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Hurra se Norges flagg i dag
hvor rent og fritt det lyser
den mørke skuggen er gått av, nu vi vår frihet nyter
i hvert et ekte Norges hjem
blev flagget fredens dag tatt frem
se hvor det lyser for sitt folk
  det gjer oss kjærlig varme

ja vi vil alltid være med i sorgen for de falne
og minnes alle som gjekk ned
med hver en båt som savnes
det Norske flagg er hjertens røst i folk og land
i dag som før, det vitner hva vi vil ha sagt
  det gjer oss kjærlig tanke

vi glemmer ei de som var med
som kjempet og som stridde, som kanskje ei fekk
det og se, den så gjerne ville
vårt flagg vil trøste den især
som ei fekk se sønnen sin mer
som ofret alt for freden her
  det gjer oss kjærlig varme

ja vi vil heise Norges flagg, ja helt til verdens ender
det Norske folk, liten som stor, sin sorg, sin glede kjenner
det Norske flagg har korsets tegn, vår frelsers død
for kvar og ein
se hvor det lyser for sitt folk
  det gjer oss kjærlig varme

foto: evy agnethe simonsen

Dette diktet ble skrevet av Marie Hagen (f. Hausken) for 60 år siden. Påsken 1946 satt hun og så på flagget som vaiet i vinden 
med sol over den hvite snøen. Dette gjorde et sterkt inntrykk og hun tenkte mon hun skulle prøve å skrive om Flagget. 
Det ble et dikt på fire vers, og med linjene om freden er det verdifulle øyeblikksskildringer som er kommet på papiret.
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slik til vanleg held eg dykk på holmen 
like modige og ovanpå som oss her 
på ”fastalandssiå”. (minst). Men så 
ein dag hender det eitkvart. krasj og 
kaos fylgjer. få går heilt klar. livet er 
nå berre slik. Han har fått sine kile-
vinkar han med som signerer denne 
helgehelsinga.

kjapt eksempel: Måndag �0. sept. 
- 04 vart eg trilla i rullestol til flyet 
frå sola. rullestolen sto klar på 
gardermoen også. likeså drosjen 
til feiring.  Hovudpumpa hangla og 
krangla.
spesialsjukepleiar fra uis fotfylgde 
meg heilt fram. i rullestolen tok eg til 
å ane kor ”vesen” eg verkeleg var.

etter søndagsgudstenesta hadde sju-
kehuspresten salva meg og halde bøn 
i eit lite rom på avd. Me talde ikkje så 
mange. Men ektefelle og dotter fanst 
i flokken.

ein trygg fred forsterka seg etterkvart 
som eg trong han. frå innlegginga på 
sjukehuset her i byen, i ambulansen 
til stavanger, inn på operasjonssa-
len i horisontalen før kl. 8 tysdagen, 
same forunderlege, og vedunderlege 
opplevinga – freden. beint ut ei trygg 
ro som ikkje slepte taket eit einaste 
stykke av ferda.

i ettertid har eg tenkt meg at ho var 
tufta på ein av dei mange fine preike-
tekstane etter pinse.
Me finn han ”brødundersøndagen”, 
den 8. søndag etter pinse. (Mt. �0, 
�8-3�)
brødundersøndagen er skaparsønda-
gen. Han som ein gong ”tala og det 
skjedde, baud og det stod der” (slm 
33,9), den same skaparen held i dag 
skaparverket sitt oppe, og gjev ”kvar 

dag det eg treng for å leva”. allhers 
gud som ”såg meg då eg var eit fos-
ter” (slm  �39,�6) er fullstendig klar 
over livet mitt i dag. Herren i det høge 
kjenner til alt i hop, så vel det veldige 
som det vesale.

korleis eg veit det?  eg les det ut av 
søndagsevangeliet: -- ”kvart hår på 
hovudet dykkar er talt (v 3�). ordrett 
omsett står det endå tydelegare på 
gresk: ”kvart eitt hår har sitt num-
mer”, (noko å tenkje på / takke for 
når me fjernar hårstråa våre or kam-
men frå tid til anna --?)

kan du ynskje deg eit tydelegare 
uttrykk for skaparens totale omsut 
for skapning og skaparverk?! gud 
som visste om meg frå starten, og 
som skapte meg ”på skræmeleg 
underfull vis” (slm �39), han er like 
full av omtanke for meg i dag som 
før eg såg dagens lys. eg får vakne til 
kvar nyfødd dag og vite at eg er både 
gudskapt og i guddoms varetekt.

ein blank vårmorgon går det greit å 
gle seg over ein slik tanke. same him-
melomsorg gjeld også den dag mørke 
skodda sig inn i og over tilværet. for 
eg har lese i den gode boka at ”jam-
vel når du seier at du ikkje ser han, 
ser han di sak (job 33,�4).

så får du og eg, som job, ”venta på 
Han”.

Helsinga sonen sender til læresvei-
nen denne søndagen er solid og 
sterk. far i Himmelen har auga med 
flygande fattigmannskosten, som ein 
dag dinglar i snara. ikkje eingong dei 
små og grå spurvane er utestengde 
frå skaparomsuta. gud bryr seg om 
fjørballane, likesåvel som Han ”kler 

liljene på marka” (Mt �6,8)

Når så den gode gud til dei grader er 
med i alt som skjer, og meir enn me 
ser og skjønar, ja, då kan me trygt 
rekne med at far i det høge er med 
oss i eitt og alt.

seier jesus til den som høyrer og 
trur.

Signa søndag i heim og kyrkjelyd!

Helgehelsing Per Arnulv Nordbø

Helgehelsing til Torvastadbuen
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”Sjømann, ditt offer gav oss fridom”
 (Tale ved kransnedleggelse ved Torvastad kirke 17.mai 2006)

offeret gav frihet.
frihet til, den gang, å kunne bli en nasjon igjen. 
frihet til å bli et samfunn som ikke var tuftet på vanvittige ideologier. 
frihet til å unnslippe det hensynsløse krigen hadde brakt med seg. 
frihet til å kunne selv bestemme hvordan samfunnet skulle være. 
frihet til å skape et samfunn som skulle være best mulig for alle – gi folk muligheter, slik 
at man sammen kunne skape et fellesskap av oppreiste, våkne, ansvarlige mennesker.
en frihet vi har beholdt nå i over seksti år.
 
frihet til å kunne mene hva vi vil. 
frihet til å kunne si hva vi vil. 
frihet til å kunne tro hva vi vil. 
frihet til å kunne leve våre liv slik som vi vil. 
frihet til å selv stake ut kursen.
 
en frihet folk ofret livet for at vi skulle få oppleve. en frihet 
som er selve grunnlaget for mange av våre holdninger og 
oppfatninger. en frihet det er vårt ansvar å forme og sette 
rammer for - hver enkelts ansvar. for dersom friheten ikke 
skal bli til en tvungen doktrine eller en fastlåst norm, er hver 
enkelt nødt til å vurdere hvor langt man skal strekke frihe-
ten før den fører til ufrihet for andre. der en nødvendighet, 
og noe vi alle tar stilling til, enten bevisst eller ubevisst. 
 
for om vi er klar over det eller ikke, gjør vi nettopp det. vi 
behandler hverandre for eksempel uten tålmodighet med 
hverandres forskjeller. vi er gjerrige med pengene når det 
gjelder å gi til dem som trenger det. vi er mer opptatt av hva som ser finest ut, og hvem 
som fortjener hva, enn av mennesker i nød. vi behandler hverandre dårlig, saboterer 
andres gode navn og rykte, baktaler, latterliggjør, forsøpler, er grådige, voldsomme og 
misunnelige. Noen tråkker på naboens plen for å hente posten, noen parkerer på noen 
andres parkeringsplass, noen opptrer ufølsomt sammen med mennesker som behøver 
omsorg mer enn likegyldighet. Noen stjeler. akkurat hvor langt man strekker sin egen 
frihet, er forskjellig fra person til person. det er opptil enhvers samvittighet. Men kanskje 
går vi alle lenger enn vi burde?
 
dersom vi skal kunne opprettholde en frihet som er god og sunn, er med andre ord alle 
nødt til å vurdere seg selv og sin egen holdning til dette. Hva er mitt ansvar i denne 
sammenhengen? Når gjør jeg noe som hemmer andre? Når lar jeg være å gjøre noe som 
kunne gjort noe lettere for de rundt meg? Når lot jeg være å gripe inn i en situasjon der 
en annens frihet ble krenket? skaper jeg selv situasjoner der andres frihet blir krenket? 
gjør jeg noe som fører til at andre ikke kan ”være med”? gjør jeg livet vanskeligere for 
andre ved å tviholde på mine rettigheter og min ”frihet”?
 
det går ikke an å være likegyldig. den som er likegyldig til andres frihet, krenker den. 
den som ikke prøver hver dag å være med på å skape et samfunn der alle får slippe til, 
motarbeider et slikt samfunn. den som lar være å vise solidaritet med de svakeste i sam-
funnet - utskuddene, de urettferdig behandlede, de som har minst frihet av alle - er med 
på å trykke dem lenger ned. den som synes det er viktigere å opprettholde egen komfort 
– ferie i syden, ny parkett i stua, billigere bensin, et glass rødvin til maten – enn å hjelpe 
de som trenger det, både i Norge og i resten av verden, er indirekte med på å gjøre det 
vanskeligere for dem. 
 
uten at vi fortsetter å ofre noe, uten at vi gjør noe aktivt for å opprettholde ansvaret for 
egen frihet, var sjømennenes offer forgjeves. det ufrie, hensynsløse samfunnet ingen 
ønsker, kom likevel. det tok bare litt lenger tid.

Sigurd Andreas Widvey Haugen
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Sofias verden
Tradisjonen tro har Good News forestilling i april. Nå, som tidligere år, har ungdommene jobbet hardt 
mot denne med både dans, drama og musikk. Forestillingen er lagt til Festiviteten i Haugesund, men 
noe er nytt av året.

tidelig i januar setter en gjeng ungdommer seg ned i en 
stue. de begynner på det som skal bli en opplevelse for både 
publikum og dem selv. de første ideene for forestillingen leg-
ges på bordet. etter hvert blir skissene klare for noe som skal 

bli en ny arbeidsmetode for good 
News. de vil fortelle en historie 
der alle medlemmene i ten-sing er 
virkemidler. ingen skal få stå rolig 
i kortrappene. alt som er på sce-
nen skal inngå i en fantasiverden. 
Planleggingen av store dansenum-
mer og omfattende dramastykker 
påbegynnes. kostymene må stem-
me, og derfor blir det tidlig avgjort 
at alle skal utkles som dyr eller 
fantasifigurer. 

vi skal fortelle om en liten jentes sorg, hvor hun flykter inn i en fantasiverden etter å 
ha opplevd et dødsfall i familien. Musikken må passe inn, og bandet må derfor spille 
svært forskjellige stilarter fra en pompøs disney melodi til deep Purples Hush. dette 
er ikke bare en utfordring for bandet, men også for teknikerne som planlegger å 
bruke 3 store miksepulter under forestillingen. 

torvastadungdommen har lang tradisjon for konserter og forestillinger. rutine kom-
mer godt med i et tett tidsskjema. dagen for forestillingen er her. det hele begynner 
klokken åtte lørdags morgen med frakt av alle instrumenter, kostymer og teknisk 

utstyr.  det går slag i slag frem mot første forestilling. 

stemningen bak sceneteppet er spent før 
første forestilling. timer med øving og 
forberedelse skal nå presenteres på to 
forestillinger.
det gikk bra! lettelse over at den gode 
planleggingen førte frem, og et ikke så 
rent lite adrenalinkick henger igjen. Men 
samtidig er det litt vemodig at det hele 
er over så raskt. da er det heldigvis ikke 
lenge mellom hver gang good News frem-
fører noe. straks er det på an igjen med 
planlegging og idémyldring til sent på 
kveld. 

det er ikke alle steder du får brukt dine 
kreative ferdigheter til fulle slik som i ten- sing. fra du har gått et halvt år på ung-
domsskolen til du er ferdig med videregående, er du velkommen på øvelse på 
torvastad ungdomshus hver fredag fra kl �900 og utover. våre neste prosjekter er tur 
til ten-sing festival i danmark, forberedelse av julekonsert og en ny forestilling. 

Simon Næsse

Festiviteten er klar for kveldens 
forestillinger. 

Fredrick Arnøy og 
Ingvild Lunde (Sofia) 
her som far og datter i 
begravelse

Sigurd A. W. Haugen 
dirigerer koret og er 
hovmester for kvel-
dens måltid.

Guro, Patric og Kristoffer her som de tre bjør-
nene Nilsen på sengekanten til Sofia.
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Kaféliv på Torvastad
visste du at torvastad har sin egen kafé?  den ligger midt mellom 
vikjå og osneshavn, helt på nordspissen av torvastad.  Hver ons-
dag formiddag i sommerhalvåret samles gode naboer til en kopp 
kaffe og drøs i hytta på slettå.  da presten kom på overraskende 
besøk en onsdag i mai, var Hedvig samsonsen godt i gang med 
vaflene.  etter hvert kom den ene etter den andre.  Noen kroner 
dekker utgiftene til vafler og kaffe.  og den attesten skal de ha: 
rimeligere og hyggeligere kafé finnes ikke i mils omkrets!  en 
vanlig onsdag er det ti til femten som samles og prater om løst og 
fast.  kaféen er en flott samlingsplass i en del av bygda der de får 
til det meste.  

en viktig drivkraft er den lokale velforeningen.  gjennom avisen 
har vi lest at de har engasjert seg i forbindelse med lukt, støv, 
støy og trafikkproblematikken knyttet til industribedriftene like i 

nærheten.  Men velforeningen har også mange andre ting på agendaen.  Nylig var 
de samlet til dugnad på slettå og i klungersvikjå.  slettå brukes både til fotball og 
samlingsplass, og hver st. Hans samles naboene til bål og grilling.  klungersvikjå er 
gjennom årene blitt opparbeidet til en kjempefin badeplass som til og med åkrabuen 
har oppdaget.  den kan ikke skilte med de lange sandstrendene de har lenger sør på 
øya, men er en lun og sjarmerende vik med badeforhold for både store og små.  

Mange av familiene har bodd i området i generasjoner.  Men som ellers på torvastad 
har mange nye flyttet hit de senere årene.  Men de blir inkludert og de trives.  kanskje 
andre deler av torvastad kan lære noe av samholdet og kulturen lengst nord på 
torvastad.  

Geir 
Vaffelsteker  Hedvig Samsonsen

Fra venstre: Odd Bentsen, Margit Andreassen, Amalie 
Osnes, Solveig Ytterøy, Sigvard Samsonsen, Jacob 
Nilsen og Dagfinn Ytterøy

Besøk fra Italia
4. april fikk 5. klasse på Hauge skole besøk av brev-
vennene sine fra italia. På forhånd var mange spente 
på om de kunne snakke sammen på engelsk og forstå 
hverandre?
sammen  skulle elevene illustrere et framtidseventyr 
som klassene hadde skrevet på forhånd via e-mail. først 
leste de sammen det helt ferske eventyret. deretter 
delte elevene seg i grupper som skulle illustrere de 6 
kapitlene som var blitt sendt att og fram mellom lan-
dene. 
etter å ha tegnet hovedpersonene og blitt enige om 
disse, gikk elevene løs på handlingen. ved hjelp av teg-
ning, klipping og liming fikk de satt sammen noen flotte 
bilder som passet godt til fortellingen. 
i friminuttene gikk leken og praten godt mellom elev-
ene.  vippeføysa var populær, og italienerne viste 
Haugebuen en ny vollyball-lek.

det ble også tid 
til  fellessamling 
i gymsalen slik at 
alle elevene ved 
skolen fikk hilse 
på italienerne. Her 
hadde elevene fra 
begge landene litt underholdning.
 
- besøket fra italia ble mer spennende og lærerikt 
enn vi hadde forestilt oss på forhånd, forteller lærer 
evy vikingstad. - elevene er ivrige etter å få lære mer 
engelsk og etter å fortsette med brevskrivingen som vi 
har holdt på med siden i høst. de har sett hvor viktig 
det er å kunne snakke med hverandre på et språk som 
begge forstår. 
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Torvastad Bygdautvalg
etter å ha ligget litt i dvale, er det igjen liv i torvastad 
bygdautvalg. alle lag og foreninger på torvastad var invitert 
til oppstartsmøte �9. januar i år. 
et arbeidsutvalg bestående av bjørg tone vikshåland, ole 
førland og leif larsen har sammen med resten av delta-
kerne besluttet å jobbe med tre hovedsaker.

1. Lysløype i Bjørgene
dette er karmøy kommunes prosjekt, men bygdautvalget, 
anført av jarle vikingstad, er kommunens samarbeidspart-
ner. lysløypa er ikke fullfinansiert, så det kan bli snakk om 
dugnad. 

2. Fellesarrangement 17. mai
det jobbes for at det allerede fra �007 kan bli et, sam-
lende arrangement for begge skolekretsene. bjørg tone 
vikshåland er leder for denne gruppa, som allerede er i gang 
med arbeidet.

3. Plankomiteen
dette  er den største av komiteene og den ledes av ole 
førland.  fau ved begge skolene er representert  i tillegg 
til idrettslaget, Nordvegen golfklubb, torvastad kfuk/M og 
torvastad grunneigarlag.  komiteen skal samarbeide med 

kommunen når 
det gjelder saker 
som utbygging 
av området rundt 
idrettsanlegget 
og Håland skole, 
veger og sikker-
het, samt en frem-
tidig idrettshall. 
en ønsker også å 
være en påtryk-
ker når det gjel-
der tilrettelegging 
av nye boliger i 
torvastad.
det er en forutsetning at de har kjennskap til kommunepla-
nen, og sørger for at den følges opp i bygda vår.
torvastad bygdautvalg skal jobbe for hele bygda, så det 
er viktig at de som sitter der får høre hva vi som bor her er 
opptatt av! dersom noen har innspill til bygdautvalget, kan 
de sende en e-mail til ole@torvastad.no eller ringe 5� 83 
95 �6.

Siv

Ole Førland

Konfirmanter Torvastad kirke 6. og 7. mai
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Klubb 78 på Maldalshytta !
��.-�4. mai var �0 ungdommar med leiarar på tur 
til hytta som torvstad kfuk-kfuM har i Maldal, 
like forbi sauda. trass i dårlege vêrmeldingar 
kan underteikna melda om god stemning og godt 
humør heile helga. den store prøven var fjellturen 
laurdags morgon. ”kor langt skal me eigenlig gå? 
Har me ikkje gått langt nok nå da?”, var hyppige 
kommentarar på turen oppover fjellet. På toppen 
fekk me oppleva ein liten ”snøstorm” og me var 
tvinga til å søkje ly. Heldigvis var ikkje sola langt 
unna, så det vart varmt og fint på heimturen. Heime 
på hytta venta grilling, roing, fisking, heimelaga idol, 
putekrig, allsong og andaktstund. alt i alt ein flotte 
tur med veldig kjekke ungdommar. 
Med som vaksenleiarar var tor storesund, ragnhild 
galtung, johannes ragnvaldjord, Patrick kløppel og 
knut arve Nordfonn.

klubb 78 er ein kristen klubb innanfor torvastad kfuk-
kfuM og er for alle som går i 7 og 8.klasse. klubben har flotte klubblokale på ungdomshuset på torvstad. der har ein 
kiosk, eige datarom, billjard, bordtennis og andre spel. av og til skyt dei på blink med luftgevær. Når klubben ikkje er på 
ungdomshuset er dei ute i naturen, grillar og finn på ting, eller kan hende dei er på tur i bassenget i tysvær. klubben plar 
også dra på leir ein gong i semesteret. frå neste år av kan dei som går i 8 klasse få vere på klubbarrangement ein gong i 
semesteret med klubben for dei litt eldre ungdommane, dei frå 9 klasse og oppover. Plakatar om desse kveldane vert å sjå 
på skular og på kiwi på storasund. 

Knut Arve Nordfonn

På avslutning med ”Korus” 
på Ungdomshuset!
korus er eit kristent kor for gutar og jenter mellom 8-�3 
år i regi av kfuk-kfuM. koret har øving annakvar torsdag 
frå kl. �800 til �930 på ungdomshuset. torsdag �8 mai 
var det siste øving før sommaren med kosestund etterpå. 
det passa bra at dette var siste øving, då dirigent anita 
grønningen ikkje hadde meir stemme att. No har ho heile 
sommaren til å spare til ny. som hjelpeleiarar har anita 
med seg to staute kvinner; Hilde kristin storesund og 
kristin vikingstad.
til hausten i september byrjar dei på an igjen som før, 
annakvar torsdag. dette passar godt, då speidarane har 
samling dei torsdagane korus ikkje har samling. oppmøte på øvingane plar vera rundt �0, men koret tar veldig 
gjerne imot  fleire.

Knut Arve Nordfonn
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UTSIRA TIL ROSSABØ
�. september blir utsira sokn ført over 
til rossabø prestegjeld, hvor den nye 
kapellanstillingen blir omgjort til sok-
nepreststilling med særlig ansvar for 
utsira, og med menighetspresttjeneste i 
rossabø. dermed er det slutt på en flere 
hundre år lang tradisjon med at utsira 
og torvastad har hatt felles sokneprest. 
dette fører til at geir styve får �0% 
av sin stilling frigjort til andre formål i 
torvastad menighet. kyrkjebladet som 
også har vært felles, vil markere dette 
nærmere til høsten.(for dette er ikke en 
sak som passer under «smånytt»).

VELLYKKET FASTEAKSJON
det var mange som gjorde en god innsats 
på årets fasteaksjon 4.april, og resultatet 
ble det beste på mange år.  en av grun-
nene til det var kanskje at konfirmantene 
kunne identifisere seg med årets tema 
som var ”ungdom ut av krig og krise.”  
På utsira deltok menighetsrådet og på 
torvastad var det som vanlig diakoniut-
valget som organiserte innsamlingen.  
det ble god stemning etter hvert som 
resultatsøylen steg og både konfirman-
ter og foreldre ble traktert med boller, 
saft og kaffe.  det kom inn �376,- fra feøy 
og 35�45,- fra torvastad.  sammen med 
beløpet fra utsira ble det et flott resultat 
som ble sendt til kirkens Nødhjelp.  takk 
til dere som talte opp, foreldre som stilte 
som sjåfører og konfirmantene som gikk 
rundt med bøssene.  

Nytt av året var det at noen også syklet 
rundt med bøsse, på bildet ser vi  fra 
venstre aleksander larsen, svend 
vetle Østensjø og endre vikingstad. 
kyrkjebladet har fått tak i et lite stev som 
disse tre (eller kanskje det er roald, far 
til svend vetle) står bak.

Når solen går ned i vest,
arbeider den late best,
og fasteinnsamlingen blir som en fest
for konfirmanter på torvastad-ring vest.

SOMMERMARKED
det blir sommermarked på ungdomshuset 
lørdag �0.juni kl ��-�5. 
På programmet står sang av korus og 
scala, ponniridning, lotteri og tombola, 
ulike boder, kafè m.m. speiderne deltar 
med grilling og aktiviteter. start somme-
ren på ungdomshuset!

FELLES MED AVALDSNES
søndag ��. juni vil vi ha en felles guds-
tjeneste med avaldsnes kl. ��.00 på 
visnes. vi håper mange torvastad-buer 
tar på seg turklær og termos og setter av 
formiddagen sammen med våre kjekke 
naboer i sør. visnes har også et vakkert 
turterreng som egner seg ypperlig for 
en søndagstur. Prost Helge gaard og 
menighetsprest arnfred lunde deltar i 
gudstjenesten.

NORGE PÅ LANGS

våre etter hvert stadig sprekere sambyg-
dinger, brødrene storesund, er fortsatt 
på veg sørover på sin store ”Norge på 
langs”-ekspedisjon. snøsmeltingen kom 
raskere enn de hadde planlagt, så de har 
for lengst tatt av ski og pulk og gått over 
til apostlenes hester. På bildet ser vi dem 
krysse  Polarsirkelen, og idet dette leses 
er de trolig et sted i trøndelag. du finner 
artige  artikler, flotte bilder med mer på 
deres hjemmeside www.norgepaalangs.
com..

KONFIRMANTER PÅ SOMMERLEIR
Mandag �6. juni reiser �4 av årets kon-
firmanter på krik´s sommerleir action i 
bø i telemark. Her blir det aktiviteter fra 
morgen til kveld, sang og forkynnelse. 
konfirmantene i Haugesund har gjort 
dette i flere år, og nå er tilbudet også 
gitt til årets og neste års konfirmanter 
på torvastad. en flott anledning til å bli 
kjent med kristendommen og kristne 

fra andre steder i landet, og samtidig 
få instruksjon i alt fra afrikansk dans til 
skateboard og fluefisking.

VIKARPREST I SOMMER
Mona dysjeland 
blir vikarprest 
torvastad noen 
uker i sommer.  i 
fjor vikarierte hun 
i avaldsnes, og i 
år har hun både 
avaldsnes og 
torvastad.  Her 
skal hun være fra 
�8.-30.juli, og i dette tidsrommet vil hun 
ha eventuelle begravelser samt at hun 
har gudstjenesten om kvelden 30.juli.  
Mona har sine røtter fra både utsira og 
torvastad.  Hun har tidligere vært ett-
åring for NMs i brasil og avslutter sine 
prestestudier nå til jul.  vi ønsker Mona 
velkommen og lykke til i tjenesten.  

FERIETID
de ansatte på torvastad menighetskon-
tor har ferier i følgende tidsrom:
Menighetsprest arnfred lunde:   
03.07. – 3�.07
ungdomsarbeider knut arve Nordfonn: 
03.07. – �7.07
kirketjener sonny torvestad:  
�0.07. – 07.08
sekretær bjørg areklett:   
�7.07. – �3.08
sokneprest geir styve   
�4.07. – �8.08
organist sergey shein:   
3�.07. – �3.08

Menighetskontoret vil bli betjent tirsdag 
til fredag 09.00 – ��.00, med unntak de 
dager presten har begravelse og det ikke 
er sekretær tilstede.

SAMBOER?
sommeren er en flott tid for å vie seg i 
kirken. vielsen kan skreddersyes etter 
brudeparets ønsker. vi kan ha alt fra 
enkle kontorvielser til store kirkebryllup. 
for medlemmer i den norske kirke er alt 
gratis. ta kontakt med en av prestene for 
bestilling, råd og tips. 
viss dette kommer litt raskt på, kan vi jo 
antyde at 07.07.�007 kan være en bryl-
lupsdato som skulle være lett å huske. 

ARTIGE DATOER
de fleste år byr på noen sjeldne og mor-
somme kombinasjoner av klokkeslett og 
datoer. i disse tider er vi midt mellom 

Smånytt…
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I glede
og sorg

DØPTE:
torvastad:
09.04.  irinn Marie bøe
  leah Madelen Wenneck kobberød
�6.04.   Mats garberg Waage
30.04.  kristoffer oa eike
  sabrina roxy kalstø
  Celine stange 
  tvillingene
  tonje og Marion kalstø
�5.05.  eline sjøen vea
  sofie gramshaug dahl
�8.05.  Helene vikingstad Hognerud

utsira:
�3.05.   iben skartveit

DØDE:
torvastad:
�9.03.   kornelius skjølingstad f. �9�7
�6.03.  bertha kristine Haaland f. �9�9
�3.04.  georg danielsen f. �93�
�8.04.  Harriet johanne osnes sjursen f. �944
06.05.  alf larsen f. �935
��.05   agnes Hausken f. �909
�6.05.   anne Marie isaksen f. �9�9
�8.05.   Henning kristian storesund f. �9�9
�9.05.  thala salhus f. �907

GAVER:
torvastad:
�6.03. iko 4.4��,00
�9.03. det norske misjonsselskap �.307,00
0�.04. utstein Pilgrimsgård �.883,50
 utstein Pilgrimsgård (grendahuset) �.737,00
09.04. kirkens Nødhjelp 3.080,00
�3.04. Menighetsfakultetet �.808,00
�6.04. ungdomsmisjonen 6.4�3,00
�3.04. Menighetsarbeidet �.880,00
�7.04. Menighetsarbeidet �.89�,00
30.04. karmsund sunnh.søndagsskolekrins 4.483,50
06.05. torvastad kfuk / kfuM �.9�0,50
07.05. torvastad kfuk / kfuM 7.7��,00

utsira:
08.03. kirkens Nødhjelp 7�0,00
�3.03. sos barnebyer 7�6,00
�3.04. karmasund sunnh.søndagsskolekrins 75�,50

kirkens Nødhjelps 
innsamlingsaksjon   04.04.06:

utsira menighet:     4.�96,50
torvastad og feøy 36.569,50 

et par ekstra kuriøse tallkombinasjoner.  den fjerde mai i år 
(redaktørens bryllupsdag!) klokka to minutter og tre sekunder 
over ett, kunne de som var våkne se følgende tallrekke på 
ulike klokker, kalendere og klokkeslettstemplede kvitteringer: 
0�.0�.03.04.05.06. 
og sov du bort anledningen til å få med deg den supersjeldne 
tallrekka, kommer det ytterligere en relativt spesiell klokke- og 
datosammenstilling allerede i juni. klokka seks minutter og 
seks sekunder over seks den sjette juni vil nemlig klokka og 
datoen se slik ut: 06.06.06.06.06.06.

DA VINCI-KODEN
dan browns roman ”da vinci-koden” 
og filmatiseringen av boken som 
nettopp hadde kinopremiere, har fått 
kristne over hele verden til å reagere 
kraftig. grunnen er først og fremst 
at brown hevder at boken bygger på 
sikker dokumentasjon. og mens his-
torikere og teologer lett kan avvise 
det hele som oppspinn og fantasi, 
har det vært vanskelig for lesere og 
den vanlige kinogjenger å skille hva 
som kan være sant og hva som er fri 
diktning. for de som vil lese mer om 
dette anbefaler vi nettstedet  
www.davincikoden.info  

9

MIN SALME
uten den himmelske losen om bord
tumlet min livbåt omkring, uten ror
tårnhøye bølger om båten min slo
omgitt av mørke alene jeg stod.

frådende bølger og hylende vind
fylte mitt angstfylte hjerte og sinn
aldri et lysende fyrtårn jeg så
evig fortapelse foran meg lå.

Nærmere, nærmere brenningens brus
Håpet om redning var sunket i grus
da kommer jesus, den himmelske los
endret min livbåt, forandret min kurs.

jesus utslettet min synd, mine feil
ga meg en ny båt, med ror og med seil
fremad jeg stevner mot himmelens strand
snart er jeg fremme, snart går jeg i land!

jesus min frelser, jeg lovpriser deg
takk at du frelste en synder som meg!
stormen har stilnet, mitt hjerte har fred 
losen fra him’len i båten er med!

Dette er den fineste salmen Norvald Erland kjenner!
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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 r e n ø r

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - 

SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim 
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund 

Eriksen & Holstad DA

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K

Normisjon

til tjeneste i mer enn 30 år i  karmøy

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: telefon 52 81 62 22

A1 GRAFISK KARMØY 
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Velkommen til samlinger om Guds ord!

04.06. Pinsedag

Joh 14, 15-21; Joel 3, 1-2

Ef 2, 17-22

Torvastad Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Sp.Geir Styve.

Dåp. Offer til menighetsarbeidet. - Kirkeskyss

11.06.Treenighetssøndag
Matt 28, 16-20

Jes 6, 1-8

Tit 3, 4-7

Visnes

Utsira

Hauge bedehus

Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste. Menighetsprest

Arnfred Lunde og prost Helge Gaard

Kl. 12.30: Friluftsgudstjeneste. Sokneprest Geir

Styve. Offer til KFUK/KFUM

Kveld: Misjonsselskapet. Fellesmøte
18.06. 2. s.e. pinse

Fork 12, 1-7

1 Tim 6, 6-12

Luk 12, 13-21

Torvastad

Feøy

Nordbø bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.

Nattverd. Sang av Sangkameratene. Offer til

Amathea. – Kirkeskyss

Kl. 16.00: Gudstjeneste. Sokneprest Geir Styve.

Offer til Amathea. – Båt fra Kveitevika kl. 15.30

Kveld: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte
23.06. Fredag Torvastad Kl. 08.30: Skolegudstjeneste – Bø ungdomsskole
25.06. 3. s.e. pinse

Luk 19, 1-10

5 Mos 7, 6-8
1 Kor 1, 26-31

Torvastad

Håland bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Prost Helge Gaard. Dåp.

Offer til De fire diakoniinstitusjoner. – Kirkeskyss

Kveld: Misjonssambandet. Fellesmøte

02.07. 4. s.e. pinse

Luk 15, 11-32; Jes 65, 1-

2; 1 Pet 5,5b-11

Torvastad Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.

Nattverd. Offer til Misjonshøyskolen. – Kirkeskyss

09.07. 5. s.e. pinse

Joh 8, 2-11; Sak 7, 8-

12a; Rom 2, 1-4

Utsira Kl. 12.30: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.

Offer til Kirkens SOS

16.07. 6. s.e. pinse

1 Kor 12, 27-31; Jer 1,

4-10; Matt 16, 13-20

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

Offer til menighetsarbeidet. – Kirkeskyss

30.07. 8. s.e. pinse

Matt 10, 28-31; Jes 49,

13-16; 2 Tess 3, 6-12

Torvastad Kl. 19.00: Gudstjeneste. Vikar Mona  Dysjeland.

Dåp. Offer til Misjonssambandet. – Kirkeskyss

06.08. 9. s.e. pinse

Matt 7, 21-29; Jer 23,

16-24; 1 Joh 4, 1-6

Utsira

Hauge bedehus

Kl. 15.00: Gudstjeneste. Menighetsprest Arnfred

Lunde. Nattverd. Offer til Norges Speiderforbund

Kl. 11.00: Normisjon. Fellesmøte
13.08. 10. s.e. pinse

Luk 12, 42-48

Jes 10, 1-3

Apg 20, 17-24

Torvastad

Feøy bedehus

Håland bedehus

Kl. 11.00: Høymesse kl. 11.00. Menighetsprest

Arnfred Lunde. Nattverd. Offer til

menighetsarbeidet. – Kirkeskyss

Kl. 16.00: Gudstjeneste. Menighetsprest Arnfred

Lunde. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. – Båt

fra Kveitevika kl. 15.30

Kl. 19.00: Misjonssambandet. Misjonsfest. Felles.
20.08. 11. s.e. pinse

Joh 6, 66-69; Jes 5, 1-7;

Rom 11, 25-32

Torvastad

Nordbø bedehus

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

Normisjon. – Kirkeskyss

Kl. 18.00: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte.
27.08. 12. s.e. pinse

Luk 9, 57-62

Sal 32, 1-5

1 Joh 1, 8-2,2

Torvastad

Håland bedehus

Kl. 11.00: Fam.gudstj. Men.prest Arnfred Lunde /

rep. fra NMS. Nattverd. Offer NMS. –Kirkeskyss

Kl. 19.00: Misjonsselskapet. Felles.

03.09. 13. s.e. pinse

Matt 12, 33-37

Sal 40, 2-6

Jak 3, 8-12

Idrettsplassen

Utsira

Nordbø bedehus

Kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste. Menighetsprest

Arnfred Lunde. Offer til menighetsarbeidet.

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

Presentasjon av konfirmantene. Offer til konfarb.

Kl. 11.00: Normisjon. Fellesmøte
10.09. 14. s.e.pinse

Matt 5, 43-48: 5 Mos 10,

17-21; Rom 13, 8-10

Torvastad

Hauge bedehus

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

ressurssenter for mish. Kvinner. – Kirkeskyss

Kl. 19.00: Misjonsselskapet. Fellesmøte



B-blad

FEIL DIAGNOSE
to leger var ute og gikk tur en sen kveld. foran dem gikk en mann med et noe merkelig gangelag, stivt 
og underlig og med bred beinføring. de to legene begynte å diskutere hva mannen kunne feile.
- der har du et typisk isjias-tilfelle, sa den ene.

- Nei, jeg tror heller det er lumbago, sa den andre. se bare hvordan han 
trekker på begge bena, ikke bare på det ene som ved isjias.

etter å ha diskutert en stund frem og tilbake, ble de enige om 
å gå bort til mannen, fortelle ham om diskusjonen de hadde 

hatt og få klarhet i hva som egentlig plaget ham. som sagt, 
så gjort.
- da tok dere feil begge to, svarte mannen. ikke har jeg isjias, og ikke har jeg 
lumbago. jeg tok forresten feil selv også, jeg hadde nemlig ikke regnet med at 
det skulle gå så galt å slippe en liten fjert.

Roar Tindeland

Roar utfordrer Reidar Gabrielsen til neste nummer av Kyrkjebladet.

John Stange

�� kyrkjebladet for torvastad og utsira

�3. og �4.mai var en fin helg i utsira menighet. Med dåpsgudstjeneste på lørdag og konfirmasjon på søndag. søndag var det 
fullsatt kirke med mange tilreisende og fastboende familie som var med på å gjøre denne dagen spesiell for konfirmantene.
Navn på konfirmantene er fra venstre: Mikal gethin davies, ken roger klovning, benjamin sandmo, ole Mikal tørsdal, ellen 
verona davies.


