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Min Fred gir jeg dere
“ Fred etterlater jeg dere, min 
fred gir jeg dere, ikke den fred 
som verden gir. La ikke hjertet bli 
grepet av angst og motløshet. “ 
Joh. 14:27

Disse ordene er fra Jesu avskjeds-
tale. Mesteren er sammen med 
disiplene sine for siste gang Før 
Via Dolorosa, Golgata og opp-
standelsestriumfen. Det er tydelig 
at Han har viktige ting å fortelle 
de. Han gir dem noe av sitt tes-
tamente. Det ser ut som en fred-
full kveld. De deler påskemåltiden 
sammen. Jesus underviser og noen 
av disiplene stiller spørsmål som 
den store Læreren besvarer. Men, 
om bare noen timer vil alt bli 
vendt opp og ned i Getsemane 
hagen for Jesu venner. De som har 
fulgt Ham i drøyt tre år, og sett 
Ham gjøre mirakler vil snart bli vit-
ner til hvordan Han overgir seg til 
fiendene. Disiplenes tro har aldri 
før blitt prøvd på denne måten og 
vi har vel ingen rett til å anklage 
de for at de “mister fatningen “ 

og rømmer bort. Situasjonen er 
temmelig kaotisk. Er det slik det 
skal slutte?

Så blir det noen døgn uten fred og 
ro, men med enda mer uro, eng-
stelse og spekulasjoner. Men på 
oppstandelseskvelden er Mesteren 
tilbake hos dem. Han hilser dem 
med de forløsende ordene: “ Fred 
være med dere.” Nå får disiple-
ne erfare hva Jesu fred virkelig 
innebærer. Den flytter inn i hjer-
tene deres. Der bosetter den seg 
permanent inne i dem. De ytre 
omstendighetene er fremdeles 
som før. Selv om Jesus er oppstått 
og har vist seg for vennene sine 
som Seiersfyrsten, - så eksisterer 
fienden  fremdeles, og de er like 
tøffe og uforstående som de var 
tidligere.

Verden er den samme og i den 
skal disiplene avslutte sitt opp-
drag. Jesus har aldri lovet sine 
etterfølgere at de skal spares for 
motgang og turbulente situasjo-

ner. Han har lovet dem Sin fred og 
i den visshet går disiplene videre. 
Uroen og redselen har mistet gre-
pet om dem. Det å eie Jesu fred 
innebærer å ha en indre hvile og 
trygghet som ingen makt i verden 
kan rokke ved. Denne fred er 
disiplenes egen eiendom og den 
overgår all forstand.

Så har tiden gått videre. I hver 
generasjon har mennesker vært 
bærere av Jesu fred og samtidig 
selv vært båret av den. Teksten i 
den gamle lesersangen har vært 
mange menneskers vitnesbyrd, 
ordene er like aktuelle for millio-
ner av kristne i dag:

“O, ljuva frid,som gömmes i 
mitt hjärta.
Hur många stormarän på ytan 
gå.
Nog kan dess brus migstun-
dom vålla smärta,
 Men, ack, min fridde störa ej 
ändå “ 

Rolf Stackbom

Litt om oss selv: 
Rolf er født i 194� i Örebro 
og kom tidlig i kontakt med 
Frelsesarmeen via speider-
virksomheten. Fullførte 
Frelsesarmeens Offisersskole i 
Stockholm i 1968. Har i tillegg 
drevet med akademiske studier i 
religions- og litteraturvitenskap 
samt allmenn- og idehistorie. 
Parallelt med mitt arbeid som 
korpsleder har jeg i en årrek-

ke arbeidet som fengselsprest i 
Sverige. Som ugift var jeg stasjo-
nert bla i Karlskoga, Malmö og 
Stockholm. 

Else Karin er født i Hagesund 
i 1956 og vokste opp på Viken 
på Torvestad. Her gikk hun på 
Håland barneskole og Bø ung-
domsskole. Senere konfirmerte 
hun seg i Torvestad kirke. 
Etter barne-og ungdomsårene 
på Frelsesarmeen i Haugesund 
gikk turen i 1974 til Jeløy 
Folkehøyskole og videre studier. 
Ble uteksaminert frelsesoffiser 
i 1978. Etter den tid har hun 
arbeidet i den sosiale sektoren i 
Frelsesarmeen bla som leder for 
Stavanger slumstasjon.

Vi giftet oss i Karlstad hvor vi tje-
nestegjorde en periode. Deretter 
har vi arbeidet sammen i Gävle, 
Stavanger, Fredrikstad og de 
seneste årene i Kopervik med 
omegn. 
Vi har alltid satt pris på det 
økumeniske fellesskapet og har 
mange venner innenfor ulike 
kristne forsamlinger. For oss er 
Frelsesarmeen en del av den uni-
verselle kristne kirke. Av den 
grunn var det en oppmuntring 
for oss å få være sammen med 
Torvastad menighet tidligere i 
vår. Da vi forlot gudstjenesten 
var vi mange velsignelser rikere
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Min Fred gir jeg dere
OG SÅ VAR DET KORPSET DA……..
Huhei så gøy med korps på 17 Mai ! 
Det var i hvertfall det jeg hørte på Håland. 
Jeg har fått i oppgave å skrive ned noen 
ord om Torvastad Skolekorps, noe som 
forklarer hvor kjekt det er å gå i korps, 
og hvor utrolig lite det er å gjøre for de 
voksne når det gjelder dugnad og andre 
ting. Det har hvis av en eller annen mer-
kelig grunn ryktet på seg at det er mye å 
gjøre for de voksne om de har barna sine 
med i Skolekorpset. Spør en forelder som 
har barnet sitt med så er nok han/hun ikke 
enig.
 
DUGNAD
Det eneste foreldre må hjelpe til med, er 
basar, en time eller to om du er heldig, en 
gang i året, og selvfølgelig bingovakt som 
bør ses på som en trivelig oppgave hvor du 
har muligheten til treffe andre mennes-
ker… så lenge du klapper igjen….:)  Denne 
trivelige oppgaven vil jo dessverre bli noe 
redusert om vi blir flere til å dele på den. 
Så har vi St.Hans og da, heldigvis ! Da har 
vi noen kjekke timer på løkkå i Vikjå, den 
eneste oppgaven din blir å ha med seg en 
kanne kaffi, om du kommer da. Foreldre til 
aspiranter har ingen oppgaver det første 
året, helt fri, helt fantastisk, det er nok 
ingen andre plasser det er så flotte regler.

SÅ GØY
Korpset har det utrolig kjekt i løpet av året. 
Øvelse en gang i uka som ofte består av 
overraskelser som bowling og pizzakvelder 
eller andre gøyale ting. Seminarer, det er 
vel knapt nok noe kjekkere enn seminarer. 
Det gir barnet ditt gode minner for resten 
av livet. Da reiser vi som regel til en skole i 
nærheten hvor vi øver om dagen og koser 
oss gløgg i hjel om kvelden med leker og 
morroting som både unger og voksne er 
med på. Det er skikkelig gøy, kan ikke 
beskrives !!! Samholdet blant musikan-
ter/aspiranter bygges enormt opp på disse 
seminarene. Forestående periode besto av 
tur til Kvalavåg Skole, det var skikkelig gøy, 
Hinderåvåg Skole i Nedstrand som var helt 
fantastisk moro, alle var helt kjempehappy 
etter denne turen. Ved oppstart til høsten 
så skal vi ha et ”oppstarts-seminar”, og da 
reiser vi til Utsira, denne turen topper nok 
heila  greiå! Gleder meg allerede.

DYRT
Da er det vel dyrt å ha med barnet sitt i 
korpset da. Tja, hvis et seminar med over-
natting og mat og mye løye til 50 kr er 
dyrt, så er det det. Medlemskontingenten 
er heller ikke avskrekkende. Det skal være 
en regel at turene som korpset arrangerer 
skal være billigst mulig for foreldrene, 
så her dekker korpset mye. Eksempelvis 
Danmarkstur: 6 dager med overnatting, 
masse god mat, Ålborg Tivoli, Jespershus 
Aktivitetspark og bading på stranden, båt 
tur retur, alt dette for skjøre 1000 kroner, 
nesten gratis ! Forestill deg prisen på dette 
i et annet lag.

TURER
Til neste år håper vi igjen at vi skal klare 
å ordne oss en tur til England, nærmere 
bestemt Scarborough Music Festival som 
er en fantastisk ustoppelig fest fra ende 

til annen. Alt lagt opp til korps. Håland 
Skolekorps var der for noen år siden og 
mange andre lokale korps har vært der 
også. Et lite ta med… Pappen til Robbie 
William er en engasjert person i dette 
miljøet og Robbie har mange gode minner 
der ifra !! J

”BØNNEN”
Kjære du forelder som har et barn fra 1� 
år og nedover. Barnet ditt lager ikke sine 
holdninger selv, det er det nemlig du, ene 
og alene som gjør. Det er din oppgave å gi 
korpset et positivt grunnlag helt fra barn-
dommen. Mange snakker om hvor trist det 
vil være om vi ikke har et korps, og i hvert 
fall hvor bedrøvelig en 17 Mai  feiring uten 
korpsmusikk vil være, men hallo ! Det er 
ditt barn vi trenger for å få dette til, det 
har du ikke tenkt på ?!...
Ja, ja, dere skjønner vel tegningen. Det 
eneste lille vi ber om er at du lar barnet 
ditt få velge selv, la dem gjerne komme 
på en øvelse for å prøve å blåse litt i 
instrumenter, noen synes det er helt topp, 
andre synes ikke noe om det, det er helt 
kjempegreit begge deler, men da har i 
hvertfall barnet valgt selv, ikke mammaen 
eller pappaen.

UNDERTONEN
Jeg håper denne litt merkelige undertonen 
ikke tas negativt, men heller med forstå-
else og med et smil. Tror nok en del kjen-
ner seg igjen ovenfor, og det er jo oftest 
de som snakker høyest som har dårligst 
samvittighet.
Vi håper og prøver å bygge opp et stort 
korps, slik som de har klart andre plasser, 
ta f.eks Stangeland Skolekorps og Førre 
Skolekorps, de har blitt to store flotte 
korps, kjører egne konserter og er nesten 
proffe !

HØSTEN
Nå har vi endelig fått en ny fane etter 
sammenslåingen mellom Hauge og Håland  
korpsene, og  vi sysler også med tanken 
om en helt ny ,stilig og flott uniform. 
Kanskje vi kan marsjere i nye uniformer i 
England!?
Torvastad Skolekorps har en plan som vi 
håper blir iverksatt til høsten, da vil vi få 
inn flere aspiranter enn tidligere. Det blir 
gøy 
Tvi, tvi !

Skrevet for Styret i Torvastad Skolekorps

M.A.Møksvold
Sekretær

TORVASTAD SKOLEKORPS
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”Friends Forever” –
i Estland for femte gang!

En tidlig søndags morgen sent i juli rullet nok en gang 
en toetasjes buss full av forventningsfulle ungdom-
mer ut fra Torvastad Ungdomshus. For femte gang 
på ti år, satte Good News kursen mot Estland, denne 
gangen i godt selskap av Bergen Ten Sing, et TS kor 
drevet av utvandrede goodnewsere i Bergen.
 Med vår trofaste sjåfør Johan bak rattet startet turen 
østover, via Oslo og gjennom Sveriges vidstrakte 
skoger før vi endelig nådde ferjekaien i Stockholm, 
der Silja Line lå klar til å frakte oss over Østersjøen 
til Helsinki. Overfarten inkluderte som alltid mye 
fart og moro, med karaoke (årets hit ble for øvrig 
”Michelangelo”, en stilig svensk sang), dans og god 
mat, og skuffet verken gamle eller nye ten-singere. 
Vel framme i Helsinki sto en kortere overfart med 
hurtigferja Tallink for tur, før vi endelig befant oss 
på estisk jord. Estlandsoppholdet vårt startet meget 
behagelig, med hotellovernatting, shopping og sight-
seeing i Tallinn.
Siden gikk turen mot Helmet, der Ten Sing festivalen 
”Friends Forever” skulle avholdes i anledning TS Villu, 
vennskapskoret vårt i Estland, sitt 10-års jubileum. 
Helmet befinner seg et godt stykke ut på den estiske 
landsbygda, der de fleste lever i enklere kår enn i 
Tallinn, som i dag på mange måter kan karakteriseres 
som en moderne storby. Overgangen fra hotell til 
gammel østeuropeisk internatskole med begrensede 
fasiliteter ble nok merkbar for de fleste av oss, men 
leiroppholdet utartet seg allikevel ganske så bra! Til 
tross for et noe hektisk program fra esternes side, ble 
det tid til litt bading og strandliv slik mange hadde 
håpet på. Esternes 10-års jubileum ble dessuten fei-
ret med pizza på stranden i badebyen Pärnu, som 
karakteriseres som Estlands sommerhovestad. Litt 

sang og musikk er jo også på sin plass på en kortur, 
og felleskonsert med Good News, Bergen TS og TS 
Villu ble avholdt utenfor kulturhuset i Viljandi, TS 
Villus hjemby som vi også har besøkt på tidligere 
turer. Festivalen ble avsluttet samme kveld med mat, 
karaoke, taler, diskotek, et uvisst antall selskapsleker 
og andre festligheter. 
Etter fire netter på leir ble det atter en gang en tåre-
våt avskjed med våre estiske venner før turen gikk 
tilbake til Silja Line. Mange var nok lettet over å få 
bytte ut estisk leirmat servert av en noe fryktinngy-
tende institusjonskokke, populært kalt Olga, med 
et mange retters måltid på Silja Line buffeten. Det 
ble en sen kveld på oss alle, og rimelig overtrøtte og 
fjasete koste vi oss med bussradio og andre gøyale 
påfunn på vei tilbake til Oslo. På Voksen menighets-
hus i Oslo ble det en siste avslutning med pizza og 
is, før vi den 9. august kjørte de siste milene hjem til 
Torvastad og Bergen. En fantastisk Estlands-tur var 
nok en gang over, og alle var selvfølgelig enige om at 
det hadde vært en flott og innholdsrik tur! Alle sitter 
vi igjen med minner og nye bekjentskap som ikke vil 
gå i glemmeboken med det første. Forhåpentligvis vil 
det bli flere ekspedisjoner til Estland i framtida!
På vegne av alle estlandsfarere vil vi gjerne benytte 
sjansen til å takke voksenlederne i Good News, Sonny 
og Terje Torvestad, Knut Bendik Storesund, GN-
dirigent Sigurd Andreas W. Haugen, voksenledere i 
Bergen TS, Jostein Torvestad, Jørgen Østensjø og Sølvi 
Larsen, og sist men ikke minst Johan Hjelmås som 
brakte oss trygt til og fra Estland. Uten dere hadde 
ikke denne fantastiske turen vært mulig! Tusen 
takk!
  Christine Valen og Ingrid Galtung 
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Diakonimedarbeideren
Kari Margrethe Kolnar Magnussen 
har begynt som diakonimedarbei-
der i Torvastad menighet.  Kari har 
full stilling, men arbeider 75% på 
Torvastad og �5% i Kopervik.  Hos 
oss er hun bl.a. med i diakoniutval-
get, har besøkstjeneste og andakter 

på sykehjemmet.  Hun er også aktivt med i barnear-
beidet og vil denne høsten ha ansvaret for lekefro-
kosten på ungdomshuset.  
Kari har siden 1987 vært menighetssekretær og admi-
nistrasjonsleder i Kopervik, og har i tillegg til admi-
nistrasjon, diakoni og barnearbeid også vært klokker.  
Kari ble presentert for menigheten �1.august, og har 
også vært presentert i både diakoniutvalg og på syke-
hjemmet.  Kari kommer opprinnelig fra Bergen, men 
har bodd i Kopervik siden 197�.  Hun er 58 år, er gift 
med Olav, har tre voksne barn, og tre barnebarn.  

Organisten 
Siden Steinar Alvsaker sluttet i 
desember har det vært mange for-
skjellige vikarorganister i Torvastad 
kirke.  Vi retter en spesiell takk til 
våre egne organister Håkon Areklett 
og Knut Christiansen som har tatt 
hovedtyngden av denne tjenesten.  

Vi er nå glade for at vår nye organist Sergey Shein 
nå er på plass.  Han begynte i stillingen Torvastad 
15.august og hadde sin første gudstjeneste �1.august.  
Han har gledet oss med sitt vakre orgelspill og er selv 
positivt overrasket over den gode menighetssangen i 
Torvastad.  Vi skrev litt om Sergey i sist, og kan legge 
til at han har planer om å starte opp et kirkekor.  
Med hans sterke korfaglige bakgrunn er vi sikre på at 

vi får et spennende tilvekst til de korene vi allerede 
har. Interesserte kan ta kontakt med Sergey eller 
menighetskontoret.  Det har også lagt seg til rette 
med at Sergey fikk leilighet på Torvastad.  Så nå er 
han ikke bare organist på Torvastad.  Han er også 
torvastadbu.  

Ungdomsarbeideren
Knut A. Nordfonn  er ansatt som 
ungdomsarbeider på Torvastad i et 
samarbeid mellom Torvastad KFUK-
KFUM og menigheten. Han begyn-
ner i stillingen 1.september, og vi 
har bedt han fortelle litt om seg 
selv:

Eg er oppvaksen på Stord, �9år og har vert gift med 
Ingvild Nordfonn(også frå Stord) i tre år.Utdanninga 
mi har eg frå Universitetet i Bergen. Er samfunnsvi-
tar og pedagog/lærarutdanna. I løpet av studietida 
har eg arbeidd som lærarvikar både i Bergen og på 
Stord og trives veldig godt med å undervise.Utenom 
dei “formelle” studia har eg tatt ett år på Bibelskule 
i Bergen og på Disippeltreningsskule via Ungdom i 
Oppdrag på hovedbasen deira på Hawaii.
På fritida mi har eg arbeidd mykje med ungdomsar-
beid i Kristkyrkja på Stord (Einaste Lutherske frikyr-
kja i Sunnhorland). Det har gått i planlegging av 
møter, husgrupper, ungdomsklubb og idrettsgruppe.
Dei siste åra har det også blitt tid til lokalpolitikk for 
KrF og KrFU. Var ei stund med i motorcrossmiljøet på 
Stord og har enda ei genuin interesse for motorsyklar. 
Mest sannsynlig vert det vekependling mellom Stord 
og Torvastad med mc.
Ser med begeistring på utfordringa som ungdomsar-
beidar på Torvastad. Det ligg meg sterkt på hjerta å 
sjå ungdommar komma til tru på Jesus og på det å få 
vere med på å bringe dei vidare i kristenlivet.

Ettåringen
Patric Kløppel skal være ettåring i 
Torvastad KFUK-KFUM dette året, 
og han ankommer bygda idet 
Kyrkjebladet går i trykken. Patric er 
�0 år gammel fra Kassel i Tyskland. 
Han har jobbet sentralt i tysk KFUM 

det siste året, blant annet som koordinator for ten-
sing-arbeidet i landet.
Patric skriver i en mail til Kyrkjebladet at han ser fram 
til et spennende år på Torvastad.

Vi ønsker alle fire velkommen til Torvastad og ser 
frem til et godt samarbeid. 

VELKOMMEN TIL TORVASTAD 
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Pensjonist-Alpha kurs i Torvastad
Hva er det for noe? –og for hvem er det? Og hvor og når?

Alpha kurs er for alle, og det har i løpet av de siste årene vært 5 Alpha kurs i Torvastad, samt 2 for ung-
dom Denne gangen henvender vi oss spesielt til pensjonister, og også spesielt til de som vanligvis ikke 
går i kirke eller på møter Kurset skal være på Helselagshuset og tidspunktet er annen hver onsdag fra kl 
17.00 til ca 19.15. Første dag er onsdag 28. september.

Alpha kurs er et kurs hvor en skal lære mer om den 
kristne tro, - om meningen med livet, om døden, om 
Gud, om Jesus og om Den Hellige Ånd.  Det er et kurs 
som har vært svært populært i mange land. En hoved-
sak med kurset er at det er både for de som til vanlig 
ikke går i det vi ofte kaller for ”kristne forsamlinger”, 
og de som går regelmessig i kirke og på møter. Alle 
er derfor hjertelig velkommen. – også de som ikke er 
pensjonister, og også de som føler seg for gamle.

Samtidig som vi lærer og får svar på viktige spørs-
mål, skal vi ha det trivelig i lag, og det skal være en 
atmosfære hvor alle føler seg vel. Første punkt på 
programmet er kveldsmaten. Etter dette har vi en 
liten lettere avdeling med historier og vanligvis litt 
sang. Så kommer det vi kaller for foredraget, som de 
forskjellige kveldene tar opp sentrale spørsmål som: 
Er bibelen sann,  Hvem er Jesus, Hvorfor måtte Jesus 
dø? Finnes det et liv etter døden m.fl.
Foredragsholdere er de � prestene våre.
Etter foredraget samles vi i grupper på ca 8 personer 
Her samtales det om spørsmål knyttet til foredraget, 
og annet en er opptatt av
Informasjon og påmelding til menighetskontoret 
Tlf. 5�81�0�0 og til tlf. nr 5�8�9750 5�8�9418,  
5�8�9654

Vi har snakket med en som har deltatt på Alfa kurs, 
og en som skal være med nå

Thorleif Johnstad 
Da det første 
Alpha kurset 
ble utlyst i 
menigheten 
var jeg ansatt i 
et begravelses-
byrå, og følte 
at der var 
noen ”hull” i 
mine kristen-
domskunnska-
per, og mente 
jeg lett kunne 
komme til kort 
når jeg kom i 
samtale med 

noen pårørende. Ut fra dette valgte jeg å gå på kur-
set

Jeg fikk mer ballast når det gjaldt jobben, og for-
nyet og godt innblikk i kristendommen generelt. Fikk 
være med på mange interessante undervisningstimer, 
fikk delta i interessante diskusjoner i grupper etterpå. 
I disse diskusjonene var det STOR takhøyde, og ingen 
hadde grunn til å la være å ta ordet i den fortrolige 
gruppesamtalen. Vi var like, lek som lærd. Likeså 
har deltakelse i en BETA gruppe etterpå vært veldig 
givende og interessant
Alpha kurset passer for absolutt ALLE. Om du har 
et aktivt kristenliv eller ikke, det passer for alle som 
søker noen svar, eller bare vil se hva dette er. Og så 
begynner jo hver kurskveld med et hyggelig kvelds-
måltid hvor en blir kjent med flere deltagere. Så alle, 
unge, voksne og eldre, dette passer for ALLE.

Ragna Storesund 
Ragna 
Storesund går 
til vanlig ikke 
i kirken eller 
på møter, men 
har allerede 
meldt seg på 
Pensjonist- 
Alpha kur-
set. Vi vil 
også nevne 
at Ragna er 
svært delak-
tig i at kurset 
nå kommer i 
gang i høst.

Hvorfor ønsker du å være med på dette kurset?
Jeg har hatt et veldig godt liv. Tanken på at det er 
noe enda bedre i vente, og at dette i tillegg varer 
evig, synes jeg er så fantastisk, at det er vanskelig å 
tro. Jeg ønsker derfor å lære mer. Jeg har egentlig 
vært opptatt av dette i svært mange år. Jeg ber min 
aftenbønn, men både tror og tviler. Jeg sammenlig-
ner meg med Thomas. Jeg tror at kurset vil gi meg 
svar på noen spørsmål og forhåpentligvis styrke min 
tro. Ettersom jeg har forstått fra tidligere deltakere 
har dette også vært svært trivelige kurs. Jeg gleder 
meg til å lese og å studere bibelen i lag med mange 
andre. Det at vi kan stille spørsmål synes jeg er veldig 
greit, og det er også fint at det er en prest til stede.
Jeg tror at andre på mange måter har det likt meg, 
og vil anbefale alle å melde seg på.
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Torvastad kirke 125 år
Jubileumskomiteen har ordet:        
Høsten er kommet og vi ser frem til en jubileumshøst med ulike arrangementer. 
Vi vil i dette Kyrkjebladet komme med en presentasjon av høstens program.

18.09.05: Gammeldags gudstjeneste i kirken. 
Vi ser for oss at vi kjører til Ungdomshuset, Vikingstad 
og Grønningen og går til kirken slik de gjorde i gamle 
dager. Noen vil ankomme i veteranbiler, andre med 
hest og kjerre. Kunngjøringer på kirkebakken med 
kirkekaffe (ev. bak i kirken ved stygt vær).

02.10.05: Svein Tindberg kommer og fremfører ”Som 
skrevet står”. Han leser, forteller og leker med tek-
ster. Det er tekster tatt fra Apostlenes gjerninger, 
Markus evangeliet m.m. Ifølge Tindberg selv er det 
flotte tekster med alvor, men også humor som kaller 
latteren frem. Det blir forhåndssalg av billetter, nær-
mere inf. kommer. Dette arrangementet blir i kirken 
på ettermiddag/kveldstid.

Jubileumsuken: 16. – 23. oktober    
16.10.05:  Gudstjeneste med ”JAZZ” i kirken. Bytunet, 
som ved flere anledninger har vært i New Orleans 
og blitt inspirert av jazzmusikken , blir med . Etter 
gudstjenesten blir det kirkefkaffe og vafler i kjent 
sjømannsmisjon stil. 

17.10.05: Eldre treff i kirken kl. 10.�0. Inger Målfrid 
og Asbjørn Hovland, pensjonist- foreningen og 
pensjonistkoret og soknepresten deltar

19.10.05: Lekefrokost i kirken kl. 10.00. Barnehagene 
i bygda inviteres.  

20.10.05: Ivar Skippervold kommer med sangspillet: 
”St. Ansgar og vikingene”. Korus  deltar, samt 
statister fra barneskolene i bygden. Fremføringen 
blir i kirken kl. 18.00.

22.10.05: Ungdomsamling i kirken.

23.10.05: Jubileumsgudstjeneste kl. 11.00. Prosten 
deltar, samt inviterte gjester fra kommunen, tidligere 
prester o.a.. Det blir middag for alle på Ungdomshuset 
etter gudstjenesten.

20.11.05: Familiegudstjeneste, siste søndag i kirke-
året. Jubileumslyset slukkes. Det blir vist film om de 
ulike kirkelige handlingene (laget av ungdommer i 
Good News). Korene Good News, Korus og Shalom 
deltar. Kirken pyntes med tegninger vi har fått i for-
bindelse med utlyst tegnekonkurranse i forbindelse 
med kirkejubileet.

Det jobbes også med en utstilling av kirketekstilene i 
kirken vår. Tre kunstneriske damer: Inger Vikingstad, 
Martha Voll og Eivor Storesund er i full gang. Vi 
ønsker å få et nærmere kjennskap til symbolbruken, 
de ”skatter” kirketekstilene representerer. 

Vi ser frem til en flott jubileumshøst og håper mange 
vil delta ved de ulike arrangementene!  
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BILDE AV KIRKEN 
I forbindelse med jubiléet, spurte vi torvastadbuen 
Alf Harald Furdal om han kunne lage et bilde av kir-
ken til bruk på dåpsbilder og i Kyrkjebladet.  Nå har 
vi fått spørsmål om det er mulig å kjøpe dette bildet.  
I første omgang har vi fått kunstnerens tillatelse til å 
trykke opp bildet i 50 eksemplarer i format �1,5 x �1,5 
cm.  Prisen blir �00 kroner uinnrammet, og overskud-
det går til menigheten.  Interesserte kan ta kontakt 
med menighetskontoret.    

ETTERLYSNING AV GAMLE BILDER
Ingmar Areklett som arbeider med stoff til 1�5 års 
jubileéet i Torvastad kirke, etterlyser bilder fra menig-
het og kirkeliv som kan brukes.  Ta kontakt enten 
direkte eller med menighetskontoret.  

TORVASTAD IDRETTSLAG 1945-2005
I disse dager feirer idrettslaget vårt 60 år. Ikke akku-
rat et ”rundt” jubileum, men vi ser ingen grunn til å 
la være å feire. Det har skjedd store ting med idretts-
senteret vårt, og det er vi med rette stolte av. Lagets 
første formann i etterkrigsdagene var Peder M. 
Storesund, jubileumsårets formann er Geir Vikse.
Onsdag 14. september markerer vi jubileet med gril-

Smånytt. . . . . . . . ling og annet salg på idrettssenteret. Lagets forskjelli-
ge avdelinger skal ha aktiviteter, og alle er velkomne 
dit. Ta middagen på idrettssenteret den dagen!!
Vi skal også ha en ”Mimrekveld” med noen fra lagets 
velvoksne garde, så dersom du har fotos som kan sti-
mulere hukommelsen, så ta dem med og kom!!
Fredag 16. september blir det Jubileumsfest på 
Grendahuset. Vi er så heldige å ha fått Per Ravn 
Omdal til å kaste glans over festen. Så får vi håpe at 
A-laget vårt klarer opprykk i jubileumssesongen! Det 
hadde vært ekstra gøy, og er også målet vårt!!

TEGN KIRKEN OG VINN EN CD
Torvastad menighetsråd har en tegnekonkurranse for 
barn og unge, hvor vi ønsker en tegning fra kirken, 
utvendig eller innvendig, som kan brukes i forbin-
delse med kirkens 1�5 års jubileum. Vi har allerede 
fått inn flere tegninger fra skoler og barnehager, 
men ønsker oss flere. Vinnertegningene brukes som 
forside på Kyrkjebladet.
Det konkurreres i � klasser: 1 – 8 år og 
9 – 1� år

Vinnerne av hver gruppe får en 
CD hver. Send eller lever tegnin-
gen inn på Torvastad menig-
hetskontor, Kulturhuset, 4�60 
TORVASTAD, innen �0.09

De som ble konfirmert i Torvastad kirke for 50 år siden markerte jubileet med gudstjeneste og 
kirkemiddag en søndag midt i august. Foran på bildet ser vi sokneprest Geir Styve, Eli Davidsen 
f. Viken, Turid Øglend f. Hiksdal, Eli Kvalevåg, Astrid Dalland, Anne Marie Stange f. Johnsen, 
Sigbjørg Årre f. Stange, Kjellaug Areklett f. Espeset, og Kirsten Vikingstad f. Hausken. Bak fra 
venstre står Johan Emil Vestbø, Ivar Storesund, Gunnar Velde, Lars Vedø, Rolf Bentsen, Erling 
Stange, Knut Kvalvik, Johannes Hausken og Arne Dalland.
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I glede
og sorg

BLIR DU MED Å STARTE ET NYTT KOR?
Vi har nå en meget dyktig dirigent, nemlig vår nye 
organist Sergey Shein, som har studert direksjon i 
mange år, før han begynte å spille orgel. Han har 
bred erfaring fra å dirigere kor, og vi tror mange vil 
ha stort utbytte av å være med i det nye TORVASTAD 
BLANDAKOR. Repertoiret vil spenne bredt, fra tradi-
sjonell kirkemusikk til negro spirituals og engelske 
shantys. I første omgang blir det et orienterings-
møte på Torvastad kulturhus tirsdag �0. september 
kl. �0.00. Her blir øvingsdag fastlagt, samt anledning 
til å bli bedre kjent med dirigenten og 
høre hvordan han tenker seg korar-
beidet fremover.
GLAD I Å SYNGE? LYST TIL Å LÆRE 
NOE NYTT? BLI MED DA VEL! 

KONFIRMANTJUBILEUM PÅ UTSIRA 

Helgen �7.-�8. august feiret menigheten på Utsira 
de som ble konfirmert i 1954 og 1955. Samme helg 
ble også neste års konfirmanter presentert Lørdag 
var det konfirmantfest på Siratun og søndag var alle 
samlet til gudstjeneste i kirken. Helgen ble avsluttet 
med middag for jubilanter og menighetsråd på Utsira 
Havstuer. På bildet ser vi Anna Valborg Valnumsen, 
Eldfrid Sigrun Klovning, Lars Magne Klovning, Bodil 
Rasmussen og Eldbjørg Kvalvik. 

LEKEFROKOSTEN I GANG IGJEN
Onsdag 7.september startet lekefrokosten opp igjen 
etter sommeren. Hjemmeværende med småbarn invi-
teres til Ungdomshuset annenhver onsdag kl.10 for 
trivelig samvær med mat, kos og andakt med mer.

SPORTSJENTER PÅ TOPPNIVÅ
Vi må nytte anledningen til å gratulere Anne 
Margrethe Hausken med to sølvmedaljer i VM i ori-
entering i Japan tidligere i sommer – en utrolig sterk 
prestasjon! Ta forresten en titt på den flotte hjemme-
siden hennes på amhausken.com. Vi gratulerer også 
Solfrid Andersen og Janne Stange med plass på det 
norske U�1-landslaget i fotball. Solfrid scoret et av de 
norske målene da Sverige ble slått �-0 �8.august.

DØPTE:
TORVASTAD:
6.06. Caroline Kloster Pettersen
 Isabel Fonnes Kristensen
 Benjamin Allendes
 Johannes Kvåle
6.06. Vilde Helland Larsen
6.06. Daniel Naustvåg
 Hedda Wegner Bjørntvedt
7.07. Kasandra Strand
8.08. Ørjan Eidesen Karoliussen (Avaldsnes)
8.08. Endre Thorsen
 Ella Hausken
 Henrik Midtgård
8.08. Nadja Iren Miljeteig Ånensen
UTSIRA:
7.07. Theo Toft

VIGDE:
TORVASTAD:
6.06. Janne Sigrun Lund
 og Torbjørn Grønningen
6.06. Anne Synnøve Dybvik  
 og Nils Kristian Visnes Jensen
 Angelina Marlen Bermudez
 og Anfinn Nilsen
 Trine Thorsen  
 og Jan-Erik Hilt
7.07. Rebecca Espelid 
 og Steinar Christiansen (Avaldsnes)
7.07. Norunn Mari Mølstre Vikshåland
 og Andreas Lokna 
8.08. Aud Margareth Sjursen 
 og Øystein Vestre
 
DØDE:
TORVASTAD:
5.05. Johan Holvik f. 19�0
6.06. Reidar Hilmar Osnes f. 1945
6.06. Louise Sørvaag Jacobsen f. 1917
7.07. Svanhild Margot Hausken f. 19�5
7.07. Magne Gunleiv Skogen f. 1945
8.08. Gyda Hausken f. 1914
7.08. Therese Regine Berthelsen f. 19�7
UTSIRA:
8.08. Olav Malvin Bådsvik f. 1946

GAVER:
TORVASTAD:
�9.05. Menighetsfakultetet � 157,00
1�.06. Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) �.6�7,50
19.06. Menighetsarbeidet �.850,00
�6.06. Amathea  (Rådgiv.tj. for gravide) � �05,50
10.07. Kristen Muslimmisjon � 508,50
17.07. Kirkens Sosialtjeneste � 0��,50
�4.07. Menighetsarbeidet 1 705,00
07.08. Misjonssambandet � �70,00
�1.08. Menighetsarbeidet 5 491,00
�8.08. Det Norske Misjonsselskap 6 1��,00
FEØY BEDEHUS:
6.06. Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)    650,00
�4.07. Menighetsarbeidet 1 �60,00
UTSIRA:
05.06. Blå Kors 1 4�5,00
0�.07. Norges KFUK/KFUM    558,00
�1.07. KABB (Kristent arbeid blant blinde)    97�,50
�8.08. Misjonsselskapet � 065,50
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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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN 

- SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim 
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, 

Lund Eriksen & Holstad DA

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL

Normisjon

til tjeneste i mer enn 30 år i  karmøy

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: telefon 52 81 62 22
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Dato

Søndagens tekster

Sted Kl.: Gudstjeneste, møte el.l.

Ansvarlig. Kommentar

11.09. 17. s.e. pinse
Joh 11, 17-27.37-44;

Hos. 6,1-3;

2 Tim 1,9-12a

Grendahuset

Nordbø bedehus

11.00: Familiegudstjeneste. Menighetsprest

Arnfred Lunde. Tema: ”Et liv i håp”. Offer til
Karmsund-Sunnhordland søndagsskolekrins

11.00: Misjonssambandet. Fellesmøte.

18.09. 18. s.e. pinse
Mark 2,18-28;

Jes 1,12-17;

Rom 14, 1-8

Torvastad

Håland

11.00: Gammeldags gudstjeneste.
Sokneprest Geir Styve. Dåp. Offer til

menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Kirkeskyss.
19.00: Normisjon. Fellesmøte

21.09. Onsdag Ungdomshuset 19.30: Onsdagstreff med lokale musikkrefter

25.09. 19. s.e. pinse
Mark 12, 28-34;

Sal 73, 23-28;

1 Kor 1, 4-9

Torvastad

Grendahuset

Utsira

Hauge bedehus

11.00: Høymesse. Vikarprest. Dåp. Offer til

Kirkens Bymisjon, Haugalandet. Kirkeskyss.
16.00: Høsttakkefest. Menighetsprest Arnfred

Lunde. Sang av Korus. Offer til Norges KFUK/M
11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.

Utdeling av 4-årsbok. Offer til menighetsarbeidet
19.00: Misjonsselskapet. Fellesmøte

28.09. Onsdag Ungdomshuset Kl. 19.30: Bibeltime

30.09. Fredag Ungdomshuset Husbasar

02.10. 20. s.e. pinse
Mark 2, 1-12;

1 Mos 15, 1-6;

Rom 4, 1-8

Torvastad

Nordbø bedehus

11.00: Familiegudstjeneste. Sokneprest Geir
Styve. Dåp. Utdeling av 4-årsbok. Offer til

menighetsarbeidet. - Kirkeskyss
18.00: Bibelske tekster ved Svein Tindberg

18.00: Kristen Muslimmisjon. Offeruke.
Fellesmøter. Se annonsering.

09.10. 21. s.e. pinse
Mark 10, 2-9;1 Mos 1,

27-31;1 Kor 7, 29-35

Torvastad

Hauge bedehus

11.00: Høymesse. Vikarprest. Nattverd. Offer til
Normisjon. Kirkeskyss

19.00: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte

16.10. 22. s.e. pinse
Apg 17, 22-32;

2 Mos 3, 11-15;

Joh 12, 44-50

Torvastad

Feøy

Nordbø bedehus

11.00: Jazzmesse. Menighetsprest Arnfred Lunde
og Bytunets Antikvariske Jazz- og Blæseensemble.

Dåp. Offer til Misjonshøgskolen, Stavanger.
Kirkeskyss. MR-valg

16.00: Gudstjeneste. Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer til Misjonshøgskolen, Stavanger. MR-
valg. Båt fra Kveitevika kl. 15.30

18.00: Misjonsselskapet. Fellesmøte

17.10. Mandag Torvastad 10.30:Eldretreff. Sokneprest Geir Styve

19.10. Onsdag Torvastad 10.00: Lekefrokost i kirken

20.10. Torsdag Torvastad 18.00: ”St. Ansgar og vikingene” med Ivar
Skippervold

22. 10. Lørdag Torvastad Ungdomssamling

23.10. 23. s.e. pinse
Matt 18, 21-35; 1 Mos

50, 15-21; Fil 1, 6-11

Torvastad 11.00: Jubileumsgudstjeneste. Prost Salomonsen,

sp. Geir Styve og men.prest Arnfred Lunde.
Nattverd. Offer. Kirkeskyss

26.10. Onsdag Ungdomshuset Kl. 19.30: Bibeltime

30.10. Bots-og
bededag
Luk 18, 1-8; Jes 59, 1-

4.8-9; Gal 5, 16-24

Storesund

Utsira

11.00: Gudstjeneste. Menighetsprest Arnfred
Lunde. Tema: ”Et liv i kjærlighet”. Offer. MR-valg.

11.00: Gudstjeneste. Sokneprest Geir Styve. Offer
til Kirkens SOS. MR-valg

Velkommen 
til samlinger om Guds ord!
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B-blad

Følgende historie hørte jeg av en dame i frelsesarmeen:
En dame skal kjøpe B.H.

Ekspeditøren: 
“Skal modellen være av typen “frelsesarmeen”, 
“diktatoren”, eller “pressen” ?
Damen skjønte ingenting, og spurte om forskjellen.
Jo, sier ekspeditøren: 
Frelsesarmeen løfter de falne, 
diktatoren samler de store massene, 
og pressen kan gjøre en mygg til en elefant......”    Rita Bø

Jeg utfordrer Elisabeth Syvertsen 
til å komme med en historie til neste Kyrkjeblad.

Siste                                           KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira

VED MÅLET
En ganske liten håndskrevet bok veide lite i en 
11 kilos oppakning, men tungt og godt i det 
daglige. En blyantskrevet “Bønn ved målet” var 
del av den takk i livet pilegrimen Jan Asbjørn 
Hovland fortsatt vil føle, uker etter siste van-
dringsdag. Den ferske pensjonisten gikk ikke for 
katolikkens syndstilgivelse, men for selv å takke, 
for alle de gode ting han har fått med seg. Å 
fokusere på det gode, er i sin tur med på å sette 
det dårlige på rette plassen.En følelse av å ha 
nådd målet fikk vandreren underveis, lenge før 
apostelen Jakobs by lå under hans såre føtter. 
Planlagt mål for 6� dager og 11 tapte kg den 
1480 km lange veien på apostlenes hester gjen-
nom Sør-Frankrike og Nord-Spania var nemlig 
Santiago de Compostela. Tre hviledager siden 
slutten av mai og en daglig tankelek gjorde 
�5-�0 km om dagen overkommelige; en fem 
kilometers tur før frokost og så “til og fra byen” 
før og etter salatlunsjen. Nektet kroppen likevel 
videre marsj i blant, opplevde Jan Asbjørn red-
dende “engler” og andre som kunne stelle og 
massere. � uker med smerter i ei hofte, og 6 
Paracet daglig, ble for eksempel massert vekk på 
to dager av en løyen amerikaner. -Han sa at han 
hadde lært noe av en fysioterapeutkamerat, og 
det virket heldigvis.-Ja, menneskene jeg møtte 
og fikk ekstra god kontakt med er det største 
ved en slik vandring. 50-60 personer fra alle 
verdenshjørner og i alle aldre ble jeg kjent med. 
E-postadresser ble skrevet ned, og bilder og brev 
er stadig underveis i verdensveven. Og hver dag 
gikk det an å synge Deilig er Jorden, pilegrims-
sangen, i Guds frie natur.                      Roald

25. Juli, Jakobsmesse venter for Jan Asbjørn Hovland i 
Santiago de Compostela 


