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Hundreårsjubiléene står i kø for bedehusene. I fjor var det bedehuset Nain på Feøy

som ble hundre år. I år er det bedehuset Emmaus på Hauge. Til neste år blir bedehu-

set Betel på Håland hundre år og i 2010 er det bedehuset Betania på Nordbø sin tur.

Den fine akvarellen av Hauge bedehus er malt av Alf M. Furdal fra Torvastad i 2003.

Du kan lese mer om Hauge bedehus inne i bladet. Der kan du også lese litt om god og

dårlig folkeskikk før og nå, pluss litt om hva som rører seg i bygda og menigheten vår.

Bedehuset Emmaus på Hauge 100 år



OG SÅ TOK GLEDA TIL

(Luk. 15, 11-32)

Forteljinga om den bortkomne - eller

kanskje betre - den heimkomne sonen -

har svirra oppi hovudet mitt i det siste.

Kva hadde skjedd viss det var broren som

hadde oppdaga han og møtt han først?

Hadde han jaga han bort? Hadde han

oversett han? Kva hadde skjedd?

Det var godt det var faren som fekk auga

på han.

Eg er glad for at me har ein kjærleg Gud

som tar imot oss. Ja, det står i denne for-

teljinga at "Medan han ennå var langt

borte, fekk faren sjå han…" Gud ser

etter oss. Gud elskar oss akkurat slik me

er. 

Livet vårt blir ikkje alltid slik me skulle

ynskja. Gud tek oss på alvor, både når me

sviktar og når me blir svikta. Når me blir

påførd liding og når me påfører andre

liding. Gud overser ikkje. 

Ingenting er verre enn å bli oversett.

Ingen ting er verre enn når ein ikkje blir

teken på alvor, når andre ikkje finn

nokon grunn til å rekna med ein. Det er

ikkje så mange som står langs vegkanten

og heiar ein framover.

Korleis møter me kvarandre? Set me

kvarandre i bås? Eller er me interessert

og nysgjerrig på å bli skikkeleg kjent me

andre, kjent med deira draumar og

lengsler, med deira fortviling og håp? Vil

me godta dei slik som dei er eller vil me

helst skapa dei i vårt bilde?

Gud har skapt oss i sitt bilde. Han ber oss

aldri om å fornekta vårt djupaste vesen.

Derfor kan me og lytta til oss sjølv, våre

talentar og vår karakter.

Kjærleiken famna det ufullkomne. Det

er vel derfor kjærleiken med rette kan

seiast å vera det største i verda.

Så møkje vondt og vanskeleg. Så møkje

gåtefullt og møkje som me ikkje forstår –

MEN

kjærleiken er større enn alt dette –

og gjer det muleg i saman med håpet og

trua, å leva med det ufullkomne.
Inger-Målfrid

Hausken Hovland
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STERK KIRKE

Jeg ønsker en sterk kirke
så sterk at den bare er til for
de svake
Så modig at de redde retter seg opp.
Der ingen skal tale om kjærlighet.
Bare leve den ut.
Rekke den ut.

Jeg vil en klippefast kirke
som gror på stengrunn,
brer tepper av mose over
alt det er brist i,
er mykt
for den som kommer
barføtt mot oss.

En kirke der bordet alltid er dekket
og noen venter deg hjem 
uten å spørre
rekker deg vin og brød.
Bror-søster, du har vært borte så lenge.

Svein Woje
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FOLKESKIKK
Dropp gjerne handhelsinga. Men
oppfør deg som eit medmenneske.
Det er mi meining om folkeskik-
ken. Andre har krav på å bli tatt
omsyn til, same kven dei er. Det er
det einaste som er viktig.
Difor er det dårleg folkeskikk når
firma som går godt, seier opp folk
for å tena endå meir pengar. Det
er heller ikkje noko å sjå opp til om
ein alltid er korrekt, men aldri ein
millimeter vennleg eller hjarteleg.
Å lura folk for eiga vinnings skuld,
det er dårleg folkeskikk. Å tillata
at nokon blir mobba, stiller i same
kategori.

I SYDEN
Nordmenn er mindre formelle enn
mange andre folk. Om møter me
kvarandre med «hei» eller «er det
deg?» eller «takk for sist!», så går
det ut på eitt for oss. Andre stader
kan det vera grovt fornærmande å
ikkje helsa i handa, eller å seia
goddag før eit menneske av
høgare rang har helst fyrst.
Når me er utom landegrensene, er
det greitt å ha peiling på slikt, for
ikkje å signalisera uvennlege eller
frekke haldningar som me ikkje
har. Gresk, spansk eller afrikansk
folkeskikk er «språk» som me bør
vita noko om, dersom me er gjes-
ter i slike strok. 
Dei fortel om ein norsk biskop som
besøkte ein gresk-ortodoks kolle-

ga. Nordman-
nen ville vera
vennleg og
prata i veg. 
Grekaren
blei mørkare
og mørkare i
toppen, utan at nordmannen for-
stod kvifor.
Først seinare fekk han forklaringa:
Nordmannen hadde lagt den eine
leggen over kneet, slik at skosolen
vende mot grekaren. Ei fornær-
ming på det grovaste.

UTANPÅ OG INNI
Her heime er det fort gjort å for-
veksla skikk og bruk med folke-
skikk. Dei tusen ting som «dei fles-
te gjer» blir fort til krav om at alle
må gjera det likt. Større variasjon i
levemåten treng me ikkje vera red-
de for. Skulle det dukka opp eit
hus på Torvastad som verken had-
de julegardiner eller sjuarma lyse-
stake i glaset i desember, står me
det over.
Slike ytre ting kan vera hyggelege
og vakre. Men er faktisk uvesentle-
ge, i forhold til om folk oppfører
seg som folk mot kvarandre. Mot
familien, naboen, kjende og
ukjende. Det er ein kvalitet med
røter på innsida.
Om me skikkar oss som folk, det er
spørsmålet. 

Jon Ådnøy
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Bli med til Brasil
Torvastad menighet vil arrangere tur til Brasil påsken 2004.  Vi håper å bli
mellom 15 og 20 som reiser, og prisen vil antakelig bli rundt kr.15000. 
Du kan bli mer kjent med folkeliv, kirkeliv, natur og kultur i dette enor-
me landet som er 26 ganger større enn Norge! Vi vil oppsøke kjente og
ukjente turistmål og oppleve variert natur, handle på enkle utendørsmar-
ked og i store innendørs "hypermarked", oppleve moderne arkitektur og
fine boliger i kontrast til boligrønner, møte gjestfrie og livsglade brasilia-
nere på gater og i lokalmenigheter. 
Guide blir Anne Netland som i 6 år har vært misjonær i Brasil. Analice og
Aasmund Brekke blir vertskap i Samambaia og Ceilandia.
Er du interessert å vite mer om turen? 
Ta snarest kontakt med Anne Netland: 52 82 09 16 eller 
Ingmar Areklett: 52 83 94 13.
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Hundreårsjubiléene står i kø for bedehusene.  I fjor
var det bedehuset Nain på Feøy som ble hundre år.  I
år er det bedehuset Emmaus på Hauge. Til neste år
blir bedehuset Betel på Håland hundre år og i 2010
er det bedehuset Betania på Nordbø sin tur.  

EN NASJONAL BRYTNINGSTID
Tiden rundt forrige århundreskifte var en tid med
sterke brytninger.  Forfattere som Bjørnson og
Garborg hadde stått frem som kritiske til mye av det
kristenfolket sto for.  På det teologiske fakultet var
den liberale teologi  på fremmarsj og årene før 1905
var en politisk turbulent tid.  Men ikke sjelden går en
nasjonal og religiøs vekkelse hånd i hånd.  

DEN LOKALE HISTORIE
Vekkelsene i 1870 og 1880-årene og
Røislandsvekkelsen rundt århundreskiftet har nok
hatt stor betydning både her Karmøy og
Haugalandet ellers.  Men noe så jordnært som hygi-
ene spilte faktisk også en rolle når det gjaldt bygging
av våre bedehus.  På den tid var samlingene gjerne
på skolene.   Da var det vanskelig å få til et forsvarlig
renhold hvis skolene skulle brukes både formiddag
og kveld jfr. lov om foranstaltninger mod tuberkulo-
se av 8.mai 1900.  Antakelig har dette vært én av
grunnene til at en i begynnelsen av forrige århundre
bygget eller vedtok å bygge hele fem forsamlingshus
i bygda.  Bedehuset Emmaus på Hauge var altså det
andre av disse.  Det fortelles at det ble bygget av folk
fra Stavanger på en tomt som var gitt av Ommund
Matias P. Hauge og hustru Elisabeth Katrine (Kaia)
Hauge.  Bedehuset ble innviet 7.oktober 1903 og sta-

tuttene ble vedtatt bare noen dager senere.  

STYRE OG FORMENN
Det første styret besto av sokneprest i Torvastad
Melankton Lüdemann som formann og Johannes Kr.

Hauge som kasserer.  De andre styre-
medlemmene var Endre M.
Vikingstad, Sivert K. Bø og Knut
Larsen Øvrebø.  Senere formenn har
vært Johs.Kr. Hauge, Lars Vikingstad,
Endre M. Vikingstad, Mathias Hauge,
Kristian Visnes, Trygve Utvik, Peder
O. Hauge, Karl Tjøstheim, Aslaug
Østhus, Henry Mathiassen, Alfred
Ervik, Magne Vikingstad og Solveig
Ervik.  I jubileumsåret er Einar
Hausken formann og Eilif Tepstad
nestformann .  Andre styremedlem-
mer er Helga Hausken, Aslaug
Østhus og Karl Tjøstheim.  Judith
Taraldsvik har representert bedehus-
foreningen i styret og Svein Erik
Haugen er vararepresentant. 

VEKKELSER OG VIRKSOMHET
Vekkelsen har alltid stått sentralt i

HAUGE BEDEHUS 100 ÅR

Barneforeningen "Solstrålen",  tatt mot slutten av
krigen.  Bak fra venstre: Turid Jensen, Kjellaug
Hauge, leder Hanna Østhus, Else Hauge og Astrid
Marie Utvik.  Midterste rekke: Hildur Hauge, Ingrid
Amdal, Eldbjørg Amdal, Magnhild Hauge og Else
Marie Veland.  Fremste rekke: Jorun Hauge, Hjørdis
Hauge, Marie Lovise Clausen, Eldbjørg Hauge og
Bertha Marie Vikingstad.

Hauge søndagsskole med Kåre Langeland i bakgrunnen.  Bildet kan
være fra midten av åttitallet.  Er det noen som kjenner seg igjen?

4 KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira
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bedehusfolkets bevissthet.  Det var vekkelser både i
1918 og i tredveårene.  I 1932 var det vekkelse ved
misjonær Nils Skjelaaen fra Bergen og i 1938 og 1939
talte kretssekretær Olav Hovda og misjonær
Kristoffer Oftedal for fulle bedehus.  Gjennom årene
har det vært faste møter ved forskjellige organisasjo-
ner: DISM, NMS, NLM, IM, Muslimmisjonen,
Santalmisjonen, Blå Kors og Sjømannsmisjonen.  Alle
disse har hatt sine kontaktpersoner på bedehuset.
Det har vært et godt samarbeid mellom både de for-
skjellige bedehusene og mellom bedehus og kirke.
De senere årene har Hauge, Håland og Nordbø hatt
fellesmøter og felles møteuker.  På søndagene har
møtene vært på formiddagen når det har vært gren-
dahusgudstjeneste og på kveldstid når det har vært
gudstjeneste i kirken.  

BEDEHUSFORENING OG MUSIKKOR
Bedehusforeningen ble stiftet i 1975 og teller i dag
seks medlemmer.  De møtes fast den tredje fredagen
i måneden, står bak basarer og andre arrangement
og bidrar sterkt til bedehusets økonomi.  De har
blant annet stått for den tradisjonelle husbasaren
hver høst. Torvastad musikkor ble startet i 1979.
Koret ledes av Knut Christiansen og har sine øvelser
på bedehuset annenhver mandag fra kl.20.00-22.00.  

BARNEARBEIDET
Her har barneforeningene Solstrålen og
Sennepskornet hatt sine møter og søndagsskolen har
hatt sine samlinger søndager kl.11.00 når det ikke er
ferie eller familiegudstjeneste.  I de senere år har
denne vært ledet av Svein Erik Haugen.  Det er søn-
dagsskolen som har stått for den tradisjonelle jule-
trefesten på Hauge bedehus tredje juledag.  Svein
Erik Haugen har også sammen med kona Asgjerd
Widvey Haugen flere ganger de senere årene invitert
til kaffekos med leker for barna søndag ettermiddag. 

DUGNAD OG JUBILEUMSFEIRING
På Hauge har det vært feiret flere jubiléer tidligere.
Både femti-, åtti- og nittiårsjubiléet ble behørig mar-
kert.  I forbindelse med hundreårsjubiléet er det lagt

ned en betydelig dugnadsinnsats.  Bedehuset har i
løpet av sommeren blitt pusset opp både innvendig
og utvendig.  Inne er dører, vinduer og tak malt.  Ute
er sørveggen isolert samt at det er skiftet både vind-
uer og bordkledning.  Hele huset er også malt utven-
dig.  Søndag 26.oktober kl.18.00 feires hundreårsju-
bileet i et nyoppusset bedehus.  Ordføreren er invi-
tert og talen blir ved prost i Karmsund Gunnar
Salomonsen.  

BETYDNING OG VEIEN VIDERE
Det er en styrke i en bygd at kristenfolket står sam-
men, og på Torvastad er det et godt samarbeid
mellom bedehus og kirke.  Vi vet at bedehuset på
Hauge har betydd mye for mange gjennom et helt
århundre.  Vi skal være glade og takknemlige for hva
Gud har gitt og gjort på bedehuset.  Men som Alfred
Ervik skrev i 1983, er ikke et jubileum bare et histo-
risk tilbakeblikk, men også en inspirasjon for det
videre arbeid.  Vi kan håpe og be om at bedehuset vil
være et møtested også for de kommende generasjo-
ner.  Et møtested der mennesker møter både Gud og
hverandre.  Formannen uttrykte nylig et ønske om at
bedehuset skal brukes også de neste hundre år.
Dette ønsket vil vi gjerne slutte oss til.  Gratulerer
med hundreårsjubiléet Hauge bedehus! 

Geir

Dugnadsgjengen som vasket ut huset etter oppus-
singen i år.

VALGRESULTATER
Kommune - og fylkestingsvalget er for lengst avholdt og stemmene er talt opp. Resultatet viser at vi
kun får 4 Torvastadbuer inn i det nye kommunestyret: Jostein Schultz, Bente Sollien og Magne Viken
fra Frp pluss Per Drevland fra SV. I tillegg er Sverre Utne Reitan 1. varamann for Høyre, og vi nevner
også at de utflyttede Torvastadbuene Arne Vikingstad (Frp) og Elsa Erland er valgt inn.
Av de 4 fra samme forbundsring som vi skrev om i siste Kyrkjeblad, har i alle fall Per Drevland all
grunn til å være fornøyd – han var den av Torvastad-kandidatene som fikk flest kumuleringer og
slengere. Tor Kristian Gaard (H) ble 4.varamann, Trygve Utvik (Krf) ble 7. varamann mens Ole Steffen
Thorsen (SV) havnet like utenfor varamannslista.



REIDUN SAKSEID
1. Med god folkeskikk tenker jeg

på at vi hilser på hverandre,
sier takk, holder døren for
andre og reiser oss for eldre
på bussen….

2. Den største forskjellen på før
og nå er at ungdommen i dag
mangler respekt for voksne
folk.

CHRIS ROBERT HAUGSETH
ALLENDES, 13år
1. God folkeskikk er å takke for

maten og slippe andre før
seg…

2. Tror det er omtrent likt, men
det var kanskje strengere
før..?

LENA JOSEFSEN  BENDIKSEN
OG KRISTINE VIKINGSTAD,
begge 12år
1. Det er å takke for maten og

andre ting vi får. Og å hilse.
Også må vi si hvem vi er når vi
tar telefonen. Og vi må ikke
ha beina på bordet!

2. Tror det var annerledes før.
Strengt med å hilse på lærer-
ne, elevene måtte bukke og
neie når de møtte lærerne.

FILIP TRENGEREID
1. Folkeskikk er å kunne oppføre

seg. Å være høflig mot andre,
ikke bare tenke på seg sjøl. Og
så må vi takke og hilse på
andre folk.

2. Reglene var strengere før enn
nå. Unge svarer voksne mer
respektløst nå. Det våget de
ikke før.

TERJE GAARD, 42år
1. Jeg mener det betyr høflighet

og respekt for andre mennes-
ker. Hilse og takke.

2. Jeg tror det var strengere før.
Folk var også mer opptatt av
rangstigen, og bukket og skra-
pet for "øvrigheten". Nå er vi
mer like.

JOHANNA LINDTNER, 62år
1. God folkeskikk er fin oppfør-

sel, takknemlighet og respekt
for andre mennesker.

2. Stor forskjell før og nå. Før
hadde muligens barn og unge
for stor respekt for voksne,
men  nå er det gått for langt
andre vegen.

7 på Kiwi
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Hva er folkeskikk?
Kyrkjebladets utsendte tok tak i noen av kundene 
på KIWI og stilte dem følgende to spørsmål.
1. Hva legger du i uttrykket "Folkeskikk"?
2. Tror du det er forskjell på hva vi anser 

som folkeskikk nå og for  eksempel for 50 år siden?

DA KLOKKA KLANG
Da klokken klang, så fort vi sprang,

og ingen sto igjen og hang,
men glad og lett og rank og rett

vi var på plass med ett.Vi sto som perler på en snor,og ingen av oss sa et ord,og ingen lo, men stille stovi sammen, to og to. Margrethe Munthe  ca 1900

"Dagens barn og unge er verken bedre eller 

verre enn i gamle dager  – snarer tvert imot."

KB-red. oktober 2003
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Kristen livsstil

ikke storme inn i stua
før du har tatt av deg lua  -gutten min
sett deg pent ved bordet
hysj, vær stille, ikke søl! si takk for maten
de kaller det kristen livsstil

bukk og nikk – nei og smil
kle deg pent – vær flink og snill – vær positiv!
klipp håret ditt gutt, vær ren og pen
og si og men det som de voksne gjør
de kaller det kristen livsstil

og andre sier: gjør som oss
la håret vokse – skjegget gro – vær progressiv!
de gjør som de vil og tror de er fri
men alle går kledd i busserull og dongri
de kaller det kristen livsstil

Paulus sier: pass deg!
bli ikke bundet av ytre ting – du er fri!
fri til å tjene – fri til å ære
fri til å være Jesu disippel
dette er kristen holdning

ytre fromme fraser uten innhold
reiser murer mellom mennesker
Jesus vil at alt vi gjør
skal preges av en sann og ekte kjærlighet
dette er kristen holdning

Bjørn Eidsvåg
(fra plata "Inn for landing" 1976)

Slektens sang

Vær hensynsfull, vær lydig,
veloppdragen, ren og dydig
vær oppmerksom, sitt i ro, vær snill!
Vær sporty, gløgg og kvikk og flink
og gå hvis noen byr en drink
og slå hvis de byr en gang til
Glade, gode nordmenn,
det vil Norge ha!
Så hedre ditt fe og hedre din mø, 
og fjell og fjord og hipp hurra.
Lyd far og mor og bestefar
og bestemor. Det beste var
om alle gutter ble som far.
Og far ble som sin far igjen
så mødrene fikk ektemenn
og alt fikk være som det var.
Ikke tråkk på plenen
Røyking er forbudt.
Ikke storme inn i stuen
før du har tatt av deg luen.
Klokken ti må gjester ut.
Med lov ble land og rike til
Vær tro mot loven like til
den aller minste paragraf.
Hvis du er lat og doven
husk at loven er fra oven
og at dovenskapen får sin straff.
vask undertøy og strømper
Ha alltid rene plagg
den man elsker tukter man 
med husarrest og brød og vann
og ingen aftensmat i dag
Vask bena og puss nesen
Ingen ordentlig gutt er kresen
Spis opp maten, gutt, og ikke gråt!
Husk krigen, husk alt sammen
Eidsvoll Turn og bjerkestammen
og hvert fjell som var i samme båt.
Ingen sure miner!
Møt motgang med et smil!
Hardt arbeide adler mannen
onani går på forstanden
løs. Hold ut og lykke til!

Ole Paus
(Fra Øystein Sunde-plata "På sangens vinger" fra 1976

"VÅRE DAG
ERS UNGE…

……

elsker luksus. De har dårlige manérer, forakter

autoritet, har ingen respekt for eldre

mennesker og prater i stedet for å arbeide. 

De reiser seg ikke lenger opp når eldre kommer

inn i et værelse. De motsier sine foreldre,

skryter i selskaper, sluker desserten ved 

spisebordet, legger bena over kors og 

tyranniserer lærerne."

Filosofen Sokrates ca. 450 år f. Kr.

LUA AV  
Nei, nei gutt, 
dette må bli slutt! 
Ikke storme inn i stua 
før du har fått av deg lua! 
Glemte du det rent? 
Det var ikke pent. 

Husk å ta 
alltid lua a'! 
Ikke kast den, ikke sleng den, 
pent og rett på knaggen heng den! 
Tørk av foten din 
og gå stille inn.

Margrethe Munthe  ca 1900



Smånytt
KURS OM SMÅGRUPPER
Helgen 14 -16.november arrangerer
Lundehaugen menighet kurs om livsnæ-
re grupper med bl.a.Kjell Aanensen,
Sigve Ims og Thomas Rake.  Kurset kos-
ter kr.430,- og påmeldingsfrist er satt til
1.november.  Nærmere informasjon på
menighetskontoret.  

UNGDOMSTINGET
Torvastad menighet vil sende to delega-
ter i aldersgruppen 16-25 år til ungdom-
stinget som arrangeres på Strandleiren
7-9.november.  Dette er en viktig del av
satsing på ungdom og ungt ansvar i
bispedømmet.  Cantus Diversi fra
Torvastad blir med som både husband
og sanggruppe. 

DIAKONIUTVALGET
Vi ønsker Bjørg Areklett og Liv Stava vel-
kommen i diakoniutvalget på Torvastad.
Takk til Herborg Tveit Lunde og Gunnar
Areklett som nå går ut.  Bjørg går inn
som sekretær, og Marit Areklett overtar
som leder.  

NYE KOR OG SANGGRUPPER
Det er ikke lenge siden gutta startet opp
med Mannakor og Cantus Diversi.  Nå
kommer også jentene!  Fra pålitelig hold
ryktes det om at utflyttede torvastadjen-
ter i østlandsområdet har startet opp
Kvinekoret (ingen skrivefeil) og ung-
dommer på Utsira som også har begynt
å synge sammen.  

NYTT FRA HONG KONG
Misjonær Per Gunvald Haaland skriver
til oss om et flott 25-årsjubileum i Hong
Kong med 600 til både middag og gud-
tjeneste med tema: "Å gå mot strøm-

men".  De forteller også om sine nye
medarbeidere fam.Lilleberg og Jorunn
Svela fra Vea og spør om vi kan være
med å be for arbeidet.  

BASAR
Torvastad Idrettslag har god, gammel-
dags BASAR på Grendahuset søndag 26.
oktober.
Det meldes om mange flotte gevinster
og koselig underholdning. Kafe med
hjemmebakt, i kjent stil. Alle er velkom-
ne! Vi gratulerer i samme slengen A-
laget med en flott sesong og 3.plass i
3.divisjon.

KIRKESKYSS
Torvastad menighet har i mange år hatt
faste kirkeskyssjåfører.  I høst er det fast
rute langs Storasundveien ca.kl.10.40.
Hvis det er behov, utvider vi gjerne ord-

ningen til flere steder på Torvastad.
Samtidig trenger vi nye sjåfører, så ta
gjerne kontakt med menighetskontoret.

BRUK GIROEN!!
Sammen med dette nummeret av
Kyrkjebladet sender vi en giro som vi
håper dere ikke kaster. Kyrkjebladet har
en sunn økonomi – selv om vi har hatt et
lite underskudd de to siste årene.
Hovedinntekten er den frivillige konti-
genten, og det er derfor spennende å se
responsen hver høst etter at giroene er
sendt ut. Men hvert år har pengene
strømmet inn og det tror og håper vi
denne gangen også. Viss noen ikke får
eller roter bort giroen, finner dere kon-
tonummeret vårt  på side 3. På forhånd
tusen takk for gaven!

HEST PÅ SØNDAGSSKOLEN
Søndagsskolen på Grendahuset er populær og klokka 11 hver søndag samles
barn i alle aldre pluss en del foreldre for å høre og synge om Jesus. Det er sjel-
den at dyr får være
med på søndagsskolen
– bortsett fra kosedyr
og en og annen kjæ-
len katt som lurer seg
med inn. Men en søn-
dag i september fikk
barna besøk av
islandshesten Glofax.
Han fikk riktignok ikke
komme inn på søn-
dagsskolen, men de
største barna som i
høst får høre en del
om ulike dyr i Bibelen, var ute og hilste på Glofax.
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SURF DEG TIL FEØY
Føyne, Føynå, Føyno er tre dialektord for
samme sted. Det er øya, eller gruppen av
øyer, som i sjøkartet heter Feøy vi gjerne
vil samle nettforbindelser til. feoy heter
det i nettadresser. Nettadresser og lenker
vi bringer på trykk er her understreket. De
kan forhåpentligvis kopieres direkte herfra
med tiden: http://www.karmoykirken.no/
menighetsblad.htm 

http://www.feoy.net/
En ypperlig start, som er bra oppdatert, og
sikkert inneholder det de fleste trenger.
Men vi supplerer med noen flere treff fra
søk etter Feøy.

http://www.dykk.no/hfs/kurs/AOWD-
EMNE/kurs_feoy_2001/juni.htm for dyk-
keinteresserte.

http://www.rovar.no/kommunikasjon/visit_
ruta.htm Ruteplan for RØVÆRFJORD fra
Haugesund og PINGVIN fra Kveitevikje.

http://home.no.net/geirola/baat/kart.html
fem sjøkartutsnitt i farvannet.

http://www.avaldsnes.gs.rl.no/paris.htm
Rolf Oftedal forteller om Paris, et stort
luftvernskip senket i krigen.

http://nord-rogaland. com/tsdk/ turer/
album.htm album: Dykketur. 

http://turist.karmoynett.no/norsk/ting_gjo-
re.php turistinfo.

http://www.nrs.as/medlemmer/index.asp?t
ype=20 Oversikt over alle matfiskleveran-
dører. 

http://www.radio102.no/radio102/web.nsf/
0/310E814A395B3543C1256D0800178C7E?
OpenDocument båtnytt.

http://www.ka-karmsund.no/ pub/112003/
111803batr.html båtmønstring, nyhet.
http://www.stavanger-web.com/torvastad/
En særoppgave. 

http://www.skole.karmoy.kommune.no/wf
eoy/ Skolens innholdsrike, illustrerte hjem-
meside.

http://www.karmoyped.no/whaland/Lokalh
istorie/butikker/butikker.htm
Gunnar Arekletts oversikt over nærbutik-
ker i Torvastad. 

http://www.pvv.ntnu.no/~svendsen/home.
html treff en utflytter, lenket til Feøy.

Surf deg noen turer på nettbølgen, og du
havner utpå øysamfunnet like vest av
Torvastad på et blunk.

Roald



I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
TORVASTAD:
07.09. Ariel Børseth

Ragnvald Andre Vikshåland
Selma Victoria Fyllingsnes

28.09. Jørgen Kaldheim Grønningen
Tormod Johan Helgeland Skjølingstad

05.10. Mathias Mehammer Kalleland (Avaldsnes)
12.10. Hege Thorsen Kvalevåg

Marthe Runge
Helene Hausken
Eva Kristine Vik 
Olav Yrke Bleie

UTSIRA:
14.09. Runar Botn

VIGDE:
TORVASTAD:
06.09. Anja Sørensen og

Rune Strand
Aina Merethe Vikshåland og
Rolf Jarle Steinstø

13.09. Siri Gjertrud Dovland og
Kristian Lorentz Gautesen

DØDE:
TORVASTAD:
27.08. Ågoth Kristine Skjølingstad f. 1916
05.09. Arvid Sverre Vikse f. 1919
12.09. Eli Malene Strand f. 1909
20.09. Johan Hansen f. 1917
25.09. Astrid Kalvik f. 1912

UTSIRA:
22.09. Lindy Lovise Hansen f. 1915

GAVER:
TORVASTAD:
24.08. Menighetsarbeidet 3.143,00
31.08. Det norske misjonsselskap 3.726,00
07.09. Torvastad KFUK/M 4.221,50
14.09. Orgelfestivalen 3.195,00
21.09. Karmsund Sunnh.

søndagsskulekrins 2.472,50
28.09. Menighetsarbeidet 5.919,00

Min salme
Etter at Jostein Hagen stod fram med sin
yndlingssalme i Kyrkjebladet i vår, ble det
oppstandelse i Oldboysgjengen i Torvastad
idrettslag. Kommentarene haglet i dusjen
på treninga lørdag ettermiddag: - Var
Jostein interessert i salmer??! 
Men salmer står flere enn Jostein sitt hjerte
nær, så da han utfordret Gunnar Velde,
kom hans favorittsalme med det samme.
Gunnar forteller at han er så tilårskommet at han gikk på sko-
len for Reksten. Reksten hadde en kraftig røst, og det runget i
klasserommet når han satte i med "Himmelske Fader" før før-
ste time. Denne salmen har alltid betydd noe spesielt for
Gunnar, og vekker minner fra skoledagene. Ja, det er rart så
fast de sitter, de salmene vi lærte på skolen. Og det er nesten
som om vi står oppstilt ved siden av pulten, rett og fint, når vi
hører denne:

Himmelske Fader, Herleg utan like! 
Til alle stader når ditt store rike,
Stjernor du styrer Og alt liv som yrer, 
Alt ned til mauren i mold.

Ramnungar ropar, og du gjev deim mette. 
Hungrande hopar Til ditt bord vert sette: 
Alt gjev du føda, Signar landsens 
grøda, Sender oss solskin og regn.

Mannsbarnet ville Du i nåde verna, 
Miskunn og milde Ter du oss så gjerna,
Fører som Fader Fram i lange rader 
Borni du vann ved din son.

Sonen du sende Som vår Frelsar trugen, 
Alle som vende Heilt til honom hugen
Deim han og frelsar Og som brøder helsar, 
Leier deim fram til ditt fang.

Fader, du sæle, Høgt i himmelstova! 
Med barnemæle Me ditt navn vil lova.
Takk, at du ville Med ein Faders milde 
Taka oss til dine born!

Elias Blix 1896
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Stolte 4-åringer med sin nye kirkebok som de fikk
utdelt i Torvastad kirke søndag 21. september



Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

Vedlikehold på kirkegårder  
Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

OASEN - KOPERVIK-

Bø Vest, postboks 130 - 4299
Avaldsnes

TORVASTAD
Åpningstider: Hverdag 08.00-21.00

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

POSTFILIAL

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim Trappeverksted
A.s.

Salhusvn. 333 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Sildakongen
Produksjon as

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

Mob 932 12 321

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Tlf 52 84 86 86 - fax 52 84 86 96

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

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

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

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

02.11. Allehelgensdag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til menig-
hetsarbeidet. – Kirkeskyss.
Kl. 19.30: Lina Sandell-
kveld. Korus, Scala, Sang-
Ria og solister deltar.

09.11. 22. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Offer til Haugaland krets
av KFUK/KFUM.

16.11. 23. s.e. pinse:
Kveldsgudstjeneste kl.
19.30. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Nattverd.
Offer til
Ungdomsmisjonen. –
Kirkeskyss.

23.11. Siste søndag i kir-
keåret: Høymesse kl.
11.00. Sokneprest Geir
Styve. Dåp. Offer til KIA
(Kristent innvandrerar-
beid). – Kirkeskyss.

30.11. 1. s. i advent:
Familiegudstjeneste kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Dåp.
Speiderne deltar. Offer til
Torvastad KFUK/KFUM. –
Kirkeskyss.

07.12. 2. s. i advent:
Lysmesse kl. 19.30.
Sokneprest Geir Styve.
Konfirmantene deltar.
Offer til ABR-Karmsund. –
Kirkeskyss.

14.12. 3. s. i advent:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd. Offer til
Norsk Muslimmisjon. –
Kirkeskyss.
Kl. 19.00: Julekonsert.

Søndagens
tekster

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

Allehelgensdag:
Åp 7, 9-17; Jes 49, 8-
10; Matt 5, 1-12

22. s.e. pinse:
Joh 12, 44-50; 2 Mos
3, 11-15; Apg 17,
22-32

23. s.e. pinse:
Matt 18, 21-35; 1
Mos 50, 15-21; Fil 1,
6-11

Siste søndag i 
kirkeåret: 
Matt 25, 31-46; Jes
65, 17-19; Åp 20, 
11-13

1. søndag i
advent: 
Luk 4, 16-22a; Sal
24; Åp 5, 1-5 (6-10)

2. søndag i
advent: 
Luk 12, 35-40; Joel
3, 3-5; Hebr. 10, 35-
39

3. søndag i
advent: 
2 Pet 1, 19-21; Jes
40, 1-8; Matt 11, 
11-19

23.11. kl. 18.00:
Misjonssambandet

30.11. kl. 18.00: 
Normisjon – felles på Håland

07.12. kl. 10.30:
Bedehusfrokost

HAUGE BEDEHUS
26.10. kveld: 
100-årsjubileumsfest for
bedehuset

16.11. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon – fel-
les med Nordbø

UNGDOMSHUSET
25.10. Klubb 2000
29.10: Klubb 78
30.10: Korus 

Forbundsringsamling
31.10. Good News
01.11. Kretskor
06.11. Speidere
07.11. Good News
08.11. Klubb 2000
12.11. Onsdagstreff
13.11. K – M – fest for barn
14.11. Good Night i 

Håvikhallen
15.11. Klubb 2000
19.11. Klubb 78
20.11. Speidere, Korus, 

torsdagsmøte
21.11. Good News
22.11. Klubb 2000
27.11. Korus
28.11. Good News
29.11. Klubb 2000
03.12. Klubb 78
04.12. Juleavslutning 

speidere
05.12. Good News
06.12. Klubb 2000
12.12. Good News
13.12. Klubb 2000

UTSIRA:
16.11. 23. s. e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Barnas Kirkebok til 4-åring-
en. Offer til Misjons-
prosjektet på Madagaskar.

HÅLAND BEDEHUS
26.10. kveld: 
100 – årsjubileumsfest for
Hauge bedehus

02.11. kveld: 
Normisjonen

09.11. kl. 11.00:
Misjonsselskapet

16.11. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon

23.11. kveld:
Misjonssambandet

30.11. kveld: 
Normisjon 

07.12. kl. 11.00:
Misjonsselskapet

14.12. Julekonsert 
i kirken

NORDBØ BEDEHUS
26.10. kl. 18.00: 
Bedehuset

02.11. kl. 19.30: 
Lina Sandell-kveld i kirken

05.11. kl. 18.00:
Barnelagsbasar

09.11. kl. 11.00:
Misjonsselskapet – felles på
Nordbø

16.11. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon, 
felles på Hauge

BEDE-
HUSENE
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Siste KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira

Presten var rundt og så til sine sognebarn. På sin ferd var
han også innom gamle Anne. Drøsen gikk om mangt

og mye, vær og vind, både lenge og vel.
Omsider syntes presten at det var tid for en opp-
byggelig stund, og dette sa han til Anne.
- Jeg tror vi tar en fin salme nå, jeg Anne, sa han.
- Å ja, svarte Anne, så kan jeg gå på kjøkkenet og

ordne med kaffien så lenge!

Vi takker Lars Voll for historien, og han på sin side
utfordrer Toralf Garvik til neste nummer av Kyrkjebladet. 

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Helga 10. – 12. oktober var ca 1200 speidere fra hele landet samlet i
Stavanger, og blant dem var det også 30 Torvastad-speidere. Lørdagen
markerte de at Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere slo seg
sammen til et felles forbund: Norges KFUK-KFUM-speidere, og blir dermed
en av Norges største barne- og ungdomsorganisasjoner med over 14000
medlemmer. – Velkommen etter, sier speiderlederne på Torvastad, for hos
oss har speiderne allerede hatt et tett samarbeid i flere år, så  den nye
sammenslåingen vil knapt merkes. 

Speiderne lå i telt på Mosvangen camping og som vanlig fikk de en passe dose med regn, gjørme og
litt sol, men uvanlig lite mygg.
Lørdagen satte speiderne sitt preg på
Stavanger sentrum med en rekke kre-
ative speideraktiviteter. På kvelden
var det festmiddag med pizza, brus
og is i Ynglingehallen etterfulgt av et
proft festleirbål og fakkeltog tilbake
til teltene. Søndagen deltok speider-
ne på gudstjenester ved ulike kirker i
Stavanger før de pakket sammen og
dro hjem for å vaske og tørke telt så
de er klar til neste tur. (Og kanskje de
tok seg en velfortjent dusj også)

PÅ FUSJONSFESTIVAL I STAVANGER

Pizza på gulvet til 1200 i
Ynglingehallen


