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KyrkjebladetKyrkjebladet
for Torvastad og Utsira

Etter planen skal dette nummeret av Kyrkjebladet legges i postkassen din lørdag 11.juni. På dagen 100 år 
tidligere var det 1. pinsedag, 1905.  Neppe noen gang har landets kirker vært så godt besøkt som denne søn-
dagen i juni. Et uvanlig alvor hvilte over forsamlingene. Så var det da også en uvanlig gudstjeneste. Fire dager 
tidligere – den 7. juni – hadde Stortinget enstemmig erklært at foreningen med Sverige under én konge var 
oppløst.
Dette kaster et interessant lys over kirkens rolle i en dramatisk tid for vårt land. Den gang var kirken etter alt 
å dømme den mest effektive kommunikasjonskanal i forbindelse med slike nasjonale begivenheter.  I dag, 100 
år etter, er situasjonen en annen, men fortsatt er det en naturlig oppgave for kirken å gi rom for ettertanke 
og refleksjon om betydningen av slike viktige nasjonale hendelser.
På side 3 deler Halfdan Freihow noen av sine tanker i forbindelse med 100 –års-jubileet for Norge som selv-
stendig stat. Erling Vikshålands fortelling fra 2.verdenskrig passer også nå som vi nettopp har feiret at det 
er 60 år siden krigen sluttet. Ellers setter spennende og fargerike innflyttere sitt preg på dette nummeret av 
Kyrkjebladet: Foruten Halfdan, andakt av Anders Bøgesvang på side 2, musikalske damer på side 6 og Isabelle 
på side 5.

Konfirmanter på Torvastad 2005
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Andakt

Først en lille morsom historie 
om tro og liv:
En gammel sterkt troende fisker 
hadde besøk av en yngre mann, 
som ville snakke med han om 
tro og Jesus. Den gamle hadde 
samme morgen vært på sjøen, 
da en storm tok seg opp, og det 
sto om liv. Båten hans var ikke 
stor og hadde ikke motor. Den 
ungen mannen spurte han da:  
”Hva gjorde du da? Da satte du 
deg vel ned for å be?” - ”Nei!” 
Sa den gamle – det hadde jeg 
ikke tid til – jeg måtte ro for 
livet!

Jeg vil gjerne takke for anled-
ningen til å fremlegge budska-
pet – det som varmer, gir håp 
og styrke.

Det å leve er en vanskelig sak. 
Det er mange utfordringer, både 
praktiske, mellommenneskelige 
og sjelelige. Kravene er store i 
dagens samfund, der det kre-
ves tilstedeværelse og nærvær 
på mange fronter. Vi har krav 
mot oss om å være suksessfulle, 
attraktive, sterke, rike, kloke 
osv, osv…. - denne verdens krav 
er som et lokkende, forblen-
dene rop om lykke, som aldri 
avtar, gir ro eller innfrir forvent-
ningene. Om vi bare lever etter 
verdens bud, blir livet fattig, 
ensomt og goldt! Det glamorø-
se bilde blir fort fargeløst, uten 
ekte glede.

Vi reagerer på forskjellige måter 
på denne indre tørken - noen 

opplever at det ikke er bruk 
for de, at de ikke er ønsket og 
at ingen bryr seg. Andre igjen 
føler seg overkjørt, noen er 
syke, noen sitter i sorg. Alle har 
vi en indre verden – tilgjengelig 
for bare den enkelte – og de vi 
deler oss med.
Felles for oss alle er, at mennes-
ket – med alle sine kunnskaper 
og evner -  er en sårbar skap-
ning, som trenger hvile, næring 
og kjærlighet for å kunne virke. 
Like viktig er det for oss å gi 
kjærlighet, å vise at vi bryr oss 
og å oppleve samhørighet og 
nærhet til andre. Da kan det 
være gøy å ha ”suksess av denne 
verden”, men ingen livsnødven-
dighet.

Jesus viste hva det ville si å være 
menneske. 
Jesus viste hvor prisgitte men-
nesker er uten kjærlighet, uten 
tro og uten nærhet.
Jesus kjente både tvil, fristelse 
og ensomhet.
Når du derfor trenger varme og 
farge i ditt liv, ta kontakt med 
en ”Kjenner” – en som vet hva 
det vil si å leve. Å være i nærhe-
ten av Jesus er som å stille seg i 
sollyset en kald dag. Så vær nær 
Jesus, takk Herren og hør på 
Ånden – da skal livet bli fylt av 
varme og kjærlighet. Amen!

Lidt om meg selv: 
Er gift med Solborg og har 
tre barn Henning 12, Martin 
11 og Solveig 9. Flyttet hit fra 
hjemlandet Færøyane i 1998. 
Har her ferdig utdannet meg 
til Anestesilege og jobber 
på Sykehuset i byen. Jeg er 
selv prestesønn, og har bodd 
i litt forskjellige land bl.a. 
Belgia, Danmark, Færøyane, 
USA og her. Herrens veier er 
uransaklige, og at vi skulle 
ende opp på Torvastad var 
der nok ikke noen av oss som 
hadde regnet med! Vi har 
her fått mange gode venner 
og trives.   

Anders Bøgesvang
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Andakt 1905 
– HVORDAN VAR DET MULIG?

 av Halfdan W. Freihow

En konferanse i Washington DC tidligere i 
vår handlet om de to eneste eksempler fra 
moderne tid på at unionsoppløsninger har 
gått fredelig for seg – den tsjekkisk-slova-
kiske i 1993 og den svensk-norske i 1905. 
Spørsmålet var hvorfor og hvordan noe slikt 
var mulig – tatt i betraktning hvor blodige 
slike oppløsninger og oppgjør ellers pleier å 
være. Som en av de norske innlederne, falt 
det på meg å gi noen forslag til svar.

 Det første er at en viktig forklaring må søkes nesten hundre år 
tidligere, i 1814, da unionen med Sverige ble opprettet som følge av 
at Danmark måtte overdra Norge til Sverige etter å ha vært på den 
tapende side i Napoleonskrigene. I den meget spente sommeren det 
året, da nordmennene i stedet for lydig å underlegge seg den sven-
ske krone valgte å utforme en egen grunnlov, kunne Sveriges mektige 
kronprins Karl Johan ha gjort som andre forurettede herskere: Han 
kunne ha inntatt Norge med overlegen militærmakt og for lang tid 
ha forbitret forholdet mellom de to ”broderfolk”. I stedet valgte han 
kompromissets og velviljens vei, og fant seg i at Norges Storting ved-
tok den ene opposisjonelle loven etter den andre.

 Denne tilbakeholdenheten fra svensk side var i neste omgang en 
forutsetning for at nordmennene i tiårene som fulgte, relativt ufor-
styrret kunne utvikle en styreform, et lovverk og en rekke nasjonale 
institusjoner, og derved fikk anledning til å ”øve seg opp” i selvstendig 
statsstyre. Høydepunkter var Formannskapslovene i 1837, med kom-
munalt selvstyre som bl.a. førte til utstrakt innlemmelse av bondebe-
folkningen i det politiske liv, den nasjonalromantiske oppblomstringen 
fra 1850 og utover, og innføringen av parlamentarismen i 1884.

 På denne bakgrunn kan man på mange måter si at i 1905 var 
tiden – og Norge – moden for det siste store skritt. Men måten det 
skjedde på er igjen et bevis på at man kommer lenger med politisk 
kløkt og gode forberedelser, enn med en steil konfrontasjonslinje. 
Da Stortinget våren 1905 for tredje gang vedtok at Norge skulle ha 
en selvstendig utenrikspolitikk, nektet – som ventet – svenskekongen 
å sanksjonere vedtaket. Denne anledningen benyttet statsminister 
Christian Michelsen til å gå av sammen med hele sin regjering, men 
ikke uten først å ha avtalt med de øvrige norske politiske lederne at 
ingen skulle påta seg å danne ny regjering. Dermed var kong Oscar 2. 
effektivt hindret i å utføre sin grunnlovsmessige plikt, som var å holde 
Norge med en regjering, og Stortinget kunne 7. juni 1905 fatte sitt 
historiske vedtak: ”Foreningen med Sverige under én konge er oppløst 
som følge av at kongen har opphørt at fungere som norsk konge.”

 Et statskupp på norsk, frekt og freidig, men godt forberedt, vel 
overveid og fredelig gjennomført. En arv, med andre ord, å være stolt 
av. 
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Ein søndag ulik dei andre
Ein del av oss ungane i Hauge skulekrins saman med 
nokre få frå Norheim, hadde skipa eit fotballag, nam-
net var ”Stegg”. Treningsbana var på Bøneset, like 
vest for den dåverande sildoljefabrikken.På høgda 
nordom fabrikken låg det ei stor bustadbrakke kor 
tilreisande arbeidsfolk heldt til om vintrane i silde-
tida. Tidleg i krigen vart denne brakka, den vestre 
delen, ”okkupert” av tyske soldatar. I austre delen, 
mot Karmsundet, hadde verksemda sitt kontor, kor 
to menn var i arbeid. ”Frontane” var ikkje så harde 
ennå og soldatane og vi unggutane kjempa iherdig 
om lærkula på fritida. Søndag den 22. juni 1941 vart 
eit skilje i så måte, både for oss, og tyskerane skulle 
det vise seg.
Ved middagsleite denne varme og solrike sumarda-
gen var skrivaren her på veg mot fotballbana ”vår” 
– men vel framkomen var eg einaste på staden. 
Medan eg sat og venta på medspelerane, kom det 
ein ukjend mann mot meg. Karen hadde høyrt at 
soldatane bruka å selja tobakk, noko eg gav han rett 
i – og då eg også kjende ”kantinemannen” frå tidle-
gare kjøp – sa eg meg viljug til å hjelpe ”krypen” (!). 
Etter at fem kroner hadde skifta eigar, gav vi oss i veg 
mot salsstaden, matsalen i brakka. Han skulle ha blå 
”Brinchman”. Mannen ville venta på utsida av huset 
– og vel komen inn såg eg ikkje folk nokon stad. Døra 

til matsalen som 
til vanleg sto 
open, var att-
lukka, men eg 
høyrde ei svak 
røyst innanfrå.
Etter å ha 
banka på to 
gonger utan å 
få noko svar, 
opna eg døra 
og det eg då 
såg gløymer 
eg aldri. Over 
tretti par 
gravalvorlege 
augo sto mot 
meg. Som 
på militær 
kommando. 
Dei sat fint 
rasta, om lag 
seks på kvar 
l a n g b e n k , 

med front mot det vanlege salsbordet kor det denne 
dagen sto ein gamal, avfeldig radio som einaste 
møbel. Røysta i høgtalaren var ikkje ukjend for oss på 
den tida, det var føraren, sjølvaste Adolf Hitler, som 
i vanleg stil rakke ned på boljsevismen og Russland. 
Tidlegare denne dagen hadde han, ikkje uventa, gått 
til åtak på stormakta i aust. Redsla for krigsteneste 
på russisk jord var med eitt kome som ein skræmande 
realitet – ein dåm av tungsinn låg over lokalet. Denne 
nye situasjonen kom brott og uventa på meg, ung-
guten.
Tysk språk skjøna eg lite og ingenting av, og eg var vel 
for ung og urøynd til å forstå alvoret.
Så, nærast ”på gummisåler” stiltra eg meg dei åtte til 
ti meterane fram mot salsstaden. Lydnivået i førarta-
len hadde auka munaleg og då ein av befalet avviste 
meg med ”kein Verkauf” (ikkje sal), var høgtalaren i 
ferd med å rivne. Tanken på den skuffa mannen for 
først gjennom meg, men glad for å kome ut or dette 
”homlebølet”, tassa eg med godt tak om pengene 
mot utgangen.
Seinare denne søndagen var tyskerane heilt ”på styr”. 
Talen til Hitler hadde teke hardt på mentalt skjøna 
vi. Då gutane gjekk mot brakka og ville ha soldatane 
med på fotballspell vart vi jaga frå staden. Full fart, 
ja nærast kaos vart det i gutegjengen då ein offiser 
byrja å veive med pistolen sin; og som ein skremd 
hønseflokk for vi vestover rabbane mot busetnaden 
på Bøgarden.
Dermed vart det finale, for å bruke forballspråk, på 
våre idrettsaktiviteter under krigen.
Det ville nok ha gjeve høge ”odds” om nokon på den 
tida hadde spådd meg at min neste kamp om lærkula 
med tysk motpart skulle skje ti år seinare som idretts-
leiar i Tysklandsbrigaden i Rendsburg / Nord Tyskland. 
Sameleis med det tyske språket, som vi nærast hata 
mot slutten av krigen. I nesten fem år nytta eg det i 
Tyskland og Vestkanada.

Epilog: I oktober same året, 1941, vart brakka på 
Bøneset bomba av eit engelsk fly. To nordmenn i kon-
tordelen vart drepne. Det vart også sagt at soldatane 
hadde tap, men dette er usikkert.

Erling Vikshåland

til vanleg sto 
open, var att-
lukka, men eg 
høyrde ei svak 
røyst innanfrå.
Etter å ha 
banka på to 
gonger utan å 
få noko svar, 
opna eg døra 
og det eg då 
såg gløymer 
eg aldri. Over 
tretti par 
gravalvorlege 
augo sto mot 
meg. Som 
på militær 
kommando. 
Dei sat fint 
rasta, om lag 
seks på kvar 
l a n g b e n k , 

Mer kjent som rørlegger er 

lokalhistorisk interesserte 

Erling Vikshåland.  

77-åringen er aktiv i historie-

laget og proppfull av kunnska-

per om både det  ene og det 

andre. Han har erfaringer fra 

både inn - og utland og rike 

minner. 

Skrivekløen satte tidlig inn, 

og dagboka fra krigen er et 

trofast oppslagsverk når krigs-

minner skal dokumenteres. 

Tørre fakta blir god fortelling 

når Erling tar fram skrivemas-

kinen, og vi takker for at vi 

fikk trykke det i Kyrkjebladet.
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Tida har gått så fort
I en bønn for ettåringer heter det blant annet: ”Kjære 
Gud!(…) Du vet at ettåringene vil få mange nye utfor-
dringer og at de noen ganger vil oppleve å bli stående 
alene.(…) La ettåringsåret gi mye læring og mange 
gode erfaringer.(…)”

Før jeg kom hit, var disse fire tingene, som er nevnt 
ovenfor i bønnen, akkurat det, som beskjeftiget meg 
mest. Vil jeg klarer meg alene, uten mine tyske venner 
og uten min familie et år?, lurte jeg. Og ærlig talt gruet 
jeg meg litt for jobben min. Hvordan skulle jeg takler 
å arbeide med ungdommer, når jeg ikke forstår dem? 
Likevel var jeg fast bestemt, å ta imot denne utfor-
dringen. Jeg var spent om hva jeg skulle komme til å 
oppleve i det pene Norge, med sitt populært landskap. 
Og jeg gledet meg i hvilke måter dette år ville forandre 
meg. I Tyskland finnes der et ordtak som heter: ”Was 
mich nicht umbringt macht mich nur stärker!” Og så dro 
jeg til Norge…

Utrolig fort har tida gått og mitt år i Norge ligger nå 
allerede bak meg. Tid for meg altså, å ta en fasit og 
– først og fremst – å takke:
Jeg vil takke Gud, for at jeg måtte aldri oppleve, å føle 
meg ensom og alene for selv om jeg har vært fremmed, 
har jeg blitt ønsket velkommen av dere som en venn. Jeg 
vil aldri komme til å glemme deres gjestfrihet og stor 
anlag! Alltid følte jeg deres omsorg og hjelp, til tross av 
mine språkvanskeligheter hadde dere til stadighet tid til 
å låne øre til meg!

Veldig glad er jeg, å kunne være med ”Good News”: 
Dere er en utrolig kjekk og talentet gjeng. Å synge med 
dere har berørt meg, deres tro og felleskap er deilig å 
se på! Dessuten nyttet jeg samarbeidet med de styre av 
”Klubb2000” og er framdeles veldig imponert av deres 
engasjement. Håper at dere fortsetter videre!
”Kjempesøte” er de minste her i Torvastad, som for-
sto meg uten ords. Å være med på ”Shalom” og 
”Lekerfrokost” var bare hyggelig for meg, også på 
grunn av de flinke styre der!
Gøy hadde jeg det også ved ”Klubb78” og jeg håper, 

at jeg kom-
mer til å 
se all dere 
på ”Good 
News” 
neste år. 
Jeg mener 
at vi, Lars 
Johannes, 
Knut 
Bendik og 
Ragnhild, 
har vært et 
svært bra team!
Uten problem var det altså å takle de nye utfordringene, 
for jeg fikk ikke bare mye støtte av de styre jeg jobbet 
med, men også de snille ungdommene her på sted har 
hjulpet meg å klare mine oppgaver og derfor er jeg 
utrolig takknemlig!

I tillegg takker jeg Einar Vikingstad for hans engasje-
ment til å utforme min opphold så positivt som mulig. 
Takk også til Evy for mange gode middager!
Ganske spesielt viktig har også vært familie Galtung for 
meg. For alt hva dere har gitt meg og hva jeg kunne 
oppleve gjennom dere, finner jeg ingen ords. Tusen, 
tusen takk!
Og så er der Marte og Jon Ådnøy, som inspirer meg på 
mange måter og som er veldig flotte. Takk for maten 
hver onsdag, fantastiske turer og interessante samtaler.
For en koselig hjem og daglige turer til Haugesund har 
sørget Anne Gro og Knut Bendik Christiansen. Dere er 
utleierer som man ønsker! 
Trivelig var samarbeidet med våre flotte prestene Arnfred 
og Geir. Håper, jeg kunne hjelpe litt!?
Last but not least vil jeg nevn ”min” kjekke Torvastad 
gjeng: Karen Louise, Ingvild, Kristoffer, Gunstein, Egil 
Magnus, Laila, Christine, Marie, Ingrid, Dina Elise, 
Solveig, Stine, Ola, Lars Johannes og all de andre, som 
har vært dessverre mestparten av året bort for å stu-
dere. Gjennom dere hadde jeg en utrolig fin tid og 
skal ta med meg hjem mange fine minner. ”Iza” - ”die 
Deutschen!”J

Alle disse gode erfaringer har etterlatt sin spor inni meg, 
og jeg er glad at jeg har fått anledning til å bli kjent 
med den norske kulturen. Men samtidig har jeg opplevd 
hvordan det føles å være utenlandsk og gjennom språk-
skolen min fikk jeg verdifull mulighet, til å lære mye om 
andre kulturer også. Jeg har aldri før vært så takknemlig 
for å ha mat, for et hjem, for å leve i en demokratisk stat 
og for å ha mulighet til å besøke skole.

”Kjære Gud, takk for alt det som jeg kunne oppleve og 
lære i dette år. Hjelp meg å minne meg alltid om denne 
godhet jeg har funnet her og gir meg sterke, til å la 
andre menneskene delta i mine gode erfaringer.”

Hilsen, Isabelle Hammann!

Isabelle og Ingvild

Me familien Galtung til Bergen
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INVASJON AV MUSIKALSKE DAMER TIL BYGDA
Sang og musikk står sentralt i de fleste menigheter og kristne foreninger. Folk som spiller et instrument, 
som kan dirigere et kor eller som kan synge solo er derfor sterkt etterspurt i kristen-Norge. Mange ste-
der må kor legges ned fordi en mangler dirigent, og andre steder lider sangen fordi ingen kan akkom-
pangere. Også på Torvastad har dette til tider vært problematisk, men de siste årene har det vært en 
stor invasjon av musikalske damer til bygda. Og det beste av alt, er at det ser ut til at de trives og blir 
værende. Vi samlet tre av dem til en liten prat.

Anita Grønningen fra Nærbø på Jæren flyttet til 
Torvastad i 1997. Hun dirigerer Korus og synger av og 
til på gudstjenester og møter, og hun er gift med Tor 
Asle Grønningen.
Kristin Vikingstad fra Larvik kom også til bygda i 1997. 
Hun spiller piano i Korus, til Anita når hun synger og 
til allsang, og hun er gift med Jarle Vikingstad.
Gunn Lillian Utvik fra Øksnes i Vesterålen flyttet til 
Torvastad i 1999. Hun dirigerer Shalom og synger av 
og til på gudstjenester og møter, og hun er gift med 
Svein Ove Utvik.
I tillegg til disse tre nevner vi Kari Troland som spiller 
piano i Shalom, Berit Monsen som også spiller piano 
og er med i søndagskolen og Hilde Kristin Storesund 
som er med som leder i Korus - disse har også flyttet 
til bygda de siste årene.

Hvordan kan det ha seg at så mange musikalske 
damer har flyttet til Torvastad på så kort tid? Ligger 
det noen hemmelig strategi fra menigheten eller 
Torvastad KFUK-KFUM bak? Fikk aktuelle ungkarer 
beskjed om å dra ut å finne seg et musikalsk kvinn-
folk????
Disse intrikate antakelsene fra Kyrkjebladets utsend-
te, hadde damene liten tro på. Derimot kunne Anita 
og Kristin fortelle at tre av dem langt på vei kan 
skylde på Aina Nordtveit. Aina som er gift med Rune 
Storesund, drev aktiv koblingsvirksomhet hvor hun 
inviterte Anita, Kristin og Hilde Kristin til bygda for 
å treffe kompisene til Rune. Det nevnes både hytte-
turer, kanopadling og nyttårsfeiring – og resultatene 
uteble ikke! Og her var det ikke det musikalske som 
gjorde utslaget, for ingen av mannfolkene skal ifølge 
damene være over middels musikalske!

På spørsmål om hvordan det var å komme som inn-
flytter til Torvastad, svarer Anita og Kristin at det var 
kjekt. De var venninner allerede og hadde et nettverk 
rundt seg fra første dag. Det var også kjekt (eller gildt 
som de sier på Jæren) med den store kristne aktivite-
ten i bygda. Men overgangen fra bedehusmiljøet på 
Nærbø til Ungdomshuset på Torvastad var stor, sier 
Anita. 
For Gunn Lillian var det nokså annerledes da hun kom 
til Torvastad – hun kjente kun mannen sin, og han 
jobbet i Nordsjøen. Så for henne tok det litt lengre 
tid før hun ble kjent med folk i bygda. Også hun satte 
pris på det store kristne miljøet og nevner  Alpha-kurs 
som et godt sted å bli kjent med folk.
Ikke overraskende fikk alle tre ganske raskt fore-

spørsler om å bli 
med som ledere 
og delta med 
sang og spill. 
Anita og Kristin 
forteller at alle-
rede før de 
kom til bygda 
fikk de høre 
om Jentekoret 
som var lagt 
ned fordi de 
ikke hadde 
dirigent, og 
Aina hadde 
forberedt dem 
på at de like 
gjerne kunne 
starte opp 
med en gang. 
– Så det ble en PANG-start! Men 
folk var så begeistret og tok så godt i mot oss og 
Korus at det bare var kjempeartig!

Etter hvert har de alle funnet seg til rette med oppga-
ver og utfordringer. De er i dag travle småbarnsforel-
dre og for tiden er de gravide alle tre (noe som vitner 
om dårlig familieplanlegging??…). Men de beroliger 
meg med at de tar veldig korte morspermisjoner – 
langt kortere enn i arbeidslivet. Når det er travelt, og 
de må prioritere, så prioriterer de korarbeidet. Anita 
sier også at hun svarer nei til de fleste henvendelser 
fra andre steder. – Eg  prioriterer aktiviteter i bygda 
mi. Her er det kjekt og godt å bli brukt.

På spørsmål om de føler det som en forpliktelse 
å bruke sine musikalske gaver i Guds rikes arbeid, 
svarer de alle at de ikke ser på det som en forplik-
telse, men som en glede å få være med. Å arbeide 
med barn og sang og musikk gir veldig mye tilbake. 
Dessuten er det stort å få være en brikke i et stort og 
viktig arbeid i Guds rike.

Til slutt tar vi med at en av ektemennene gjerne ville 
at kona skulle få med at hun syntes ”det e kjekt å 
vara bondekåna på Torvastad”, mens en annen  gjer-
ne ville få med at han ”va jysla stolte øve kånå si” – så 
kan jo Kyrkjebladets lesere tipper hvem som sa hva.

John Kristian

F.v. Kristin, Anita og Gunn Lillian
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På lokal luft
To av Norges største lokalradioer sender sine signaler rett inn i våre egne apparater. Vi finner dem nem-
lig her på Haugalandet. Kjerkebladet har tatt kontakt med to Torvastad-ungdommer som trives på lufta. 
Birgitte Lilleskog (28) og Øyvind Larsen (27) fra hver sin ende av bygda viste seg en tid å ha vært kolleger 
i kringkastingen på andre siden av sundet.
 
Birgitte Lilleskog (28), med bachelorgrad innen interna-
sjonal markedsføring og ledelse har etter studiene reist 
og jobbet utenlands. Hun flyttet tilbake til Haugesund 
vinteren 2003 og begynte da å jobbe ved asylmottaket 
i Haugesund, som informasjonskonsulent. Samme år 
havnet Birgitte i Radio Haugaland som nyhetsreporter, 
annenhver helg, og hadde ansvar for produksjon av 
nyheter. 
Øyvind er fortsatt å høre som journalist og programle-
der i kanalen med lokalt navn. Radio102 her til øys er 
jo den andre, med samme navn som «verdensradioen», 
som for en mannsalder siden sendte på engelsk til alle 
popmusikkinteresserte. 

Det er kamp om å vær først ute med sakene, om det er 
nyheter, underholdning eller sport. Haugalendingene 
lytter i stor grad på lokalradio og knivingen mellom RH 
og 102 forstyrres lite av de riksdekkende kanalene. 
– RHs slagord «Underholdningskanalen» er selvsagt 
noe vi ønsker å leve opp til, sier Øyvind. –Vi ønsker å 
lage saker og spille musikk som fenger flest mulig av 
befolkningen. Når man først kaller seg lokalradio så er 
fokus alltid på det lokale. Vi tar selvsagt fatt i rikssaker 
og internasjonale saker, men lager da en lokal vinkling. 
Lokale stemmer og lokale saker har hovedprioritet. 

En tanke bak frisleppet av radio på åttitallet var ønsket 
om økt mangfold og skjerpet konkurranse, flere talerør 
i demokratiet. To tredeler av stoffet i en lokalradio skal 
være produsert i eller ha tilknytning til konsesjonsområ-
det, om det så bare er vegmeldinger eller liknende. Men 
når radiostasjonene er rent kommersielt finansierte, går 
utviklingen uansett i retning av å produsere mest mulig 
idioti for så små utgifter som mulig, sier kritikere av 
utviklingen. Noen lyttere har innvendinger mot musik-
ken som «hele tiden» spilles. Der tas ikke lokale hensyn, 

selv om lokale toner også 
får plass.

- Vi i RH er forholdsvis 
selvstendige og eies ikke 
av noen av de store. Her 
styrer vi oss for det meste 
selv. Vi bestemmer selv 
hva som skal spilles og 
til hvilken målgruppe vi 
ønsker å henvende oss, 
uavhengig av hva andre 

aktører måtte mene, sier 
Øyvind Larsen til KB.

Han har for øvrig bosatt seg 
i Skåredalen i Haugesund 
og flyttet fra Torvastad for 
litt over 5 år siden. Er liden-
skaplig interessert i fotball 
og trener Vards damelag 
på fritiden. Har også spilt 
fotball selv for Torvastad i 
senere tid. Følger fortsatt 
godt med og vet at veien 
til Torvastad er kortere enn 
byfolk flest tror. –Det blir med besøk, sier 27 åringen, 
som ikke har umiddelbare planer om å flytte tilbake. 

Birgitte begynte i mars i år en ny tilværelse. Mottaksleder 
ved asylmottaket i Hauge i Dalane, og helgependler til 
Torvastad, og sa opp i radioen. Den var for henne først 
og fremt en hobby og en måte å «bli kjent» med lokal 
miljøet igjen etter fem-seks år borte.

– Jeg har egentlig alltid hatt et ønske om å kunne jobbe 
i media, men ikke gjort noe med det... så fikk jeg altså 
sjansen og er meget glad for det. 
Mest fascinert over liten forståelse for hvordan journa-
listyrket egentlig utøves. Hadde sett for meg at nyhe-
tene «laget» seg selv. Det er et stort press i det å produ-
sere og jeg har inntrykk av at dette kan og vil gå utover 
kvaliteten og aktualiteten over nyhetssakene. Man må 
være skeptisk til det man leser og hører i media og ikke 
«ta alt for god fisk». Gjennom ulike 
formiddagsprogrammer følger radioens reportere, både 
utenfra og fra kontoret, hva som skjer på Haugalandet. 
Man prøver å få med seg politiske debatter og mindre 
events. 
– For min egendel vet jeg ikke om jeg kommer til å 
komme tilbake til lokalradio eller til media som arbeids-
plass igjen. Det hadde ikke vært meg imot, da jeg må si 
jeg har fått mersmak... får se hva det blir av meg når jeg 
blir voksen... sier Birgitte Lilleskog.

Og begge må de stille inn på disse frekvensene for å ta 
inn noe lokalt her hjemme: 105,6 er Radio Haugaland og 
106,9 - 100,7 - 104,5 - 105 - 105,2 er 
Radio 102 - samt noen flere, med gode forhold i ete-
ren.

Roald

får plass.

- Vi i RH er forholdsvis 
selvstendige og eies ikke 
av noen av de store. Her 
styrer vi oss for det meste 
selv. Vi bestemmer selv 
hva som skal spilles og 
til hvilken målgruppe vi 
ønsker å henvende oss, 
uavhengig av hva andre 
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NY ORGANIST I TORVASTAD
Det er ansatt ny 
organist i Karmøy 
kirkelige felles-
råd med Torvastad 
menighet som sitt 
hoved – tjenes-
tested. Dette er 
Serguei Cheine fra 
tidligere Sovjet-
Unionen. Han er 
født i 1967 og har de siste 3 årene tjenestegjort som 
organist i Herøy menighet i Sør-Hålogaland. I tillegg 
til orgel, spiller han også walt-horn og har kor-direk-
sjon som sitt fagfelt. Han tiltrer i stillingen 15. august, 
og vi gleder oss til å bli bedre kjent med ham. 

GRATULERE AVALDSNES!
Vi gratulerer vår kjære nabo med 1000-års stedet 
v/ Avaldsnes kirke, og vel overstått dronningbesøk. 
Onsdag 24 mai var Onsdagstreffet på Torvastad på tur 
til Avaldsnes, og vi fikk omvisning av Marit Synnøve 
Vea, som er en kapasitet på området. Her er uhyre 
mye historie begravet, og det var mange som fulgte 
interessert med da Marit Synnøve orienterte.
Om lag 100 mennesker trosset været for å være med 
på omvisningen på 
Avaldsnes.

En engasjert Marit 
Synnøve Vea fortel-
ler om Kongsgarden 
som lå her

ETTÅRINGENE
Det var formell 
avskjed med vår 
kjære ettåring Isabell Hamman på ledersamlingen 
i KM 9.juni.  Isabell har gjort en fin innsats blant 
barn og unge på Torvastad og har også vært til god 
hjelp blant konfirmantene og på menighetskonto-
ret.  Takk til deg Isabell!  Men hun er ikke helt ferdig 
med Torvastad.  Hun blir nemlig med Good News til 
Estland i begynnelsen av august.  Og ny ettåring er 
allerede på trappene.  Dersom det går i orden med 
bevilgninger fra EU-systemet, er det gode muligheter 
for at 21 år gamle Peter Kloeppel blir ettåring fra 
høsten.  Også han er fra Tyskland.  

Smånytt. . . . . . . .
FOTOAPPARAT OG BELTE FUNNET
Hvis du savner et fotoapparat etter 17.mai så ble det 
funnet et like ved Torvastad kirke.  Ta kontakt med 
menighetskontoret.  17.mai 2004 ble det funnet et 
korsstingsbrodert bundasbelte på Håland skole. Tross 
etterlysning gjennom Hålandsposten med mer, har 
ingen meldt seg. Nå håper Gunnar at en etterlysning 
i Kyrkjebladet kan hjelpe. Ta ev. kontakt med skolen.

”SIRABU” MED BOK
Helge Helgesen, sønn til utflyttet sirabu Leif Helgesen 
gav nylig ut boka ”Et korn er sådd i evighet” 12 taler 
ved begravelse.  Boka var en av bøkene som ble stu-
dert av soknepresten ved hans studiepermisjon i vår.  
Helge Helgesen har vært misjonær på Madagaskar og 
er for tiden sokneprest i Vik i Sogn.  

LOKALFOTBALL
Det var stor stemning når gutter 14 år Utsira på 
hjemmebane slo Kopervik 4-2.  Sirabuen har eget 
klubbskjerf, hadde trykket eget program for kampen 
og laget fikk entusiastisk støtte fra tribunen.  Men 
soknepresten vet ikke helt hvem han bør heie på når 
Utsira spiller mot Torvastad.  Resultatet når Utsira spil-
te mot Torvastad I 23.mai ble i hvert fall  1-12.  Men 
sirabuen får mulighet for revansj når de spiller mot 
Torvastad II 26.september.   Og når kampene skjer på 
Sira regner Utsiratrener Rune Solevåg å dra fordel av 
faktorer som naturgress, motvind og sjøsyke.  

NY GIV FOR UNGE I TORVASTAD
Menighetsrådet og Torvastad KFUK-KFUM samarbei-
der for å styrke ungdomsarbeidet, både i omfang 
og innhold. I sin visitasmelding i høst understreket 
biskopen hvor viktig det er at K/M og menigheten 
tenker sammen når det gjelder ungdomsarbeidet og 
spesielt konfirmantarbeidet. Han er glad over at vi nå 
tar utfordringen. Satsingen innebærer blant annet 
at en ønsker å ansette en ungdomsdiakon. Stillingen 
er lyst ut og det er kommet to søkere. Ansettelse vil 
skje på  et fellesmøte mellom hovedstyret i Torvastad 
KFUK/KFUM og Torvastad menighetsråd 14.juni.                

I mai ble det sendt brev til bygdefolk med innbydelse 
om å være med på økonomisk dugnad. Det har vært 
fin respons. Men det er sikkert noen som ikke har fått 
brev og som ønsker å være med på givertjenesten. Vil 
du vite mer om hva det går ut på og hvordan du kan 
støtte, kan du ta kontakt med Signy Storesund. tlf. 52 
83 80 07. En må ikke bo i bygda for å være med på 
denne dugnaden. Gaver til denne stillingen er skat-
tefri, slik at giver får 28 % av beløpet tilbake. 

etterlysning gjennom Hålandsposten med mer, har 
ingen meldt seg. Nå håper Gunnar at en etterlysning 
i Kyrkjebladet kan hjelpe. Ta ev. kontakt med skolen.

”SIRABU” MED BOK
Helge Helgesen, sønn til utflyttet sirabu Leif Helgesen 
gav nylig ut boka ”Et korn er sådd i evighet” 12 taler 
ved begravelse.  Boka var en av bøkene som ble stu-
dert av soknepresten ved hans studiepermisjon i vår.  
Helge Helgesen har vært misjonær på Madagaskar og 
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og innhold. I sin visitasmelding i høst understreket 
biskopen hvor viktig det er at K/M og menigheten 
tenker sammen når det gjelder ungdomsarbeidet og 
spesielt konfirmantarbeidet. Han er glad over at vi nå 
tar utfordringen. Satsingen innebærer blant annet 
at en ønsker å ansette en ungdomsdiakon. Stillingen 
er lyst ut og det er kommet to søkere. Ansettelse vil 
skje på  et fellesmøte mellom hovedstyret i Torvastad 
KFUK/KFUM og Torvastad menighetsråd 14.juni.                



KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira 9

I GLEDE
OG SORG

DØPTE:

TORVASTAD:

17.04. Karina Vikshåland Vestre

01.05. Jøran Brekke

15.05. Malin Helgesen

 Henrik Storesund

VIGDE:

TORVASTAD:

14.05. Eli Johnsrud Reinertsen og Øystein Hole

28.05. Kjersti Ådnesen Oftedal og Jan Valen

DØDE:

TORVASTAD:

24.04. Agnes Theodora Hjertaker f. 1910

04.05. Signe Heskja f. 1918

15.05. Malene Pedersen f. 1920

18.05. Magne Kristian Hansen f. 1937

GAVER:

TORVASTAD:

03.04. Torvastad KFUK / KFUM 2 139,50

10.04. Menighetsfakultetet 3 622,50

17.04. Menighetsarbeidet 4 370,00

21.04. Menighetsarbeidet 3 954,50

24.04. Menighetenes fellestjeneste 2 622,50

30.04. Torvastad KFUK / KFUM 1 981,50

01.05. Torvastad KFUK / KFUM 10 627,50

05.05. ABR – senteret 2 050,00

08.05. Norges KFUK / KFUM 2 115,50

15.05. Menighetsarbeidet 4 953,00

17.05. Misjonsselskapet 5 170,00

22.05. Torvastad KFUK / KFUM 3 617,50  

  

UTSIRA:

17.04. Konfirmantarbeidet i menigheten 1.561,00

08.05. Karmsund Søndagsskolekrins 1.090,00

17.05. Redd Barna 1.289,00

FRYDER FORANDRING?……JA!
Lørdag 14.mai hadde GOOD NEWS sin årlige revy, denne gang i 
Tysværtunet.
Tittelen Fryder forandring? henspeiler til en spesiell by der men-
neskene strømmer over av glede. Vi møter i revyen en familie 
som flytter til denne byen, og er med på forskjellige hendelser de 
kommer opp i.

GOOD NEWS sitt publikum er i hovedsak familie av de som opp-
trer. For en som begynner å dra på årene er det like fantastisk hver 
gang å oppleve hva ungdommer i GOOD NEWS kan få til av sangg-
lede, danseglede, dramaglede, spilleglede og gode «bakfolk» som 
teknikere og voksenledere.
Å få hele koret til å være med på danseinnslag var et flott skue!
Til ungdom i Torvastad: Unn deg selv opplevelsen av å få være med 
i et kormiljø som kan gi deg positive opplevelser du bærer med 
deg resten av livet.
Torvastad KFUK/KFUM sitt arbeid også gjennom GOOD NEWS er 
et ungdomsmiljø laget har all grunn til å være stolte av, og vi 
som foreldre er takknemlige for. En stor bukett til ALLE i GOOD 
NEWS!!

P.S. Revyen hadde fortjent to fulle saler. Det var ca halvfullt på 
begge.

Elise

Nytt fra Utsira
Utsira husmorlags dåpskjole som har vært til 
utleige i mange år henger nå i en glassmonter 
på “Lysthuset.” Det ble i 1960 sydd to kjoler av 
lagsmedlemmene og disse har vært til utleige 
nesten helt frem til i dag. En prøver nå å få 
registrert alle navn på barna som er døpte i 
dem. 
Lørdag 30.april hadde kammerkoret Cantemus 
fra Stavanger konsert på bedehuset.
Mange frammøtte og stor begeistring. Koret 
som har ca.30 medlemmer og dirigeres av 
Caspar Hennig hadde korseminar på Utsira fra 
fredag til søndag
Helgen 18.-19.juni er det planlagt kystkultur-
dager på Utsira. I den anledning vil det bli 
gudstjeneste med Helge Helgesen, sønn til 
prest /misjonær Leif Helgesen. Leif Helgesen 
vil selv delta med et kåseri på Siratun hvor han 
forteller om Utsira, min barndoms øy. 

Torill
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Viljarshaugen 7 — 5500 Haugesund
Tlf. 52 73 19 07 — Fax. 52 73 19 08 — Mob. 915 89 001

Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN 

- SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim 
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, 

Lund Eriksen & Holstad DA

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K

Karmøy  
BEGRAVELSESBYRÅ
Normisjon

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I  KARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22
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Dato

Søndagens tekster

Sted Kl.: Gudstjeneste, møte el.l.

 Ansvarlig. Kommentar

12.06. 4. s.e. pinse
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������������
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Torvastad kirke

Feøy bedehus

Håland bedehus

11.00: Høymesse. Vikar Arnt Johan Vistnes. Dåp.

Offer til KIA. Kirkeskyss.
16.00: Gudstjeneste. Vikar Arnt Johan Vistnes.

Offer. Båt fra Kveitevika kl. 15.30
Kveld: Indre Sjømannsmisjon. (Fellesmøte)

19.06. 5. s.e. pinse
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Torvastad

Nordbø bedehus

11.00: Høymesse. Menighetsprest Arnfred Lunde.

Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkeskyss.
Kveld: Misjonsselskapet (Fellesmøte)

26.06. 6. s.e. pines
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Torvastad

Håland bedehus

11.00: Høymesse. Menighetsprest Arnfred Lunde.
Dåp. Offer til Amathea. Kirkeskyss.

Kveld. Misjonssambandet. (Fellesmøte)

03.07. 7. s.e. pinse
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Utsira 12.30: Høymesse. Menighetsprest Arnfred Lunde.

Nattverd. Offer til KFUK/KFUM

10.07. 8. s.e. pinse
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Torvastad 11.00: Høymesse. Menighetsprest Arnfred Lunde.

Nattverd. Offer. Kirkeskyss?

17.07. 9. s.e. pinse
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Torvastad 11.00: Høymesse. Vikar. Dåp. Offer. Kirkeskyss?

24.07. 10. s.e. pinse
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Torvastad

Feøy bedehus

11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Nattverd.

Offer. Kirkeskyss.
16.00: Gudstjeneste. Sokneprest Geir Styve.

Nattverd. Offer. Båt fra Kveitevika kl. 15.30.

31.07. 11. s.e. pinse
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Utsira 12.30: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.

Offer.

07.08. 12. s.e. pinse
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Torvastad 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer. Kirkeskyss

14.08. 13. s.e. pinse Ingen gudstjenester

21.08. 14. s.e. pinse
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Torvastad 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.50-
års konfirmantjubileum. Offer. Kirkeskyss

28.08. 15. s.e. pinse
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Torvastad

Utsira

11.00: Høymesse. Men.prest Arnfred Lunde og 1
rep. fra NMS (Misjonssøndagen). Nattverd.

Konfirmantpresentasjon. Offer. Kirkeskyss
11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.

Konfirmantpresentasjon. Offer

04.09. 16. s.e. pinse
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Torvastad 12.00: Friluftsgudstjeneste på Idrettsplassen.

Sokneprest Geir Styve. Offer. Samarbeid med
Idrettslaget

11.09. 17. s.e. pinse
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Grendahuset 11.00: Familiegudstjeneste. Menighetsprest

Arnfred Lunde. Offer.

Velkommen 
til samlinger om Guds ord!
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Moderne teknologi er ment å gjøre livet vårt enklere. E-post skal 
gjøre det lettere for oss å nå andre og andre å nå oss. Men det 
forutsetter at det blir gjort på rett måte. Ellers kan det bære helt 
galt avsted, noe denne historien kanskje viser:
Det var vinter, kaldt og mørkt. Ekteparet hadde bestilt en ukes 
ferie i syden og gledet seg til dette. Nå var det slik at mannen 
hadde reist ned en dag før konen. 
Da han hadde fått sjekket inn på hotellet og kommet seg inn 
på rommet bestemte han seg for å sende en e-post til konen. 

Dessverre hadde han rotet bort hennes e-postadresse. Han skrev 
likevel meldingen og sendte den til adressen slik han husket den. Adressen var 

selvsagt feil så meldingen gikk i stedet til en gammel prestekone som hadde mistet 
mannen sin (presten) dagen før. Da den sørgende enken sjekket sin e-post satte hun i et 

forferdelig hyl, besvimte og falt på gulvet med et brak. Familien hørte bråket og kom løpen-
de inn på romme der gamlemor lå ved datamaskinen. De så på skjermen og der stod det følgende:

“Min kjære kone. Jeg har akkurat sjekket inn. Alt er klart for din ankomst i morgen. Din kjære mann.
PS.: Det er sannelig varmt her nede.”        Ole Steffen Thorsen 

Jeg utfordrer Rita Bø til å komme med en historie i neste nummer av Kyrkjebladet.

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Avtale nr.
126000/26

Søndag 17.april var det konfirmasjonssøndag på Utsira. 
Til å være midt i april var det en strålende flott dag både 
for konfirmanter og menigheten. Konfirmantene var
Vibeke Thomassen og Øystein Haugland Austrheim

Konfirmanter på Utsira
Som de fleste sikkert har fått med seg er 2005 
”Friluftslivets år”. Det betyr at det sendes enda flere 
frilufts - og naturprogram på TV. Men hovedinten-
sjonen med markeringen var neppe at vi skulle sitte i 
stua og se på alt det artige vi kan bedrive i den flotte 
naturen vår. Nei, folkens! Vi må komme oss ut - ikke 
sitte og vente til en dag vi har god tid, er opplagt og 
været er topp. Nei, ta på klær etter været, lokk med 
deg kona, barna eller naboen og få deg litt frisk luft 
– enten det er i Bjørgene, på sjøen, på sykkel…… 
mulighetene er mange.
For de med litt større ambisjoner kan vi jo tipse 
om Oddbjørn Frøyland og Roy Bendiksen som gikk 
”Karmøy på langs” fra Paddå i nord til Skudenes i 
vinter, og som nå planlegger å padle Karmøy rundt 
i sommer. På bilde ser vi dem idet de tar en rast i 
Karmøyheiene på turen til Skudenes.

Ut på tur


