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KyrkjebladetKyrkjebladet
for Torvastad og Utsira

Mens vi venter på at dyreparken på Hauskje skal åpne og bygda skal bli 

hjemmet til en rekke spennende og eksotiske dyreslag, 

kan vi glede oss over at det fins en del sjeldne dyr hos oss allerede.

Som for eksempel disse flotte lamaene som til daglig nyter livet på Stange. 

Les mer på side 6. Ellers kan du i dette nummeret av Kyrkjebladet lese om 

Utsira-konfirmantene som har vært på tur til Newcastle, vi markerer at det er 100 år

siden Lina Sandell døde, og vi har litt valgstoff – blant annet om 4 menn 

fra samme forbundsring som stiller til valg.

Eksotiske Torvastad
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NÅDEGAVER

NÅDEGAVE er et av de flotteste ordene jeg kan. De to ordene det er sammensatt av

er ikke så verst hver for seg heller. Den første delen av ordet – NÅDE – er det som skil-

ler kristendommen fra alle andre religioner. Det nåden innebærer er så stort at jeg

ikke er i stand til å fullstendig fatte det.  Den andre delen av ordet – GAVE – betyr

noe som gis og tas i mot. Jeg liker gaver, de er gratis og noen ganger helt ufortjent,

slik som nåden. 

NÅDEGAVER står beskrevet mange steder i Bibelen. I 1.Pet 4.10 kan vi lese følgende:

"Tjen hverandre hver med den nådegave han har fått". Jeg forstår dette verset som

at alle mennesker har en nådegave, en spesiell egenskap som vi skal bruke for å tjene

Gud og hverandre – det er skikkelig bra! 

Paulus skriver i Romerne 12,6-8 hva en slik nådegave kan være: "Vi har forskjellige

nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bru-

ke den som troen tilsier; den som har diakontjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den

som er lærer, skal ta seg av læren, og den som rettleder, skal ta seg av dette; den som

gir av det han eier, skal gjøre det av udelt hjerte. Den som er forstander, skal være

det med iver, og den som gjør barmhjertighet, skal gjøre det med glede." Videre

kan vi lese i 1.Korinterbrev 1,5-7: "I ham har dere fått en rikdom på alle gaver, både

tale og kunnskap; vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere.

Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere venter på at vår Herre Jesus

Kristus skal åpenbare seg." Her skriver Paulus til menigheten i Korint at  menigheten

til sammen har fått så mange gaver at de ikke mangler noen og at det derfor er en

god og sterk menighet der troen på Jesus er sterk.

Derfor er det viktig å slippe nådegavene til i menigheten! Da vil menigheten vokse,

både bokstavelig talt i antall mennesker, og åndelig. 

Jeg tror det er viktig for hver enkelt å finne ut hvilke talenter og nådegaver man har

fått. Det er viktig både for deg selv som en kristen og for den menigheten du er en

del av. Når jeg tenker tilbake på det Ten-Sing-miljøet på Torvastad som jeg fikk være

en del av for 10-15 år siden, husker jeg det som et sted der man fikk muligheten til å

oppdage og bruke sine nådegaver og talenter. Det ble lagd og spilt revyer, holdt

konserter og vi fikk utfordringer som langt overgikk å lære seg sangtekster. Jeg fant

ut at jeg nok aldri kom til å bli noen stor sanger, men jeg var ganske flink til å orga-

nisere og skape engasjement. Når miljøer får preges av romslighet, kjærlighet og

uhøytidelighet tror jeg det er gode muligheter for vekst, og ungdomsarbeidet er

kjempeviktig! Ten-Sing, speideren og KRIK har vært med på å forme meg som men-

neske og har vært og er fremdeles arenaer der jeg har fått bruke både mine nådega-

ver og talenter. Avslutningsvis vil jeg sitere Paulus fra Romerbrevet der han skriver

videre i kapittel 12 vers 11: "Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden,

tjen Herren!"

Andakten er skrevet
av Veslemøy
Hausken, oppvokst
på Landanes på
Avaldsnes, men reg-
ner seg selv mer som
Torvastadbu enn
Avaldsnesbu. Hun er
30 år og bor i Oslo.
Kombinerer for
tiden hovedfagsstu-
dier ved Norges
Idrettshøgskole med
jobb som fysiotera-
peut.
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VALG • • • •
Å foreta valg er en del av hverdagen
vår. Vi velger hva vi skal ha på oss om
morgenen, hva vi skal ha til middag
osv.  Tenker vi etter, gjør vi en masse
valg i løpet av en dag. Mange av val-
gene våre gjennom dagen og uka skyl-
des at vi har en velstand og en fritid
som gir oss anledning til å velge. De
fleste folk i verden har atskillig mindre
valgfrihet enn oss.

Noen valg er store, og kanskje helt
avgjørende for livsløpet vårt. Vi velger
utdannelse, yrke og jobb, vi velger
ektefelle og bosted. Mange gjør også
bevisste livssynsvalg.

Noen valg møter oss med stor regel-
messighet. De inntrer annethvert år i
september måned. Det følger alltid
noe ståk med disse valgene, og noen
blir plutselig veldig interessert i oss.
Det er altså vårt valg som teller.

Det er selvsagt de politiske valgene jeg
tenker på. Annethvert år er det enten
stortingsvalg eller kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Frie og hemmelige
valg med alminnelig stemmerett, er
selve fundamentet for demokratiet.
Politikerne skal ha sitt mandat fra fol-
ket, grunnloven vår av 17.mai 1814
bygger på denne forutsetningen. Det
var derfor nazistyret i Norge under kri-
gen var ulovlig, det hadde ikke sitt
mandat fra folket i valg, men var
påtvunget landet av en militærmakt.

Jeg er anmodet om å skrive litt om det
forestående kommunestyre- og fylkes-
tingsvalget mandag 15.september.
Valglokalene her i Torvastad er som
tidligere Håland, Hauge og Feøy skole.
Stemmekretsene følger stort sett inn-
taksområdene for elevene, med det
unntak at hele gnr 142, Storesund, til-
hører Håland stemmekrets. Det skyldes
at stemmekretsinndelingen bygger på
gårdsnummeret. 

Det er i år kommet en helt ny valglov.
Den gamle hadde gjennomgått så
mange endringer/tilføyelser at den var
blitt svært uoversiktlig. De endringene
du som velger mest vil merke, er at du,
dersom du stemmer på valgtingsdagen
15.september, ikke får utlevert stem-

meseddelkon-
volutt som
stemmesedlene
tidligere skulle
legges oppi. Nå
skal du bare
brette den hvite
listen (kommunestyrevalget) og den
blå listen (fylkestingsvalget) med parti-
navnet og kandidatnavnene inn, slik at
ingen kan se hva du stemmer. Etter at
du er avkrysset i manntallet, vil listen
bli stemplet utenpå før du putter
stemmesedlene i urna.

Dersom du vil rette på den hvite stem-
meseddelen kan du gi en ekstra per-
sonstemme (tidligere kalt kumulering)
ved å sette et kryss i ruta til venstre for
den eller de kandidatene som du
ønsker å gi en ekstra stemme. Du kan i
år ikke stryke noen på lista, og gjør du
det likevel, teller strykingen ikke med
i valgoppgjøret. Men du kan som før
føre opp kandidater fra andre lister på
den lista du bruker (såkalte slengere) I
Karmøy kan du "slenge" inntil 11
navn. Ved kommunestyrevalget betyr
plasseringen på lista ingenting for
hvem som blir valgt, med det unntak
at de som partiet har ført opp med
uthevet skrift, på forhånd er gitt, av
partiet, et stemmetillegg på 25%.
Disse er ført opp øverst på lista.
På den blå lista (fylkestingsvalget) kan
du gi en ekstra personstemme ved å
sette kryss i ruta til venstre for navnet.
Det nye i år er at dersom en kandidat
på fylkestingsvalget får ekstra person-
stemme av 8% av de velgerne som har
brukt lista, blir vedkommende valgt
inn foran de som står høyere oppe på
lista. 

Alle bør bruke stemmeretten sin. Det
er en demokratisk rett og ikke en plikt,
selv om mange mener det er en "bor-
gerplikt". Dersom du vil påvirke sam-
funnsutviklingen i den retning du
synes er riktig, har du anledning ved
valget . I lengden er demokratiet vårt
avhengig av at folket møter fram ved
valg.

Jostein Espeset
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av Christine Haugland Austrheim (konfirmant –02)

12. juni –03 reiste 8 reiselystne ungdommer til Newcastle.
Det var fjorårets og årets konfirmanter fra Utsira: Asle
Skare, Synnøve Austrheim, Anette Tverdal Thorland,
Aleksander Klovning og Christine Haugland Austrheim
fra 2002 og Martin Thomassen, Ole Jørgen Sandmo og
Katrine Klovning fra 2003.  Geir Styve og Tove Eriksen var
også med på lasset.

12.juni: Båten (Jupiter) gikk fra Stavanger kl. 23.00. Vi ble
litt sene pga. tyveri ombord i Westamaranen vi tok fra
Haugesund ca. kl. 20.00. Da vi hadde "innredet" oss i de
overdrevet små lugarene, gikk vi og kjøpte oss litt å spise.
Resten av kvelden gikk med til automater og kveldens
band ...

13. juni: Dagen startet med handling på taxfreen etter
frokost. Jeg, Christine og Katrine var på bingo, hvor beg-
ge stakk av med tur hver for 2 personer til DanmarkAlle
var glade da båten kom frem til Newcastle ca. kl. 16.30.
Ett døgn på båt ble litt mye for rastløse ungdommer!
Vi tok buss til hotellet. Da vi hadde pakket litt ut og
"sjekket" rommene våre, gikk vi ut og spiste. Resten av
kvelden var vi på hotellet. Noen av oss gikk ut på litt
sightseeing.

14.juni: Etter å ha fått en skikkelig engelsk frokost med
toast, bønner, egg og bacon, var vi klare til å dra til kate-
dral/slott i Durham hvor deler av Harry Potter er spilt inn.
Vi tok turen helt opp i det øverste tårnet hvor det var en

nydelig utsikt. Egentlig tror jeg de fleste bare var glade
for å få sette seg ned etter 1 km med trappetrinn (det føl-
tes hvertfall slik). Vi gikk og kikket litt i Durham’s butik-
ker før vi dro tilbake til hotellet.  Etter en liten stund var
det tid for litt ekte shopping i sentrum. Vi var bl.a. på
Eldon Square, som er et kjempestort kjøpesenter. Her var
det enkelt og gå seg vill!!! Var ute og spiste ca. kl. 19.30.
Resten av kvelden tilbrakte vi på hotellet.

15.06. Dagen startet med gudstjeneste i St. Nicholas kate-
dralen etter å ha spist
frokost. Da den var ferdig gikk vi til hotellet for å pakke.

Jeg fant selvsagt ikke passet mitt og ble
mildt sagt frustrert etter å ha sjekket
hotellrommet og kofferten ørten ganger!
Det lå i kofferten ....
Etter dette gikk vi og handlet på et mar-
ked nede ved elven. Nydelig vær! Vi satte
kursen mot Norge igjen kl. 19.30 om kvel-
den. Hele gjengen var og kjøpte seg is om
kvelden, før vi skilte oss og fikk gjøre det
vi ville.

16.06. Handlet i taxfreen og brukte de sis-
te småpengene på automater. Spiste mid-
dag sammen før vi ankom Haugesund ca.
kl. 17.00. Alle var enige om at det hadde
vært en kjempekjekk tur med mange opp-
levelser. Vi var dessuten utrolig heldige
med været!
Til slutt må jeg få takke Tove og Geir for
at de ville bli med oss på turen. Det var
sporty gjort! Vi vil også takke Utsira
menighetsråd som betalte hele reisen +
mat for alle sammen.

Konfirmanttur til England

Fredag kveld spiste vi middag på Frankie & Bennie i
Newcastle

Lørdag besøkte vi Durham Cathedral.  Flere av konfirmantene kjente
igjen katedralen fra en av Harry Potter-filmene.  Fra venstre:
Sokneprest Geir Styve, Christine H. Austrheim, Martin Thomassen,
Synnøve Austrheim, Annette T. Thorland, Katrine Klovning, Tove
Helen Grimsby, Asle Skare, Ole Jørgen Sandmo og Aleksander
Klovning.  
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Det er 100 år siden Lina Sandell døde. En av årets konfirmanter,
Louise Gaard har lest mye av Lina Sandell, og vi utfordret Louise til å
fortelle litt om henne og velge seg en av de mange flotte sangene
Sandell har skrevet.

Lina Carolina Sandell ble født 3 okt. 1832. Hun vokste opp på
Frøderyd prestegård i Småland i Sverige. Gjennom hele livet var Lina
plaget av sykdom og dårlig helse. Isteden for å være ute å leke, satt
hun ofte på farens kontor, hvor hun etter en tid fikk sin egen plass.
Her lærte hun å lese og skrive, og her begynte hun å dikte. Det er
funnet dikt som er skrevet fra 11-12 års alderen. 

Det at Lina tilbrakte så mye tid på farens kontor, førte til at Lina og
faren fikk sterke bånd til hverandre. Når faren reiste rundt i Sverige,
tok han ofte Lina med seg. Da Lina var 26 år skulle de til Gøteborg
for å besøke en venn av faren. De reiste med båt , og faren var på
dekk denne ene dagen. Det blåste en del, og det var store bølger. Da
Lina var på vei opp til dekk, kom en stor bølge, faren mistet balan-
sen og falt over bord og døde. 

I 29 års alderen flyttet Lina til Stockholm. Her var hun aktiv i det
kristne arbeidet for barn og ungdom. Hun fikk også mange gode
venner. Blant dem var Carl Oscar Berg, som var sju år yngre enn Lina.
Han fridde til henne etter 2 års bekjentskap. Lina lot Oscar vente i 2
år før han fikk ja, for Lina orket ikke å gjøre noe som var imot Guds
vilje. Hennes tro var så sterk at hun ikke ville tillate seg noen goder,
om Gud ikke ville det. 21. mai 1867 viet Niels Johan Sandell, Linas
bror, Carl Oscar og Lina på Høkaberg prestegård.

Gjennom hele livet skrev Lina dikt og sanger. Etter at hun flyttet til
Stockholm begynte hun å gi ut og redigere barnehefter, sanger,
bøker og ungdomsblader.  Dette gjorde hun nesten livet ut.  

I 1899 ble Lina rammet av en ny sykdomsperiode, denne ble lang og
alvorlig. Morgenen den 27. juli 1903 sovnet Lina stille inn. "Nå kaster
jeg all sorg" var noe av det siste Lina sa. Den 31. juli 1903 ble hun
begravet på Solna Kirkegård i Stockholm. Det var over tusen men-
nesker tilstede for å ta farvel. En av Linas mest kjente sanger: "Ingen
er så trygg i fare", ble sunget mens kisten ble senket ned i jorden.
"Ingen er så trygg i fare " er også den sangen jeg liker best, for tek-
sten og melodien er så utrolig flott.

Vil du vite mer om Lina Sandells liv kan du komme i kirken allehel-
gensdag 2.november kl.19.30    

Louise Gaard 

• MIN SALME •

Ingen er så trygg i fare

som Guds lille barneskare,

fuglen ei i skjul bak løvet,

stjernen ei høyt over støvet.

Herren selv vil sine berge.

Han er deres skjold og verge.

Over dem han seg forbarmer,

bærer dem på faderarmer.

Ingen nød og ingen lykke

skal av Herrens hånd dem rykke.

Han, den beste venn blant venner,

sine barns bekymring kjenner.

Gled deg da, du lille skare!

Jakobs Gud skal deg bevare.

For hans allmakts ord må alle

fiender til jorden falle.

Hva han tar, og hva han giver,

samme Fader han forbliver,

og hans mål er dette ene:

Barnets sanne vel alene.



Den observante Torvastadbu kan
de siste årene ha truffet på både
den ene og andre uvanlige skap-
ningen – både ville og tamme.
Hjort og rådyr har etablert seg fast
hos oss. Antallet har vokst de siste
årene, og folk har truffet på dyrene
over hele bygda. På vest- og nordsi-
da ser folk stadig oftere både
havørn og hubro.

I tillegg har vi noen nye og spen-
nende husdyr. De fleste har nok
lagt merke til strutsene til familien
Hegerland på Hauge. Noen har
kanskje stusset litt over en rar, liten

hest mellom Marka-
veien og Bjørgene, og
det er ikke så rart, for
det er faktisk et esel.
Det er Finn Henderson
som eier eselet, og han
har også kalkuner og
en minigris.
Sør på Stange, ikke
langt fra Haugavågen,
har nok også mange
gnidd øyne eller briller
for å sjekke om de vir-
kelig så rett, for her går
to flotte lamaer ute på
markene. Her kan du også treffe på
et påfuglpar, og familien Sandvik
som bor her, har også flotte papeg-
øyer i gamleløa.

Hva som skjuler seg rundt om kring
inni hus og hager, kan vi bare gjet-
te. Vi har hørt om skilpadder som
har vært på tur rundt omkring på
Storesundsfeltet i sommer. Vi har
også hørt rykter om at Alf Berhard
Bentsen i Vikjå skal ha tamme(?),
delikate(?), franske(?) snegler
gående på plenen – sikkert mye tri-
veligere enn de mange som har
hagene invadert av den altetende
Iberiasneglen!

Viss vi avslutningsvis tar med oss
Utsira i sammenhengen, er det jo
først og fremst det rike fuglelivet
som her er kjent, langt utover både
bygdas og landets grenser. Men
Geir Helge Rasmussen fikk noen
spennende skapninger til gards tid-
ligere i år; skotsk høylandsfe. De ser
ut som en blanding av okser og
moskus, og kom neppe svømmende
fra Skottland, selv om de er svært
hardføre dyr.

Skulle det være flere sjeldne
og/eller spennende skapninger
blant oss, så send gjerne et bilde
eller tips oss i redaksjonen.

John Kristian
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Her kommer det en liten hilsen fra
meg her i Thailand. I løpet av de
to åra jeg har vært her har jeg
ofte tenkt på dere på Utsira.
Utsira har en spesiell plass i hjertet
mitt og jeg håper at jeg en dag
skal få muligheten til å reise dit
igjen.
De siste to årene har jeg bodd i en
liten landsby på grensa
mellom Thailand og Burma.
Her jeg sitter nå ser jeg åser
og fjell over på den burmesis-
ke sida.
De fleste av dere har sikkert
hørt om militærregimet i
Burma og all undertrykkelsen
og lidelsen folket der går
gjennom.
Universitetet i Burmas hoved-
stad Rangoon, har vært stengt
siden 1997 fordi regjeringa er
redd for at studentene skal bli så
opplyste om rikets tilstand, at de
slår seg sammen og gjør motstand
mot regjeringa. Dette har skjedd
tidligere i Rangoon. Den 8. august
1988 foregikk det en fredelig
demonstrasjon som ble til et blo-
dig oppgjør der militære styrker
åpnet ild og drepte studenter som
bad om nåde. Det hele skjedde
uten at omverdenen var klar over
det, ikke før lenge etterpå. Mer
enn andre er det minoritetsgrup-
pene i Burma som lider.
De blir utnytta som arbeidskraft,
pålagt høye skatter og avgifter,
blir nektet å bruke sitt eget språk
og sin egen kultur. De blir terrori-
sert og i mange tilfeller drept og
husene og risavlingene blir brent.
Jeg hørte senest i går om to lands-
byer i Burma der alle innbyggerne
flyktet fra hjemmene sine som
stod i lys lue. En kvinne var i ferd
med å føde tvillinger da hun måt-
te rømme unna flammene. Disse
tilstandene er det 200.000 flykt-
ninger som nå befinner seg i

Thailand, har flyktet fra.
Her bor de i store flyktningeleire
langs den tai-burmesiske grensa.
Og nå lurer du sikkert på hva det
har med meg å gjøre. Ja, jeg job-
ber som Engelsk- og Bibellærer på
en skole for Karen flyktninger.
Karen folket er den største minori-
tetsgruppa i Burma.

Skolen vår har ca. 150 studenter.
150 ungdommer som enten har
vokst opp i en flyktningeleir i
Thailand eller som har rømt sam-
men med familien sin gjennom
jungelen, for å komme unna de
burmesiske soldatene. Disse ung-
dommene har drømmer for fram-
tida akkurat som deg og meg. De
drømmer om å bli lærer, lege,
ingeniør, politiker o.s.v., men fel-
les for dem alle er at mulighetene
for å utdanne seg eller få seg et
arbeid, er som ei nål i en høystakk,
omtrent umulig å finne. Dette er
fordi de er henvist til å bo inne i
flyktningeleirene.
Det å bo og leve blant mennesker
som har en så totalt forskjellig
bakgrunn fra min egen, har lært
meg mye.
Jeg kom hit for å undervise, men
har vært og er til dags dato, den
som lærer noe hele tida. Nyttig
lærdom om livets harde realiteter.
Vennene mine her har erfaringer
som er så utrolig forskjellig fra
min beskytta tilværelse. Født til

frihet i et overflodsland og enda
klager vi. Det er svært sjelden jeg
hører Karenere klage. De snakker
ofte om at de en dag skal få sitt
eget land og få friheten tilbake.
Men mesteparten av tida lever vi
bare sammen som vanlige folk,
laga av kjøtt og blod, med tanker,
følelser og bekymringer som er

temmelig like. Det er sant som
sangen sier at "inni er vi like".
Vi ler sammen, gråter sam-
men, spiser ris og vasker klær
sammen. Gutta spiller fotball i
blodig alvor som om det skulle
vært 1.divisjon. Forskjellen er
bare at det foregår på en mer
eller mindre skeiv grusbane i
en flyktningeleir. Entusiasmen
er den samme.
Disse folka bringer så mye gle-
de i livet mitt. Ønsket  mitt er

å få bringe gleden, kjærligheten,
freden og friheten som bare fin-
nes i Jesus, inn i liva deres. Ekte fri-
het er egentlig friheten i Gud.
Frihet fra synd og dom og gjelda
vår som Jesus har betalt på korset.
Frihet som ikke en gang fengsels-
murer eller piggtrådgjerdet rundt
en flyktningeleir kan hindre. Gode
nyheter som er like aktuelle der
nøden og fattigdommen er stor,
som der vi har overflod.
Skulle gjerne tatt deg med en tur
til verandaen vår i NohBo en som-
merkveld med lyden av gresshop-
per og andre jungeldyr som bak-
grunnsmusikk. Vi sitter rundt ste-
arinlyset og snakker sammen, spil-
ler gitar og synger, deler liva våre
med hverandre. Det kan ikke
beskrives, men må bare oppleves.
Jeg er ei heldig jente som får opp-
leve det og jeg takker Gud for at
han sendte meg hit.
Gud velsigne alle dere på Sira.

Varme hilsener fra Liv Jorun

Kjære venner på Utsira



Smånytt
NY KIRKEVERGE
Vi gleder oss over at Torill Nilsen har
overtatt etter Lars Johannes Liknes
som kirkeverge og daglig leder på
Utsira.   Hun begynte i stillingen
18.august og vil bli formelt ønsket vel-
kommen på gudstjenesten i Utsira kir-
ke 19.oktober.   

TID FOR BASARER
Høsten er tiden for basarer. Allerede
valgdagen, mandag 15. september
blir det tradisjonen tro, basar på
Håland Bedehus. Det blir åpent hele
dagen, så kombiner stemmegivningen
med en tur innom bedehuset for en
matbit, kaffe og lodder. Kl.19 blir det
andakt ved Arnfred Lunde, sang av
Korus og trekning.
Fredag 19.september går den tradisjo-
nelle husbasaren av stabelen på
Ungdomshuset. Tre intense timer fra
kl.18 til 21 med mye god mat, litt pro-
gram, åresalg, mange flotte gevinster
og god gammeldags basarstemning.
Idrettslaget har sin basar på
Grendahuset i oktober, mens skole-
korpset pleier å ha sin i november.

GOOD NEWS
Det har lenge vært spennende om det
ville ordne seg med dirigent i Good

News.  Nå er vi glade for at Sigurd
Andreas Widvey Haugen har påtatt
seg oppgaven.  Da vet vi at koret har
fått en dyktig mann i denne viktige
oppgaven og med seg har han fått
fem voksenledere.  Randi Bø Furlund
som fortsetter samt Rune Storesund,
Lars Røthe og Sonny og Terje
Torvestad som nye.  
Torvastad KFUK/KFUM hadde for
øvrig åpningsfest 22.august på
Ungdomshuset. Arbeid blant førskole-
barn - barn i skolealder, ungdom og
voksne er nå i gang. Det er laget pro-
gram for høsten som vil bli delt ut på
gudstjenester og andre arrangemen-
ter.
For nærmere informasjon ta gjerne
kontakt med leder Signy Storesund ,
tlf. 52838007 eller se hjemmesiden
www.torvastadkm.com

BUNADCAPE
Er det noen som fikk feil bunadcape
med seg fra 17.mai-festen på ung-
domshuset?  Ta kontakt med menig-
hetskontoret.    

BØNN FOR VALGET
"Bønn for valget 2003" er en felles-
kristen aksjon, som en rekke kristne
ledere står bak. Initiativtaker er pastor

Arnfinn Clementsen. Blant bønnete-
maene er:
*  At andelen av kristne politikere

med en tydelig forankring i Guds
ord, må øke. 

*  At kommunestyrene og fylkesting
må preges av respekt for Bibelen
og de kristne grunnverdier.                

*  At Gud vil utøse bønnens og nådens
Ånd over landet slik at mennesker
blir frelst og blir bevisste og enga-
sjerte samfunnsborgere. KPK.

TT:04 CONNECTED
I 2004 er KFUK/KFUMs tenåringstreff
lagt til Haugalandet.  Det ble første
gang arrangert i Bergen i 1960, og
denne gang er det Haugaland krets
som er vertskap for arrangementet
der det forventes at mellom 3000 og
4000 ungdommer vil delta.
Tidspunktet er 25-30.juni, og
Torvastad med Anne Berit Thorsen har
foreløpig fått ansvar for bespisningen.
Men det er behov for mange medar-
beidere.  Ta kontakt med Margrethe
Stensland eller Håkon Areklett hvis
dette er noe for deg.

8 KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira

BILDER GJORDE SUSEN!
Det begynte med et gammelt maleri. Vi fikk det til Torvastad
KFUK-M for å lodde det ut til inntekt for arbeidet vårt. Vi bestem-
te at det skulle være gevinst ved årets Sommermarkedlotteri.
Noen hørte at noen hadde gitt et bilde. Det ga støtet til flere flot-
te kunst-gaver! Fire fine og svært forskjellige bilder ble til slutt
loddet ut før sommerferien. I tillegg fikk vi andre fine og nyttige
(!) gevinster til lotteriet vårt. Mange gode krefter, små og store,
gjorde en god jobb som loddselgere og loddkjøpere.
Sommermarkedet ble avviklet i kjent stil med godt besøk og gla-
de fjes. Alt i alt fikk vi inn mye penger til K/M-arbeidet. Ja, faktisk
kan vi notere oss for ny rekord! Vi vil gjerne få rette en stor takk
til alle som bidro. Ikke minst en stor takk til de som ga oss så flotte gevinster ! Vi merket at det var stor interesse
for et slikt kunstlotteri. Kanskje suksessen kan gjentas??
Herved en oppfordring: Har du kunst du kan tenke deg å gi bort til et godt formål, tar vi gjerne imot. Slik kan du
være med på å sikre økonomien til et svært viktig arbeid i bygda vår. At vi trenger penger til huset og alle akti-
vitetene, er en kjent sak. Og med strømregningene fra forrige vinter friskt i minne, takker vi for all støtte og ber
frimodig om positiv respons også på K/Ms årlige høstbasar. Det er ikke så lenge til...   TUSEN TAKK!!

Hilsen Anne Margrethe Østensjø, lotteriansvarlig

Kunstlotteri neste?
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
TORVASTAD:
08.06.  Michelle Hausken
Iselin Larsen
Viktoria Larsen
Michell Karlsen Mikkelsen
15.06. Astrid Kvinnesland
06.07. Nicholas Maximillian Kristensen-Ottersen
Thomas Kirkhus Halvorsen
20.07. Tobias Østensvik
27.07. Johannes Svendsen
Morten André Munthe
03.08. Solvor Haga Reinertsen (Sinsen kirke)
10.08. Håkon Solberg
Paulo Henrique Rødde
Daiane Rødde
Ana Paula Rødde

VIGDE:
TORVASTAD:
21.06. Helge Haugen
og Hege Reitan
12.07. Arild Grønnevik og
Tone Jorunn Engedal
23.08. Reidar Christiansen og
Ingunn Krogstad

DØDE:
TORVASTAD:
05.05. Gurine Christiansen (2003)
30.05. Laura Kristine Houeland f. 1921
03.08. Ingrid Kitty Johanne Vikshåland f. 1916
13.07. Else Johanne Sørensen f. 1928
08.07. Kåre Gerhard Håstø f. 1929

UTSIRA:
13.07. Adolf Åstein Skare f. 1921

GAVER:
TORVASTAD:
25.05. Torvastad KFUK/M 3.693,00
01.06. Den norske Israelsmisjon 3.611,00
08.06. Ungdomsmisjonen 3.794,00
15.06. Kirkens Sosialtjeneste 4.050,00
29.06. Norsk Søndagsskoleforbund 2.600,00
06.07. Menighetenes fellestjeneste 2.824,50
20.07. Misjonshøgskolen 2.426,00
27.07. Menighetsarbeidet 3.141,00
03.08. Den norske Tibetmisjon 2.949,50
10.08. Kirkens Sosialtjeneste 2.576,50

FEØY BEDEHUS
29.05. Bedehuset 1.731,00
10.08. Kirkens Sosialtjeneste 700,00

UTSIRA
13.07. Blå Kors 80,00
17.08. Blå Kors 556,00

4 fra samme forbunds-
ring stiller til valg

Det har vært en del kommentarer og klaging på at det er så
få kandidater fra Torvastad som stiller til høstens kommune-
og fylkestingsvalg. Leser vi nøye gjennom listene fra de ulike
partiene, finner vi heldigvis noen fra bygda vår. Et pussig
sammentreff er at fire av dem går i den samme forbundsring-
en. 

For de som ikke vet hva en forbundsring er, forteller de at det
en en kvinne-eller mannsgruppe knyttet til Torvastad KFUK-
M. Det fins ca 10 slike forbundsringer med mellom 6 og 12
medlemmer, og de fleste møtes en gang i måneden for sosialt
samvær med god mat og samtale om kristne spørsmål. I til-
legg samler mange inn penger til ulike gode formål, og en tar
gjerne på seg praktiske oppgaver knyttet til arbeidet på
Ungdomshuset.

De fire «politikerne» som går i samme forbundsring er Trygve
Utvik fra KrF, Tor Kristian Gaard fra Høyre, Ole Steffen
Thorsen og Per Drevland, begge fra SV. De tre første er rime-
lig ferske i politikken, mens Per Drevland har lang erfaring,
og stiller som Sv's ordførerkandidat.
Med en slik partisammensetning skulle en tro at det  skulle
ligge an til mye politisk munnhuggeri, men møtene i for-
bundsringen går stort sett sømmelig for seg. Høyre-represen-
tanten Gaard girer riktignok opp stemningen og klarer å pro-
vosere SV-representant Thorsen en gang iblant, men med to
teologer og flere sindige småbrukere i forbundsringen, ender
det alltid med fred og fordragelighet.

På forbundsringens siste møte i august, var det først og fremst
Ungdomslagets forestående husbasar som var hovedtemaet.
Det er 5. året på rad at denne forbundsringen arrangerer
basaren for Torvastad KFUK-M. For de politisk aktive blir det
travle tider framover med valgkamp og basarforberedelser i
tillegg til jobb og familieliv. Med basar fire dager etter valg-
dagen, blir det spennende å se hvordan valgresultatet vil slå
ut på de ulike kandidatene – om de er i energisk feststemning
eller om de ligger hjemme og sørger.
Vi ønsker dem i alle fall lykke til med både valget og basaren.

John Kristian

Tre av de fire politikerne samlet i sofaen hjemme hos Tor
Kristian Gaard. Vi ser Tor Kristian til høyre, videre Ole Steffen
Thorsen og Trygve Utvik. Per Drevland var ikke tilstede denne
kvelden, han var opptatt med valgkamp.
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Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

Vedlikehold på kirkegårder  
Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

OASEN - KOPERVIK-

Bø Vest, postboks 130 - 4299
Avaldsnes

TORVASTAD
Åpningstider: Hverdag 08.00-21.00

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

POSTFILIAL

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim Trappeverksted
A.s.

Salhusvn. 333 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Sildakongen
Produksjon as

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

Mob 932 12 321

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Tlf 52 84 86 86 - fax 52 84 86 96

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

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

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K
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TORVASTAD:
07.09. 13. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Presentasjon av konfirman-
tene. Offer til Torvastad
KM. – Kirkeskyss.

14.09. 14. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00. Prost
Gunnar Salomonsen.
Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss.

21.09. 15. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste / høst-
takkefest på Grendahuset
kl. 11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Offer til
Karmsund Sunnhordland
Sundagsskolekrins.

28.09. 16. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Utdeling av Barnas
Kirkebok til 4-åringene.
Offer til menighetsarbei-
det. – Kirkeskyss.

05.10. 17. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd.
Bibelhøytid. Offer til Norsk
Gideon. – Kirkeskyss.

12.10. 18. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Konfirmantjubileum. Offer
til menighetsarbeidet. –
Kirkeskyss.

19.10. 19. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer til Normisjon

26.10. Bots- og bededag:
Gudstjeneste kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Skriftemål. Offer til
Alternativ til Abort. –
Kirkeskyss.

Søndagens
tekster

13. s.e. pinse:
Jes 29, 17-19; 2 Kor
3, 4-6; Mark 7, 31-37

14. s.e. pinse: 
Luk 10, 25-37; 3 Mos
19, 16-18; 1 Joh 4, 7-
10

15. s.e. pinse:
Luk 17, 11-19; Sal
146; 1 Tess 5, 15-24

16. s.e. pinse: 
Matt 6, 24-34; 1
Kong 17, 8-16; Gal
5, 25-6,5

17. s.e. pinse: 
Joh 11, 17-27.37-44;
Hos 6, 1-3; 2 Tim
1,9-12a

18. s.e. pinse: 
1 Mos 2, 1-4; Rom
14, 1-8; Mark 2, 18-
28

19. s.e. pinse: 
Mark 12, 28-34; Sal
73, 23-28; 1 Kor 1,
4-9

Bots- og bededag:
Jes 59, 1-4.8-9; Gal
5, 16-24; Matt 3, 7-
12

28.09. ?
05.10. kveld: 
Kristen Muslimmisjon

12.10. kveld:
Misjonsselskapet

19.10. kl. 11.00:
Misjonssambandet

26.10. 100-års jubileums-
fest for Hauge bedehus

NORDBØ BEDEHUS
07.09. kl. 18.00. 
Indre Sjømannsmisjon.
Fellesmøte på Håland

12.09. kl. 18.00:
Bedehusbasar

14.09. kl. 18.00:
Misjonssambandet

21.09.  kl. 11.00: 
Normisjon. Fellesmøte på
Nordbø.

28.09. kl. 18.00: 
ABR-senteret

05.10. kl. 18.00: 
Kristen Muslimmisjons offe-
ruke. Avslutningsmøte felles
på Nordbø.

12.10. kl. 18.00: 
Indre Sjømannsmisjon

19.10. kl. 11.00:
Misjonssambandet avslut-
ning offeruke

26.10. kl. 18.00: 
Bedehuset

HAUGE BEDEHUS
26.10. 100-års jubileums-
fest for bedehuset
Søndagsmøtene ellers noe
usikkert. 
Se annonse i avisen.

UTSIRA
14.09. 14. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Dåp. Offer.

19.10. 19. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd.
Konfirmantjubileum.
Offer.

FEØY BEDEHUS:
05.10. 17. s.e. pinse:
Gudstjeneste kl. 16.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd. Offer til
Norsk Gideon. – Båt fra
Kveitevika kl. 15.30.

Søndagsmøter i kirken:
21.09. Møte kl. 19.30
19.10. Møte kl. 19.30

Torsdagsbibeltimer
(NB! flyttet fra onsdag) på
Ungdomshuset kl. 19.30:

02.10. Bibeltime ved
prostiprest Magne
Kolbein Espeset. Tema:
Nattverd.

23.10. Bibeltime ved
sykehusprest Gro
Steensnæs Håvåg. Tema:
Sjelesorg.

HÅLAND BEDEHUS
07.09. kveld:
Indre Sjømannsmisjon

14.09. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon

21.09. kl. 11.00: 
Normisjon

BEDE-
HUSENE
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I denne utgaven av Kyrkjebladet er det John Kåre Rykkje
som har en morsom historie å fortelle oss...........

En besøkende i dyreparken la merke til at en av
dyrepasserne satt og sturte i et hjørne. En av hans
kolleger forklarte at det var fordi en av elefan-
tene var død.
- Han må ha vært svært knyttet til dyret, sa den

besøkende.
- Nei, det er ikke det, sa kollegaen, men vi trakk

lodd, og han trakk det korteste strået om hvem som
skulle grave graven!!

John Kåre utfordrer Lars Voll som bor på Storasund. Så, kom igjen, Lars!

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

NYTT ALPHA-KURS 
Gjør som over 100 andre har gjort på Torvastad: 
Gå på et ALPHA-KURS!

TID: Annenhver onsdag kl. 19.30 – 22.00 
fra 24. september 
STED: Torvastad Ungdomshus
VARIGHET: 10 kurskvelder og 1 weekend (fre-lør) på
Fredtun, samt en avslutningsmiddag.
PÅMELDING: Til prestekontoret innen 20.09.03

Alle som leter
Alpha-kurs er for alle som
vil vite mer om kristen tro,
eller som leter etter å tilhø-
re et kristent fellesskap.

Læring og latter
Vi har mye å lære! På
Alpha-kurset går det også
an å ha det mye moro sam-
tidig som man lærer mer
om den kristne tro.

Pizza og pasta
Kurskvelden begynner med
god kveldsmat. Dette er en 

fin anledning til å bli kjent
med hverandre og få nye
venner.

Hjelpe hverandre
I smågrupper kan vi hjelpe
hverandre med å finne svar
på vanskelige spørsmål. I
samtalen kan du få hjelp til
dine spørsmål.

Alt du vil vite
Ingen spørsmål er for store
eller for vansklelige. På kur-
set vil du bli tatt på alvor
med alle dine sprørsmål,
idéer og tanker.

HVA SYNES NOEN SOM 
HAR GÅTT KURSET FØR?

KJERSTI STEENSNÆS:
Jeg meldte meg på etter oppfordring til konfir-
mantforeldrene. Jeg trivdes på kurset, vi var
flere som kjente hverandre, men ble også kjent
med nye. Det var fint å kunne utveksle forskjel-
lige tanker om kristendommen, og vi hadde
noen veldig interessante gruppesamtaler.
Ellers vil jeg fremheve det sosiale rundt kvelds-
maten som svært positivt.

THORBJØRN HAUSKEN:
Det positive med et sånt kurs er at man blir
kjent med nye mennesker som en kanskje ikke
snakker så mye med ellers. Gruppesamtalene
var også fine. Lærerikt å høre synspunkter fra
alle hold.

MARTHA WOLL:
Jeg vil fremheve det sosiale. Fint å få tid til å
prate om viktige ting sammen med andre.
Weekenden var flott, med prat og sang utover
kvelden. Det var også mye interessant fakta-
stoff om kristendommen.


