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adgaNg har kunstneren tor olav foss kalt dette bilde, og det passer godt på forsiden av et menighetsblad. 

vi har alle møtt skilt og oppslag med ”adgang forbudt”  eller ”uvedkommende ingen adgang”. Mange tror 

dessverre at det er slik i kirken også. Nei, i guds rike har vi alle adgang – vi er alle velkomne. – kom til meg 

alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile, sier jesus. gå han i møte og la hans lys 

komme inn i ditt liv!

adgang  © tor olav foss
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jesus fortalte mange liknelser om 
guds rike. det handlet ikke om kir-
kebygg eller en egen politisk stat. 
jesus sa at guds rike ikke hadde noen 
geografiske grenser. Pilatus, denne 
herskeren som styrte i Midt-Østen på 
vegne av keiseren i roma, forsto at 
jesu rike ikke var noe som utfordret 
keiserens politiske makt.

guds rike var noe annet, noe usynlig 
og åndelig, en livssammenheng der 
et menneske midt i sitt jordiske liv 
kan leve med en åpen himmel over 
livet sitt. i dette riket er jesus konge. 
jesus sammenlignet guds rike med et 
såkorn som faller i jorden, det ligger 
der og spirer og rotfester seg usynlig 
til det en dag stikker synlig opp av 
jorden og blir til en flott plante eller 
et stort tre. slik er det med guds rike, 
sier jesus, det er usynlig, men det 
vokser og rotfester seg.

guds rike, denne store livssammen-
hengen, kaller jesus også iblant for 
det evige livet. Noe som starter usyn-
lig midt i dette fysiske livet, men som 
en dag skal bli synlig når det spirer 
fram. begynnelsen på det evige livet 
er usynlig, men vi vet likevel hvordan 
det begynner fordi jesus fortalte oss 
om det. dåpen er begynnelsen på 
dette livet. i dåpen fikk og får stadig 
nye mennesker, små og store, usynlig 
del i guds rike, i det evige livet. 

tro kaller vi det mottakerapparatet 
som tar imot næring slik at dette 
usynlige livet kan vokse. troen skal 
ikke prestere eller skape noe selv, 
men gi oss frimodighet til å ta i mot:
�. guds ord til trøst, frigjøring og 
rettledning.
�. jesu legeme og blod som blir delt 
ut i nattverden til renselse og ny kraft, 

næringsrik kost som gjør dette usyn-
lige glimtvis synlig for oss.
3. bønnens gave. bønn er en måte 
der dette usynlige livet puster liv i 
seg. i bønn kan en legge fra seg alt av 
bekymringer og plager og la det ligge 
der i guds faderhender. i bønn kan en 
ta til seg alle guds løfter om å være 
elsket og tilgitt, om kraft og hjelp til å 
møte det livet en lever.

gjennom guds ord, nattverd og bønn 
vokser det usynlige livet til det spirer 
fram og blir synlig. jesus drog dette 
usynlige med seg inn i vår verden og 
gjorde det synlig da han �.påskedag 
viste seg som herre over død og grav. 
jesus dro oppstandelsen fra de døde 
som en realitet inn i vår jordiske 
døende verden.

i våre liv starter det også usynlig, men 
en dag skal også vi leve det synlig 
ut sammen med jesus. Men enn så 
lenge, tenk stort om den virkningen 
det har på ditt liv her og nå når du tar 
til deg guds ords, når det inviteres 
til nattverd, når du sender din tanker 
til vår gud. disse små enkle dag-
lige hendelser bringer evigheten inn 
i ditt liv! jaan tammsalu fra talinn i 
den estisk lutherske kirken forteller 
til Misjonstidende om bestemor som 
tok ham på fanget som 4-åring og 
lærte ham ei enkel kveldsbønn. Året 
etter døde hun, men den bønna hun 
lærte ham gjorde at han ble kristen �5 
år senere da han avtjente verneplikt. 
det var sådd noe som spirte fram og 
ble synlig mange år etter. det handler 
om så med raushet og la det usynlige 
få vokse seg sterkt. et guds rike som 
vokser og lager en livssammenheng 
med en åpen himmel over livet for 
mennesker på torvastad, på karmøy 
og rundt hele vår jord. 

Det usynlige livet!
Kol 3,3b: ”… deres liv er skjult med Kristus i Gud.”

Andakten er skrevet av Helge 

S. Gaard – nyutnevnt prost i det 

nye Karmøy prosti. 

Han skal innsettes som prost 

i Avaldsnes kirke 26. mars og 

vi ønsker han og hans familie  

velkommen til Karmøy.
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Behold statskirken

Lodvar Mathiassen er en profilert skikkelse på Utsira, og er en av dem 
som blir husket av dem som besøker øya i vest.  Han har vært formann 
i orgelkomité og i menighetsråd, og er utenom sitt daglige virke også 
organist. Han har en klar mening om en eventuell opphevelse av stats-
kirkeordningen.  

Nå har jeg fulgt litt med i denne saken.  det er en stund 
siden de begynte å arbeide med dette, og tidligere har 
jeg ikke brydd meg noe særlig.  Men nå kan det se ut 
som det går mot en opphevelse av statskirken, og da 
vil jeg reagere.  

jeg var nemlig i Canada for ti år siden og så systemet 
der. det fungerte dårlig. og da er jeg  redd for de verdi-
ene vi har i våre mange vakre kirkebygg. jeg tror at vi 
vil ha problemer med å holde kirkene ved like. Nå er 
det faste overføringer fra stat og kommune. Hvordan 
det nye systemet vil fungere vet ikke jeg, men noe må 
det gå ut over. jeg føler det sånn at noen fraskriver seg et ansvar. jeg tror at 
de fine kirkene vi har med tiden vil bli alt for dyre å holde.  skal menighetene 
ha ansvaret selv? Når vi først skal innføre et slikt system vil det utvikle seg, og 
ansvaret vil bli lagt på menighetene. og jeg tror ikke menighetene vil klare det 
økonomisk å drive de kirkene vi har.  

for å vende tilbake til Canada, så var det der stor forskjell på menighetene. 
Noen av kirkene så ikke ut. det virket som om de ikke brydde seg om vedli-
kehold i det hele tatt. andre kirker var nyere og mer velholdte. i det hele tatt 
brukte de mye tid til økonomi og til å skaffe medlemmer til seg egen menig-
het. det var det de var opptatt av. det som gikk til for eksempel misjonsarbeid 
var bare småpenger. jeg tror mange misjonsorganisasjoner her i Norge vil få 
problemer ved en opphevelse av statskirken. det som har skjedd i sverige 
med masseutmeldelser av kirken kan bli aktuelt også her. de melder seg ut 
for å spare penger. vi vil også ganske sikkert få redusert medlemsantallet i 
vår kirke.  

det som kan være positivt er at vi får være herrer i eget hus. vi får mer styre 
vår egen utvikling. Men allikevel vil jeg anbefale at vi beholder dagens statskir-
keordning. dansen rundt gullkalven kan lett bli et hovedtema i et nytt system. 
det mener nå jeg.  

UTSIRA MEnIGhETSRåD hADDE 
KonSTITUEREnDE MøTE 19. JAnUAR.
bjørgunn ravndal ble valgt til leder og ingvar eriksen 
nestleder. i tillegg består rådet av kjellaug klovning og 
jan Henrik juell. ingvar og kjellaug var rådsmedlemmer 
i forrige periode.
vi takker det avgående rådet for innsatsen og ønsker 
det nye rådet lykke til med arbeidet.
På bildet ser vi fra venstre kjellaug klovning, ingvar 
eriksen, bjørgunn ravndal og jan Henrik juell
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Det nye «Nye testamentet» 
på bestselgerlisten

bokbransjen melder om at det nye testamentet ligger på bestselgerlisten i Norge, 
med mer enn 35.000 solgte eksemplarer på få måneder. i november �005 lan-
serte bibelselskapet sin reviderte oversettelse av det nye testamentet på bokmål 
og nynorsk. den nye teksten er en revisjon av bibelselskapets oversettelse fra 
�978/85. Med oversettelsen ønsker man å ta et skritt nærmere den greske teksten, 
nærmere vårt eget språk og nærmere de bibelske bildene. en levende bibeltekst 
krever et levende språk.
bibelselskapet jobber nå med et tilsvarende prosjekt for det gamle testamentet. den nye utgaven av dette 
skal være ferdig i �0�0.
Menighetsrådet på torvastad har i likhet med mange menighetsråd over hele landet vedtatt at en som en prø-
veordning vil ta den nye oversettelsen i bruk i gudstjenestene. forskjellene fra den gamle oversettelsen blir 
ikke så store, men både juleevangeliet, misjonsbefalingen og fadervår er blitt endret litt. vi oppfordrer våre 
lesere til å kjøpe seg et eksemplar og lese!

Fadervår i ny språkdrakt

at oversettelsen av fadervår endres har allerede vært gjen-
stand for en del diskusjon. 
Mange husker sikkert at det skapte stor debatt da denne 
bønnen kom i ny oversettelse i �978. enkelte menigheter 
i den norske kirke og noen frikirker bruker fortsatt den 
gamle oversettelsen av �930, og den katolske kirken i Norge 
har heller ikke godkjent den nye oversettelsen til liturgisk 
bruk. 

VåR FAR I hIMMELEn       
den mest iøynefallende endringen blir at innledningen 
til bønnen forenkles. både på tysk og engelsk er en slik 
forenkling allerede godt innarbeidet. ”vater unser, der du 
bist im Himmel” har blitt til ”vater unser im Himmel”, og 
”our father which art in Heaven” har blitt til ”our father in 
Heaven”. 
tiltalen er viktig, fordi den viser hvordan vi kan be til gud. 
Hans kvalbein, en av oversetterne, begrunner endringen 
med at  jesus i Matteus 6 sier at disiplene ikke skal bruke 
mange ord og heller ikke be for å vise seg for folk. gud hører 

bønn i det skjulte, og han er den gode far som vet hva disi-
plene trenger allerede før de ber ham om det. 
Med fadervår vil han lære oss å be enkelt og tillitsfullt som 
guds barn. Han lar oss bruke det samme ordet ”far” om 
vår far i himmelen som vi bruker om vår far på jorden. den 
tradisjonelle tiltalen ”fader vår”, som også er blitt bønnens 
navn i Norge, er en uttrykksmåte som ikke lenger formidler 
nærheten og varmen i forholdet mellom barn og far. den 
fungerer lett som en stivnet bønneformel som ikke lenger 
er umiddelbart forståelig. 

den nye oversettelsen av fadervår vil foreløpig ikke bli 
brukt i liturgisk sammenheng. Her vil en fortsatt bruke over-
settelsen fra �978,  men det er ikke usannsynlig at den nye 
oversettelsen vil komme inn i liturgien om noen år.

til glede for de av våre lesere som er interessert i historie 
og språk, tar vi med noen av de mest kjente oversettelsene 
av fadervår på norsk: 
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Christian IIIs bibel 1550
vor fader i Himmelen.
Helligt vorde dit Naffn.
tilkome dit rige.
vorde din villie 
paa jorden som i Himmelen.
giff oss i dag vort daglige brød.
oc forlad oss vor skyld
som wi forlade vore skyldener.
oc leed os icke i fristelse.
Men frelss oss fra ont.
thi rigit er dit oc krafft oc Herlighed i 
ewighed. 
amen.

no 1930 
fader vår, du som er i himmelen! 
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike; 
skje din vilje, 
som i himmelen, så og på jorden;
gi oss idag vårt daglige brød;

og forlat oss vår skyld, 
som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse; 
men fri oss fra det onde. 
for riket er ditt, 
og makten og æren i evighet. amen.

no 1978/85 
fader vår, du som er i himmelen!
la ditt navn holdes hellig.
la ditt rike komme.
la din vilje skje 
på jorden som i himmelen.
gi oss i dag vårt daglige brød.
forlat oss vår skyld, 
som vi òg forlater våre skyldnere.
led oss ikke inn i fristelse, 
men frels oss fra det onde.
for riket er ditt, og makten og æren i 
evighet. amen.

Godkjent tekst 2005
vår far i himmelen!
la navnet ditt helliges.
la riket ditt komme.
la viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
for riket er ditt,
og makten og æren i evighet. amen

Nye kirketekstiler

torvastad menighet fikk i fjor flere nye kirketekstiler – både en rød/fiolett stola og hvite 
kleder til lesepult og prekestol.  
På jubileumsmiddagen �3.oktober fikk menigheten flere flotte gaver.  en av dem var en 
rød og fiolett stola fra kirkens Nødhjelp.  en stola er det fargede båndet som presten har 
over skuldrene.  fra før hadde vi stola i de andre kirkeårsfargene, men vi manglet altså 
den røde.  så dette var en nyttig og kjærkommen gave.  det at den er vevd av tidligere 
prostituerte i addis abeba i etiopia, minner oss også om at vi tilhører en verdensvid 
kirke.  stolaen ble gitt og overrakt av regionkonsulent for kirkens Nødhjelp i rogaland, 

olav Myrstad, som også bor her på torvastad.  
Menigheten fikk i løpet av fjoråret også hvite kleder til både lesepult og preke-
stol.  disse kom på plass og ble brukt for første gang på allehelgensdag 6.novem-
ber.  arbeidet med å få disse på plass har tatt lang tid, og går helt tilbake til �994.  
Menighetsrådet nedsatte det året en kirkekomité med bl.a. kristbjørg storesund 
som arbeidet med kirketekstiler.  Mange av disse kom på plass allerede året 
etter, men det ble ikke laget hvite kleder til lesepult og prekestol. Men i fjor ble 
disse ferdige.  vi hadde både tegningene som benta bårdsen i Haugesund hadde 
utarbeidet. stoffet som skulle brukes var også anskaffet, men det ble forlagt.  da 
det dukket opp igjen ble det fortgang i arbeidet.  tegningene ble bearbeidet av 
Martha breistig Woll, og selve arbeidet ble utført av inger Myrstad som broderte 
og evy vikingstad som monterte.   
takk til alle dere som har bidratt med å få disse kirketekstilene på plass i løpet 
av jubileumsåret.   

Klede til lesepult

Her får vi et lite inntrykk av den 
nye røde stolaen som Olav 
Myrstad overrakte. 
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Ungdommens meninger 
         om Kyrkjebladet

Kyrkjebladet er inne i 50.årgang, 
og vi ønsker å bruke jubileumsåret 
til å fornye og forbedre bladet. Til 
det ønsker vi hjelp av våre lesere, 
og vi tenkte det kunne være en 
god ide å la ungdommene i Good 
News få slippe til først. Vi takker 
voksenleder Simon Næsse for at 
han tok oppdraget, og takker for 
interessante synspunkter og ikke 
minst kreative ideer!

klokken er mye. det er mørkt ute og 
regnet pisker mot vinduet. inne deri-
mot, er det varmt og livlig. good News 
har øvelse og den nye revyen begynner 
allerede å ta form. ungdommene tror 
de skal få en velfortjent pause. akkurat 
da griper jeg inn, som kyrkjebladets 
utsendte reporter. 

Leser dere Kyrkjebladet? en vegg av 
lyd møter meg, og vi kommer derfor 
fort frem til at dette må avgjøres med 
håndsopprekkning. etter nøye opptel-
ling og klargjøring av hva jeg faktisk 
spurte om, kommer vi frem til at �7% 
leser kyrkjebladet fra perm til perm. 
etter litt debatt kommer en frem til 
at dette tallet kanskje var litt lavt. vi 
bestemmer oss derfor for å overse 
det heroiske forsøket på en demokra-
tisk prosess, og si at halvparten leser 
kyrkjebladet. enda flere ser gjennom 
bladet for å se om det er bilder av 
kjente. 

Hva er det dere alltid leser? etter å 
ha roet ned massene og fått klarhet 
i hva den enkelte prøver å si, kan en 
skimte en klar tendens. Mer tekst, 
betyr mindre sjanse for at en leser det. 
”dei långe greiene” – som det heter på 
fagspråket. ”Å då lo eg” derimot, viser 
seg å være en favoritt. uavhengig av 
kvaliteten på vitsen.  

Er bladet for kristelig? Nei og ja, svares 
det konsist. i en tro på norsk diplo-
mati prøver voksenlederne å komme 
til et samlet svar. uten hell. Median 
blir derfor et lunkent svar. det vi kan 
garantere, er at noen alltid vil være 
misfornøyd. 

Bør bladet skifte navn? i en klar kon-
trast til forrige svar er dette klinkende 
klart. good News mener at navnet 
”kyrkjebladet” bør beholdes. 

Har dere forslag til endringer, eller nye 
ting? i og med at good News har en 
usedvanlig oppsamling av kreativitet 
og rare tanker, må dette svaret reduse-
res og sensureres kraftig. tendensen 
her er at kyrkjebladet kunne ha godt av 
å tabloidiseres. ungdommene ser for 
seg at terningkast av gudstjenester og 
arrangementer ville være en vei å gå. 
andre overskrifter og tema kunne også 
vært ”5 i kirken”, ”en dag med pre-
sten”, ”spør geir og arnfred”, ”flauser 
i kirken”, ”Å då slo eg”, Musikktips 
fra sergei og ”Månedens pensjonist”. 
good Newserene er heller ikke nega-
tive til å lese mer om seg selv.

som avslutning av intervjuet kan vi 
med sikkerhet slå fast at kyrkjebladet 
er godt kjent blant ungdommene i 
good News. det er sterke meninger om 
bladet, og mange ideer om hva som 
kan gjøres videre med bladet. kanskje 
en ungdomsredaksjon? 

Mumling om mytteri fra sopranen 
tvinger meg til å takke på vegne av 
kyrkjebladet, og la dem få sin velfor-
tjente pause.

hva mener DU om 
Kyrkjebladet?

�.  Hva leser du alltid?
�.  Noe du sjelden eller aldri leser?
3.  er bladet for kristelig / for lite 

kristelig?
4. bør bladet skifte navn til for 

eksempel kjerkebla’ ?
5. forslag til endringer, saker vi kan 

skrive om………

vi ville satt stor pris på om mange 
av våre lesere tok seg tid til å svare 
på disse spørsmålene. send dem til 
kyrkjebladet, torvastad kulturhus, 
4�60 torvastad eller gjerne på e-
post til jkhauske@online.no  
dere kan ev. sende en kortversjon 
på sMs til 95� 0� 434.
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Hilsen fra Kamerun

Her sitter jeg i den afrikanske natta og prøver å skrive noen 
velvalgte ord. ungene sover og johannes er på safari. (Han 
håper på å få knipsa ei løve denne gangen!) for øyeblikket 
er det hundene som står for lydene ute, men i flere dager har 
det vært fullt liv fra barn og unge som har øvd til den store 
dagen. skoleklasser har marsjert og sunget, for i morgen er 
det ��. februar, de unges nasjonaldag her i kamerun.

vi, Åslaug, johannes, samuel og Mathias Nyhamn bor 
i Ngaoundere, en middels stor by vel �000 meter over 
havet. johannes er lærer og rektor ved den norske skolen i 
kamerun dette skoleåret. for øyeblikket er det én elev som 
går på skolen. Han hadde to klassekamerater fram til i for-
rige uke, men da var familien ferdig med oppholdet her og 
de reiste hjem igjen til Norge. skolehverdagen får en ganske 
annen vri når det ikke er noen å leke med i friminuttene. 
Heldigvis er det tre søsken fra California som har skole i 
naborommet, så helt ensomt er det ikke.

det er det Norske Misjonsselskap som driver skolen, og de 
har et omfattende arbeid i samarbeid med den lokale kirka, 
eglise evagelique lutherienne du Cameroun (eelC). i tillegg 
til den typen arbeid som menigheter driver i Norge, driver 
eelC flere skoler, fra grunnskolenivå til teologisk fakultet. 
Helsearbeid er også en del av kirkas arbeidsområde, og for 
øyeblikket er det en norsk sykepleier som arbeider ved kirka 
sitt sykehus her i byen. 

Åslaug underviser også noe. religions- og engelskkunnska-
pene har blitt pussa på, og nå prøver jeg å lære bort litt. 
samuel har funnet ut at det er mye mer bedagelig å få barn 
og voksne i barnehagen til å lære norsk enn å lære fransk 
selv, så vi kan vel si at han også er en liten lærer.  

det er mye som er annerledes i dette landet. bortsett fra 
språk, klima og hudfarge, er det veldig mye rart man kan 
venne seg til å se og høre. Hva med å gå å handle kjøtt på 
markedet mens oksehodet med horn og det hele, ligger ved 
siden av. eller som johannes fortalte her en dag: ”jeg så en 
motorsykkel med fire mennesker og en stor sau på. Hva er 
det som gjør at jeg ikke reagerer på sånt lenger?”

Men det er også en del ting vi ikke har lyst til å ta for gitt. 
en av de tingene er den vennligheten som vi blir møtt med. 
jeg håper at jeg selv vil være like raus med de som kommer 
nye til mitt land, når jeg kommer hjem igjen til Norge. der 
har vi mye å lære. en annen ting er livet i gudstjenesten. jeg 
får ikke med meg så mye av innholdet, men atmosfæren og 
musikken gir desto mer tilbake. 

Den norske skolen på tur før to av elevene reiste 
tilbake til Norge

Åslaug og Samuel
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ToRVASTAD GRUnnEIERLAG STIFTET
�6.januar var over �0 grunneiere sam-
let i golfklubbens lokaler på Hauskje 
for å stifte et grunneierlag. bakgrunnen 
var blant annet den raskt voksende 
rådyrbestanden i bygda. Men på møtet 
var det enighet om at grunneierlaget 
også bør jobbe for en god forvalt-
ning av naturressursene i bygda. det 
ble valgt et styre bestående av john 
Magnus osnes, einar Østebø, knut 
bendik storesund, Øystein brekke og 
kristian Henrik Hausken. og det første 
styret vil ta fatt i er å få en oversikt over 
alle grunneierne i bygda og invitere 
dem til å bli med i grunneierlaget.

nYE KLoKKERE
torvastad har i mange år hatt en fri-
villig klokkertjeneste.  oppgaven går 
bl.a. ut på å lese bibeltekstene i guds-
tjenesten.  denne tjenesten går på 
omgang, og det er etter hvert mange 
som har vært klokkere.  vi vil gjerne 
takke kjellaug areklett for at hun har 
vært klokker en periode.  som kjent tar 
hun nå over som leder av menighets-
rådet.  så vil vi ønske to nye klokkere 
velkommen.  det er Martha breistig 
Woll og tor storesund.  

BLoMSTER I
kirketjener i torvastad sonny torvestad 
vil takke alle dere som satte igjen 
blomster etter vielser og begravelser i 
løpet av året som gikk.  blomstene blir 
brukt til å pynte på alteret på guds-
tjenesten de påfølgende søndager og 
sparer menigheten for både tid og 
penger.  

BLoMSTER II
kirkegårdsarbeider john terje Hagland 
i torvastad vil gjerne si noe om blom-
stene som blir lagt på gravene etter en 
begravelse.  om været er godt, kan de 
bli liggende lenge.  Men om vi får en 
frostnatt, faller de fort sammen.  da 
kan de være ødelagt allerede dagen 
etter begravelsen.  blomstene vil da bli 
fjernet ganske raskt av kirkegårdsper-
sonellet dersom de ikke har fått annen 
beskjed av de pårørende.  

BILDER TIL SALGS
Menighetskon-toret har fortsatt noen 
bilder av torvastad kirke laget av tor-
vastadkunstneren alf Harald furdal for 
salg.  bildet koster kr.�00,-  og er tryk-
ket i et begrenset opplag.  det er ikke 
sikkert at det blir trykket nye opplag, 
så vær rask med å bestille hos sekre-
tær bjørg areklett på telefon 5�8��030 
hverdager før ��.30.  

UnGDoMSGUDSTJEnESTER
Menigheten vil utover våren ha flere 
ungdomsgudstjenester i kirken på 
søndagskveldene. Her blir det friskere 
musikk med eget orkester, ungdoms-
lige salmer og sanger, samt enkel 
nattverd og en forbønnsavdeling med 
anledning til å gå frem og tenne lys. 
disse gudstjenestene er for ungdom 
og unge voksne, og alle som ønsker en 
gudstjeneste med ungdommelig preg.

GREnDAhUSGUDSTJEnESTER 
På ETTERMIDDAGEn
etter biskopens anbefalinger, prøver nå 
menighetsrådet å øke antall gudstje-
nester på grendahuset. dette ønsker 
en ikke skal gå ut over gudstjenestene 
i kirken, så derfor er noen av disse lagt 
til ettermiddagstid som en forsøksord-
ning, - mens det er vanlig høymesse i 
kirken kl. ��.00. På ettermiddagene er 
det familiegudstjenester med god tid 
til kirkekaffe på grendahuset, og barna 
er til stede under hele gudstjenesten.

KIRKEMIDDAG MED åRSMELDInG
det blir kirkemiddag på ungdomshuset 
for hele familien søndag �9. mars 
umiddelbart etter gudstjenesten. det 
blir rimelige priser, og menighetens 

årsmelding vil bli lagt frem etterpå, 
med anledning til spørsmål og kom-
mentarer til menighetens arbeid. både 
det gamle og det nye menighetsrådet 
vil være representert her.

UnGDoMS-ALPhA
ungdomsarbeider knut arve Nordfonn 
vil sammen med flere ungdommer 
starte opp et ungdoms-alpha kurs på 
ungdomshuset. dette vil bli annonsert 
etter hvert, men de som vil være med, 
bør melde seg på, og vi oppfordrer dere 
å ta kontakt med knut arve på mobil: 
9�0�3690 eller e-post: knut.arve.nord-
fonn@karmoykirken.no. kurset er for 
ungdom i alderen �5 – �5 år

UnDERVISnInGSUTVALGET 
TREnGER FoLK.
er du opptatt av at barn og unge skal 
lære mer om den kristne tro? 
Menigheten har et undervisningsut-
valg som tenker strategisk rundt dette, 
og er med på utdeling av bibler til 4-
åringer og 5. klassinger. vi trenger 
nye medlemmer i dette utvalget, og vil 
utfordre deg som har tanker og idéer 
rundt dette til å ta kontakt.

åRSMøTE
torvastad kfuk-kfuM hadde årsmøte 
på ungdomshuset �5.februar. saken 
som ble mest diskutert var en gam-
mel gjengager: Når skal ungdommene 
få lov til å begynne i good News og 
klubben. etter en lang og god disku-
sjon ble det vedtatt med stort flertall at 
en skulle gå tilbake til den ordningen 
en har siden en gang på 90-tallet, at de 
unge skal få begynne etter nyttår det 
året de går i 8.klasse. 
e l l e r s 
ble einar 
v i k i n g -
stad gjen-
valgt som 
leder, og 
med seg 
i Hoved-
s t y r e t 
fikk han 
anne gro  
Christiansen, stine Marie skjølingstad, 
simon Næsse, karen vikingstad og 
jone grutle. i tillegg til  ivar storesund, 
kirsten støle og kjersti steensnæs som 
ikke var på valg.

Smånytt…
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I glede
og sorg

DØPTE:
torvastad:
��.��. Helene johannessen vatnem
 jonah utvik
0�.0�. lucas elbo bøgesvang
08.0�. julie kvale vikingstad
 Madelene vikshåland lie
�9.0�. ina Holberg ragnvaldjord
 karine grønningen
 emilie andersen johansen
 sølve andre karlsen brekke
 idun Mælen (avaldsnes)
��.0�. esther vikse storsund
�9.0�. tobias danielsen (Åkra)

DØDE:
torvastad:
�5.��. kåre Hausken f. �930
�5.��. arne lars skålnes f. �939
06.0�. theodor berntin Matland f. �954

utsira:
��.��. Hanna vilhelmine skåren f. �9�5
08.0�. julie kristine johannessen f. �9�9

GAVER:
torvastad:
�7.��. torvastad kfuk / M 4 988,00
04.��. Misjonshøgskolen, stavanger 3.�58,00
��.��. ungdomsmisjonen 3.405,00
�8.��. utsmykning i kirken 
 (julekonserten) 4.3�0,00
�4.��. kirkens Nødhjelp  ��.�68,50
�5.��. sjømannsmisjon / 
 Norsk kirke i utlandet 9.�75,00
0�.0�. ungdomsmisjonen 4.697,00
08.0�. Menighetsarbeidet 3.480,00
�5.0�. Menighetenes fellestjeneste / 
 bispedømmerådet �.876,00
��.0�. torvastad kfuk / M �.747,50
�9.0�. Norges kfuk / kfuM 8.684,00
05.0�. den norske israelsmisjon �.6�3,00

feØy bedeHus:
�6.��. sjømannsmisjon / 
Norsk kirke i utlandet �.394,00

utsira:
�8.��. redd barna �.539,00
�4.��. kirkens Nødhjelp �.��0,00
��.0�. ungdom i oppdrag    463,00

Takk til det gamle menighetsrådet.
tusen takk for innsatsen i 4 år. spesiell takk til gerd vikingstad 
og leif egil Holstad som fungerte som leder i � år hver. rådet har 
bl.a. fått bestilt nye kirkeklokker til kirken, søkt om utbygging av 
korpartiet, ansatt en ungdomsarbeider og en organist, og jobbet 
mye med gudstjenestearbeidet i kirken og på grendahuset.

Min salme
gunvor Hausken er en trofast kirkegjenger, og forteller at hun 
alltid har vært glad i salmen ”kristus er verdens lys”. i fjor, under 
kirkejubileet, ble salmen brukt under lystenningen.
gunvor synes at den bærer hele kristendommen i seg. Hun 
brukte den i sitt julebrev, og slik fikk hun delt den med minst femti 
venner!!!(ifølge einar)
derfor er dette den salmen hun også vil dele med leserne av 
kjerkebla’. den er skrevet av frederik green Pratt og er oversatt til 
norsk av Per lønning.

Kristus er verdens lys - han og ingen annen,
Født i vårt mørke, født som bror blant brødre.
Når han er nær oss, er vår Far å finne.
Ære være Gud!

Kristus er verdens fred - han og ingen annen.
Vi som er hans, må elske våre brødre.
Kristus forener all Guds barneskare.
Ære være Gud!

Kristus er verdens liv - han og ingen annen,
Ofret for oss og sveket mellom brødre.
Frelseren lever med sin Far, den høye.
Ære være Gud!

Gud er vår jubelsang - han og ingen annen.
Gud vil vi prise, hellig og treenig.
Gud vil vi prise, Gud som er iblant oss.
Ære være Gud!

9

Gunvor Hausken
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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

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

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 

- 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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, 

Lund Eriksen & Holstad DA

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL

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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Velkommen 
til samlinger om Guds ord!



B-blad

Per skulle en dag ut på flyreise. da han kom fram til flyplassen, måtte han tre av på naturens vegne og gikk på 
toalettet. Han kom inn og gikk mot en av de mange båsene som var der.
Han la merke til at det satt noen i nabobåsen – uten at han tenkte noe særlig over det.
 Han hadde knapt fått dratt ned buksene før han fikk høre en mannsstemme fra 

nabobåsen:
- god dag, har du det bra?    Per ble overrasket over dette og var ikke 

karen til å starte samtaler på et offentlig toalett, men han svarte høf-
lig:  - god dag, jo takk bare bra.

På ny kom det:  - Hva gjør du?
- eeehh, det du gjør – er ute og reiser, svarte Per forundret. Han 
stusset over dette, men kom på at det var travelt nå, flyet skulle 
gå snart så det var på tide å gjøre seg ferdig. da får han igjen 
høre fra båsen ved siden av:  - Passer det at jeg kommer over til deg??
Nå følte Per at dette ble veldig ubehagelig, og tenkte både på det ene og det andre. Han 
begynte å bli sint, men på et offentlig toalett hadde han ikke sans for å bli uhøflig, så han 

sa:
- Neeei. det passer dårlig nå. 

da hørte han på ny stemmen fra nabobåsen:  - du, vent til jeg kommer ut, så skal jeg ringe deg 
opp igjen. det sitter en tulling på nabotoalettet og svarer på alle spørsmålene jeg stiller.

Katrine sender stafettpinnen videre og utfordrer John Stange til neste Kyrkjeblad.

Anne Katrine Viken

�� kyrkjebladet for torvastad og utsira

Gutta på (lang) tur
I fjor skrev vi om et par friske Torvastad-
gutter som hadde gått Karmøy på 
langs, samtidig som vi oppfordret folk 
til komme seg ut av godstolen og ut i 
Guds frie og fantastiske natur.
Noen som virkelig har tatt oss på 
ordet, er brødrene Kjell Magne og Geir 
Erik Storesund. 25.februar, samme 
dag som du etter planen får dette 
Kyrkjebladet, starter de sin lange 
marsj fra Nordkapp til Lindesnes. 

300 mil på beina
turen er på over 3000 km og første del 
fram til trondheim skal de gå på ski med 
pulk, mens planen er å gå resten til fots. 
guttene har satt av et halvt år til turen, 
og da regner de med at de også får tid til 
å slappe litt av, fiske, ligge værfaste noen 
døgn og kanskje pleie gnagsår og ømme 
muskler. de har ikke trent spesielt foran 
turen, men regner med å gå seg i form 
etter hvert.

Går for Afrika
for at turen skal bli noe mer enn en egotrip, 
fikk de den gode ideen å oppfordre bedrif-

ter og privatpersoner til å 
sponse dem med en sum 
for hver kilometer de går. 
Pengene skal gå til krik 
og strømmestiftelsens 
arbeid i Øst-afrika. gir du 
for eksempel �0 øre pr. 
kilometer, gir dette 300 
kroner til det gode formål. 
en del har allerede gått 
inn som sponsorer, og hvis 
noen etter å ha lest dett ønsker å gjøre det 
samme, kan de ta kontakt med den stolte 
pappa knut bendik eller den kanskje litt 
bekymra mamma tove, og det kan dere 
gjøre helt til guttene forhåpentlig er vel 
framme på sørlandet utpå sommeren en 
gang. 
dette vil nok også være en ekstra motiva-
sjon for guttene når temperaturen synker 
under –�0, når føret er elendig og mot-
bakkene ingen ende tar eller når savnet 
av ferskt brød og mors kjøttkaker melder 
seg.

Følg dem på nettet
brødrene gleder seg veldig til turen. etter 
lang tids forberedelser skal det bli godt å 
komme i gang. samtidig er de klar over at 
det blir en lang og tøff tur, så de er spente. 
På enkelte strekninger av turen vil de få 
selskap av venner og kjente, noe de gleder 
seg til.
en kompis av guttene, Øyvind arnøy, har 
laget en flott hjemmeside som dere finner 
på www.norgepaalangs.com. Her kan vi 
lese mer om guttene, om turen, og når de 
kommer i gang vil det forløpende  bli lagt 
ut siste nytt.
vi ønsker guttene en god tur og gleder oss 
til å følge dem på nettet.

John Kristian

Geir Erik (til venstre) 
og Kjell Magne er godt 
forberedt og gleder seg 
til sitt livs lengste tur 
– Norge på langs!


