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I begynnelsen av juli dro 35 speidere fra Torvastad til
KFUK-KFUM-landsleir i Valebø ved Skien. Sammen
med 6.700 andre speidere fra 17 nasjoner fikk de en
uforglemmelig uke. 

Det begynte med rigging av leirområdet med telt,
bygging av border og staselig inngangsportal. Og
etter hvert som regnet kom (noe det alltid gjør på
speiderleirer) ble det mer jobbing med å grave grøf-
ter og lage tak over bordene med presenninger.
Programmet var allsidig og spennende med fellesleir-
bål, bibeltimer, bading, turneringer, matlaging,
misjonsmarked og andre aktiviteter. Og som vanlig
dro speiderne på haik et døgn hvor de overnattet ute
og selv skulle ta seg fra etter kart. (noe ikke alle
behersket like godt).

Temaet for leiren var LIV. Vi gledet oss sammen og
takket Gud for livet - liv i naturen og liv i speiderlei-
ren. Leirsangen het ”Liv i leiren”, men etter hvert
som regnet høljet ned og det viste seg at hele spei-
derleiren befant seg på et jorde med litt mold øverst

og så kampakt leire under, begynte vi å synge ”Liv i
leira” i stedet. For selv om vi hadde sol og en del fint
vær inni mellom, omgjorde regnet hele leiren til et
stort gjørmehav. Til glede for mange av ungene, men
til fortvilelse for mange av lederne. Hvorvidt flittige
mødre (og fedre?) etter hvert har klart å få regnklær
og støvler rene igjen, er ikke godt å si.
Men alle var enige om at det hadde vært en fantas-
tisk kjekke leir!

Mange andre har også gode sommeropplevelser bak
seg, og du kan lese mer om noen av dem i dette
nummeret av Kyrkjebladet: Good News har vært i
Estland, fotballspillere fra både Torvastad og Utsira
har vært på Norway Cup og Siv Storesund har vært
på Svalbard. 
I tillegg vet vi at mange har vært på Lyngdal Cup og
på Oase i Kristiansand. Men det vi kanskje kommer til
å huske lengst fra denne sommeren er det flotte
været og badetemperaturene vi har hatt hjemme i
hele august. Det har gitt krefter og overskudd til å ta
fatt på en ny høst!

Liv i leira

Fornøyde speidere i alle aldre
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Da jeg var liten satt jeg ofte på fanget til min bestefar (morfar)som levende fortalte om Guds skaperverk og
herligheten som kom til å møte oss i himmelen. Gjennom tekst fra gamle salmer og kjente bibelvers tegnet
han et bilde av en romslig Gud som i sin storhet har gitt en mulighet til oss alle. 
I Joh. 3.16 står det : ”For så har Gud  elsket verden, at  han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som
tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”

Så enkelt, men allikevel så komplisert.
Min bestefars tro var hans klippe. Senere i livet har jeg forstått at hans tro mang en gang ble satt på prøve
med de motganger som møtte han. 

For noen år siden leste jeg en biografi av Benazir Butto. Hun beskrev levende fra sine møter med sin far som
satt fengslet store deler av sitt  liv. Han ble som kjent utsatt for tortur og mye lidelse. Jeg husker spesielt
beskrivelsen da hennes far  kort tid før han ble drept fikk spørsmål om det var noe han ønsket seg .
Fengselsmyndighetene  trodde kanskje  at samvær med familien var det nærliggende ønske. Men der tok de
feil, hans høyeste ønske var nemlig å få ta en dusj. For som han sa, når jeg skal forlate denne vidunderlige
verden vil jeg gjerne være ren. 

Jeg husker også mitt første møte med menigheten i Canaan Baptist Church  i Harlem i New York. Da jeg kom
inn i kirken, skrev jeg meg inn i  besøksprotokollen med navn og nasjonalitet.
Da presten under gudstjenesten, ønsket menigheten velkommen, ba han
gjestene fra de ulike nasjonene reise seg. Deretter ba han sin egen menighet:
Gå ut å motta disse menneskene som dere vil at de skal motta dere. 
Det ble en sterk opplevelse, møtet med de fattigste av de fattige, midt inne
på Manhattan, som alle bar preg av at de hadde fått noe som  overskygget
alt annet, en sterk tro.

Jeg er glad for å ha bevart min enkle barnetro, det hjelper meg til å ha fokus
på hva denne vidunderlige gaven innebærer, en gave vi alle kan få del i. 

BARNETRO

Andakten er skrevet av Thorhild Widvey, Torvastad-dame med aktiv for-
tid på Ungdomshuset, senere to perioder på Stortinget for Høyre, mor
til to gutter som hun og mannen Osvald Bjelland tok med seg til London
for noen år, før hun i vår ble utnevnt til statssekretær i Fiskeri-
departementet og returnerte til  gamlelandet og Oslo.

• Vil du lære mer om Bibelen og 

den kristne tro?

• Vil du treffe nye mennesker i en hyggelig 

atmosfære?

• Vil du prate i en gruppe om spørsmål 

rundt kristentroen?

NYTT ALPHA-KURS BLI MED PÅ ALPHA-KURS!
SStteedd:: Bjørgene Grendahus (merk stedet)
TTiidd:: Annenhver torsdag; 17/10, 31/10, 14/11 osv

totalt 10 kurskvelder (5 før jul) og en weekend.

Kveldsmat på hver samling, foredrag, sang og 
gruppesamtale. Gjør som nesten 100 andre fornøyde 
deltakere fra Torvastad: MMeelldd ddeegg ppåå eett kkuurrss ii ddaagg!!
Flere fra Torvastad har fått svar på spørsmål de 
lenge har grublet på, og livet har endret seg etter kurset.

FFoorr mmeerr iinnffoo:: Ring menighetskontoret 52 84 53 80 
eller mail: torvastad prestekontor@c2i.net
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Kirkeverge:

Den store
tidstyven!
Det skjedde høsten 1961. Jeg hadde
ennå ikke fylt 3 år, men jeg kan likevel
huske det. Det er helt sant! Vi barna
satt på toppen av potetkjelleren og så
bilen komme over brua. Det var ikke
så mange biler da så det var lett å føl-
ge med.

Jeg husker vi stormløp inn i huset og
ropte: ”Nå kommer den!”. Merkelig
nok kan jeg ikke huske at det ble
båret inn eller montert eller satt på.
Men stort må det ha vært og dyrt var
det, nesten kr. 2000,-. Et utrolig beløp
med tanke på datidens inntektsnivå,
men hva gjorde man ikke når pappa
var sportsgal og Haugar skulle spille
cupfinale mot Fredrikstad.

Jeg snakker om fjensynsapparatet,
TV`n.

I begynnelsen fungerte apparatet som
en motor for det sosiale livet. Familie,
slekt, venner og naboer kom i samlet
flokk for å se Kvitt eller Dobbelt og
Forsythesagaen. Mat ble servert eller
medbrakt, praten gikk i forkant og
etter programmet. Barn, voksne og
eldre så de samme programmene og
hadde derfor de samme referansene
dagen etter. TV var på den tiden rett
og slett utviklende for fellesskapet.

Naturligvis kunne det ikke fortsette!
Folk fikk mer penger og flere kunne
kjøpe vidunderet. Det førte til at hver
familie ble sittende i sine egne stuer å
se. Det var fremdeles bare en TV-kanal
slik at man fremdeles hadde de samme
referansene, men man hadde ikke så
mange å dele dem med. Dessuten ble
programtilbudet ble utvidet og man
måtte bruke mer tid på TV-tittingen
for å få med seg alt og følgelig mindre
tid til å være sammen.

I 1972  kom farge-TV. Det gav enda en
grunn til å følge med for nå var det jo
nesten som det var ekte mennesker vi
så, bare litt mindre enn andre (ca. 15
cm. høye). I tillegg begynte man i sta-
dig større grad å tilpasse programtil-
budet til de forskjellige aldersgrup-
pene slik at det ikke lenger var slik at
hele familien så på TV sammen
Dermed skrumpet også denne felles
referansen inn etter hvert.

På –80 tallet begynte vi å høre om
fjernkontroller og parabolantenner.
Nå kunne man sitte i stolen og trykke
på en knapp så fikk en se andre kana-
ler enn NRK. 
Problemet var bare at man jo bare
hadde et apparat og bare kunne se et
program om gangen. Hva gjorde man
for å unngå en slik mulig familiekon-
flikt? Man kjøpte selvfølgelig et appa-
rat til og satte i et annet rom.

På –90 tallet eksploderte det med
kabel-TV, reklame-TV, digital-TV, plas-
ma-TV, reallity-TV o.s.v.

Så sitter jeg alene i stuen og ser på
boksekamp på Eurosport og skjønner
at TV er blitt den store tidstyven i for-
hold til det sosiale livet og fellesska-
pet. Sønnen sitter på soverommet og
ser på MTV. Kona sitter i kjellerstuen
og ser Kar for sin Kilt.  

Jeg lurer på om……ja, jeg har nesten
bestemt meg, tror jeg. Jeg sier opp
avtalen med kabelselskapet og setter
de overflødige apparatene i boden.
Dessuten skal jeg se mye mindre på TV
i det hele tatt.

Men hva om Rosenborg kvalifiserer
seg til Champions league denne
sesongen også……

Ole Steffen Thorsen



En tidlig søndag morgen, 4.august,
rullet en dobbeltdekker med ca. 70
ungdommer med ledere ut fra plas-
sen foran Ungdomshuset. Endelig
var estlandsturen begynt.

Etter mangfoldige timer i den
varme bussen, var vi endelig frem-
me i Oslo, der vi overnattet den
første natten i Voksen kirke.

Neste dag gikk turen videre til
Stockholm, der vi tok Siljaline til
Helsinki i Finland. Siljaline var for
mange ett av høydepunktene på
turen, en kjempestor båt med over
3.000 sengeplasser, egen handlega-
te, diskotek, bar, casino, restauran-
ter og badebasseng. Maten var
også helt topp!

Deretter tok vi hurtigbåten
”Tallink” videre fra Helsinki til
Tallin, som er hovedstaden i
Estland. I Tallin ble det for det mes-
te shopping og sightseeing i gamle-
byen – en fantastisk flott by som
absolutt er verd en visitt.

Turen gikk så videre til Viljandi
der vennskapskoret vårt ”Villu”
ventet med norske flagg. Viljandi
var en relativt liten by, med litt

lavere standard enn i Tallin. Her
hadde de allikevel et spennende
marked og en utrolig stor og fin
badestrand. Her holdt vi en liten
konsert før vi hadde grillparty, som
bussjåføren spanderte på oss. 

Etter en natt i Viljandi, tok
”Villu” oss med til leiren der Ten-
sing festivalen skulle foregå. Det
ble to veldig varme og fine dager
med masse aktiviteter, bading og
sosialt samvær. Vi øvde også inn
noen sanger sammen med ”Villu”
som vi sang på hovedkonserten på
åpen gate i gamlebyen i Tallin – en
storslagen konsert!

Så var det på tide å dra hjem
igjen. Å ta avskjed med esterne vis-
te seg å ikke være helt lett – det var
først her mange forstod hvor utro-
lig mye dette besøket hadde å bety
for vennskapskoret vårt.

Til slutt vil jeg, på vegne av
koret, takke ledere, kontaktperso-
ner og ikke minst bussjåføren for
en utrolig fin og opplevelsesrik tur! 

Håvard Styve
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Estland 2002

SKILLE MELLOM STAT 
OG KIRKE?
Torvastad menighetsråd har
nå avgitt svar på en høringsut-
talelse som tar for seg forhol-
det mellom stat og kirke i et
omfattende utredningsforslag.
Torastad menighetsråd uttaler
at en ser klart behovet for en
ny ordning som innebefatter
mer selvstyret til kirken og det
enkelte sokn, samtidig som
det er viktig å ta hensyn til
kristendommens viktige fun-
dament i det norske folk i
løpet av de siste 1000 år, med
over 80% av befolkningen
som medlemmer i Den Norske
Kirke. Rådet går inn for en livs-
synsavgift som blir lik for alle,
og fastsettes av stortinget, og
fordeles etter antall medlem-
mer. Men mange spørsmål
gjenstår, og en oppmuntrer
utredningsarbeidet til å fort-
sette å jobbe med disse spørs-
målene.
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Torvastad IL deltok i år med
tre lag. Et lag i klasse C gut-
ter født etter 01.01.1988, et i
klasse B gutter født etter
01.01.1986 og et i klasse U
jenter født etter 01.01.1986.
En av de kampene som vil bli
husket en stund er nok jen-
tenes kamp mot Stiklestad IL
tirsdag. Den utviklet seg til
rene gjørmebadet. Det var
strålende sol hele uka, men
under denne kampen kom
regnet i bøtter og spann. En
av foreldrene på sidelinja sa
at hun aldri hadde vært så
våt. Og du skulle ha sett jen-
tene! Kampen endte for
øvrig uavgjort 3-3. 
De som kom lengst var det yngste guttelaget. De startet
med å vinne sin første kamp mot Sport-71 Ik.
(Brønnøysund) Allerede da var det en av spillerne som
uttrykte: ”Tenk at vi har vunnet en kamp på Norway-cup!”
Men det ble flere seire. De vant sin pulje og 64. dels fina-
len, men ble slått ut etter 1-3 mot Langesund If i 32.dels
finalen.

Utsira IL stilte med et sjuer-lag i klasse E gutter født etter
01.01.1986. Da var det 20 år siden sist Utsira stilte med lag
på Ekebergsletta. Ledere var Rune Solevåg og Bjarne
Austrheim.  Bjarne var også med som spiller på begyn-
nelsen av 80-tallet. 
Utsira stilte med spillere fra forskjellige årstrinn, og en kort
kommentar mellom slagene gikk på at laget kunne nok
vært meldt på i en yngre årsklasse med dispensasjon for
noen av de eldste spillerne. Utenom kampene fikk flere
med seg tre kamper på Ullevål. I tillegg var det både tivoli
på Ekeberg og besøk på fornøyelsesparken Tusenfryd. 

Om det ble tap eller seier, var det god innsats fra alle lag,
mange gode enkeltprestasjoner og mye idrettsglede. Men

Norway-cup er mer enn fot-
ball. Fra åpningsshow via kul-
turelle innslag fra Kina til
motocrossoppvisning av lan-
dets beste motocrosskjørere.
Et høydepunkt for mange var
utvilsomt autografer fra
Manchester United-stjerner
som Ryan Giggs, Juan
Sebastian Veron, Mickaël
Silvestre, Fabien Barthez og
Ole Gunnar Solskjær m.fl. Alt i
alt ble turneringen en fin
opplevelse for både spillere
og søsken og foreldre som
fulgte kampene fra sidelinjen

28. juli gikk avsparket for den 30. Norway-cup siden starten i 1972. 

I år deltok 1350 lag fra 36 nasjoner. I løpet av en god uke ble det spilt 3400 kamper

av de over 25 000 deltakerne. Men det ble tid til mer enn fotball. 

NORWAY CUP
Torvastad og Utsira på 

Magnus Steensnæs, Thomas
Bentsen og Erling Svendsen
Foto: Alf Bernhard Bentsen

Linda Christensen Førland,
Catarina Iselin Mikalsen,
Solveig Stensland og Karen
Gunnarshaug Hetland  
Foto: Susanne Øvrevik Bø

Utsira-laget har en pause mellom kampene.  
Foto: Steffen Skare

gs



Turist på Svalbard
Fagert er landet...........

Denne sommeren har sang-
en fått enda dypere betyd-
ning. For det er noe uten-
om det vanlige vakkert der
oppe på 78 grader nord. I
midten av juli står sola 11
grader over horisonten ved
midnatt, og da er det lyst!
Og vanskelig å sove.
Det er en vill natur som
møter deg på Svalbard.
Forrevne fjell i alle tenkeli-
ge former og farger. Brune
fjell som minner mest om
kjempemessige sand-hau-
ger, og spisse, svarte som
stikker toppene sine like
opp i himmelen, mens snø-
en ligger nedover sidene.
Helt ned til havflaten. Alt badet i
det spesielle Svalbardlyset som til-
trekker seg alt fra diamantslipere
fra Amsterdam til forskjellige kunst-
nere. Som f.eks. Olaf Storø, som har
sitt eget galleri i Longyearbyen, og
har latt seg besnære av Svalbard.
Han var dessverre på fastlandet da
Kyrkjebladets utsendte var der.
Og under fjellene ligger kullet, som
har skapt grunnlag for bosetning-
ene.
Å bosette seg på Svalbard, betinger
at du har jobb. Dette gjør sammen-
setningen av folk spesiell. Når du
blir pensjonert, har du ikke lenger

bolig, så da må du tilbake til fastlan-
det. Alle boligene eies og leies ut av
gruveselskapet.
Følgelig finnes det for eksempel
ingen hjemmesykepleie eller alders-
hjem.
Men de har sykehus, tannlege, sam-
funnshus (Huset) med kino og
bibliotek, skoler, en avd. av Univer-
sitetet i Tromsø og kirke. Kirken
fungerer som en sjømannskirke, og
har ”husmor” i full stilling. Alt dette
finnes i Longyearbyen, som er den
største bosetningen der oppe. Det
er en liten perle av en by innerst i
Adventfjorden, med husene på
pæler som er festet ned i den alltid

frosne jorda.
Folk som bor der oppe, forteller at
samholdet er godt, de har det trygt,
kriminal-statistikken beretter om
promillekjøring på snø-scooter og
husbråk som det verste. Men det
finnes farer nok i naturen. Isbjørn
lar seg stundom lokke til et bybe-
søk. Og vær- og klimaforhold er
ikke å spøke med.
De har spesielle regler der oppe
........
Alle blir oppfordret til å ta av sko-
ene inne. Og til å sette fra seg våpe-
net før de kommer inn. Overalt var
det skohyller og tøfler man kunne
låne. Kullstøvet får man ellers over-

alt. Og like innenfor døren i
alle offentlige lokaler, stod
våpenskap med følgende
oppfordring: Vennligst sett
våpenet fra deg her!
All ferdsel utenfor tettste-
dene må avklares med
Sysselmannens kontor. Da
må du også kunne hånd-
tere et våpen, i tilfelle
angrep av isbjørn.

Søndag 14.juli var det høy-
messe i kirka. Sju personer
var møtt opp, og det for-
stod presten godt, for det

Kirken på Svalbard

Barentsburg
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var 30 grader + i sola.(Ingen brydde seg om skyggetempera-
turen). Organisten hadde ferie, så salmesangen ble noe tynn.
Dessuten måtte tonehøyden stadig justeres, vi hadde store
problemer med å komme opp i høyden, eller ned i dybden.
Ganske snålt.......
Kirken utfører alt det vanlige, men ikke ordinære begra-
velser, pga. telen i jorda. Urnenedsettelse  er alternativet.
-Ut fra Longyearbyen arrangeres det i sommersesongen båt-

turer til Barentsburg. Der bor det bare russere som arbeider i
gruvene 600m like under byen.
I Barentsburg er forholdene svært forskjellige fra den norske
delen. Russerne får ingen lønn utbetalt så lenge de jobber på
Svalbard. De må binde seg for minst to år (gjennomsnittlig er
de der i åtte), og får lønna utbetalt når de kommer tilbake til
fastlandet. All sin mat spiser de i en felles kantine. Det finnes
selvsagt ingen butikker, kun en souvenirbutikk for turister.
Russerne  på Svalbard har det bedre enn mange på fastlan-
det, men lever under kummerlige forhold, sett med norske
øyne. Det bor 26 barn der, ca. 80 kvinner og resten menn.
Midt i Barentsburg har de fått bygget et kapell til minne om
de omkomne i fly-ulykken i Operafjellet i 1997. Dette kapel-
let ville vært utenkelig under det gamle regimet, og er noe
innbyggerne setter stor pris på.

Den norske delen av
Spitsbergen er befolket fra
hele landet, og også
Torvastad har vært repre-
sentert . Astrid og Rolf
Munthe  har bodd oppe i
kulden i henholdsvis åtte
og elleve år. De forteller
om kjekke år med godt
samhold. Ungene deres
trivdes også godt. De bod-
de vegg i vegg med Funken
hotell, Spitsbergens eldste
og mest tradisjonsrike.
Tre andre Munthe-brødre

har også prøvd seg, men ikke så lenge. Både Reidar, Magne
og Arne-Willy har Svalbard-fartstid. De kan nok alle anbefale
en Svalbardreise.

.............fagert det stig av blåe hav..........soli  ho sprett ........og
ho glader ikkje før til hausten.

ss

Astrid og Rolf Munthe

Mange av oss er glade i salmer og
kristne sanger, og etter forslag fra
vårt nye redaksjonemedlem, Siv
Storesund, vil vi av og til i tiden
framover utfordre noen av våre
lesere til å dele sin favoritt-salme
med oss andre.

Førstemann ut ble en kvinne, og da
vi spurte Berta Nilsen om hennes
favoritt-salme trengte hun ikke mer
enn et par sekunder for å komme
fram til at det måtte bli ”Kor stort,
min Gud, at eg ditt barn får vera”. 
Sangen er skrevet av Jesper
Krogedal i 1946. For Berta beskriver denne sangen
selve kjernen i den kristne tro, og hun har alltid vært
spesielt glad i den. 

Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera,
Og leva i din frie nådepakt!
Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera,
Men bare kvila i det du har sagt.

Eg bed deg: Lei du meg igjennom verda,
Eg er så veik og er i framandt land!
Det mange var som gjekk seg vill på ferda
Og slepte taket i di frelsarhand.

Men visst eg veit: Du maktar fast meg halda,
Det har du lova i ditt eige ord.
Du visste alt om meg før du meg kalla,
Og gav meg plass ved nådens rike bord.

Lat meg få sjå på deg når synda dårar,
Lat meg som barn ditt faderauga sjå!
Då veit eg visst at gjennom tvil og fårar
Eg ved din nåde skal til himlen nå.

Sivs opplevelse av fattigdommen i Barentsburg fikk henne til å undersøke mulighetene for å hjelpe russerne. Det
var i utgangspunktet to store problemer:  1) transportkostnadene Torvastad - Svalbard er skyhøye og 2) en hjelpe-
sending må raskt av gårde, før fjordene fryser til på Svalbard. Da det første problemet ble løst ved at firmaet
NorCargo sa seg villige til å ta med en ekstra container fra Haugesund til Svalbard uten at det skal koste en krone,
gikk Siv i gang for fullt. Hun har kontakt med Rebecca Nordtømme, Bømlo-dame som bor på Svalbard, og hun har
lovet å ta imot containeren og få alt videresendt til Barentsburg.
Så nå er det vår utfordring å fulle containeren – og det må skje kjapt!
Russerne (600 menn, 80 kvinner og 30 barn) har nesten ingenting – så det meste kan være av interesse. Siv nevner
klær, sko, sysaker, stoffer, leker, billedbøker, div. tørrmat og godteri. En gammel symaskin, drill eller radio er også
midt i blinken.
Pakk det du vil gi i esker eller søppelsekker, merk det med herreklær, barneklær osv., og lever det på
Ungdomshuset mandag  9.september mellom 17 og 19. 

AKSJON BARENTSBURG

Min Salme



Smånytt........................
NY KIRKEVERGE PÅ UTSIRA
Kirkeverge/daglig leder på Utsira Lars
Johannes Liknes har sluttet for å gå
over i ny stilling som lærer i Tysvær.
Kona Kari har også fått lærerstilling i
Tysvær, og familien er nå bosatt på
Førland.  Vi takker for god innsats
gjennom fem år, og ønsker lykke til
med veien videre.  Det arbeides nå for
å få på plass ny kirkeverge/daglig
leder så snart som mulig.  

INGMAR AREKLETT LEDER
BISPEDØMMERÅDET
Ingmar Areklett fra Torvastad er for
kommende periode valgt som ny leder

av Stavanger bispe-
dømmeråd.  Perioden
går frem til sommeren
2004. Vi gratulerer
Ingmar med valget og
ønsker han lykke til i
en spennende og
utfordrende jobb. 

ALPHA-OPEN
I forkant av årets Alha-kurs, vil det bli
arrangert 3 åpne ALPHA-samlinger
som en oppfølging fra tidligere kurs,
og inspirasjon og forberedelse for det
nye ALPHA-kurset. Har du vært med
på Alpha før? Har du lyst til å fortset-
te?  De tre kveldene blir på
Kulturhuset torsdag 5/9, 19/9 og 3/10
kl. 19.30. Foruten kveldens tema,
kveldsmat og sang, blir du oppfordret
til å melde deg på høstens kurs, og ta
med deg en venn. Denne vennetjenes-
ten er viktig hvis vi ønsker å formidle
det vi tror på!

OMBYGGING AV 
TORVASTAD KIRKE?
Menighetsrådet har sett på ulike
måter å gjøre kirken mer tilgjengelig
for alle. Dette innebærer fort byg-
ningsmessige endringer. En vil ha bed-
re plass til rullestoler, en vil ha et eget
rom for barna under prekenen, en vil
ha større plass i våpenhuset etc. Nå
kommer kirkearkitekt Arne E. Sæther
og vil gi råd til menighetsrådet om
hva som kan la seg gjøre. Kirken er
blant de få fredete kirker på Karmøy,
og det er viktig å ta hensyn til.

GUDSTJENESTER PÅ 
GRENDAHUSET
Menigheten fortsetter med gudstje-
neste en søndag i måneden på
Grendahuset. Her er det en lav terskel
for både store og små, og vi er glad
for at mange barnefamilier finner
veien hit. Barn deltar aktivt i gudstje-
nesten, samtidig som både voksne og
eldre også er velkommen.

SEND BARNA PÅ 
SØNDAGSSKOLEN
Gi barna noe verdifullt; send dem på
søndagsskolen. Både på Grendahuset,
Hauge bedehus og Nordbø bedehus
holdes det søndagsskole for barna.
Her får barna del i den viktige barne-
lærdommen, hører historier fra
Bibelen, og får på den måten med seg
den viktige tryggheten som troen kan
være for et lite barn.

KARMØY GOSPELFESTIVAL
Karmøy gospelfestival er et årvisst
arrangement som samler unge sang-
ere fra hele distriktet.  
Årets gospelfestival arrangeres i Åkra
helga 25-27.oktober.  

BASAR PÅ FEØY
6.juli gikk den årlige bedehusbasaret
på Feøy av stabelen.  Som vanlig var
det godt fremmøte og mange tilrei-
sende.  Resultatet ble 24935,- og går i
sin helhet til reparasjon og vedlike-
hold av bedehuset.

KIRKE 2002 
Kirke 2002 er årets hovedarrangement
for Den norske kirke. Det finner sted
på Exporama senteret i Skedsmo i tids-
rommet 10-13.oktober.
Arrangementet er tilrettelagt for kir-
kens frivillige og ansatte medarbei-
dere.  
Nærmere informasjon på menig-
hetskontoret.

LEKEFROKOSTEN STARTER 
OPP IGJEN
Vårt tilbud til alle småbarnsforeldre
starter nå opp igjen annenhver ons-
dag på Ungdomshuset, fra kl. 10.00 –
12.00. Første gang er 4. sept, og deret-
ter er datoene 18/9, 2/10, 16/10 – alle
uker med partall. Ta med matpakke,
du får saft og kaffe. Leker og sanger
for barna samt en andakt. Alle vel-
kommen!
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GAVER TIL JUBILANTER
Diakoniutvalget i Torvastad menighet har i en
årrekke gitt en gave til de i menigheten som fyller
80, 85, 90, 95 osv.  Jubilantene har gjerne fått blom-
ster, men de siste årene har vi gitt boka ”Det største
underet” med bibelbilder fra skolestua.  Det er
mange som har satt stor pris på både besøk fra
menigheten og gaven, og Kyrkjebladet tar med en
hilsen fra en jubilant som fikk boka i vår: ”Takk for
at dere husket meg på min 80 årsdag, og tusen takk
for den nydelige boka.  Jeg gjenopplever min barn-
doms skoletid og min inspirerende skolelærers
levende skildringer når jeg blar gjennom boka og
ser de kjente bibelske motiver.  Vi reiste med ham til
Kaanans land, og han fikk oss til å skimte de hellige
steder og personer.  Det var slik at vi forlot det spar-
tanske klasseværelset bak de regnvåte vinduene.
Mye er glemt fra vår barndoms skoletid, men de
bibelske fortellinger sitter fast i sinnet.”  Jesus stiller stormen
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
Torvastad:
09.06. Eline Løvlie

Christina Knutsen (Vår Fr. Haugesund)
30.06. Ida Storesund

Kristina Knudsen
14.07. Lina Almås Fjellhaugen (Norheim)
28.07. Lene Marie Munthe

Ingrid Torvestad Lerøy
18.08. Kathrine Johannessen Fjeld

Andreas Bråstein Stanford
Sander Kalstø
Asbjørn Klubben

VIGDE:
Torvastad:
08.06. Ørjan Wick 

og Elisabeth Hanssen
22.06. Håkon Helgesen

og Barbro Chatrin Thune Hansen (Skåre)
Roger Moss Liknes
og Tove Sørensen (Førre kirke)

27.07. Håvard Areklett
og Maria Birgitte Almås

10.08. Simon Næsse
og Ruth Synnøve Hausken
Ivar Pettersen
og Linda Kloster

Utsira:
24.08. Tor Bjarne Smedsrud

og Monica Austrheim
31.08. Reier Atle Grimsby

og Tove Helen Eriksen

DØDE:
Torvastad:
02.06. Alf Harry Andersen f. 1937
09.06. Solveig Halvorsen f. 1915

Valborg Elise Hausken f. 1913
30.06. Aslaug Margit Duøy f. 1920
12.07. Jon Hauge f. 1930
27.07. Aage Thorleif Andersen f. 1918

Utsira:
07.06. Elisabeth Ellingsen f. 1912
06.08. Magne Ingolf Austrheim f. 1955

ÅPEN KIRKE 
MED MUSIKK OG LESNING AV

JOHANNESEVANGELIET

I høst vil vi ha åpen kirke på lørdag
ettermiddag.  

Vi ønsker at mange vil bruke den  til en stille
stund,  gjerne i forbindelse med stelling av
graver på kirkegården. 

Det blir mulighet for å tenne lys i lysgloben
og lytte til musikk. 

Til et bestemt klokkeslett vil jeg lese fra
Johannesevangeliet, slik at hele evangeliet
blir lest i løpet av de 5 valgte lørdagene.  

DATOENE BLIR:
Lørdag 5. oktober 
• Lørdag 12. oktober • Lørdag 19. oktober 
• Lørdag 26. oktober og • Lørdag 2.november
(dagen før Allehelgensdag)

Kirken vil være åpen fra 16.30 – 18.30
Lesingen vil begynne kl. 17.00

”Og Ordet ble menneske og 
tok bolig iblant oss.” 
Joh.1,14.

Jeg gleder meg til å få lov å være 
med på dette. 
Inger-Målfrid Hausken Hovland

MANGE KONFIRMANTER 
Rundt 50 konfirmanter skal dette året delta i
forskjellige aktiviteter i menigheten. 5 stk. er
speiderkonfirmanter, 14 er kor-konfirmanter
mens de andre har valgt et mer tradisjonelt
opplegg. Alle konfirmantene reiser på wee-
kend til Olalia 21-22 sept. og får på den
måten en forhåpentligvis god start på kon-
firmantåret
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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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - SKUDENESHAVNB

Bø Vest, postboks 130 - 4299 Avaldsnes

TORVASTAD
Åpningstider: Hverdag 08.00-21.00

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

POSTFILIAL

Hagesenteret
Bøkrossen AS
Bøheiveien 3

4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 34 44

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim
Trappeverksted A.s.
Salhusvn. 333 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Sildakongen
Produksjon as

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

Mob 932 12 321

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Tlf 52 84 86 86 - fax 52 84 86 96

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

Spisestova
i Dalanaustet

Telefon 52 74 91 50 - Fax 52 74 91 48

Mobil 90 16 50 50

Særpreget serveringssted i gammelt sjøhusmiljø på Utsira
1 time og 20 minutter med båt fra Garpaskjærskaien -

parkeringsmuligheter - 
egen buss satt opp fra Haugesund sentrum

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL
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TORVASTAD
08.09. 16. s.e. pinse:
Friluftsgudstjeneste på
Idrettssenteret, Håland 
kl. 12.00.
Sokneprest Geir Styve.
15.09. 17. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Offer
til Torvastad KFUK/M.
22.09. 18. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Prostiprest Lars Harald
Tjøstheim. Nattverd. Offer til
Den norske Muhammedaner-
misjonen. – Kirkeskyss.
29.09. 19. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Dåp.
Utdeling av Barnas Kirkebok
til 4-åringene. Offer til
menighetsarbeidet. –
Kirkeskyss.
06.10. 20. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. 50-års konfirmant-
jubileum. Offer til menig-
hetsarbeidet. – Kirkeskyss.
13.10. 21. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve og
Arne Kristian Ekra. Offer til
Torvastad KFUK/M. –
Kirkeskyss.

Søndagens

tekster

16. s.e. pinse: 
Luk 10, 38-42; 5 Mos
4, 29-31; Fil 4, 10-13

17. s.e. pinse: 
Luk 7, 11-17;  Job 19,
25-27; Rom 8, 18.23

18. s.e. pinse: 
Joh 8, 31-36; Jer 6, 16-
20; Gal 5, 1-6

19. s.e. pinse: 
Mark 10, 17-27; 2 Mos
20, 1-8.12-17; Fil 1,
20-26

20. s.e. pinse: 
Joh 9, 1-7.35b-38; 1
Mos 9,8 (9-11) 12-17;
Hebr 22, 1-4.7-10

21. s.e. pinse: 
1 Mos 2, 18-24; Ef 5,
25-32; Mark 10, 13-16

22. s.e. pinse: 
Matt 11, 25-30;  Sal
100; Rom 8, 31-39

Nordbø
22.09. kl. 19.30: 
Indre Sjømannsmisjon
29.09. kl. 18.00: 
Avslutn. offerveke
Muslimmisjonen
06.10. kl. 18.00:
Misjonsselskapet. Fellesmøte
med Nordbø på Hauge
13.10. kl. 19.30: Indre
Sjømannsmisjon. Fellesmøte
20.10. kl. 11.00: Avslutning
offerveke, Misjonssambandet,
sammen med Nordbø

HÅLAND BEDEHUS
08.09. kveld:
Misjonssambandet
15.09. kl. 11.00: Normisjon
22.09. kveld:
Misjonsselskapet
29.09. kl. 18.00: Kristen
Muslimmisjon, avsl. offerveke.
Fellesmøte.
06.10. kveld: Indre
Sjømannsmisjon
13.10. kveld:
Misjonssambandet
20.10. kl. 11.00: Normisjon

NB! Når det gjelder fellesmø-
ter – se annonse i avisen ang.
sted og tid.

UNGDOMSHUSET
14.09. Åpningsfest. Besøk av
Helga Haugland Byfuglien.

20.10. 22. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer til
Søndagsskolene i Torvastad

UTSIRA
29.09. 19. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste /
høsttakkefest kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Utdeling av Bibel til 6-klas-
singene
27.10. Bots- og bededag:
Gudstjeneste kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. 

FEØY BEDEHUS
21. s.e. pinse:
Gudstjeneste kl. 16.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til
Torvastad KFUK/M. Båt fra
Kveitevika kl. 15.30.

HAUGE BEDEHUS
08.09. kl. 19.30:
Misjonssambandet
15.09. kl. 11.00:
Misjonsselskapet – På

BEDE-
HUSENE

TORVASTAD
02.06. Normisjon, Kristenrussens misjonsprosjekt 3.103,50
09.06. Misjonshøgskolen, Stavanger 3.379,00
30.06. St. Halvards-guttene 4.584,00
07.07. Menighetenes fellestjeneste 1.638,00
21.07. Den norske Tibetmisjon 3.221,50
28.07. Menighetsarbeidet 3.071,00
11.08. Kirkens Sosialtjeneste 2.683,00
18.08. Kirkens SOS i Rogaland 3.033,00

GAVER

FEØY 
18.08. Kirkens SOS i Rogaland 900,00

UTSIRA
23.06. Kirkens Nødhjelp 1.601,00
14.07. Normisjon 1.610,00
04.08. Røde Kors – Afrika sksjon 540,00
18.08. Den norske Sjømannsmisjon 

(norsk kirke i utlandet) 962,00



Thomas Kristian Hausken tok utfordringen fra Vigleik og smeller til
med denne:

”Lille Lise er med mora i et bryllup for første gang.Litt
uti seremonien lener hun seg mot mor og hvisker:
Koffor e bruden heilt kvite,mamma?
Det e fordi kvitt e lykkens farge, og detta e den
lykkeligaste dagen i hennas liv, svarte mor. Lise tid-

de lenge før hun spurte: Men.......koffor e brud-
gommen kledde i svart, då da?

Thomas gleder seg nå til hva Øyvind Selsaas vil fortelle, for nå er det han som må
ta utfordringen. Vær så god, Øyvind!
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B-blad

Fra Torvastad til Hong Kong for å misjonere
Søndag 4/8 var det stor avskjedsfest for Alice og Per Gunnvald Haaland, som reiser til Hong Kong sammen
med barna sine; Astrid (9), Anna Christin (7) og Sigmund (4). Ekstra border og stoler måtte til, for det var
mange som ville være med å ta farvel med familien på Håland Bedehus denne kvelden, som ble ledet i
havn av Nils Dybdahl Holte. Musikkoret sang, og det var flere hilsener, - bl.a. fra Torvastad menighet.
Familien deltok også  på gudstjenesten i Torvastad kirke søndag 11/8, og på avreisedagen (15/8) var det et
stort intervju med familien Haaland på TV Haugaland.

Per Gunnvald skal nå begynne som regionsleder
for alle stasjonene for Misjonssambandet i hele
Kina og i Taiwan, og kommer til å være mye på
reisefot rundt i det store området for å besøke
de forskjellige stasjonene. Alice skal være hjem-
me i Hong Kong med barna, som skal gå på den
internasjonale skolen i storbyen. Her er det
opptil 16 forskjellige nasjoner samlet på samme
skole. Familien skal bo i den samme menighe-
ten hvor de tidligere gjorde tjeneste, og vil nok
treffe en del kjente fra sist periode. 

Denne gangen skal de være ute i 4 år, med en
tur hjemmom etter 2 års tjeneste. I årenes løp
har det reist ut en del misjonærer fra Torvastad,
men det kan være en tøff tid å være langt borte
fra familie og venner, så vi er stolte over at familien Haaland ser misjon som så viktig at de vil reise ut for
nye 4 år. Som menighet vil vi be for dem og ta opp offer til Norsk Luthersk Misjonssamband som er den
organisasjonen de er tilknyttet. 

ALu

PORTO BETALT
VED

INNLEVERINGA
P.P.

NORGE/NOREG


