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Ny globe ved Ungdomshuset
torvastad er hatt lite å 
skryte av når det gjel-
der større skulpturer 
eller monumenter. Men 
de siste årene har det 
skjedd litt : først kom 
steinkorset på plass på 
storesund, så fikk golfba-
nen sin Milleniumsportal, 
og nå har ungdomshuset 
fått sin globe eller globus 
som den også kalles.
globen er plassert ved 
hovedinngangen til 
ungdomshuset, og  22. 
mars ble den offisielt 
”avduket” under årsmø-
tet til Haugaland krets 
av Norges kfuk-kfuM. 
avdukingen skjedde 
ved at kretssekretær 
Margrethe stensland og 
Håkon areklett i felles-
skap satte i kontakten 
slik at globen ble opplyst. 
og med belysning tok den 
seg flott ut i mørket.

Historien til globen går 
tilbake til Norges kfuk 
og kfuMs tenåringstreff 
i Haugesund sommeren 
2004. der ble den brukt 
som et symbol på den 
verdensomspennende 
bevegelse som kfuk/kfuM er, og var et “landemerke” på 
tt-torget. den ble også brukt som globe under avslutnings-
gudstjenesten.

globen er et eksempel på  samarbeid på tvers.  rolls royce 
i ulsteinvik tegnet globen og Hydro Marine aluminium  på 
torvastad laget den.  det var tor storesund som formet 

og satte sammen globen. Hydro aluminium sponset hele 
prosjektet.

at torvastad var så tett inne i prosjektet gjorde at kretsstyret 
syntes at globen burde få fast tilholdssted i bygda. Noe vi er 
både stolte og glade for.
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de siste årene har jeg flere ganger 
følt at det skjer så mye i livet mitt at 
jeg noen ganger mister mitt fokus på 
jesus. da var for eksempel: skole, 
frivillig arbeid, vanlig jobb, venner og 
omnipotenthet viktige årsaker til at 
jeg ikke hadde tid til jesus. etter en 
”ingen tid til jesus”- periode, føler 
jeg at jeg kommer bort fra jesus. jeg 
stoler mer på meg selv og andre men-
nesker enn på han. ofte tenker jeg: 
”Hvorfor kan jeg ikke dele absolutt 
hver situasjon i livet mitt med jesus? 
Hvorfor kommer jeg så enkelt bort fra 
jesu nærhet? jeg stoler jo egentlig på 
ham?!”

simon Peter hadde kanskje det 
samme spørsmålet etter han fornek-
tet jesus tre ganger. da hanen galte 
for tredje gang snur han seg bort, 
kanskje han følte at han var kommet 
bort fra jesus, og tenkte: ”Hvorfor 
gjorde jeg dette? jeg elsker han jo så 
høyt?!” samtidig begynner kanskje 
svaret på dette å demre for han. da 
jesus fortalte simon Peter at han ville 
fornekte han sa jesus også hvorfor. 
dette sier jesus etter nattverden til 
disiplene og spesielt til simon:

”simon, simon! satan har krevd å få 
sikte dere som hvete.  Men jeg ba for 
deg at din tro ikke måtte svikte. og 
når du en gang vender om, da styrk 
dine brødre!” (lukas 22,3�-32)

til og med simon Peter skulle bli 
siktet av satan (satan kommer ifra 
hebraisk og betyr motstander, det 
onde). simon Peter som var en av 
de yngste og nærmeste disiplene til 
jesus. simon Peter som var den første 
som kalte jesus guds sønn (Markus 
8,29). den simon Peter jesus kalte 
”klippe”, og ville bygge sin menig-

het på (Matteus �6,�8). selv denne 
troende mannen mistet sitt fokus på 
jesus.

simon Peter forstod etter å ha for-
nektet jesus at jesus allerede vis-
ste dette. og simon husket at jesus 
bad han om at hans tro aldri måtte 
svikte. dette gav han kraft til å vende 
om og å styrke sine brødre. Han ble 
grunnlegger av jerusalems første 
menighet, og en tøff jesus-bekjenner 
(apostelgeschichte).

vi mennesker tar ofte feil fordi vi man-
gler kraft til å tro hele tiden av våre liv. 
vi hører for ofte på det vi mennesker 
tror er riktig og ikke på det som jesus 
vil si til oss. akkurat som simon Peter 
blir sviktet av det onde hele tiden. 
jesus vet alt dette og ber en sterk 
bønn for hver enkelt av oss i dag. Han 
ber om at vi aldri skal komme helt 
bort ifra ham og igjennom det gir han 
oss kraft. Han ber om at vi erkjenner 
våre feil og prøver å lære av den. Han 
vil at vi skal hjelpe og styrke hveran-
dre og bruke kunnskapene vi har fått. 
akkurat som Peter.

jeg håper at dere også opplever den 
kraften og håpet som kommer ifra 
jesu bønn, slik jeg har opplevd den. 
jeg ønsker at dere aldri glemmer at 
jesus ber for hver enkelt av oss.

Amen

Jesus ber for deg!

Jeg heter Patrick Klöppel, kom-

mer fra Tyskland og er her i 

Norge for ett år som voluntær. 

Her i Torvastad jobber jeg med 

barn og unge i Torvastad KFUK- 

KFUM. 
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Misjonsbefalinga 
– handlar om vekst og disippelgjering!
Og Jesus stod frem og talte til dem: Meg er gitt all makt på himmelen og 
på jord. Gå derfor ut og gjer alle folkeslag til disiplar, i det dere døper 
dem til Faderens, Sønnens, og Den Hellige Ånds namn, og lærer dem å 
holde alt de eg har befalt dere. Og se, Eg er med dere alle dager inntil 
verdens ende. Amen. (Matt 28,18-20).

Å gjere disiplar tar tid. jesus brukte 3 år på sine disi-
plar, men så blei dei til gjengjeld HiMla gode. for at 
me skal få eit best mulig arbeid i menigheten her på 
torvastad må me vera innstilt på at det krev tid og 
krefter. ein får ingenting gratis, heller ikkje her. skal 
ein nå ut til mange, må me vera mange arbeidarar. Me 
må vere innstilt på å bruke tid på å følgje opp og trene 
unge til å bli gode leiarar, til leiarar som ser andre, 
som kjenner det som viktig og gjevande og investere 
i andre. 

eg synest det er flott at fleire foreldre har eit engasje-
ment for det arbeidet som drives på ungdomshuset. 
det er bra og det er viktig. Mottoet til kM er jo ungt ansvar – vaksen nærvær. 
ungdommar treng vaksen nærvær, dei treng vegleiing og modne vaksne som 
kan fungere som mentorar for dei unge. for at dette skal vere mulig, må dei på 
ein eller annan måte koplast saman. 
den beste kontakten mellom foreldregenerasjonen og ungdommen trur eg 
ein oppnår når heile familien, når guds familie på torvastad kjem saman til 
gudsteneste. fellesskapet der er utrulig viktig. gudstenester der alle aldrar 
kjem saman. om fellesskapet er modent, vil dei vaksne kunne oppmuntre, visa 
dei unge merksemd osv. då må dei vaksne også vere leiarar, på den måten at 
fokuset ikkje er berre på seg sjølv, men at dei innstilt på å vere givarar, at dei 
skal gi ros, oppmuntring, og ord frå gud til dei unge. dei unge treng det. 

Når ungdommane derimot arrangerer aktivitetar må dei sjølve i stor grad vere 
dei som planlegg og bestemmer. om dette skulle gå imot målet og visjonen 
for kM og Menigheten, skal dei vaksne steppe inn. dei som då har eit ekstra 
ansvar er dei som vert kalla for vaksenleiarar. dette er også gjerne unge men-
neske, som i torvastad. dei som er vaksenleiarar gjer eit utruleg viktig arbeid 
og dei treng takast med i bønene til alle som ber. eigentleg er det slik at alle 
som gjer ein jobb i høve menigheten og ungdomshuset på torvastad gjer 
ein viktig jobb. Me er avhengige av folk vaskar og gir gåver til arbeidet me er 
avhengig av nokon kan fikse ting om noko går i sundt osv. Me er alle lemer på 
ein kropp, og kroppen er mest effektiv når den er samkøyrt og arbeider mot 
same mål.

det som er spennande er at ungdommar også kan fungere som forbilde og 
læremeistrar for andre ungdommar. eg ser på det som utruleg viktig at dei 
eldre ungdommane kjenner eit ekstra ansvar for dei yngre. dei eldre ungdom-
mane kan oppmuntre og lære seg å grave fram alt det gullet som finnes i kvar 
enkelt. På denne måten kjenner alle seg sett og alle har dei beste føresetnadar 
til å utvikle sine eigenskapar som sosiale, kreative og  åndelege vesen. dette 
tar tid, det må lærast.

eg trur eigentleg ikkje at det er nokon fasitsvar på koplinga vaksne –unge, det 
viktigaste er at ein drar i same retning og at koplinga er der. 
visjonen vår som truande menneske bør vere å bli gode på disippelgjering. 

Knut Arve Nordfonn
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Påsketradisjoner
kokar du egg i ein fiskebolleboks? tradisjonen tru gjer kanskje nokon det, men er du på holmatur i påsken, blir 
nok egga kokte i ein kasserolle frå innerst i gryteskåpet.

- Me hadde jo alltid høns rundt på gardane i tjue-tredve-åro, då eg var gutunge, fortel sigvald sæbø i sitt 88. 
år.  - og når alle fekk 2-3 egg kvar, så blei det ein heile del av det. Me var jo vante med å koka måseegg, og dei 
var gode. det eg hugsar at me helst gjorde, var å slå saman det me hadde samla av egg. Me berte dei med oss i 
huene våre og i båten la me dei i ei bøtta, når me sko ro ut i holmane. det var gjevast å laga eggakaker, omtrent 
som pannekaker, og steikte i ei panna. då rørte me i mjøl og litt sukker, gjerna eit sneis egg eller vel så det. 

- det var rett så det at med fant oss ein plass i utmarko der me fyrte opp bål og kokte. eg hugsar óg ei byssa me 
fant, ein gamal ogen frå ein fiskebåt. Me sette an i stand og fyrte i så det kokte. ein av gutane på garden fekk 
kokande vatn over seg og skambrant seg då ogen velta ein gong. ein annan gong tok det fyr i den nya jakkå til 
ei av jentene. det var jo heilt gale - og så tørt så det kan vera i graset med påsketider.

Påsken er ei stille veka. sigvald og dei 
andre ungane på den tid måtte la tolle-
kniven kvila til kvardagen igjen. dei fekk 
ikkje lov å telgja seg ei seljefløyta ein 
gong. Heime på garden var det bare det 
aller mest naudsynte som var tillete. Men 
når ein hadde hest, fire kyr og fem seks 
sauer som fekk påskelam, var det nå litt 
å gjera. 
- Hanen sine �5-�6 høner la nå egg kvar 
dag, og både dei og kyllingar me fekk 
lurt hønene til å ruga ut, leverte me til 
Helgesen i byen, minnest han sigvald 
vest i sæbø.

i gamledagar, les me i bøkene, grov folk 
ned egg i åkeren ved vårjamndøger for å 
få gode avlingar. ein kunne også trilla egg 
over jordene for å vera sikker på å få gode 
avlingar. er det nokon av kyrkjebladet 
sine lesarar som kan minnast slik aktivi-
tet, eller er det bare noko ein seier, at ein 
skal gå og trilla egg, når ein heller gjekk i 
bjørgene og slo ball og hadde påskemoro 
med mat og leik?

Roald

Sigvald Sæbø treng bare påskeegg rett frå “reilet”, som han 
seier på dialekten, og ein fiskebolleboks over eit bål, så er 
eggekaka eller anna påskegodt ikkje langt unna.
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Kan jeg gå til nattverd?
I kirkene på Utsira og Torvastad er det vanligvis nattverd annenhver gudstjeneste.  Mange synes at det er helt 
naturlig å gå til nattverd.  Andre er mer ukjent med hva nattverd betyr.  Derfor vil gjerne Kyrkjebladet skrive litt 
om nattverden.  

HvoRFoR nATTvERD?
kvelden før jesus døde samlet jesus 
disiplene sine til et spesielt måltid.  
Mens de satt til bords, tok han et 
brød, brøt det og delte ut til dem og 
sa: ”dette er mitt legeme”.   etterpå 
tok han et beger med vin, gav dem og 
sa: ”dette er mitt blod”.  slik innstiftet 
jesus nattverden.  så sa han til disi-
plene: ”gjør dette til minne om meg”.  
siden den gang har kristne over hele 
verden feiret nattverd for å huske hva 
jesus gjorde for oss.  

HvA GIR nATTvERDEn?
i nattverden får vi et møte med jesus.  
vi bruker ikke bare tankene.  de har 
sin begrensning i møte med troens 
mysterier.  Her bruker vi flere sanser.  
luktesansen, smakssansen, ja hele 
kroppen.  i nattverden får vi tilgivelse 

for 
d e t 

vi har 
gjort galt.  

det er ingen som 
aldri sårer eller 
skuffer andre.  
derfor trenger vi 

alle tilgivelse.  det 
kan også være 

fint å kjenne at 
vi deltar i et 

f e l l e s -

skap som er større enn oss selv.  Her er 
alle er forskjellige.  Noen har en sterk 
tro, andre er mer famlende og tvilende.  
Men vi hører sammen.  Nattverden er 
derfor en fin mulighet til å vise at jeg 
hører til i den kristne kirke.  

HvA nATTvERDEn IKKE ER
Noen tror at nattverden bare er for 
de som har en ekstra sterk tro.  eller 
at den bare er for dem som har gått 
i kirken i mange år.  det er det ikke.  
Her får vi komme akkurat som vi er.  
enten familien har gått i kirken i gene-
rasjoner eller dette er helt nytt for oss.  
du trenger ikke lang ansiennitet som 
kirkegjenger for gå til nattverd.  det er 
heller ikke noe premiebord for de som 
fikser livet og får til nesten alt.  det er 
motsatt.  Her får alle komme som vet at 
vi trenger tilgivelse for alt det dumme 
vi kan finne på.  

HvEM KAn Gå 
TIL nATTvERD?

alle som er døpt kan gå til 
nattverd.  Hvis noen ikke er døpt, 

kan de gå til presten og be om dåp.  
selv om de fleste døpes som barn, 
døpes også noen før de blir konfirmert.  
det hender også at voksne blir døpt.  
aller finest er det når dåpen skjer i en 
vanlig gudstjeneste der hele menighe-
ten får delta.  Men om det føles van-
skelig, kan vi også ha en dåpsseremoni 
for oss selv.  

HvoRDAn GJøR vI DET?
Her er det bare å se på hva de andre 
gjør.  vi går sammen frem til alter-
ringen.  i torvastad må du huske å ta 
med deg nattverdbegeret som står på 
et lite bord.  i utsira står nattverdbe-
grene langs kanten av alterringen.  alle 

kneler og presten deler ut brødet mens 
han sier: ”dette er mitt legeme”.  så 
kommer enten presten eller nattverd-
medhjelperen rundt med vinen.  den 
er alkoholfri og deles ut med ordene: 
”dette er jesu blod”.  av og til når det 
er mye folk i kirken har vi nattverd på 
en litt annen måte.  da dyppes brødet 
i en felles kalk.  Noen synes det er let-
tere å gå til nattverd da.

nATTvERD FoR BARn
tidligere måtte en være konfirmert for 
å gå til nattverd.  Nå har vi åpnet for 
at også barn kan gå til nattverd.  det 
vanlige er at barna går sammen med 
foreldrene sine.  en forutsetning er at 
barna selv ønsker å være med og at 
foreldrene har fortalt om hva nattver-
den betyr.  brødet ser ut som en liten 
kjeks og smaker nesten ingen ting, men 
smaken på vinen kan være litt uvant 
for barna.  derfor passer prestene på å 
ikke helle så mye vin til de minste.  vi 
kan også bruke druejuice når vi vet at 
det er mange barn til stede.  

SPøRSMåL?
om du aldri har vært til nattverd før, 
trenger du ikke være redd for å gjøre 
noe feil.  det gjør ingen ting.  og hvis 
du har problemer med å komme til 
kirke kan du be presten komme hjem 
til deg med nattverden.  Hvis noen 
har spørsmål om nattverden, kan dere 
gjerne ta kontakt med en av prestene.  
vi svarer gjerne på det du lurer på.  så 
velkommen til nattverd store og små.  

Geir Styve
Sokneprest

Detter er den nye nattverdskalken i Torvastad kirke
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Kyrkjebladet under lupen
I forbindelse med at Kyrkjebladet er i gang med sin årgang 50, fortsetter vi med å la våre lesere si hva de mener om bla-
det. Sist var det ungdommene i Good News som kom med friske innspill. I dette nummeret har vi utfordret en sirabu, to 
helselagsdamer og to av ”søndagsgjengen” på Idrettshuset.(for de som trenger ideer til gode debattinnlegg, er dette 
plassen!)

Rune Solevåg:
�.  ja, jeg leser kyrkjebladet hver gang.

2. jeg skummer 
bladet for å se 
etter utsira-nytt 
og leser alltid 
det som er fra 
utsira, program-
met framover/
kollektene med 
vekt på utsira og 
feøy, fotball og 
om evt kjentfolk 
på karmøy 

 (eks artiklene fra kfuk- london, lederen dersom den ser 
ok ut, ser alltid på hva geir styve skriver og leser det hvis 
det fenger noenlunde. ellers ”politiske saker”: Hva er de 
opptatt av på torvastad?

3.  andakter og forkynnende artikler leser jeg sjelden.

4.  det er vel et menighetsblad? ville lest mer om bladet 
handlet mer om kjentfolk og saker i mitt miljø.

5.  kan godt skifte navn, men kjerkebla’ er dårligere enn 
nåværende navn! kanskje ”Har du høyrt det?” - som spil-
ler både på siste nytt fra menigheten og guds ord.

6.  et blad kan alltid ha bedre bilder, friskere lay-out og 
mer om folk jeg kjenner. imidlertid avhenger dette av 
ambisjonsnivå. litt av sjarmen med slike blader som 
på fotballspråket ville blitt kalt ”fanzines” er nettopp 
det litt hjemmesnekra preget og at det skrives av folk 
som legger sjela si i det. kanskje kan det satses mer på 
bilder? kjenner jeg er litt nysgjerrig på hvordan det er på 
torvastad, selv om jeg siste året faktisk har vært der 3 
ganger. bedre bilder fra torvastad ville sikkert lurt meg 
til å lese litt mer.

Eldbjørg Rørbakk 
�.  leser hvert nummer fra ”perm 

til perm”.

2.  koser meg med bladet og 
leser rubb og stubb!

4.  det er vel meningen at det 
kristne innholdet skal være 
dominerende, men jeg synes 
det er passelig fordelt, og er svært fornøyd.

5.  jeg synes det er en god ide å forandre navnet til 
kjerkebla`.

6.  kan tenke meg mer historisk stoff fra bygda, men også 
mer bygdenytt!

Reidun Sakseid
�.  leser bladet hver gang, ja.

2.  får alt med, men alt blir ikke 
alltid lest like nøye.

4.  Passelig fordeling mellom 
kristelig og verdslig innhold.

1. Leser du Kyrkjebladet?

2. Hva leser du alltid?

3. noe du sjelden eller aldri leser?

4. Er bladet for kristelig/for lite kristelig?

5. Bør bladet skifte navn – for eksempel til Kjerkebla’?

6. Forslag til endringer, saker vi kan skrive om……
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5.  jeg synes det er en god ide å gi det det samme navn som 
de fleste kaller det.

6.  kommer ikke på noe spesielt jeg savner.

Thor Haugan
�.  ja, jeg leser bladet hver 

gang det kommer.

2.  leser ikke alt, men skum-
mer igjennom, så jeg vet 
hva som skrives om.

4.  det er jo et menighetsblad, 
så det skal vel være kriste-
lig………

5.  synes navnet er greit som det er, jeg.

6.  Har ikke noe spesielt som jeg savner, men det kjekkeste 
er å lese nytt fra bygda.

Torleif 
Storesund
�.  ja, jeg er nå innom.

4.  det skal vel være kristelig stoff.

5. kyrkjebladet har det alltid hett, så det er greit.

6. Mest mulig stoff fra bygda, er min mening.

Norge på langs-gutta i Finland!
geir erik og kjell Magne storesund som er på vei fra Nordkapp til lindesnes, befinner seg i finland idet 
kyrkjebladet går i trykken. dette skyldes ikke feilnavigering – de er på vei fra kautokeino til Narvik og da passer 
det å ta en sveip innom våre naboer i øst.

På sin utmerkede hjemmeside  www.norge-
paalangs.com kan vi lese og se bilder fra de 
første ukene av turen. de har hatt mye tøft 
vær med sterk motvind og kulde. de fortel-
ler også om gjestfrie finnmarkinger, vellykka 
isfiske, teltkos med mer.
vi registrerer også at stadig flere både pri-
vatpersoner og bedrifter sponser guttene. 
foreløpig ligger det an til minst 45 000 
kroner til et godt krik-prosjekt i afrika (viss 
guttene fullfører turen)

Brødrene Storesund ser en smule 
betenkte ut før de setter avgårde 
fra Nordkapp.

vi oppfordrer andre til 
å komme med ideer, 

ros og ris til oss i 
redaksjonen!
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voKSEnLEDERE I GooD nEWS
ungdomskoret good News på torvastad 
har mange gode støttespillere.  de 
siste årene har det vært en foreldre-
gruppe som har stelt til kveldsmat for 
ungdommene etter en del av øvelsene.  
det har også vært voksenledere som 
har stilt opp på så å si samtlige øvelser.  
i tillegg har det vært mye papirarbeid, 
weekender og turer.  Nå gir sonny og 
terje torvestad seg etter to og et halvt 
år som voksenledere.  På vegne av 
mange: tusen takk for god innsats!  så 
er vi veldig glade for at ruth synnøve 
og simon Nesse nå overtar som vok-
senledere.  

REvYTID
good News slår på stortromma og 
arrangerer revy i festiviteten lørdag 
29 april. det blir trolig en forestilling 
kl.�8 og en kl. 20. denne revyen kom-
mer til å bli ganske annerledes og er 
absolutt vert et besøk. se annonser og 
plakater.

MInILEDERKURS (MILK) 
til saman �2 ungdommar har vore 
samla til kursing på ungdomshuset 
på torvastad i løpet av siste halvtårs-
periode. dei har delteke på 5 samlin-
gar med varierande tema. saman med 
milk-veteran arnfred lunde har knut 
arve Nordfonn og Patrick kløppel stått 
som ansvarleg for kurset. 
dei som har delteke på kurset er: 
sissel Haugen, stine Nordahl, Hilde 
Perdersen, louise gaard, annbjørg 
vågen, Hjørdis støle, Øystein stange, 
Harald Høyem, jone grutle, karen 
vikingstad, synnøve galtung, thordis 

Marie Widvei Haugen.
ungdomsarbeidar Nordfonn kan fortel-
je at alle deltakarane på dette kurset 
har vert veldig ressurssterke ungdom-
mar som alle er engasjerte i det kristne 
ungdomsarbeidet på torvastad. Milk-
kurset er eit bra kurs for alle som driv 
med ungdomsarbeid. det er alltid nytt 
å lære og eg trur det har vore til hjelp 
for gjengen som har delteke i år og. 

UnGDoMSGUDSTJEnESTE
Palmesøndag blir det ungdomsguds-
tjenste i kirken kl. �9.00. Mange ung-
dommer deltar. det blir sang og drama 
og nattverd, med tema om Påsken. 
enkel kirkekaffe etterpå. velkommen 
til en annerledes gudstjeneste.

KRIK-KonFIRMAnTER På FJELLET
�0.-�2. mars var 25 krik-konfimanter 
på seljestad med knut arve Nordfonn 
og arnfred lunde, m.fl. en flott tur 
som gav noe for både kropp og sjel. 
skigleden var stor, ferdighetene vari-
erende, men humøret på topp både 
i bakken og i peisestuen om kvel-
dene. en opplevelse verd å ta med seg 
videre.

KonFIRMAnT nESTE åR?
konfirmantinnskriving blir allere-
de oNsdag 26. aPril kl. �9.30 på 
torvastad kulturhus. dette pga at 
neste års konfirmanter får tilbud om å 
reise på krik action i juni. dette er et 
helt nytt tilbud til konfirmantene her, 
men Haugesund har hatt det i flere år. 
leiren er for alle konfirmantene, både 
for i år og til neste år, - men krik-kon-
firmantene har fortrinnsrett hvis leiren 
blir full. vi vil også vurdere å ha egne 
kor-konfirmanter. se egen brosjyre i 
posten.

SAMTALEGUDSTJEnESTE
Årets konfirmanter har sin samtale-
gudstjeneste torsdag 27. april, og her 
vil konfirmantene presentere noe av 
det de har lært dette året. Hele menig-
heten er velkommen. etterpå blir det 
en samling for konfirmanter og forel-
dre på ungdomshuset..

KonSERT På UTSIRA
søndag �2.mars var det konsert i bede-
huset. rønnaug foss alsvik og hennes 
to musikere hadde tatt turen til utsira 
for å underholde. Med folketoner og 
visesang i akustisk versjon ble dette 
en fin opplevelse for de ca.75 fram-
møtte. i pausen ble det servert kaffe 
og kringle.
søndag �9.februar fikk 5.klassingene 
på øya utdelt hver sin bibel.

FRIvILLIGHETSSEMInAR
det blir seminar for frivillige medar-
beidere, tillitsvalgte og ansatte i kirker 
og menigheter fredag 20. til lørdag 
2�.oktober i gand kirke, sandnes.  
blant foredragholderne finner vi prak-
tikumsrektor på Menighetsfakultetet 
Halvor Nordhaug og skribent, men-
tor og forfatter tonje Haugeto stang.  
torolf Nordbø vil også bidra med ulike 
innslag.  Nærmere opplysninger får du 
på menighetskontoret.  

TURSTI-PRoSJEKT I BJøRGEnE
folk som har vært i bjørgene i det 
siste har trolig lagt merke til at det 
er felt trær og ryddet langs noen av 
stiene. det er folk fra kommunens 
skogsavdeling som har jobbet, og 
dette er bare begynnelsen på et stort 
tursti-prosjekt som vil komme hele 
bygda til glede. Planene er allerede 
godkjent av både grunneiere og kom-
munen, og går alt etter planen vil vi 
om et års tid ha en god sti som for-
binder storesundsfeltet/grendahuset 
sammen med idrettssenteret/Håland 
skole og kulturhuset/ungdomshuset. 
vi kommer tilbake med kart og mer om 
prosjektet i neste kyrkjeblad.

Smånytt…
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I glede
og sorg

DØPTE:
torvastad:
26.02 alexander Christoffersen slathia
 thea kvammen vikse
�9.03. arne yrke bleie
 selena lande

DØDE:
torvastad:
�4.03. signe Margrethe bøe  f. �922

GAVER:
torvastad:
05.02. Misjonssambandet (grendahuset) 837,50
�2.02. bibelselskapet 3.885,00
�9.02. søndagsskolene i torvastad 2.564,50
26.02. torvastad kfuk / M 4.�07,50
0�.03. kirkens sosialtjeneste
05.03. Menighetsarbeidet 3.274,50
�2.03. torvastad kfuk / M 2.462,50
�9.03. Menighetsarbeidet

feØy bedeHus:
�2.02. bibelselskapet 950,00

utsira:
�9.02. Menighetsarbeidet 977,50
08.03. kirkens Nødhjelp 7�0,00

SAMLIvSKURS
2�, 22 og 26 april blir det et 
såkalt PreP- kurs i skjold 
kirke.  kurset går i regi av 
Helsestasjonene i Ølen og 
prest og familieterapeut kari 
vik stuhaug som sammen 
med psykolog bjørn austeid 
og diakon kjerti Hjelmervik 
lofthus vil være foredrags-

holdere.  kurset er laget for 
å gi par et verktøy for å bedre kommunikasjonen i forholdet 
og sette søkelys på hva som kan styrke forholdet.  du kan 
finne mer informasjon om PreP på nettsiden til Modum bad 
– samlivssenteret på adressen www.samlivssenteret.no.
brosjyre er lagt ut i torvastad kirke og på menighetskontoret.  

9

Bokklubb på lyd
kristent arbeid blant blinde og svaksynte (kabb) har i 
mange år drevet en bokklubb rettet mot blinde og svak-
synte, en lyd-bokklubb. dette tilbudet ønsker kabbs lands-
styre å åpne opp for alle slik at også seende kan ha glede 
av tilbudet. 

Hvem synes ikke en kjøretur kan bli lang hvis det ikke skjer 
noe? Hva med å lære noe mens man går en tur? og hva med 
å slappe av og samtidig å få påfyll?

dermed er bokklubben til kabb et fint alternativ!
Nå er bokklubben åpen for at alle kan bli medlem. 
Medlemmer vil få tilsendt kvartalsvis info om hvilke bøker 
som kommer som månedens bok. lydbøkene som kommer 
i kabbs  bokklubb er i daisy-format. dvs en Mp3-bok som 
kan spilles på en Mp3-spiller eller en fullverdig daisy-spiller 
eller på PC. 
Prisen på bøkene som kommer i bokklubben er kroner �20,- 
for månedens bok, i tillegg kommer porto/eksp. på kroner 
40,-.  

du kan melde deg inn ved å ringe kabb på telefon 69 8� 69 
8�, eller send en mail til adresse bokklubben@kabb.no. 

Rettferdig handel øker
salget av Max Havelaar-merkede produkter økte med 57 % 
i Norge i 2005. dette er et gledelig resultat. det viser at det 
nytter å sette fokus på rettferdig handel, og at folk bryr seg 
om hvilke varer de kjøper. 
Max Havelaar-produktene er produserte av bønder og arbei-
dere i fattige landområder, og salget kommer hele lokalsam-

funnet til gode.
fortsatt er det kaffe som selger best 
i Norge, mens bananer stod for den 
største økningen med hele �47 %. det 
har vært en økning også på te, kakao 
og roser.

den norske kirke er en av eierorganisa-
sjonene bak Max Havelaar i Norge, og alle 
menigheter blir oppfordret til å kjøpe Max Havelaar-mer-
kede produkter. vi sender også utfordringen videre til våre
lesere – kjøp produkter med Max Havelaar-merke og vær 
med å støtte fattigfolk i stedet for å støtte multinasjonale 
selskaper som kun tenker profitt!
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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

Normisjon

til tjeneste i mer enn 30 år i  karmøy

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: telefon 52 81 62 22
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Velkommen til samlinger om Guds ord!Dato

Søndagens tekster

Sted Kl.: Gudstjenestem møte el.l.

 Ansvarlig. Kommentar
09.04. Palmesøndag

Mark 11, 1-10, 2 Mos 12,

21-28, Hebr. 2, 14-18

Torvastad

Nordbø bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Vikar. Dåp. Offer til Kirkens

Nødhjelp. – Kirkeskyss

Kveld: Normisjon. Fellesmøte

13.04. Skjærtorsdag

Joh 13, 1-15

Jes 53, 1-5

1 Kor 11, 23-26 ( 27-29

Utsira

Torvastad

Håland bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.

Nattverd. Offer til Karmsund søndagsskolekrins

Kl. 19.30: Gudstjeneste. Sokneprest Geir Styve.

Nattverd. Offer til MF. – Kirkeskyss

Kl. 11.00: Misjonssambandet. Fellesmøte
14.04. Langfredag

Mark 14, 26-15,37
Torvastad Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sokneprest Geir Styve. –

Kirkeskyss
16.04. 1. påskedag

Joh 20, 1-10

Jes 25, 8-9

Rom 6, 9-11

Torvastad

Feøy bedehus

Kl. 11.00: Høytidsgudstj. Sokneprest Geir Styve.

Dåp. Offer til Ungdomsmisjonen. – Kirkeskyss

Kl. 16.00: Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Geir

Styve. Nattverd. Offer til Ungdomsmisjonen. – Båt

fra Kveitevika kl. 15.30
17.04. 2. påskedag

Joh 20, 11-18; Sal 16, 8-

11; 2 Kor 5, 14-21

Håland bedehus Kl. 11.00: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte

23.04. 1. s.e. påske

Sal 116, 1-9

1 Kor 15, 12-21

Joh 21, 1-14

Grendahuset

Nordbø bedehus

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Sokneprest Geir

Styve. Tema: ”La ditt rike komme”. Nattverd. Offer

til menighetsarbeidet.

Kl. 11.00: Misjonsselskapet. Fellesmøte
27.04. Torsdag Torvastad Kl. 19.30: Samtalegudstjeneste. Menighetsprest

Arnfred Lunde. Offer til menigh.arb. – Kirkeskyss
30.04. 2. s.e. påske

Joh 21, 15-19

Sal 23

Hebr 13, 20-21

Torvastad

Hauge bedehus

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Sokneprest Geir

Styve. Tema: ”David og Goliat”. Dåp. Sang av

Korus. Offer til Karms. Sunnh.sønd.krins. –

Kirkeskyss

Kveld: Normisjon. Fellesmøte
06.05. Lørdag Torvastad Kl. 12.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest

Geir Styve og men.prest Arnfred Lunde. Offer til

Torvastad KFUK/M
07.05. 3. s.e.påske
Joh 14, 1-11

Sal 126

2 Kor 4, 14-18

Torvastad Kl. 10.30. og kl. 12.30: Konf.gudstjenester.

Sokneprest Geir Styve og men.prest Arnfred

Lunde. Offer til Torvastad KFUK/M

13.05. Lørdag Utsira Kl. 18.00: Dåpsgudstj. Sokneprest Geir Styve
14.05. 4. s.e. påske

Joh 15, 10-17

Jes 1, 18-20

1 Joh 4, 10-16

Utsira

Grendahuset

Nordbø bedehus

Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest

Geir Styve. Offer til Konfirmantarbeidet

Kl. 11.00: Fam.gudstj.Menig.prest Arnfred Lunde.

Tema: ”La din vilje skje”. Offer til Normisjon

Kl. 11.00. Kristen Muslimmisjon. Fellesmøte
17.05. Grunnlovsdag

Joh 12, 35-36

5 Mos 30, 19-20 a

Fil 3, 12-16

Torvastad

Utsira

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Menighetsprest

Arnfred Lunde. Offer til Misjonsselskapet

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/skolen. Offer til

Redd barna
21.05. 5. s.e. påske

Matt 6, 6-13; Dan 6, 4-

12; Rom 8, 24-28

Torvastad

Hauge bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.

Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. – Kirkeskyss

Kveld: Misjonssambandet

25.05. Kr.him.fartsdag

Apg. 1, 1-11

Sal 110, 1-4

Torvastad Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.

Offer til Kirkens SOS. – Kirkeskyss
 Ef 1, 17-23 Styve. Nattverd. Offer til Bibelselskapet
28.05. 6. s.e. påske

Joh 17, 9-17;

Sak 14, 7-9;  Ef 4, 1-6

Torvastad

Håland bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Vikar. Nattverd. Offer til

KIA,Stavanger

Kveld: Indre Sjømannsmisjon
04.06. Pinsedag
Joh 14, 15-21

Joel 3, 1-2;  Ef  2, 17-22

Torvastad Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Geir

Styve. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. –

Kirkeskyss



B-blad

en kvinne pleide å spille bridge med venninnene sine hver tirsdag ettermiddag. Når spillet var slutt, 
gikk hun hjem for å lage middag til sin mann.
en dag glemte hun helt å passe tiden, og hun fikk sjokk da hun så hvor mye klokken var. Hun stormet 
hjem, åpnet kjøleskapet - og husket at hun hadde glemt å handle. alt hun kadde i kjøleskapet var 
et inntørket kålblad, et egg og en boks kattemat. i panikk rørte hun sammen egget og kattematen, 
slengte det i steikepanna og pyntet resultatet med det visne kålbladet.

til hennes store forbauselse likte ektemannen måltidet. Han klap-
pet seg fornøyd på magen og sa: - dette er den beste middagen 

på førti år!
selvsagt laget hun den samme retten til han hver eneste tirsdag fra da av. 

bridgevenninnene hennes ble sjokkert da hun fortalte det. - du kommer til å ta 
livet av han med all den kattematen, insisterte de. Men kona fortsatte på samme 
måte, helt til gubben plutselig døde to
måneder senere.
etter begravelsen sa venninnene til henne: - Hvordan kan du være så kynisk? vi sa 

jo at du kom til å ta livet av han med all den kattematen! jeg drepte han ikke, svarte 
kona. - Han ramlet ned fra kaminen mens han satt og slikket seg i rumpa.

John Stange utfordrer Roar Tindeland til neste nummer av Kyrkjebladet.

John Stange

�2 kyrkjebladet for torvastad og utsira

torvastad skolekorps var søndag �9. mars med 
på kretsmesterskap i stavanger hvor vi hadde 
en fantastisk flott dag. det er mange kjempef-
linke korps med på kM, og nå er vi et av dem!
vi var med i 4. divisjon og gjorde en overras-
kende flott 8. plass av �3! for de som ikke har 
kjennskap til kM så høres kanskje dette ikke 
så bra ut , men for de som vet hvilket nivå det 
kjempes i, så er dette kjempebra! gratulerer 
masse til alle musikantene og dirigent vidar 
birk! Øvelse gjør mester!

Mens musikantene var med på det “alvorlige” 
så fikk �0 av våre lovende aspiranter være med 
på noe som heter samspillseminar. der lot vi dem 
være sammen med dyktige instruktører og hundrevis av andre aspiranter. På bare noen få timer lærte de seg tre sanger, helt 
uten noter! til slutt så hadde de konsert for oss alle, knallbra. etter stemningen å se, så koste publikum og deltagere seg like 
mye !

Magne Arnø Møksvold


