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Påskenøtter til ettertanke
Påske er høysesong for krim og spørrekonkurranser. For
meg er ingenting som en kveld på sofaen med en spen-
nende bok og noen utfordrende påskenøtter fra NRK. I år,
som de siste årene, har jeg likevel tenkt å supplere det hele
med en annen utfordring; nemlig påskefortellingen. Å lese
den i sammenheng, uansett hvilket evangelium en velger,
er en virkelig litteraturopplevelse. Selv om en kjenner slut-
ten, er den vel så spennende som en hvilken som helst
Henning Mankell-bok, og den etterlater spørsmål som er
minst like utfordrende og viktige som de fra Roald Øien!
Uansett hvor mange ganger en leser fortellingen, dukker
det stadig opp nye spørsmål. Her er noen av dem jeg har
stilt meg. Vet du svaret?

Fortellingen begynner med at Jesus ankommer Jerusalem
noen dager før påske for å ta del i feiringen. Allerede her
dukker det første spørsmålet opp: Hvorfor feiret jødene
påske allerede før Jesus døde og stod opp? Når Jesus kom-
mer til Jerusalem, settes tempoet i fortellingen ned. Mens
vi før fulgte Jesus litt i rykk og napp, følger vi ham nå fra
dag til dag, og etter hvert fra time til time. Det første han
gjør er å gå til tempelplassen for å velte pengevekslernes
bord og drive ut duehandlerne. Mye tyder på at denne epi-
soden var avgjørende for det som skjedde videre. Men
hvorfor jagde han dem vekk? Uansett grunn ble Jesus, som
følge av dette, arrestert noen dager senere. I følge evange-
liene var det jødene som arresterte ham, mens romerne i
utgangspunktet var uinteresserte. Likevel var det romerne
som til slutt korsfestet ham. Hvorfor gikk romerne med på
å korsfeste Jesus? Selve korsfestelsen har også vært gjen-
stand for spørsmål. Ved korsfestelse dør en som kjent ved
kvelning, noe som gjør den til en lite blodig måte å dø på.
Hvorfor har forfatterne av de nytestamentlige skriftene da
gitt blodet sånn fokus? 

Spørsmålene til Jesu død er likevel ingenting mot spørsmå-
lene til Jesu oppstandelse. Egentlig kan de oppsummeres i
det ene: Hva var det som skjedde? Mens korsfestelsen had-
de mange tilskuere, finnes det ingen vitner til selve opp-
standelsen. Det eneste evangeliene sier er at graven var
tom. Etterpå skal derimot mange ha møtt ham. At noe har
skjedd, er dessuten tydelig i fremstillingen av disiplene.
Mens de umiddelbart etterpå var både uforberedte, skuffa
og redde, opptrer de helt annerledes på pinsedagen, bare
noen uker senere (Apg 2). Ryktet om at disiplene selv stjal
liket (jf Matt 28,13) passer ikke med den ekstreme overbe-
visningen de videre møter motgang og forfølgelser med.
Både hos dem og de første jødene som får høre evangeliet,
forandrer synet på Jesus seg. Fra å bli sett på som en mann
som ikke levde opp til forventningene, men ble korsfestet
som en forbryter, blir han 10 år senere omtalt som gud-
dommelig (Fil 2,9-11). Og dette var noe som skjedde i et
jødisk miljø som var opptatt av å bevare troen på den ene
Gud. Oppstandelse er en utrolig forklaring, men finnes det
noen annen?

Mens svarene jeg har kommet frem til på spørsmålene om
Jesu død finnes nederst på siden, er det umulig å historisk
komme noe nærmere oppstandelsen. Den er og blir ube-
gripelig. Likevel er den helt avgjørende, for ”er ikke Kristus
stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er
meningsløs” (1Kor 15,14). Av alle spørsmålene som dukker
opp i møtet med påskefortellingen, er derfor dette det
mest betydningsfulle. Det er det eneste som helt opplagt
må tas stilling til. Dette spørsmålet gjør også at fortelling-
en ikke bare er den beste litteraturen som finnes, den er
også den viktigste. Så lenge jeg har den, gjør det derfor
ingenting om årets Henning Mankell – bok skulle være
dårlig…

SVAR PÅ SPØRSMÅLENE
1 Jødene feiret påske til minne om utgangen fra Egypt (2 Mos

12).
2 I teksten antydes det at pengevekslerne og duehandlerne

misbrukte stillingene sine, men handlingen var sannsynligvis
mer radikal enn bare å fjerne misbruk. Jesus ser her ut til å
ville avslutte aktiviteten deres. Siden Jesu død skal gjøre opp
for folkets synder, trengtes ikke lenger offeret i templet, og
deres stillinger var dermed unødvendige.

3Jødene gjorde romerne urolige ved å spille på den politiske
dimensjonen ved Messias-tittelen. At Jesus ble holdt for å
være Messias, betydde at han var jødenes konge som skulle
gjenopprette Israels storhet, og var dermed en trussel for
romerne som styrte.

4 Blodet har kommet i fokus fordi Jesu død ble tolket i ram-
men av offerpraksisen i GT. Jesus ble det endelige offerlam-
met, slaktet og skjenket Gud som offer for våre synder.

Andakten er skrevet av  Eirin
Hoel Hauge, Storesundsjente
på 28 år,  gift med Kjetil fra
Lista, som for tiden er prest i
Garden. Etter at hun flytta fra
Torvastad, har hun tatt all-

mennlærer- utdanning i Sogndal og
Kristendomskunnskap hovedfag i Oslo. For
tiden har hun en 4-årig stipendiatstilling på
Menighetsfakultetet. Det betyr at hun
underviser og skriver doktoravhandling.
Temaet for avhandlingen er 1. Petersbrev,
et litt forsømt, men absolutt veldig spen-
nende brev, ifølge Eirin.



KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira 3

KYRKJEBLADET
for Torvastad 

og Utsira

Redaktør: John Kristian Hausken

E-mail: jkhauske@online.no

I redaksjonen:
Elise Fossum, Siv Storesund,
Geir Styve,Roald Østensjø

Grafisk utforming og produksjon:
A1 Grafisk Karmøy Trykkeri

Distribusjon: Martin Nilsen

KYRKJEBLADET:
Postgiro: 05321482629
Postadresse: 4260 TORVASTAD

Torvastad menighet:
Kontor: Torvastad Aktivitetshus
Tlf. 52 84 53 80 - Fax 52 84 53 81
Kontortid:
Tirsdag - fredag kl. 08.30 - 11.30.

Sokneprest: Geir Styve
Privat - utenom kontortid tlf.52 83 80 33
Mobiltlf.: 91 84 19 49
E-post: geir.styve@c2i.net

Menighetsprest: Arnfred Lunde
Privat - utenom kontortid, tlf.52 83 11 40
Mobiltlf.: 92 82 68 80
E-post: arnfred.lunde@c2i.net

Organist: Steinar Alvsaker
Tlf. 52 72 84 71

Kontorfullmektig:
Bjørg Areklett,
kontortid: Menighetskontoret
Tirsdag -  fredag

kl. 08.30 - 11.30,
Privat tlf.: 52 83 94 11

Kirketjener:
Sonny Torvestad, tlf. 52 83 95 69.

Kirkegårdsarbeider:
John Terje Hagland
Mob. tlf. 911 49 538

Formann i menighetsrådet:
Gerd Vikingstad, tlf. 52 83 93 59

Kirkeverge i Karmøy:
Marta L. Medhaug, Rådh., tlf. 52 85 71 27

Utsira menighet:
Sokneprest: 
Geir Styve, tlf. 52 83 80 33.

Kirketjener:
Sigurd Nordvik, tlf. 52 74 91 70.

Formann i menighetsrådet:
Arnstein Eek tlf. 52 74 92 74

Kirkeverge:

Har du lagt merke til
at de fremste ben-
kene og stolrekkene i
kirken er flyttet 90
grader ?
Denne beslutningen
ble tatt av Menig-
hetsrådet for  å skape
en bedre fellesskaps-
følelse for menighe-
ten. De gangene jeg
har vært i kirken, så
har det vært veldig få
som har ”våget ” seg så langt frem. Menighetsrådets tanke er god nok,
men er  det dette som skal til for å bedre fellesskapsfølelsen i menighe-
ten? Jeg bare spør.
For egen del syns jeg det er godt å komme i kirken og sette meg litt
langt bak. De andre menneskene som er i kirken ser jeg bare ryggen av .
Men jeg får sitte alene med kirkerommet rundt meg og la tankene flyte
litt hvis det trengs . Presten kan jeg få blikkontakt med hvis jeg ønsker
det .
Under en gudstjeneste syns jeg det er en god nok fellesskapsfølelse å få
være i det samme kirkerommet i lag, uten at vi nødvendigvis må ha blik-
ket vendt mot hverandre.
Jeg liker  å prate med folk. Det kan jeg ikke gjøre under en gudstjenes-
te. Men det er mange andre muligheter til å prate. 
Dette var noen tanker rundt flytting av kirkebenker .For meg handler en
fellesskapsfølelse i en menighet om så uendelig mye mer. Det er jeg sik-
ker på at den gjør for Menighetsrådet også. 
I Gunnar Stålsett sin siste bok ”Hva er da et menneske?” skriver han:
”Hva er kirkens kall om ikke å vise en himmel over hvert menneskes liv?”
For meg ble det litt stusslig å bare snu kirkebenkene.

Elise Fossum

Flytting av 
kirkebenkene

Jeg synes plasseringen av benker og stoler foran i kirken er blitt vesentlig
bedre med den nye ordningen. Hele problemstillingen kommer av at kir-
ken ble feilkonstruert for over 100 år siden.  Ingen kirker bygges slik at
man ikke kan se alteret fra de fremste benkene i vår tid. Vi må glede oss
over at de som sitter fremst nå slipper å se rett inn i veggen. Jeg har
prøvd å sitte der flere ganger, - man kan ikke se alteret fra benkene
langs ytterveggene nå heller, men man kan se de som sitter på andre
siden.
Dersom vi heretter kan begynne å fylle opp kirken fra de fremste vanlige
benkene vil ordningen fungere enda bedre. De søndagene det er dåp, vil
vi også unngå det kunstige tomrommet frem til de som sitter på de skrå-
stilte stolene. 
(- Prestene våre er snille, så det er helt trygt å sitte langt fremme.)

Sven Johan Skjølingstad
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GRAN, greiner av unggran, er du kanskje ikke klar
over at er det norske symbolet for palmegreiner? De
skulle når folk kom  til kirken samles, brennes og leg-
ges på urne til neste års askeonsdag. Hele menighe-
ten skulle innlede fasten med å få et lett dryss av
aske i håret.
GÅSUNGER er det skikk at barna går ut og plukker
på palmesøndag.
VÆRET på palmesøndag spår været for resten av
sommerhalvåret.
DEN STILLE UKE, dimmeluken, før påske, ble det
ringt dempet med kirkeklokkene. Dimmelonsdagen
ble den støpte pendelen skiftet ut med én smidd av
tre, dimmelen. 
SKJÆRTORSDAG (ren=skjær) var dagen for lufting
av klær og sengetøy om man skulle bli kvitt det som
var av møll og lopper.
BJØRKERISET ble tatt i bruk av ungene på langfre-
dag. Påskeriset skulle de få smake som ikke kom seg
fort nok ut av sengene – og alle slo alle. Alle måtte
ha det vondt, spise forferdelig mat, gjøre de verste
arbeidsoppgavene for sesongen... 
LANGFREDAGSEGG, tatt inn den dagen, råtner
ikke. Ja, slikt går fort i glemmeboka når man har kjø-
leskap.
SPRENGLØRDAG, siste dag i fasten, var det om å
gjøre å få unna alt arbeidet før påskefesten, riktig
sprengjobbe.
VEIING før og etter faste. Den som ikke veide 7 mer-
ker mindre påskeaften enn 46 dager før, fikk ikke
egg og flesk påskedag, men måtte fortsette fasten
noen uker til. Skinnmagre folk måtte vel jukse seg 1
1/2 kg lettere. Lett nok når det var brutto, og ikke
netto som nå, man gikk på vekta!
SALT i glørne dekket med aske i ildstedet påskeaften 
gav påskemorgen en sammenbrent klump med en
saltstein i, slikkeri for dyrene på sommerbeite, til
vern mot troll og haugfolk.
HEKSENATTEN ble innledet påskeaften. Om du var
interessert i å vite hvem av nabokonene som var

hekser, skulle du påskeaftens morgen hente inn et
egg, legge det i lomma så du kunne stille deg på kir-
ketrappa og i solskinnet se nøye på menigheten
gjennom det. Ja, at vi ikke har tenkt på det før –
enkelt for den som har høner, da. 
UNGDOMMENE gikk opp på nærmeste fjell for å se
solen danse ved påskemorgens daggry. Så vet vi hvor
de er når sengene står tomme før frokost.
PÅSKEFROKOSTEN er feit og god. Rømmegrøt, lef-
se med gomme, egg…
EGGESKALLET skal knuses, for å redde en sjømanns
liv.
SOMMERPÅSKE er et godt tegn. Husk å snu prim-
staven den 14. april.
HELLIG var også 4.dag påske, onsdagen! Tidene for-
andrer seg… 

Og når det ikke er enighet om en fast dato for
påskedagen, så kan vestlig påske falle på 22. mars
(den 23. om 25 år!) eller så sent som 25. april (om 35
år!), alt etter når første fullmåne inntreffer etter vår-
jevndøgn.
Ha god påske, feiret med gamle og nye tradisjoner!

Roald

Om verden står til påske
Hvem er det som legger påskeegg? Jo, påskeharen, merkelig nok.

Med påske er fastetiden over, og alle eggene vi ikke har hatt anledning til å spise, skal få ben
å gå på. Harelabber? Hønene har naturligvis fortsatt å legge egg. Og snille og gavmilde som
folk er, gir man bort egg, skal man feste lit til tradisjonene. Den kanskje eldste tradisjonen i
hele verden er å gi bort egg om våren, når den naturlige tilgangen på egg er på sitt beste.

Gode tradisjoner er holdbare, men hvor ble de andre av?

Ta med påsketradisjonene dine på tur
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Etter gravferdsloven med forskrift
og kirkegårdsvedtektene, er regel-
verk og bestemmelser som gjelder
på kirkegården helt klare:

* Gravstein er pårørendes eien-
dom – av den grunn vil og gravei-
er være
erstatnings-
pliktig ved
eventuelle
ulykker.

* Ved oppsett
av gravstein
skal denne
være boltet
med to bolter
i sokkelen.
Når arbeidet
er utført etter
gjeldende
bestemmelser
i regelverket,
skal det ikke
være mulig å
vippe eller
velte gravstei-
nen.

Vi har likevel flere gravsteiner som
er satt opp etter tidligere regel-
verk og bestemmelser. Disse kan
være farlige og bør kontrolleres
av pårørende. Ved mistanke om
stein som ikke er satt opp i forhold
til gjeldende forskrift, kan kirke-
vergekontoret kontaktes. Våre kir-
kegårdsansatte kan da bistå med å
undersøke behovet for istandset-
ting. 
Nødvendig bolting, oppretting og
påføring/oppfrisking av navn utfø-

res av våre lokale steinfirma.
Arbeidet bestilles og betales av
gravens eier.

Enklere arbeidsoppgaver med
gravsteinen kan utføres av våre
kirkegårdsansatte til en fastsatt

timepris. Ta da kontakt med kirke-
vergekontoret på tlf. 52 85 71 27
eller kirkegårdsarbeider John
Terje Hagland på tlf. 52 83 82 90
eller mobil 91 14 95 38.

Et hjertesukk fra våre kirkegård-
sansatte gjelder syltetøyglass og
lignende som blir satt bak grav-
steinen til senere bruk.
Det som skjer når plenen blir klip-
pet, er at ved bruk av plentraktor
ser en ikke syltetøyglass eller
andre ting som står bak gravstei-

nen. Syltetøyglasset blir knust. I
neste arbeidsoperasjon kommer
kantklippingen, og da er de umu-
lig å oppdage glass-skårene.
Resultatet blir at glass-skårene
fyker rundt og blir en fare både
for våre ansatte og andre som fer-

des på kirke-
gårdene.

Vi håper alle
som leser det-
te og er ”syl-
tetøyglassbru-
ker”, fjerner
sine glass og
heller investe-
rer i en plast-
vase som kan
stikkes ned i
jorden.
Vi vil samtidig
nevne at våre
kirkegårdsan-
satte har tilla-
telse til å fjer-
ne alle løse
gjenstander
som er lagret

bak gravsteinene.

Når vi først nevner arbeidet på kir-
kegårdene, vil kirkevergen takke
alle som selv tar seg av kantklip-
pingen rundt egne graver. Dette
høyner inntrykket av kirkegår-
dene våre samtidig som det letter
arbeidet for våre ansatte.

M. L. Medhaug

Kirkevergen informerer 
om kirkegårdene våre

På grunn av flere henvendelser etter siste tids mediaoppslag 
om gravsteiner, ønsker kirkevergen å informere om eier- og ansvarsforhold 

når det gjelder gravminner på kirkegården.
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Torvastad og Utsira menigheter
må i likhet med alle andre
menigheter ta stilling om vi vil
ta i bruk den nye ordningen for
gravferd som ble vedtatt av
Kirkemøtet i fjor.  Den kan tas i
bruk fra 1.mars 2003 i menig-
heter der menighetsmøtet gjør
vedtak om det.  Menighets-
møtet på Torvastad blir
27.april.  

Den nye ordningen er utarbeidet
for å imøtekomme revisjonsfors-
lag som har kommet fra mange
hold i løpet av de siste årene.  Det
har da vært et ønske gjennom
arbeidet med ny liturgi at gravfer-
den som gudstjenestlig handling
blir styrket.  Minnedelen og den
forkynnende delen i gravferden er
nå søkt satt i en tydeligere
sammenheng for å oppnå en kla-
rere helhet.  

Videre har en i den nye liturgien
åpnet for et rikere tilfang av det

bibelske materialet.  Gravferds-
situasjonene kan være høyst ulike,
fra et lite barns død til et gammelt
menneske som har levd et langt
liv.  Gjennom et rikere skriftmate-
riale og flere valgmuligheter gjør
den nye liturgien det mulig å
møte og ta vare på den enkelte
gravferds særpreg og legge til ret-
te for en mer reell kommunikasjon
med de sørgende i deres livssitua-
sjon.  Dette søkes oppnådd ved å
gi rom for bibeltekster som uttryk-
ker og tolker grunnleggende livs-
erfaringer knyttet til sorg, glede,
tap og håp.  

Et viktig element i den nye grav-
ferdsliturgien er også at den tyde-
ligere enn før setter den avdøde i
fokus.  Det kan bli lettere å få
uttrykke takknemlighet for en
som har stått en nær.
Overgivelsesmomentet er også
tydeligere, og det kan hjelpe de
etterlatte og sørgende til å gi fra
seg den døde.  Begge disse
momentene er vanlig i andre land.  

Det kan også pekes på at liturgien
ved graven kan gjøres noe fyldi-
gere i den nye ordningen når situ-
asjonen ligger til rette for det.
Det legges også opp til at en nor-
malt har senkning før jordpåkas-
telsen, men menighetsrådet kan
vedta at jordpåkastelsen fremde-
les skal skje før kisten senkes.  Her
vil det nok være en fordel både
for pårørende, gravferdsbyråene
og de kirkelig ansatte at en får
mest mulig lik praksis lokalt.  

På sikt blir sannsynligvis den nye
ordningen for gravferd tatt i bruk
av de fleste menigheter, men det
er altså menighetsmøtene på
Torvastad og Utsira som avgjør.
Så dersom du vil være med å
påvirke, følg med og møt opp.
Ytterligere informasjon og bak-
grunnsstoff om den nye ordning-
en for gravferd finnes både på
Den norske kirkes internettsider
og på menighetskontoret.  

Geir

NY ORDNING FOR GRAVFERD

Gravfølge på veg med
kista til Knut A.
Hausken ombord i
«Alkana» i 1928.
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Lag egne påskekort

Det er alltid koselig å få noen ord i posten, og
selvlagde kort er ekstra koselige. Mange er
flinke til å bruke egen fantasi, men vi gir gjer-
ne noen tips for de som trenger  et lite puff
for å sette i gang:
Ta et stykke tynn kartog og brett den dobbelt.
Tegn en stor rund stein midt på kortet. Rundt
den kan du tegne hagen hvor Jesu grav lå, slik
du tenker deg at den så ut.
Så skjærer du forsiktig rundt steinen – la det
være igjen  litt i venstre side, slik at steinen
ikke faller ut.
Inne i den tomme graven kan du for eksempel
skrive:
Jesus lever!
Til slutt kan du skrive en egen påskehilsen på
kortet.

Påskekylling-boller

Du trenger:
50 g fersk gjær
200 g margarin
3 dl kaffefløte
3 ss sukker
1/2 ts salt
2 egg
ca 600 g hvetemel
1 ts gurkemeie (kan sløyfes)
litt rosiner eller korinter
røde coctailbær (til pynt)

Smuldre gjæren i en bolle. Smelt margarinen
og hell i fløten. Hell væsken over gjæren. Rør
godt. Gurkemeien blandes i væsken. Tilsett
sukker, salt, egg og mesteparten av hveteme-

let. Arbeid deigen så lite som mulig. Dekk over med et håndkle og la deigen heve i 60 minutter.
Arbeid så deigen lett og del den opp i passe store emner som du triller ut til en ca 10 cm lang pølse.
Knytt hver pølse som vist på tegningen. Stikk to rosiner (eller korinter) inn til øyne, og små biter av
røde coctailbær til nebb.
Etterhev i ca 30 minutter. Pensle med litt sammenpisket egg før steking. Stekes ved 250 grader i 8-10
minutter.
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Smånytt

MMIINN SSAALLMMEE
Margrethe Munthe synes at den aller fineste salmen er ”Å
salige stund uten like”. Da søsteren hennes var konfir-
mant, var dette hennes ”konfirmasjonssalme”. Margrethe
var med henne og pugget, og siden har den alltid betydd
noe spesielt. Torvastad Mannskor hadde tradisjon for å
synge denne hvert år på Påskesøndag, men Margrethe vil-
le også være med å synge sjøl. Derfor ga hun beskjed til Gjertrud
Skjølingstad og Jon Ådnøy om at den måtte med i menighetssangen også.
Dette ønsket ble oppfylt. Så derfor er Margrethe alltid tilstede i kirka 1.
påskedag, for å synge ”sin salme”.

Å salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, Hvor bleknet i døden han lå;
Jeg levende så ham i haven, Og aldri så skjønn jeg ham så!

Han lever, og jeg skal få bringe Hans venner det salige ord
-Tenk jeg som er ringest blant ringe, Den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frambære, Å, kunne jeg synge det ut!
Mer kunne ei engler begjære Enn gå med så salig et bud!

Å salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, Og dvelte ved gravnatten kun;
Så fikk du den levende møte, Å, salige, salige stund!

Medarbeidersamling i menigheten
Torvastad menighet inviterte
alle sine frivillige medarbeidere
til en inspirasjonskveld på
Ungdomshuset i slutten av
februar. Og det er en impone-
rende lang liste med folk som
er medarbeidere i menigheten
– foruten menighetsrådet er
det klokkere, nattverdsmed-
hjelpere, dåpsvertinner, de som
tar seg av kirkeskyss, redaksjon og utdelere i Kyrkjebladet, diakoniut-
valg, undervisningsutvalg, gudstjenesteutvalg, fellesskapskomitè, søn-
dagsmøtekomitè, onsdagsmøtekomitè, grendahusgudstjenestekomi-
tè, lekefrokostkomitè, søndagsskoleledere, ledere i alle avdelingene til
Torvastad KFUK-M, ledere for gutte-og jentelag på Nordbø og  ledere
for bedehusene. (og trolig er det enda noen flere, for det er vanskelig
å få med alle i en slik oppramsing)
Ikke alle var tilstede på medarbeidersamlingen, men vi som var der
fikk en trivelig kveld med god mat og allsidig program. Kirsti
Melangen fra bispedømmet hadde et inspirerende innslag med titte-
len ”Er tjenesten til egen og andres inspirasjon, eller bare til slit og
transpirasjon”. Åge Utvik fikk blomster og takk for 32 års tjeneste som
nattverdsmedhjelper.

ÅRSMØTE I TORVASTAD 
KFUK-M
En fin blanding av unge og voksne
var samlet til årsmøtet i Torvastad
KFUK-M i slutten av februar. Det
store frammøte av unge skyldtes
trolig et innsendt forslag om å la
8.klassingene få begynne i Good
News og klubb/åpent hus fra høs-
ten av. Etter en frisk debatt ble
forslaget  nedstemt med stort fler-
tall. Ellers var årsmøtet opptatt av
økonomien i laget – underskuddet
for 2002 var på hele 220.000 kro-
ner. Dette skyltes i hovedsak den
store oppussingen av Ungdoms-
huset, men det gjør også at laget
nå har mye mindre økonomisk
handlefrihet.
Håkon Areklett gikk av som leder
etter flere års innsats, og fikk vel-
fortjent takk og gaver.
Ny leder ble Signy Storesund og
hun fikk med seg et ungt og godt
styre.

ØYVIND RØTHE ER TILBAKE 
Vi kan med glede melde at tidli-
gere dirigent i Good News, Øyvind
Røthe, er tilbake i koret.  Han
begynte som voksenleder nå i
mars og blir med i hvert fall  til
sommeren.  I tillegg hjelper han til
både med notemateriell og som
hjelpedirigent når dirigent Hild
Cecilie Lyngstad trenger det.  

SOMMERSTEVNE PÅ KARMØY
Norsk Søndagsskoleforbund har i
år lagt sitt sommerstevne/general-
forsamling til Åkra.  Det skjer fra
25-29.juni, og flere Torvastadbuer
er med på forberedelsene.
Nærmere informasjon om arran-
gementet kan du få på menighets-
kontoret.  

FASTEAKSJONEN 
Ta godt imot konfirmantene som
går rundt med bøsser for Kirkens
Nødhjelp.  Aksjonsdagen er i år
8.april og de kommer fra kl.17.00.
Tema for årets aksjon er ”Hiv/Aids
– et verdig liv er en menneske-
rett”.  

FORSIDEBILDET
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Bildet på forsiden av dette Kyrkjebladet viser en av de
gamle messehaglene som har vært brukt i Torvastad
kirke. Det begynner å bli mange år siden den sist var i
bruk, men kanskje noen av våre godt voksne lesere hus-
ker den igjen.

DISTRIBUSJONSPROBLEMER
Vi hører av og til om folk som ikke får Kyrkjebladet i
postkassen. De siste årene har mange flyttet på postkas-
sene sine, mens andre har fått postboks. Vårt ønske er
at alle som bor på Torvastad pluss alle utflytta
Torvastad-buer skal få bladet. Skal vi oppnå dette er vi
avhengig av å få beskjed når folk eller postkasser flytter
på seg. Gi beskjed til prestekontoret på tlf 52 84 53 80
eller til vår utmerkede sjefsdistributør Martin Nilsen på
tlf 52 83 91 28. (Et problem i denne forbindelse er muli-
gens at mange av de som burde lest denne meldingen
er de som ikke får Kyrkjebladet - derfor går vår oppfor-
dring til dere som leser dette: Viss du vet om noen som
ikke får bladet - be dem ta kontakt så skal vi ordne det
til neste nummer.)

I GLEDE
OG SORG

DØPTE:

Torvastad:
09.03.Martha Johanne Hausken

Henriette Kjærandsen
23.03.Benjamin Utvik

Adrian Vuki Pedersen
Tonje Stokker Clementsen
Helene Sørvik Norum
Mari Hauge

Utsira
02.03.William Skare
30.03.Amanda og Ihne Klovning

DØDE:

Torvastad:
28.02.Erling Martin Hagesæther f. 1917
01.03.Bernt Magne Henry Velde f. 1922
14.03.Lydia Bertine Storesund f. 1905
19.03.Arvid Jentoft Husby f. 1920

Utsira
11.03.Tordis Kristine Larsen f. 1913

GAVER

Torvastad
09.02. Menighetsarbeidet 4.587,00
16.02. Det Norske Bibelselskap 3.843,00
23.02. De 4 diakoniinstitusjoner 3.712,50
02.03. IKO (Institutt for kristen 

oppseding) 2.646,50
09.03. Menighetsarbeidet 2.876,50
16.03. MF (Menighetsfakultetet) 1.239,50

Feøy bedehus
23.02. De 4 diakoniinstitusjoner 900,00

Utsira
02.03. Utsira søndagsskole 980,00

KONFIRMANTER I 
TORVASTAD KIRKE 
SØNDAG 04. MAI 2003   

KL. 10.30:
Hanne Andersen
Ida Bø
Monica Christoffersen
Vegard Galtung
Espen Thuen Hanssen
Beate Hausken
Katrine Hetland
Kai Egil Johnstad
Janne Helen Kristensen
Kamilla Kvaløy
Mari Irene Kvinnesland
Hilde Netland
Anders Søderlund Nordbø
Kenneth Emberland
Nordnes
André Saltvedt
Malin Torkelsen Solli
Tommy Steinsland
John Egil Espeland
Storesund 
Kirsten Storesund
Ole Christian Nordbø
Sundgot
Erling Svendsen
Torstein Storstein Vikse
Annbjørg Vågen
Øyvind Pettersen Økland
Eli Agnete Øvrebø

Kl. 12.30:
Thomas Bentsen
Vegar Berntsen
Jan Magne Haringstad
Dybvik
Daniel Eik
Kenneth Erland
Jostein Fossum
Christina Bø Furlund
Henriette Gaard
Louise Gaard
Nina Margareth Hovland
Eirik Viken Johannesen
Ingunn Johannessen
Pål Kvalevåg
Denisse Lucero
Christoffer Oftedal
Kristine Ragnvaldjord
Magnus Kalstø Steensnæs
Espen Steinsnes
Eirik Styve
Inge André Tepstad
Erling Tvedten
Svein Helge Vestre
Svein Inge Nøkling Vågen
Ingeborg Ødegaard
Charlotte Øpstebø
Trine Østensvik
Kai Espen Østhus

KONFIRMANTER I 
UTSIRA KIRKE 
SØNDAG 11. MAI  2003

Katrine Klovning
Ole Jørgen Sandmo
Martin Thomassen
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Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

Vedlikehold på kirkegårder  
Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - SKUDENESHAVNB

Bø Vest, postboks 130 - 4299 Avaldsnes

TORVASTAD
Åpningstider: Hverdag 08.00-21.00

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

POSTFILIAL

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

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

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Sildakongen
Produksjon as

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

Mob 932 12 321

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Tlf 52 84 86 86 - fax 52 84 86 96

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

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

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K
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TORVASTAD:
06.04. 5. s. i faste:
Familiegudstjeneste kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde.
1.-klassingene deltar.
Offer. – Kirkeskyss.
13.04. Palmesøndag:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.
17.04. Skjærtorsdag:
Kveldsgudstjeneste kl.
19.30. Sokneprest Geir
Styve. Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss.
18.04. Langfredag:
Gudstjeneste kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
20.04. Påskedag:
Høytidsgudstjeneste kl.
11.00. Vikarprest. Dåp.
Offer. – Kirkeskyss.
22.04. Tirsdag kl. 19.30:
Samtalegudstjeneste.
Sokneprest Geir Styve.
Offer. – Kirkeskyss.
27.04. 1. s.e. påske:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss. Rett etter guds-
tjenesten: Menighetsmøte /
årsmøte.
04.05. 2. s.e. påske:
Konfirmasjonsguds-
tjenester kl. 10.30 og
12.30. Sokneprest Geir
Styve og menighetsprest
Arnfred Lunde. Offer. 
11.05. 3. s.e. påske:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer. -
Kirkeskyss.
17.05. Grunnlovsdag:
Familiegudstjeneste kl.
11.00. Sokneprest Geir
Styve. Offer.
18.05. 4. s.e. påske:
Høymesse kl. 11.00.
Vikarprest. Nattverd. Offer.
– Kirkeskyss.
25.05. 5. s.e. påske:
Friluftsgudstjeneste på
Krosshaug kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Offer. (Samarbeid med

Søndagens

tekster

5. søndag i faste: 
Joh 11, 45-53; 3 Mos 4,
13-20; Hebr 9, 11-15
Palmesøndag: 
Joh 12, 1-13; Sak 9, 9-
10; Fil 2, 5-11
Skjærtorsdag: 
Matt 26, 17-29; 2 Mos
12, 3-8.11; 1 Kor 10,
16-17
Langfredag: 
Luk 22, 39-23,46
Langfredag aften:
Matt 27, 57-61 (62-66)
Påskenatt: 
2 Mos 14, 1-22; Kol 3,
1-4; Mark 16, 1-8
Påskedag: 
Matt 28, 1-8; Sal 118,
14-24; 1 Kor 15, 1-11
2. påskedag: 
Luk 24, 13-35; Jona 2,
1-11; Apg 10, 34-43
1. s.e. påske: 
Joh 20, 19-31; Jes 43,
10-13; 1 Kor 15, 53-57
1. mai: 
Luk 6, 36-38; Am 5,
14-15; 1 Joh 4, 16-21
2. s.e. påske: 
Joh 10, 11-16; Esek 34,
11-16a; 1 Pet 2,21b-25
3. s.e. påske: 
Joh 16, 16-22; Jes 43,
16-19; Hebr 13, 12-16
17. mai: 
Luk 1, 50-53; Sal 127,
1-2; Fil 4, 8-9
4. s.e. påske: 
Joh 16, 5-15; Esek 36,
26-28; Jak 1, 17-21
5. s.e. påske: 
Jer 29, 11-14a; Ef 3,
14-21; Joh 16, 23b-28
Kristi himmelfarts-
dag: Luk 24, 46-53;
Dan 7, 13-14; Apg 2,
32-36
6. s.e. påske: 
Joh 15, 26-16,4a; Hag
2,3-9; 1 Pet 4, 7-11
Pinseaften: 
Joh 7,37-39; Jes 55, 1-
3; 1 Kor 12, 7-13
Pinsedag: 
Joh 14, 23-29; 1 Mos
11, 1-9; Apg 2, 1-11

NORDBØ BEDEHUS
06.04. kveld: 
Misjonsselskapet – offerveke
13.04. kl. 19.30: 
Indre Sjømannsmisjon – fel-
les på Hauge bedehus
17.04. kl. 11.00: 
Kristen Muslimmisjon
21.04. kl. 11.00: 
Normisjon
27.04. kveld: 
Misjonsselskapet
11.05. kveld: 
Misjonssambandet
29.05. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet
01.06. kveld: 
Normisjon
09.06. kl. 11.00: 
Misjonssambandet 

HAUGE BEDEHUS
06.04. kl. 19.30: 
Avslutn. offeruke NMS
13.04. kl. 19.30: 
Indre Sjømannsmisjon 
– felles med Nordbø
21.04. kl. 11.00: 
Normisjon
27.04. kl. 19.30: 
Misjonsselskapet
11.05. kl. 19.30: 
Misjonssambandet

HÅLAND BEDEHUS
06.04. kveld: 
Misjonsselskapet
13.04. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
17.04. kl. 11.00: ?
21.04. kl. 11.00: 
Normisjon
27.04. kveld: 
Misjonsselskapet
11.05. kveld: 
Misjonssambandet
18.05. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
25.05. kl. 11.00: 
Normisjon
29.05. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet
01.06. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
09.06. kl. 11.00: 
Normisjon

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

Avaldsnes menighet)
29.05.
Kr.Himmelfartsdag:
Menighetstur til Feøy.
Gudstjeneste på Feøy
bedehus kl. 12.00.
01.06. 6. s.e. påske:
Høymesse kl. 11.00.
Vikarprest. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.
06.06. Fredag:
Skolegudstjenester.
Menighetsprest Arnfred
Lunde.
08.06. Pinsedag:
Høytidsgudstjeneste kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Nattverd.
Offer. – Kirkeskyss.

UTSIRA
13.04. Palmesøndag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer.
11.05. 3. s.e. påske:
Konfirmasjonsgudstjen
este kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Offer.
17.05. Grunnlovsdag:
Gudstjeneste kl. 11.00.
25.05 5. s.e. påske:
Lekmannsgudstjeneste
kl. 11.00. 

FEØY BEDEHUS:
20.04. Påskedag:
Høytidsgudstjeneste kl.
16.00. Vikarprest. Offer.
Båt fra Kveitevika kl. 15.30.
29.05. Kristi Himmel-
fartsdag: Høymesse kl.
12.00. Sokneprest Geir
Styve. Offer.

BEDE-
HUSENE
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Klokkeren, som var en virkelig kirkens tjener, gjorde i mange
år både sin, og i mange tilfeller  også prestens jobb. Som

takk for dette arbeidet, som tok mesteparten av hans
tid, fikk han som regel av presten følgende setning:
- Du får din lønn i himmelen, du!
Klokkeren som også trengte materielle goder i ny
og ne, tok mot til seg en dag han skjønte presten
var i godlune og sa beskjedent:

- Men kanskje presten, som kjenner Vårherre så
godt, kunne legge ut litt så lenge?

Leif Larsen sender stafettpinnen over til Sverre Utne-Reitan,
og kjenner vi Sverre rett, kan det komme mye morsomt fra den kanten!

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Olav Vikingstad, fjerdeklassing på Håland, har ikkje
forandra seg noko særleg av å ha blitt TV-kjendis.
Faktum er at han er betre kjend enn dei fleste andre
på Torvastad, etter å ha vore gjennomgangsfigur fleire
måndagskveldar i «Hospitalet» på NRK 1. Eit stort bil-

de på førstesida av Haugesunds Avis ein laurdag, og
eit like stort inni, hjelpte dei tregaste til å få med seg
kven denne guten er.
Men høg på pæra, det er han altså ikkje.
--  Det er jo litt løye at akkurat eg skulle komma på
fjernsynet. Men det er vel endå færre som kjem i ei
bok, meiner Olav.
Han var godt kjend på Haukeland sjukehus før han
blei operert siste gongen. Ikkje minst den svenske
legen hadde Olav lært mykje av.
-- Doktoren spurte ei stund før operasjonen sist haust
om det var greitt for meg om NRK filma når eg kom.
Før eg reiste tenkte eg vel så mykje på at eg skulle på
fjernsyn som på operasjonen. Men mens eg var der
blei eg så vant til å ha kamera rundt meg i timevis om
gongen at eg ikkje brydde meg så mykje om fjernsyns-
folka lenger, fortel Olav.
Han blei godt kjend med fleire av dei som filma. 
-- Greie folk. Då eg var på kontroll på sjukehuset i vin-
ter, besøkte me også NRK i Bergen, og fekk sjå litt av
opptaka. Eg sat i stolen som programleiaren i «Norge i
dag» brukar. Rune Larsen var innom. Han vinka til
meg, fortel Olav.
Olav trur likevel ikkje kjendisstatusen kjem til å halda
fram når serien er over. Og han har ikkje vurdert å bli
kameramann eller programskaper i fjernsynet.
-- Eg tenkte kanskje eg skulle bli snikkar, eg, avsluttar
Olav Vikingstad.

Jon Ådnøy

Olav tykkjer det er litt rart å tenkja på at ein del hun-
dre tusen «kjenner» han etter å ha sett på han i
fjernsynet i fleire veker. Men han har begge beina
godt planta på jorda.

Bortimot kjendis


