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KyrkjebladetKyrkjebladet
for Torvastad og Utsira

Vi holder oss til tradisjonen og lar årets konfirmanter prege forsiden av juninummeret av
Kyrkjebladet. Sammen med Utsira-konfirmantene som vi har bilde av på baksiden utgjør de flott
gjeng ungdommer. Ifølge prestene våre skal faktisk årets konfirmanter ha vært  ekstra kjekke – så
det får både de og deres nærmeste ta med seg og bruke for alt det måtte være verdt. Vi ønsker
dem i alle fall alt godt for årene som ligger foran, og vi håper å se mange av dem i kirken og i det
kristne ungdomsarbeidet i bygda.
Ellers setter vi fokus på rusproblemer i dette nummeret av KB – et problem som dessverre er så stort
at de fleste også i vår bygd kjenner noen som får livet ødelagt av ulike former for rus.
Du kan også lese om Torvastadbuer som har reist langt – til New York, Brasil og Filippinene.

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer!
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Ja til en ny framtid! Det nytter!

Hilser dere alle med Guds fred!
Jesus lever og virker i dag!
Vi synger i sangen:
”Han er oppstanden, Halleluja”.

I vårt arbeid blant rusmisbrukere ser vi at Jesus er mektig til å frelse, helbrede
og sette mennesker fri der han fått komme til.
Stiftelsen Karmsund ABR-senter har arbeidet i rusomsorgen i 12 år nå. I dag
har vi 36 ansatte på 7 avdelinger og 51 beboerplasser. Vi har også arbeidstre-
ning, overgangsleiligheter, ettervern og selvhjelpsgrupper. 800 personer har
vært til rehabilitering gjennom de 12 årene vi har drevet dette arbeidet.
Når vi ser på resultatene så er det de som ble radikalt frelst som fortsatt er fri
fra sitt misbruk. Der rusen før fylte livet har det kommet noe nytt inn: Jesus.
Han er det beste tilbudet vi kan gi til et menneske. Og dette er likt for alle.
Derfor anbefaler vi Jesus  på det sterkeste. Jesus er løsningen mens vi er her
på jorden og en dag skal vi være med ham til himmelen for all evighet.

VÅRT MOTTO ER: JA TIL EN NY FRAMTID! DET NYTTER.
Her på jorden kan vi ha all slags prøvelser og sykdommer. Men vi som har tatt
imot Jesus som vår frelser har himmelen i vente. Der er det ikke sykdom og
nød, og ingen skal ha sug etter rus eller plages av dårlige nerver. Det blir en
stor dag når Jesus kommer for å hente sine. Det skjer i et øyeblikk. Da er det
for sent til å ta imot Jesus som sin frelser. Ingen av oss vet dagen eller tiden
når dette skjer, men vi ser tegnene og oppfyllelsen av Guds ord og vi merker
og ser at dagen nærmer seg raskt.
Vi i  Karmsund ABR-Senter med undertegnede trenger mye forbønn for det
arbeidet vi står i. Vi merker at djevelen raser for å ødelegge mennesker i et
rushelvete. Vi ønsker forbønn for å hjelpe rusmisbrukerne ved Guds kraft og
nåde. Håper at du husker på oss i dine bønner slik at vi kan være med å vinne
mange for himmelen.

Takk til alle dere som bor på Torvastad som har støttet oss og tatt så godt
imot oss helt siden vi startet arbeidet her på Torvastad. Det varmer oss å se at
dere bryr dere om arbeidet. For vår del erfarer vi at rusproblemet øker for
hver dag. Derfor må vi stadig øke innsatsen i vårt arbeid. Men vi stoler på
Herren og vi vet at det nytter!

Halvor Hansen, daglig leder i Karmsund ABR-Senter
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Tydelige foreldre
som bryr seg

Undersøkelser som er gjort på landsbasis og
kommunalt viser at debutalderen for rus
stadig synker.  Jeg synes det er en skrem-
mende utvikling.
Det er mye dokumentert forskning som
viser at til yngre en er, til lettere pådrar en
seg russkader og avhengighet. 
Hva kan vi gjøre for å stoppe denne utvik-
lingen? 
Vi har et lovverk som setter 18 års alders-
grense for å kjøpe lovlige rusmidler. Vi har
foreninger og lag, skolene, andre offentlig

institusjoner, og foreldre som bruker mye ressurser på opplysning og
holdningsskapende arbeid. Men det ser ikke ut til at vi makter å snu
trenden.
Det er fristende å spørre; Kan det ha noe å gjøre med holdningene til rus
de unge møter i vår voksne verden
Hva kan vi så gjøre? Satse mer på opplysning, snakke mer om holdning-
er?
Vi kan ikke slutte med det, men det viser seg at det i seg selv ikke er nok
til å stoppe utviklingen.
Ut fra mine  erfaringer har jeg tro på at vi som foreldre må sterkere på
banen. 
Vi må tørre å ta åpenhjertige og ærlige samtaler med de unge om egne
holdninger, og om presset som møter dem når de begynner å gå ute i
ungdomsmiljøene. Og ikke minst vi bør være tydelige på hvilke krav og
forventninger vi stiller.
Vi bør vite hvem de er sammen med, og samarbeide med deres foreldre. 
Vi bør stille opp og hente de når de vil heim. Det at mor eller far skal
hente meg er det best aksepterte argumentet for å slippe unna drikke-
presset.
Skal de ikke hentes, så lag rutiner på at en er oppe til de kommer,  eller
at en står opp igjen, kanskje finner  litt mat og samtaler om hvordan de
har hatt det. Vis at en bryr seg.
I en fase gir de unge helt sikkert uttrykk for at vi bryr oss for mye. Men
en ting er sikkert; innerst inne er det ingenting de setter mer pris på enn
at voksne bryr seg om dem. En feil vi gjør, er å gi dem for stor frihet før
de er i stand til å takle den. Det året de begynner på ungdomskolen skaf-
fer de seg ofte nye venner og større aksjonsradius, sommeren mellom 9.
og 10. klasse skjer det ofte mye, og når de går over i videregående skole
kommer de oftest i helt nye miljøer. Da bør vi være i bakgrunnen og vei-
lede og støtte.
For å si det på godt vestnorsk: Sett opp regler og fir med halvstikk etter
hvert som de rykker i tampen. De har like stort behov for oss i denne
fasen som tidligere, men på andre måter.
Min oppfordring blir; Vær tilstede, gå disse åra sammen  med dem, det
tror jeg nytter.

Bernt Østensen
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”Jeg har brukt dem til å komme i ny
kontakt med sønnen min. Det var
helt nødvendig.”

Slik omtaler en mor samarbeidet
med Kirkens Bymisjon sitt

Forebyggende Ressursteam på
Haugalandet. I over to år har skoler på

Karmøy, Haugesund, Bokn og Sveio brukt
Ressursteamet når foreldre har gitt samtykke til sam-
arbeidet.

Det kan være vanskelig for et barn å finne ut av det
med seg selv, jevnaldrende og voksne. En som ikke
mestrer det, har større risiko enn andre for å få trøb-
bel seinere i livet. Noe av det viktigste vi kan bidra
med er å styrke alle gode krefter som finnes i barn og
unges hverdag, sier Bernt Rune Sinnes, leder i
Forebyggende Ressursteam Haugalandet.
Sammen med sosialkonsulent Liv Sissel Frøyland, en
sivilarbeider og noen frivillige miljøarbeidere utgjør
de Forebyggende Ressursteam Haugalandet. De sam-
arbeider med foreldre, barn, tenåringer og lærere
om de gode løsningene på samhandlingsproblem
som sliter både eleven, foreldre og læreren.

Vi har erfart at en liten ekstra innsats blant barn og
unge som sliter på skolen, forebygger større proble-
mer og gir gevinster både for den enkelte og hele
klassemiljøet. Det er inspirerende å se hvordan både

elever, foreldre og lærere bidrar til en slik positiv
endring.

I tillegg til samarbeid rundt enkeltelever, tilbyr
Forebyggende Ressursteam  samtalegrupper for for-
eldre og fritidsgrupper for barn og ungdom. Noen
barn er mer ukjent med å delta i organiserte fritid-
saktiviteter. Derfor skal  fritidsgruppene gi erfaringer
så det blir enklere å delta i vanlige fritidstilbud. I en
overgangsfase følger gjerne en fra Ressursteamet
med barn inn i en ny fritidsaktivitet. Lederne i disse
fritidstilbudene blir kjent med ”våre” barn på for-
hånd så oppstarten kan bli så god som mulig.

”Når jeg nesten daglig bekymrer meg over barn jeg
tenker går til ”Bloksberg”, er det særlig positivt med
dette tilbudet. Det vil jeg kjempe for å beholde på
skolen.”

Dette sier en rektor når han vurderer nytten av sam-
arbeidet med Ressursteamet til Kirkens Bymisjon.
Det sier noe om at tiltaket supplerer skolene med
noe de har behov for. Derfor er finansieringen av
Forebyggende Ressursteam  knyttet til avtaler med
kommunene og innsamlede midler.

Hvis noen er interessert i kontakt med Forebyggende
Ressursteam Haugalandet er de å finne i Øvregaten
226 i Haugesund. 
Telefonnummeret dit er 52 71 22 52.

Kirkens Bymisjon ønsker å forebygge 

Er tall interessante? Er statistikk interessant?
Ungdomsskoleelevene får i alle fall tenkt gjennom
ting som det blir tall av. De deltar hvert tredje år i
rus-undersøkelse og er med og leverer materiale som
kan telles og behandles. Åttendeklassingene i
Karmøy er ivrigst til å svare, og dermed blir resultatet
påvirket av de feil som oppstår når niende og tiende
ikke bidrar med sin versjon av sannheten om rus i sitt
liv og sine miljøer.
Tallene fra 2001 viser at 16,5% av deltakerne i spør-
ringen ikke er aktive i organiserte fritidstilbud.
Alkoholbruken ligger noe under snittet blant de som
søker til idrett (45,4%), musikk(21,0%) og kristne for-
eninger(15,1%). Et moment  som trekkes fram er syn-

kende oppslutning om idrett med økende alder. De
som ukentlig er i fritidsklubber eller humanitære for-
eninger, og de som ikke deltar fast i organisert fritid-
saktivitet, har et alkoholforbruk over snittet. Visse
typer fritidsaktivitet trekker til seg visse grupper, og
det ser også ut til å være en viss sosial påvirkning i
ulike miljøer.

Karmøytallene ser ut til å være gjennomsnittlige i
forhold til hvor ofte alkohol brukes. Det store flertal-
let har ikke brukt alkohol, eller har et meget mode-
rat forbruk. 10,8% sier de bruker alkohol en til tre
ganger i måneden, med 4,4% hver uke. Disse 15 pro-
sentene blir i undersøkelsen kalt brukere, og har blitt

TALLENES TALE OM RUS
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tatt ut som en egen gruppe for separat analyse.
Jentene har noe større månedlig alkoholbruk enn
guttene. Blant 10-klassingene, som ikke har vært de
ivrigste til å svare, sier en fjerdedel at de bruker alko-
hol månedlig eller oftere. Flest av de med jevnt alko-
holbruk drikker minst fem flasker øl eller tilsvarende,
når de drikker. Hjemmebrent er nummer to i popula-
ritet.

At eplet ikke faller langt fra stammen, viser også
undersøkelsen. Det har nemlig vist seg at foreldrenes
normer og regler for alkoholbruk er minst like vikti-
ge som deres eget forbruk. Så det påvises en
sammenheng med elevenes bruk, når over 70% sier
at de aldri, eller ikke før aldersgrensen 18 år, bør
bruke alkohol. Under 2% oppgir at de kan gjøre som
de vil. Smakt noen få ganger har mindre enn 30 %,
(om de så bare har nippet til en annens glass?) Første
gangs beruselse av alkohol skjer oftest i 13-årsalde-
ren, sammen med jevnaldrende. 20% har likevel aldri
vært beruset før 16 års alder.

Spørreundersøkelsen er svært omfattende, med 31
hovedspørsmål med underpunkter som må besvares.
Sammenhenger i årsakene til rusbruk hos ungdom-
men kan anes, men en forskningsrapport er jo ikke
virkeligheten selv.

”Folk sier vel at Jeppe drikker, men de sier ikke hvor-
for Jeppe drikker.”(Holberg, for snart 300 år siden)
Forskere mener at sirkelforklaringen, den om flere
årsaker og deres virkninger, er god: Jeppe drikker,
fordi Nille skjeller ut, men Nille skjeller ut, fordi
Jeppe drikker.

Vil du lese mer kan du se på nettstedet:
http://www.noabuse.no/ru/10rad.html
”10 råd til foreldre” er hentet fra denne siden, og
her finner du også en sjekkliste over hva du bør være
på utkikk etter viss du er redd for at noen du er glad
i er i ferd med å få et rusproblem.

Roald

1. Skaff deg kunnskap om stoffproblematikken
og diskuter temaet med barnet ditt. Jo mer du
vet om narkotika, desto lettere kan du kom-
munisere om det. 

2. Ha regler hjemme som sier klart i fra hva som
er akseptabel og ikke akseptabel oppførsel i
forhold til rus. 

3. Gå foran med et godt eksempel. Dine barn
blir påvirket av hvilke holdninger du selv har
til rusmidler. 

4. Ha kontakt med foreldrene til dine barns ven-
ner. Bli enige om å informere hverandre, der-
som dere fanger opp uheldige signaler. 

5. Lurer du på hva som for eksempel foregår på
et raveparty, så oppsøk et slikt selv og se med
egne øyne hvordan det arter seg. 

6. Stol på din intuisjon hvis du føler at noe er
galt. Kontakt skolen og/eller andre som kjen-
ner barnet ditt godt, og sjekk om disse kan
bekrefte/avkrefte dine mistanker. 

7. La deg ikke stoppe av at en del steder kan ha
taushetsplikt. Det at du formidler dine tanker
og synspunkter, kan bidra til at disse reagerer
og tar initiativ overfor ditt barn. 

8. Vær forberedt på at barnet ditt ikke vil inn-
rømme at han/hun eksperimenterer med
stoff. Ikke godta argumenter som : «Alle ung-
dommer prøver jo hasj.» «Snart blir hasj lega-
lisert.», «Jeg kan slutte når jeg vil.» Det er en
rekke glorifiserende myter ute og går. 

9. Våg å møte problemet, selv om det er vanske-
lig. Tenk på at stoffmisbruk er en sykdom som
kan behandles, og at jo raskere du reagerer,
desto større er sjansene for at det ender godt. 

10. Ikke tro at du kan løse problemet alene.
Oppsøk fagfolk, engasjer familien og bygg
opp et nettverk rundt barnet ditt. 

10 råd til foreldre
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I slutten av mai 2002, fikk Henning
Leknes i Karmsund Brass  en uven-
tet telefon; Per Mikalsen, det
norskboende medlemmet av
17.mai-komi-
teen i New
York, lurte på
om Karmsund
Brass hadde
lyst til å være
med og kaste
glans over
nasjonaldagen
”over there”.
Dette tok han
opp på årsmø-
tet, og respon-
sen var over-
veldende posi-
tiv, og ved hjelp av dugnadsjob-
bing, sponsorer og oppsparte mid-
ler, kunne de fleste dra avsted.

Kl. 08.15 den 14. mai var 56 delta-
kere, derav 22 familiemedlemmer,
klare for avreise på Helganes. En
lang flytur lå foran oss, og mange
hadde nok mer enn vanlige som-
merfugler i magen. Via Oslo fløy vi
til New Ark Airport. Der ble vi
hentet av en gammel bussholk
som kjørte oss rundt på
Manhattan for sight-seeing. Den
som nå hadde trodd at den største
risken lå i turen over Atlanteren,
fikk tro om igjen. Vi skranglet
avgårde mellom skyskraperne i en
trafikk vi sjelden hadde sett
maken til.
Og det var imponerende! Det var
vanskelig å bøye hodet langt nok
bakover til å se toppene på byg-
ningene. Men vi var også i bydeler
som Little Italy og Greenwich
Village. Der kunne vi ikke se sky-
skraperne i det hele tatt! Nesten
som å være i en småby! Utpå kvel-
den kjørte vi til hotellet med
hodet fullt av inntrykk og slitne
kropper! Seks timers tidsforskjell
gjorde sitt!
Hotellet lå i Somerset, New Jersey,
i trygg avstand fra storbyens
”farer”. 
Neste dag reiste vi med buss (den

skranglet enda mer) inn til City
igjen, denne gangen for å kunne
utforske Manhattan litt på egen
hånd. Det gikk fint, alle kom tilba-

ke da de skulle, og sammen med
17.mai-komiteen gikk vi ombord
for å se New York fra sjøsiden. Vi
gikk ned Hudson River, var en tur
bortom Frihetsstatuen og Ellis
Island  før vi rundet Manhattans
sydspiss med Battery Park. Så tøf-
fet vi videre oppover East River,
under Brooklyn Bridge, og mens
mørket falt på tok vi samme vei
tilbake.
Da vi passerte Ellis Island og
Statue of Liberty, var det nok
mange av oss som tenkte på alle
dem som rundt forrige århundre-
skifte, reiste for å oppnå bedre
levevilkår i det den gang forjette-
de land!
Frihetsstatuen var enda høyere
enn vi hadde forestilt oss, og var
et betagende skue med sin bren-
nende fakkel i mørket.

Korpset spilte på dekk, da vi på
returen rundet Battery Park.
Jakob Birk glemte å dirigere et
øyeblikk, da han hevet blikket og
så korpset sitt i aksjon med
Manhattan Skyline- fullt opplyst- i
bakgrunnen! Det gjorde inntrykk!
Fredag 16.mai var vi inviterte til
den gamle norske fotballklubben
Gjøa, som ble etablert av nord-
menn i 1911. Den lå i Brooklyn, og
40-50 norskættede hadde  tatt
veien for å markere den norske

nasjonaldagen. De hadde en litt
mer uhøytidelig variant av 17.mai-
feiringen enn det vi er vant til
hjemmefra, men vi koste oss, pra-

tet, og fikk
” n o r s k
m i d d a g ”
a k k o m -
pagnert av
fengende
trekkspill-
toner!
1 7 . m a i -
morgenen
marker te
vi på ekte
norsk vis.
Med med-
b r a k t

flaggborg  innledet vi med Ja, vi
elsker og Gud signe vårt dyre
fedreland, sammen med Hov
musikkorps fra Land. Deretter
marsjerte vi to runder rundt hotel-
let, med flaggene høyt hevet,
HIPP, HIPP, HIPP!!!, deretter bar
det inn til frokost med norske
flagg på bordene.
Sons of Norway-losjen Noreg had-
de invitert oss til å spille  om etter-
middagen. De hadde en nydelig
eiendom på Staten Island, med
store plener og flott lokale.
Vi marsjerte rundt, holdt konsert
og ble traktert med grillmat og
kaker som takk. Repertoaret var i
hovedsak satt sammen av nasjo-
nalsanger, marsjer og andre sang-
er i  norsk tradisjon. Og selvfølge-
lig Sinatras legendariske
NewYork, New York.
De satte stor pris på oss, noe de ga
klart uttrykk for. Vi følte oss svært
velkomne og traff mange hyggeli-
ge folk!
Søndag 18.mai var den store
Parade-dagen i Brooklyn! Toget
var en blanding av norsk tog, rus-
setog og karneval i Rio. Det gikk
gjennom Brooklyn, og vi kunne se
at deler av denne bydelen bar
preg av forfall. Det er ikke sikkert
hjemkomne norskamerikanere
hadde kjent seg igjen, og det bor
heller ikke så mange norskættede

KARMSUND BRASS VISITING NEW YORK
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her lenger. Men det var en imponerende parade,
som endte opp med nasjonalsang og tale for
dagen! En opplevelse! 
Alt som var av bunadeffekter var tatt fram og
sammensetningene hadde vel ikke akkurat blitt
godkjent av Bunadrådet. Lusekoftene var også
mange, uansett hvor tovte eller falma de var.
Norske var de!
Losjen Nansen på Staten Island inviterte etterpå
til picnic og påfølgende konsert i nydelige omgi-
velser og flott solskinn! En fin avrunding av en
spesiell 17.mai-feiring!
Mandagen avsluttet vi vårt oppdrag med konsert
i Zion Church på Staten Island.
En flott kirke med nydelige glassmalerier! I kon-
serten deltok også Kay Lande med sang!
Karmsund Brass fikk mange godord for måten vi
hadde håndtert oppgaven på! Vi ble berømmet
for å ta oppgaven alvorlig, god musikk, og så hadde vi alle vist interesse for kontakt. Dette ble spesielt satt
pris på, og enkelte fulgte oss sågar fra sted til sted gjennom oppholdet! Kunne vi komme tilbake?
Ja, gid vi kunne, for vi har fått en opplevelse for livet, både store og små!
New York gjorde inntrykk. Det sies at den har alt, og det tror vi så gjerne!
Men det var jammen godt å komme hjem til roligere forhold også.

Siv

Ungdomsmisjonen i Brasil
Ei uke før påske var familien Netland/Vikingstad på en kort visitt tilbake i Samambaia i Brasil. De har
vært Ungdomsmisjonen - KFUK-KFUM, sine utsendinger i Brasil i 6 år (1995-2000). Bjarte Vikingstad,
som er fra Torvastad, sitter nå i misjonskomitéen i Norges KFUK-KFUM. Han ble bedt om å være med
på en evaluering av det prosjektet bl.a. Torvastad menighet har vært med på å støtte. Han sier føl-
gende om situasjonen i Samambaia:

Det var flott å komme tilbake til Samambaia og treffe
gamle og nye fjes i den menigheten vi har vært en del
av. Analice Alves og Aasmund Brekke, som arbeider der
nå, gjør en fantastisk flott jobb. De har knyttet mange
nye mennesker til kirka og tensing arbeidet der. I til-
legg driver de et utstrakt musikkarbeide rundt om i
andre lutherske menigheter og institusjoner i området.
Alt fra band-øvelser på hjemmet for gatebarn til litur-
gisk dans i menigheten i Ceilândia. De har også greid å
videreutvikle den kontakten vi fikk med brasiliansk
KFUM mens vi arbeidet der. Dette er veldig spennende

med hensyn til fortsettelsen av prosjektet. Analice og Aasmund takker sannsynligvis for seg innen et
par år, og satsingen fra sentralt hold i den brasiliansk lutherske kirken er ikke alt for stor. Det er der-
for gledelig at det kanskje kan knyttes nye allianser, og at det viktige arbeidet i Samambaia kanskje
kan fortsette med midler fra brasiliansk KFUM og norsk misjon.

Vi traff de fleste av de brasilianske ungdommene som var på Torvastad og Utsira i 1999. Flesteparten
var godt i gang med jobb og studier og hadde et heseblesende liv. De ba oss hilse og takke for mulig-
heten de fikk til å besøke Norge.



I mitt siste år i lærerutdannelsen ved NLA (Norsk
Lærerakademi) i Bergen, har jeg vært så heldig å få mulig-
heten til å ha praksis i utlandet. Skolen har en rekke prak-
sisplasser ved norske og lokale skoler i utlandet. Nepal,
Mali, Sør-Afrika, Peru og Bolivia er bare noen av de lan-
dene studenter fra mitt kull har vært i. Jeg fikk sammen
med to andre praksisplass ved en skole for tidligere prosti-
tuerte og barna deres i
Olongapo på Filippinene.
Olongapo er en by som ligger
en tre timers kjøretur nordvest
for Manila. Tar en bussen tar
det gjerne 6 timer… Jeg skal
ikke gå nærmere inn på kollek-
tivtrafikken, men den er ikke
like pålitelig og presis som
Torvastad Ring.

Olongapo var siden 1945 et
hovedsete for en amerikansk
militærbase, ”Subic Bay”, denne
ble lagt ned i 1991. Mangelen
på ”underholdning” for de
amerikanske soldatene var i dis-
se årene stor, noe som førte til
en enorm økning i antall vold-
tekter i byen. Dette var bak-
grunnen for den enorme
ekspansjonen av såkalte go-og
barer og andre diskoteker som
tilbød seksuelle tjenester mot
betaling. Uoffisielle kilder sier
at der på et tidspunkt var 50 000
prostituerte i Olongapo. Det
totale innbyggertallet var da
400 000. Alle disse jentene var selvfølgelig ikke fra
Olongapo, men også jenter fra landsbygda som ble lovd
”gode” jobber i byen ble rekruttert til byen. 

Tallene har heldigvis minket betraktelig etter at mili-
tærbasen ble lagt ned, men en del barer er der fortsatt, og
prostitusjonen var fortsatt synlig i bybildet. Det er nok
flere filippinere som benytter seg av tilbudet nå enn før,
men mest synlig for oss ble det med de middelaldrende,
vestlige mennene som leide på de filippinske ”småjen-
tene”. Nå skal en ikke utelukke helt at det kan være et
”normalt” forhold i noen av tilfellene, men en vet at
Filippinene sammen med Thailand og Sør-Korea er typiske
reisemål for sexturister. 

Vi bodde og jobbet som nevnt på et senter for tidligere
prostituerte. Senteret blir drevet med støtte fra Ungdom i
Oppdrag i Norge. På det tidspunktet vi var der var der 9
jenter og 12  barn på senteret. Av disse barna var seks av
dem mulatter, og ingen av de tolv hadde kontakt med sine
fedre. For å illustrere disse barnas mangel og savn etter
fedre, kan jeg fortelle en episode jeg opplevde da jeg var i
parken med førskolen. Her var lille Joshua på fem år ute å
lekte. Plutselig kommer han løpende til meg for å vise meg
noe. Han følger meg til en stein som ser ut til å være en
gravstein. Joshua forteller da at han trodde han hadde
funnet graven til faren, for han trodde at han kanskje var
død i en flyulykke; han var nok pilot, faren hans. Gutten

går og plukker blomster som han legger ned ved ”farens
grav”. 

De ni jentene hadde alle forferdelige historier, og felles
for de alle var at de ikke hadde fått føle kjærlighet i barn-
dommen,  og at denne evige søken for å finne noen som
kunne være glad i dem var stort sett en av grunnene til at
de hadde havnet i prostitusjon. Et eksempel på dette kan

være Mary Jane (24) som aldri
har visst hvem foreldrene var.
Hun vokste opp på et barne-
hjem i Manila, og som de fleste
sikkert vet så er ikke standarden
på disse noe å skryte av. Hun
rømte derfor første gang da
hun var fem år, denne gangen
for å finne foreldrene. Dette
lyktes selvfølgelig ikke og hun
ble heller utsatt for sin første
voldtekt. Mary Jane returnerte
derfor til barnehjemmet og her
ble hun til hun var 15 år, da hun
rømte igjen. Hun kom i kontakt
med en mann som lovde henne
jobb som hushjelp, men hun ble
lurt. Denne ”hyggelige” man-
nen skulle vise seg å være hallik,
og voldtok henne før han tvang
henne ut på gata. Hun levde
kort fortalt som prostituert i 8
år på ulike barer og på gata. En
stund var hun så desperat at
hun solgte seg for  ca 40 kr på
gata. Hun  hadde i løpet av disse
årene mange aborter og noen

av dem mislyktes, så hun fødte to barn som begge er på
barnehjem. For et år siden kom hun i kontakt med noen
fra senteret som var på ”barbesøk” (oppsøkende virksom-
het med jentene fra senteret), og reiste med dem til
Olongapo der hun ble kristen. I dag leter hun etter sine to
barn som er på barnehjem et sted i Manila, men hun har
ennå ikke funnet dem. 

Jeg skal ikke komme nærmere inn på  flere av disse jen-
tenes historier, men det sier seg selv at de har levd tøffe liv,
samtlige med rus som en sentral del av sin overlevelesme-
kanisme i et desperat forsøk på å distansere seg fra den
tøffe virkeligheten. Få av jentene hadde kontakt med sine
foreldre, da det var en skam for familien at datteren deres
hadde vært prostituert. 

Som dere sikkert forstår så var det en stor opplevelse å
ha praksis på dette senteret, og det å bo sammen med dis-
se jentene og barna deres gjorde at vi ble godt kjent med
dem. Vårt opphold på Filippinene ble naturligvis farget av
samværet med disse jentene, og vi ble derfor svært obser-
vante på sexturismen når vi reiste på ferie etterpå. Dette
satte derfor en demper på gleden over å være i dette fan-
tastiske landet, for det er virkelig et vakkert land og filippi-
nerne er et fantastisk folkeslag – alltid smilende og over-
veldende gjestfrie!

Synnøve Kolnes

LÆRERPRAKSIS PÅ FILIPPINENE



Hvor er paradis?

Og etterpå var det bare godlåt å høre. Hvem skulle
tro det tidligere i vår? ”Blue Hawaii” ble til på
”rekordtid”,  eller i alle fall på kort tid. Good News’
eget produkt, som viser hvilke kreative krefter som
slippes løs på Ungdomshuset hver uke det meste av
året. Og at talentene er mange, både sangere og
musikere, er noe vi alltid har vært klar over. Det som
imponerte mest i ”Blue Hawaii” var danserne.
Koreografi og kostymer, musikkvalg og presisjon var
alene verd både turen og inngangsbilletten den fine
maikvelden. 
Paradis og alles søken etter det, var tema i forestil-
lingen. Det eksotiske, med andre ord det utenland-
ske, fra fremmede, gjerne fra tropiske strøk, viste
igjen i kulisser, effekter, kostymer og farger.
Lettkledde travle turister, fjollete … ja, alle kategori-
er ble egentlig tatt på kornet. 
Svært fortjent trampeklapp og blomster, og ikke
minst en honnør til lydfolket som for tiden mikser
seg fram til et fyldig og kraftig lydbilde uten å gi det
for stort volum. Selv tunghørte rockeungdommer i
alle aldre hørte alt.
Så mange slags paradis; Hvor lenge var Adam i para-
dis? uttrykker kortvarig lykke. Det tapte paradis, en
tapt lykketilstand, og de saliges oppholdssted etter
døden, ønsker man gjerne at skal ha noen særlig
behagelige, skjønne filialer her på jorden. Den gamle
barneleken som består i å hoppe i opptegnede ruter
på bakken har navnet hoppe paradis. Jeg vet en dei-

lig have hvor roser står i flor, barndommens sang om
hagen, paradis.
”Blue Hawaii”, en paradisisk revy av og med de som
for litt siden var barn. Godt jobba!

Vi ”sakser” fra gamle Good News’ere, Manna-
koret.com :  ”Good news leverte lørdag 10. mai en
sinnssykt bra revy i ekte GN ånd. Vi satt alle og hum-
ret av ungdommenes vittigheter. Temaet var
"syden", og de "tok oss på kornet";) Vi takker for
artig forestilling og gleder oss til neste prosjekt.”

Roald

Hvor er mitt paradis? Good News har lett etter sitt på de sju hav og i alle verdenshjørner.
Resultatet ble presentert i Tysværtunet lørdag 10. mai, to forestillinger, for gammel og
ung. 

Temaet var "syden," og de "tok oss på kornet,
mener Mannakoret.com. Foto: Mannakoret

KUNSTLOTTERI
Spennende kunstlotteri har pågått i Torvastad de siste ukene. Sluttsalg blir på lørdag, 14. juni, og trekningen
på Sommermarkedet utløser spenningen for de som håper  å vinne et flott kunstverk. Torvastad KFUK-M har
i år vært så heldig å få i gave et gammelt 1800-talls oljemaleri ”Sæterlandskab”, på den betingelse av at det
skulle loddes ut. Joh. Dahl er signaturen på dette bildet, som i sin tid ble kjøpt for å være malt av sønn av den
store norske IC Dahl. Om det virkelig er utført av denne europeisk størrelsen innen landskaps- og dyre-male-
rier er vanskelig å si med sikkerhet. En fantastisk gevinst er kunstverket uansett!
Den heldige vinner av dette flotte samlerobjektet blir likevel ikke eneste vinner av verdifull kunst. Tre store
trykk av kjente grafikere, én er Per Kleiva, ble også forært Ungdomslaget. Derfor kunstlotteri i år. 
Tre premier utenom, både nyttige og behagelige, bør gi sju fornøyde vinnere. 
Torvastad KFUK-M håper på et riktig godt loddsalg og viktige inntekter til glede for loddselgerne; store og
små brukere av Ungdomshuset.
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Ut på tur – aldri sur
"Nei nå e d jammen meg på tiå å komma seg ut i
Guds frie natur" satt vi å tenkte i hver vår nedsunk-
ne sofa. Så me traff hverandre en lørdag ettermid-
dag å skribla ned noen turforslag.
Siden vi er småbarnsfamilier selv, vet vi at det kan
være travelt å komme seg ut, og motivasjonen til
små og store unger er ikke alltid på topp. Derfor er
turene lagt til plasser det går an å ta med vogn og
sykler. Turene varierer i lengde og mål og vi tar i
bruk bil, båt og selvfølgelig føtter. Turene starter
etter kirke/søndagsskoletid, som oftest fra
Ungdomshuset, og Astrid Birgitte og Anne Siri prø-
ver å delta på de fleste turene. Det er laget et "tur-

kort" for barna, der flinke turgåere med mange stempel i
kortet vil få en premie på Høsttakkefesten. På turer der det er
mulig å grille er dette nevnt på turlisten. Ellers har vi alltid
noe godt med i sekken som vi kan nyte når målet for turen er
nådd. Utenom å kose oss med god mat, håper vi at disse søn-
dagene kan være en anledning til å bli kjent med nye folk.
Og terskelen for å bli med er ikke høy. Så finn fram de kvite
gummistøvlane fra kjellaren og bli med på tur – "d finns ikkje
dårligt ver  - bare dårlige kler!!!!" 

TURPROGRAM

08.06. Norheimsskogen. Start fra park.pl. ved Norheim skole kl. 13.00
15.06. Borgøy. Avreise fra Ungdomshuset kl. 12.30. Vi spiser på Borgøy sjøhus. *
22.06. Aksnesstranden. Start fra Ungdomshuset kl. 13.00. Mulighet for grilling og bading.
29.06. Åkrasanden. Start fra Ungdomshuset kl. 13.00. Mulighet for grilling og bading.
17.08. Vargarvika, Tveiteskogen, Nedstrand. Start fra Ungdomshuset kl. 13.00. 

Mulighet for grilling og bading.
24.08. Røvær. Avreise fra Hurtigbåtterminalen kl. 12.30. 

Komlemiddag på Røvær Sjøhus. Retur kl. 14.30 eller kl. 18.00 *
31.08. Visnes. Vi møtes på lekeplassen kl. 13.00. Ta med grillmat.
07.09. Vikinggården, Bukkøy. Start fra park.pl. ved Avaldsnes kirke kl. 13.00.
14.09. Ryvarden fyr, Sveio. Start fra Ungdomshuset kl. 13.00. Mulighet for grilling.
21.09. Lindøy, Karmøy. Turen starter fra Ungdomshuset kl. 13.00. Mulighet for grilling.
28.09. Skudesnes (Barnaskolen). Start fra Ungdomshuset kl. 13.00.
05.10. Fredtun. Start fra Ungdomshuset kl. 13.00. Mulighet for ballspill.
12.10. Tysværvåg (Idrettsanlegget). Turen starter fra Ungdomshuset kl. 13.00
19.10. Lavvoen på Håland. Vi møtes kl. 13.00. Ta med mat til felles koldtbord. Lekestund for de små.

* Påmelding (ikke bindende) for turene til Borgøy og Røvær (må vite ca. hvor mange vi blir).

Spørsmål? Ring Astrid Birgitte (tlf. 93 48 01 26) eller Anne Siri (tlf. 99 02 58 38)



KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira 11

Ja, om Torvastadbygda akkurat nå kom som "GULE NETTSIDER", internettsider, så hadde det vært bra. Slike sider kan
forsøksvis lages på grunnlag av to søk hver for seg med alt det som søkemotoren  * www.google.com kan gi oss. De
enkelte ordene Torvastad og Torvestad gav en rekke interessante treff, blant totalt over 3.500. Det kanskje nyeste på net-
tet er  www.mannakoret.com , se bildet. I en viss tematisk ordnet rekkefølge nedenfor er listet opp rundt tretti såkalte
adresser, noen vi kjenner fra før, men ellers hentet blant de 2 ganger 120 første treffene på google. Små forklaringer står
gjerne foran noen likhetstegnet =. Enkelte adresser er logiske og sier noe om innholdet, andre ser litt mer kryptiske ut.
Om du bare skriver alle tegnene i riktig rekkefølge, skulle det gå greit å komme i kontakt med den nære omverden. En
elektronisk kopi av denne "gule siden" finner du kanskje også etter hvert:  Kyrkjebladet = www.karmoykirken.no/pdf/tor-
vastad/ 
Viss du synes noe mangler, gi beskjed til redaktøren. Lykke til! 

* Welcome to the future website of (=) www.torvastad.net , som planlegges utfra tanken om at "Nye og ukjente" men-
nesker har liten mulighet til å skaffe seg oversikt over hvilke tilbud bygda har å by på og hva som er positivt med å eta-
blere seg  nettopp på dette stedet (godt oppvekst- og nærmiljø).
Om du skal ta nettbuss vest, så finner du den lett. Men stoppested Torvestad er på Løten i Hedmark! 
Vær nøye med skrivemåten. Datamaskiner kan ikke tenke fornuftig.
* Rutetider for Torvastad Ring http://www.reiseinfo.no/nettbuss/ruter/t/11-814.htm 
* nyttige lenker = www.karmoynett.no/linkmappen/direkte_linker.htm 
* Torvastad IL O-gruppa = http://home.online.no/~anfinnip/ 
* Torvastad Kulturhus = http://home.online.no/~t-kultur/ 
* Torvastad kulturhus = www.nahf.no/torvastad.html 
*Torvastad IL - Fotball = www.torvastad.no = www.n3sport.no/Organisation.asp?id=55630 
* Klubb2000 = http://home.no.net/klubb2k/  (Merk! uten www) 
* Aktivitetene i Torvastad kirke = www.karmoykirken.no/torvastad/hovedtxt.htm 
* Slektsgranskning = www.rogalandslag.org/Nord-Rogaland/karmoy.htm 
* http://ro.disnorge.no/kommune/karmoy.htm 
* herred i Rogaland TORVESTAD = www.hinsides.no/slekt/garder/11torvestad.htm 
*  Knut Torvestad's hjemmeside = www.mamut.com/homepages/Norway/3/16/spillemann/ 
* Haugesund og Karmøy Trekkspillklubb = www.geocities.com/trekkspillklubben/page7.html 
* Skoler, Håland mest innhold, bl.a. Lokalhistorie 
= www.skole.karmoy.kommune.no/whauge/ 
= www.skole.karmoy.kommune.no/whaland/ 
= http://www.skole.karmoy.kommune.no/wboe/ 
* Torvastad er ei bygd som ligger lengst nord på Karmøy = http://home.no.net/kolnessk/karmoy/torve.htm 
* Båtene som skapte havnemiljø  = www.karmoybladet.no/arkiv/arkiv01.html 
* Fridtjof Øvrebø = www.skole.karmoy.kommune.no/olavskirken/fridtjof_ovrebo.htm 
* Farlig fabrikkruin = home.c2i.net/ehustved/ht990413.htm 
* Alkana av Torvastad = www.fiskeri.no/Fotoalbumapril.htm 
* KarmøyNett's linksamlinginger = www.karmoynett.no/ 
* FLUEREKORDER - SALTVANN Bergnebb 0,078 kg Thor E. Håkonsen, Torvastad Karmøy 17.08.2002 = www.villmarksin-
fo.no/Fiske/rekorder/sportsfiskerekorder.htm 

Og om du søker mer info og opplysning: http://www.karmoy.folkebibliotek.no på Bø. folkebibliotekfilialen.
Mange fine sider, mange lettleste og oversiktlige. Og de inneholder lenker som kan gjøre det lett og interessant å surfe
videre på nettbølgen.
Ja, dette var Torvastad. Skal vi prøve Feøy og Utsira også? Eller vil du google selv?

Roald Østensjø

BYGDA COM NET NO 

Ti glade unge menn i Mannakoret, her ved 9 av
dem. Basser og tenorer som 17.mai lot høre fra seg
ved morgenprosesjonen, deretter på sykehjemmet

på Norheim og bygdafesten på Ungdomshuset.
http://www.mannakoret.com

foto: Steinar Christiansen.



Smånytt
FOKUS PÅ GUDSTJENESTEN
Menighetsrådet har denne perio-
den tre satsingsområder:
Gudstjenesten,  fellesskapet i
menigheten og diakoni. Det er
satt ned en gudstjenestegruppe
på 4 personer (Iris Christiansen,
Anita Haaland, Geir Erik
Storesund og Tore Woll) som skal
komme med innspill om gudstje-
nesten generelt og ha ansvar for
noen enkelte gudstjenester i
semesteret. Gruppen skal ha møte
med prester og kantor/ organist
og MR-leder en gang hvert halvår,
for å evaluere og gi respons på de
gudstjenester som har vært. 
Gruppen formidler hva som opple-
ves bra, hva som savnes og fore-
slår endringer. Tema for evalue-
ring bygger på bl.a. gudstjenes-
tens innhold, lengde, bruk av kir-
kerommet, deltakelse av frivillige
og salmevalg. Samtalen i gruppen
forutsetter åpenhet og trygghet.
Dersom andre har innspill vedr.
gudstjenesten, kan medlemmene i
gruppen kontaktes.

FOKUS PÅ FELLESSKAPET
Menighetsrådet ønsker å styrke
det åndelige og sosiale fellesska-
pet i menigheten og mellom

menighet og nærmiljø ved å
1: legge til rette for videreutvik-
ling av eksisterende, og utvikle
nye møteplasser/ smågrupper hvor
åndelige og/eller det sosiale felles-
skapet vektlegges.
2: se på hvilke måte menigheten
kan være støttende for eksiste-
rende, og utvikle nye, grupper
startet ut fra særlige omsorgsbe-
hov.
3: skape tilhørighet til kirken i
lokalmiljøet ved å synliggjøre
menigheten og hva den står for,
enda bedre.
Det er oppnevnt et utvalg på tre
personer (Leif Egil Holstad,  Marit
Areklett og Roar Bjørntvedt) som
skal fremme konkrete forslag for
menighetsrådet på hvordan en
skal klare dette.
Satsingsområdene evalueres i MR
årlig i desember måned.
Gruppen vil komme med en del
forslag til høsten, men vil invitere
alle interesserte til å komme med
innspill og forslag. Ta gjerne kon-
takt!

FOKUS PÅ DIAKONI
Diakoni er på mange måter "kris-
tendom i praksis" – der en helt
konkret griper inn og gir hjelp til

mennesker som trenger det. På
Torvastad har vi ingen diakon,
men har søkt opplysningsvesenets
fond om støtte til en prosjektstil-
ling som ungdomsdiakon, og fått
avslag på denne. Menighetsrådet
vil til høsten se på andre mulighe-
ter for å styrke denne viktige
delen av menighetsarbeidet.

KIRKESKYSS
Vi har i alle år kjørt rundt med to
biler før hver gudstjeneste for å
plukke opp folk som trenger skyss
til gudstjenestene søndag formid-
dag. Færre og færre har benyttet
dette tilbudet. Menighetsrådet
har nå vedtatt at det kun skal
være én bil som kjører kirkeskyss,
den begynner i Viken kl. 10.35, og
kjører Storasundsveien langs
Karmsundet, tar Markaveien og
bort til kirken. Har du synspunkter
på dette, ring oss 52 84 53 80 og gi
melding. 

TORVASTADBUER 
I KRETSSTYRE
Karmsund-Sunnhordland søn-
dagssskulekrins valgte på sitt kret-
sårsmøte på Solgry 28-29.mars inn
Martha E. Breistig Woll og Svein
Erik Haugen som kretsstyremed-

lemmer.  Vi ønsker
dem lykke til i et viktig
arbeid.  

NY GRAVFERDSLI-
TURGI
Menighetsmøtet på
Torvastad vedtok 27.
april enstemmig å inn-
føre den nye gravferd-
sliturgien som ble
omtalt i sist nummer
av Kyrkjebladet.  Den
tas i bruk 1.september.  

FERIEVIKARER
Følgende vil være vikarer for de ansatte i ferien:

Fung. sokneprest 17.06-21.07 Arnfred Lunde
Organist 23.06-06.06 + 14.07-03.08. Jon B. Helland
Kirketjener: 14.07-10.08 Gudmund Storesund
Kirkegårdsarbeidere: 10.06-13.06 Ingrid Ebne

19.05-20.06 Kristin Breivik
16.06-27.06 Øyvind Andreassen
16.06-04.07 + 14.07-01.08 Jon Bendik Storesund
23.06-18.07 Gry Valand Pedersen
30.06-08.08 Arne Kristian Kalleberg
07.07-01.08 Bård Valand Pedersen
14.07-08.08 Gudmund Storesund
21.07-15.08 Lene Østrem
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
TORVASTAD:
06.04. Even Hernar Bergkvist
20.04. Mathilde Skare Fiskaaen
11.05. Vibecke Håstø
01.06. Roar Johan Vangen Sørensen

Astrid Kvinnesland
Christoffer Førland
Aasa Vikingstad

DØDE:
TORVASTAD:
02.03. Anna Nilsen f. 1903
06.04. Sverre Voie Haugli f. 1932
22.04. Peder Ådnesen f. 1924
26.04. Solveig Johannesen f. 1942
30.04. Anfinn Severin Vikse f. 1922
05.05. Gudrun Marie Garvik f. 1911
16.05. Margot Irene Sjøen f. 1940

VIGDE:
TORVASTAD:
05.04. Morten Runge og 

Monica Larsen (Spania)
Juan Antonio Lopez Uttien og 
Kristin Bøe

12.04. Trond Storesund og Hanne Nagell
31.05. Inge Jacob Ekornsæter og 

Hege Elisabeth Sjursen
Tor Inge Garvik og Marit Ramstad 
(Kolvereid kirke, Nord Trøndelag)

GAVER:
TORVASTAD:
23.03.Kirkens SOS 4.488,00
30.03.Torvastad KFUK/M 3.327,00
02.04.Det norske Misjonsselskap 1.410,00
06.04.Søndagsskolene i Torvastad 4.845,50
13.04.Kirkens Nødhjelp 3.523,00
17.04.Menighetsarbeidet 1.955,50
20.04.Ungdomsmisjonen 5.310,00
22.04.Menighetsarbeidet 2.967,50
27.04.Menighetsarbeidet 2.750,50
04.05.Torvastad KFUK/M 10.882,50
11.05.Normisjon, region Rogaland 3.105,50
17.05.Det norske Misjonsselskap
18.05.Stif. Kirk.Ress.s. for mish.kvinner

FEØY BEDEHUS
20.04.Ungdomsmisjonen 797,00

UTSIRA 
30.03.Det norske Misjonsselskap 1.089,00
13.04.Kirkens Nødhjelp 853,00
11.05.Konfirmantarbeidet 1.713,00
17.05.Redd Barna 1.339,00

OM NEW YORK - 
FRA TORVASTAD
Torvastadbuen Halfdan W. Freihow har nylig oversatt
Don DeLillos bok "Cosmopolis".  Boka som er gitt ut på
Gyldendal, handler om dot.com-krøsusen Eric Packers
vei mot undergangen.  Bare bokens beskrivelse av folk
som haster forbi på gata som "en skur av flyktig væren"
er  vel et godt argument for å bo i en fredelig vestlands-
bygd?

FASTEAKSJONEN
Årets konfirmanter, diakoniutvalget og andre frivillige
gjorde en kjempeinnsats på årets fasteaksjon.  Det kom
inn hele 34400,50 til Kirkens Nødhjelp.  Dette er det
beste resultatet på syv år.  Vi takker for innsatsen.  

NYE I DIAKONIUTVALGET
Ingeborg Wennersberg og Magnar Hausken begge
svart ja til å være med i diakoniutvalget i Torvastad fra
høsten.  Vi takker samtidig Herborg Tveit Lunde og
Gunnar Morten Areklett som nå går ut.  

HAUGE BEDEHUS
Vi har fått en mail fra Gunvor Hausken som forteller litt
nytt fra Hauge bedehus. 
Torsdag 27. mars var det basar til inntekt for bedehu-
set. Huset var fullsatt og vi fikk en fin basar-kveld.
Musikkoret sang og Knut Christiansen holdt en fin
andakt der han også fikk barna aktivt med seg.
Resultatet på basaren ble kr. 15.944,-. En hjertelig takk
til alle som støttet opp om basaren.
Vi vil også takke for en anonym gave på kr. 1.000,- som
vi mottok i posten.
Pengene kommer vel med i forbindelse med arbeidet
som skal utføres på bedehuset 
- vinduer og kledning skal skiftes og huset males.
Bedehuset har i år 100 års jubileum og dette vil bli mar-
kert til høsten.

STOR GAVE TIL 
UTSIRA BEDEHUS
Utsira bedehus har nylig
mottatt en stor gave fra
en enkeltperson på øya.
Det er pensjonert fisker
Sigvald Emil Hansen som
har gitt hele kr.500 000,-
til bedehuset.  Han syntes
det var for galt av den tra-
disjonsrike juletrefesten i fjor måtte avlyses pga.at ved-
ovnen ikke fungerte.  Utsira menighetsråd ved formann
Arnstein Eek takker for den storslåtte gaven som vil sik-
re vedlikehold og drift av bedehuset i mange år frem-
over.  
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Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

Vedlikehold på kirkegårder  
Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

OASEN - KOPERVIK-

Bø Vest, postboks 130 - 4299
Avaldsnes

TORVASTAD
Åpningstider: Hverdag 08.00-21.00

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

POSTFILIAL

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim Trappeverksted
A.s.

Salhusvn. 333 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Sildakongen
Produksjon as

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

Mob 932 12 321

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Tlf 52 84 86 86 - fax 52 84 86 96

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

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

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K
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TORVASTAD:
08.06. 1.pinsedag:
Høytidsgudstjeneste kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde.
Dåp. Nattverd. Offer til
Ungdomsmisjonen. -
Kirkeskyss.

15.06. Treenighets-
søndag: Høymesse kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Dåp. Offer
til Kirkens Sosialtjeneste. –
Kirkeskyss.

20.06. Skoleguds-
tjeneste kl. 08.30.
29.06. 3. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Nattverd. 
Offer til Norsk
Søndagsskoleforbund. –
Kirkeskyss.

06.07. 4. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer til
Menighetenes fellestjenes-
te. – Kirkeskyss.

20.07. 6. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd. Offer til
Misjonshøgskolen i
Stavanger. – Kirkeskyss.

27.07. 7. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer til menighetsarbei-
det. – Kirkeskyss.

03.08. 8. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til Den nor-
ske Tibetmisjon. –
Kirkeskyss.

10.08. 9. s.e. pinse:

Søndagens
tekster

Pinsedag: 
Joh 14, 23-29; 1 Mos
11, 1-9; Apg 2, 1-11
2. pinsedag:
Joh 3, 16-21; Jes 44,
2-6; Apg 10, 42- 48a
Treenighetssøndag 
Joh 3, 1-15; 5 Mos 6,
4-7; Rom 11, 33-36
2. s.e. pinse: 
Luk 16, 19-31; 5 Mos
15, 7-8.10-11; 1 Joh
3, 13-18
3. s.e. pinse: 
Luk 14, 16-24; Jes 25,
6-7; Åp 19, 5-9
4. s.e. pinse: 
Luk 15, 1-10; Mi 7,
18-19; Ef 2, 1-10
5. s.e. pinse: 
Rom 14, 7-13; 1 Mos
4, 8-15; Matt 7, 1-5
6. s.e. pinse:
Luk 5, 1-11; 1 Mos
12, 1-4a; 1 Tim 1, 12-
17
Sankthans: 
Joh 10, 40-42; Mal 4,
5-6; Apg 19, 1-6
7. s.e. pinse: 
Matt 5, 20-24; (25-
26); 5 Mos 30, 11-16;
Fil 3, 3b-11
Olavsdagen: 
Luk 22, 24-27; Sal 33,
12-22; Ef 2, 11-14
8. s.e. pinse: 
Mark 8, 1-9; Sal 147,
1-11; 2 Kor 9, 8-12
9. s.e. pinse: 
Apg 20, 24-32; Mi 3,
5-7; Matt 7, 15-20
10. s.e. pinse: 
Matt 25, 14-30;
Ordsp. 2, 1-6; 1 Kor
3, 10-17
11. s.e. pinse: 
Luk 19, 41-48; Jer 18,
1-10; Rom 9, 1-5 og
10, 1-4
12. s.e. pinse: 
Luk 18, 9-14; Jes 2,
12-17; Rom 3, 21-26
13. s.e. pinse: 
Jes 29, 17-19; 2 Kor 3,
4-6; Mark 7, 31-37

FEØY BEDEHUS:
10.08. 9. s.e. pinse:
Gudstjeneste kl. 16.00.
Sokneprest Geir Styve. Offer
til Kirkens Sosialtjeneste. –
Båt fra Kveitevika kl. 15.30.

HÅLAND BEDEHUS
09.06. kl. 11.00: Normisjon
15.06. kveld:
Misjonsselskapet

22.06.  kl. 11.00:
Indre Sjømannsmisjon

29.06. kveld: Normisjon

06.07. kveld ?

13.07. kl. 11.00?

20.07. kveld?

27.07. kveld?

03.08. kveld:
Misjonsselskapet

10.08. kveld:
Misjonssambandet

17.08. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon

24.08. kveld: Normisjon

31.08. kveld:
Misjonsselskapet

NB! Det er ikke satt 
opp møter i juli måned.
Organisasjonene kan 
velge selv. 
Se evt.annonse i avisen.

Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Dåp. Offer til Kirkens
Sosialtjeneste. – Kirkeskyss.

24.08. 11. s.e. pinse:
Friluftsgudstjeneste på
Idrettssenteret kl. 12.00.
Sokneprest Geir Styve.
Offer til menighetsarbei-
det.

31.08. 12. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde og repr. fra NMS.
Nattverd. Offer til NMS. –
Kirkeskyss.

07.09. 13. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Dåp.  Presentasjon av kon-
firmantene. Offer til
Torvastad KFUK/M. –
Kirkeskyss.

UTSIRA

15.06.
Treenighetssøndag:
Friluftsgudstjeneste kl.
12.30. Vikarprest.

13.07. 5. s.e. pinse:
Høymesse kl. 12.30.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd. Offer.

17.08. 10. s.e. pinse:
Høymesse kl. 12.30.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd

BEDE-
HUSENE
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Jensen satt i hotellets frokostsal og kelneren kom for å ta
opp bestillingen:

Jeg kan få ett egg som er så bløtt at det renner av
skjeen, ett egg som er så hardt og seigt som tygge-
gummi, stekt bacon som er kjølnet, svidd toast,
steinhardt smør, direkte fra fryseboksen, samt en
kanne tynn, lunken kaffe, takk!
Det var en litt komplisert bestilling dette, sa kelne-

ren, det kan bli litt vanskelig å få til akkurat nå.
Jaså, repliserte Jensen, men det var da vitterlig akku-

rat slik jeg fikk det igår!
Sverre Utne Reitan

Sverre lar stafetten  bli i familien, og utfordrer Jon Kåre Rykkje. 

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Store sommerstevner i distriktet
Det går mot sommer og ferietid, noe
som også betyr leirer og sommerstev-
ner i kristen-Norge.
I år kan vi glede oss over å få to store
sommerstevner til Haugalandet: 
Først Søndagsskolens sommerstevne
med generalforsamling på Åkra i tiden
25.–29. juni. 
Tema for samlingen er "Guds ord –
vårt lys", og møtene vil i hovedsak bli i
Åkra kirke.
8-13.juli 
er Haugesund
vertskap for
sommer-Oase
med tema
"Frihet"
Mange torva-
stadbuer har

vært sentrale i planleggingen av begge
storsamlingene, og mange 
vil få travle dager under samlingene.
Begge samlingene har en fin blanding av
fellessamlinger og egne samlinger for barn
og ungdom, så vi oppfordrer våre lesere til
enten å melde seg på, eller til å delta på
noen av møtene. Følg med i avisa for nær-
mere informasjon, eller ta kontakt med
menighetskontoret.


