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Bare en som selv har møtt evangeliet, kan skrive en salme som den Jakob Sande har gitt oss for påsken. Jakob 
Sande er mest kjent for viser med ikke alt for kristelige temaer. Mange kjenner til hans fine julesalme. ”Det lyser 
i stille grender”, men få kjenner denne påske-salmen  som han skrev i 1931, bare 25 år gammel. 

Teksten går direkte og dypt inn i det som er evangeliets innerste kjerne og langfredagens sterke innhold. Med 
en kraftig nynorsk språkdrakt og sterke ord, tegner han et bilde av den korsfestede og døende Kristus. Men han 
blir ikke værende i den fysiske lidelsen slik som Mel Gibson i sin nye film om Jesu siste 12 timer på jorden; ”The 
Passion of the Christ.  Sande trenger inn i evangeliet og frelsens mysterium. Siste verset i salmen er en synders 
bønn om nåde – ekte og sterkt.

Jakob Sande var en sammensatt kunstner, en følsom sjel og et søkende menneske. Men her i denne salmen har 
han for alle tider meislet inn sin bekjennelse til den lidende og korsfestede Jesus Kristus: ”Å lat nådens blod-
straum nå meg. Offerlam frå Golgata!”

Du som låg i natti seine. 
Sorgtyngd, vanvørd og åleine, 
Skjelvande på såre kne,
Du som skåli trufast tømde 
Medan alle dine rømde, 
Stridsmann frå Getsemane.

Du som spotta vart og banna. 
Kront med klungerkrans om panna, 
Medan augo brann i sorg,
Du som stod i namnlaus pine, 
Skild frå dei du kalla dine, 
Einsam i Pilati borg!

Du som hekk til krossen nagla, 
Medan blodut sveitte hagla 
Frå di panne då du sa:
”Fader, kvifor gjekk du frå meg!” 
Å, lat nådens blodstraum nå meg, 
Offerlam frå Golgata!

Lær mi sjel kor du laut lida, 
Syn meg såret ditt i sida, 
Styrk og nør mi veike tru.
Syn meg dine merkte hender, 
Så eg frelst mitt auga vender 
Opp til deg på krossen, du.



Ingen blir luket bort av Gud

Jeg leste nylig om en kirke på Østlandet 
hvor de hadde pyntet kirkerommet med 
ugress – 
og det på selveste konfirmasjonsgud-
stjenesten. I blomstervasene på alteret var 
det brennesle, tistler og bregner, ellers i 
kirkerommet vaser med annet ugress.
Dette gjorde de for å understreke hvordan 
Gud er, for å vise at i Guds nærhet blir 
ingen luket bort og erklært for uønsket.

Hos Gud er det plass for alle mennesker, 
også for alle oss som ikke alltid føler at vi 
passer inn, vi føler oss som ”ugressmen-
nesker”. Jesus gir oss tro på at vi alle er 
verdifulle – ingen er uønsket av Ham.
Rom 12. 4-5 ”Vi har ett legeme, men 
mange lemmer, og alle lemmene har for-
skjellige oppgaver. På samme måte er vi 
alle ett legeme i Kristus, men hver for oss 
er vi hverandres lemmer.” 

Da Jesus gikk rundt på jorden møtte Han 
mange ”ugressmennesker”. 

I Jesu vennekrets var alle slags mennesker. 
Vi ønsker oss også mangfold. Derfor ønsker 
vi oss vidåpne dører og lave terskler. Vi vil 
et fargerikt miljø med rom for mennesker 
av ulik bakgrunn, forskjellige evner og 
interesser.

I dagens samfunn stilles det mange krav 
og forventninger til oss. Vi føler at vi ikke 
strekker til – vi får ikke gjort det vi hadde 
tenkt – vi får ikke til kristenlivet som vi 
ønsker det. Budskapet fra Gud som Jesus 
kom med, handler ikke om alt det vi skulle 
eller burde ha vært -  eller gjort. Vi er 
godtatt og elsket som vi er, med feil og 
mangler, med tvil og svik. La oss ta vare 
på hverandre, hjelpe hverandre, ingen av 
oss er fullkomne! Kristent fellesskap er der 
hvor vi tør å være åpne, modige, spørren-
de, lyttende og inkluderende. Kristentro 
handler om at alle, også ”ugressmennesk-
er”, har livsrett og tilhørighet hos Gud.
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Som når et barn kommer hjem om kvelden

Og møter en vennlig favn,

Slik var det for meg å komme til Gud,

Jeg kjente at der hørte jeg hjemme.

Det var en plass i guds store rom,

en plass som lenge ventet meg.

Og jeg kjente : Her er jeg hjemme,

Jeg vil være et barn i Guds hjem. 

 Signy Storesund
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Ingen blir luket bort av Gud Vårens vakreste 
eventyr

Det er vår i lufta, lerka er tilbake 
med sin glade sang, og det går 
mot vårens vakreste eventyr. Og 
for meg er det verken Holmenkoll-
stafetten, russen eller nyfødte 
lam, men en gjeng ungdommer i 
hvite kapper på kne ved alterrin-
gen i Torvastad kirke. Ungdommer 
som til tider kan være støyende, 
frekke og ufordragelige blir for 
en stakket stund til små uskyldige 
engler. Stolte foreldre får en klump 
i halsen og glemmer gårsdagens 
kvalm når deres håpefulle ligger 
for Guds alter og blir bedt for.
Årlig konfirmeres 40.000 i Den nor-
ske kirke, noe som utgjør ca 70 
% av ungdommene. På Torvastad 
kan vi glede oss over at nesten alle 
velger den kirkelige markeringen 
av dette skillet i livet.
Opprinnelig var konfirmasjonen en 
stadfestelse av dåpen med bekref-
telse på at man sto fast på denne, 
og en sikring av at man hadde 
elementære kristendomskunnska-
per. Så måtte man  bekrefte dette 
foran menigheten. For mange 
ble nok dette et utilbørlig press, 
og man framsa et løfte man ikke 
kunne stå for.
I dag ser vi på konfirmasjonen 
som en forbønnshandling som ikke 
forutsetter noen bekjennelse fra 
konfirmantens side. Ordet «kon-
firmere» betyr «bekrefte». I Den 
norske kirke understrekes at det 
er Gud som bekrefter sine løfter. 
Konfirmanten ses mer som objekt 
enn som subjekt i konfirmasjons-
gudstjenesten. 
Dermed blir også konfirmasjons-
forberedelsene viktige, og her 
registrerer jeg med glede at det 
eksperimenteres og prøves ut nye 
løsninger på Torvastad, blant annet 
ved å knytte konfirmantene opp

mot spei-
derarbeid, 
tensing og 
idrett. 
Like viktig 
som  del-
takelse i 
menighetens 
gud-
stjenesteliv, 
er det å 
hjelpe de unge til å finne sin plass 
i det kristne ungdomsarbeidet. Her 
ligger det store muligheter som jeg 
håper det blir jobbet videre med.
Mange kritiserer kommersialiserin-
gen av konfirmasjonen, og det kan 
det nok være god grunn til. For 
noen er det nok penger og gaver 
som står i fokus, men vi må ikke 
glemme de unike mulighetene 
konfirmasjonstiden gir menigheten 
til å gi våre unge Guds ord og 
kristen opplæring. Og Guds ord 
vender ikke tomt tilbake, leser vi 
i Bibelen.
- Han ska konformeras, sier mange 
på Torvastad. Å konformere betyr 
å gjøre lik, men heldigvis er det 
ikke det som skjer i konfirmasjo-
nen. Selv om konfirmantene kan 
se like ut der de ligger i sine 
hvite kapper, ønsker verken Gud 
eller menigheten at de gjennom 
konfirmasjonen skal bli like. Guds 
menighet består ikke av konturløse 
roboter som går i takt, men av helt 
vanlige mennesker med sine gode 
og dårlige sider.
     
 John Kristian Hausken
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IDRETTSKONFIRMANTER 

Et ett nytt alternativ for årets konfirmanter har vært Idrettskonfirmanter. Hva er det?
Menighetsprest Arnfred Lunde har hatt hånd om dette, og mener at en kombinasjon 
av aktivitet og læring kan være vel så fruktbar som bare teoretisk 
tradisjonell undervisning. Konfirmantene har gjort forskjellige øvelser, - alt fra å 
springe orientering i Bjørgene, til fotballkamp uten regler i gymsalen på Håland. 
Siste øvelsen skulle illustrere nødvendigheten av budene. En har på hver samling hatt 
forskjellige aktiviteter som en da har knyttet opp imot undervisningen, og i pausene har 
en bladd opp i bibelen og funnet ut hva dette kan si oss om det kristne livet, 
om menigheten og om Gud.

Det er mange bilder fra idretten som kan overføres på 
livet, - fellesskapet, og kristendommen, mener Lunde. 
Dette har vært et samarbeid med KFUM-kameratene, 
og Knut Bendik Christiansen har vært med på de fleste 
timene. 

Omtrent 2/3 av årets konfirmanter valgte dette alterna-
tivet, og på spørsmål om hva  de synes, svarte de fleste 
at det hadde vært bra. Noen savnet mer idrett, mens 
alle var enig om at weekenden hadde vært topp, likeså 
samlingene i private hjem, hvor en fikk prate i mindre 
grupper.

Under fjellklatringen var man helt avhengig av et tynt 
rep. Dette kan være et bilde på troen vår, som er fes-
tet et trygt sted. Og er festet godt, og repet solid, - så 
kan det bære oss over de farligste juv, og livets tøffeste 
sider.

Arnfred

Renate Førland: Hva skjedde egentlig med deg etter 
konfirmanttiden? – og hvordan havnet du på et sted 
som Røros?

Det har skjedd veldig mye siden konfirmant tiden... 
Først fullførte jeg (selvfølgelig) ungdomsskolen, og 
da jeg skulle velge videre, endte jeg opp på Lyngdal 
jordbruksskole  Jeg visste det var en kristen skole, men 
det var absolutt ikke derfor jeg reiste dit. Mye hendte 

i Lyngdal disse tre årene, - bl.a. ble jeg introdusert til 
kristendommen slik jeg kjenner den i dag.
 
Da jeg var ferdig med videregående endte jeg opp 
som praktikant i Lillehammer. Men etter det var jeg 
fast bestemt på å komme meg ut i verden. Og jeg 
reiste til Australia. Der gikk jeg på Ungdom I Oppdrag 
Disippel Trenings Skole. Så reiste jeg og 4 andre til 
Thailand og Kambodsja for å jobbe. Der jobbet jeg 

TORVASTAD-JENTE I TJENESTE PÅ RØROS
Hvor blir det av konfirmantene?

Dette undrer prestene og andre i menigheten seg på fra tid til annen
Her en dag dukket det opp ei blid og fornøyd jente som jeg gjenkjente 

fra konfirmanttiden for noen år tilbake (1996/97)
Og hun hadde en historie å fortelle som vi har lyst til å dele med andre.

Nathalie Vikse Soltvedt får de siste instruksjoner før 
det bærer utfor stupet
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bl.a. i flyktningleir, underviste engelsk på barne- og 
ungdomsskole i en landsby og jobbet på helsestasjon-
er i primitive landsbyer i Kambodsja. Det var UTROLIG 
interessant. Jeg lærte mye om meg selv, om Gud, om 
kultur, verdier i livet og mye annet. 
Nå deltar jeg i et samarbeidsprosjekt mellom stat-
skirken, frelsesarméen og pinsevennene, om et krist-
ent ungdomsarbeid på Røros. Her har vi ansvaret for 
konfirmantundervisningen og barnearbeidet i kirken

Men hvorfor, og hvordan ble du en kristen?

Jeg har nok alltid trodd på en Gud, men 
jeg tror ikke jeg helt forstod hva kristendom-
men gikk ut på. Så vel helst bare bud og 
regler. Og i Lyngdal ble det mye snakk om 
dette. Vi hadde andakt hver morgen og det 
var mange «virkelig» kristne i klassen og på 
skolen og jeg ble litt lei hele greiene, for å 
være ærlig. Ble lei av at folk hele tiden maste 
om at jeg måtte være med på møter og be... 
Andre året var veldig annerledes. Beste ven-
ninnen min, som var ateist, ble kristen. Og jeg 
var veldig mye med en annen jente som var 
kristen, men ingen av dem maste på meg... 
Jeg fikk stille de spørsmålene jeg ville og de 
respekterte at jeg ikke ville gå på møter og 
slikt. Etter en stund så jeg mer enn det å gå 
på møter og de kjedlige andaktene om mor-
genen. Jeg ble nysgjerrig på hva det var som 
hadde fått beste venninnen min til å forandre 
mening. Jeg begynte å lese i Bibelen, og litt 

etter litt trodde jeg mer og 
mer. Kan ikke helt forklare 
hvorfor. Jeg tror det var 
Gud som jobbet i hjertet 
mitt. Og etter en stund 
hvor jeg hadde lest i bibe-
len, spurt spørsmål o.l. så 
tok jeg et bevisst valg, at 
dette trodde jeg på og 
dette ville jeg leve for.  
Er dette noe du kan 
anbefale til andre unge 
kristne? 

ABSOLUTT!!! Hvis du har 
muligheten til å jobbe for 
Gud med ungdommer, 
uansett hvor det er, så må 
du gripe sjansen. Og det er 
spennende å bli brukt av 
Gud i livene til ungdommer 
som virkelig trenger noen 
som bare kan være der. 
Jeg har fått muligheten til 
å være der og vise dem litt 

mer av Guds kjærlighet!Dette er kjempe spennende 
og jeg ville ikke ha byttet det for alt i verden!!
Renate Førland gjør dette på frivillig basis, og har 
ingen inntekter på det hun gjør. Dersom noen vil 
sende henne en oppmuntring, er hun glad for en 
gave på kontoen sin: 3330.21.60401

Arnfred

Renate sammen med unge fra Røros
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Ingmar Areklett er som rek-
tor på Hauge skole en godt 
synlig person på Torvastad.  
Men også gjennom sitt 
mangeårige engasje-
ment i KFUK/KFUM og i 
menigheten.  Han kom til 
bygda i 1957 da faren Olav 
ble sokneprest her.  I 1998 
ble han valgt inn Stavanger 
bispedømmeråd og er nå 
leder i rådet på andre året.  
Kyrkjebladet har tatt en 
prat med ham om hva dette 
vervet  innebærer.  

Du bruker en del tid på dette Ingmar?
En del blir det jo, både til forberedelse og gjennomføring.  
Flere møter strekker seg over to dager.  Det tar også tid å 
sette seg inn i sakene, men vi har en oppegående adminis-
trasjon som arbeider veldig godt.  

Hvor ofte har dere møter?
Det blir omtrent fire i halvåret, like mange i arbeidsutval-
get og en uke på kirkemøtet hver høst.  I tillegg kommer 
komitéarbeid, representasjon, deltakelse på kirkejubiléer 
og innvielse av nye kirker.  

Hvilke oppgaver har egentlig bispedømmerådet?
I Den norske Kirke er det to tyngdepunkt på landsplan: 
Kirkedepartementet og Kirkerådet.  Bispedømmerådet 
har kontakt med dem begge.  Vi har fått delegert en del 
oppgaver som for eksempel å ansette sokneprester.  Men 
vi kan også ta initiativ til veldig mye selv, som for eksempel 
kursvirksomhet og Utstein pilgrimsgård.  

Kan du nevne noen aktuelle saker som dere arbeider med 
for tiden?
Trosopplæringsreformen er den 
viktigste.  Det er gledelig og utfor-
drende at Stortinget har bevilget 
midler slik at alle døpte kan få tro-
sopplæring.  Ellers behandles alle 
saker som skal opp på kirkemøtet 
først i bispedømmerådene.  

Synes du arbeidet i bispedømmerådet er tungrodd? 
Det er viktig å ha et råd som dette i vår kirke, men det kan 
lett bli for stor avstand mellom bispedømmerådet og loka-
lmenighetene.  Det er for få ansatte og for lite penger til 
å endre på det som er ønskelig.  Men en stor ressurs her i 
Stavanger bispedømme, er de mange frivillige.  

Er det noe som har gjort særlig inntrykk på deg gjennom 
arbeidet i bispedømmerådet?
Det har vært spennende og oppmuntrende å få møte 
mange nye mennesker som gjenspeiler allsidigheten i kirka 
vår.  Det er mange fine mennesker som virkelig betyr mye 
rundt omkring.  Jeg trives i det friske og åpne miljøet der 
latter og humor er en naturlig del av helheten - midt i alt 
alvoret.   

Hva synes du er mest gledelig?
Det er mye. Jeg gleder meg over det gode arbeid som skjer 
i menighetene. De mange kirker som er bygd de siste årene 
og oppslutningen omkring dåp og konfirmasjon, viser at 
kirken betyr mye for mange. Folk slutter opp om kirken. 
Det har også vært gledelig å få i gang ungdomsting og 
ungdomsråd i bispedømmet.  

Går det an å spørre om hva som er det vanskeligste?
Det har vært vanskelig å utnevne prester, fordi det ofte er 
mange søker. Opp til tjue enkelte ganger.  Hvis rådene fra 
menighet, prost og innstillingsutvalg er entydige, er det 
enklere. Bispedømmerådet er et fint team der vi tar oss god 
tid til å samtale før vi tar våre beslutninger.  

Det arbeides for tiden med forholdet stat/kirke.  Hva mener 
bispedømmerådslederen?
Jeg tror det er riktig at vi ender opp med en kirke styrt 
av seg selv.  Det vil si en fri folkekirke der kirkens valgte 
organer har alt ansvar. Det er en anakronisme når andre 
organer utnevner proster og biskoper og avgjøre kirkens 

Stavanger bispedømmeråd. Fra 
venstre Hans Vold, Tom Landås, 

Ernst Baasland, Ingmar Areklett, 
Gyrid Espeland, Aslak Bråtveit, 

Arne Dag Kvamsø, Preben Lindø 
og Åge Bognø (med ryggen til).

Bispedømmerådslederen
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økonomiske rammer. Endringen kommer, men folk må ikke 
føle seg overrumplet, men selv være med på utviklingen 
fram til ny struktur.

Når vil dette skje, tror du?
Jeg har et tidsperspektiv på åtte – ti år.  

Hva mener du er den største utfordring for Den norske 
Kirke?
Kirken skal være et sant møtested mellom Gud og men-
nesker.  Da blir det en utfordring å gi menneskene et sant 
bilde av det å være en kristen.  Kirken må være troverdig 
og et sted menneskene kan oppleve et trygt fellesskap.  
Menneskene skal bli ført inn i et livssamfunn med Gud.   
Det er også viktig at kirken skiller mellom det den skal gi 
svar på og ikke.  Kirken er kirke og ingen politisk grupper-
ing.  Problemet er at kirken i liten grad får sette dagsorden 
på det den vil formidle.  Media er ikke alltid interessert i å 
høre hva kirken vil formidle. 

Om du skulle prøve deg som profet: Hvor tror du Den nor-
ske Kirke er om tyve år?
Da har vi en åpen fri folkekirke, bevisst på å formidle evan-
geliet i ord og gjerning.

Takk for at vi fikk stille deg noen spørsmål.  Og vi ønsker 
deg lykke til med viktige oppgaver og utfordringer som 
ligger foran.  Men et spørsmål til slutt Ingmar: Til høsten 
kommer biskopen på visitas og til neste år er det 125 års 
jubileum.  

Hvilke utfordringer mener du Torvastad menighet står 
overfor?
Jeg vil nevne et par. Vi bør bli flere som jevnlig kommer 
til gudstjeneste.  Jeg håper vi får lagt det ytre til rette slik 
at familiemedlemmene på tvers av alder kan komme til 
gudstjeneste i Torvastad kirke.  Det blir spennende om vi 
får bygget ut bårehuset slik at søndagsskole og kirkekaffe 
kan foregå der. Torvastad menighet har i alle år nådd langt 
ut blant barn og unge. Men vi har mulighet til å nå enda 
lenger ut.  Torvastad KFUK/KFUM og menighetsrådet kan 
sammen legge forholdene til rette for et bedre arbeid 
på dette feltet. Jeg tror biskopen vil glede seg over at 
Torvastad menighet ønsker å være åpen for alle og at den 
engasjerer mange.  

Geir

SLUTTRAPPORT FOR «ALTERNATIV» 17. MAI KOMITE 2004
Det har i flere år kommet frem ønsker om å få til et felles tog og felles feiring av 17.mai på Torvastad. En komite 
bestående av representanter fra FAU Hauge og Håland + andre frivillige som er opptatt av bygdas framtidige 17 
mai feiring har jobbet siden høsten -03 med forskjellige alternativer som kunne være realistiske å få gjennomslag 
for. Det har ikke vært en enkel oppgave. I denne perioden har vi hatt jevnlige møter med sentrale aktører (lag, 
foreninger, menighet) for informasjon og innspill.
Vårt inntrykk er at det er stort gehør i bygda for å få til et felles arr. 17 mai.Det har vært viktig for oss å ta vare 
på viktige tradisjoner og  ansvar/arbeidsfordelinger som eksisterer i dagens opplegg samtidig å kunne utfordre 
nye samarbeidspartnere for å kunne gjennomføre nye utfordringer.

VÅRT FORSLAG TIL 17 MAI FEIRING 2004 BLE:
• Morgenposisjon som før med avgang fra Torvastad Kulturhus til kirken.
• Frokost som før på Torvastad ungdomshus + korpset egen frokost på kulturhuset
• Tog  Felles fra Hauge skole til Håland skole. Bussløsning fra Håland til Hauge om morgenen.
• Festarrangement på Torvastad Idrettssenter
• Muligheter for å ha gudstjeneste dersom menighetsrådet ønsker det 

ØKONOMI: Det må lages en fordelingsnøkkel for de involvert parter. 

KONKLUSJON:
For å kunne gjennomføre dette festarr. var det viktig at TIL var villig til å påta seg merarbeidet med organiser-
ing og tilrettelegging av området. Dette var de svært positive til og arrangementet virket til å være i havn. For å 
kunne bruke Torvastad idrettssenter er vi nødt til å leie en storhall til kafe-avvikling. Dette ble utrolig mye dyrere 
enn vi drømte om; en leieavgift på mellom 50 og 60 tusen + evnt. andre utgifter. Ved gjennomgang av økonomien 
av tidligere arr. på Hauge og Håland så viser det seg totalt uansvarlig å tilføre feiringen en så stor utgiftspost. Så 
her stopper den foreløpige drømmen om felles bygdefeiring. Pga. tidsnød ser vi oss derfor nødt for å forelå at 
årets feiring blir som før. Skulle noen ønske å ta tak i dette ved en senere anledning håper vi at denne sluttrap-
porten kan være til hjelp!!

Vennlig hilsen Siv Storesund, Magne Møksvold, Trond Bø, FAU Hauge og FAU Håland



KLART FOR NY GOOD NEWS-REVY
I disse dager er det full aktivitet på Ungdomshuset. 
Good News jobber på spreng med revyen ”Til alle 
tider”. Denne gangen tar koret for seg sang, musikk, 
dans og kultur fra 60-, 70-, 80- og 90-tallet. Du får 
selvfølgelig høre mye fra koret og orkesteret, ledet 
av dirigent Sigurd Andreas Widvey Haugen, og i 
tillegg se spennende danser og dramastykker. Gå ikke 
glipp av resultatet, som du kan du se i Tysværtunet 
lørdag 24. april kl 18.30 og 20.30.

SKIFTE AV KYRKJEBLADUTDELERE
På Torvastad er det mange som trofast har lagt 
Kyrkjebladet i postkassene i år etter år.  Vi takker 
Anna Severeide og Egil Håstø som nå takker for seg 
for den tjenesten de har utført, og ønsker Herborg 
Tveit Lunde, Marta Breistig Woll og Tore Woll velkom-
men som nye utdelere.  

TESTAMENTARISK GAVE TIL UTSIRA
Det er ikke lenge siden Kyrkjebladet kunne melde 
om den storslåtte gaven på 500.000 som gikk til 
Utsira bedehus.  Nå kan vi igjen melde om en stor 
gave.  Denne gang har både Utsira bedehus og Utsira 
menighet fått ca. 440.000 på deling.   Dette er en tes-
tamentarisk gave etter John Kvinnesland Hansen.  

MIDLER TIL TORVASTAD
Torvastad menighet fikk ikke som Skåre og Norheim 
innvilget søknaden om midler til trosopplæringstiltak 
i menigheten.  Men Torvastad hadde søkt på andre 
midler.  23.mars ble det klart at menigheten vil få et 
tilskudd på kr. 50.000,- fra Opplysningsvesenets fond 
til en person som kan arbeide med ungdom.  I dette 
ligger det at vi også de neste år kan regne med støtte 
fra fondet.  For tiden ser vi sammen med Torvastad 
KFUK/KFUM på hvordan vi kan få realisert en slik still-
ing her hos oss.  

RESULTAT FRA FASTEAKSJONEN
Nylig var konfirmanter og konfirmantforeldre med 
på den årlige fasteaksjonen på Torvastad.  Det er litt 
spennende å banke på ukjente dører, men været var 
flott og entusiasmen stor.  Diakoniutvalget hadde 
organisert det hele og serverte saft, kaffe, boller og 
kaker etter hvert som bøssebærerne kom inn.  Spent 
fulgte de med på søylediagrammet som etter hvert 
passerte kr.32.000,-  På Utsira samlet konfirmantene 
og menighetsrådet inn kr.4606,50.  Kjempeflott!

BASAR PÅ HAUGE
Siste fredagen i mars var det basar på Hauge bede-

hus.  Unge og eldre var samlet, det var god stemning 
og det kom inn hele kr.12525,- til bedehuset.  

FAMILIETUR TIL MALDAL
Torvastad K/M inviterer til familietur til 
Maldalshytta Kr. Himmelfartsdag 20. mai. Her blir 
det muligheter til ulike aktiviteter for både liten 
og stor – grilling, fisking, en liten fjelltur, bad-
ing for de tøffeste – alt i nydelige omgivelser. Sett 
av dagen og følg med for nærmere informasjon. 

VIDERE MED DET VIKTIGSTE
Egil Magnus Christiansen og Håvard Styve deltok på 
kristenrussens tradisjonsrike turne i vinterferien, og 
vi ba dem gi oss en liten situasjonsrapport:

Første helga var vi i Åkra kirke på inspirasjonshelg der 
vi møtte resten av kristenrussen i Rogaland og led-

erne fra Laget, 
som tilret-
telegger for 
Kristenrussen. 
Siste delen 
var lagt av 
til møtevirk-
somhet, med 
Udland kirke 
som bopel og 
krypinn. Årets 
kristenruss er 
50 i tallet, og 
15-20 av disse 
var med og 
planla turn-
een, og overn-
attet i Udland 

kirke. For å få dekket flest mulig steder, delte vi oss 
inn i tre grupper på 5-6 personer, og fordelte de ulike 
oppgavene oss imellom. Håvard og jeg var med i ban-
det på en av gruppene, og bidrog med sang og spill 
på trommer og bass. Første kveld for oss, var møtet 
på bedehuset på Vea. Videre fulgte ungdomstreff på 
Klippen og i Åkra kirke på fredagen og lørdagen, før 
vi sluttet av med gudstjeneste i Udland kirke. 
Det er mange grunner til at kristenrussen arrangerer 
slike møter hver vinterferie. Vi føler vi har noe vi 
ønsker å dele med andre, og derfor føler vi at rus-
setiden ikke bare skal brukes til fest og baluba. Dette 
er en tid der vi har en gylden mulighet til å få fram 
vårt budskap. 
I tillegg velger kristenrussen hvert år et misjonspros-
jekt. I år valgte vi å samle inn penger som skal gå til 
laging, trykking og utsendelse av bibelleseplaner til 
barn, ungdom og voksne i Latin-Amerika og Spania.

Egil Magnus
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
TORVASTAD:
15.02. Jon Hetleflåt
 Linnea Kvaløy Olsen
 Milie Østenstad
22.02. Håvard Storesund
 Thomas Vikse Storesund
 Karoline Velde
 Maria Sørensen Liknes
14.03. Odd Leon Skjelde
 Alexander Lillebotn Eide
 Julia Derisley Skjølingstad
 Mona Troland
28.03. Natalie Vikse Soltvedt
04.04. Ole Torvestad Eliassen
 Håvard Bauge
 Henriette Marlen Nilsen
 Mikal Stange
UTSIRA:
29.02. Jonas Valnumsen Hansen

VIGDE:
TORVASTAD:
03.01.  Kathrine Dale og Thomas Liabø

DØDE:
TORVASTAD:
Elise Marie Trengereid f. 1939
Egil Martin Storesund f. 1924
Kjell Einar Kvilhaugsvik f. 1965

GAVER:
TORVASTAD:
15.02. Menighetsarbeidet 4.600,00
22.02. Torvastad KFUK/KFUM 4.561,50
29.02. Norges KFUK/M 2.544,00
07.03. Kristenrussens misjonsprosjekt, 
Bolivia    2.933,00
14.03. Menighetsarbeidet 4.510,00
21.03. Menighetsarbeidet 2.975,50
24.03. Det Norske Misjonsselskap 2.018,00
28.03. IKO – Institutt for 
kristen oppseding 4.800,00

UTSIRA:
29.02. Det norske misjonsselskap 1.114,50
28.03. Blå Kors 823,00
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Konfirmanter...
KONFIRMANTER UTSIRA KIRKE 25.04.2004
Håkon Haugland Austrheim
Jan Kristoffer Høiland
Steffen Skare

KONFIRMANTER TORVASTAD KIRKE 02. MAI 2004

Kl. 10.30:
Jenter:
Bentsen, Elin
Egeland, Irene
Hausken, Astrid
Hetland, Benedicte
Steinstø, Hanne
Vikingstad, Karen

Gutter:
Arnøy, Fredrick
Grutle, Jone Foldøy
Hauge, Hans Christian
Haugen, Eivind Hinderaker
Mortveit, Kenneth
Stensland, Jakob Andreas
Skjæveland, Eirik
Storesund, Sebjørn
Vaage, Knut Egil

12.30:
Jenter:
Andersen, Susanne
Bendiksen, Maria
Børseth, Linn
Bådsvik, Julia Beate
Hauge, Guro
Løken, Katrine Gloppen
Sletten, Thomas
Soltvedt, Natalie Vikse
Stange, Christine Bugge
Stange, Ingrid Bugge
Storm, Cecilie
Støle, Hjørdis Kristina

Gutter:
Ellefsen, Sveinung
Frøyland, Vegard
Haugan, Lars
Haugen, Marius
Hausken, Nils Eivind
Høyem, Harald Støen
Munthe, Chris André
Nordal, Morten Davidsen
Stange,Øystein Floen
Storesund, Patrick Kristian
Totland, Erik
Vikre, Christian
Åsheim, Christopher



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.

Salhusvn. 333 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

52 84 67 84 – 913 74 744
Graving – Betongarbeid – Naturstein

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL
1000x

1000x

1000x

1000x

EI
N

EK
TA LOKALBA

N
K
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Karmøy  
BEGRAVELSESBYRÅ
Normisjon

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I  KARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22



GUDSTJENESTER:
TORVASTAD:
18.04. 1. s. e. påske: 
Høymesse kl. 11.00. 
Vikarprest. Nattverd. 
Sang av Scala. Offer 
til KIA.  Kirkekaffe. 
– Kirkeskyss.
21.04.  Onsdag: 
Samtalegudstjeneste kl. 
19.30. Menighetsprest 
Arnfred Lunde. Offer til          
NKSS (Norges kristelige 
student- og skoleung-
domslag). – Kirkeskyss.
25.04. 2. s.e. påske:
Familiegudstjeneste 
på Grendahuset. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde.Tema: ”Fred gjen-
nom bønn”. Sang av 
Korus. Nattverd. Offer til 
Normisjon.
02.05. 3. s.e. påske: 
Kl. 10.30 og kl. 12.30: Ko
nfirmasjonsgudstjenester. 
Sokneprest Geir  Styve og 
menighetsprest Arnfred 
Lunde. Offer til Torvastad 
KFUK/M.
09.05. 4. s.e. påske: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Dåp. Offer til menighet-
sarbeidet. – Kirkeskyss.
15.05. Lørdag kl. 19.30: 
Konsert med unge tal-
enter.
16.05. 5. s.e. påske: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd. Offer til 
menighetenes fell-
estjeneste. – Kirkeksyss.
17.05. Grunnlovsdag: 
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Offer til Det nor-
ske misjonsselskap.
20.05. Kristi himmel-
fartsdag: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Dåp. Offer til Kirkens SOS 
i Rogaland. – Kirkeskyss.
23.05. 6. s.e. påske: 

Søndagens 
tekster

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

2. s.e. påske: 
Joh 21, 15-19; Sal 23; 
Hebr 13, 20-21

3. s.e. påske: 
Joh 14, 1-11; Sal 126; 
2 Kor 4, 14-18

4. s.e. påske: 
1 Joh 4, 6-10; Jes 1, 
18-20; Joh 15, 10-17

5. s.e. påske: 
Matt 6, 6-13; Dan 6, 
4-12; Rom 8, 24-28

17. mai: 
Sal 121; Fil 3, 12-16; 
Joh 12, 35-36

Kr. Himmelfartadag: 
Apg. 1, 1-11; Sal 110, 
1-4; Ef 1, 7-13

6. s.e. påske: 
Joh 17, 9-17; Sak 14, 
7-9; Ef. 4, 1-6

Pinseaften: 
Joh 7, 37-39; Jes 55, 1-
3; 1 Kor 12, 7-13
Pinsedag: 
Joh 14, 15-21; Joel 3, 
1-2; Ef  2, 17-22

2. pinsedag: 
Joh 6, 44-47; Esek 11, 
19-20; Apg. 2, 42-47

Treenighetssøndag:
Jes 6, 1-8; Tit 3, 4-7; 
Matt 28, 16-20

2. s.e. pinse: 
Luk 12, 13-21; Fork 12, 
1-7; 1 Tim 6, 6-12

Familiegudstjeneste på 
Grendahuset kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Tema: ”Tilfreds 
tross alt”. KM-speiderne 
deltar. Offer til Torvastad 
KFUK/M.
28.05. Fredag: 
Skolegudstjenester: 
Kl. 08.30: Håland  
og Feøy skoler. 
Kl. 10.00: Hauge skole.
30.05. 1. pinsedag: 
Høytidsgudstjeneste kl. 
11.00. Sokneprest Geir 
Styve. Nattverd. Offer 
til menighetsarbeidet. 
– Kirkeskyss.
06.06.Treenighetssøndag: 
Friluftsgudstjeneste 
i Fransahagen kl. 
11.00. Sokneprest Geir 
Styve og prest Anne 
Netland. Samarbeid med 
Avaldsnes. Kombineres 
med menighetstur.
13.06. 1. s.e. pinse:  
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Dåp. Offer til 
Misjonshøgskolen i 
Stavanger. Kirkekaffe. 
– Kirkeskyss.

UTSIRA:
25.04. 2. s.e. påske: 
Konfirmasjonsgudstjene
ste kl. 11.00. Sokneprest 
Geir Styve. Offer til 
konfirmantarbeidet i 
menigheten
17.05. Grunnlovsdag: 
Gudstjeneste kl. 11.00.
23.05. 6. s.e. påske: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd. Offer til 
Søndagsskolen.
31.05. 2. pinsedag: 
Høytidsgudstjeneste kl. 
12.30. Sokneprest Geir 
Styve. Offer til NMS.
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FEØY BEDEHUS
13.06. 1. s.e. pinse: 
Gudstjeneste kl. 
16.00. Menighetsprest 
Arnfred Lunde. Offer 
til Misjonshøgskolen, 
Stavanger.  - Båt fra 
Kveitevika kl. 15.30.

HAUGE BEDEHUS
18.04. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon 
– fellesmøte
25.04. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet – felles-
møte
09.05. kveld: 
Normisjon – fellesmøte
23.05. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon 
– fellesmøte

HÅLAND BEDEHUS
18.04. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
25.04. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet
09.05. kveld: 
Normisjon
20.05. kveld: 
Misjonssambandet
23.05. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon
06.06. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet
13.06. kveld: 
Kristen Muslimmisjon?

NORDBØ BEDEHUS
18.04. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon 
– felles på Nordbø
25.04. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet – felles 
på Nordbø
09.05. kveld: 
Normisjon
23.05. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon 
– felles på Hauge
06.06. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet – felles 
på Håland
13.06. kveld: 
Kristen Muslimmisjon 
– felles på Håland

BEDE-
HUSENE
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Det lille klosteret var i sorg, deres mest kjære søster lå for 
døden. Hun var svært gammel og fylt med visdom etter 
et langt liv. Nonnene fra klosteret var alle samlet rundt 
hennes seng, i ett streben etter å gjøre søsterens siste 
reise mest mulig behagelig. En av nonnene prøvde å få i 
henne noe melk, uten å lykkes. Hun tok da glasset med 
melk tilbake på kjøkkenet. Da kom hun plutselig på en 

uåpnet flaske whisky som hun hadde fått til presang for-
rige jul. Hun fant straks fram flasken og tok noen dråper whisky i melken. 

Tilbake ved den gamle konens dødsleie, klarte hun å lirke glasset med melken 
opp mot søsterens munn. Hun drakk først litt, så litt til og før de visste ord av det 

hadde hun drukket opp alt som var i glasset. 
”Søster”, sa da en av nonnene med gråtkvalt stemme, ” vær så snill og gi oss litt av din store visdom før du 
forlater oss”. Stemmen var knapt hørbar, ansiktet blekt og øynene var tunge da konen kikket opp på nonnene 
og hvisket: ”Ikke selg den kua.”
 
Sjur Stava utfordrer  Jostein Torvestad til neste nummer av Kyrkjebladet - så da forblir stafett-pinnen utenfor 
bygdas grenser og vandrer videre i studentmiljøene i Oslo og Bergen.

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Avtale nr.
126000/26

I april 2003 vedtok menighetsrådet å iverksette 
oppussing av bedehuset. Det ble lagd en plan 
over arbeider som måtte utføres. Det ble bestemt 
at salen var det viktigste å få i stand. I mellomti-
den hadde bedehuset mottatt en stor pengegave og 
mulighetene for å legge lista litt høyere var nå tilstede. 
I forbindelse med restaureringen av ådringsmalingen 
som skulle gjøres av Marit Eide Klovning fikk vi besøk 
av Kåre Limseth. Han har drevet med gammeldags 
maleteknikker og har utført arbeider både på Storting 
og Slott. Han gav oss god veiledning og råd og tips til 
fargevalg. Malerutstyr ble innkjøpt og det var klart 
for dugnadsinnsats. Taket, vinduer og sørveggen ble 
malt. Tømmerveggene som igjen har sett dagens lys 
ble skurt og vasket. Ny klebersteinsovn ble bestilt. 

Etter at alle arbeidene var ferdige hadde vi en rydde 
og vaskedag. Nå gjensto møbleringa av salen. Gamle 
benker ble tatt ned fra galleriet og plassert langs 
øst og vestvegg. Gamle lampetter ble montert på 
søylene. Et nyinnkjøpt gammelt fransk bokskap gir 
plass for gammelt dekketøy og gamle bøker som har 
tilhørt bedehuset. Nye lamper i taket ble montert. 
Med unntak av noen få ting som ikke var ferdige, var 
det nå klart for årets juletrefest. Den ble holdt 

tirsdag 30.12 med et stort frammøte av befolknin-
gen. Mange var sikkert spente på hvordan det var 
blitt i bedehuset etter all aktiviteten denne høsten. 

Håper med dette at juletrefesten i bedehu-
set er kommet tilbake for å bli, og at bedehu-
set igjen vil bli brukt som før. Neste prosjekt blir 
gangen og deretter vil kjøkkenet bli satt i stand. 
Tilslutt en stor takk for all arbeidsinnsats.

Torill Nilsen 

Oppussing av bedehuset på UtsiraOppussing av bedehuset på Utsira


