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Om Guds tapskonto

Bibelen taler ofte om tap: 

En sau gikk seg vill i fjellet! En kone mistet 

en sølvmynt! – En far mistet én av sine to 

sønner!

Tap er ikke ukjent for noen av oss. Verdier blir borte. 
Ting vi satte pris på, gikk i stykker. Ødelagt og mis-
tet!

Da vi som små barn ble båret til Jesus og døpt til Den 
treenige Guds navn, da ble vi lagt i Guds hender. Vi 
skulle tilhøre Ham, og være Hans eiendom alle våre 
dager, - og bli hos ham i all evighet! I utgangspunk-
tet er vi alle Guds barn: enten vi i dag kommer til 
ham som dåpsbarn, 4-åringer, konfirmanter, unge 
og gamle. For i dåpen ble vi merket med Jesu kors-
merke, til et vitnemål om at vi skal tilhøre ham i all 
evighet og tro på ham!

Men slik ble det dessverre ikke alltid: Sauen rotet seg 
bort fra hyrden, og gikk sin egen vei. Den fortapte 
sønnen sa nei til faren sin: han fikk farsarven og dro 
av sted, langt av sted til fremmed land!

- Kanskje der er noen iblant oss som kjenner seg selv 
igjen i Jesu beskrivelse om Den bortkomne sønnen?

Jo, Bibelen taler mye om tap. Men dette er ikke alt! 
For den forteller også mye om Gud som ikke kan 
glemme! Om en Gud som eier en ubegripelig kjærlig-
het nettopp til de bortkomne! Han leter etter de som 
er kommet bort! Og han gir seg tid til å vente!

For tapskontoen er ikke 
endelig og avsluttet. Ikke 
ennå! For ennå kaller Jesus. 
Ennå hører vi hans røst. Det 
betyr at det er nådetid i 
Jesu Kristi menighet. Alt 
dette åpner for store per-
spektiver!

Tor Jostein Viste

Kjære TorvasTad menigheT

Gratulerer med jubileet!
Jeg blir glad når jeg 
ser for meg Torvastad 
kirke. Første gang jeg 
var der tenkte jeg først; 
Merkelig beliggenhet. 
Hvorfor her, så avsides, 
og så helt i utkanten 
av bygda? Lite ante jeg 
om at det var et stridens 
tema da kirken ble bygd 
her i 1880, og også siden 
har vær debattert.
Men så oppdaget jeg 
skjønnheten i naturlandskapet. Vakkert ligger 
den til, vestvendt mot havet, med mye himmel 
omkring seg. 
Vakker er også selve kirken. Utvendig er den stil-
ren, blant de beste Lindstow-kirkene. Innvendig 
gir den føles av romlighet, stilsikkerhet og med 
konsentrasjon om det vesentlige. 

Det er altså ikke bare selve bygningen - 1�5 års 
jubilanten - som gjør meg glad. Kirken avspei-
ler den romslighet og konsentrasjon om det 
vesentlige som menigheten gjennomgående 
har vært preget av. Derfor blir jeg glad ved tan-
ken på alle dem som gjennom et trofast arbeid 
har fylt denne kirken med liv gjennom alle disse 
årene. Det som imponerer er at en i Torvastad 
har prøvd å forbinde det tradisjonsbundne med 
det nye. I perioder har Torvastad vært i fremste 
rekke i fornyelse av former for ungdomsarbeid 
og i måter å organisere seg på. I det nyskapende 
arbeid har en gitt rom for prøving og feiling, og 
en har villet gi hele mennesket rom. Da har selv-
sagt ikke bare brukt Torvastad kirke, men også 
andre hus, idrettsarenaer og den vakre naturen 
på Haugalandet. Men denne romslighet har 
vært kombinert med et tydelig evangelium og 
tro på at konsentrasjonen om Jesus gir mennes-
ker et godt og et rett liv. I Torvastad kirke er en 
blitt stemt til den stillhet og konsentrasjon som 
passer til det aller viktigste i livet.
Jeg blir glad når jeg tenker på menigheten i 
Torvastad.
De har en så flott kirke som menigheten fortje-
ner.
Derfor gratulerer med 1�5 års jubileet. Jeg gle-
der meg til fortsatt å følge kirkebygg og menig-
het i tiden fremover.

Biskop Ernst Baasland
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Torvastad menighet:
Kontor: Torvastad Kulturhus
Tlf. 52 81 20 30 - Fax 52 84 53 81
Kontortid:Tirsdag - fredag kl. 08.30 - 11.30.

Sokneprest: Geir Styve 
Privat - utenom kontortid  
tlf.52 83 80 33
Mobiltlf.: 91 84 19 49
E-post: geir.styve@karmoykirken.no   

Menighetsprest/adm.leder : 
Arnfred Lunde
Privat - utenom kontortid, 
tlf.52 83 11 40
Mobiltlf.: 92 82 68 80
E-post: arnfred.lunde@karmoykirken.no

Sekretær:Bjørg Areklett,
kontortid: Menighetskontoret  
Tirsdag -  fredag kl. 08.30 - 11.30
E-post: torvastad@karmoykirken.no
Privat tlf.: 52 83 94 11

Kirketjener: 
Sonny Torvestad, tlf. 52 83 95 69.

Kirkegårdsarbeider: 
John Terje Hagland 
Mob. tlf. 911 49 538

Formann i menighetsrådet: 
Leif Egil Holstad, tlf. 52 85 38 64

Kirkeverge i Karmøy: 
Marta L. Medhaug, Rådh., tlf. 52 85 71 27

Utsira menighet:
Sokneprest:Geir Styve, tlf. 52 83 80 33.

Kirketjener / organistLodvar Mathiassen

Formann i menighetsrådet: 
Arnstein Eek tlf. 52 74 92 74

Kirkeverge/kirketjener:  
Torill Nilsen

Fra og med 1 juli �004 ble det gjort 
gjeldende ny tjenesteordning for 
menighetsprester og proster Det er 
en revidert utgave av den tjeneste-
ordning som prestene fikk midt på 90 
tallet.
Det litt revolusjonerende med den nye 
ordning er at hele prostiet skal være 
presters tjenesteområde med særlig 
ansvar for ett eller flere sokn. Alle som 
tilsettes nå i menighetsprestestilling 
får automatisk hele prostiet som tje-
nestedistrikt. Men de som var ansatt 
før den nye tjenesteordning kom, kan 
ennå  velge om  de vil ha det slik.
Akkurat på dette punktet gjenstår 
noen forhandlinger. Alle vil jo også 
forstå at det blir vanskelige arbeids-
forhold dersom noen skal ha hele 
prostiet som tjenestedistrikt og andre 
ikke. Innen ikke altfor lang tid regnes 
det med at alle har prostiet som tje-
nestedistrikt.
Man ser da for seg at ca 75-80% av 
arbeidstiden skal være i egen menig-
het og resten til disposisjon for pro-
stiet. I praksis blir det  enda mer i eget 
sokn. Det vil ganske sikkert bli slik at 
man krysser grenser etter beskjed fra 
prosten stort sett bare med tanke på 
at prestene skal få ha sine fridager.

Nye prostier
Nær knyttet til dette er det også 
foretatt en gjennomgang av prosti-
inndelingen i Norge. Og for vår del 
har det medført at nå er det definitivt 
at Karmsund prosti deles i et Karmøy 
prosti og et Haugesund prosti. Karmøy 
prosti vil bestå av Karmøy kommune 
og Utsira så lenge Geir Styve er sokne-
prest Torvastad. Det nye Haugesund 
prosti utgjøres av Haugesund, Tysvær 
og Bokn kommuner samt Utsira den 
dag Styve slutter. Nye grenser gjøres 
gjeldende fra 1.1.06. Prostestilling for 
Karmøy er allerede utlyst med søk-
nadsfrist �8 okt. 05 og prostesetet 
er knyttet til Avaldsnes. Dette var 
naturlig med den historiske posisjon 
Avaldsnes har. Avstandene innen kom-
munen er ikke uoverkommelige
Begrunnelsen for hele dette oppleg-
get er at man trenger bedre ledelse av 
prestetjenesten. Men det er også inn-

lysende at det gjøres av økonomiske 
grunner, samme hva departementet 
sier.

Prestene har også nå framforhand-
let en beredskapsavtale med depar-
tementet. Det betyr at det hver dag 
fra kl 17 til 08 dagen derpå er en 
vakthavende prest til å gå med døds-
bud og andre uoppsettelige tjenester. 
Politi, sykehus og alders/sykehjem får  
for hvert semester oppsatt plan med 
hvem som har vakt. Vakten gjelder 
hele døgnet lørdag og søndag. Når nå 
denne beredskapsavtalen er på plass, 
er det enklere for oss også å gjennom-
føre det at prestene får sine regelmes-
sige fridager. Prestene er svært tilfreds 
med denne ordningen fordi det med-
fører at de også får noe kompensasjon 
- som alle andre i samfunnet får -  for 
å være på arbeid/ha beredskap �4 
timer i døgnet.

Både offentlig og privat sektor i sam-
funnet er gjenstand for kontinuerlig 
omorganisering. Vi må finne oss i 
det i kirken også. Men et punkt har 
det vært solid enighet om: nemlig at 
hver menighet skal ha sin prest og at 
menighetspresten fortsatt skal ha den 
store muligheten til å knytte de nød-
vendige kontakter i lokalsamfunnet. 
Dette skal aldri omorganiseres bort.

Gunnar Salomonsen

Endringer og reformer 
for presteskapet
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Menighetsrådsvalget 2005
Menighetsrådsvalget i Torvastad menighet finner sted på Bjørgene Grendahus 30.oktober, og i Torvastad kirke 6.novem-
ber, begge steder fra kl 12 til 14. Det går også an å forhåndsstemme på menighetskontoret fram til og med 4. november.

Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer til det nye rådet. Her kommer en presentasjon av kandidatene som 
stiller til valg. Vi spurte dem om hvilke områder de ønsker å prioritere innen menighetsarbeidet?

ole steffeN thorseN
Jobbe for ytterligere å forsterke 
samarbeidet mellom Tovastad 
meninghet og Torvastad K/M. 
Fremme forståelse for at K/M i 
stor grad representerer barne- 
og ungdomsarbeidet i Torvastad 
menighet (også en del av voksen-
arbeidet).
Jobbe for å få øket oppslutnin-
gen om de ordinære gudstjenes-

tene i kirken.
Jobbe for å få konfirmantene (og foreldrene) mer integrert 
i gudstjenester og menighetsliv, herunder K/M.
Få til en enda mer åpen og inkluderende kirke. Bl.a. ved 
å se på muligheten for å få etablert forum for tanker om 
tro og tvil knyttet opp til etiske og moralske dilemmaer i 
vår tid.

Kjell iNge luNde
Her er to spørsmål eg vil setja 
fokus på i det nye menighets-
rådet:
1. Korleis kan vi auka deltakelsen 
i gudstenesten?
I Torvastad har vi eit jevnt godt 
frammøte på gudstenestene, 
men det er mange i bygda som vi 
kunne ønskja å treffa oftare på 
ein vanleg søndagsgudsteneste.

�. Korleis kan vi auka kontakten med dei forskjellige 
misjonsorganisasjonane, og auka misjonsengasjementet i 
menigheta?

ArNe grøNås
Jeg er nokså ukjent med arbeid 
som ligger i dette å sitte i et 
menighetsråd, mens synes likevel 
både at det er fint å bli spurt om 
å stille til valg, samt litt  utfor-
drende å kanskje være med på 
dette.
Det er ikke så enkelt å nevne helt 
konkrete saker som jeg vil jobbe 
for, men saker som fremmer fol-

kekirken vil jeg satse på. Også det arbeidet som gjøres for 
bygda Torvastad vil jeg være med på. Det å være med å 
bidra til at alle, i alle aldre opplever at det er fint å leve og 
bo her på Torvastad.

 KjellAug AreKlett
1. Styrking og bevisstgjøring av 
gudstjenesten som møteplass for 
alle
aldersgrupper. Ønske: Fullsatt 
kirke hver søndag!
�. Styrke barne- og ungdomsar-
beidet, blant annet ved å følge 
opp den nye
trosopplæringsplanen.
�. La Bibelens ord om omsorg for 

og syn på det hele mennesket prege arbeidet i menighe-
ten.

olAug ViKiNgstAd
Tror jeg vil jobbe for en lavterskel 
åpen kirkedør / menighet.
Og så ligger mitt hjerte hos de 
som har det litt “verre” enn alle 
andre, dvs, utviklingshemmede på 
alle plan. Dessuten vil jeg høre og 
lære som ny innen ”jobb” i rådet, 
men først må jeg bli valgt. Da jeg 
fikk spørsmålet følte jeg at det var 
rett å si ja, ser på det som et spørs-

mål fra Gud til en tjeneste i hans store bilde.

hAldis gilje østeNseN
Interessert i å legge til rette for at 
de ulike aldersgruppene i menig-
heten går sammen om oppgaver 
og har felles arrangementer. På 
den måten kan en styrke felles-
skapet i menigheten, og kanskje 
få flere aktivt med i menighets-
arbeidet.

roy ViKre
Valgspråk: Kirken følger oss fra 
dåp til grav. Det må være menig-
hetsrådets store oppgave, å fylle 
dette tidsrommet, kort eller langt, 
med et innhold som alle kan føle 
tilhørighet til, og kanskje også 
trives i.
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KNut BeNdiK ChristiANseN
Jeg ønsker å jobbe med tilrette-
legging for barn og unge under 
gudstjenestene. Vi bør prøve å få 
flere ungdommer med på guds-
tjenester. Det kan virke vanskelig 
å få det til, og krever nok at vi 
tenker litt nytt.

iNgeBorg WeNNersBerg
Ønsker å legge vekt på samarbei-
det menigheten/KFUK/KFUM når 
det gjelder barne- og ungdoms-
arbeidet. Ellers lav terskel slik at 
både unge og eldre kan føle seg 
velkomne og hjemme i menig-
heten.

thorleif johNstAd  
Det er veldig vanskelig å komme 
med en slik programerklæring når 
en er så lite kjent med mangfol-
det i menigheten som jeg er. Men 
jeg prøver på følgende måte: 
Jeg stiller mitt kandi-
datur til rådighet for 
menigheten, og ønsker 
å være med å forme 
“nye” kontaktpunkter 
for alle torvastadbuer 

som ikke er aktive i menigheten, og stiller meg 
gjerne som talsmann for utradisjonelle tiltak som 
kan fenge ung og voksen.

gjertrud sKjøliNgstAd
Ønsker at gudstjenes-
ten, som er menighe-
tens hovedsamling og 
satsingsområde, må bli 
et enda bedre sted å 
være for både unge 
og eldre. Med mange 
ulike mennesker i ulik 
alder og med ulike for-
ventninger, trenger vi 

et mangfold i gudstje-
nesten, både i kirken og på grendahuset. Det må 
være et mål at vi alle, til tross for ulikt ståsted, 
kan glede oss over dette mangfoldet. Ønsker 
også økt misjonsengasjement i menigheten.

sigurd ANdreAs WidVey hAugeN
For meg er ungdomsarbeidet en 
naturlig prioritet. Å ha et aktivt 
ungdomsarbeid der målet er å 
gjøre ungdom til bevisste kristne 
og hjelpe dem inn i gode kristne 
fellesskap, er viktig for meg. En 
inkluderende og imøtekommen-
de menighet er også viktig, der 
bredden i aktiviteter og guds-

tjenester blir ivaretatt på en god 
måte. Menigheten skal være et sted der alle bør kunne 
finne et sted å “høre hjemme”.

lArs johANNes rAgNVAldjord
Har vel egentlig ikke så altfor 
mange tanker om menighets-
arbeidet her på Torvastad da 
jeg føler meg litt ny i denne 
sammenhengen. Står på listen 
som “backup” og håper å bli 
varamedlem da jeg for tiden 
har mer enn nok med Klubb 78 
her på Torvastad. Tror Klubb 78 

er en bra inngangsbillett for ungdommen til å senere 
begynne i Good News og i miljøet der. Trives som 
leder der og ønsker å fortsette det arbeidet.
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Maleriet var fra Utsira
Dette er historien om et gammelt maleri og dets opprin-
nelse.  Den starter på Blomqvists juleauksjon i Oslo i �00� 
der et hittil ukjent maleri av Haugesundssmaleren Fredrik 
Kolstø var et av utropene.  Mange forbinder Kolstø med 
hans vakre altertavle i Vår Frelsers kirke, men han er nok 
mer kjent for sine malerier med motiver fra vestlandskysten 
og fiskerlivet.  I denne kategorien kommer dette bildet.  Få 
norske malere har skildret den våte, kalde og stormfulle 
vestlandsvinteren med større innlevelse enn Kolstø, og han 
brukte ofte begrepene ”snefokk” eller ”sur vestlandsk 
vinterdag” når han skulle sette navn på sine bilder.  I 
Blomqvists katalog var dette bildet avfotografert.  Motivet 
var gamle naust i et snølandskap og det var opplyst at en 
gammel lapp var påklebet på baksiden.  Lappen hadde 
teksten: Eier: Fr. Kolstø Titel: ”Venter ved kysten.”  Ut over 
dette var det ingen som visste hvor Kolstø hadde hentet 
sitt motiv fra.  Både bildet og rammen var i en heller dårlig 
forfatning og trengte sårt til rensing og restaurering.  

Nettopp det var kanskje grunnen til at maleriet forble 
usolgt.  Den utflyttede sirabuen Einar Hansen i Kopervik 
fattet imidlertid interesse for maleriet og dets opprinnelse.  
Han syntes han dro kjensel på motivet.  Det var noe kjent 
med både strandlinjen og de gamle naustene.  Han visste 
at Kolstø hadde vært på Utsira.  Han sjekket med gamle 
kart, og fant ut at motivet ikke kunne være hentet fra 
andre steder enn Skjevik sørøst på Utsira.  Og Einar Hansen 
har førstehånds kjennskap til nettopp dette stedet.  Han 
kommer nemlig fra gården like ovenfor Skjevik, og hadde 

sprunget over sva-
bergene og badet 
her som liten.  

At bildet er fra 
Utsira er meget 
mulig.  Vi vet at 
Kolstø var flere 
ganger på Utsira i 
sin barndom.  Dette 
må ha vært omkring 
1870.  Kolstø skrev 
om Utsira i et selv-
biografisk notat 
fra ca.19�0: ”Utsire 
- det stod i min 
erindring som noe 
av det mest male-
riske jeg noen-
sinde hadde seet.  
Havnen fuld av sjøiter, slupper, jagter og galeaser, masser 
av fiskere med sydvest og oljeklær.”  Kolstø kom tilbake til 
øya i januar 1885 og laget flere bilder fra fiskermiljøet her.  
Som maleriet med tittelen ”Vinterdag på Utsira” og teg-
ningen ”I fjæren” der motivet sannsynligvis er hentet fra 
Kvalvikvågen.  Kolstø selv skrev: ”Jeg gik omkring os saa og 
nød det maleriske liv, mens graaveirslyset blødt falt paa – 
snart dette, snart hint motiv, jeg tegnede, aqvarelerte, figur 
og landskap.”  Geirmund Ihle skriver i sin bok om Kolstø at 
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Maleriet var fra Utsira
selv om vi ikke helt sikkert 
vet hvilke bilder han malte 
på Utsira, eller hvor lenge 
han oppholdt seg der, gjør 
noen betraktninger i hans 
etterlatte papirer det sann-
synlig at også bildet ”Paa 
utkig” kan ha hentet moti-
vet fra Utsira.  Bildet er 
malt i 1891 og viser fiskere 
med sydvester, kikkerter og 
pipe.  De står antakelig på 
Klovningneset og speider 
ut over havet etter silde-
stimene.  

Ihle er en av våre fremste 
kjennere av Fredrik Kolstø.  
På vår henvendelse mener 
han at også ”Venter ved 
kysten” etter all sannsyn-
lighet har sitt motiv fra 
Utsira.  I likhet med Olaf 
Krohn, Lennart Lundberg, 
Johan Bennetter, Olaf M. 
Holwech, Adolf Bertelsen, 
Margrethe Skåren Eldhuset 
og Bjarne Eldholm hentet 
Fredrik Kolstø inspirasjon 
til flere av sine bilder fra 
Utsira.  Og nå vet vi at også 
”Ved kysten” antakelig har 
sin opprinnelse på Utsira.  
Det hører med til histo-
rien at Einar Hansen kjøpte 
bildet og fikk det renset 
og restaurert.  Så nå hen-
ger maleriet i Kopervik og 
minner ham om hans barn-
doms øy der vest i havet.  

Geir

�005 er et jubileumsår for Kirkens SOS i Rogaland. Det er �5 år siden Kirkens SOS i 
Stavanger, som det den gang het, ble høytidelig åpnet den 15. oktober 1980 på bak-
grunn av et vedtak i Stavanger bispedømmeråd året før. I begynnelsen var det bare 
åpent om natten. Første natten kom det ingen telefoner. I �005 mottar Kirkens SOS i 
Rogaland i mellom 40 og 50 telefoner i døgnet. Natten er ofte mest hektisk. Mange 
har behov for å dele tanker og følelser med et medmenneske. Statistikken viser at tal-
let på innringere har steget jevnt siste årene. Totalt mottok Kirkens SOS i Rogaland 15 
�8� henvendelser i �004.

Kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola står sammen med Fylkeskommunen, 
menigheter, institusjoner og organisasjoner bak Kirkens SOS i Rogaland. Senteret er 
tilsluttet Kirkens SOS i Norge og betjener, sammen med 1� andre senter, et landsdek-
kende 815 nummer. Det er landets største krisetelefontjeneste. Kirkens SOS er kirkens 
egen krisetjeneste og er tilgjengelig hele døgnet for mennesker som er i fare for å ta 
sitt eget liv og for dem som opplever følelsesmessig og eksistensiell krise. Visjonen er 
å omsette Jesu nestekjærlighet gjennom å gi tid, ha tro på og fremme håp hos men-
nesker i krise.

Ved Rogalandssenteret er det tre ansatte som utfører �,� årsverk. Selv om Kirkens SOS 
nå får en del penger via statsbudsjettet er økonomien en stor utfordring. Offer og 
andre bidrag fra menigheter rundt om i bispedømmet er viktig for driften av Kirkens 
SOS i Rogaland.

Det er frivillige medarbeidere som betjener telefonen. Disse får opplæring gjennom 
innføringskurs og veiledning under veis i tjenesten.  I jubileumsåret er det vel 100 frivil-
lige medarbeidere ved Kirkens SOS i Rogaland som gir av sin tid og låner sitt øre til et 
annet menneskes livssmerte. Erfaringen våre frivillige medarbeidere tilegner seg kan 
være en ressurs i det daglige arbeidet i menigheter rundt om. 

�5 års jubileet ble markert helgen 8. - 9. oktober med seminar for frivillige medarbei-
dere med temaet: Hvordan fremme livsmot og håp? Videre ble det festmiddag, jubi-
leumskonsert og jubileumsgudstjeneste i Stavanger domkirke. Det vil også bli markert 
ved flere gudstjenester rundt om i Stavanger bispedømme.

Vi er der. Alltid.

815 33 300

www.kirkens-sos.no
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peNsjoNistAlphA
Pensjonistalpha har nå kommet i gang.  De første 
samlingene har funnet sted på Helselagshuset med 
ca.�5 deltakere fra både Skre, Haugesund, Avaldsnes 
og Torvastad.  Det meldes om god stemning og stor 
entusiasme.  ”Dette må vi få flere med på,” var tilba-
kemeldingen fra en av deltakerne.  Ta kontakt med 
menighetskontoret hvis du er interessert. 

teMAgudstjeNester
I høst og vår blir det temagudstjenester på formid-
dagsgudstjenestene på Grendahus. Tekstene er hen-
tet fra 1.Petersbrev og har overskriften: Å leve det 
kristne livet: 11.9 Et liv i håp, �0.10 Et liv i kjærlighet, 
4.1� Et liv i underordning, og til våren: Et liv med hen-
sikt, Et liv i tjeneste og Et liv i ydmykhet.  

AllehelgeNsdAg
Søndag 6.november 
er det allehelgensdag.  
Denne helgen ser vi at 
det er mange som tenner 
lys på gravene.  Så en tur 
på kirkegården når det 
kvelder på lørdagen er 
et vakkert syn.  I kirken 
markerer vi dagen med 
at navnene på de som 
døde sist år blir lest opp 
og det blir tent et lys 
for hver enkelt.  Det blir 
også tent et lys for de 
som ikke blir nevnt ved 

navn.  Pårørende til de som har gått bort sist år får 
en særlig invitasjon til kirken denne søndagen, men 
alle er velkomne til denne sørge- og minnegudstje-
nesten.  Det er godt å komme sammen i sorgen og 
savnet, men det er også godt å komme sammen om 
det håpet vi eier. 

uNgdoMstiNget
I år er ungdomstinget lagt til nordsiden av 
Boknafjorden.  Det finner sted på Stemnestaden i 
Tysvær 4. – 6.november.  Øystein Stange og Louise 
Gaard fra Good News og speiderne er delegater fra 
Torvastad og ungdomsarbeider Knut Arve Nordfonn 
er observatør.  

MeNighetsMøte 20.NoVeMBer 
Menighetsrådet har besluttet å bygge ut korpartiet i 
kirken og installere løfteplattform for rullestol. I for-
bindelse med dette har menighetsrådet også til vur-
dering å fjerne rekkverket på hver side av korpartiet. 
Menighetsrådet ønsker å fremlegge spørsmålet om å 
fjerne rekkeverket for menigheten på et menighets-
møte og det innkalles derfor til menighetsmøte den 
�0.11.05 etter gudstjenesten. Skissen kan forøvrig ses 
på menighetskontoret. 

torVAstAd KirKeKor
Lyst til å synge i kor? Vår nye organist har startet kir-
kekor, som øver i kirken hver mandag kl. �0.00. De er 
nå 8-10 stk, men vil gjerne være flere. Møt opp eller 
ta kontakt med organist Sergey Shein.

Smånytt. . . . . . . .

KoNfirMANttur til olAliA
10. – 11.september var Torvastad- 
konfirmantene på Olalia.  Både KRIK-
konfirmantene og de vanlige konfir-
mantene var med, og det ble en 
flott tur med mange uteaktiviteter 
i nydelig høstvær.  Men hvem eier 
fjellskoene som ble til overs?   
Foto: Susanne Øvrevik Bø  
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I glede
og sorg

DØPTE:
TORVASTAD:
1�.06.  Caroline Kloster Pettersen
 Isabel Fonnes Kristensen
 Benjamin Allendes
 Johannes Kvåle
19.06. Vilde Helland Larsen
�6.06. Daniel Naustvåg
 Hedda Wegner Bjørntvedt
�4.07.  Kasandra Strand
14.08. Ørjan Eidesen Karoliussen (Avaldsnes)
�1.08. Endre Thorsen
 Ella Hausken
 Henrik Midtgård
�8.08.  Nadja Iren Miljeteig Ånensen
 Elias Haastø Toth (Avaldsnes)
�4.08.  Vebjørn Styve
�5.09.  Fredrik Hetleflåt
0�.10.  Alexander Smith Widvey
 Regine Vikingstad
 Caroline Cecilie Vedø
09.10.  Tilde Sørhus Håstø
16.10.  Holger Kvinnesland
 Sondre Hagenberg
 Shannon Mari Batchar Munthe

UTSIRA:
�1.07. Theo Toft

VIGDE:
TORVASTAD:
11.06.  Janne Sigrun Lund
 og Torbjørn Grønningen
�5.06.  Anne Synnøve Dybvik  
 og Nils Kristian Visnes Jensen
 Angelina Marlen Bermudez
 og Anfinn Nilsen
 Trine Thorsen  
 og Jan-Erik Hilt
0�.07.  Rebecca Espelid 
 og Steinar Christiansen (Avaldsnes)
�0.07.  Norunn Mari Mølstre Vikshåland
 og Andreas Lokna 
�7.08.  Aud Margareth Sjursen 
 og Øystein Vestre
17.09.  Tove Kvaløy og 
 John Arild Hetleflåt

DØDE:
TORVASTAD:
�6.05.  Johan Holvik f. 19�0
15.06.  Reidar Hilmar Osnes f. 1945
�1.06.  Louise Sørvaag Jacobsen f. 1917
�7.07.  Svanhild Margot Hausken f. 19�5
�9.07.  Magne Gunleiv Skogen f. 1945
08.08.  Gyda Hausken f. 1914
0�.08.  Therese Regine Berthelsen f. 19�7
10.09.  Tor Severeide f. 19�1
1�.09.  Hedvig Karoline Østenstad f. 1916

UTSIRA:
06.08.  Olav Malvin Bådsvik f. 1946

Vi er iKKe sofAspeidere
Speiderne på Torvastad følger i år et opplegg som heter 
”Gå Norge på langs”. Ved å utføre ulike oppgaver samler 
de kilometer for å nå målet. En torsdag i september slo 
speiderne to fluer i en smekk ved å gjennomføre både ”Ha 
det gøy på tur”- og ”PR”-etappene. De bar to sofaer fra 
golfbanen på Hauskje til Håland skole – noe som var både 
gøy og som ble lagt merke til av mange forbipasserende. 
Da de var framme og hadde bæret langt, hadde de sofa-
ene klare til å ta en fortjent hvil på. Og ved at de herved 
blir omtalt i Kyrkjebladet har de bestått ”PR”-etappen med 
glans. Samtidig ønsker de å understreke at de slett ikke dri-
ver med sofaspeiding til vanlig.

GAVER:
TORVASTAD:
04.09. Kirkens SOS Rogaland � 810,50
11.09. Karms.Sunnh.søndagsskolekrins � 4�6,50
18.09. Kirkens Bymisjon � �64,00
�5.09. Menighetsarbeidet � 88�,00
 Norges KFUK/M (Grendahuset) � 809,00
0�.10 Menighetsarbeidet 4 9�9,50
09.10. Normisjon � �6�,00

UTSIRA:
�5.09.  Menighetsarbeidet 969,00

ViNNere AV tegNeKoNKurrANseN
Vi fikk inn mange flotte tegninger med ulike motiv 
fra Torvastad kirke. På forsiden ser vi vinnertegningene. 
Kristoffer Ness som går i �. klasse på Hauge har tegnet en 
flott kirke og vant dermed den yngste klassen. Tegningen 
av barnedåpen ble vinner av den eldste klassen, og den er 
tegnet av Marita Sandhåland som går i 7. klasse, også hun  
på Hauge skole. 

Den tredje tegningen på forsiden av et nygiftet par er teg-
net av Andrea Tjøsvold som går i 7B på Håland skole. 

TUSEN TAKK til alle ivrige tegnere!
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Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN 

- SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim 
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund 

Eriksen & Holstad DA

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL

Normisjon

til tjeneste i mer enn 30 år i  karmøy

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: telefon 52 81 62 22
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Velkommen 
til samlinger om Guds ord!

Glimt fra jubileumssøndagen 23. oktober med inngangsprosesjon og jubileumskake som blir sprettet av ordfø-
reren, mens lokale prester og prost venter på tur.
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B-blad

Ei blondina kom i banken å spurte om et lån på 5000 kr. Hu seie hu 
ska sydpå i Europa på forretningsreise i � veker. Hu må ha lånet.... 

Bankmannen seie han trenge ein form for sikkerhet for lånet.
Blondinå gir han nøkkelen te ein splitter nye Mercedes som 
står utenfor banken. Dette fungere fint å banken akseptere 
bilen som sikkerhet. Bankmannen å dei andre i banken får 
seg ein god latter på bekostning av blondinen, som bruker 
ein Benz te 1,8 mill. som sikkerhet for et lån på
5000  kr. Bankmannen kjøre bilen i bankens garasje og par-
kere den der.

� veker ittepå komme blondinen for å betala tebars lånet og �1 kr. i renter. 
Bankmannen seie dei va glad hu valgte deiras bank te lånet, men me e alle ein 

smule forvirra....Me sjekka deg og oppdaga at du e multimillionær. Det så forvirre 
oss e at du “måtte” låna 5000 kr. Korfor...?

 Blondinå svare (ekje domme hu vet du) Kor ellers i Oslo kan eg parkere bilen min i � veker 
for �1 kroner ??

Elisabeth sender latterstafetten videre og utfordrer Tove Kvaløy til neste Kyrkjeblad.

Siste                                           KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira

Svein Tindberg trollbandt en fullsatt Torvastad kirke med forestil-
lingen ”Som skrevet står” søndag �.oktober. Med tekster fra Markus evange-
liet og Apostlenes gjerninger fikk han fram både smil, gapskratt og noen tårer 
hos tilhørerne. Tindberg fortalte om hvordan han jobbet med tekstene og om 
den overraskende og overveldende positive responsen disse Bibeltekstene fikk 
da han framførte dem på teateret.  Men fremfor alt gav han oss et sterkt møte 
med Jesus og disiplene hans, og også inspirasjon til å gå hjem og ta fram sin 
egen Bibel og lese mer.

Søndag
18.september var 
det gammeldags gudstjeneste 
i Torvastad kirke. Mange hadde 
funnet fram gamle klær med 
sjal og hatter. Noen var så hel-
dige at de fikk kjøre den siste 

biten til kir-
ken i veteran-
bil. Både Leif 
Terje Iversen 
og Gunnar 
Bang var ute 
med de flotte 
bilene sine. Sokneprest Geir var iført den gamle svarte kirke-
kjolen og han leste for anledningen en preken som var holdt 
i Torvastad kirke for over 100 år siden. (Og den var faktisk 
like aktuell i dag!)
Etter gudstjenesten var det god gammeldags kirkekaffe.

Elisabeth Syvertsen


