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Høsten er over oss, enten vi liker det eller ikke. 

I høstens første Kyrkjeblad har vi satt fokus på Feøy, og vi takker dere som bor der vest for mange 

gode bidrag! I mangel av et godt Feøy-bilde til forsiden, har vi valgt et høstbilde av Torvastad kirke. 

Kirken sees godt fra Feøy, og kan fungere som et seilingsmerke når er reiser gjennom 

Kjerkesundet og innover mot fastlandet. Slik som Kirken til alle tider har vært 

et seilingsmerke for folk på vei mot ”frelsens trygge havn”
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Uansett kor eg er, så gjer hav og himmel, måkeskrik, 
lydar frå ein båtmotor, lukt av tang og sjø, noko med 
meg. Når eg går  i land på Føyne, enten det er rutebåt 
eller fiskebåt som har tatt meg dit, blir dette forster-
ka. I møte med kjente bergknausar, stiar og andlet 
så kjenner eg at dette er viktig i mi forteljing og gir 
meg den gode kjensla av heime, av det å høyre til. 
Her mellom grøne bakkar og blankskurte bergnabbar 
er den staden eg er mest meg, her vert eg attkjend 
som – Marit – dottera til Anne Marie og Edvard på 
Vestre havn. Slik kjenner dei meg og slik vert eg og 
presentert for nye øybuarar som kjem til.
Slik høyrer eg til her sjølv om årene er mange sidan 
eg sjølv budde på Føyne. Dette har betydning i livet 
mitt. Ikkje berre som livshistorie, men og for mi 
truserfaring og mitt gudsbilete. Der Gud blir dette 
bestandige, bergknausen, han som sier om seg sjølv: 
”Eg er den Eg er” også etter at stormværet har herja. 
Alle desse dagane då ein er redd for båt og mannskap 
når naturen eller livet sitt stormvær gjere ein redd og 
liten.
Eg håpar at du som les dette, har ein slik stad, der 
ingenting er meir deg. Der du kan komme, vere  og 
kjenne deg attkjend og heime.
For meg har dette gitt gode fargar til mitt Gudsbilete. 
Akkurat slik er Han som tenkte deg og meg, han som 
er den Han er. Han som sette renninga for ditt og 
mitt liv. Han som lar livet sin skyttel slå inn trådar av 
levande liv. Fargane, slitestyrke og kvalitet varierer, 
men det er ditt liv. Men og i dagar med stormvær, 
med sine tunge mørke tonar er Han der. For Gud er 
ikkje berre Gud om dagen, Gud bor og i mørke. For 
han som vevde deg og meg i mors liv har gode tankar 
og han kjenner oss igjen. Han skapte ikkje menneske i 
sitt bilete for å gløyme. Tvert imot så sendte han Jesus 
som elska oss til Gud.
Derfor har du om du vil, ein stad der du er attkjend 

og elska. Der dine røter er. Hit kan du komme, legge 
av maskene, berre vere … deg. For her er Gud, han 
som tenkte deg i sitt bilete, lot deg ta til å vera deg. 
Frå då av tok veven til å spegle ditt liv og du skal vite 
at du er skapt med uendeleg tillit av Han som gjorde 
deg lite ringare enn Gud sjølv. Derfor kan du vise Han 
veven, alle innslagene – og dei som ser ut som fillete 
ryer – for den veven, ditt liv, tar Gud imot som ei gåve 
av tillit. Det er å få komme heim å høyre til som den 
ein er.

Marit Isaksen Espedalen

Her høyrer eg heime

Er det ”mimrestund” no igjen?  Kommentaren kjem frå eit av borna i huset når eg tar til med å hente fram 
hendingar som høyrer med i mi livsforteljing. Det har lett for å bli litt slik kvar gong eg har vore ”hima” på 
Føyne. Slik var det og då denne utfordringa kom om å skrive noko til Kyrkjebladet sitt tema-nummer om ja, 
nettopp ”Føyne”. Akkurat tilbake på Tysnes etter siste besøk på ”vestrehaven”. Då er det nødt til å bli litt 
mimring for slike besøk rører ved noko i mitt liv. Minner dukke opp. Og på eit vis tar dei meg med på ei reise, 
ei reise tilbake innover i mitt livs forteljing. For det var her forteljinga starta, her er mine røter, her kjem eg 
frå. Her vart renninga i min livsvev sett og livet sin skyttel tok til å veve inn store og små hendingar av dette 
som er blitt mitt liv.

HØYTTALERANLEGGET I KIRKEN I ORDEN
Endelig er høyttaleranlegget i Torvastad kirke i 
orden. Etter diverse besøk av teknikere fra for-
skjellig hold, fant vi endelig feilen som har skapt 
tildels store problemer med lyden i Torvastad 
kirke. En temporær kortslutning i teleslyngen 
virket inn på hele anlegget, til fortvilelse for bl.a. 
Sonny Torvastad (kirketjener) som har skrudd opp 
og ned på volumet under talen for å unngå hyling. 
Men nå skal det visstnok fungere helt utmerket. 
Så til alle tunghørte; gled eder. Teleslyngen virk-
er!
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Her høyrer eg heime Du er verdifull
Du vet vel om at du er verdifull,
at du er elsket her og nu,
at du er elsket for din egen skuld.

Livet på Feøy får en til å føle seg ver-
difull. Her har alle tid til å  stoppe opp 
å snakke med hverandre når vi møtes 
på vegen eller i butikken. Butikken er 
den naturlige møteplassen for å slå av 
en prat. Barna er velkomne over alt, de 
går på besøk til de som er 80 – 90 år, og 
der sitter de og prater og får en positiv 
og lærerik opplevelse av eldre folk. 
Når alle omgås på denne måten blir en 
mer tolerant overfor hverandre. Barna 
lærer å være mer hensynsfulle overfor 
de eldre. De eldre her ute er friske og 
raske, trenger vi hjelp til noe på Feøy 
Brygge stiller de alltid opp, kommer 
med støtte og oppmuntring til oss. For 
å få samfunnet her ute til å fungere vet 
alle at vi må støtte opp om alt. 
Livet her ute er et annerledes liv, litt 
roligere om vinteren enn om som-
meren da det yrer av liv. Vi er personer 

som trives i vårt eget selskap, liker å se 
på sjøen og høre fuglene kvitre.
Barna trives med sjøen rundt seg, bad-
ing, kjøring med båt, fisking og setting 
av teiner er en del av hverdagen.

Hemmeligheten til å være tilfreds, er 
å innse at livet er en gave og ikke en 
rettighet.

Eli Lobekk, Feøy

Feøy – Føyne – Føynå – 
Feøynå – Fæøen – (Føyno)
Kjært barn har mange navn sies det. Og siden Føyne er en kjær plass for mange, 
så er det kanskje greitt at stedet også har mange navn. Navna er ulike varianter 
fra ulike tider og til dels ulike dialekter.  Men et av navna over er helt feil.

Feøy er det offisielle navnet. Adressen er 5548 Feøy.
Føyne (med såkalt trykklett e til slutt) var det lokale navnet i min oppvekst rundt 
1950. Alle brukte dette i sin dagligtale. Etter hvert gled navnet Føyne over til 
Føynå, eventuelt Føyna. Eldre sildafiskere på Rennesøy brukte navnet Feøynå.
Fæøen er fra den tiden da dansk var skrivespråket i Norge. Ca. 1950 sendte 
en eldre dame i Haugesund julekort til mine besteforeldre. Kortet kom fram 
langt ut i januar, og vi lurte litt på hvorfor. Men så oppdaget vi at adressen var 
skrevet som Fæøen. I juletravelheten på postkontoret i Haugesund var dette 
lest som Færøyene, og kortet ble sendt dit. Der ble det stemplet Thorshavn og 
returnert. Så leste man Fæøen nok en gang i Haugesund og bestemte seg for å 
prøve Feøy.
Fæøen og Feøy forteller hva navnet kommer av. Før det kom sjølstendige gårds-
bruk her ute ble øya ble helt sikkert brukt av bønder på  Karmøy som beiteplass 
for fe om sommeren.

I dag er det noen som feilaktig sier Føyno. O-ending blir brukt på Stord og 
Bømlo, men hører ikke hjemme i vår dialekt. Dessuten er det ei øy sør for  Stord 
som vitterlig heter Føyno. Det er der tunnelen i trekantsambandet kommer 
opp.

Reidar Christiansen
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Kystbefolkningen i alle land med en værhard kyst har til alle tider hatt som ”attåtnæring” å finne vrakgods 
langs strendene. Det kan være noe så enkelt som ved til brensel om vinteren eller en flaske til å fylle heime-
laga saft på. I min barndom, da sildafisket var på sitt beste like utafor Feøy, var det god butikk for oss gut-
tunger å finne glasskuler som hadde løsna fra sildegarna. Disse kunne vi selge for 50 øre, og 50 øre var mye 
på den tida.
Noen ganger kunne man finne skikkelig store verdier som det kanskje ikke var helt lovlig å beholde. Men Feøy 
har aldri hatt politi eller lensmann så altfor nær.

Skipsforlis og vrakrøveri på Feøy

I Torvastadbindet fra Karmøys historie kan vi lese føl-
gende historie – lett omskrevet:

Tidlig julaften morgen 1771 oppdaga en mann ved 
navn Ådne Helgeson at et skip kom rekende inn 
mot holmene vest for Feøy. Han fikk tak i svogeren 
Thomas Galtung og Tore (sønn til Thomas). Sammen 
greidde disse å komme seg ut til vraket og om bord. 
Skipet het D. Pieter Vilhelmina Catrina og var fra 
Nederland, lasta med tømmer. Skipspapira kunne 
opplyse navn på skipper og styrmann og at båten 
hadde vært innom Mandal. Trelasten var sikkert tatt 
ombord der. Ingen av mannskapet var å se, og dette 
virket litt merkelig. Det ble holdt flere offentlige 
rettsmøter, men ingen ting ble oppklart.
Dermed lagde det seg ulike rykter og historier om 
hva som hadde skjedd. Den mest ”blodige” varianten 
fortalte at det hadde vært overlevende om bord, 
men at de ”fikk hjelp” til å omkomme. Dersom noen 
av mannskapet var i live, så hadde jo ikke finnerne 
av vraket noen rett til å beholde lasten. Ryktene for-

teller også at man har sett hollandske spøkelser på 
Feøy.

Det vi i dag vet er sant er at Thomas og Tore i ettertid 
bygde nytt hus på garden ”Der Hima”.
Thomas og Tore er mine forfedre, henholdsvis fem og 
firdoble tippoldefedre.
Det eldste huset vi har på garden er vitterlig fra 1770-
åra. Huset er fremdeles i utmerket stand, og det er 
slett ikke umulig at tømmeret kom 
fra ovennevnte skipsvrak.
Hvor vidt mine forfedre 
skaffet seg dette tømmeret 
på lovlig eller ulovlig 
vis får vi aldri vite.
       

Reidar Christiansen

HÅPETS DØR TIL UTSIRA OG FEØY
Helge Dahlstrøm besøker Utsira og Feøy med en 
multimediavisning om Alan Cowie fra Skottland 
og hans arbeid for russiske sjøfolk gjennom 
organisasjonen Håpets Dør.  Arrangementene 
finner sted på Utsira bedehus lørdag 9.oktober 
kl.19.00 og på Feøy bedehus søndag 10.oktober 
kl.17.00 umiddelbart etter gudstjenesten.  Det 
blir anledning til å gi en gave til arbeidet.  

FEØY SKOLE 50 ÅR
I år fyller skolen på Feøy 50 år.  Administrasjonslærer 
Ingrid Rikstad forteller at det vil bli markert på 
forskjellige måter.  På skolen har elevene arbei-
det med både utstilling og de har intervjuet tre 
tidligere elever hver.  Tirsdag 22.juni. var det 

kafé og i slutten av september vil det ble en ny 
markering av jubiléet.  Skolen har i jubileumsåret 
mottatt kr.5000,- i prosjektmidler fra pedagogisk 
senter som skal brukes til innkjøp av videokam-
era.  

NY DIRIGENT
Vi gratulerer Torvastad skolekorps med ny diri-
gent.  Han heter Vidar Birk Danielsen, er utdan-
net musikkpedagog og lærer og begynte som 
dirigent på den første øvelsen nå i høst.  At han 
har speidererfaring, og er også nylig tilsatt som 
menighetsmusiker i Skåre.  Skolekorpset minner 
samtidig om at hvis noen har notestativer, uni-
formseffekter eller lignende liggende hjemme, så 
kan det leveres til Bjørg Tone Vikshåland.  

slett ikke umulig at tømmeret kom 
fra ovennevnte skipsvrak.
Hvor vidt mine forfedre 
skaffet seg dette tømmeret 

       

Et av de få 
trafikkskiltene på Feøy
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Hyttefolk på Feøy
av Liv Marit Svendsen

Vi har stilt følgende 5 spørsmål til noen av de mange som har fritidsbolig på Feøy:
1. Hvor lenge har du hatt Feøy som feriested?
2. Bakgrunn -  Hvorfor her?
3. Hva er spesielt med å feriere på Feøy?
4. Har du mest kontakt med de fastboende eller med andre hyttefolk?
5. Kunne du tenke deg å bo på Feøy?

Elly Skjørestad Østebø, Haugesund.

1. Siden 1967. Først leide vi et hus 3 somre på rad. Deretter fikk vi kjøpt 
 et gammelt hus som vi har pusset opp og brukt siden.
2. Vi ble med en venn av familien ut hit på båttur. Da falt vi pladask for
 øya; naturen, blomster- og fuglelivet. Vi følte at vi var kommet til 
 en annen verden.
3. For meg er det først og fremst naturen og stillheten. Jeg nyter synet av 

alle blomstene, lyden av måker og andre fugler som høres så tydelig 
her. Det er litt vanskelig å beskrive, men jeg finner en veldig ro i sjel og 
sinn.

4. Jeg har mest kontakt med de eldre fastboende. Det var ikke mange hyt-
tefolk da vi kom hit i -67.

5. Jeg kunne godt ha tenkt meg det, men praktiske forhold gjør huset vårt 
mest egnet for sommerbruk. Vi er her mye hele sommerhalvåret.

Aud Stensland, Haugesund.

1. Jeg har feriert på Feøy helt fra jeg var lita jente. I 1980 fikk vi kjøpt et 
eldre hus som jeg og familien min deretter har brukt.

2. Jeg har familiebakgrunn her. Mora mi vokste opp på Feøy, så jeg feri-
erte hele somrene både hos Bestemor og hos tanten min og hennes 
familie.

3. Jeg setter pris på freden og roen jeg finner her. Jeg liker å jobbe i 
hagen, lese og ta del i det som skjer i øysamfunnet.

4. Jeg har mest kontakt med de fastboende.
5. Ja. Jeg reiser ofte en tur ut midt i uka og overnatter, har vært her så 

mye at jeg føler meg litt som fastboende selv.

Jon Kristian og Jorunn B. Nilssen, Karmøy.

1.  Jon Kristian: Har feriert hos bestemor her siden barndommen. Jorunn: 
Siden jeg ble kjæresten hans, tidlig i ungdommen. Hytta vår bygde vi i 
1980.

2.  Som nevnt har Jon Kristian røtter på Feøy, mora hans vokste opp her.
3.  Stillheten, naturen, sjøen, vi får ro i sjela. Jon Kristian fisker mye, Jorunn 

koser seg med hus-, hage-, og håndarbeid. Begge er glade i å gå tur.
4.  Vi har god kontakt både med de fastboende og med andre hyttefolk.
5.  Ja! Vi synes det er litt tungvint å måtte pendle til arbeid på fastlandet, 

men gjør det litt sommerstid, så vi skulle gjerne hatt jobb her. Kanskje 
vi flytter ut når vi blir pensjonister?
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Basar på Føynå
Høsten er basartid for de fleste, men på Føynå  har bedehuset 
lange tradisjoner med basar midt på sommeren. Årets basard-
ag, lørdag 17.juli minnet likevel om en skikkelig høstdag med 
kuling og regn, så de driftige arrangørene var nok spente på 
om det ville komme folk. Men det gjorde det til gagns – det 
store bedehuset ble fullt med fastboende, hyttefolk, turister, 
utflytta føybuar og folk fra Torvastad og Haugesund. Og om 
været var surt ute, var det koselig basarstemning inne med 
loddsalg, smørbrød, kaker og kaffe og prat.
Det var kvinnene som rådet både med salg av lodd og mat, 
med program og trekning. Eneste mannlige innsalg var andakt
ved sognepresten.
Liv Marit Svendsen som stod i spissen for basaren fortalte at drømmen er å pusse opp det store hovedrommet i 
bedehuset som feiret 100-års-jubileum i 2002. Det er 50 år siden sist dette ble pusset opp, så det er på høy tid. Nå 
har de spart penger i flere år og med resultatet av årets basar på kr. 25.845,- håper de på snarlig oppussing.
          
P.S. 
For de som liker basarer tar vi med at den store høstbasaren på Ungdomshuset blir fredag 17.september fra kl. 18. 
Ta med deg unger, foreldre, naboer og venner + masse penger og opplev god gammeldags basarstemning! 

John Kristian

Mange og flotte gevinster ble trukket.

M I N  S A L M E  •  •  •  •
I et temanummer fra Feøy er det naturlig å spørre en føybu om favorittsalme. Vi 
spurte Feøys eldste, Kornelius Nilsen, som passerte nitti år nå i sommer. Dagen ble 
feiret med familien på Feøy brygge og alle på øya var invitert. Kornelius er en vital 
nittiåring. Han er fremdeles ute med båten sin rett som det er, og når vi treffer ham 
har han både hugget ved og slått gras.  Kornelius har hørt salmer og sanger gjen-
nom et helt liv. Helt fra han fulgte sin mor på bedehuset i ungdommen. Derfor er 
det ikke lett å plukke ut en yndlingssalme. Men han tror det må bli: ”Å at jeg kunne 
med Jesus prise” eller kanskje aller helst ” Jeg er en seiler på livets hav.”  Den ble 
skrevet i 1909 av Klaus Østby.  Melodien er komponert av H.A.Tandberg samme år, 
og vi finner den på nummer 862 i Norsk Salmebok.  

Geir

Jeg er en seiler på livets hav,
på tidens skiftende bølge.
Den Herre Jesus meg kursen gav,
og denne kurs vil jeg følge.
Jeg stevner frem mot de lyse lande
med livsens trær på de skjønne strande,
hvor evig sol og sommer er.

Iblant jeg seiler for medvinds bør
i andres kjølvann og følge
som just lik meg denne reise gjør
hen over jordlivets bølge.
Og havet smiler, og solen skinner,
min dag så stille og blid henrinner,
mens vinden fyller alle seil.

Men ofte ensom i brott og brann
i uværsnetter jeg seiler,
da ingen kjenning jeg har av land,
og intet fyrtårn jeg peiler.
Men når jeg nær tror mitt skip begravet,
da kommer Jesus på bølgehavet,
om først i siste nattevakt.

Mitt skip er lite og havet stort,
det rommer tusene farer.
Men storm og bølge ei skyller bort
det skip som Herren bevarer.
For ennå skjer det som før det gjorde,
når Jesus selv kommer innen borde:
da legger havet seg igjen.

Når siste storm er engang ridd av,
og hjemmets kyster jeg skimter,
jeg ser i solglans et annet hav,
krystall som funkler og glimter.
Jeg skuer portenes perlerader
og hører englenes myriader
som hilser meg velkommen hjem.

La ankret falle!  Jeg er i havn
i ly for brenningens vover!
Jeg kaster meg i min Frelser favn,
han som har hjulpet meg over.
Og kjente, elskede stemmer kaller,
mens ankret sakte og stille faller
i evighetens lyse land.
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TV-aksjonen 2004 “Hjerterom”

- Ingen er bare det du ser
Ingen er bare det du ser. Det er et utgangspunkt for TV-aksjonens visjon om et varmere og romsligere sam-
funn. Det er ulike måter å bidra på; vi kan gi, vi kan invitere til gjestebud.   

Dette sier aksjonsleder Ole-Edvard 
Reitan i TV-aksjonen «Hjerterom».
Årets TV-aksjon i NRK går til 
Kirkens Bymisjon og Rådet for 
psykisk helse. Disse to organisas-
jonene forenes i kampen for et 
varmere og romsligere samfunn 
der færre mennesker faller uten-
for. Det er det viktigste vi kan 
gjøre her i Norge i 2004. I verdens 
rikeste land skal de svakest stilte 
ha høyest prioritet, mener Reitan.
Derfor skal TV-aksjonen Hjerterom 
bekjempe psykisk og sosial nød og 
bruke pengene som samles inn til 
boliger, åpne væresteder og andre 

tiltak som gjør livet litt lettere for 
folk som sliter tungt, særlig på 
grunn av psykiske lidelser og rus-
problemer.
Hovedinnsamlingen skjer søndag 
17.oktober da nærmere 100.000 
bøssebærere besøker alle norske 
husstander. Ta vel i mot dem og gi 
så det monner!
Vi reklamerer også gjerne for 
kirkekonserten i Avaldsnes 
kirke den 15.oktober kl. 19. 
De som deltar er Maren Flotve 
Birkeland, sang, Christian Velde, 
piano, Inger Målfrid Hovland 
leser sine egne dikt. I tilegg vil 
koret Keryx delta.
I tillegg til å samle inn penger 
ønsker TV-aksjonen Hjerterom å 
sette i gang en langsiktig prosess 
for et samfunn der fordommer og 
stigmatisering viker for forståelse, 
interesse og toleranse. 
- Ved å invitere til Gjestebud, kan vi 
bidra til at folk som vanligvis ikke 
treffes kan komme i spennende 
dialog med hverandre. Det er i 
møte mellom mennesker at foran-
dring skjer. Målet med Gjestebud 

er at flest mulig skal føle seg 
beriket etter å ha deltatt. Jo mer 
kreativ man er når man inviterer, 
jo flere muligheter har man, sier 
aksjonsleder Reitan som selv invi-
terer til flere Gjestebud i tiden før 
den store Hjerteromsdagen. Han 
oppfordrer alle menigheter og pri-
vatpersoner til å arrangere sine 
Gjestebud. Mer informasjon finner 
du på www.tv-aksjonen.no

Fakta om dagens Norge:
6.200 er bostedsløse
14.000 er sprøytenarkomane
10.000 kvinner har prostitusjon-
serfaring
19.000 barn lever i 
vedvarende fattigdom
16.000 lever med 
schizofrenidiagnose
30.000 har manisk 
depressive lidelser
40.000 har alvorlig 
personlighetsforstyrrelse
600 tar livet sitt i Norge hvert år
10.000 forsøker å ta livet 
sitt hvert år

Dåp og bryllup på samme dag
Søndag 13.juni ble en spesiell dag for Anne Lise Ebne og Øyvind Sørvik. Da de skulle 
døpe lille Reidar, fant de ut at de like godt kunne gifte med det samme, så etter at 
barnedåpen hadde funnet sted, ble kirken etter en liten pause igjen fylt opp av dåps- 
og bryllupsgjester hvoretter Anne Lise og Øyvind kom oppover kirkegulvet akkom-
pagnert av bryllupsmarsjen. Kanskje litt omvendt rekkefølge, men en utmerket måte 
å gjøre det på, og dette kan anbefales samboere som kanskje går med gifteplaner, 
men som synes det er for mye ”styr”. Hvorfor ikke? Ellers har man på prestekontoret 
også et ”sammenleggbart” alter, til bruk for mindre kontorvielser, for de som ønsker 
å gjøre dette i all enkelhet. Nå er det heller ikke bare kirken som anbefaler ekteskap, 
men faktisk også Carsten O Five i bladet ”Dine penger” som mener samboerpar har 
mest å tjene på å gifte seg. Så herved går utfordringen ut til alle samboerpar på 
Torvastad som skal ha barnedåp: Hvorfor ikke gifte seg samtidig?   
             

Arnfred Lunde
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NYTT ALPHAKURS
Alphakomitéen vil i høst satse på ukentlige samlinger i 
stedet for samlinger hver 14.dag som har hatt tidligere.  
Kurset starter opp onsdag 15.september.  Nærmere 
informasjon og påmelding på menighetskontoret.  

NY ORDING FOR VIELSE
Ikke før vi har fått ny ordning for gravferd, så har vi 
fått ny ordning for vielse.  Den største forandringen er 
at selve vielsen kommer mot slutten av handlingen.  I 
tillegg er det større valgfrihet og anledning for tekstles-
ing og annen deltakelse fra for eksempel forlovere.  De 
første parene har allerede prøvd ordningen i Torvastad 
og de foreløpige tilbakemeldingene er gode.  

TAKK FOR INNSATSEN
Vi vil gjerne rette en takk til Leif Egil Holstad, Sven 
Johan Skjølingstad, Sissel Hausken og Asgjerd Widvey 
Haugen for det store arbeidet de har lagt ned i sønd-
agsmøtekomitéen.  Mange har gledet seg over gode 
møter gjennom mange år, men dette arbeidet vil nå ta 
en pause.  Takk også til Marit Areklett, Roar Bjørntvedt 
og igjen Leif Egil Holstad som har avsluttet sin arbeid 
i fellesskapskomitéen og Brit Foldøy som nå går ut av 
undervisningsutvalget.  

KIRKESKYSSSKIFTE
Magne Vågen har vært kirkeskysssjåfør i mange år.  Vi 
takker for trofast tjeneste og etterlyser en som kan 
tenke seg å ta over denne tjenesten.  Inntil videre har 
Bjørg og Gunnar Areklett sagt seg villig til å tre inn i 
Magnes sted.  

Smånytt. . . . . . . . . . . . .

VISITASPROGRAM
Det nærmer seg visitas i Torvastad og Utsira og vi kan presentere en noe forenklet utgave av det godkjente 
visitasprogrammet.  Det kan bli mindre justeringer.  Alle er velkomne til uthevede arrangementer.  

ONSDAG 20.10 09.15 Møter med ledere i KFUK/KFUM, staben i Torvastad 
menighet og 
  grendahusgudstjenesteutvalget

Ungdomshuset og menighetskontoret

12.30 Møte med lærere.  Kulturhuset 
16.30 Samtaler med kirkeverge og sokneprest og 

befaring kirke og kirkegårder på Torvastad
18.30 Møte med Torvastad menighetsråd og 

alphakurskomitéen 
Kulturhuset

20.00 Onsdagstreff/kulturkveld med Trygve Strand, 
Inger Målfrid Hovland og Brita Sørensen

Ungdomshuset

TORSDAG 21.10 08.30 Møte med Torvastad Idrettslag Torvastad Idrettslag
10.00 Samlingsstund Torvastad barnehage
10.30 Samtale med menighetsprest og kontorvisitas Menighetskontoret
11.30 Lunchmøte med representanter fra bedehusene Håland bedehus
12.30 Samling for 5-7.kl. Håland skole
13.30 Samling 5-7.kl. Hauge og Feøy skoler Hauge skole
18.00 Familiegudstjeneste med kirkekaffe Utsira kirke og Utsira bedehus
20.30 Møte med Utsira menighetsråd og ansatte Utsira bedehus

FREDAG 22.10 08.00 Trekke hummerteiner
09.00 Samtale kirkeverge og befaring Kirkevergens kontor, Utsira kirke og 

kirkegårder
10.30 Møte med ledelsen i Utsira kommune Siratun
12.30 Besøke aldershjemmet Siratun 
13.00 Befaring vindmøller og hydrogenkraftverk Austrheim
14.00 Fotballtrening Fotballbanen
19.00 Oppsummeringsmøte Menighetskontor T
20.30 Besøke Ten-Sing koret Good News Ungdomshuset

SØNDAG 24.10 11.00 Visitasgudstjeneste og visitasforedrag med 
anledning til spørsmål

Torvastad kirke

13.15 Visitasmiddag Ungdomshuset
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
TORVASTAD:
13.06. Reidar Ebne Sørvik
04.07. Martin Vikshåland Steinstø
25.07. Tvillingene Benjamin og Ingeborg Kulshamar Osnes
 Jan Mathias Bøe López
01.08. Tor-Remi Mathiesen
 Vibeke Fosse
15.08. Matias Knutsen Gjerde

VIGDE:
TORVASTAD:
24.04. Rannveig Skare og Christian Fiskaaen (Vats kirke)
05.06. Brita Sørensen og Sten Dueland (Oslo)
13.06. Anne Lise Ebne og Øyvind Sørvik
19.06. Anne Lene Jordåen og Kjetil Egenberg
24.06. Inger Johanne Norheim og 
 Hans Christian Clausen (Nordkapp)
03.07. Marianne Pedersen og Torbjørn Førre
10.07. Kjersti Klubben og Arno Sørvik
 Irene Gramshaug og Bent Sigur Dahl (Sveio)
17.07. Liv Sæbø Stava og Francisco Munoz
31.07. Ingrid Marie Miljeteig og Odd Inge Friestad
21.08. Lise-Marie Sæther og Åsmund Alvestad
28.08. Kirsten Andorsen og Rolf Vågen (Norheim)
04.08. Silje Måkestad og Onar Thorsen

DØDE:
TORVASTAD:
04.06. Sigrun Nordvik f. 1923
08.06. Bendik Christiansen f. 1910
16.07. Else Marie Dragøy f. 1944
26.07. Hagthor Skarvethun Arnøy f. 1921
05.08. Aud Andreassen f. 1933
08.08. Irene Kvamme f. 1919
 Kaare Wegner Stange f. 1915
18.08. Ingeleiv Hagesæther f. 1913

UTSIRA:
10.07. Elling Karsten Austrheim

GAVER:
TORVASTAD:
13.06. Misjonshøgskolen, Stavanger  3.188,00
27.06. ABR-senteret  3.428,00
04.07. Ungdomsmisjonen  5.304,oo
11.07. Amathea Haugesund  1.423,50
25.07. Kirkens Sosialtjeneste  3.630,00
01.08. Kristen Muslimmisjon  3.326,00
15.08. Israelsmisjonen  2.950,00
22.08: Stif. Kirkens Ress. mot vold og overg.  2.963,00

UTSIRA:
31.05. Misjonsselskapet  506,00
20.06. Norges speiderforbund  1.002,50
18.07. Norsk Søndagsskoleforbund  876,00

FEØY BEDEHUS:
13.06. Misjonshøgskolen, Stavanger  750,00
01.08. Kristen Muslimmisjon  750,00

KONFIRMANTER VEL NED FRA FJELLET
34 av årets 45 konfirmanter startet konfirmantåret med 
en real fjelltur til Olalia. Men det var så mye regn, at 
stiene minnet mer om bekker og elver enn om stier. Det 
var problemer å forsere elvene på de naturlige stedene, 
men alle kom trygt over. Til tross for et ekstremt vær holdt 
alle humøret oppe, - ja, mange valgte å forsere elven med 
klærne på (trygt festet med tau) for å få ekstra poeng til 
aktivitetsløypen. En sprek gjeng med konfirmanter dette 
året, som ikke er redd for tøffe utfordringer!

HJERTETS AMATØRKUNST
”Stedet med atmosfære og meget god mat”, eller Bjørgene 
Grendahus som vi kjenner det på Storasund, kan mer enn 
vi aner. Denne høsten er det de mange flinke amatørkun-
stnerne her i Torvastad som blir trukket fram i lyset. En 
salgsmesse/utstilling går av stabelen lørdag 16. oktober. 
Men om noen av utstillerne ikke vil selge, men bare vil 
vise fram det de har lyst til at andre skal få se, så er de like 
velkomne som deltakere for det, sier Jon M. Torvestad, 
husets daglige leder de siste fire årene. 
- Det viktige er at treskjærere, tovere, knivmakere, porse-
lensmalere, quiltere og trolldeig-”bakere” tar initiativ til 
å være med på sin del av denne store endagsutstillingen, 
sier han. 
Om det er duker, dukker, blomster, juledekorasjoner, bro-
derier, strikkevarer eller perlearbeider som er spesialiteten, 
så er alle ønsket med det de har. Det finnes nok de som 
holder på med andre fine ting også, så fritt fram. Kjøperne 
kommer til å stå i kø for å anskaffe gaver til ”de som har 
alt”, eller rett og slett i god tid begynne med julegavene.
Malere, grafikere, billedhoggere .... kom fram så vi andre 
får se hva hånd og ånd kan hente fram fra de kreative kro-
kene i et ellers plast- og dippeduttpreget samfunn.

Roald

GRATULERER THORHILD!
Siden siste nummer av 
Kyrkjebladet har vi fått 
en statsråd fra Torvastad. 
Kanskje hun er Torvastads 
første statsråd? Viss noen 
av våre historieinteresserte 
lesere vet noe annet får 
dere gi oss et tips. Uansett 
gratulerer vi Thorhild 
Widvey med utnevnelsen 
til Olje - og energiminis-
ter, og ønsker henne lykke 
til i en krevende jobb. 
Det er akkurat 2 år siden 
Thorhild skrev andakten i 
Kyrkjebladet – kanskje vi 
snart skal utfordre henne 

igjen til å komme med noen tanker, for eksempel om Guds 
kraft sammenlignet med vannkraft, olje, gass og annet 
småputtel som hun har ansvaret for….
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Viljarshaugen 7 — 5500 Haugesund
Tlf. 52 73 19 07 — Fax. 52 73 19 08 — Mob. 915 89 001

Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN 

- SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim 
Trappeverksted A.S.

Salhusvn. 333 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

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

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K

Karmøy  
BEGRAVELSESBYRÅ
Normisjon

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I  KARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22
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GUDSTJENESTER:
TORVASTAD:

12.09. 15. s.e. pinse: 
Friluftsgudstjeneste på 
Idrettssenteret, Håland, kl. 
12.00. Sokneprest Geir Styve. 
Offer til Torvastad menighet

19.09. 16. s.e. pinse: 
Familiegudstjeneste på 
Grendahuset kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Tema: ”Menigheten 
– Et sted med brennende 
hjerter!” Søndagsskolen 
deltar. Offer til Karmsund 
søndagsskolekrins

26.09. 17. s.e. pinse: 
Temagudstjeneste. 
Sokneprest Geir Styve. 
Konfirmantjubileum. 
Nattverd. Offer til ABR-sen-
teret. – Kirkeskyss

03.10. 18. s.e. pinse: 
Familiegudstjeneste kl. 
11.00. Menighetsprest 
Arnfred Lunde. Utdeling 
av bok til 4-åringene. Offer 
til menighetsarbeidet. 
– Kirkeskyss

10.10. 19. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. Dåp. 
Offer til menighetsarbeidet. 
– Kirkeskyss

17.10. 20. s.e. pinse:
 Familiegudstjeneste på 
Grendahuset kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Tema: ”Menigheten 
– Et sted med ny kraft!”  
Shalom / Korus deltar. 
Offer til Kirkens Bymisjon, 
Rogaland – avd. Haugesund

24.10. 21. s.e. pinse: 
Visitasgudstjeneste kl. 11.00. 
Biskop Ernst Baasland, 
prost Gunnar Salomonsen, 
sokneprest Geir Styve og 
menighetsprest Arnfred 
Lunde. Nattverd. Offer 
til Stiftelsen Stavanger 
bispedømme. - Kirkeskyss

Søndagens 
tekster

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

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

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: 
Matt 13, 44-46; 2 Mos 
20, 1-8.12; Fil 1, 20-26

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

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

Bots- og bededag:
Luk 13, 23-30; Jes 55, 
6-7; Gal 6, 6-10

31.10. Bots- og 
bededag: 
Temagudstjeneste kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Skriftemål. – Kirkeskyss

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

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

22.08. 12. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 12.30. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Offer til Det norske 
Misjonsselskap.

UTSIRA:
19.09. 16. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd. Presentasjon 
av konfirmantene. Offer 
til konfirmantarbeidet i 
menigheten

17.10. 20. s.e. pinse: 
Familiegudstjeneste kl. 
11.00. Sokneprest Geir 
Styve. Utdeling av bok til 4-
åringene. Offer til TV-aksjon 
”Hjerterom”

FEØY BEDEHUS:
10.10. 19. s.e. pinse:
Gudstjeneste kl. 16.00. 
Sokneprest Geir Styve. Offer 
til menighetsarbeidet. – Båt 
fra Kveitevika kl. 15.30

HÅLAND BEDEHUS
10.09. kveld: 
Bedehusbasar 
12.09. kl. 11.00:
Normisjon. Felles på  Nordbø

19.09. kl. 11.00:
Misjonsselskapet. 
Felles på Hauge
26.09. kveld: 
100-års jubileumsfest. 
Felles på Håland
03.10. kl. 18.00: 
Kristen Muslimmisjon. 
Avslutning offeruke. 
Felles på Nordbø
10.10. kveld: 
Normisjon. Felles på Hauge
17.10. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon.
 Felles på Håland
24.10. kveld: 
Misjonsselskapet. Felles på 
Nordbø

NORDBØ BEDEHUS
10.09. kveld: 
Bedehusbasar
12.09. kl. 11.00: 
Normisjon. Felles på Nordbø
19.09. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet. Felles på 
Hauge
26.09. kveld: 
100-års jubileumsfest på 
Håland
03.10. kl. 18.00: 
Kristen Muslimmisjon. 
Avslutning offeruke. 
Felles på Nordbø
10.10. kveld: 
Normisjon. Felles på Hauge
17.10. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon. 
Felles på Håland
24.10. kl. 18.00: 
Misjonsselskapet. 
Felles på Nordbø 

HAUGE BEDEHUS
12.09. kl. 11.00: 
Normisjon. Felles på Nordbø
19.09. kl. 11.00:
Misjonsselskapet. 
Felles på Hauge
26.09. kveld: 
100-års jubileumsfest på 
Håland
03.10. kveld: 
Kristen Muslimmisjon. 
Felles på Nordbø
10.10. kveld: 
Normisjon. Felles på Hauge
17.10. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon. 
Felles på Håland
24.10. kveld: 
Misjonsselskapet. 
Felles på Nordbø

NB! Når det gjelder klokkes-
lett se annonse i avisen.

BEDE-
HUSENE
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Det burde ikke være fremmed for noen at Leif Magnar 
Storesund er en som pleier å ha en god historie på 

lager. Da Kyrkjebladets utsendte kom på besøk, hadde 
han denne å fortelle: - Lensmannen og presten i 
bygda hadde et noe anstrengt forhold til hverandre.  
De benyttet enhver anledning til å sette hverandre på 
plass.

Så var det en dag presten var ute og syklet. 
Lensmannen stod i vegkanten; - Kommer du syklende med hendene i 

lommene, prest? – Ja, svarte presten, det er ikke så farlig det, for meg, for 
her er det Vårherre som styrer! Jasså, brummet lensmannen, da må jeg nok 

bøtelegge deg ! Det er ulovlig å være to på sykkelen, så mye du vet det!

Leif  utfordrer Helga Hausken til å komme med en god historie til neste nummer av Kyrkjebladet. 

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Avtale nr.
126000/26

TT ble en suksess
Responsen etter KFUK-M’s store tenåringstreff i 
Haugesund i sommer har vært svært positiv. Både 
deltakerne, de mange frivillige medarbeiderne og 
arrangørene har bare godord å komme med. Til og 
med været og maten var bra! 
På bildet ser vi noen av deltakerne fra Torvastad idet 
de blir servert taco av dyktige servitører fra bygda. 
Over 100 frivillige fra Torvastad jobbet dugnad, og vi 
har fått mye skryt for den gode organiseringen av alt 
som hadde med mat og bespisningen å gjøre.

Speidere på leir

Blant 700 speidere på Kretsleir i Suldal i begynnelsen 
av august, var det også gutter og jenter fra Torvastad, 
ca 40 i tallet. Og de forteller om flotte og varme 
dager med tett program og mye moro. På bildet ser 
vi noen av dem midt i oppvasken, og de ser til og med 
ut til å trives med den jobben! Merk dere det, dere 
som gjenkjenner noen av deres håpefulle.


