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ved ei bilulukke spør politiet ofte 
etter vitne. deira ord kan vera avgje-
rande. då spør dei visst aldri etter: 
kva meiner du? kven trur du er skul-
dig?

Nei, dei spør: kva såg du? korleis 
opplevde du ulukka? 

- er det ikkje slik med det kristne 
vitnemålet òg? 

folk har mange meiningar om kva 
kristendom er, og kven som er krist-
ne. eg skal ikkje prøva å døma om 
det. Men det er viktig for meg å setja 
det bibelske vitnemålet om kristen-
dom saman med mi eiga røynsle. 

og bibelen har mange ord om dei 
truande, både i den gamle pakta og 
den nye etter jesu tid. 

david er eit godt døme. for min del 
finn eg dei same ingrediensane frå 
hans liv att i mi eiga erfaring. det 
er ikkje slik at me skryt av og vil 
vera lik dei bibelske personane. det 
viser seg berre at det går til på same 
måten med oss som i gamal tid. gud 
er den same, og frelsa er den same. 
og vår natur er faktisk av same slag 
nå som då. og då må det verta paral-
lellar – sjølv om kulturen er heilt 
annleis i dag enn før. 

Korleis er mennesKa?
den første likskapen gjeld synda. 
david fall i synd. og han såg at synda 
eigentleg var mot gud, sjølv om han 
hadde gjort vondt mot menneska. 
gud har skapt alt og eig alle. i salme 
5� skriv david slik: ”Mot deg åleine 
har eg synda,” vers 6. og denne 
synda var ei plage og ei tung bør for 
han. ”dag og natt låg di hand tungt 

på meg,” vitnar han i salme 3�, 4. 
denne kjensla har eg ofte hatt. synda 
var stygg og tung. det er ingen teori. 
det er oppleving. 

synda har mange utslag og tek ulike 
former. somme syndar grovt og 
ureint slik at folk flest gremmar seg 
over det. andre lever i synder i smug 
og gøymer seg bort. for gud er det 
same sak. 

Fins det ein utveg?
vitnemålet har ei anna side. som tru-
ande har me funne svar. det er ikkje 
eit poeng å alltid leita og spørja, slik 
moderne filosofi seier. 

david seier: ”eg sanne mi synd – og 
du tok bort mi syndeskuld,” salme 
3�, 5. den vegen fekk eg òg gå i unge 
år. eg fekk leggja alle mine synder på 
jesus, og han tilgav meg alt. det var 
av nåde, av di jesus kristus betalte 
med blodet sitt på krossen. difor 
vågar eg å tru at eg er ein kristen. eg 
har ingen tankar om at eg er betre 
enn andre. Men eg får leva dag for 
dag i ”syndsforlatelsens rike”. der er 
det godt å vera. 

stor taKK
og då kjem ei tredje side ved vitne-
målet: takk til gud. det er ein rett 
lovsong. david sluttar salme 3� med 
dette: ”gled dykk i Herren!” den 
kristne gleda sin hovudtone er: eg 
er løyst og fri, og har fått eit nytt liv 
– i jesus. 
det er ikkje ei meining eg har. det er 
ei vissa eg har fått av gud – for hans 
ord seier det er slik. eg har lese om 
mange kristne i kyrkje- og misjons-
soga som har det slik. eg er glad for 
at eg ein gong fekk sjå det. og det er 
mitt vitnemål. amen. 

Kva er eit vitne?

Nils Dybdal-Holthe
er frå Vikedal, var adjunkt ved Bø 
ungdomsskule i 12-13 år. Har reist 
som predikant i over 30 år. 
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DUGNAD
- dugnad på ungdomshuset hver kveld 
kommende uke, lød sMs-en jeg fikk 
søndags kveld. Huff, tenkte jeg. det 
er travle dager på jobben, unger skal 
kjøres på fotballkamp, båten skulle 
vært øst og det nærmer seg dead-line 
på kyrkjebladet. jo, unnskyldningene 
er mange og gode – likevel føler jeg at 
jeg bør sette av i alle fall en kveld.

for noen år siden ble ordet ”dugnad” 
kåret til Norges nasjonal-ord i den 
populære språkserien ”typisk norsk” 
på Nrk. i sterk konkurranse med 
ordene ”matpakke”, ”hæ” og ”kose-
lig” ble altså ”dugnad” stemt fram 
til førsteplass. og det var etter min 
mening et godt valg. dugnad er noe 
positivt for nærmiljøet i både bygd og 
by – det handler om felles innsats til 
alles beste.

Hva sYnes FolK om dugnad? 
jeg spurte et par tilfeldig utvalgte hva 
de tenkte om dugnad:

- Dugnad er visstnok typisk norsk. Det 
er en del av vår felles folkesjel. Et par 
timers dugnadsinnsats sammen med 
naboene er som balsam for selvfølel-
sen. For mens vi svinger malerkosten 
eller skitner til den nye grilldressen 
med jord fra blomsterbedet, kan vi 
samles i fellesskap og indignasjon 
over alle unnasluntrerne som ikke 
møter opp. Snylterne!

- Det er noen som alltid møter opp på 
dugnad. De går løs på selv de kjede-
ligste arbeidsoppgaver uten å klage, 
smiler og ler og synes hele opplegget 
er et kjempetiltak. Så er det noen som 
møter opp noen ganger, men som ser 
an været og oppgavene og er veldig 
flinke til å finne en gyldig grunn til 
å kaste inn håndkleet. Til slutt er 
det de som bare gir blaffen. De som 
sitter på verandaen og ser på at de 
andre jobber, uten antydning til dårlig 
samvittighet. Det er gjerne de samme 
som klager mest når kontingenten må 
settes opp.

Hvordan står det så til med 
dugnadsånden i norge i 2006?
i en artikkel i aftenposten  i vår kunne 
vi lese at dugnadsånden var død. et 
borettslag i oslo hadde sluttet med 
dugnad fordi nesten ingen møtte opp. 
en fransk forsker konkluderte med 
at dugnad var på vei ut. slik var det 
i frankrike og slik ville det nok gå i 
Norge også.

langt mer oppløftende var det å lese 
hva forskere i institutt for samfunns-
forskning har funnet ut: andelen av 
befolkningen som deltar i frivillig 
arbeid har økt fra 5� til 59 prosent 
siden �997, noe som plasserer Norge 
på verdenstoppen i ubetalt arbeid.

Hvordan utviklingen har vært på 
torvastad er jeg usikker på. Mitt inn-
trykk er at det fortsatt er svært mange 
torvastadbuer som er aktive i alle de 
ulike lag og foreninger vi har i bygda. 

og uten denne dugnadsinnsatsen ville 
torvastad vært en mye gråere og tris-
tere bygd å bo i og å vokse opp i.

dugnad er en tradisjon vi må ta vare 
på. alle bør vi på ulike måter ta i et 
tak til felles beste - enten det dreier 
seg om å vaske toaletter, være trener 
eller sitte i en komite. dessuten får vi 
mye igjen for dugnadsinnsatsen – det 
oppstår gjerne et eget fellesskap over 
et malingsspann, ved oppvaskbenken 
eller i styret – ikke minst når kaffien 
og maten kommer på bordet!

så kjære sambygdinger – sommerfe-
rien er over, brett opp ermene og meld 
dere til tjeneste!

John Kristian Hausken



kyrkjebladet for torvastad og utsira4

Hva skjer i Bjørgene? 
Noen har hørt at det skal komme lysløpe, noen sier allerede 
i år. andre har sett at det er blitt felt en del trær langs noen 
av stiene og lurer på hvorfor. vi i kyrkjeblad-redaksjonen har 
fulgt saken en tid, og hadde tenkt å skrive litt utførlig om 
planene etter at de var endelig godkjent med finansierings-
plan i kommunen. Men nå har dette dratt såpass mye ut at 
vi velger å presentere planene med kart slik de står i dag.

et litt tilfeldig utvalg av folk som er engasjert i bjørgene 
har jobbet for å realisere planene om skikkelige gangveier 
med lys. jarle vikingstad har vært drivkraften i utvalget, og 
med seg har han hatt trond bø, jon gunnar vikingstad, leif 
larsen, leif Hole og ole førland.
det første de gikk i gang med var å kontakte de mange 

grunneierne og lage kontrakter mellom dem og karmøy 
kommune om bruksrett. dette arbeidet gikk over all forvent-
ning – mange andre steder har lignende prosjekter stoppet 
opp på grunn av uvilje blant grunneierne. 
samarbeidet med kommunen skryter utvalget også av – det 
har vært en god dialog og de har møtt positive holdninger. 
og kommunens skogsavdeling begynte å felle trær og rydde 
langs traseen allerede i vinter.
som det går fram av kartet, vil de nye veiene binde sammen 
grendahuset/storesund med Håland skole/idrettssenteret 
og dessuten med ungdomshuset/kulturhuset. På sikt 
ønsker en også å oppgradere stien mot Hauge skole.
veien skal være � meter bred, skikkelig drenert og gruslagt 
og den skal ha belysning. en av grunnene til dette er at det 
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skal være mulig å kjøre på veien 
med brannbil om nødvendig.
veiene blir totalt 3,6 km lang, og 
det er bevilget �,� millioner kr til 
prosjektet for �006. 

i vår gikk signalene ut på at det 
hele skulle sendes ut på anbud 
allerede i sommer, og at veien 
kunne stå ferdig allerede tidlig 
i �007. Men på grunn av oppsi-
gelser i kommunen ser det ut til 
at det nå drar noe lengre ut. Men 
uansett går dette rette veien, og 
vi kan begynne å glede oss til at 
bjørgene blir mye mer tilgjenge-
lig for alle.

John Kristian

Kulturhuskoordinatoren 
Per Steinar
Per steinar lie er koordinator for torvastad 
kulturhus. syns du det er noe kjent med 
han? Noen vil kjenne han igjen som et av 
medlemmene i haugesundsbandet low 
frequency in stereo.

lie har hatt jobben siden april �005. 
i karmøy kommune er det en kulturhus-
leder for alle kulturhusene i kommunen. 
Hvert enkelt kulturhus har så sin koor-
dinator. lie koordinerer alle aktivitetene 
som foregår på huset, og ser på seg selv 
som en servicearbeider.

- Kan du Fortelle litt om deg selv?
- jeg er 3� år, er gift og har en gutt på � år 
og ei jente på 8 måneder.
utdannelsen min tok jeg i bergen, og 
jeg har mellomfag i historie og kultur-
vern/kulturformidling. av arbeidserfaring 
har jeg blant annet vært ved Haugesund 
teater, der jeg har arbeidet både foran og 
bak kulissene. Mens jeg studerte hadde 
jeg også ulike jobber.

stor aKtivitet
lie forteller at det er mellom �0-30 for-
skjellige foreninger/lag som bruker kul-
turhuset fast i løpet av en uke. Med andre 
ord er det veldig stor aktivitet på huset, 
og da særlig på ettermiddag/kveldstid.
kulturhuset inneholder også kontor for 
torvastad menighet, og et par andre kon-
tor for kommunalt ansatte. lie setter pris 
på kollegene som finnes på huset.
lie understreker at en ønsker at huset 
skal bli mest mulig brukt. det er en del 
ledig kapasitet på dagtid, så publikum er 
velkomne til å komme med forslag til nye 
aktiviteter

ungdomsKluBBen Fri
denne ungdomsklubben blir drevet på 
kulturhuset. klubben blir mest brukt av 
ungdommer fra torvastad og avaldsnes. 
klubben er for ungdommer mellom �3 
og �8 år, og har møtedager onsdag og 
torsdag.
oppmøtet på klubben varierer mellom �0 
og 60. en legger opp til at ungdommene 
selv velger aktiviteter som de ønsker å 
holde på med. det kan være film, foto, 
biljard, musikk og så videre.
tanken er at de voksne skal være tilret-

teleggere for det 
ungdommene selv 
ønsker å være med 
på.
kulturhuset har 
også en miljøarbei-
der, Helge kallevik, 
og fra høsten vil 
også irene Hetland 
arbeide her som 
lærling.

BasKetBane/ nY sti til storesund
Neste år er det planlagt å anlegge basket-
bane på østsiden av kulturhuset.
det er også planer om en ny gangsti til 
storesund. lie tror dette også vil ha en 
positiv virkning på bruken av huset.

samarBeid
torvastad kulturhus har nær beliggenhet 
til ungdomshuset. lie ønsker et nærmere 
samarbeid med arbeidet som foregår der. 
en utfordring i forhold til dette er å finne 
frem til gode prosjekter å samarbeide 
om.
kulturhuset har arrangert rockfest i � år. 
det kunne kanskje vært et samarbeids-
prosjekt i fremtiden?
det er allerede avtalt samarbeid med 
ole førland i torvastad idrettslag om 
å presentere ungdomsklubben fri på 
karmøymesterskapet i fotball neste år.

varianten/motorverKsted
som tidligere nevnt er det et stort antall 
foreninger og lag som holder til på kul-
turhuset. en av de foreningene som lie 
vil nevne spesielt er klubben for psykisk 
utviklingshemmede, varianten. denne 
klubben har møtene sine om mandager.
et annet godt tilbud er Motorverkstedet. 
Her får bil- og teknisk interessert ungdom 
utfolde seg. 
lie berømmer alle ildsjelene i de forskjel-
lige lagene som gjør kulturhuset til et 
pulserende fritidsmiljø.

kyrkjebladet ønsker Per steinar lykke 
til videre i arbeidet som koordinator på 
torvastad kulturhus!               

 Elise Fossum
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Torvastadungdom i Danmark
fredag �8. juli reiste til sammen �7 good News’ere med 
fjordline frå garpaskjærskaien i Haugesund.
i alt 55 ten sing’ere fra Haugaland kfuk-kfuM reiste 
sammen til den europeiske ten sing festivalen i Århus i 
sommer. de 55 kom fra sveising, Nytt liv, good News og 
synzigus. På festivalen var det ventet  �000 deltagere fra 
hele europa. Norge stod som vanlig for nesten halvparten 
av deltakerne. 

klokka 08:30 var båten 
framme i Hanstholm. 
der stod det busser 
og ventet på å kjøre 
oss den ca �,5-3 timer 
lange kjøreturen til 
Århus. i Århus ble 
vi innkvartert på en 
skole. slik det pleier 
å være på festivaler. 

det pleier også å være 
sene kvelder og mye morro på skolene. det var det også i 
Århus. fra og med første natt. 

Neste dag, søndagen, startet vi selvsagt med å delta på 
gudstjeneste i en av de lokale kirkene. der skulle vi møte 
en utfordring som skulle vise seg å forfølge oss nesten hele 
oppholdet. den intense varmen. kirken var selvsagt full, det 
sørget vi for, og det ble varmere og varmere inne i kriken. 
den konservative, danske folkekirken gav oss et interessant 

tilbakeblikk på sort prestekjole og hvit prestekrage. Men 
det ble flott salmesang med en overvekt av norsk uttale. 

skolen vi lå på, skulle vise seg å være et godt stykke frå fes-
tivalområdet og i en kombinasjon med 30 grader, lang reise-
tid og overfylte busser ble dette vår største utfordring. det 
var ikke alltid vi fikk med oss alt av morgenprogrammet. 

På festivalområdet var det i løpet av en dag masse musikk, 
underholdning og mange nye bekjentskap. det var et eget 
festivalband som forøvrig var meget dyktige som stod for 
det meste av musikken. kveldsprogrammet var delt mellom 
forskjellige land. danmark hadde første kvelden, deretter 
fulgte både Norge, tyskland og flere andre europeiske land. 
Når vi ikke var med på aktiviteter på festivalområdet, var det 
shopping på by’n, tivoli og strandaktiviteter ved den vesle 
stranda rett utenfor festivalområdet. 

stemningen var god hele uken og vi fikk alt fra diskotek 
til rungende gospelkor på �500 personer. fra stille bønne-
stunder til full trøkk på konsert med ten sing Norway. fra 
ortodoks gudstjeneste til u� gudstjeneste. 

igjen sitter vi alle med et god sommerminne som vi kan ta 
med oss resten av livet. gode, nye venner og enda sterkere 
bånd mellom gamle venner. ikke minst fikk vi en uke med 
jesus i sentrum. Neste sommer, da er det tt på gjøvik! 

Simon Næsse

sommerens største opplevelse var for mange, kfuk-kfuM -speidernes 
landsleir.
6�00 speidere fra �4 ulike nasjoner var samlet på røros en uke i august, og 
fra torvastad reiste �� speidere. vi hadde en fin uke på en flott leirplass 
med mye godt vær.

felles ord - samlingene om morgenen og leirbålene om kvelden, gav oss 
en god opplevelse av fellesskap i en stor organisasjon.  Hiken er alltid en 
utfordring, og en natt ute under åpen himmel er for mange en bragd. vi 
ledere kunne ta imot stolte og trøtte speidere som hadde overlevd hiken.
en stor takk til lederne og speiderne som var med!!! vi har fått en opple-
velse for livet!!

vi er nå ca 50 speidere i gruppa, det er en flott gjeng som møtes annen-
hver torsdag.  av ledere nå i høst er der ingen menn. gutter trenger menn 
som forbilder og ledere.
er det noen som vil bli leder i speideren, så ta kontakt!

 Inger F. Hausken
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Norway cup 2006
Norway cup �006 har gått av stabelen , og vi fra torvastad 
idrettslag stilte med 4 lag i cupen det var jenter �4, gutter 
�4, jenter �5 og jenter �6. Nå må det sies at jenter �5 kun 
møtte �6 åringer på banen, fordi det ikke var 7`er lag i �5års 
klassen.
Med både spillere og trenere var vi 53 stk fra torvastad som 
bodde på jordal skole som ligger i nærheten av vålerenga. 
en skole som var relativt ny, den stod ferdig i �999.

På skolen var det mange ulike nasjoner foruten Norge var 
det blant annet lag fra gambia og usa. altså ett vidt spek-
ter. og det er jo det Norway Cup dreier seg om…. å kunne 
spille fotball og ha det gøy sammen uansett hvilket land og 
hvilken hudfarge man måtte ha.
og kjekt var det!!! ungdommen fra torvastad gav oss tilsku-
ere noen nervepirrende og gode kamper.
jenter �6 skal ha honnør for sitt fairplay spill da en dommer 
under en kamp gjorde en feil og steinar Hetland (som trener 
disse jentene) ropte fra sidelinjen. da snur jentene seg til 
treneren og sier følgene ”slapp av det er mennesklig å gjøre 
feil” mens de smilte til dommeren. jeg tror jammen meg 
dommeren ble litt forbauset også j

resultatmessig kom vi ganske greit ut. jenter �4 og jenter 
�6 kom til a sluttspillet, og gutter �4 og jenter �5 kom til b 
sluttspillet.
været var stort sett veldig bra, men under en av guttenes 
kamp kom det ett forferdelig regnvær. dette stoppet ikke de 
trauste vestlandsguttene, den kampen vant dej 
sosialt sett så var mesteparten på ullevål og så en fotball-
kamp mellom lyn og start. alle lagene var også med sine 
respektive trenere på tusenfryd, der de fikk svingt seg i 
karuseller og vært litt sammen utenfor fotballbanen.
jeg vil avslutte med å få takke alle sammen for en fin tur, 
og for at alle oppførte seg så eksemplarisk. det var bare 
en fryd å få være ilag med all denne fine ungdommen fra 
bygda vår!!

Med vennlig hilsen 
Elisabeth D.Hartvigsen

KONFIRMANTER PÅ ACTION
�� av årets konfirmanter og 3 fra fjorårets- reiste til bø på krik-leiren action 
siste uken i juni  sammen med arnfred lunde, knut arve og ingvild Norfonn. 
dette var et pilotprosjekt med tanke på å la konfirmantene få oppleve en 
kristen leir med ungdommer fra hele landet. etter en morgenfrisk bibeltime, 
med musikk og lovsang som fikk ørevoksen til å forsvinne og føttene til å 
trampe takten, og noen tankevekkende ord, - var det rett ut i aktiviteter som 
salsa-dans, kanopadling, fotball, afrikansk dans, kickboksing osv. etter 
middag spaserte vi bort til bø sommerland, hvor alle hadde gratis adgang 
hele uken, og her gikk det unna så vannspruten stod. Magasuuuuuget måtte 
jo prøves…. om kvelden var det kveldsmøte hvor alle ��00 deltakerne sang med i allsangen, forkynnelsen var 
klar og direkte, det var humor og alvor i fin blanding, før vi samlet oss til kveldsmat rundt teltene, ispedd litt suomibryting, 
balansering på line, vaffelsteking og andre hyggelige kveldsaktiviteter. dette var en knallstart på konfirmantåret!

Arnfred
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la oss alle … reise oss
Menighetsrådet tar gjerne imot innspill 
og forslag.  Nylig kom det et benkeforslag 
om å reise oss på siste salme.  forslaget 
ble tatt opp i menighetsrådet nå i som-
mer, og vi ønsker nå å gjennomføre dette 
på fremtidige gudstjenester.  

de Klarte det!
våre etterhvert superspreke sambygdin-
ger, geir erik og kjell Magne storesund, 
ankom lindesnes ��. juli - nesten 5 
måneder etter at de startet fra Nordkapp 
på sin lange «Norge på langs»-vandring.
alle skeptikere er gjort til skamme, og 
kyrkjebladet stiller seg i rekken av gra-
tulanter. vi gratulere dem også med å ha 
samler inn over 50.000 kroner til et krik-
prosjekt i afrika.

nY ettåring
torvastad kfuk/kfuM får denne høsten 
ny ettåring.  Hun heter jennifer blatt og 
kommer som våre tidligere ettåringer 
isabelle Hamman og Patrick klöppel også 
fra tyskland.  jennifer kom 3�.august og 
ble møtt av korstyret på flyplassen.  de 
organisterte velkomstmåltid og hadde 
opplegg første uka.  vi ønsker velkom-
men, og ser frem til å bli nærmere kjent 
med jennifer.  

tv-aKsJonen leger uten grenser
utenfor medienes søkelys og glemt av 
verden finnes krigs- og kriseområder 
hvor tusenvis av mennesker hver dag 
står i fare for å dø, som direkte følge av 
mangel på medisinsk hjelp. feltarbeidere 
fra ulike land verver seg til innsats for 
leger uten grenser ved å gi livreddende 
medisinsk hjelp og slå alarm om over-
grep de ser, lindrer de nød og bekjemper 
overgrep og urett.
Midlene fra tv-aksjonen skal sikre medi-
sinsk hjelp til ofrene for kriser, krig og 
konflikt utenfor medienes søkelys.  tv-
aksjonen leger uten grenser skal redde 
liv som ellers ville gått tapt. du kan bidra 
til årets tv-aksjon ved å gå med bøsse 
søndag ��.oktober. les mer på www.
tvaksjonen.no

tJeneste i menigHeten?
Ønsker du å bidra med noe i menighe-
ten? vi trenger varme hjerter og villige 
hender til alt fra å dele ut salmebøker 
til å koke kaffe på grendahuset. Hvis du 

har lyst til å være med i fellesskapet og 
bidra med en tjeneste, meld fra til menig-
hetskontoret eller en av de ansatte. vi 
trenger deg!

KonFirmanter tester 
ut nYtt oPPlegg
og i september reiser alle konfirman-
tene til olalia sammen med ”ryfylke 
livsgnist” – et opplegg fra finnøy med 
øvelser i team-building, trygghetsøvelser, 
bevissthetstrening i samhold og felles-
skap. torvastad menighet er trukket ut til 
å prøve ut dette opplegget for stavanger 
bispedømme, med tanke på å evaluere 
dette for bruk av samtlige konfirmanter i 
rogaland. et spennende prosjekt som vi 
kanskje kommer tilbake til….

ettermiddagsgudstJenester 
På grendaHuset
Menighetsrådet har diskutert hvorvidt 
en skal fortsette med gudstjenester på 
grendahuset kl. �6.00 når det samtidig er 
gudstjenester i kirken kl. ��.00. grunnen 
er at mange familier synes �6.00 er et 
fint tidspunkt, og at det er ikke alltid 
gudstjenestene i kirken er tilrettelagt for 
barnefamilier. det ble vedtatt å ha � slike 
”doble” gudstjenester i semesteret, slik 
det var i vår. samtidig vil en øke antall 
familiegudstjenester i kirken. På disse 
ettermiddagsgudstjenestene vil det bli 
bedre tid til kirkekaffe og sosialt samvær 
i etterkant av gudstjenesten. den første 
av disse blir søndag �7.september.

Smånytt…

Eldretur til Jelsa
siste torsdagen i måneden er det eldretreff på Helselagshuset. 
Møtedagen i mai er det dagstur, og i år gikk turen til jelsa. 40 del-
takere var med.
jelsa er rik på kulturminner og vi besøkte blant annet kirken som er 
fra �647. første inntrykket vårt var at det var en vanlig hvit trekirke, 
men det var en stor overraskelse å komme inn i den! Hele interiøret 
var spesielt med dekorasjoner i gull og friske farger, og taket var en 
stjernehimmel med både sol og måne. jon Ådnøy var en veldig flink 
forteller og vi fikk mye historie med oss!
så gikk turen videre til sand der en deilig middag i fine omgivelser ventet på oss. etterpå var det fritt valg: rusle 
litt rundt på egen hånd eller kort busstur til fossen. og så var 40 blide og fornøyde pensjonister på hjemvei.
Med geir larsen som sjåfør, jon Ådnøy til guide, Helselaget som sponsor – da måtte det bli en behagelig, innholds-
rik og billig tur!!

Hanna Håland
P.s. velkommen til eldretreffet
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I glede
og sorg

DØPTE:
torvastad:
04.06. Nora elise sørensen
 brage løvfald
�5.06. sina voll davidsen
�6.07. isabelle Årekol
 thomas skare fiskaaen
�3.08. august Wallin
�0.08. amalie lindtner-Hestenes
 leander Heggheim

VIGDE:
torvastad:
03.06. karianne torvestad og
 lars Magne støle
 kristin areklett og 
 thomas baadshaug (oslo)
�7.06. ellen tvedten og
 atle olsen
�9.07. irene klubben og
 vidar furevik
�9.08. silje foldøy grutle og
 sjur stafsnes Hassellund
�6.08. birgitte johannessen og
 elling Michell Haugseth  allendes

DØDE:
torvastad:
��.07. Marry knutsen f. �9�3

GAVER:
torvastad:
�4.05. Normisjon � 4��,00
�7.05. det Norske Misjonsselskap 5.876,50
��.05. Menighetsarbeidet �.858,50
�5.05. kirkens sos, rog. avd. Hgsd. 3.�66,00
�8.05. kia, stavanger �.468,00
04.06. Menighetsarbeidet �.968,00
�8.06. amathea, Haugesund 4.�8�,50
�5.06. de fire diakoniinstitusjoner 3.535,00
0�.07. Misjonshøgskolen �.86�,00
�6.07. Menighetsarbeidet �.69�,00
30.07. Misjonssambandet �.805,00
�3.08. Menighetsarbeidet �.3��,00
�0.08. Normisjon, region rogaland

feØy bedeHus:
�8.06. amathea, Haugesund �.000,00
�3.08. Menighetsarbeidet �.550,00

utsira:
�7.05. redd barna �.855,00
�5.05. det Norske Misjonsselskap 537,00
��.06. kfuM / k �.490,00
09.07. kirkens sos 380,00
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Pangstart for 
Klubben med over 
50 frammøtte
laurdag �6 august var det semesterstart for klubben. i ”storesalen” 
på ungdomshuset var det rigga til med scene, dj, og ny kiosk som har 
fått namnet ”beite”. eit ofte brukt bibelsk bilde er at me er sauer, og 
det er det jo mange av på torvastad. kiosken har fått kunstgrasmatte 
frå viking som underlag og disk i gammalt tre. i kiosken kunne ein 
kjøpe milkshake, ”eventyrshake”, smågodt og brus. i tillegg fekk alle 
ein velkomstdrink. Christoffer utvik og jone grutle var konferansierar 
og guida oss gjennom kvelden. det var blant anna vist ein amatørfilm 
frå torvastad som tok for seg kva ungdommane hadde av fritidstilbod. 
det vart også tid til presentasjon av klubbprogrammet. litt utpå kvel-
den var det andakt på loftet. tenk at alle fekk plass. 

Med fleire flotte vaksenleiarar og eit inspirert 
ungt styre ser det ut som det vert eit spennan-
de år for klubben. det nye namnet er klubben 
og ikkje klubb �000 som før. fram til nyttår 
vert det arrangert fleire ”store” klubbkveldar 
der det vert lagt ned mykje arbeid i forkant.  i 
haust blir det arrangert alt frå kassabilløp til 
Hallkveld. 
klubben hadde fleire fine kveldar i fjor, men 
med fleire vaksenleiarar har ein betre føre-
setnad til å ha større arrangement. klubben 

håpar enda fleire finn fram på andre klubbkveldar. klubben har sett ei 
nedre grense til 8.klasse og det kostar ingenting å komme inn. denne 
gongen hadde fleire frå kopervik og avaldsnes også funne vegen til 
ungdomshuset, men ikkje heilt utan grunn. ungdomsarbeidarar og 
vaksenleiarar frå alle desse sokna har allereie møtts for å samkøyre 
programma sine og ha nokre felles ungdomskveldar og av og til berre 
besøke kvarandre. ungdommar knytte til ungdomshuset vil og prøva 
å finna vegen til både avaldsnes, kopervik og Norheim i løpet av 
dette året. den 5. oktober vil det vere ein felles ungdomsgudsteneste 
i torvastad kyrkje kl. �9.00.

dei nye vaksenleiarane i klubben er : Marianne Pedersen førre, 
torbjørn førre, anne gro og knut bendik Christiansen, ruth synnøve 
Hausken og simon Næsse. 

Knut A. Nordfonn
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Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - 

SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim 
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 
UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51
www.multiserv.com

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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund 

Eriksen & Holstad DA

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K

Normisjon

til tjeneste i mer enn 30 år i  karmøy

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: telefon 52 81 62 22

A1 GRAFISK KARMØY 
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Velkommen til samlinger om Guds ord!

Dato

Søndagens tekster

Sted Kl.: Gudstjenestem møte el.l.

 Ansvarlig. Kommentar
10.09. 14. s.e. pinse

Matt 5,43-48

5 Mos 10, 17-21

Rom 13, 8-10

Torvastad

Hauge

Kl. 11.00: Høymesse. Vikar Rune Engedal. Dåp.

Offer til Kirk. Ressurssenter for mish. kvinner.

–Kirkeskyss

Kl. 19.00: Misjonsselskapet. Fellesmøte

15.09. Fredag Nordbø bedehus

Håland bedehus

Kl. 18.00: Bedehusbasar

Kl. 18.00: Bedehusbasar
17.09. 15. s.e. pinse

Joh  5, 1-15

Sal 103, 1-6

Ef 5, 15-20

Grendahuset

Håland bedehus

Kl. 16.00: Familiegudstjeneste. Menh.prest

Arnfred Lunde. Nattverd. Offer til Torvastad KM

Kl. 11.00: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte

24.09. 16. s.e. pinse

Luk 10, 38-42

5 Mos 4, 29-31

Fil 4, 10-13

Torvastad

Nordbø bedehus

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

Presentasjon av de nye konfirmanter. 50-års

konf.jubileum. Offer til KRIK. – Kirkeskyss

Kl. 18.00: Misjonssambandet. Fellesmøte
27.09. Onsdag Ungdomshuset Kl. 19.30: Onsdagsmøte. Sokneprest Geir Styve.

Tema: Menighetens betydning i dag.
01.10. 17. s.e. pinse

Job 19, 25-27

Rom 8, 18-23

Luk 7, 11-17

Grendahuset

Hauge bedehus

Kl. 11.00: Menighetsprest Arnfred Lunde. Offer til

menighetsarbeidet.

Kl. 11.00: Kristen Muslimmisjon. Fellesmøte

08.10. 18. s.e. pinse

Joh 8, 31-36

Jer 6, 16-20

Gal 5, 1-6

Torvastad

Feøy bedehus

Håland bedehus

Kl. 11.00: Sokneprest Geir Styve. Nattverd. Offer

til Ungdomsmisjonen. – Kirkeskyss

Kl. 16.00: Gudstj. Sokneprest Geir Styve. Offer til

Ungdomsmisjonen. – Båt fra Kveitevika kl. 15.30

Kl. 19.00: Normisjon. Fellesmøte

15.10. 19. s.e. pinse

Mark 10, 17-27

2 Mos 20, 1-8.12-17

Fil 1, 20-26

Torvastad

Nordbø bedehus

Kl. 11.00: Høymesse.Sokneprest Geir Styve.

Nattverd. Offer til Misjonsselskapet. – Kirkeskyss

Kl. 18.00: Møte ved ABR-senteret. Fellesmøte

20.10. Fredag Hauge bedehus Kl. 19.00: Samemisjonen. Fellesmøte
22.10. 20. s.e. pinse

Hebr 11, 1-4.7-10

1 Mos 9,8(9-11)12-17

Joh 9, 1-7.35b-38

Torvastad

Hauge bedehus

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Menighetsprest

Arnfred Lunde. Dåp. Kirkebok til 4-åringene. Offer

til menighetsarbeidet. – Kirkeskyss

Kl. 19.00: Misjonssambandet. Fellesmøte
25.10. Onsdag Ungdomshuset Kl. 19.30: Kapellan Norodd Stavenjord. Tema: Har

Bibelen autoritet i dag?
29.10. Bots- og bededag

Luk 13, 23-30

Jes 55,6-7

Gal 6, 7-10

Torvastad

Grendahuset

Nordbø bedehus

Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sokneprest Geir Styve.

Skriftemål. Offer til Kirkens Bymisjon,

Haugesund. – Kirkeskyss

Kl. 16.00: Familiegudstjeneste. Menighetsprest

Arnfred Lunde. Offer til Kristen Muslimmisjon.

Kl. 18.00: Misjonsselskapet. Fellesmøte



B-blad

en norskamerikaner på besøk i gamlelandet fortalte til en 
nordmann at nå var legevitenskapen kommet så langt ”over

there” at en blind mann kunne få operert inn plastøyne som 
ga et helt normalt syn.

- vi  er nå kommet ganske langt i Norge også, sa nord-
mannen. Her en dag var det en mann som mistet fire fingre
på den ene hånden, og som fikk transplantert fire spener fra
et kujur som erstatning. spenene fungerer like godt som 
normale fingre, og dessuten melker han �0 liter i døgnet.
- er det virkelig sant? spurte amerikaneren: 
Har du sett det selv?
- Nei, jeg har ikke sett det , svarte nordmannen, men han

med plastøynene har sett det.
        Reidar Gabrielsen

Reidar utfordrer Harald Fylkesnes til neste nummer av Kyrkjebladet.

John Stange

�� kyrkjebladet for torvastad og utsira

GÅ DERFOR UT … OG LÆR
Besteforeldregenerasjonen reiste til 
Haugesund, Tveit og Suldal for å få 
utdanning. Foreldregenerasjonen rei-
ste til Bergen og Oslo. Nå er det det 
store utland som lokker. Mange unge 
fra Torvastad har valgt seg spennen-
de studiesteder som gir opplevelser 
for livet samtidig som de får seg en 
utdanning.  Kyrkjebladet har snakket 
med noen av dem.

louise gaard er �8 år, 
og gjorde som flere fra 
torvastad har gjort før 
henne.  �5. august reiste hun 
til usa for å ta high school 
der.  det tilsvarer vår vide-
regående skole.  avhengig 

av fag og eksamener kan det godkjennes 
som et år på videregående her.  eller det 
kan tas som et tilleggsår.  da står en mer 
fritt til å velge de fagene en har lyst til.  
det er den siste varianten lousie har valgt.  
Hun har gått to år på videregående skole 
i Haugesund, og hun tar det tredje året 
når hun kommer tilbake.  skolen heter 
Minnesota Minnetonka High school, og lig-
ger like utenfor Minneapolis.  der har hun 
blitt plassert i en familie med tre jenter og 
en gutt.  det blir nok mange nye å forholde 
seg til.  da er det greit å kjenne noen.  som 
en venninne fra Åkra som skal bo i st.Paul 
- en by like ved, og en venninne fra bryne 
som også skal bo i samme område.  

sissel Haugen er �9 år og reiser denne 
høsten så langt som til bali.  det er heller 
ikke et ukjent sted for torvastadbuen.  flere 
har vært der før.  Nå reiser sissel dit for å gå 

på idrettslinja.  det er høy-
skolene i sogn og fjordane, 
Ålesund og telemark som 
har alle ulike linjer der nede, 
og det er høyskolen i sogn 
og fjordane har idrettslinje 
der.  det kan jo ha sine for-

deler at det er en norsk skole.  både under-
visning og eksamen foregår på norsk.  så 
lyder det jo også forlokkende at de skal bo 
på spa-hotell midt på stranden og får to 
ukers studietur til australia.  

olav storesund er �0 år.  
olav er speider og frilufts-
mann på sin hals.  Nå plan-
legger han å reise til alaska 
våren �007.  Han har nem-
lig kommet inn på en jakt, 

fiske og friluftslivslinje på Cirkum Polare 
sammen med  tre andre fra Øytun folke-
høyskole i alta.  dette er et halvtårskurs 
som begynner med en måned på Øytun.  
deretter reise de over til alaska i februar, 
nærmere bestemt til landsbyen takotna 
som ligger ved fairbanks.  de vet allerede 
at de skal være crew på et sjekkpunkt på 
hundeløpet iditarod.  de skal også på en 
lengre skitur, være med på fangst med 
lokalbefolkningen og ellers utforske natu-
ren, kulturen og friluftslivets gleder.  for de 
som vil vite mer finnes det mer opplysnin-
ger på internettadressen www.oytun.no

egil magnus 
CHristiansen 
er �� år og bor dette året i 
titusville i usa.  Han reiste 
over i mai, og går nå på 
helikopterskolen Helicopter 

adventures inc.  skolen er nabo til kennedy 
space Center og ligger på østkysten av 
florida, en liten time fra orlando.  Nå har 
han for lengst hatt sine første timer med 
soloflyging.  du kan lese mer om skolen 
og egil Magnus på hans hjemmeside www.
egilmagnus.com

Julia endresen 
storesund er også �� år 
og har de siste to årene 
studert biologi i bergen.  
det fortsetter hun med til 
høsten, men til våren går 

turen til australia der hun vil hun full-
føre bachelorgraden.  det har etter hvert 
blitt mange norske studenter i australia.  
for julias del er ikke studiestedet helt 
bestemt enda, men det blir enten Monash 
univeristy i Melbourne eller university of 
Queensland i brisbane.  etterpå er planen 
å ta mastergrad i bergen.  også her kan en 
lese på internett, for universitetet i bergen 
har linker til ulike utvekslingsprogrammer.  

dette var bare noen av våre skoleelever 
og studenter som drar utenlands.  andre 
har vært på tegne- og maleskole i england 
eller tar kommunikasjonsteknologi på uni-
versitet singapore.  så mulighetene er 
mange.  langt flere enn vi rekker å skrive 
om i kyrkjebladet.  Men vi synes det høres 
spennende ut, og ønsker lykke til med 
skole og studier.  

Geir 


