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Vi holder oss til tradisjonen og lar årets konfirmanter få pryde forsiden av juni-nummeret 

av Kyrkjebladet. Vi håper konfirmantene på Torvastad og Utsira sitter igjen med 

mange gode minner fra både konfirmasjonsdagen og konfirmasjonsforberedelsene, 

og vi ønsker dem lykke til videre i livet!

I dette nummeret av Kyrkjebladet får vi noen glimt fra den flotte Brasil-turen noen fra 

menigheten var på i påsken. Vi markerer 150-års-jubileet til Haugesund sett fra Torvastad, 

vi får hilsen fra familien Håland, våre misjonærer i Hong Kong, og du kan lese om TT som 

skal arrangeres i Haugesund i slutten av måneden.

Vi ønsker våre lesere en riktig lang, god og varm sommer!!
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Gud har gode drømmer for ethvert menneske – Gud 
ønsker oss et godt liv.
Sammen på jorda med våre nærmeste og mennesker 
som bor i andre land.
Gud sendte Jesus for å gi oss hjelp til å leve et godt liv 
sammen med hverandre og sammen med Jesus.

Mottoet for TT:04 i Haugesund er Connected. Vi vil 
formidle Guds gode drømmer for menneskene – ved 
å la dem bli ”connected” – til mennesker, Gud og 
verden.

MENNESKE MØTER MENNESKE
Guds drøm er at livet på jorden skal være et godt liv. 
En god måte å skape et godt liv på er å møte men-
nesker ansikt til ansikt. Mennesker fra ulike deler av 
landet, mennesker fra ulike land og kulturer. 

KRISTUS MØTER OSS
Jesus er hos deg nå. Han var hos deg i går og han går 
sammen med deg i morgen. Jesus er på TT. Jeg tror på 
ham, jeg tror han er Guds sønn. Jeg er koblet til Jesus 
gjennom troen min.
Jesus er Guds kjærlighet til oss mennesker. På TT:04 
skal vi fortelle om hans liv på jorden, om hans drøm-
mer for oss mennesker som han viste med sitt liv, med 
det han gjorde og sa.

VI MØTER VERDEN
På mange måter kommer verden til oss på TT gjen-
nom våre internasjonale deltakere. Og vi skal gjøre 
noe for verden mens vi er på TT. 

På TT møtes ungdommer fra hele verden. Alle men-
nesker bærer med seg sine historier. Noen livshistorier 
er morsomme og gode. Andre lever i daglig strid der 
de bor og lever sine liv. 
I en tid med mye uroligheter ønsker vi å gi håp for 
framtiden, og tro på at hver enkelts innsats er med 
på å gjøre en forskjell!

Å lyse velsignelsen er å spre Guds gode drømmer ut 
til alle mennesker.

Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg 
nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred!
4. mos. 6, 24

Du er i Guds drømmer

En drøm gjemt i Guds hjerte, 
En drøm fylt av håp skjult i hans plan:
Min jord skal være god og mennesker skal bo
Som mine egne barn og høre mitt ord.
Hans drøm var kjærlighet, for Gud har kjent og vet
At lengselen mot fellesskap er stor.

Geir Hegerstrøm (fra TT i Trondheim 1984)

Margrethe Stensland
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Du er i Guds drømmer Hilsen fra Hong Kong
Vi sakser litt fra en lang og koselig mail som våre misjonærer i Hong Kong 
sendte til venner og kjente for et par uker siden:

KJÆRE VENNER!
Nå er det lenge siden dere 
har hørt fra oss. Vi må si at 
vi har det bra, men travelt. 
Det merkes at det både er 
nok av utfordringer i arbei-
det, samtidig med at barna 
har mer aktiviteter og lekser 
i forbindelse med skolen. Vi 
får ta en liten oppsummer-
ing av forskjellige hendelser 
i løpet av våren: 
Året begynte med at 
Kinaregionens utsendinger 
samlet seg i Thailand til 
konferanse. 
I Påsken ordnet det seg slik 
at Alise også kunne være 
med på en tur til Kina sam-
men med meg.  Anledningen var et 
besøk til Henan i forbindelse med 
at det var 100 år siden de første 
NLM-misjonærene startet arbeid. 
Vi besøkte en rekke menigheter i 
Nanyang-område hvor «våre» mis-
jonærer startet opp. Spesielt å 
besøke steder og  bygninger som 
fortsatt stod igjen fra misjonært-
ida. Eller så varmet alle de gode 
håndtrykkene fra kristne brødre og 
søstre. Det var stort! Påskedag var vi 
på gudstjeneste i Dengzhou sammen 
med 2-3000 andre. Det var skikkelig 
stevne-stemning. Bare halvparten av 
menigheten fikk plass i kirka! Da mis-
jonærene måtte reise rundt 1949-50 
var det kanskje 4-5000 døpte. Idag 
regner man med 300.000 bare innen-
for Tre Selv Kirken. I tillegg regner 
man med minst like mye uregistrerte 
kristne. 

26.-30. april var jeg på feltlederkurs 
i Oslo. Hvert andre-tredje år arrang-
erer NLM kurs for lederne for de for-
skjellige misjonsfeltene. Vi var 9 stk. 
samlet til ei intens, lærerik, oppmun-
trende og givende uke. Selv var jeg 
også en kort tur til Håland og feiret 
bl.a. mine tvillingsøskens 37 års dag. 
Kunne tenkt meg å være litt lengre 
for å være litt mer «offentlig», men 
jeg synes jeg hadde vært litt for mye 
borte i vår. Derfor ble de slik denne 
gangen.
  

Så noen ord om anledningen for 
bildet ovenfor - 17.mai-feiringen. 
Den gikk av stabelen søndag 16.mai 
på Tao Fung Shan Christian Centre. 
Det eies av Areopagos (Tidl. Nordisk 
Buddist Misjon), og har vært sted for 
de fleste nasjonaldagsfeiringen våre i 
Østen. Flokken av nordmenn skrump-
er inn, men vi var omtrent 60-70 stk. 
med stort og smått. Startet med gud-
stjeneste, så var det tog og tale for 
dagen. Dagens taler var vår Astrid, 
og hun fikk mange godord etterpå. 
Konferansier var Arne Hjeltnes som 
arbeider for eksportrådet for fisk sitt 
kontor her i HK. 
 
Dette var litt av hvert hva vi har 
vært opptatt av de siste månedene. 
Vi går inn i ei varm tid, men litt for-
skjellige utfordringer. Dette året ser 
vi ekstra fram til å ha ferie. Når vi 
skriver denne mailen, er det også for 
å minne dere om at vi trenger ekstra 
mange trofaste forbedere de neste 
månedene. 
Imorgen skal Alise og jeg en tur til 
Lok Wah barnehage og ha en liten 
andakt, og jeg vil minne om den 
gaven som er viktigere enn noen, 
nemlig Jesus - og han som i sin kjær-
lighet gav denne gavene. «For så har 
Gud elsket verden, at han gav sin 
sønn 

Beste hilsen
Alise & Per Gunvald Haaland
e-post: posthaaland@yahoo.no
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Etter mange måneders planlegging, var 22 deltakere klare for påsketur til Brasil, de fleste 

fra Avaldsnes og Torvastad. Reiseledere var Anne Netland og Ingmar Areklett.

Reisen startet i Rio de Janeiro og gikk via Ouro Preto til Brasilia-området. Få stoppesteder, 

men mangfoldige inntrykk. Hver dag var metta av sanseinntrykk: lukt og lyder, utsikt 

og innsyn, stemninger og følelser, begeistring og ettertanke. Hver dag hørte vi deltakere si: 

utrolig hva vi har fått med oss også denne dagen!

Møte med brasilianske venner

FRA RIO TIL HOVEDSTADEN BRASILIA
I Rio opplevde vi storslått utsikt fra 
Kristusstatuen og Sukkertoppen. 
Badestranda Copacabana ble inntatt, og 
et fargesprakende folklore-show avslut-
tet Rio-besøket. Disse to dagene lærte vi 
også noe viktig: Ting tar tid! Å stå i kø og 
vente på tur hører med til kulturen.
På bussturen til Ouro Preto opplevde vi 
den flotte naturen: fjell, daler og skog 
med mange ulike vekster. Den særprega 
middelalderbyen med det store stein-
markedet er en turistmagnet. Vi måtte 
dra videre etter et døgn, selv om vi gjerne 
kunne vært der flere dager.
Nattbuss til Brasilia var en behagelig 
reise før begivenhetsrike dager i Brasilia, 
Samambaia, Ceilandia, Cristalina og 
Planaltina. Bare noen glimt av de mange 
opplevelser kan tas med her. 

STOR GJESTFRIHET
I Brasilia åpnet ambassaderåden dørene 
til den norske ambassaden til omvisning 
og oriuentering. Dørene var også åpne 
da vi besøkte familier i Samambaia. Vi sitter igjen med 
mange inntrykk: de lever i fattige kår, men gjestfriheten 
og vennligheten er stor. I møte med menigheten var 
gjensynsgleden stor for noen av deltakerne, og nye 
bånd ble knyttet.
I Ceilandia besøkte vi daghjemmet Centro de Girassol, 
som tar imot over 500 barn. Det er bare de aller fat-
tigste som får plass. Barna får omsorg og stell, mat og 
undervisning. Alt er gratis. Det er egen avdeling for 
unge som er kommet på skråplanet. Senteret drives av 
menigheten i Brasilia, men mange ulike instanser bidra 
med gaver. En omvisning i senteret viste oss et daghjem 
drevet på høyt faglig nivå, ledet av mennesker med 
innsikt og hjertevarme.
Cristalina-dagen omfattet besøk i ny kirke, omvisn-
ing i byen og innkjøp av smykker og steiner i krystall-
butikkene. Dyktig omviser var Carina, som i 2000 var på 
TT i Norge. Da hun skjønte at vi kjente vertskapet Anne 
Kari, Einar og Evy, ble det nye klemmer og tusen hilsener 
til! Carinas foreldre driver en fazenda (kjempestor gard 
etter norske forhold) hvor vi fikk omvisning og smakte 

på mange frukter.
Hjertevarme møtte vi også hos en familie i Brasilia. De 
åpnet hus, terrasse og badebasseng og trakterte oss hele 
dagen!

FORKYNNELSE OG FELLESSKAP
De to siste dagene på turen var på mange måter 
høydepunkter. Langfredag så vi det store pasjonsspillet 
i Planaltina-dalen. Selv om det regnet stritt både før og 
under spillet, var det glemt da vi fulgte Jesus fra han ble 
ført for det høye råd til graven var tom. Brasilianerne 
liker effekter, og raketter lyste om kapp med Jesus idet 
han viste seg etter oppstandelsen. Siste del opplevde 
vi fra en overbygd VIP-plattform. Våre gode venner i 
Samambaia ordnet dette: venner fra Norge tar man 
godt imot!
Påskeaften var det CD-lansering for TenSingkoret i 
bispedømmet, ledet av våre utsendinger Aasmund og 
Analice. Flott program med historikk ble presentert pro-
fesjonelt. Vi hørte om starten av Samambaia Teten Sing 
for åtte år siden med Anne og Bjarte. Det var spesielt 
å oppleve på nært hold dette pionerarbeidet som vår 
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menighet og Torvastad KFUK-KFUM har fått være med 
å støtte. Påskedag feiret vi gudstjeneste sammen med 
menigheten i Brasilia. Vi deltok som kor - og fikk god 
respons!

Turen ble en sammenhengende god opplevelse, preget 
av åpenhet og godt fellesskap på tvers av språk- og 
kulturgrenser. Og ikke minst: et godt og humørfylt 
felleskap i tur-gruppa! 

Torvastad menighet har vært med på pionerarbeid i Brasil
I 25 år har Torvastad menighet vært knyttet til misjon-
sarbeidet i Brasil gjennom NMS og Ungdomsmisjonen 
i KFUK/KFUM. I 1979 ble Berit Espeset plassert som 
misjonær i den lutherske menighet i hovedstaden 
Brasilia. Hun startet et barne- og ungdomsarbeid i slum-
byen Ceilandia, utenfor hovedstaden. Etter noen år med 
vekst i arbeidet, ble Ceilandia egen menighet. Senere 
ble det også dannet menighet i slumbyen Samambaia, 
hvor Anne Netland og Bjarte Vikingstad begynte sin 
tjeneste i 1996. De startet det første TenSing-koret i 
Brasil og ble de første ledere i bispedømmets sang- og 
musikkdepartement. Fra 2001 har Aasmund Brekke fra 
Os og hans brasilianske kone Analice fulgt opp Anne og 
Bjartes arbeid.
Båndene som disse tjuefem årene er blitt knyttet mel-
lom dette misjonsarbeidet og vår menighet, har gitt 
mange utslag. Det har vært mange utvekslingsbesøk, 
bl.a. en gruppe unge fra Torvastad  og Avaldsnes for 
noen år siden. Brasilianske Ruth J. Willoch ble innviet 
som misjonær i Torvastad kirke. Hun hadde tidligere 
vært en av medarbeiderne i Brasilia og Ceilandia. Hauge 
skole har i flere år støttet daghjemmet i Ceilandia, og 
begge barneskolene i bygda har hatt flere besøk av 

misjonærene.
I 1995 ble det opprettet en 
samarbeidsavtale mellom 
Ungdomsmisjonen og Torvastad 
menighet. 
UM har vært 
økonomisk 
ansvarlig for våre 
misjonærer på NMS sine 
felt. Avtalen innebærer bl.a. 
forbønn og givertjeneste. 
I fjor ble denne avtalen 
forlenget. 
Familien Brekke skal bosette 
seg i Norge fra sommeren av. 
En ny innfødt prest er ansatt 
i Samambaia. Under vårt besøk 
mottok han, på vegne av 
sin menighet, gave fra 
Torvastad menighet: et bilde 
av Torvastad kirke og kopi av 
korset på Krosshaug. Dette er 
synlige tegn på at vi fremdeles 
er med i offer og bønn.   

Brasilianske rytmer i Torvastad kirke 4. juli
Søndag 4. juli blir det mye brasiliansk sang i Torvastad kirke. En gruppe unge fra Brasilia-området, som deltar på KFUK/
KFUM sitt TT i Haugesund, vil synge og formidle evangeliet. Anne Netland oversetter.
Deltakerne på menighetsturen sist påske fikk oppleve disse unge i sitt eget miljø i Ceilandia da koret deres presenterte en 
ny CD. Nå skal Torvastad menighet få oppleve deres sangglede og rytmesans.

Kjellaug Areklett
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Til høsten skal det være bispevisitas i Torvastad prestegjeld. 
Nærmere bestemt blir det i tidsrommet 20.-24 oktober 
at biskop Ernst Baasland skal besøke de to menighetene 
som sammen utgjør dette prestetjeldet, nemlig Utsira og 
Torvastad. Det er ti år siden forrige gang det var visitas i 
Torvastad. Den gang var det biskop Bjørn Bue som visiterte. 
Siden Ernst Baasland tiltrådte som biskop i 1998 har han 
flere ganger besøkt Torvastad. Men dette er første gangen 
han planlegger å gjennomføre en hel visitas i dette prest-
egjeldet.

Bispevisitas er en ordning som har lange tradisjoner i vår 
kirke. Gjennom visitas får biskopen en god anledning til å 
gjøre seg kjent med forholdene i menighetene. Videre er 
visitas en anledning for biskopen til å gi råd og veiledning, 
inspirasjon og oppmuntring til ansatte, tillitsvalgte og frivil-
lige medarbeidere. Visitas kan i mange tilfeller også vise seg 
å gi god mulighet for lokal brobygging mellom kirken og 
andre lag, organisasjoner eller institusjoner i lokalmiljøet.  

Som forberedelse til visitasen vil det bli sendt inn rap-
porter med opplysninger om virksomheten i menighetene, 
om påtakelige endringer som har funnet sted siden forrige 
visitas, om hvordan biskopens anbefalinger fra den gang har 
blitt fulgt opp osv. Videre vil visitasforberedelsen naturlig 
nok også omfatte arbeid med å fastsette programmet for 
visitasdagene. Her gjenstår fortsatt en del arbeid, men 
det som er klart er at biskopen i alle fall vil ha møter med 
menighetsrådene og de ansatte, han vil invitere til møte for 
alle lærerne i prestegjeldet, han vil møte skole-
elever, frivillige medarbeidere i menighetene 
osv. Og visitasen avsluttes søndag 24. oktober 
med gudstjeneste i Torvastad kirke kl. 11.00. 
Deretter holder biskopen sitt visitasforedrag, 
der han oppsummerer sine inntrykk og gir sine 
anbefalinger for veien videre.

Asbjørn Salthe, rådgiver/stiftskapellan

BISKOPEN KOMMER TIL TORVASTAD
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Haugesund – et sted i Torvastad
En stille forsommeraften, tvers over Karmsund fra Vikjo, får vi et gløtt av svunnen tid. Innenfor Garpaskjerå, 

til venstre i Krossen mellom Hasseløy og Risøy, skimtes noen gamle bygninger inne på Fastlands-Torvastad. 

Der bredte seg i sin tid en begynnende bybebyggelse langs stranden nedenfor Møllervegen ved Kronå i 

Haugesundet. Tiden var 1840-årene og gamle Skåre annekskirke under Torvastad Prestegjeld sto også som 

et godt seilingsmerke, litt lenger vest for nyekirken av 1858. I anledning Haugesunds 150-års-jubileum tar 

KB leseren med inn i Haugesunds forhistorie.

ER DU TORVASTADBU OG ALLTID HAR FØLT DEG 
HJEMME I BYEN, HAUGESUND, UTEN HELT Å VITE 
HVORFOR?
Jo. En gang var det slik at hvalen sprøytet og måken 
skrek fordi silden i bergstore mengder hver vinter 
stimet inn fjord og led. Da var det at haugesunderen 
ville være første mann. Men, privilegiene hørte byfolk 
til, og en tanke om by i landkommunen Torvastad ble 
født, til stor økonomisk bekymring for formenn og 
styret i det den gang så store Torvastad.
Ja, slik bredte lille Haugesund seg så trint mel-
lom ”Risøynå, Garpaskjernå, Hassel-/Bakarøynå, 
Svinholmen” og knausene på fastlandet innenfor. 
Og vesterute lå, til tider, rikt hav så nær, så nær. 

På sildabein e’ byen lagt, for naturens tilfeldighet 
ville at de årelange vandringer og gjentatte innsig av 
havets sølv skulle få noen kraftige toppår fra 1844 – 
1851. Gode år for den jevne fiskerbonde i Torvastad.
Smedesundet og Haugesundet har kun en ube-
tydelig historie å vise til før 1800-tallet. Heller ikke 
Kopervik nevnes i en dansk bok fra 1656 hvor 
blant annet Rogaland beskrives. I 1745-beskrivelsen 
listes opp havnene Kopervik (meget god havn), 
Høyevarde, Presthavn (vest av Torvastad kirke), Feøy, 
og Vibrandsøy. Røvær nevnes til slutt som nødhavn. 

Fra 1888-beskrivelsen (Statistisk sentralbyrå startet 
1876!) hentes følgende:  ”Ennå i 1830, da Kraft skrev 
sin Norges beskrivelse, var Haugesund ikke annet 
enn en ubetydelig uthavn med noen få familier 
og en del til sildesaltning innredede pakkhuse. Da 
der mot slutten av trettiårene ble tale om et byan-
legg i denne delen av amtet, var det heller ikke 
Haugesund, men Kopervik, hvorpå oppmerksom-
heten først var henvendt. En kongelig resolusjon ble 
i 1842 ikke bifalt av stortinget, fordi man var i tvil...” 

Tiden skulle få vise, og sildeinnsigets gradvise forfly-
tning de nevnte topp-vintrene , fra Skudenesområdet 
og nordover Sirahavet til Røvær og Sletta, ble 
avgjørende. Tilflytterne fra fjern og nær til det 
lille strandstedet i Torvastad fikk på mindre enn 
15 år oppleve en byutvikling i ”sorpa og sildarisp”. 
Sorpesund på folkemunne vinterstid, ble til byen 
Haugesund den 26. august 1854. Eget kommunes-
tyre, som hadde gått sin læretid blant de erfarne i 
Torvastad kommunestyre, skulle få lov til å utvikle 
demokratiet i den nye kommunen. Første hovedsak 
var å få til vegbygging østover, fra Sørhaugtunet, via 
Djupaskar til Ølen. Nå burde den omstridte vegen 
kunne få hovedvegstatus, så de kommunale midlene 
kunne gå til andre nødvendigheter. Nettopp denne 
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vegsaken ser ut til å  ha vært hovedankepunktet for 
Torvastad-formennene i årene rundt 1850 – en by 
med sine krav og forpliktelser ville bli for kostbar. 
Like stor var dermed lettelsen rundt Haugesund, som 
gleden var innenfor bygrensene, da for eksempel 
Koperviks-tilhengerne endelig måtte innse hvilken 
veg det bar. De tilreisende utenbys spekulantene 
som hver vår reiste av gårde med hovedparten av 

havets sølv, viste aldri igjen i Torvastads kommu-
neregnskap. Først når stedets egne kunne få de 
samme privilegier, kunne det bli økonomisk orden 
i det tiltagende kaos. Forretningsmessig skulle det 
nå virkelig handle om å sette tæring etter næring. 
De første generasjonene bygget byen, uten sløseri. 

Roald Østensjø

NOEN TURER I KARTET
Torvastad rundt, forsommeren 
1854.
Med båt fra Vikjå, forbi 
Vibrandsøy (1965), rundt Røvær 
(Skåre 1881), Ramsholmane, 
Straumen, Viksefjorden, i land 
på Kalland, Vigdarvannet, 
Halseid, Stakkestadvannet, 
Byheiene, Toskatjønn, Ørpetveit, 
Vassbrekke, Spanne, Norheim, 
Mokseim, i båt til Bø fra grensen 
i sør mot Avaldsnes (skiftet 
nord for bekken i den smale 
Vormedalen, ut og nord for 
Bukkøy til skiftet mot Utvik i 
Bøvågen), over markene og 
vest, over Haugavågen, så tvers 
over Landanes, i båt igjen sør av 
Bustøy og til havs rundt Utsira 
(1924), Urter, Føynå, Bjørkevær 
og inn til Vikjå igjen.

Haugesund rundt, med tanke på 
sensommeren 1854:
Først en båttur, forbi Vibrandsøy og rundt 
Hasseløy og Svinholmen. I land ved Asalvik, opp 
Kyvikdalen, sør til en haug ved Haraldsgatas nor-
dende, østover til Oddagatas knekk i vest, beint 
sørover langt vest av Karmsundsgata, til sørsiden 
av Bjørgvinsgata, litt vest av Lillesund skole. Så til 
sjøen nedenfor Haraldsgatas sørende, i båt rundt 
Risøyholmen og Garpeskjærene.

Byutvidelsen i 1910 forsynte Haugesund med 
avskjær fra Skåre: fra nordvest av Killingøy til 
haugen sørvest av Skeisvannet ved Haraldsvang, 
så rett linje sør til rundkjøringen ved Haugaland 
Kraft og midt ut i Karmsundet vest av  Gloppegata. 

1924 var året da Utsira ble egen kommune. 1958, 
Skåre helt slukt av Haugesund, så byen fikk grense 
mot Sveio, Tysvær, Avaldsnes og Torvastad. 1965, 
da Torvastad og Avaldsnes opphørte og Karmøy 
kommune oppsto, forsvant Vibrandsøy til byen.

Aner vi et mønster for byutvidelse – Haugesund 
vokser etter hvert jubileum? Før 2010 vestover 
– ring sluttet, med eller uten bompenger?

Og Harald Hårfagre, han ligger i Torvastadjord, 
om man krangler aldri så mye om det er i 
Haraldshaugen på Gar eller Grønhaug på Bø.

Turguide Roald Østensjø 
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FERIE FOR DE ANSATTE
Arnfred Lunde har ferie  15.06 – 19.07
Geir Styve har ferie  20.07 – 23.08
Steinar Alvsaker har ferie  28.06 – 12.07 
 og 19.07 – 09.08
Sonny Torvestad har ferie  05.07 – 26.07
Bjørg Areklett har ferie 05.07 – 02.08

FERIEVIKARER I TORVASTAD KIRKE
Prestene vikarierer for hverandre (Lunde/ Styve)
Organistvikar:  Jon Bendik Helland  28.06 – 04.07
Kirketjenervikar:  Gunnar Vistnes  05.07 – 25.07
Kirkegårdarbeidere (2-3 uker hver): Elsa Lampe, 
Ingrid Ebne, Morten Areklett, Kristian Breivik, Harald 
Andreas Netland Simonsen, Arne Kristian Kalleberg, 
Gry Pedersen, Kristoffer Kvalevaag og Jon Bendik 
Helland.

TEMAGUDSTJENESTER TIL HØSTEN
Vi har i vår hatt 6 temagudstjenester på Grendahuset 
med temaet: ”Jakten på det gode liv” med tekster 
fra Filipperbrevet. Dette har vi fått mye positiv 
respons på. Neste høst og vår vil vi ha en temaserie 
i kirken med Moses som gjennomgangsfigur, fra 2. 
Mosebok, fordelt på 3 gudstjenester om høsten og 3 
om våren.
Hovedtema blir ”En vandring sammen med Gud” 
– og det vil bli utarbeidet spørsmål til samtale som 
deles ut på gudstjenestene, og som kan brukes av 
eks. bibelgrupper og forbundsringer i etterkant av 
gudstjenesten.

SKOLEGUDSTJENESTER FØR PINSE
I to år på rad, har de tradisjonelle skolegudstjenes-
tene før sommerferien blitt flyttet til helgen før pinse 
for Hauge og Håland. En har da fokusert på pinse-
høytiden, og elevene har bidratt sterkt med sang 
og drama, som understreker pinsens budskap, og en 
har med dette økt bevisstheten og kunnskapen om 
hva pinsehøytiden egentlig er. En fin vri på en god 
tradisjon!

KJØRING TIL KIRKEGÅRDEN
Det har i lengre tid vært vanskelig for folk som har 
vært dårlig til bens, å besøke gravene nederst på 
kirkegården. Bakken er bratt, og den kan være glatt 
vinterstid, - og mange har fortvilet over den van-
skelige adkomsten. Det har nå blitt opparbeidet en 
snuplass nederst på kirkegården, og menighetsrådet 
har vedtatt at det gis anledning for folk som er dår-
lig til bens, å kjøre helt ned på kirkegården med bil. 
Dermed vil alle som ønsker det, ha anledning til å 

besøke graven til sine kjære.

RETREATTILBUD I ROGALAND
Stavanger Bispedømmeråd og Stiftelsen Utstein 
Pilgrimsgård vil gjerne informere om retreattilbud i 
Rogaland i juni, september, oktober og november.  
Egen brosjyre er lagt ut i kirken og kan også hentes 
på menighetskontoret.  

TAKK TIL LIV STAVA
Liv Stava har gjennom årene hatt mange verv i 
Torvastad menighet.  I året som har gått har hun vært 
med i diakoniutvalget, vært kontaktperson for sorg-
gruppene på Haugalandet og kirkevert.  Vi takker 
for innsatsen, gratulerer Nils Olav Stava med ambas-
sadørposten og ønsker dem begge lykke til i Riga.  

JON ÅDNØY TIL JELSA
Jon Ådnøy har nå tatt imot stillingen som sokneprest 
på Jelsa i Ryfylke.  Dette er et 1-års vikariat og han 
begynner i stillingen 17. juli.  Vi gratulerer og ønsker 
Guds velsignelse over tjenesten.  

TURISTFORENINGSHYTTA PÅ UTSIRA

Haugesund turistforening har i løpet av det siste året 
restaurert Hålandshuset i Nordvik. Etter planen ble 
det åpnet 6.juni der blant annet korpset på Utsira 
deltok.  Kyrkjebladet har vært på befaring og gratul-
erer med åpningen og et flott resultat.  
Ellers meldes det fra Utsira at St.Hans feirin-
gen i år blir i regi av Norsk Hydro som steller i 
stand til folkefest, og 1. juli blir det offisiell åpning av 
hydrogenanlegget på Utsira. 

Smånytt. . . . . . . . . . . . .
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
TORVASTAD:
11.04. Tom André Skigelstrand
09.05. Fride Kyvik Kornbrekk
Tommy Rostico Batchar Munthe
Mats Hole
20.05. Hilde Ness
30.05. Torjus Areklett

DØDE:
TORVASTAD:
03.04. Karl Johan Tjøsvoll f. 1929
04.04. Norman Thomas Øvrebø f. 1958
06.04. Laura Marie Endresen f. 1917
13.04. Sigvarda Løype f. 1912
29.04. Fredrik Johannes Eriksson f. 1920
05.05. Eli Marie Dale f. 1919
22.05. Erling Hagen f. 1935

GAVER:
TORVASTAD:
04.04. Kirkens Nødhjelp 3.940,00
08.04. Menighetsarbeidet 1.624,00
11.04. Ungdomsmisjonen 6.116,50
18.04. KIA (Kristent Interkulturelt arbeid) 1.650,00
21.04. NKSS  (Norges kristelige Student- 
 og Skoleungdomslag) 1636,50
25.04. Normisjon 2.136,50
02.05. Torvastad KFUK/KFUM 10.591,00
09.05. Menighetsarbeidet 5.658,00
16.05. Menighetenes fellestjeneste 
 (Bispedømmerådet)  3.504,00
17.05. Det norske Misjonsselskap 5.368,50
20.05. Kirkens SOS, Rogaland 2.171,50
23.05. Torvastad KFUK/KFUM 2.830,00
30.05. Menighetsarbeidet 3.686,00
 
FEØY BEDEHUS:
11.04. Ungdomsmisjonen 1.109,00

UTSIRA: 
12.04. Kirkens Nødhjelp 619,00
25.04. Konfirmantarbeidet i menigheten 1.376,00
17.05. Redd Barna 1.481,00
23.05. Søndagsskolen 815,50

Alt klart for TT2004 
i Haugesund

Bokstavene TT gir ulike folk 
ulike assosiasjoner – Audi TT, 
Terje Torvestad, Trondheim 
Turistforening……  Men for ganske 
mange, ikke minst på Torvastad, 
er TT ensbetydende med tenåring-
streffet som Norges KFUK-KFUM 
arrangerer hvert 4. år. Og for de 
aller fleste står TT som noe av det 
største de opplevde som tenåringer – enten det var på det første 
TT i Trondheim i 1960 eller på det siste i Tønsberg i 2000.
Nå er det like før et nytt TT starter, og denne gangen er det jubi-
leumsbyen Haugesund som har fått gleden og æren av å være 
vertskap. 25. –30. juni ventes ca 2500 ungdommer å innta byen. 
De skal bo på skoler og ha et svært variert og spennende pro-
gram. Og selv om noen syntes det hørtes litt kjedelig ut å reise til 
Haugesund og ligge i sovepose på et klasserom, blir det en god 
gjeng ungdommer fra Torvastad som blir med. Ev. etternølere 
kan muligens få plass viss de ringer TT-kontoret på telefon 52 71 
85 55 snarest!

CONNECTED
Mottoet for årets TT er connected, og det indikerer at det på 
mange måter er et arrangement for ungdom med ungdommelig 
språk og virkemidler. Men mottoet peker også på det viktigste 
– at ungdommene skal få kontakt med hverandre, med Gud og 
med verden rundt oss. Når det gjelder det siste skulle det være 
store muligheter, for det blir deltakere fra hele 21 ulike land fra 
hele verden.

TORVASTADBUER SENTRALE
Ikke overraskende er mange Torvastadbuer sentrale i planleg-
gingen og gjennomføringen av årets TT:
Margrethe Stensland, oppvokst på Bø, nå bosatt på Vormedal, 
og med bakgrunn fra Good News og mangeåring lærer på Bø 
ungdomsskole, ble headhuntet til stillingen som TT-koordinator 
allerede i 2001. Hun har ledet planleggingsarbeidet i samarbeid 
med økonomiansvarlig Jesper fra Danmark, andre ansatte i 
KFUK-KFUM og en lokal hovedkomite hvor blant annet Håkon 
Areklett har vært med.
Simon Næsse fra Storesund, for tiden jus-student i Bergen, har 
tegnet logoen til TT. Han er også hovedansvarlig for program-
heftet til alle deltakerne og for programmet på åpningsshowet. 
Hvordan han klarer å kombinere dette med studier, kan vi bare 
gjette. Lykke til med ev. eksamener Simon! 
Anne Berit Thorsen er hovedansvarlig for alt som har med mat og 
drikke på TT. Under seg har hun Liv Stava som tar seg av frokost, 
matpakker og kveldsmat på skolene, John Kristian Hausken som 
sørger for at alle 2500 deltakerne skal få varm middag hver dag, 
Martin Nilsen og Sverre Storesund som tar seg av drikke til alle 
måltider og under arrangementer, og Håvard Areklett som har 
ansvar for at alle frivillige medarbeidere kan få seg litt mat og 
drikke innimellom jobbingen. Alle disse har igjen fått med seg 
mange medhjelpere, stort sett Torvastadbuer i alle aldre, og det 
dreier seg om langt over 100 personer! I skrivende stund er det 
fortsatt behov for flere, så ta gjerne kontakt med Anne Berit på 
telefon 52 83 91 29.

Vi ønsker både deltakere og ledere lykke til, og ber om Guds 
velsignelse over arrangementet!!

Margrethe og Jesper foran Vardhallen 
hvor fellesarrangementene skal foregå.
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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.

Salhusvn. 333 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

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

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL
1000x

1000x

1000x

1000x

EI
N

EK
TA LOKALBA

N
K

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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GUDSTJENESTER:
TORVASTAD:

13.06. 2. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Dåp. Offer til 
Misjonshøgskolen i 
Stavanger. Kirkekaffe. 
– Kirkeskyss.

27.06. 4. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd. Offer til ABR- 
senteret. – Kirkeskyss. 

04.07. 5. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Dåp. Offer til Norges 
KFUK/M. – Kirkeskyss.

11.07. 6. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd. Offer til 
Amathea Haugesund. 
– Kirkeskyss.

25.07. 8. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Dåp. Offer til 
Kirkens Sosialtjeneste. 
– Kirkeskyss.

01.08. 9. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Nattverd. Offer 
til Kristen Muslimmisjon. 
– Kirkeskyss. 

08.08. 10. s.e. pinse: 
Messefall.

15.08. 11. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Dåp. Offer 
til Israelsmisjonen. 
– Kirkeskyss.

22.08. 12. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 

Søndagens 
tekster

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

3. s.e. pinse: 
Luk 19, 1-10; 5 Mos 7, 
6-8; 1 Kor 1, 26-31

4. s.e. pinse: 
Luk 15, 11-32; Jes 65, 1-
2; 1 Pet 5, 5b-11  

5. s.e. pinse: 
Joh 8, 2-11; Sak 7, 8-12a; 
Rom 2, 1-4

6. s.e. pinse: 
Matt 16, 13-20; Jer 4, 1-
10; 1 Pet 2, 4-10

7. s.e. pinse: 
Jos 24, 19-24; 1 Pet 1, 15-
20; Matt 16, 24-27

Sankthans: 
Joh 10, 40-42; Mal 4, 5-6; 
Apg 19, 1-6

8. s.e. pinse: 
Matt 10, 28-31; Jes 49, 
13-16; 2 Tess 3, 6-12

Olavsdagen: 
Matt 20, 25-28; Esek 18, 
29-32; Ef 4, 17-21

9. s.e. pinse: 
Matt 7, 21-29; Jer 23, 16-
24; 1 Joh 4, 1-6

10. s.e.pinse: 
Apg. 20, 17-24; Jes 10, 
1-3; Luk 12, 42-48

11. s.e.pinse: 
Luk 19, 41-48; Jer 18, 
1-10; Rom 9, 1-5 og 10, 
1-4

12. s.e.pinse: 
Matt 21, 28-31; Sal 32, 
1-5; 1 Joh 1, 8-2,2

13. s.e.pinse: 
Matt 12, 33-37; Sal 32, 
1-5; Jak 3, 8-12

14. s.e.pinse:  
Rom 12, 9-15; 3 Mos 19, 
16-18; 1 Joh 4, 7-10

15. s.e.pinse: 
Joh 5, 1-15; Sal 103, 1-6; 
Ef 5, 15-20

Vikarprest. Nattverd. 
Offer til Kirkens ressurs-
senter for mishandlede 
kvinner. – Kirkeskyss.

29.08. 13. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir 
Styve og en rep. Fra 
Misjonsselskapet. 
Nattverd. Offer til Det 
norske Misjonsselskap. 
– Kirkeskyss.

05.09. 14. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Dåp. Presentasjon 
av konfirmantene. Offer 
til Torvastad KFUK/M. 
– Kirkeskyss.

12.09. 15. s.e. pinse: 
Friluftsgudstjeneste på 
Idrettssenteret, Håland, 
kl. 12.00. Sokneprest Geir 
Styve. Offer til menighet-
sarbeidet. -  Dette er et 
samarbeid med Torvastad 
Idrettslag.

UTSIRA
20.06. 3. s.e. pinse: 
Friluftsgudstjeneste kl. 
12.30. Sokneprest Geir 
Styve. Offer til Norges 
speiderforbund.

18.07. 7. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 15.30.(Merk 
tiden). Sokneprest 
Geir Styve. Nattverd. 
Offer til Norsk 
Søndagsskoleforbund.

22.08. 12. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 12.30. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Offer til Det nor-
ske Misjonsselskap.

FEØY BEDEHUS
13.06. 2. s.e. pinse: 
Gudstjeneste kl. 16.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Offer til                  
Misjonshøgskolen i 
Stavanger. – Båt fra 
Kveitevika kl. 15.30.     
01.08. 9. s.e. pinse: 
Gudstjeneste kl. 16.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Nattverd. Offer                
til Kristen Muslimmisjon. 
– Båt fra Kveitevika kl. 
15.30

HÅLAND BEDEHUS
13.06. kveld: 
Kristen Muslimmisjon
20.06. kl. 11.00: 
Normisjon
27.06. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
04.07.  kveld
11.07. kveld
18.07. kveld
25.07. kveld
03.08. ?
08.08. kl. 11.00: 
Misjonssambandet
15.08. kveld: 
Normisjon
22.08. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
29.08. kveld: 
Misjonsselskapet

Det er ikke satt opp 
møter i juli måned. 
Organisasjonene velger 
selv. Se annonse i avisen.

NORDBØ BEDEHUS
13.06. kveld: 
Kristen Muslimmisjon. 
Fellesmøte Håland
20.06. kl. 11.00: 
Normisjon. Fellesmøte 
Håland

BEDE-
HUSENE
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Er det noen her? 
En turist gikk langs kanten av Grand Canyon og beskuet 
den flotte utsikten. Det gikk ikke bedre enn at han 
ramlet utenfor kanten. Nede i fjellsiden fikk han tak i 
en busk, og der ble han hengende og dingle. Redd og 
etter hvert sliten begynte han å rope etter hjelp:  

- Hallo er det noen her?  
Ingen svarte. Han ropte på nytt. 

- Hjelp, er det noen her?! 
Plutselig fylte en mektig stemme hele Grand Canyon:  

- DETTE ER GUD, BARE SLIPP TAKET I BUSKEN OG LA DEG FALLE  
NED I MINE ARMER! 
Det ble stille en lang stund. Så kom det med en litt usikker stemme fra busken:  
- Hallo, er det noen andre her?

Vi takker Jostein Torvestad for artig bidrag! Jostein utfordrer Leif Magnar Storesund til neste nummer av 
Kyrkjebladet.

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Avtale nr.
126000/26

Traktorreir

Ein fin og grønn John Deere må da være et koselig 
og litt originalt sted å bygge reir, tenkte kanskje 
gråtrosten eller skittrasten som den kalles på 
Torvastad-dialekt. Men selv om traktoreieren er 
deltidsbonde og redaktør av Kyrkjebladet, var det nok i dristigste laget. For da våronna satte inn og traktoren 
med fuglereiret begynte å bevege seg rundt om på markene, ombestemte fuglemora seg. Hun forlot traktor-
reiret med to nylagte egg og bygde nytt tradisjonelt reir i et trygt gammelt tre i stedet.

Konfirmanter på Utsira


