles på Håland

16.02. onsdag Onsdagstreff kl. 19.30
20.02. 2. s. i faste
Matt 15,21-28; 1 Mos
32,24-30; 2 Kor 6,1-10

Temagudstjeneste kl. 11.00
Menig.prest Arnfred Lunde.
Tema: ”En retning for livet.
Å se Gud.”Dåp. Kirkeskyss

Kveld. Avslutning
offeruke  v. Indre
Sjømannsmisjon.
Felles på Hauge

Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Utsira
musikkorps. Offer

27.02. 3. s. i faste
Luk 11,14-23 (-28) Sak
12,10; Ef 5,1-2.8-11

Fam.gudstj.på Grendahuset
kl. 11.00 Menh.prest
Arnfred Lunde. Tema:
”Menigheten – et sted med
en annerledes bok”. Offer

Møte kl. 11.00.
Misjonssambandet.
Felles på Nordbø

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

Høymesse kl. 11.00
Vikarprest Dag Rasmussen
Offer. Kirkeskyss

Kveld. Møte ved
Normisjon.
Felles på Håland

09.03. onsdag Fastegudstjeneste kl. 19.30
13.03. Maria Budskaps-
dag Luk 1,26-38 Jes 7,10-
14; Rom 8,1-4

Familiegudstj. kl. 11.00.
Menigh.prest Arnfred
Lunde 1.-klassingene deltar.
Offer. Kirkeskyss

Kveld. Avslutning
offeruke
v. Misjonsselskapet.
Felles på Nordbø

16.03. Onsdag Onsdagsmøte kl. 19.30
20.03. Palmesøndag
Joh 12, 1-13; Sak 9,9-10;
Fil 2,5-11

Kl. 11.00: Møte ved Indre
Sjømannsmisjon.
Felles på Håland

Høymesse kl. 12.30.
Vikarprest Dag
Rasmussen. Dåp. Offer

24.03. Skjærtorsdag
Matt 26, 17-29; 2 Mos12
3-8.11;1 Kor 10,16-17

Gudstjeneste kl. 19.30.
Vikarp. Dag Rasmussen
Nattverd. Kirkeskyss

Kl. 11.00: Møte ved
Misjonssambandet.
Felles på Hauge

25.03. Langfredag
Matt 26,30-27,50

Gudstjeneste kl. 11.00
Vikarprest Dag Rasmussen
Kirkeskyss

27.03. 1. påskedag
Matt 28, 1-8; Sal 118,14-
24; 1 Kor 15,1-11

Høytidsgudstj. kl. 11.00
Menigh.prest Arnfred
Lunde
Dåp. Offer. Kirkeskyss

Gudstjeneste kl. 16.00
Menighetsp. Arnfred
Lunde.Offer.
Båt fra Kv. kl. 15.30

28.03. 2. påskedag
Luk 24,13-35; Jona 2,1-
11; Apg 10,34-43

Kl. 11.00: Møte ved
Misjonsselskapet.
Felles på Håland

Gudstjeneste på
Krosshaug, Haugesund kl.
11.00

03.04. 1. s. etter påske
Joh 20, 19-31; Jes 43,10-
13; 1 Kor 15,53-57

Familiegudstj. kl. 11.00
Menigh.prest A.Lunde
Tema ”Menigheten – et sted
med en nyfrimodighet”.

Kl. 11.00: Møte ved Indre
Sjømannsmisjon.
Felles på Nordbø

10.04. 2. s. etter påske
Joh 10,1-10; Esek 34,11-
16a; 1 Pet 2,21b-25

Høymesse kl. 11.00
Vikarprest Dag Rasmussen
Nattverd. Offer. Kirkeskyss

Kveld: Møte ved
Normisjon.
Felles på Nordbø

13.04. Onsdag Onsdagsmøte  kl. 19.30
17.04. 3. s. etter påske
Joh 16,16-22; Jes 43,16-
19; Hebr 13,12-16

Høymesse kl. 11.00. Vikar.
Dåp. Offer. Kirkeskyss

Kveld: Møte ved
Misjonssambandet.
Felles på Håland

Konfirmasjonsgudstj.
Kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Offer
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Denne historien har jeg lært av min nye svigerfar fra Troms. På de 
trakter er man nærmere “sameland”, og en del av min svigerfars 
vitser handler gjerne om små “konfrontasjoner” mellom samer 
og nordmenn. Historien er som følger:
 
En same gikk langs ei strand og leita etter diverse som kunne 
ha rekt i land. Blant annet fant han en del brukbare materialer. 
Mens han holdt på å samle disse sammen og berge dem opp på 
land kom en nordmann gående borttil og spurte hva han drev 
med. Jo, samen forklarte at han berga de materialene han hadde 

funnet.
Nordmannen spurte da alvorlig om han ikke visste at det var hans - nordmannen - sin 

strand, og at alt som rak i land på denne stranden, det var hans. Samen var ikke helt 
enig i dette. Han mente at den som først fant det som kom rekende med vær og vind, 

han hadde rett på det. Men nordmannen stod 
på sitt og krevde at alt som kom inn til hans strand, det var hans. Samen funderte ei stund på 

dette, og så spurte han:
«Du, si meg, hvis jeg har en bror som er ute og fisker, og han er så uheldig at han faller på sjøen og drukner og reker i land 
på din strand. Er han da min bror eller er han din bror?»

Reidar Christiansen 

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Avtale nr.
126000/26

Christina Bjordal er innleid musikkskolelærer og lærer i kulturskolen. Hun er på 
Utsira hver mandag og har undervisning. På bildet ser vi Christina sammen med Alf 
W. Lundberg under julekonserten i bedehuset på Utsira før jul.

Rekruttering er viktig! Her ser vi organist Lodvar 
Mathiassen lærer Katrine Klovning å spille på kirke-
orgelet. Det er alltid godt å ha noen som kan overta 
når det er behov. Katrine spilte for øvrig på store deler 
av gudstjenesten sist søndag. 

Nytt fra Utsira
Christina Bjordal er innleid musikkskolelærer og lærer i kulturskolen. Hun er på 
Utsira hver mandag og har undervisning. På bildet ser vi Christina sammen med Alf 
W. Lundberg under julekonserten i bedehuset på Utsira før jul.

Rekruttering er viktig! Her ser vi organist Lodvar 
Mathiassen lærer Katrine Klovning å spille på kirke-
orgelet. Det er alltid godt å ha noen som kan overta 
når det er behov. Katrine spilte for øvrig på store deler 
av gudstjenesten sist søndag. 

Stor dag for Utsira: Torsdag 27.januar kl.08.45 kom den nye rutebåten 
til Utsira. En begivenhetsrik dag både for store og små. Og kanskje et 
påskudd  for Torvastadbuer og andre til å ta seg en tur til Utsira…

Vi nevnte i et tidligere nummer av Kyrkjebladet at Sigurd Nordvik har 
sluttet som kirketjener på Utsira etter å ha vært i jobben fra 1992. Nok en 
gang takk til Sigurd!

Sigurd Nordvik

Reidar utfordrer Kjell Storesund til neste nummer av Kyrkjebladet.


