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Kyrkjebladet
for Torvastad og Utsira

Utsira er blitt en del av
Rossabø Prestegjeld
På Utsira var helgen 16.-17.september noe spesiell, den offisielle overgangen
fra Torvastad prestegjeld til Rossabø ble markert med fest på bedehuset på
lørdagen og gudstjeneste søndagen.
Bjørgunn Ravndal, leder i menighetsrådet, ledet festen. Det var mange
som hadde tatt turen denne fine septemberkvelden. Sirabuen ville takke sin
avtroppende sokneprest Geir Styve, og samtidig ønske den nye soknepresten,
Kristian Støle, velkommen. Det passet jo egentlig ganske godt at den nye soknepresten er Torvastadbu, så blir det kanskje en litt myk overgang.
Lodvar Mathiassen fikk ordet først, og han fortalte med stor innlevelse om
tiden Utsira og Torvastad hadde vært ”ett”. Han gav oss historie fra både
fortid og nåtid og syntes det var beklagelig at Utsira ikke lenger skulle tilhøre
Torvastad prestegjeld.
I sin avskjedstale gav Geir Styve uttrykk for at han hadde likt seg godt på
Utsira og at han hadde mange fine opplevelser herfra.
Kjellaug Areklett holdt en fin hilsningstale og fra Torvastad menighet fikk vi
alle nummer av Kyrkjebladet innbundet
Kirkevergen og varaordføreren overrakte Geir gave fra menighetsrådet og
Utsira kommune, som takk for de årene han hadde vært i tjeneste her ute. Det
var et maleri av Utsira fyr malt av Marit Eide Klovning. Han fikk og blomster fra
skolen og sykehjemmet.
Ingen fest uten mat så det ble servert deilige smørbrød og kaker.
Kvelden bød videre på sang og musikk fra to kjekke karer som kaller seg
”Steffen og Handelsguten.”
Menighetsrådet hadde invitert alle konfirmantene som Geir hadde konfirmert.
Kjellaug Klovning hadde en spørrerunde blant dem om ting de husket fra konfirmanttiden og de fortalte om konfirmantturene de hadde vært på og mange
andre ting.
Så var det tid for å ønske den nye soknepresten, Kristian Støle, velkommen.
Han så fram til å begynne som ny prest her ute, men hadde forståelse for at
menigheten ikke helt kunne akseptere denne overgangen.
På gudstjenesten fikk menigheten høre sin nye sokneprest med litt assistanse
fra den avtroppende, så det ble en fin overgang. Tre nye konfirmanter ble presentert, og de går inn i klokkertjenesten som konfirmantene før dem.
Torill
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Vi er skapt og elsket av Gud!
Handelsstanden er klar med julemarsipanen og alt det andre de skal
selge til jul. Da kan det jo passe med
noen tanker som har en liten smak
av jul i seg.
I salmenes bok, salme 8, stilles
spørsmålet:
Når jeg ser din himmel, et verk av
dine fingrer,
månen og stjernene som du har satt
der,
hva er da et menneske, siden du
kommer det i hu,
et menneskebarn, siden du tar deg
av det?
Et bibelvers som skal få oss til å tenke
omkring det helt grunnleggende om
å være menneske. Spørsmålene
omkring vår identitet som mennesker, den sammenheng vi lever i og
hva vi lever av er viktige for oss.
Ikke minst i en tid der forandringene
er store, der naturen utfordres av
vår levemåte, blir tanken om samhørigheten mellom alt som er skapt
viktig.

Vi har ulike statistikker som fungerer
som barometre på hvordan livet oppleves, en god del av de varsler om
mennesker i nød og mennesker som
ikke finner seg til rette. Har noe av
dette sammenheng med at en ikke
ser og opplever den identiteten som
den kristne tro formidler ?
At vi er skapt av Gud og elsket av
Gud er utgangspunktet for vår kristne tro. Den livsforståelse rommer
muligheten til å se og oppleve sitt liv
med en samhørighet mellom skaper
og skapning.
Det er denne samhørighet julens
budskap understreker:

Kristian Støle

Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham, uten ham er
ikke noe blitt til.
Det som ble til i ham, var liv, og livet
var menneskenes lys.”( Joh.1)
Smak på tankene i de to bibelversene fram mot jul og kjenn om de
fører inn mot en erfaring av den sammenheng livet er skapt i.

ALLEHELGENSDAG
Søndag 5.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 minnegudstjenesten. Det er godt å komme sammen i sorgen og savnet,
men det er også godt å komme sammen om det håpet vi eier.
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Fra en
amatørkirkegjenger
Kan man være amatørkirkegjenger?
Kanskje ikke, men for meg blir det en
følelse som av og til slår meg når jeg
går til en gudstjeneste. Jeg sitter der
og prøver å være deltagende, men
sliter rett og slett med være med.
Hvorfor det, kan man jo spørre seg.
Lurer en på når en skal reise seg og
når en skal sitte i ro, eller er salmene
som synges, fordi en enten aldri har
hørt dem før eller i hvert fall sjelden,
vanskelige å synge med. Eller, ser en
ingen mening med det å gå i kirka og
delta i en gudstjeneste. Eller er en
bare ”amatør” og tror at ”ekspertene”
ser ned på en.
Det er nok vanskelig å sette eksakte
ord på dette, men det jeg faktisk føler
etter å ha deltatt i en gudstjeneste er
ro. For det er noe med stemningen som
faktisk skapes under en gudstjeneste.
Nå er det vel slik at god stemning
kan det jo bli i alle slags lag, men her
er det heller snakk om en stemning
som en kommer i inni seg selv. Min
opplevelse går på de inntrykk som jeg
sitter igjen med. Det kan godt være at
jeg ikke husker noe av hva prekenen
handlet om, men heller at det var
noen små unger som sprang fram og
tilbake i midtgangen. Eller mennesker
i finstas fordi de følger noen sine barn
til dåp. Eller noen ganger sitter og
bare hører lydene fra alle rundt seg og

selv
sitter og
studerer
hvordan
Torvastad
kirke
er bygd
(amatørsnekkeren i
meg).
Uansett, det er en god opplevelse
dette å sitte, eller å stå, (sliter litt her)
og å få synge med på disse salmene,
enten de er vanskelige å synge med
eller ei, og selvfølgelig få være med å
fremføre de bønner og ord som ligger
til grunn for alle kristne. Og for all del,
det er selvfølgelig mange salmer som
også er enkle.
Jeg er nok ikke en hyppig gjest i kirka,
men barnetroa mi sitter der, om enn
litt bak i bakhodet, og den sier meg
at å ha tro på noe er veldig viktig for å
klare å leve i dagens samfunn. For min
del er det etter hvert blitt viktig å være
en del av menigheten på Torvastad
og å kunne bruke Guds hus til det å
finne ro.
Arne Grønås

Takk til Solveig og Tor Haugan!
Solveig og Tor Haugan har i ca. 25 år
levert Kyrkjebladet i postkasser
fra Viken til Storesund. De er noen av
de mange frivillige som trofast
er med på denne tjenesten for
Torvastad menighet.
Solveig forteller at barnebarna også
har bidratt med denne oppgaven
etter hvert som de har vokst til, og
etterhvert også vokst fra
oppgaven.
Torvastad menighet takker for innsatsen i alle disse årene.
Elise
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Torvastads tidshjul
Torvastads opprinnelige grenser favnet mye. Delinger og nye konstellasjoner de siste 170 årene er foreløpig supplert med
endringene for Sirabuen. Fjorten årstall kan være gode å henge litt av kunnskapen rundt, kirkelige hendelser over sirkelsentrum og kommunale under.

FORKLARENDE TEKST TIL
ÅRSTALLENE

1881 Skaare ble egen kommune,
inkl. Røvær.

1854 Haugesund ble egen
kommune, fortsatt i Skaare sogn

1901 Vår Frelsers kirke, bykirken,
endelig ferdig

1858 Skaare kirke (nybygg)

1910 Haugesund innlemmer større
del av Skaare, 1. byutvidelse.

1879 Haugesund prestegjeld,
bestående av to sogn, Haugesund
og Skaare, utskilt fra Torvastad
prestegjeld.
1880 Torvestad kirke (nybygg)



1924 Utsire ble egen kommune,
vest av Bjørkevær, Føynå og Urter.
1958 Skåre opphører, 2.
byutvidelse. Haugesund grenser nå
til Sveio, Tysvær, Avaldsnes
og Torvastad kommuner.

1965 Vibrandsøy ble byøy, da
Torvastad kommune opphørte og
Karmøy kommune oppsto.
1978 Norheim menighet i Torvastad
sogn og -prestegjeld fikk kirke.
1983 Norheim prestegjeld og sogn
(inkl. Tuastad sogn i Avaldsnes)
2006 Utsira menighet til Haugesund
prosti, Rossabø menighet Torvastad
med i nye Karmøy prosti.
Roald Østensjø
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JUNIOR
VM I
KARATE
En prest som drev med boksing ble
i et intervju spurt om han hadde en
teologisk begrunnelse for sin hobby.
Svaret kom uten nøling: ”Det er saligere å gi enn å få.” (Ap.20,35) Kanskje
den også gjelder karate?
Torvastadjentene Lisell Iversen som
går i sjette klasse på Håland skole
og konfirmantene Hannah Storesund
Kroken og Aniko Marie Woll deltar i skrivende stund på Verdensmesterskapet
i karate for juniorer i Hannover,
Tyskland 16-25.oktober. Fra distriktet
deltar vel 15 utøvere, og det er Alf
Ronny Fagerland fra Skudenes som
leder gruppen.
Vi traff Hannah og Aniko en kveldsstund før de reiste ned, og vi skjønner at de satser på karate. Helgen
før hadde de nemlig deltatt på et
mesterskap i Bergen, og denne dagen
hadde de fått med seg ikke mindre
enn tre treningsøkter. Helgen som
kom skulle de også være med på en

treningsøkt i Stavanger.
Men det ble tid til en liten prat, og en
prestemann med ytterst liten erfaring innen kampsport lærte mye nytt
om karate. Han fikk både fortalt og
demonstrert hva det dreier seg om.
Det begynte for noen år siden. Noen
lapper som ble delt ut på skolen så
spennende ut, og dermed var det
gjort. Nå trener de minst åtte timer
i uka både i forbindelse med skolen
og på treningene i Haugesund. Og
treningen har gitt resultater. Nå har
både Hannah og Aniko orange belte
og Lisell har grønt. Fargen på beltet
forteller hvilken grad du har. Presten
fikk ikke med seg alle nyansene, men
hovedfargene er hvitt, gult, orange,
grønt, tre grader med blått, tre grader
med brunt og hele femten grader med
sort.
I karate som egentlig betyr ingenting i
hendene konkurreres det i to øvelser:
Kata og kumite. Jentene fra Torvastad
konkurrerer i kata som er en oppvisningsøvelse der det legges vekt på

kraft, kontroll og kroppsbeherskelse.
Kumite får en ikke konkurrere i før en
har brunt belte. Øvelsen utkjempes
to og to, og da er det også påkrevet
med hansker og tannbeskyttelse. Det
er nok her bibelordet kommer til sin
anvendelse, tenker presten.
At de var spente før de dro forstår
vi godt. Det er klart det er stort å få
være med på et internasjonalt arrangement med utøvere fra hele verden.
Og neste store arrangement blir vel
enda større. For til sommeren skal de
kanskje på Atlantacup i Florida, USA.
Geir

I det vi leser korrektur får vi
melding om at Aniko kom på
fjerdeplass og Hannah på åttende.
Vi gratulerer!

Vi spurte et par sirabuer om hva de syntes om overgangen
fra Torvastad til Rossabø:
Rektor Jarle Nilsen:
Jeg har alltid følt at samarbeidet med Torvastad var
godt og det var mye historie som knyttet
Utsira til Torvastad. For samarbeidet med
skolen blir det ingen endring etter dette
skifte. Men med overgangen til Rossabø kan
tilgjengeligheten for de unge i den videregå-
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ende skolen som bor på hybel i Haugesund, bli
lettere.
Alf Hansen: Har egentlig ikke gjort meg så
mange tanker om det, men det er litt vemodig å forlate
det som alltid har vært
Torill



Konfirmantjubileum
Torvastad menighet har i mange år invitert til konfirmantjubileum, og på gudstjenesten søndag 24.september deltok
gullkonfirmantene sammen med de som skal konfirmeres til
neste år. Med 300 til gudstjeneste er det ikke mange ledige
plasser. Etter gudstjenesten hadde diakoniutvalget stelt til
nydelig middag, dessert, kaffe og kaker på Kulturhuset.

ikkje gått i dag. Det var vel så lite spenstig som det kunne
bli. Presten sat framme i koret og foreleste. Vi sat i kyrkjebenkene og høyrde på. Eg veit forresten ikkje kor mykje vi
høyrde på. Hugen kunne vel leika nokså vide og tankane
vera mange andre stader enn i Luthers vesle og Landstads
reviderte.

Her kom blant annet Harald Grønstøl med en hilsen, og vi
gjengir her noe av det han mintes fra var konfirmant for 50
år siden.

Eg veit at eg jobba hardt med leksene, for dette skulle eg
kunna. For oppgjerdsdagen nærma seg: Sjølvaste konfirmasjonsdagen med overhøyring på kyrkjegolvet, og namnet på
dei som skulle høyrast vart nemnt.

Hugsar eg noko frå konfirmasjonstida? Det kan ikkje vera
mykje, tenkte eg då et begynte å tenkja. Men då eg hadde
tenkt ei tid, var det ikkje så radt lite likevel. Eg hugsar vel
eigentleg meir frå den tida enn det som ligg 5-10 år tilbake
i tid.

Det var Karl Leander Vaula som var lesarpresten vår. Vi var
siste kullet hans i Torvastad. Kor stor pedagog han var, vil eg
ikkje seia noko om. Eg trur kanskje ikkje det var så mykje vi
forstod av salmeversa og forklaringane. Eg for min del trur
likevel ikkje det var bortkasta lærdom, for det
vart grundig innlært og mykje av det sit framleis skrive ein eller annan plass i hjernebarken.
Tekstar som eg har kunna trekka fram ved merkedagar i livet. Eit stykke på veg har dei vel også
vore med og merka opp livsvegen for meg.
Omtrent på den tida prøvde eg å ta farvel med
kristendommen. Det eg hadde lært i heimen, på
skulen og i kyrkja skulle nå vera fortid, men det
skulle visa seg at det eg hadde fått med meg var
for sterkt til at eg greidde å lausriva meg.

Eg kan ikkje hugsa at der var noko bråk i lesartimane. Opplegget kunne vel tyda på det når vi ser
det i lys av dagens forhold. Det hadde ikkje gått
å gi dagens ungdom eit så stilleståande opplegg,
men eg trur at vi som vaks opp i femtiåra, hadde
såpass stor respekt for både prest og kyrkje at vi
Konfirmantjubilantene 2006 samlet i Torvastad kirke. Fra venstre: heldt fred jamvel om vi kjeda oss. Eg trur faktisk
1.rekke: Sokneprest Geir Styve, Liv Nordbø, Solveig Stakkestad vi var flinkare til å kjeda oss enn dei som veks
f.Bendiksen, Magnhild Johanne Fosen f.Lillesund, Harriet Arline Mannes opp i dag.
f.Haaland og Anne Sofie Lunde f.Nilsen. 2.rekke: Olav Hartvigsen, Bent
Jakob Bentsen, Oddvar Hausken, Jan Einar Huseby og Odd Thuen. Søndagen etter konfirmasjonen vart vi invitert til
3.rekke: Tor Magne Larsen, Harald Grønstøl, Anders Østenstad, Knut konfirmantaltergang. Ein del av oss møtte opp.
Hartvigsen, Kjell Harald Vedø, Alf Knutsen, Kåre Johan Vikingstad Det kan godt henda at presten hadde forklart kva
(skjult), Kristian Torvestad og Terje Gudmund Garvik. Foto: Margrethe det handla om, men eg trur ikkje alle visste kva
Lunde
dei gav seg ut på. I etterkant vart det litt vitsing
om å få vin i kyrkja. Ein del av dei gjekk antakeleg
til nattverd for første og siste gong i livet.
Det vart sagt at vi gjekk og leste den gongen. Lesinga gjekk
føre seg ein føremiddag i veka om våren og sommaren det Kåre og eg kjøpte hatt til konfirmasjonen. Vi hadde både
året vi gjekk ut av folkeskulen som det heitte då. Dertil høyrt og sett at konfirmantar før oss hadde det. Men vi var
var det møteplikt ved gudstenestene med ei lita samling nok komne til eit tidsskifte. Året før oss hadde mange hatt. I
etterpå der det vart kryssa av for frammøtet og nokon vart vårt kull var det kanskje berre Kåre og eg. Året etter trur eg
høyrt i leksa. For lekser var der i massevis. Haugavis med hattane var heilt borte. Vi brukte hattane våre i gravferda til
salmevers og forklaringar til Luthers vesle katekisme.
ei søster til bestefar vår same hausten. Sidan vart han stilt
og roleg lagt på hylla. Min kom fram igjen mange år seinare
Det var så absolutt eit opplegg for si tid, for det hadde då dotter mi skulle på bad taste fest.
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ARBEIT MACHT FREI Kamera og skrivesaker ble flittig brukt av f.v. Espen, Aleksander, Ørjan, Margareth, Kristine, Siv Iren,
Miriam, og (delvis skjult) Håvard og Silje på vei ut av KZ Auschwitz I (Stammlager) en varm og fin oktoberdag.

Dyktigere enn Gud
og verre enn djevelen?
Biskop Berggrav og prester nektet nazistenes ordrer.
Rektorer, lærere og studenter nektet. Andre også.
54 Nord-Karmøy-ungdommer brukte sin høstferie i livets og
dødens skole sammen med 15 foresatte, på fredsreise mer
enn 60 år etter. De så og hørte, luktet og følte på kroppen
de frykteligste eksempler på hva som kan utvikle seg også i
en kristen, opplyst kultur, når bare mange nok utfører ordre.
Kunnskapen som ligger i denne lange rekken skrekkeksempler kan hverken tilbakevises eller motbevises.
Auschwitz og Birkenau i Polen, Sachsenhausen og
Ravensbrück i Tyskland, er fire av over 800 konsentrasjonsleierer nazistene brukte i en 12 års vanvittig prosess.
Mange dyptgripende bråstopp ble det underveis. Vi ble
ført tilbake i tiden og gitt inntrykk på inntrykk, næring til
dannelse og ettertanke. ”Vi lagde noe av ingenting” var
nazistenes egne, selvfornøyde ord om perfeksjoneringen av
sin dødsindustri.. Det var jødene som var ingenting – men
de ble råstoff til salgsvarer. Det slår meg at nazistene må ha
regnet seg for å være minst like dyktige som Gud. Men mer
djevelsk verk enn deres er vanskelig å finne.
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Øyvind Hetleflåt tenker nå etterpå: “Jødene ble tvunget til å
bygge og arbeide for nazistene i konsentrasjonsleirene, og
på en måte gravde de sin egen grav”
Susanne Bendiksen og Marianne Stange grøsser av tanken
på at mange millioner døde – mange, mange barn.
Håvard Vågen må gå uten svar på spørsmålet om det skjedde noe spesielt i høytidene.
Men – Hva hvis en soldat nektet ordre? Hvorfor kom ikke de
allierte og gjorde noe? Hvordan gikk det etterpå når de som
likevel overlevde ikke hadde noe å reise hjem til? Hvorfor
gjorde de ikke opprør? var noen spørsmål i en rekke som ble
førsøkt besvart. Og – Hvem kjørte togene og hva skjønte de?
fører til et svar om Hitlers knippe av villige.
Roald



Smånytt…
ÅRETS STORE BØSSEAKSJON
Aksjon Håp er kristennorges store innsamlingsaksjon. Årets innsamlingsdato er 10. desember og
fylkeslederen i Rogaland,
Maria Eikli Smørgrav
oppfordrer alle i Karmøy
til å bli med både som bøssebærere og
givere.
Denne innsamlingsaksjonen har vært to
ganger før, en gang i 1984 og sist gang i
år 2000. De tjue misjonsorganisasjonene
som står bak Aksjon Håp driver mange
bistandsprosjekt. Pengene skal gå til
fokusområdene helse, vann, utvikling
av lokalsamfunn, utdanning og forsoningsarbeid. Målet med aksjonen er å
bekjempe urett ved å hjelpe mennesker
i nød.
For mer informasjon om Aksjon Håp se
www.aksjonhap.no

på bedehuset både for små og store.
Resultatet ble kjempeflott Kr. 17.135,-.
Takk til alle som støttet opp om basaren
både med gevinster og ved kjøp av lodd
slik at vi fikk dette fine resultatet. Hilsen
Bedehusforeningen v/Gunvor Hausken

OPPRYKK!
Vi gratulerer Torvastad IL med en god
fotballsesong og med opprykk til 3.divisjon! Nå kan vi glede oss til mange friske
lokaloppgjør til neste år.

SOKNEPRESTEN I FRITT FALL
Årets konfirmanter har vært på tur til
Olalihytta hvor de hadde et allsidig program både ute og inne. En av aktivitetene
kaltes ”tillitsfall” og her fikk både konfirmanter og ledere prøve seg. På bildet
ser vi sokneprest Geir i fritt fall med mer
eller mindre ”øvgjidde” konfirmanter og
kirketjener Sonny klar til å ta imot.
Soknepresten uttalte etterpå at årets

BILDER ETTERLYSES!
Til jul kommer ei bok om Torvastad kirke
med spennende og tidligere mye ukjent
stoff om hvorfor og hvordan vi fikk ny
kirke i 1880. Vi blir også kjent med kirka
i årene fram til vår tid. Boka skal ha
mange illustrasjoner. Spesielt ønsker vi
bilder fra gudstjenester, dåp, konfirmasjoner, vielser, begravelser, konserter og
andre begivenheter i kirka. Det kan gjerne være eldre, dårlige bilder, svart-kvitt
som farge og slides. Kontakt menighetskontoret eller Ingmar Areklett (52839413
eller 95170241).

BASAR PÅ HAUGE BEDEHUS
Fredag 6.oktober hadde vi Bedehusbasar
på Hauge Bedehus. Else Karin og Rolf
Stackbom fra Frelsesarmeen deltok med
andakt og sang og det ble en flott kveld



blir til inspirasjon for oss alle. Av programmet kan vi nevne god servering,
sang av Scala og tale av Geir Toskedal.

ANDAKTSKURS
Tirsdagene 7. og 21.november går
Avaldsnes og Torvastad menigheter
sammen om et andaktskurs. Det er
kanskje flere som kunne tenke seg å
lære mer om å si noe om hva vi tror på
til andre. Behovet for forkynnelse er i
hvert fall stort i våre menigheter, både
blant barn, unge og eldre. Kursholdere
er Anne Netland, Knut Arve Nordfonn og
Geir Styve. Det er aktuelt for alle aldersgrupper og det går an å være med uten
å forplikte seg til noe som helst. Ta bare
kontakt med menighetskontoret hvis du
vil vite mer.

FRIVILLIGHETSSEMINAR
20-21.oktober var både stab og menighetsråd samlet på frivillighetsseminar i Gand kirke i Sandnes. Tema var
”Flere armer og bein i samme retning,”
og blant foredragsholderne var Odd
Kristian Reme, Halvor Nordhaug og Tonje
Haugeto Stang. Torolf Nordbø ”Han innante” hadde ulike innslag og det var syv
ulike seminarer.

KORSET ER PÅ PLASS IGJEN
konfirmantkull ser ut til å bli det beste
i manns minne. (selv om det ikke er så
lenge i våre dager…)

MEDARBEIDERSAMLING
Onsdag 1.november kl.19.00 blir det
medarbeidersamling på Ungdomshuset.
Invitasjoner er sendt ut til alle som er
direkte engasjert av menighetsrådet og
til representanter for ulike organisasjoner. Om ikke brevet har nådd frem til
alle, vil vi også gjennom Kyrkjebladet
invitere til en kveld som forhåpentligvis

Du har kanskje lagt merke til at korset på
kirkespiret har vært borte en stund. Det
var blitt skakt og slitt og trengte sårt til
en oppussing. Men nå er det på plass.

GJENGLEMT I KIRKEN
Har du glemt en barnesølje, en dokke
eller brillene dine i kirken? Ta i tilfelle
kontakt med kirketjener Sonny Torvestad
som gjerne gir i hvert fall barnesøljen og
dokken til rette eier. For brillene var ganske greie de.

SKALLDYRAFTEN MED MUSIKK

JULEKONSERTER MED SANGRIA

Lørdag 4. november frister ”Unge Voksne”-komiteen
med skalldyr og musikk på Ungdomshuset. De har stått
for mange flotte arrangement de siste årene, og dette
vil trolig føye seg inn i rekken. Prisen er kr.125,- og
påmelding bør skje innen 1.november til Runar på tlf.
98 23 71 35.

SangRia inngikk i vår samarbeid med Geiir Lystrup og
Moskva Ballalaika Qvartet angående et julekonsertkonsept “Stjerna fra Øst” som innebærer to konserter
på Haugalandet. Konsertene blir i Vår Frelsers 06.12. og
i Avaldsnes 07.12 og Sangria lover at det vil bli en stor
opplevelse med russiske folketoner, russisk musikk,
men med ny norsk tekst.

kyrkjebladet for torvastad og utsira

Velkommen til Jenni!
Vi har hatt en liten prat med Jennifer
Blatt, den nye ettåringen i Torvastad
KFUK/KFUM, og fått høre litt om
henne og om hvordan hun har hatt
det til nå. Jennifer, som helst liker å
bli kalt Jenni, er den tredje ettåringen
på rad vi har her på Torvastad. Vi
gleder oss til å bli bedre kjent med
henne, og håper hun vil trives her!
Jenni kommer fra Lauffen, en liten by
i Tyskland og er 19 år gammel. Noen av interessene hennes er
synge, tegne, spille gitar og speider.
Hun søkte innen KFUK/KFUM i Tyskland om å bli ettåring i
Norge, Sverige, Irland og Frankrike. Plutselig en dag ringte
Patrick og fortalte at hun kunne få komme til Torvastad.
Jenni er allerede kommet godt i gang med ungdomsarbeidet
vårt, og er med i Good News, Klubben og Klubb 78.
Hun bor i kjellerleiligheten hos Knut Bendik og Anne Gro
Christiansen, der Patrick og Isabelle også bodde.
Karen Vikingstad og Astrid Hausken

I glede
og sorg

DØPTE:

TORVASTAD:
27.08. 	Ella Fossum
24.09. 	Andreas Friestad
		Elias Hetland
		Thea Hole
22.10. 		Kamilla Heggheim Thorbjørnsen

VIGDE:

TORVASTAD:
Inger Anne Thorsen og
Frode Kvalevåg

DØDE:

TORVASTAD:
18.08. Norleif Tvedten f. 1925
26.08. Henry Nilsen f. 1922
02.09. Per Kristian Storesund f. 1945

GAVER:

Samtalegrupper
Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke,
Psykiatritjenesten, Normisjon, Frelsesarmeen og
Frivillighetssentralen. Målsettingen er at mennesker
som er i samme livssituasjon skal få treffes og dele
sine erfaringer.
Vi vil invitere til følgende samtalegrupper med oppstart
høsten 2006:
• Grupper for enker og enkemenn
(Haugesund og Sør-Karmøy)
• Gruppe for etterlatte etter selvmord.
• Støttegruppe for kvinner som har opplevd seksuelle
overgrep (Kont.per. Kjersti H.Lofthus, tlf: 52757709,
khlofthus@tysver.kommune.no)
• Andre grupper etableres etter behov.

TORVASTAD:
27.08. Misjonsselskapet	2 979,00
03.09. Menighetsarbeidet	3 341,50
10.09.	Kirkens res.sent. mot vold	1 958,50
17.09.	Torvastad KFUK / M	1 237,50
24.09.	KRIK	
7 474,50
01.10. Menighetsarbeidet	1 974,00
08.10.	Ungdomsmisjonen	3 004,00
15.10. Misjonsselskapet	3 287,50
FEØY BEDEHUS
08.10.	Ungdomsmisjonen	1 105,00
UTSIRA
06.08. Norges Speiderforbund
380,00
17.09.	Konfirmantarbeidet	1 610,50
08.10. Misjonsselskapet
485,00

Påmelding/henv. til Frivillighetssentralen v/Elly
Fredriksen, tlf. 52727761/ mail: frivillig@webmail.no.
Eller til menighetskontor der du bor.

kyrkjebladet for torvastad og utsira
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TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Norheim
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

Torvastad
Stein a.s
Gravmonumenter

Lorentz Storesund
& Sønner

Vedlikehold på kirkegårder
Påføring av navn

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund
4260 Torvastad

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Advokatfirmaet
Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund
Haraldsgt. tlf. 52 71 55 85
Oasen tlf. 52 85 20 66

Eriksen & Holstad DA

MURMESTER

ÅDNE AMDAL

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN -

Telefon 52 86 64 04

SKUDENESHAVN

Normisjon

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22
Jostein Høyvik

Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga

Telefon 52 82 82 88

Vi o r d n e r a l t d et praktiske!
til tjeneste i mer enn 30 år i karmøy

Anleggsgartner og entreprenør

Bø Vest, postboks
A n l e g g s g a r 130
t n e r -o g4299
entreprenør
Avaldsnes
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Nær
Butikken

5547
UTSIRA

Landhandel
Postfilial
Tippekommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Leif Klovning

Begravelsesbyrå
Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52
Telefaks 52 71 58 95
Vi ordner alt ved begravelser og
bisettelser i byen og distriktet

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

til samlinger om Guds ord!
Dato
Søndagens tekster

Sted

29.10. Bots- og bededag
Luk 13, 23-30
Jes 55, 6-7
Gal 6, 7-10

Torvastad

01.11. Onsdag
05.11. Allehelgensdag
Hebr 12, 1-3
Jes 60, 18-22
Matt 5, 13-16

12.11. 23. s.e. pinse
Matt 18, 15-20
Esek 33, 7-11
Ef 4, 30-32
19.11. 24. s.e. pinse
Mark 12, 41-44
Jer 29, 4-7
Rom 13, 7-8
26.11. S. s. i kirkeåret
Matt 25, 1-13
Jes 51, 11-15
Åp 22, 12-17
29.11. Onsdag
03.12. 1. s. i advent
Matt 21, 1-9
Jes 62, 10-12
Rom 13, 11-14

Nordbø bedehus
Ungdomshuset
Nordbø bedehus
Torvastad

Hauge bedehus
Grendahuset
Håland bedehus
Torvastad
Nordbø bedehus
Torvastad
Håland bedehus
Ungdomshuset
Torvastad

Hauge bedehus
10.12. 2. s. i advent
Matt 24, 1-14
Mal 3, 17-4,a
Rom 15, 4-7
17.12. 3. s. i advent
Matt 11, 2-10
Jes 35, 3-10
1 Kor 4, 1-5

Torvastad
Nordbø bedehus
Grendahuset
Nordbø bedehus
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Kl.: Gudstjeneste møte el.l.
Ansvarlig. Kommentar
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sokneprest Geir Styve.
Skriftemål. Offer til Kirkens Bymisjon, Hgsd. –
Kirkeskyss
Kl. 18.00: Misjonsselskapet. Fellesmøte
Kl. 19.00: Medarbeidersamling
Kl. 18.00: Barnelagsbasar
Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Sang av Scala. Offer til
menighetsarbeidet. – Kirkeskyss
Kl. 19.30: Ungdomsgudstjeneste. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Nattverd.
Kl. 19.00: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte.
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Tema: ”Du er unik!” Sang av
Shalom. Offer til Norges K/M
Kl. 11.00: Misjonssambandet. Fellesmøte.
Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer til ABR-senteret. – Kirkeskyss
Kl. 17.00: Bedehuskveld / nabokveld. Fellesmøte.
Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til Frelsesarméen. – Kirkeskyss
Kl. 19.00: Misjonsselskapet. Fellesmøte.
Kl. 19.30: Onsdagsmøte. Prost Helge Gaard.
Tema: ”Har kirken autoritet i dag?”
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Sokneprest Geir
Styve. Dåp. Speiderne deltar. Offer til Torvastad
KFUK/M. – Kirkeskyss
Kl. 19.30: Ungdomsgudstjeneste. Sokneprest Geir
Styve. Nattverd
Kl. 19.00: Normisjon. Fellesmøte
Kl. 11.00: Høymesse. Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd. Offer til MF. – Kirkeskyss
Kl. 18.00: Julekonsert. Kor og korps deltar.
Kl. 19.00: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Sokneprest Geir
Styve. Tema: ”Advent”. Sang av SangRia. Offer til
menighetsarbeidet.
Kl. 10.30: Adventfrokost. Felles.
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B-blad
Torvastad Grunneierlag
inviterte Torvastadbuen til prøvesmaking av rådyr en lørdag i september. På bildet ser vi fra venstre Øystein Brekke, Einar Østebø, Gunvald Østhus, Kristian H.
Hausken og John Magnus Osnes (med barnebarn) fra styret i laget og til høyre
har vi den lokale kokken, Joachim Pedersen som stod for grilling og tilbereding
av rådyrene.
Det var 2 rådyrbukker som ble grillet – de første som er skutt på lovlig vis i
bygda. Og de som var innom golfbanen denne lørdagen var enige om at rådyr
smakte fortreffelig.
Til de i bygda som er litt engstelige for at det nå drives jakt rundt dørene våre,
kan vi berolige med at det hele foregår i trygge former. Jaktansvarlig John
Magnus Osnes fortalte at det bare er noen få lokale jegere som er med på jakta.
Politiet er orientert om når og hvor det jaktes, og det jaktes tidlig om morgenen
og på ettermiddagen fram til det mørkner, og det jaktes ikke i helgene. Dessuten
er det så mye rådyr at da de jaktet på bukkene, var jakta over på et par dager.
I disse dager jaktes det på de 3 siste dyrene som en har fått fellingstillatelse på.
Denne jakten vil stort sett foregå på Dale og på Osnes.

Vi har fått tilsendt et par fine bilder fra
Bodil Hagen.
- Dette er en gammel rosesort som jeg
syns er veldig vakker. Det er blitt meg
fortalt at de heter “Doble prestegårdsroser - stemmer det? spør Bodil.
Vi lar spørsmålet gå videre til soknepresten, eller kanskje kirkegårdsmedarbeideren vår eller noen av leserne våre
vet svaret. Fine roser var det i alle fall.

John Stange

Per kom heseblesande inn til mor si; mamma mamma,
slakteren skal dø i morgen!
Neimen Per, hvordan kan du sei slikt? Jo for det hang ein plakat i
butikkvinduet; “Lever kun i dag”
Til å ta neste etappe av “Å då lo eg” utfordrer jeg min
kjære svoger Reidar Stange.
Harald Fylkesnes
Harald Fylkesnes
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