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Onsdag 20. til søndag 24. oktober var det bispevisitas i Torvastad og Utsira. 

Biskop Ernst Baasland med følge har hatt travle og  innholdsrike dager hvor de har truffet svært mange, 

både store og små. Vårt inntrykk er at visitasen har vært til glede og inspirasjon for mange, og det virket som 

om biskopen selv også var inspirert etter noen dager sammen med torvastad - og utsirabuer.

Visitasen ble avsluttet med en flott gudstjeneste i Torvastad kirke hvor både speidere, sangere, 

blåsere med flere deltok. På bildet ser vi biskopen sammen med søndagsskolebarn og ledere etter at 

de har dekket alteret i starten av gudstjenesten.
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Gud, du ba om mine hender
for å kunne bruke dem i din tjeneste.
 Jeg ga dem til deg et øyeblikk
 for så å trekke dem tilbake.
Arbeidet ble for hardt.

Du ba om min munn
for at jeg skulle tale mot urettferdighet.
 Jeg hvisket for ikke å bli anklaget for min tale.

Du ba om mine øyne
for at jeg skulle se fattigdommens smerte.
 Jeg lukket dem for jeg ønsket ikke å se smerten.

Du ba om mitt liv 
for å arbeide gjennom meg.
 Jeg ga deg en liten brøkdel
 for ikke å bli for involvert.

Gud, tilgi meg mine beregninger med å tjene deg
bare når det passer meg selv,
bare de steder det er trygt å gjøre det,
og bare sammen med dem det er lett å gjøre det sammen med.

Gud, tilgi meg, forny meg,
send meg ut som et brukbart instrument,
så jeg kan ta på alvor meningen med ditt kors.

Takk, Herre, for at du kom til vår jord.
Takk for at du kaller oss også i dag.

John Kristian Hausken

Gi fra deg styringen

Det fine med å gå til gudstjeneste, er at 
den som oftest gir oss noe å tenke over. 
Gudstjenestens variasjon med salmer, bøn-
ner og preken gir oss søndag etter søndag 
noe vi kan glede oss over, noe å undre seg 
på eller kanskje noe alvorlig som utfordrer 
oss.

En søndag i sommer var jeg på gud-
stjeneste sammen med venner i Tananger. 
Der var det en  bønn fra Sør-Afrika som 
traff meg så sterkt at jeg måtte be om å 
få den skriftlig etterpå. Bønnen utfordrer 
meg og mitt kristenliv kraftig, og har gitt 
meg mye å tenke på.

Vi er mange på Torvastad som tror på 
Jesus, og vil at Han skal være med oss alle 
dager inntil verdens ende. Men jeg tror 
også mange av oss er redd for å bli for 
involvert, så vi våger ikke å legge hele 
livet vårt i Jesu hender. Vi vil ha Jesus med 
på ferden, men vil helst ha styringen selv. 
Selv om vi vet at Han har skapt oss og bare 
vil oss det beste, tror vi likevel det er for 
risikabelt å overlate styringen til Jesus.

Jesus utfordrer oss til å handle.  Vi er så 
flinke til å diskutere, synse og mene noe 
om menigheten, om ungdomsarbeidet og 
om alt og alle. Men Jesus vil ikke at vi skal 
være tilskuere eller kommentatorer, han vil 
bruke oss som sine medarbeidere. Han vil 
bruke våre hender og føtter, våre munner, 
øyne, ører, ja hele våre liv til å gjøre det 
gode for de vi møter på vår vei.

Jeg tror vi trenger tilgivelse og vi trenger 
fornyelse! Så la oss gjøre ordene fra Sør-
Afrika til våre egne:
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Gi fra deg styringen Våger vi å være tydelige?
Fra min oppvekst er det noen få 
personer jeg husker spesielt godt. 
Min gamle lærer på 70 år, en vok-
sen ungdomsleder i klubben og en 
eldre medelev fra folkehøyskoleti-
den  Ikke for at de var spesielt kule 
eller snakket et spesielt ”ungdoms-
språk”. Nei, - men de var tydelige. 
De viste meg holdninger jeg fikk 
lyst til å ha selv, overfor andre men-
nesker, og i forhold til min tro.

Mange unge er i dag på leting 
etter identitet. Mange har også 
gitt uttrykk for at de savner gode 
og tydelige forbilder. Vi voksne er 
modeller for ungdommene, og de 
eldre ungdommene er modeller 
for de yngre. Hva er det vi lærer 
fra oss? Er målet et liv i konstant 
aktivitet? Et hektisk jag etter gode 
og spennende opplevelser, ved å 
surfe fra den ene aktiviteten til den 
andre? Eller lærer vi fra oss noe om 
utholdenhet, trofasthet, solidar-
itet? Tid til nærhet og relasjoner?

Kanskje vi bør våge å være enda 
tydeligere på det som er viktig for 
oss? Tydelig betyr ikke nødvendigvis 
negativ eller livsfornektende. Tvert 
imot. En som er tydelig er lojal mot 
sine verdier, og forutsigbar i sine 
avgjørelser. Kanskje er dette blitt 
litt umoderne i vår tid? Vi vil ha 
alle muligheter åpne, alltid ha en 
”retrettmulighet” – derfor er det 
enklere å være vag og utydelig, 

alltid ta forbehold, ikke involvere 
seg osv.

I Bibelen finner vi gode eksempler 
på tydelige mennesker: Ruth som 
fulgte sin svigermor i tykt og tynt: 
”Der du går, vil jeg gå!” Eller Daniel 
som trofast ba sin aftenbønn, selv 
om han risikerte å bli kastet i løve-
hulen. Tydelige mennesker som har 
blitt forbilde for mange.

”Hvordan jeg lever, angår bare 
meg!” – Dette er en illusjon. Enten 
vi vil eller ei, enten vi er klar over 
det eller ikke, - noen ser opp til 
deg. Noen bruker deg som en rol-
lemodell, - et forbilde. Spørsmålet 
er egentlig: Hvilket forbilde er jeg? 
Hva er det jeg formidler? 
La oss oppmuntre hverandre til å 
våge å være tydelige, for vår egen 
del, og for ungdommenes del!

Arnfred Lunde

TAKK FOR RESPONS!
Vi har i det siste fått tilsendt både korte artikler, bilder og tips fra våre lesere, 
og det setter vi stor pris på. Noe er allerede kommet med i Kyrkjebladet, mens 
noe ligger på vent. I anledning jubileet for Torvastad kirke  i 2005 gir vi en 
spesiell utfordring om å sende oss gode bilder fra kirken vår. Både gamle og 
nye, både fra innsiden og utsiden og til ulike årstider. Kanskje det kan munne 
ut i en utstilling. Vi ønsker også å bruke noen av bildene i Kyrkjebladet neste 
år. Og uten at det er diskutert med lokale finansministre, lover vi en eller annen 
form for premiering. Bilder og annet stoff kan sendes/leveres menighetskon-
toret eller mailes til jkhauske@online.no

John Kristian
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Etter fire hektiske dager har biskop Ernst Baasland og stiftskapellan og rådgiver Asbjørn Salthe nå 

gjennomført visitas i Torvastad prestegjeld.  Prost Gunnar Salomonsen ble dessverre syk og var der-

for forhindret fra å delta, men fungerende prost Jostein Vestbø var med på deler av det oppsatte 

program.   

Visitasen er over

HUMMER I STORM 
Trass i at det var meldt liten storm, så 
greide begge seg godt på Sirahavet.  
Og selv om sjøgangen gjorde at  stift-
skapellanen fant vesken i andre enden 
av båten, så hadde de god appetitt 
når de ankom Utsira.  De fikk også 
beholde middagen de nettopp hadde 
inntatt  på vei innover igjen.  På grunn 
av været tok ikke Arthur Klovning 
med seg biskopen og konfirmantene 
utenfor moloen, men det ble allikevel 
en fin hummer på 27 cm.  Selv om det 
ikke manglet på antydninger om at 
hummeren var plantet i teinen før den 
ble trukket, så har vi fått bekreftet fra 
flere hold at det verken var hyssing 
eller strikk rundt klørne.    
HØYT TEMPO
Selv om programmet var tettpakket, 
hendte det ved noen få anledninger at det ble 15 eller 
20 minutter til overs.  De ble benyttet til å se havstuene 
på Utsira, til husbesøk og besøk på grendahuset.  Det 
var samtidig med at fritidsklubben Valhall var samlet, 
og biskopen fikk sett konturene av lokalene i flimrende 
discolys.  Sjetteklassingene som tydeligvis kjente igjen 

biskopen fra 
g å r s d a g e n s 
s k o l e b e s ø k 
hadde mye å 
snakke med 
biskopen om.  
På fotballtre-
ningen følte 
soknepresten 
seg trygg da 
han hadde 
plassert seg 
på tribunen 
med noen 
aviser, men 

da ble han kalt ut på banen av biskopen.  Og da 
må vel selv en passelig fotballinteressert sokneprest 
fortrenge tanker om akillessener m.m.  Gøy var det 
i alle fall!  For en sokneprest var det interessant å 
følge biskopen.  Mellom slagene var det telefonkon-
takt både med bispekontor og andre.  Og det var nå 
avisene trengte biskopens mening om altertavlen i 
Kopervik.   Kveldene ble brukt til skriving av et 13 
siders visitasforedrag og lørdagen var satt av til pros-
tisamling i Aksdal. 
 
UTFORDRINGER
Etter visitasen på Rennesøy nylig, sang de salmen ”Dine 
løfter er mange” skrevet av tidligere Stavangerbiskop 
Sigurd Lunde.  Det var da kirkevergen lurte på om 
nåværende biskop hadde vurdert en ny salme med 
tittelen: ”Dine utfordringer er mange.”  I visitas-
foredraget manglet det heller ikke på utfordringer 
til Torvastad og Utsira.  En omskrevet kortversjon 
lyder: Det bør gjøres noe med stillingsstrukturen på 
Torvastad slik at sektorene undervisning, diakoni og 

Inngangsprosesjon sammen med speiderne.

Biskopen holdt en engasjert og god preken om Jesus som ble sint 
fordi noen nektet barna å komme til ham.
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administrasjon kan dekkes bedre.  Begge menighet-
srådene utfordres til å rekruttere, lære og følge 
opp frivillige medarbeidere.  Han stoppet også opp 
ved kirkene og kirkegårdene.  For Torvastad ble 
rullestolrampe og utvidelse av bårehuset nevnt.  For 
Utsira var det gjerde rundt gravplassen og utvidelse 
av kirkegården som var aktuelt.  Han utfordret oss 
til å arbeide med lokale strategiplaner og Torvastad 
ble særlig utfordret når det gjaldt ungdomsdiakoni.  
Til sist ble begge menighetene oppfordret til å 
arbeide med gudstjenesteforordningen der det var 
ønskelig med flere gudstjenester både på Utsira og 
på grendahuset.   

TAKK TIL ALLE
Biskopen ønsker å takke alle som på ulike måter 
har lagt til rette for visitasen.  Også ansatte og 
menighetsrådene vil med dette rette en stor takk 
til alle som har gjort en innsats.  Til kakebakere, 
kjøttkakestekere, flaggheisere, og de mange mange 
andre.  Så får vi begynne på arbeidet med å se 
hvordan vi kan møte det vi som menigheter har blitt 
utfordret på.  
       

Geir

Familiegudstjeneste i Utsira kirke torsdag kveld.

Mange var med på visitasmiddagen på Ungdomshuset, 
og kjøttkaker + sviskedessert så ut til å falle i smak 
hos både biskop og bygdafolk.

Formann i menighetsrådet, Leif Egil Holstad, takket 
biskop Ernst Baasland og stiftskapellan Asbjørn Salthe 
for besøket.
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Håland bedehus 
100 år
Søndag 26.september var det stor 100-års jubile-

umsfest på Håland bedehus. Et fullsatt bedehus 

med ordfører Kjell Arvid Svendsen og prost Gunnar 

Salamonsen i spissen fikk noen trivelige timer sam-

men med variert program og deilig mat. 

Margit Knutsen og Gustav Håstø gav oss først noen glimt 
fra bedehusets historie. Margit fortalte om den store 
vekkelsen i 1932 og sa blant annet at bedehuset hadde 
vært hennes andre hjem og at hun hadde utrolig mange 
gode minner helt siden hun begynte å gå på søndagssko-
len.
Gustav fortalte at han gikk de tre første skoleårene fra 
1924 på bedehuset, mens de bygget Håland skole. Han 
fortalte også om guttelaget som ble startet av Jonas 
Skådel i 1938, og som han selv overtok noen år senere, og han fortalte om søndagsskolen som han 
og Bjarte Hausken drev i 50 år. Mange av Kyrkjebladets lesere har nok mange gode minner knyttet til 
både søndagsskolen og guttelaget.
Prosten holdt en utfordrende tale med utgangspunkt i at Norge har verdensrekord i antall bedehus, 
men stadig flere av dem står tomme. Også i vårt distrikt sliter bedehusene med rekrutteringen. Som 
en trøst fortalte han at folk i Misjonsselskapet allerede i 1862 klagde over at «det er jo bare gamle folk 

her, det vil snart dø ut!». Han hilste forsamlin-
gen med bibelordet  om at Gud vil gi oss fram-
tid og håp, og han snakket om hva han trodde 
skulle til for at aktiviteten på bedehusene ikke 
skulle dø ut:

1) La bedehuset være et bedehus, 
 et bønnehus. 
 Om det er få som samles, så er vi del av et  
 verdensomspennende bønnefellesskap.
2) Vi må være mer opptatt av Gud enn av 
 vår egen religiøsitet.
3) Vi må være villige til å tenke nytt: 
 Hvordan fortelle evangeliet til nye 
 generasjonen?

Senere på kvelden vanket det hilsener og 
gaver fra ordføreren, nabobedehusene, 
menigheten, ulike misjonsorganisasjoner med 
flere. Musikkoret avsluttet kvelden med fin 
sang.

John Kristian

Bedehusene gir folk noe å leve for, og noe å dø for, 
sa ordfører Kjell Arvid Svendsen i sin hilsen til jubilanten.
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S P E N N E N D E  L O K A L  B O K H Ø S T
Det er gitt ut mange bøker av lokale forfattere i det siste. De fleste av dem er debutanter og spen-
nvidden er stor! Vi gratulerer med utgivelsene og oppfordrer folk til å lese. Og selv om det er lenge 
til jul, kan vi jo gi ideen om at her kan det være julegaver til både den ene og andre.

BARNEBOK FRA UTSIRA
Visste du at Utsira er yndlingsøya til sjøtrollene?  
Dette ifølge tidligere kirkeverge på Utsira, Lars-
Johannes Liknes, som nylig kom ut med barneboka 
”Trollstien”. Boka har som undertittel: ”Et eventyr 
fra Utsira” og er illustrert av sirabuen Marit Eide 
Klovning.  ”En fin bok”, sier de som har sett den.  Den 
er på 30 sider, koster kr.149,- og selges hos de fleste 
lokale bokhandlere.  

KJÆRE GABRIEL
Forlagsmannen og torvastadbuen Halfdan W. Freihow 
er i disse dager ute med boka «Kjære Gabriel». Boka 
er formet som et langt brev fra en far til sin tiårige 
sønn. Med stor innsikt skildrer forfatteren farens 
sorg over sønnens annerledeshet, men det er også en 
bok om farens store kjærlighet til sin sønn. Boka har 
fått stor oppmerksomhet i flere av landets aviser, og 
anmeldelsene har vært gode.

«SLIK BLIR KIRKEN TIL»
Teologen Eirin Hoel Hauge fra Torvastad har også en 
hånd med i et bokprosjekt. Hun er bidragsyter i Nils 
Aksel Røsær og Hans Kvalbeins (red.) bok: «Slik blir 
kirken til: Kirke i forandring i Det Nye Testamentet». 
Boken er gitt ut i forbindelse med presteforeningens 
kursvirksomhet og har foruten Hauge, Røsæg og 
Kvalbein også artikler av Karl William Weyde og Olav 
Skjevesland.

Geir

FUGLER PÅ UTSIRA 
Boka ”Fugler og fuglafolk på Utsira” er klar. Vi fikk 
være med når medforfatter Geir Mobakken med 
skjelvende fingre forsiktig åpnet det første eksem-
plaret fra forlaget. Manus er korrekturlest til han kan 
det utenat. Fuglefolk er nøyaktige må vite. Her skal 
artsnavn, dato og observatør være på bokstaven rett 
både på norsk og latin. ”Og der er Stein Folkedal, der 
er hubroen til Bjørg og der smiler Viggo Ree…”. Han 
har sett det før, men det er rart med det når boka lig-
ger der i farger og stive permer…
Bjørn Olav Tveit som også i sin tid startet Utsira 
Fuglestasjon har vært hovedarkitekt. Med god hjelp 
av nevnte Mobakken og Ove Bryne har han samlet 
alle notater og logger som er gjort opp gjennom 
årene til en fullverdig artsgjennomgang av Utsiras 
313 såkalt spontane fuglearter. Mye godt arbeid 
som helt sikkert vil bli satt pris på i fuglemiljøer lan-
det rundt, så vel som av lokalbefolkningen. Her er 
beskrivelser av øya, kart, fuglehistorien fra 30-tallet 
til dags dato, anekdoter, artsgjennomganger og tips 
til de som besøker fuglelokaliteten Utsira for første 
gang. En rask gjennomlesning tyder på at boka også 
kan være interessant for flere enn innvidde fuglefolk. 
”Aldri har en norsk fuglelokalitet blitt grundigere 
presentert enn dette”, heter det i reklamen. Og det 
stemmer nok. Vi kommer ikke unna at dette først og 
fremst er en ”fuglebibel”! 
Vi må også føye til at boka rent grafisk sett holder 
høyt nivå. Tveit som til daglig har sitt virke i et av 
Oslos større forlagshus viser seg nok en gang dyktig 
på grafikk. Han kan nå helt fortjent puste ut etter et 
12 år langt prosjekt. 
Utsira Fuglestasjon står bak utgivelsen, og overskud-
det av salget skal gå til ornitologisk arbeid og instal-
lasjoner på Utsira. Overfører du Kr 399,- til stasjonens 
konto 3240 54 89642 kan boka bli din i løpet av kort 
tid! Svært mange sirabuer har allerede sikret seg et 
eksemplar. 

Til slutt en utfordring til presten, Geir Mobakken 
og andre beleste: Hvor mange fuglearter er nevnt i 
bibelen?

Rune Solevåg
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BIBELEN SOM TEGNESERIE
”Bibelen som tegneserie” er kommet i nytt opplag 
på Lunde Forlag. Kunstneren Jeff Anderson og for-
fatteren Mike Maddox har brukt over fem år på å 
utforme Bibelen i tegninger. Boken presenterer i teg-
neserieformat Bibelens store temaer om begynnelse 
og kosmiske krefter, offer og tap, og den tidløse 
kampen mellom godt og ondt.

TAKK FRA BRASIL
De fra menigheten som var 
i Brasil i påsken fikk med 
seg et flott bilde som takk 
for all hjelp og støtte fra 
Torvastad. Bilde er laget av 

sommerfuglvinger, og det vil 
bli hengt opp et sted slik at 

mange vil få glede av det.

STUDIETUR TIL MADAGASKAR
Karmøy folkehøgskole med Helge Gaard og John 
Kristian Hausken i spissen inviterer til studietur til 
Madagaskar fra 22.juni til 6.juli 2005. Det blir en 
spennende tur hvor en både besøker kirker, skoler og 
misjonsstasjoner og får se noen av resultatene etter 
norsk misjon i over 130 år. Det blir også god tid til å 
oppleve afrikansk kultur og natur med både tropisk 
regnskog, eksotiske strender, ville dyr, pluss det mod-
erne Madagaskar med storbyliv og shopping med 
mye mer. Ta kontakt med en av reiselederne for mer 
informasjon.

“THE PASSION OF THE CHRIST” - TIL UTLÅN
Menighetskontoret har et bibliotek som låner ut for-
skjellig kristen litteratur for barn og voksne. Vi har 
også forskjellig studiemateriell til forbundsringer og 
bibelgrupper. Nå vil vi bestille inn også kristne filmer 
på DVD, - bl.a. ”The passion of Christ” som kan lånes 
ut til enkeltpersoner eller forbundsringer/ bibel-
grupper. Vi har også et studieheftet som kan brukes 
sammen med filmen. Henvend dere til kontoret for 
hjelp.

BJØRG AREKLETT, HEDRET ETER 35 ÅRS TJENESTE
Fredag 15.oktober ble Bjørg Areklett behørig hedret 
på en stor medarbeiderfest for alle ansatte i felles-
rådene i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Bjørg 
begynte som kontorhjelp for presten Areklett i 1969, 
og har siden den tid arbeidet på menighetskontoret 
på Torvastad i 35 år. Arbeidsoppgavene har stadig 

økt, og i tillegg til kontorarbeid, kjører hun også på 
besøk til 1,2 og 3 års dåpsbarn med en liten hilsen fra 
menigheten, samt med invitasjon til 4-åringene foran 
utdelingen av Barnas kirkebok. Kirkeverge Martha 
Lunde Medhaug holdt en flott tale til Bjørg, og over-
rakte en gavesjekk samt 20 røde roser som en takk 
for 35 års trofast tjeneste i Torvastad menighet. Vi 
slutter oss til takken.

Smånytt. . . . . . . . . . . . .

Velkommen til 50 års dag 
på Feøy skole!

FREDAG 29. OKTOBER PÅ FEØY BEDEHUS. 
Vi har åpent fra kl. 16 til 20.
Båt fra Kveitevikjå  kl.16, retur kl. 20.
Båt fra Haugesund kl 14.15 og kl 18.35, 
retur kl 19.

PROGRAM:
Science Cirkus stjerneplanatariet. 
Over 3000 stjerner og mulighet for å prøve 
mange spennende eksperimenter. 
Elevlaget film om gamle dager. Åpning av ny 
nettside. Fellessang.
Salg av suppe, rundstykker, kaker, kaffe og brus.

Alle hjertelig velkommen!
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:

TORVASTAD:

26.09. Madeleine Karin Dahl

10.10. Daniel Holgersen

 Tor Hetland

 Jonas Osnes

 Elise Solli Langøen (Skåre kirke)

VIGDE:

TORVASTAD:

02.10. John Bendik Torvestad

 og Siri Nerheim

09.10: Geir Munthe og

 Randi Jøsang

DØDE:

TORVASTAD:

26.08. Magnhild Judith Adeleide Espeset f. 1915

30.08. Aadne Viken f. 1932

08.09. Borghild Hovland f. 1915  

09.09. Gunvor Lillian Lindgren f. 1938

UTSIRA:

01.09. Agnes Sofie Klovning f. 1912

GAVER:

TORVASTAD:

29.08. Misjonsselskapet 3.377,50

05.09. Torvastad KFUK/KFUM 5.204,00

12.09. Fellesaksjonen DAFUR 3.988,00

19.09. Karms.Sunnh. søndagssk.krins 2.354,50

26.09. Norges KFUK/KFUM 6.125,00

03.10. Menighetsarbeidet 5.804,00

10.10. Menighetsarbeidet 4.145,00

17.10. Kirkens Bymisjon, Rog. avd. Hgsd. 

UTSIRA:

12.09. Sjømannsmisjonen 515,00

19.09. Konf.arbeidet i menigheten 730,00

Tysk ettåring i 
Ungdomslaget
I år har vi vært så heldige her på Torvastad at vi har 
fått en ettåring som skal hjelpe til i K/M-arbeidet. 
Ettåringen heter Isabelle Hamman, er 20 år, og kom-
mer fra Stockstadt am Rhein i Tyskland. 

Isabelle liker seg veldig godt på 
Torvastad. ”Menneskene her, både 
unge og voksne, er veldig vennlige, 
hjelpsomme og gavmilde” sier hun. 
Hun synes også det er fint å bo så 
nær havet, for hjemme i Tyskland tar 
det flere timer med bil og komme til 
sjøen. 
I år skal Isabelle være med i KFUK/
KFUMs barne- og ungdomsarbeid. 
Hun er med i Good News, bl.a. syn-
ger hun i koret og er med i orkes-
teret, hun er også med på å arrang-
ere Klubb 2000 og Klubb 78. Isabelle liker veldig godt 
barn, og hjelper til på Lekefrokost og engasjerer seg i 
Shalom. I løpet av uka blir det også en del styremøter, og 
i tillegg går hun på norskkurs fire dager i uka. Hun setter 
også stor pris på sitt ukentlige middagsbesøk hos Marte 
Haugland som er hennes kontaktperson.
Tidligere har Isabelle vært med på å organisere gud-
stjenester for barn, og spilt fløyte i et kor for voksne 
hjemme i menigheten i Stockstadt. Hun var også med i 
en klubb for ungdom som har hatt møter en gang i uka 
der de gjør forskjellige aktiviteter som å se filmer eller 
gå til svømmehallen.
På spørsmål om hvorfor hun vil bruke et år av sitt liv til å 
jobbe med barn og unge i Norge, svarer hun at hun har 
lyst til å gjøre noe for andre og samtidig oppleve en ny 
kultur og et nytt land.

Marie Hausken

Velkomsfest for Isabelle, nr tre fra venstre, med krabbe som 
hun smakte for første gang.
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Viljarshaugen 7 — 5500 Haugesund
Tlf. 52 73 19 07 — Fax. 52 73 19 08 — Mob. 915 89 001

Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN 

- SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim 
Trappeverksted A.S.

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

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K

Karmøy  
BEGRAVELSESBYRÅ
Normisjon

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I  KARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22
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GUDSTJENESTER:
TORVASTAD:

31.10. Bots- og bededag: 
Temagudstjeneste 
kl. 11.00. Vikarprest. 
Skriftemål. – Kirkeskyss.

07.11. Allehelgensdag: 
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Dåp. Nattverd.
Offer til menighetsarbei-
det. – Kirkeskyss.

14.11.  22. s.e. pinse: 
Familiegudstjeneste på 
Grendahuset kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred      
Lunde. Tema: 
”Menigheten – Et sted 
med et annerledes 
vennskap!” Sang av Good
News. Offer til KRIK 
(Kristen Idrettskontakt)
Kl. 19.00: Konsert v/
Musikkoret og SangRia 
i anl. 25-årsjubileet for 
Musikkoret.

18.11. Torsdag kl. 19.30: 
Konsert ”Tro, håp og 
kjærlighet” ved MIRO-
ensemblet, Julia            
Harbrecht og Jostein 
Myklebust

21.11. Siste søndag i 
kirkeåret: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd.     Offer til 
Misjonssambandet. 
– Kirkeskyss.

28.11. 1. s. i advent: 
Familiegudstjeneste kl. 
11.00. Sokneprest Geir 
Styve. Dåp. Speiderne 
deltar. Offer til Torvastad 
KFUK/KFUM. - Kirkeskyss

Søndagens 
tekster

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

Allehelgensdag: 
Matt 5, 13-16; Jes 60, 
18-22; Hebr 12, 1-3

24. s.e. pinse: 
Mark 12, 41-44; Jer 
29, 4-7; Rom 13, 7-8

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

1. s.i advent: 
Matt 21, 1-9; Jes 62, 
10-12; Rom 13,11-14

2. s. i advent: 
Åp 1, 4-8; Mal 3, 17-
4a; Luk 21, 25-33

3. s. i advent: 
Matt 11, 2-10; Jes 35, 
3-10; 1 Kor 4, 1-5

05.12. 2. s. i advent: 
Temagudstjeneste kl. 
11.00. Menighetsprest 
Arnfred Lunde. Nattverd.
Offer til Normisjon, 
Rogaland. – Kirkeskyss.
12.12. 3. s. i advent:  
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Dåp. Offer til 
Tibetmisjonen – 
Kirkeskyss.

UTSIRA:
14.11. 22. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd. Offer til Redd 
Barna. 

12.12. 3. s. i advent: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Offer til Misjonsselskapet.

HÅLAND BEDEHUS
07.11. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon. 
Felles på Nordbø
14.11. kl. 11.00: 
Avsl. offeruke for 
Misjonssambandet. Felles 
på Hauge

21.11. kveld: 
Misjonsselskapet. Felles på 
Håland
28.11. kveld: 
Frelsesarmeen. Felles på 
Nordbø
12.12. kveld: 
Misjonssambandet. Felles 
på Håland

NORDBØ BEDEHUS
31.10. kl. 18.00: 
Bedehuset
03.11. kl. 18.00: 
Barnelagsbasar
07.11. kl. 18.00: 
Indre Sjømannsmisjon. 
Felles på Nordbø
14.11. kl. 11.00: 
Avsl. offeruke for 
Misjonssambandet. Felles 
på Hauge
21.11. kl. 18.00: 
Misjonsselskapet. Felles på 
Håland
28.11. kl. 18.00: 
Frelsesarmeen. Felles på 
Nordbø
05.12. kl. 10.30: 
Bedehusfrokost
12.12. kveld: 
Misjonssambandet. Felles 
på Håland

HAUGE BEDEHUS
Se kunngjøringene for de 
to andre bedehusene
NB! Når det gjelder 
klokkeslett se annonse i 
avisen.

BEDE-
HUSENE
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Dette var en sommerdag under krigen. Hos en dame som 
hadde en papegøye sto vinduet åpent, og papegøyen 

hennes skrek: “Drep Hitler! Drep Hitler!” 
På veien utenfor marsjerte det noen tyskere som 
hørte dette. De forlangte at damen skulle ta med 
fuglen og stille for retten. Hun ble fortvilet og gikk 
til presten og klagde sin nød. Presten sa at de skulle 

bytte papegøyer: “Ta min du!” 
Damen møtte i retten, og tyskerne ble nødt til å forsøke å få fuglen til å 

komme med beviset. “Drep Hitler!” ropte de flere ganger. Men papegøyen 
ble sittende taus. Så ropte de enda mer. 

 Til slutt kom det fra papegøyen: “Herre, hør vår bønn.” 
 

Helga Hausken utfordrer sin gode nabo, Hilmar Eide, til å komme med en historie til neste 
nummer av Kyrkjebladet.

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Avtale nr.
126000/26

Vi bor i ei bygd med et stort og variert fritidstilbud, og 
nå legges det til rette for at dette skal bli enda bedre: 
Idrettslaget har i rekordfart utvidet grusbanen på Håland 
og lagt kunstgrasdekke på den. Og på Hauskje er den nye 
18 hulls golfbanen så godt som ferdig bygget.

Kunstgrasbanen blir en av de største i distriktet med et 
dekke som skal være svært bra. Målet var at den skulle 
stå ferdig til bruk 1.november, men allerede fra tidlig i 
oktober har det vært full aktivitet på banen. Fordelene 
ved kunstgras er mange – det vil gi økt aktivitet ved at 
den forlenger sesongen og alltid er klar til bruk.
Anlegget koster ca 5 millioner, hvorav ca halvparten blir dekket av tippemidler. 
Resten håper idrettslaget å få inn fra kommunen, næringsliv og bygdafolk. Det 
må også nevnes at det er gjort en betydelig dugnadsinnsats under byggingen.

Stor dugnadsinnsats har det også vært på golfbanen, spesielt med utvidelse av 
klubbhuset og med steinplukking. 9 av de 18 hullene på banen er tatt i bruk 
allerede, mens de siste 9 skal stå klare til våren. Aktiviteten er stadig økende 
med både knøttetreninger, juniortreninger, damegruppe, seniorgruppe og elit-
egruppe. Turgåere og andre nysgjerrige må gjerne ta seg en tur for å se hvordan 
det er blitt, men med mange ferske golfspillere som slår baller i alle tenkelige 
retninger, bør en ha øynene med seg, og kanskje unngå ettermiddager da det 
er flest folk som spiller.
Utbyggingen koster ca 8 millioner, og her er det  ingen statlige eller kommunale 
tilskudd å hente.

John Kristian

KUNSTGRASBANE OG 18 HULL

Mange gleder seg til å få trene på den nye banen.

Deler av golfbanen 
med Dalsvågen 
i bakgrunnen.


