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Min kirke
Min kirke er full av lys og varme.

Mennesker hilser hverandre og sitter tett sammen i kirkebenkene.

Min kirke er åpen for alle mennesker.

De gamle som ikke hører så godt, lukker øynene og hviler.

De travle glemmer tiden og lytter.

Unge mennesker danser i min kirke og barna ler høyt.

I min kirke finnes ingen strenge øyne og stive lepper.

Min kirke er full av Gud.

Og Gud er hos menneskene gjennom smilene, lysene, varmen og ordene.

Det er godt å være i min kirke, og derfor kommer menneskene dit.

(Torhild Moen)
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Vårt håp i møte med døden

Vi som har levd noen år kjen-
ner livet på godt og ondt. Vi 
kjenner barnets glede, tryg-
ghet og  forventning. Men vi 
kjenner også til voksenlivets 
skuffelser, smerter og angst 
for framtiden. 

Klarest ser vi kanskje hvor 
skjørt livet er når vi samles 
ved kisten til en som stod oss 
nær. 
Her er gleden over de gode 
minnene. 

Men også sorgen over det 
som ikke ble, og smerten 
over at døden skiller oss fra 
dem som 
vi var bundet til og glade i. 
I kampen mellom livet og 
døden synes døden her å 
være den sterkeste.

Det kristne framtidshåpet er 
knyttet til Jesus Kristus.
”Jeg er oppstandelsen og 
livet”, sier Jesus i beretningen 
om da han vekket Lasarus 
opp fra de døde (se John. 
11,25 ff). Egentlig sier han: 
Jeg, JEG er oppstandelsen … 
Og rent historisk: 

Vi kjenner ingen annen per-
son som har stått opp fra 
de døde og ikke senere har 

blitt overmannet av døden. 
Lasarus for eksempel ble reist 
opp fra de døde, men ble 
senere lagt i en grav. 
Men Jesus er Herren, Guds 
Sønn. Påskemorgen seiret 
Jesus over døden. 
Og han sier til oss: Det er en 
vei som går gjennom smerte, 
angst og død til seier.

”Den som tror på meg, skal 
leve om han enn dør”. Å tro 
på Jesus er å tro på han som 
bar våre synder og smerter 
på korset. Det er å tro på han 
som den tredje dagen stod 
opp til vår rettferdighet. 

Med andre ord: Jesu død og 
oppstandelse betyr at det er 
håp for håpløse. Det betyr at 
det er håp om å ble frikjent 
på dommens dag, fordi det 
er en som ble dømt i vårt 
sted. 
Det betyr at det er håp når 
våre liv her på jorden tar 
slutt.

”Og hver den som lever 
og tror på meg, skal aldri i 
evighet dø”.

Det evige livet starter her 
på jorden. Her møter den 
korsfestede og oppstandne 

Forsidebilde: Akvarell av Alf H. Furdal 2003

Jesus oss med budskapet om 
frelse i Ordet og ved Bordet. I 
dag kommer han oss i møte og 
sier: - Jeg er oppstandelsen og 
livet. Jeg bar din synd og din 
nød på korset. Tro på meg og 
du skal leve. 

Tro på meg og du skal leve. 
Tro på meg og du skal aldri i 
evighet dø.

Dag Audun Rasmussen 
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Vårt håp i møte med døden Norges ungdom 
for kristus

Jeg har vært så heldig å få delta på etterutdanningskurset: « 
Kristendom på Rogalandsk»  som  ble avsluttet på våren i fjor. Noe 
av hensikten med kurset var å belyse  hvorfor og hvordan kristenlivet 
i Rogaland ser ut som det gjør. Kurset var historisk anlagt men med 
ansatser også mot vår tid og fremtiden. 

Noe av det som stod sentralt var vekkelsesbevegelsene under « 
Ryfylkebispen» og Lars Oftedal. Mye av dette   skjedde jo mest  sør for 
Boknafjorden.  Særlig interessant var det å se nærmere på hvordan 
disse vekkelsene hadde preget kristenlivet i generasjoner og lagt 
mange føringer for forholdet mellom folk og kirke, gjerne med sterke 
og steile fronter

Deltagerne på kurset skulle skrive en oppgave på ca 20 sider hver. I lys 
av vekkelsesbevegelsene og det som skjedde i kjølvannet av dem, fikk 
jeg lyst til å stanse ved utviklingen i Ungdomslaget fra 1950 og utover 
i 70 årene. Med den hensikt å forsøke å se noen røde tråder for hva 
som skapte vekst der. 

Var det vekkelser, var det K/M ideologien, var det ledertreningsarbeid, 
visjoner som ble realisert ?? Spørsmålene var mange.  Det jeg har skre-
vet baserer seg hovedsakelig på referater fra hovedstyret, årsmøtene 
og  i mindre grad på samtaler. 

Noe av det jeg fant var at visjonen « Norges ungdom for Kristus» 
gjennom alle år ble fremhevet.  I hvert fall på papiret ser det ut for at  
målsetningen var klar. På 60 tallet blir også dette  med ledertrening, 
kursing et viktig element. Her  får en utviklet ledere. Kontinuiteten 
i arbeid , dette at en har hatt en sammenheng å gå i fra barnsben 
av gav helt klart positive utslag i utviklingen. Likeså kontakten med 
Forbundet sentralt.  Det kan synes som de valg en gjorde på 60-tal-
let med ledertrening var et strategisk viktig valg i forhold til det som 
skjedde rundt 1970 med Jesus-bevegelsen og  vekkelser lokalt.  

Kanskje kan vi si det sånn at kristendomstypen som utviklet seg var en 
oppdragelseskristendom  med  K/M ideologi, ispedd  noe av vekkelses-
bevegelsenes innhold.

Kristian Støle

Vi har et eksemplar av oppgaven Kristian har skrevet på 
menighetskontoret, som interesserte kan få låne.
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Misjonsforeningen
Foreningslivet har alltid stått sterkt på Torvastad.  I dag er det et trettitalls grupper og foreninger 
som samles regelmessig i hjemmene.  Elleve av dem er misjonsforeninger.  Kyrkjebladet har skrevet 
om dem tidligere, men vi vil gjerne vise mer av det gode arbeidet som drives. 

Om kjønnskvotering har vært en kampsak i andre sam-
menhenger, så har det aldri vært et tema i misjonsfore-
ningene.  Her råder kvinnene grunnen.  Noen er med 
i flere, og en av dem er Kari Utvik.  Hun er med i tre. 
Kari kom fra Ytre Arna til Torvastad i 1962. Hun ble 
gift med Åge, og to av de tre barna har bosatt seg her. 
Vi traff Kari og Åge på Bjørgene grendahus for noen 
søndager siden.  De var til gudstjeneste sammen med 
alle barnebarna - syv i tallet.  I familien Utvik har de 
alltid hatt for vane å gå på søndagsskolen, bedehuset 
eller gudstjeneste om søndagene.  Det har liksom ikke 
vært skikkelig søndag uten.  Kari har også en fortid i 
Kyrkjebladet.  Hun var med i redaksjonen i syv år da Viste 
og Ådnøy var sokneprester.  Og så er det misjonsforenin-
gene. Både Misjonsalliansen, Kristen Muslimmisjon og 
MF-foreningen.  Kari er takknemlig for at hun ble med 
i misjonsforeningene.  Jo, det er kaffe, lapper og pås-
murte rundstykker.  Men de har også et fellesskap der 
de kjenner hverandre og kan dele sorger og gleder.  Og 
så har de en oppgave.  Noe de arbeider for og brenner 
for: Misjonen.  

Foreningen for Misjonsalliansen blir gjerne kalt for mis-
jonsklubben eller bare klubben.  Den ble startet tidlig på 
60-tallet.  Foreningen har samlet inn penger til barn på 
Victory Home i Taiwan.  Og dem har det blitt mange av 
gjennom årene.  De har fått brev der de har fått vite nytt 
om arbeidet.  Og så har de lest bladet Misjonsvennen.  
Foruten de vi ser på bildet er også de utflyttede tor-
vastadbuene Halbjørg Thorsen (Røvær), Aud Stavland 
(Bremnes) og Anna Utvik (Avaldsnes) med. 

Kristen Muslimmisjon var Kari selv med å stifte i 1971. Hun 
har nærmest vokst opp med denne misjonen. Faren var en 
av dem som var med og startet Muhammedanermisjonen 

som det den gang het.  Hennes mor hadde i alle år utlod-
ninger for denne misjonen.  I dag samler foreningen på 
Torvastad inn penger til bømlingen Anne Margrethe 
Eidesviks arbeid på misjonsstasjonen Sajinipara i Vest-
Bengal i India.  Det er ikke småpenger de har fått inn.  
Det første året samlet foreningen inn 720 kroner.  I fjor 
samlet de inn over 23.000.  Vi spurte Kari om hun visste 
hvor mye de har samlet inn i løpet av disse årene, men 
det hadde hun ikke oversikt over.  Men vi har det her sa 
hun, og viste fram noen slitte regnskapsbøker.  Kan du 
finne ut hvor mye det blir, spurte vi.  Noen dager senere 
hadde Kari regnet sammen at de totalt har samlet inn 
333.620 kroner.  

MF-foreningen på Torvastad har lange tradisjoner, og 
etter et opphold ble den tatt opp igjen av Inga Areklett 
i 1959.  Siden har den gått uten stans.  Kari begynte 
i foreningen i 1992.  Foreningen hadde tidligere sine 
møter i prestegården, men samles nå i hjemmene.  De 
samler inn midler til Menighetsfakultetet som utdan-
ner til ulik tjeneste i vår kirke, men ber også for både 
studenter og lærere.  En av prestene er vanligvis med på 
møtene, men de har også hatt besøk av både studenter 
og lærere.  Kontakten pleies også ved at de får brev fra 
studentene. 

Det er noe eget med misjonsforeningene.  Det er en 
egen kultur.  Og det står stor respekt av den gode og 
viktige innsatsen både Kari og mange mange andre 
har gjort gjennom årene.  Det hører med en takk og et 
spørsmål om hva som vil skje med misjonsforeningene 
videre.  Er det andre som vil ta over stafettpinnen?

Geir

Fra venstre: Kari Vehn, Kari Utvik, Gjertrud Skjølingstad, 
Iris Christiansen, Bjørg Areklett, Gunbjørg Kvalevåg 
og Bodhild Aase.  Foto: Anne Margrethe Eidesvik  

Fra venstre: Helga Hausken, Gunhild Grønningen, 
Aslaug Østhus, Aud Hausken, Karen Storesund og 
Kari Utvik.  Foto: Martha Haegeland  
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Fred
–Det beste ordet eg nokon gong har fått heiter «Fred»! Det er Marie Hagen, Anne Marie Hausken 
for dei av lesarane som hugsar henne som jentunge, som er så glad i desse bokstavane. Nå er det 60 
år sidan freden kom til landet og gav henne dette korte ordet. Kyrkjebladet har fått lov til å bruka 
eit par minne ho har notert seg.

–Eg gjekk i sylære i Haugesund hos ei sydame som 
heitte Anna Dybdahl. Ho hadde systove i Haraldsgata 
i tredje etasje i same hus som Frank Amundsen hadde 
forretning. Eg hadde ein tur på byen i middagss-
tunda. Det var stilt og roleg i byen. Dette var den 7. 
mai 1945 – hadde sete og sydd ei god stund. Ut på 
ettermiddagen hørtes ein jubel ute...
–Eg klarer ikkje å sitte inne, sa eg.
–Du må bare gå ut, sa Dybdal. Eg stilte meg ved 
Gullsmedforretningen som var nærmast der, og så 
på folket, fekk meg ikkje til å spørre kva det var. Det 
heile sa seg sjølv. Fekk reiste heim før arbeidstida var 
slutt.

Gleden var stor, skjønt inne i mitt hjerte var det eit 
sår som meldte seg. Hadde bare pappa og min bror 
Kristian vore i live. Dei gjekk på ei hornmine på Sletta 
ved Skåreholmen den 28. august 1940 da dei var ute 
på fiske med liner. Min yngste bror var saman med ein 
ungdom som fant nummeret på båten, R80J. Det var 
tungt for han å koma heim med den beskjeden.

Vegen heim med rutebåten til Vikjå gjekk snart og eg 
sykla heimover. Var innom kvart hus nedmed vegen 

mot Hauskjevågen, 
og eg sa, det er blitt 
fred. Solveig Hausken 
satt på kjeldelåket 
med sin datter Anne 
Gurine på fanget. Eg 
seier: –Her sit de så 
stilt og roleg. I byen 
er dei heilt ville. Det 
er blitt fred! Solveig 
gjekk opp til sin 
stue og takket Gud. 
Samme ettermidda-
gen var en tysk soldat 
på vakt lenger oppe 
i bygatene. Han fikk 
forklaring på hva den 
uvante lyden av folke-
jubel var, og utbrøt: -
Gott sei dank!  –Gud 
skje lov og takk, kan 
vi si også i 2005.

Roald 

Marie Hagen opplevde 
nakne flaggstenger i 5 år 
før freden brøt løs i 1945 
(foto Roald )

Marie Hagen opplevde 

LONDON here we come!
Vi har hatt flere turer til London. De to siste 
turene har vi overnattet på KFUK hjemmet. Fra 
KFUK hjemmet er det ca. 5 min. gange til Holland 
Park station, og ca.15 min. gange til Notting 
Hill station. Begge stasjonene ligger innenfor 
”Central line” med lett overgang til ”Circle line”, 
dvs. ett godt utgangspunkt for å reise rundt til 
ulike severdigheter, museer, teater, shopping 
gater osv.

Med Ryain Air sin avgang fra Helganes ca. 14.25 
til Stansted Airport, ankommer vi KFUK hjem-
met tidsnok til å nå middagsserveringen kl.17.30. 

Dette er en perfekt timing, da er vi trette og 
sultne etter timer på fly, tog og undergrunnen. Vi 
blir møtt med et smil og en varm velkomst. Vi er 
ventet og det kjennes godt. Etter middag finner 
vi våre rom, enten på stor sal eller to manns rom. 
På sengen ligger et kort, med en hilsen og et 
bibelvers, pluss en liten konfekt. 
Frokost servering er fra kl. 07.30 til 08.30. Vanlig 
norsk frokost. Stemninger er god, studenter og 
andre gjester, småprater om dagens planer. Ved 
slutten av frokosten leser en av kjøkkenper-
sonellet ET DAGENS ORD, som gir en flott start 
på dagen. Om vi ønsker det, kan vi smøre oss 
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lunchpakker og ta med. Vi må også huske å 
krysse av, om vi ønsker å spise middag senere på 
dagen. Frokost, matpakke og middag er inklud-
ert i prisen for oppholdet. Vi har valgt å krysse 
oss av enkelte dager. Det har da vært deilig å 
komme ”hjem”, hvile litt, spise middag og gå ut 
for å oppleve teater/musikklivet i London. Ulike 
musikaler har gått i flere år, det er vel verdt å få 
noen av disse med seg.

På KFUK hjemmet kan man bruke de ulike 

oppholdsrom som spisesal, dagli-
gstue og TV rom. Der er også et 
lydisolert rom hvor de som stud-
erer musikk/sang øver.  KFUK hjem-
met er bygd i Viktoriansk stil. En 
kopp kaffe smaker ekstra godt når 
den inntas i dagligstuen, i helt 
andre omgivelser enn vi er vant til 
hjemme. Hver onsdag og søndag 
kveld kl. 20.00 serveres kaffe med 
hjemmebakt til. Andre arrange-
menter som temakvelder, sang-
kvelder blir annonsert på oppslag-
stavlen, arrangementer alle kan 
delta på. 

Vi vil anbefale KFUK hjemmet som 
overnattingsplass fordi:

- Det er rimelig å bo der. 
 (Dobbelt rom 31£, 
 4 sengs rom 23£ pr. person).
- God stemning/atmosfære. 
 (Her kan man møte på folk fra Torvastad 
 og bygdene omkring).
- Sovesaler med små sittegrupper. Plass til hele
 familien, lesestoff og godteposer tas frem.
- Feriedager med en kristen ramme 
 rundt oppholdet.

Solfrid Gaard

Louise, Kristian, Andreas og Steffen Gaard foran KFUK-hjem-
met i London.
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Torvastad-jenta Gunnbjørg Areklett jobber som 
daglig leder ved KFUK-hjemmet i London. Hun er 
33 år, utdannet sosionom fra Diakonhjemmet. Var 
aktivt med i KFUK-M’s arbeid (speider, kor, volley-
ball, ten-sing, unge-voksne, kor mm) både under 
oppveksten på Torvastad og senere i Oslo.

Gunnbjørg forteller at KFUK-hjemmet har 10 ansat-
te, hvorav 6 assistenter (ettåringer)
KFUK-hjemmet er en egen stiftelse som ble startet 
i 1908. Huset i Holland Park ble kjøpt inn i 1938 av 
innsamlede midler. Under krigen ble huset benyttet 
som sykehus.
Huset har 44 sengeplasser, hvorav 20-25 sengeplasser 
er bebodd av norske studenter/ unge yrkesaktive 
- med botid fra tre måneder og inntil 4 år. De rester-
ende plassene leies ut til turister. Vi har enkeltrom, 
tomannsrom, tremannsrom og firemannsrom.
Huset har åpent 365 dager i året. Her feires det 
jul og nyttår - for turister, fastboende, stab og folk 
utenfra. I juli og august drives huset som rent bed 
and breakfast. 
For mer informasjon, sjekk hjemmesiden 
www.kfuk.dial.pipex.com

Velkommen til London, hilser Gunnbjørg som 
synes det er ”kjempekjekt” når det kommer 
Torvastadbuer på besøk! Her ser vi henne sam-
men med staben.



KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira 7

KONFIRMANTER
Konfirmanter Utsira kirke 
søndag 17. april
Vibeke Thomassen
Øystein Haugland Austrheim

Konfirmanter Torvastad kirke 
lørdag 30. april kl. 12.00

Dahl Ole Kristian Tangen 
Dybvik Ole Helmuth Haringstad 
Furhovden Ben Harald Maurangsnes 
Grevstad Jan Inge 
Grinde Camilla 
Lunde Margrethe 
Pettersen Arne Mølstre 
Vikse Håvard Storstein 
Vågen Anders 

Konfirmanter Torvastad kirke 
søndag 01. mai kl. 10.30

Bø Aud 
Ellingsen Marte 
Galtung Synnøve 
Grønningen Tor Einar 
Gunderstad Aleksandra 
Gaard Kristian 
Hagen Sven 
Haugen Thordis Marie Widvey 
Hausken Lise 
Hausken Agnes 
Hvidsten Arve 

Kvaløy Jostein 
Olsen Aina Østebøvik 
Stange Leif Even 
Stava Liv Anja 
Stueland Cato Vikingstad 
Veim Erle Hortense 
Vikshåland Inger Hanne 

Konfirmanter Torvastad kirke 
søndag 01. mai kl. 12.30

Allendes Chris Robert Haugseth
Amdal Henriette Osnes 
Brekke Helene 
Dale Andre Vik 
Frette Ragnhild
Green Sarah Beth 
Hetland Marthe Elin 
Husa Frank Marius
Kapstad Lasse
Knutsen Ørjan
Olsen Sandra Oa
Paulsen  Simon
Sandhåland Lars Sigve Øritsland
Storesund Marte Endresen
Sundgot Heidi Nordbø
Syvertsen Nicholas
Vågen Alice Nøkling
Ødegaard Jannike
Øpstebø Martin
Østebø Hilde Marie Nesheim

NYTT SØLVKORS     
I anledning Torvastad kirkes 125 års jubileum er det laget et sølvkors som er 
for salg.  Korset er en kopi av prosesjonskorset som var på den gamle alter-
tavla i kirken og som brukes under inngangsprosesjon ved gudstjenester. 
Gullsmed Aud Storesund ble utfordret til å lage en kopi i sølv, og resultatet 
er blitt et meget flott smykke. Det er håndlaget, veier 6 gram, er 35mm 
langt og 25mm bredt. Prisen er kr 600,00. 

Du kan bestille sølvkorset på Menighetskontoret, 52 81 20 30  eller hos 
Inger Hausken, 52 83 91 90.
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Årsmøte 2004 / Menighetsmøte
Årsmøte for 2004 var kombinert med Menighetsmøte 
og Kirkemiddag og gikk av stabelen på Ungdomshuset 
søndag 13. mars 2005 like etter gudstjenesten. Det 
var da stort oppmøte av store og små til kirkemidda-
gen, som så ofte før var laget av Kirsten Vikingstad 
og hennes forbundsring.

Årsmøtet inneholdt stort sett vanlige årsmøtesaker. 
For MRs del ble biskopbesøket og utfordringene 
fremhevet. På vegne av Menighetsrådet ble Knut 
Christiansen takket for sitt langvarige og store engas-
jement i ulike deler av menighetens arbeid. Knut 
har vært Musikkorets dirigent i 25 år, han har 
siden oppstarten vært, og er fortsatt, medlem av 
Alphakomiteen og således vært med på gjennom-
føringen av mange kurs. Han har vært engasjert i 
Grendahusgudstjenestene siden oppstarten for over 
10 år siden og vært med i utvalget som har ansvaret 
for disse. Knut har det musikalske ansvaret for gud-
stjenestene på Grendahuset.  I begynnelsen var dette 
arbeidet lønnet, men dette falt bort og Knut har nå i 
en årrekke fortsatt arbeidet på fullt ut ulønnet basis. 
Som et symbol på menighetens takknemlighet fikk 
Knut overrakt et litografi.

Etter at årsmøtesakene var gjennomført ble menighet-
smøtet påbegynt. 
Menighetsmøtet skulle ta stilling til hvorvidt 
menigheten ville gi sin tilslutning til det fremlagte for-
slag til nye tjenestedistrikt. For Torvastad menighets 
vedkommende var det bl.a. spørsmål om vi ønsker 
å dele nåværende Karmsund prosti, i to prostier : 
Karmøy og Haugesund, slik forslaget er, eller om 
en vil beholde et stort prosti. Videre innebærer 
forslag til ny inndeling at Utsira menighet blir lagt 
under Rossabø. I innstillingen/forslaget til vedtak fra 
Torvastad menighetsråd hadde flertallet på syv med-
lemmer foreslått for Menighets-møtet at en skulle 
gi sin til-slutning til det fremlagte forslag til tjenes-
tedistrikt, men at det da også ble fremhevet at det 
måtte legges sterk vekt på Utsira menighets høring-
suttalelse hva angår Utsiras fremtidige plassering i 
tjenesteditrikt. Mindretallet på to i Menighets-rådet 
ønsket at menighetsmøtet skulle gi sin tilslutning til 
forslaget uten tilleggsbemerkning.

Forut for avstemming var det anledning til spørsmål 
og kommentarer, noe som ble benyttet av flere. Det 
var en grei drøftelse om ulike sider av forslaget før 
Menighetsmøtet i avstemmingen stemte i overens-
stemmelse med mindretallet i MR sitt forslag.
Dette innebærer at Menighetsmøtet gav sin tils-
lutning til det fremlagte forslag til tjenestedistrikt 
uten tilleggsbemerkning.

Leif Egil Holstad

Knut Christiansen fikk overrakt et litografi av Nina 
Due med tittelen: ”Rytter i regn”. En rytter som 
hadde mange fellestrekk med Knut, ble det sagt: Han 
utstrålte ro, sindighet og satt stødig i salen
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:

TORVASTAD:

20.02. Sander Sæbø

13.03. Emilie Ellingsen Thorsen

Lyth Mathias Aksdal Langøy (Vår Fr. Hgsd.)

27.03. Joakim Berntsen

10.04. Marthe Elise Håstø (Avaldsnes)

UTSIRA:

20.03. Johanne Skare

DØDE:

TORVASTAD:

08.02. Anskar Emil Waagen f. 1933

01.03 Selmer Stelander f. 1912

05.03   Gudmund Kolnes  f. 1909

24.03. Ingrid Margrete Simonsen f. 1913

31.03. Ånen Våge f. 1924

GAVER:

TORVASTAD:

06.02. Menighetsarbeidet 3 745,00

13.02. Frelsesarmeén, Kopervik 3 922,00

20.02. Torvastad KFUK/M 4 050,00

27.02. Søndagsskolene i Torvastad 2 571,00

06.03. Israelsmisjonen 3 534,50

09.03. Misjonsselskapet 2 681,00

13.03. Menighetsarbeidet 5 375,00

15.03. Kirkens Nødhjelp, fasteaksjonen  31 688,00

24.03. Kirkens Nødhjelp 2 404,50

27.03. Ungdomsmisjonen 6 231,00

FEØY:

27.03. Ungdomsmisjonen 1 245,00

UTSIRA:

20.02. Kirkens Nødhjelp 634,00

20.03. Kirkens SOS 870,00

15.05   Fasteaksjonen 4251,00

KRIK-KONFIRMANTER PÅ SKITUR
Samtlige av årets KRIK-konfirmanter som deltok på week-
enden til Seljestad kom uskadde, glade og fornøyde tilbake. 
Mange prøvde seg på snowboard for første gang, andre 
var mer drevne. Uansett, alle koste seg i bakkene, og om 
kvelden var det masse leker og gøy, og en fin korssamling 
helt til slutt. Noe av det kjekkeste i hele konfirmant-tiden, 
ment noen.
KLART FOR NY GOOD NEWS-REVY
Sangere, musikere, dansere, teknikere og dramafolk i Good 
News er i stor aktivitet for at alt skal være klart til årets 
revy. Det blir to forestillinger i Tysværtunet lørdag 14.mai 
og ”glede” skal være gjennomgangstema. Så vi får sette av 
datoen, å begynne og glede oss!

BIBELEN SELGER 
Omkring 181.000 nordmenn fikk eller kjøpte selv en bibel 
eller et nytestamente i 2004. Tallet er omtrent det samme 
som for 2003, men det ble i fjor solgt litt flere hele bibler 
enn i 2003. Tallene forteller at omkring hver 25. nordmann 
fikk ny bibel eller nytestamente i fjor, så 
Bibelens er fortsatt den boken i Norge som selger mest. 

BISKOPEN 60 ÅR
3.april fylte vår biskop Ernst Baasland 60 år.  Det er mange 
også i Torvastad og Utsira som setter stor pris på vår biskop.  
Han er er dyktig fagmann og strekker seg langt for å nå ut 
til alle.  Så rekker han da også ut til mange i forskjellige 
miljøer.  Lørdag 2.april var det mottakelse for kirkelige 
medarbeidere i Grødem kirke.  Vi gratulerer.   

SØNDAGSSKOLEN TRENGER LEDERE
Søndagsskolene på Torvastad har i lang tid vært kjent for 
et flott arbeid blant de minste. Men nå etterlyses det flere 
voksne som kan være med i dette viktige arbeidet. Både 
Nordbø, Hauge og Storesund søndagsskole trenger sårt til 
ungdom eller voksne som kan bidra på en eller annen måte 
i søndagsskolearbeidet. Ta gjerne kontakt!

DATA FOR BARN
Sitter poden lenge ved datamaskinen? Følger du med på 
hvilke spill barna spiller? Her er noen lenker til gode bar-
nesider på nettet: Her kan man løse oppgaver fra Bibelen, 
høre historiene fortalt mens en ser på bilder, - se film, spille 
gode spill, fargeleggingsoppgaver og mye mer:
www.marteogmarius.no  
http://barn.kfuk-kfum.no/barn.php 
www.sondagsskole.no/agent/ 

Smånytt. . . . . . . .
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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
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K

Karmøy  
BEGRAVELSESBYRÅ
Normisjon

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I  KARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22
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Dato

Søndagens tekster

Gudstjenester

Torvastad

Bedehusene

Håland / Hauge
/Nordbø

Utsira, Feøy,

Ungdomshuset

17/04. 3. s.e. påske
Joh 16,16-22;
Jes 43,16-19;
Hebr. 13,12-16

Høymesse kl. 11.00
Vikarprest. Dåp. Offer.

Kirkeskyss

Kveld. Møte ved
Misjonssambandet.

Felles på Håland

Konfirmasjonsgudstj.
kl. 11.00. Sokneprest

Geir Styve. Offer.

21/04. Torsdag Samtalegudstj.

kl. 19.30. Soknep. Geir
Styve.Offer. Kirkeskyss

Konfirmantfest. Sang av

Good News

24.04. 4.s.e.påske
Joh 16,5-15,Esek 36
26-28; Jak 1,17-21

Høymesse kl. 11.00
Vikarprest. Nattverd. Offer.

Kirkeskyss

Kveld. Møte ved Indre
Sjø.misjon

Felles på Hauge

30.04. Lørdag Konfirmasjonsgudstj.

kl. 11.00. Sp. Geir Styve og
men.prest Arnfred Lunde.

Offer

01.05. 5.s.e.påske

Joh 16,23b-28;
Jer 29,11-14a;
Ef 3,14-21

Konfirmasjonsgudstj.

 kl.10.30 og kl. 12.30
Sp. Geir Styve og

Men.p. A. Lunde. Offer

05.05. Kr.h.fartsd.

Dan 7,13-14,Apg.2,
32-36; Luk 24,46-53

Kveldsgudstj. kl. 19.30. Sp.

Geir Styve. Nattverd. Offer

Speiderne inviterer til

fam.tur i Karmøyheiene.
Møt kl.11 Liarlunden.

08.05. 6. s.e.påske
Joh 15,26-16,4a;
Hag 2,3-9;
1 Pet 4,7-11

Fam.gudstj. på Grendahuset
kl. 11.

Menh.pr. A. Lunde. Tema:
”Menigheten – et sted med

oppmuntringer” Offer

Kl. 11.00: Møte ved
Misjons-

selskapet
Felles på Hauge

Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.

Nattverd. Offer

15.05. 1.pinsedag

Joh 14, 23-29;1 Mos
11,1-9; Apg. 2, 1-11

Høytidsgudstj.kl.11.00

Vikarprest. Dåp.
Offer. Kirkeskyss

17.05.Grunnlovs-

          dag
Luk 1,50-53; Sal
127,1-2; Fil 4,8-9

Høymesse kl. 11.00

Sokneprest Geir Styve
Torvastad skolekorps
Offer

Gudstjeneste v/skolen kl.

11.00
Offer til Redd Barna

22.05.

Treenighetssøndag
Joh 3, 1-15;
5 Mos 6, 4-7;
Rom 11, 33 - 36

Friluftsgudstj. kl. 11.00 på

Krosshaug
Sp. Haug og sp. Styve

Offer. Samarb. med
Avaldsnes.

Kl. 11.00: Møte ved

Misjons-
sambandet

Felles på Nordbø

29.05. 2. s.e. pinse
Luk 16, 19-31;
5 Mos 15,7-8.10-11;
1 Joh 3, 13-18

Fam.gudstj. kl. 11.00
på Grendahuset. Menp.

Arnfred Lunde. Tema:
”Menigheten – et delt

fellesskap der alle tjener
med sine nådegaver”

Nattverd. Offer

Kl. 11.00.Møte ved
Misjon-

selskapet.
Felles  på

Håland

05.06. 3. s.e.pinse

Luk 14, 16-24; Jes
25, 6-7; Åp 19, 5-9

Høymesse kl. 11.00

Sp. Geir Styve. Offer

Kveld. Møte ved

Normisjonen
25, 6-7; Åp 19, 5-9 Felles på Hauge

12.06. 4.s.e. pinse
Luk 15, 1-10;
Mi 7, 18-19;
Ef 2, 1-10

Høymesse kl. 11.00. Vikar.
Dåp. Offer. Markering av

unionsoppløsningen
Kirkeskyss

Kveld. Møte ved
Indre Sjømanns-

Misjon.
Felles på Håland

Gudstjeneste kl. 16.00
Vikarprest. Offer. Båt fra

Kveitevika kl. 15.30
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Det var et skipsverft som hadde avtale med en skraphandler 
om å hente skrap en gang i uka.

Enkelte ganger var det lite skrap, men det ble lagt merke 
til at skraphandleren likevel klarte å få fullt lass på bilen. 
- Så hendte det at skraphandleren døde. 
Ikke lenge etterpå kunne vi høre følgende: 
Skraphandleren banket på ”Perleporten” og da St. Peter 

lukket opp og fikk se hvem det var, ble han usikker og ba 
skraphandleren vente mens han gikk inn for å konferere 

med Vår Herre.
Etter en stund kom St. Peter tilbake og ble veldig forskrekket da han opp-

daget at skraphandleren var borte – og sannelig hadde han også tatt med seg hele 
”Perleporten”.

Kjell Storesund.

Kjell utfordrer Ole Steffen Thorsen til neste nummer av Kyrkjebladet.

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Avtale nr.
126000/26

8.mars 2005 ble for oss som fikk med oss arrange-
mentet på Ungdomshuset en opplevelse vi sent vil 
glemme. Hovedgjesten denne kvelden var Safia Yusuf 
Abdi, somalisk flyktning som nå er bosatt i Harstad. 
Gjennom hennes personlige fortellinger fikk vi innb-
likk i hvordan det var å komme til Norge som farget 
flyktning og enslig mor. Etter hvert som hun fortalte, 
fikk vi del i en livsglede som mange av oss i det kalde 
nord bare kan drømme om. Gjennom sang, musikk og 
dans fikk hun fram sitt budskap på en livsbejaende 
måte.
 Safia utdannet seg til sykepleier etter at hun kom 
til Norge, og hun leder for tiden et UDI-prosjekt mot 
rus og kriminalitet blant somalisk ungdom. Hun har 
også nettopp blitt tildelt en pris fra Norske Kvinners 
Sanitetsforening for sitt arbeid mot omskjæring av 
kvinner. 

Safias første møte med Norge og vår kultur skjedde 
på et asylmottak. Her møtte hun mennesker fra flere 
land. I møte med disse fremmede kulturene spurte 
Safia seg selv om hva hun kunne gjøre for å bygge 
ned fordommer mot sin egen kultur. Hennes ærlige 
og direkte måte å være på gjør at vi som møter henne 
blir konfrontert med egne holdninger og verdier på 
en måte som påvirker vårt syn også på flyktninger og 
folk fra andre kulturer. 

Kvelden 
åpnet 
med 
folke-
musikk-
gruppa 
Stryk som 
spilte 
tradisjon-
smusikk 
på hard-
ingfele. 
Marthe 
Haugland 
ledet oss 
gjennom kvelden der blant annet Inger Målfrid 
Hovland leste egne dikt, og Ingrid Sørvåg holdt en 
Amnesty-appell. Ingen kvinnedag uten god mat: En 
internasjonal buffet med mange spennende retter 
satte en ekstra spiss på kvelden. Kvinnedagen har vært 
markert de 3 siste årene på Ungdomshuset. Fokus har 
vært kvinners situasjon i land der deres livsvilkår er 
vanskelige. Innsamlede midler på arrangementene 
har gått til K/M sitt hjelpearbeid for kvinner og barn 
i Hebron i Palestina. 8.marsarrangementet i år samlet 
ca.170 kvinner i alle aldre og fra hele Haugalandet.  

Elise     

Kvinnedag på Ungdomshuset

Glade damer på 8.marsfest: Karin 
Fjellvang, Elsa Erland, Safia Yusuf Abdi 
og Ingrid Sørvåg  (foto Anne Margrethe 
Østensjø)


