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”Det e svart november, havet knuse mot strand,” synger Vamp i sin flotte ”Tir n’a noir”.
Da er det godt å komme over i desember, for selv om den ifølge kalenderen er enda svartere, er det en måned full av lys
og optimisme. Vi tenner adventslys, finner fram den syvarmede lysestaken, pynter med lys både ute og inne, de minste
går i Lucia-tog og den 20. ”snur” sola.  Så kommer selve julehøytiden med juletre, gaver og fest -  ”da tenner moder alle
lys så ingen krok blir mørk.” Og  uken etterpå går desembermåneden over i historien i en strålende lysorgie av fyrverkeri.
Det får meg til å tenke på Han som i tidenes morgen befalte ”Det bli lys”, og som senere sendte Jesus til oss som Verdens
lys. ”Fra krubben til korset gikk veien for deg” synger vi i en av julesangene. Men korset ble ikke et mørkt punktum for
Jesu liv – det tomme korset ble tvert om vårt seiertegn. Og med korset i sentrum kan vi alle gå både julen og det nye året
lyst i møte.  

Vi ønsker våre lesere en riktig god julehelg og alt godt for det nye året!
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Biskopens julehilsen

Følg med!
Følg med, følg med, følg med, følg med!
Noen av dere som leser dette er allerede i ferd
med å nynne på en av våre kjære julesanger. 
Og her i Rogaland burde vi synge den ofte. 
For dette er den eneste julesangen som er 
skrevet av en rogalending, og den leder oss
på en fin måte inn i julens evangelium.

Jonas Anton Dahl var Alexander Kiellands skoleka-
merat og nære venn. Den lærde mannen med det
lyse sinn var prest i St. Petri og Domkirken i
Stavanger. Han skrev mange dikt, ett av dem inne-
holder hans livsmotto: ” Hvor deilig å have det godt
med Gud, og vide at det varer livet ud.” Det er også
hovedsaken i den julesalme han skrev mens han var
prest i Stavanger.

Salmen ”Nå vandrer fra hver en verdens krok” viser
hvordan vi alle bør leve oss inn i juleevangeliet. Dahl
drømmer at han er på vei til Betlehem. Det var ikke
lett å komme til Betlehem for 150 år siden. Slik det
dessverre også er tilfelle denne julen. Den gang på
grunn av kommunikasjoner, nå fordi det ikke er
kommunikasjon mellom de stridende parter. Men
Jonas Dahl ser for seg et endeløst pilgrimstog, som
vandrer mot Betlehem ”i ånden frem, i ånden frem”.
Vi skal bruke julen til å nærme oss krybben, det store
under, for å få julens virkelige fred. Da kan vi godt
bli som barn, for barn ser ofte bedre enn voksne.
Jonas Dahl drømmer om dette pilegrimstog som
kommer fra hele verden, hvor ”barna går foran gla-
de i flokk så kvinner og menn, og skjelvende gamle
med sin stokk”. Alle vandrer de mot krybben. 

Han drømmer at han treffer gamle Simeon der, han
som ventet i templet på at Messias skulle komme. Da
Jesusbarnet kom til templet, da er han ferdig til å dø.
Nå hadde han med egne øyne sett Guds frelse.
Derfor slutter salmen slik:

”Og finner du ham i krybbens hø
som hyrder så, som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø
og leve på, og leve på”.

Julens budskap gir oss mulighet til å oppdage den
dype sannhet om at ”om vi lever, så lever vi for 
Herren, om vi dør så dør vi for Herren”, enten vi da
lever eller dør så hører vi Herren til. 

Julen taler om livets mysterium. Derfor skal
Jesusbarnet være i sentrum. Det gir håp om liv også
når døden nærmer seg.

Julen skal minne oss om at det viktigste er å følge
etter Jesus – i liv og død. Underveis skal vi 
være ”glade i flokk”.  Til alle glade medvandrere sier
vi med Rogalands julesangdikter:
Følg med, følg med!

Ernst Baasland
biskop
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Nettopp lyset er Amnesty
Internationals symbol, lyset med
piggtråd rundt som skal brenne
for å rette oppmerksomheten mot
brudd på menneskerettigheter
verden over.

Amnesty International er en uav-
hengig organisasjon som aldri spør
om et menneskes tro, hudfarge eller
politiske overbevisning. I løpet av ei
uke kan jeg sende  brev til palestin-
ske myndigheter og til israelske
myndigheter for å påpeke overgrep
som har skjedd på begge sider i kon-
flikten i Midt-Østen. Kanskje er en
politisk fange torturert, barn drept,
sivilbefolkningen får sine hjem knust
av tanks. Det skjer dessverre på beg-
ge sider, og det  er viktig å bry seg.

I USA er det flere saker der unge
menn sitter på dødscella og venter
på å bli henrettet for lovbrudd de
begikk mens de var mindreårige.
Det er svært sannsynlig at offeret
var en “hvit” person og den døds-
dømte er en svart ung mann.

Myndighetene i Russland blir sjelden
holdt ansvarlige for de omfattende
brudd på menneskerettighetene
som finner sted der. Sårbare grup-
per som kvinner, barn og etniske
minoriteter er i særlig grad utsatt
for overgrep. Rettsapparatet funge-
rer ikke, og overgripere straffes
ikke. Hvert år dør 14000 russiske
kvinner som følge av mishandling i
familien.

Over en million Amnesty-medlem-
mer over hele verden kan snakke
med en stemme. 

Da blir vi hørt. Det nytter: politiske
fanger blir frigitt, tortur stanser og
dødsdømte blir benådet. Bare i for-
bindelse med Amina Lawal-saken,
den unge moren som ble dømt til
døden for å ha født et barn utenfor
ekteskap, ble det sendt 90000 brev
fra Norge. 
Hun har fått saken sin utsatt, men er
ennå ikke trygg. Vi må fortsette
aksjonen.

Kaptein Arne Rinnan som plukket
opp 438 båtflyktninger utenfor
Australia i fjor, sa da han talte til
Amnestys landsmøte: “ Jeg fulgte
bare havets uskrevne lov: man skal
assistere og redde folk i nød. Det var
ganske enkelt det jeg holdt meg til.”

Som medlem i Amnesty må  jeg ten-
ke på samme måte, fortsette å skrive
brev og selge lys. Min innsats -
andres frihet.

“Jeg må ikke tåle så

inderlig vel, den urett

som ikke rammer meg

selv.” (A.Øverland) 

Ingrid Mathilde Sørvåg

Det
brenner
jeg for:
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Julekaker fra fjern
Men for å begynne med det kjente og kjære, tok vi
først turen til han Johannes bakar i Vikjå. 
Han kunne fortelle at da han jobbet hos Steinstø, var
det stor travelhet like før jul. Småkakene gjorde de
seg ferdig med tidlig, men siste kveld før julaften
begynte de allerede klokka 20.00, og holdt på helt til
neste dag. Alle kundene fikk julebrød i julegave, og
det er oppskrifta på det Johannes vil dele med oss.
Som seg hør og bør en baker, er det ikke noe pusleri,
her er nok til fire gode brød:

Løs opp gjæren i litt av vatnet. Lag som  vanlig brød.
Heves i 45 min.

Deles  og knas  og formes til 4 brød. Etterheves i 30-
45 min. Pensles med vispet egg og stekes ved 200
grader i 30 min. midt i ovnen. Sjekk med stekepinne.

Vi har vært på besøk rundt omkring på Torvastad for å få julekakefavorittene til noen av våre sam-
bygdinger. Vi har valgt å banke på hos noen av våre sambygdinger som har internasjonal bakgrunn,
så her er mye nytt og eksotisk. 

1 l vatn
1 kopp melk
1/2 kg sukker
1/2 kg melange
1 ss kardemomme
3 pk gjær
2 kg hvetemel
2-3 egg
1 kg rosiner
1/2 kg sukat

Videre har vi spurt hva Cindy Åsheim betrakter som
en typisk amerikansk julekake. Hun forteller at ame-
rikanerne ikke kan konkurrere med nordmenn når
det gjelder julekakebakst (ikke andre kaker heller
forresten). Selv er hun glad i norske berlinerkranser,
men fra hjemlandet gir hun oss oppskriften på 
BUTTER BALL COOKIES:

Pisk smøret. Ha oppi sukkeret. Pisk godt. Ha vanilje-
sukker og mel oppi, deretter finhakkede valnøtter.
Press deigen til små kuler. Stekes i ovnen i 15-18 min.
ved 175°C  Mens de ennå er varme, rulles de i melis.

1 kopp meierismør
4 ss melis
1 ts vaniljesukker
2 kopper mjøl
1 kopp valnøtter

Ninia Førland kan fortelle at på Filippinene, der hun
kommer fra, er de mest opptatt av middagsmat-vari-
anter i julen.
Ninia gir oss likevel oppskrift på to forskjellige kaker
som hører med når det er fest i hennes hjemland.
Smak på navnene: BINANGKAL OG TORTA.

BINANGKAL
5 kopper hvetemel - 2,5 kopper sukker
3 ts bakepulver - 3 egg
1/2 kopp melk

Miks alt sammen og lag små kuler av deigen. 
Rull i sesamfrø.Frityrstekes til de er gyldne.



KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira 5

 og nær

Bland sammen mandler, sukker, egg og sitronrasp. La
dette stå natten over.

Ha mel og litt salt i en bolle. Skjær smøret i stykker
og bland dette i. Tilsett vatn dråpevis og bruk ikke
for mye. Deigen skal akkurat klistre seg sammen.
Dekk den til og la den stå en time i kjøleskap. Kjevle
så deigen ut i en firkant for deretter å brette den i
tre. Dekk den til igjen og la den stå nye 15 min. i kjø-
leskap. Gjenta dette tre ganger. Nå skal deigen stå
kaldt i 2-3 timer. Så kjevler du den ut til en lang
strimle; ca 10 cm bred og ganske tynn, 3 mm.Lag en
tilsvarende strimle av mandelmassen, men den skal
være tykkere.

Legg mandelmassen oppå og la smørdeigen dekke
hele mandelmassen. Trykk deigen sammen i endene.
Legges på stekebrett og pensles med eggeplomme.
200 grader i 20 min.
Avkjøl på rist. Lykke til og god jul  fra Martin og
Renee !

Ja, her får vi altså noen nye oppskrifter å bryne
oss på! Tennene løper i vann, bare ved å lese 
dem! Prøv, da vel!

Siv

TORTA
8 egg
1,5 kopper sukker
1,5 kopper H-melk
1,5 kopper maisolje
4 kopper hvetemel
1/4 kopp smeltet smør
4 ts bakepulver
2 ts vaniljesukker

Fra Færøyene har Anders og Solborg Bøgesvang
bidratt med oppskrift på MAISFLYKRUMKAKUR.
Her kommer en riktig kaloribombe:

Smelt smulten i en gryte. Knus cornflakes i en skål og
tilsett rosinene. Sikt deretter kakao, melis og vanilje-
sukker over og hell blandingen i smulten. Bland.
Sett små kaker med barneskje på bakepapir, 
og sett dem kaldt.

250 g delfiafett
200 g maisflykrum (cornflakes) Flott navn!
125 g rosiner
50 g kakao
250 g melis
2 ts vaniljesukker

I Nederland  er BOTERSTAAF en ekte julekake, sier
Renee og Martin Burema. Og når vi ser ingredien-
sene i denne, går kanskje tankene til vår egen kran-
sekake.

2,4 dl finmalte mandler
1,5 dl sukker
1 pisket egg
1/2 raspet sitronskall
3 dl mjøl (ca)
120 g smør
3-4 ss iskaldt vatn
1 pisket eggeplomme

Pisk eggedosis og bland
alt det andre i. Ha i form-
kakeform og stek i 45
minutter ved 180°C.

Dryss sukker og rosiner på
toppen.



Det lyser i stille grender
”Det lyser i stille grender” står i en særstilling blant
de norske julesangene, sammen med Alf Prøysens
”Julekveldsvise”. I begge disse tekstene går det 
beste fra norsk folketro hånd i hånd med en from
felles arv som kristne i hele verden er sammen om:
Juleevangeliet er ikke bare noe som skjedde i
Jødeland for to tusen år siden, men det skjer nå:
På Ringsaker, i Sunnfjord.

”Det lyser i stille grender” har blitt en så selvsagt del av
den norske julefolkloren at det er vanskelig  å tro at det
bare er et drøyt tiår siden sangen fikk det vi kan kalle et
gjennombrudd og ble folkeeie. Det skjedde da Sissel
Kyrkjebø tok sangen med på en plate med julesanger
hun spilte inn på slutten av 1980-tallet. Den var nok
allerede kjent i en del miljøer, for eksempel fra Nynorsk
Salmebok og flere andre sangbøker. Men nå ble den
folkeeie – sangen ble det vi kan kalle en ”slager”.

Julehefte
Det var sommeren 1931 at den 25 år gamle sjømannen
og lyrikeren Jakob Sande skrev det diktet han selv kalte
”Jolekveld”.  Det var redaksjonen til juleheftet ”Jol i
Sunnfjord” som hadde bestilt et dikt til heftet det året.
Herbjørn Sørebø forteller i boka ”Ein storm frå vest – 
Jakob Sande, veit eg” at diktet ble skrevet i skyggen av
et tre en sommerdag med stekende sol fra blå himmel.
Diktet ropte på en melodi, og året etter ble den første
melodien til diktet – eller sangen – offentliggjort. Men
den melodien som er uløselig knyttet til teksten, er
skrevet av Lars Søraas. 

Det er også flere andre som har laget melodi til ”Det
lyser i stille grender”, men det er Søraas’ melodi som
har blitt stående – ikke minst fordi det var denne Sissel
Kyrkjebø brukte da hun laget sin juleplate.

Fem vers
I de fleste sangbøker har ”Det lyser i stille grender” fire
vers. Men Jakob Sande skrev også et femte vers, som
knytter seg til det fjerde med ordene om ”den evige
himmelsongen som alltid er ung og ny”. I det femte
verset heter det: ”Songen som atter tonar/med jubel
kvar julenatt/um barnet, Guds son, vår sonar/som myr-
kret for evig batt”.

Sørebø skriver i boka si at det har vært diskutert om det
var Jakob Sande selv som skrev dette verset, eller om
det har kommet til senere for å gjøre sangen mer ”kris-
telig”. Sørebø skriver at verset er skrevet av Sande selv,
men at han ikke var helt fornøyd med det. Derfor had-
de han ikke noe imot at det ikke ble med i flere av de
sangbøkene der de andre versene stod.
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Jakob Sande skrev også flere andre dikt med klare krist-
ne innslag. Også ”Salme” er blitt mer og mer kjær. Der
skildrer han den lidende Kristus i Getsemane og på kor-
set. Salmen slutter slik: ”Lær mi sjel kor du laut lida/syn
meg såret ditt i sida,/styrk og nør mi veike tru./Syn meg 
dine merkte hender,/so eg frelst mitt auga vender/opp
til deg på krossen, du.”

Slik skriver bare den som har vendt øynene sine såvel til
barnet i krybben som mannen på korset.

Nils-Petter Enstad, KPK

Det lyser i stille grender

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
mens englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny.

Den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt.
Om barnet, Guds son, vår sonar
som døden for evig batt.

EI
N
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N
K
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Her er bildet av arbeiderne på Bø Tegleverk som Erling
Hagesæther etterlyste i et tidligere nummer av
Kyrkjebladet. Det var Erling Nordbø som hadde det
etter sin far. Fullt så enkelt var det ikke å gjenkjenne
alle personene på bildet – bildet er tross alt 71 år gam-
melt. 
Siv har hatt en runde og pratet med noen som har kjent
igjen noen, og vi tror følgende navn skal stemme: Midt i
første rekke sitter Erik Stokke og Bernt Hjelmås lengst
til høyre. I andre rekke Bård Knagg lengst til venstre,
Ole Pomm nummer fire fra venstre og Leif og Lars
Kaalaas som nummer fire og fem fra høyre. I rekke tre

finner vi Erling Severeide med barna Tor og Leif, en
Hjelmås til høyre for dem og videre Johs. Vikshåland og
Bjarne Hjelmås som nummer seks og nummer to fra
høyre. I bakerste rekke er Peder Vikshåland nummer tre 
fra venstre, Georg Vikshåland nummer tre fra høyre og
en Veland nummer to fra høyre.
Så får det bli årets store julekonkurranse for våre lesere
(spesielt fra den eldre garde) å finne ut om dette stem-
mer og fylle inn navnene vi mangler. 
Kontakt gjerne Erling Nordbø viss dere vet noe. Det er
nemlig planer om å ha dette bildet med i ei ny
Torvastad-bok.

I GLEDE
OG SORG

DØPTE: Torvastad:
13.10. Ole Andree Pedersen

Mathias Gåsland
10.11. Martine Husa Knutsen

Madelen Sætre
01.12. Nicolay Strand

DØDE: Torvastad:
22.09. Borghild Lindtner f. 1914    
21.11. Sigurd Sørensen

Bertel Johan Haaland

GAVER:
TORVASTAD:
29.09. Menighetsarbeidet 3.737,50
06.10. Menighetsarbeidet 4.646,00
13.10. Torvastad KFUK/M 3.511,00  
20.10. Søndagsskolene i Torvastad 4.026,50
27.10. Kristent Innvandrerarbeid (KIA) 3.704,00
03.11. Menighetsarbeidet 5.126,00
10.11. Den Norske Israelsmisjonen 3.512,50
17.11. Haugaland krets av KFUK/M 4.761,50

TENT (søndagsmøte) 2.585,00
24.11. ABR Karmsund 3.000,00

FEØY:
13.10. Torvastad KFUK/KFUM 825,00

UTSIRA:
27.10. Ungdom i oppdrag 1.024,00
17.11. Karmsund Søndagsskolekrets 742,50
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Smånytt........................
STORASUND BU- OG 
BEHANDLINGSHEIM PUSSES OPP
Helga 18-21.november flyttet beboer-
ne fra Storasund Bu- og
Behandlingsheim til Norheim Bo- og
Behandlingshjem pga.en omfattende
oppussing.  Etter planen er de tilbake i 
begynnelsen av mai 2003.   

FLUST MED JULEKONSERTER
I tillegg til den tradisjonelle julekon-
serten 3. søndag i advent blir det i år
muligheter til å få meg seg julekon-
serter  i Torvastad kirke både freda-
gen  og lørdagen før julaften.
Fredag 20. desember kl.20 inviterer
Sang-Ria folk ut av godstolen, mens
Good News inviterer til konserter lør-
dag 21. kl. 18 og 20.30. Billetter kan
kjøpes hos kormedlemmene eller ved
inngangen til alle konsertene, og vi
oppfordrer folk til å gå mann av huse!
Støtt opp om våre dyktige sangere og
kom i julestemning!

SNUING AV BENKER I KIRKEN
Menighetsrådet har  vedtatt å snu de
fremste benkene i kirken 90°. Dette
gjøres for en prøveperiode på ett år,
og en håper at det oppleves positivt
for menigheten. MR er glad for
tilbakemeldinger på dette.

ALPHA-KURS I GANG
Aplha-kurs for voksne er godt i gang,
med 44 deltakere dette året. Kurset
avholdes på Grendahuset, med pres-
tene som foredragsholdere, og kurs-
deltakerne ser ut til å trives med opp-
legget. Kurset avslutter med en stor
Alpha-middag den 21.mars
Også Alpha-kurset for ungdommer er
godt i gang. 22 deltakere med Anne
Beth Lunde som kursholder.
Ungdommene samles på
Ungdomshuset annenhver søndags-
kveld til lek, mat, foredrag og gruppe-
samtale. Her går en gjennom og sam-
taler om de grunnleggende temaene i 
kristendommen.

NY KLOKKER/
TEKSTLESER I TORVASTAD
Sigurd Andreas Widvey Haugen
startet som klokker/tekstleser i høst.
Vi ønsker ham velkommen og takker
samtidig Leif Karsten Hausken som nå
har avsluttet sin tjeneste.  

BE FOR VÅRE MISJONÆRER
Internettadressen til våre misjonærer i
Hong Kong, Alise og Per Gunvald
Haaland, er www.nlm.no der vi kan
klikke oss inn på Kinaregionen og
videre til familien Haaland.  De spør
om vi kan ta både arbeidet og famili-
en med i våre bønner.  

VANDRING GJENNOM GT
Fredag 24. og lørdag 25.januar arran-
ger menigheten kurset ”Vandring
gjennom Gamle Testamentet” med
foredragsholder fra Bibelselskapet. Et
utrolig bra kurs, der en bl.a. med
bevegelser lærer om hele historien
gjennom GT. Ta kontakt med menig-
hetskontoret for påmelding. 
Tlf: 52 84 53 80

HELLIGE TRE KONGERS FEST
5.januar inviterer menigheten og
Ungdomslaget både unge og eldre til
Hellige tre Kongers Fest på
Ungdomshuset. Shalom og Korus blir
med, og det blir andakt v/ menighets-
prest Arnfred Lunde.

TORVASTADBU MED 
DOKTORGRADSPROSJEKT
Eirin Hoel fra Torvastad er nå stipendi-
at på Menighetsfakultetet.  Hun
arbeider med doktorgradsprosjektet:
”Gjør det gode, sky det onde!  En
undersøkelse av 1.Petersbrev i lys av
Salme 34”  

...........

Sir Cliff hilser Torvastad menighet

Torsdag 21.november holdt en av pophistoriens virkelige ikoner, 
Cliff Richard, konsert i Stavanger Konserthus. Cliff Richard som 
er hedret med Sir, trenger knapt noen presentasjon. 
Han er kort og godt en av popens mest innflytelsesrike artister 
med en unik karriere.
Cliff har vært kristen i nesten hele sin karriere, og Bibelen har vært
hans følgesvenn verden over. Han driver sitt eget veldedighetsfond, 
og gir bort store pengesummer hvert år. 
I forbindelse med konserten i Norge gav han ingen intervjuer til pressen
denne gangen, men Torvastad menighet fikk en julehilsen!

Thrond Narve Fossum
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Du skal få det for en sang! sier han som ikke ville ta seg
betalt. Sang – ja, hvilken gave – egentlig hele året. Alle
sanger og tekster har ord i seg som kan dra i gang et lass
av tanker. Og mannen ville fra nissen flytte, pakket sitt lass
og la i veg, ennå med vettet i behold. En sang på hjernen
kan også  irritere vettet av oss. Og tankene hopper rundt i
sine forsøk på å bli til fornuft, mens sangene kverner. Nok
en språkets kvern skal nå få male, i et forsøk på å åpne for
innholdet i noen tørre ord utløst av tankemylderet rundt
ordet julegave.

Deilig er Jorden er løgn sier
mange! Verden er kanskje
ikke så deilig for tiden, rett
nok, men jorden er uten
skyld. For i gode stunder hen-
settes hver og en av oss til en
annen verden, der tiden er
vår og tilværelsen virkelig er
deilig. På den samme jord
som ellers... 

Den 5. desember var i en peri-
ode dagen for anonyme gaver.
Samme kvelden var det St.
Nikolas brukte å dele ut gaver til
snille barn, på 300-tallet, i en
annen verden. Seint den første
julenatt, den vi minnes best, kom
østerlands vise, tre bærere av sym-
boler, fra en helt annen verden.
Gull, røkelse og myrrha hadde de
med,  ikke vanlige gaver i vår verden.
Og nettopp symboler sies det at jule-
gavene er, for det er tanken bak som
teller Viss tidens økonomiske vekst hele
tiden skal gjenspeiles også i gavene, vil alle
til slutt ende opp som små konger, ikke bare sin
første jul, men hver julekveld, helt til økonomien min-
ker, helt til verdens ende.

Hint om naturvern og  strømsparing høres alltid. Varme
hus hjemme konkurrerer med øket vareproduksjon.
Sammen skal vi leve  i  en ny verden. Derfra går det sant
nok en viss linje til gavetidens barneøyne, fylt av forvent-
ning og glede. De øynene liker alle å se, ekte og naturlige.
En ny generasjon fram i tid skal også utstråle den  barnlige
lyst. Årets høstreklame har bedt oss om ikke å  utsette gle-
den?! Her kan innvendes at noen måneders betalingsutset-
telse samtidig avskriver stimulerende og god forventning!
Shoppingfestivalen (noe nytt?) ble i år avløst av julehande-
len, men alle med nok shoppingerfaring skjønner at gle-
den ved å kjøpe er å glede seg på forhånd. Kjøpet er slut-
ten på den gleden, ikke starten. 
Det var som gamlepresten i Torvastad lakonisk sa etter
sjokkopplevelsen i guttedagene da han tilfeldig fant en

hel haug med bruskorker som han jo samlet på: –Ja ja, det
var slutten på den hobbyen! Samleren i ham var alltid på
utkikk, hvor han enn gikk, men skuffet ble han over å få
for mye.

Han hadde alt og det var også alt han hadde! Hva gir man
vel til den som har alt? Noe uventet kanskje? Hva ønsket
vel  Mor seg til jul?  For at det var en nyttig ting kan ingen
komme fra, noe selvlaget, som Jensemann sin omtanke vis-
te seg å få til. Enkle og ekte symbol-julegaver gjør noe

med begge parter på  til og fra-kortet, mye mer enn
hva mange andre gaver makter. Som supplement
til framskaffelsen av gavene kan  Julehandelen bli
en fin opplevelse, på begge sider av kassaappara-
tet. Resten av året kan brukes til større innkjøp.  
Gavebutikkene er jo arbeidsplasser de også. Skal en

så stor del av  levebrødet behøve å være salg av
julegaver? Eller skal vi en tid av året heller

kunne leve av å spise  julemat og  drikke
hverandre jul. Tekster fra kloke diktere

og andre som kan kunsten å finne
gode svar og løsninger, frister oss

til å tro at et leseforståelses-
departementet kan bli vik-

tigst i styringen av ver-
den. Rentenistene må
få avløsning så de kan
kose seg i sin verden
med å telle kroner
en kroner to... – ja,

de penga har lenge
nok vært  til bekymring

for fattig og for rik.
Kulturfolk kaller vi oss, ikke

villdyr som blindt lures til  løp og
kjøp. Eller hva?? 

Så når mor faller sammen og far fortviler,
og ungene i sin uvitenhet fortsatt smiler,

flytter nissen med på lasset, 24 ganger bare i
adventskalenderen. Et krav om gaver i kalenderen byttes
gladelig ut med f. eks. 24 avsløringer av planlagt arbeid og
juleforberedelser. Skaper helt sikkert forventning.

Jeg tror vi flytter i dag vi to, lo nissen på lasset. Og nå er
det å håpe at vår plageånd av en nisse ikke oppdager en
annen gammel sangs  nyttårsgaver, og flytter til butikken
med dem. 
For sikkerhets skyld, vær vennlig å få ham til å tro at i den
sangen er  nyttårsaften lørdagskvelden før advent! Slikt
slår han seg til ro med.

Det kimer nu til Julefest, det kimer for den høie Gjest, som
steg til lave Hytter ned, med Nytaarsgaver: Fryd og Fred
(Luther/Grundtvig)

Nissen på gavelasset
Førjulsfabuleringer ved Roald Østensjø
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Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

Vedlikehold på kirkegårder  
Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - SKUDENESHAVNB

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
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TORVASTAD:
15.12. 3. s. i advent:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til 
Torvastad KFUK/M. –
Kirkeskyss.
Kl. 18.00: Julekonserter. Kor
og korps i bygda 
deltar.
19.12. Torsdag:
Skolegudstjenester
Kl. 17.30: Hauge skole
Kl. 19.00: Håland skole
20.12. Fredag kl. 21.00:
Julekonsert ved SangRia
21.12. Lørdag: Julegospel
v/Good News
24.12. Julaften kl. 15.00
og 16.30:
Familiegudstjenester.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Kor og korps 
deltar. Offer til
Misjonsselskapet.
25.12. Juledag:
Høytidsgudstjeneste kl.
12.00. Sokneprest Geir
Styve. Dåp. Offer til Den nor-
ske Sjømannsmisjon / Norsk
kirke i utlandet. – Kirkeskyss.
31.12. Nyttårsaften:
Midnattsmesse kl. 22.45.
Sokneprest Geir Styve.
01.01. Nyttårsdag:
Høymesse kl. 12.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. – 
Kirkeskyss.
05.01. Kr.Åpenb.dag:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer. – 
Kirkeskyss.
Kl. 16.00:
Helligtrekongersfest på
Ungdomshuset.
12.01. 1. s.e. Kr.Åp.dag:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest 
Arnfred Lunde. Offer.
Kl. 19.30: Søndagsmøte i
kirken.
19.01. 2. s.e. Kr.Åp.dag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. – 
Kirkeskyss.

Søndagens

tekster

3. s. i advent: 
Matt 11, 2-10; Jes 35,
3-10; 1 Kor 4, 1-5
4. s. i advent: 
Rom 16, 25-27; Jes 52,
7-10; Joh 1, 19-27
Julaften:
Luk 2, 1-14; 
Mika 5, 1-4a
Juledag:
Joh 1, 1-5(6-8)9-14;
Jes 9, 2-3.6-7; Hebr 1,
1-5a
2. juledag: 
Matt 10, 17-22; Jer 1,
17-19; Apg 6, 8-15
Søndag etter jul: 
Jes 63, 7-9; Gal 4, 4-7;
Luk 2, 25-38
Nyttårsaften: 
Luk 13, 6-9; Sal 103, 
1-4.8-12; 1 Joh 1, 5-7
Nyttårsdag: 
Luk 2,21; Jes 43, 1-3a;
Apg 4,8-12
Kristi 
åpenbaringsdag:
Matt 2, 1-12; Jes 60, 1-
6; Ef 3, 1-6
1. s.e. Kr.åp.dag: 
Matt 3, 13-17; Jes 42,
1-4; Kol 1, 15-20
2. s.e. Kr.åp.dag: 
Joh 2, 1-11; 2 Mos 33,
18-23; Tit 2, 11-14
3. s.e. Kr. åp.dag: 
Rom 1.16-17; 2 Kong
5, 1-5.9-15; 
Joh 4, 46-54
4. s.e. Kr. åp.dag:
Matt 8, 23-27; Jes 40,
27-31; 2 Kor 1, 8-11
Vingårdssøndagen:
Matt 20, 1-16; Jer 9,
23-24; 1 Kor 9, 24-27
Såmannssøndagen:
Luk 8, 4-15; Jes 55, 10-
11; 1 Kor 1, 20-25
Kristi 
forklarelsesdag:
Matt 17, 1-9; 2 Mos
34, 27-35; Åp 1, 9-18

Lunde. Offer til Den norske
Sjømannsmisjon / Norsk kirke
i utlandet. – Båt fra 
Kveitevika kl. 15.30.
23.02. Kr. Forklarelses-
dag: Gudstjeneste kl.
16.00. Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. 
Offer. – Båt fra Kveitevika kl.
15.30.

BEDEHUSENE
NORDBØ BEDEHUS
22.12. kl. 11.00:
Misjonssambandet

HÅLAND BEDEHUS
22.12. kl. 11.00:
Misjonsselskapet
26.12. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon
29.12. kl. 11.00:
Misjonssambandet
05.01. kveld:
Normisjon
12.01. kl. 11.00:
Misjonsselskapet
19.01. kveld:
Indre Sjømannsmisjon
26.01. kveld:
Misjonssambandet
02.02. kl. 11.00:
Normisjon
09.02. kveld:
Årsmøte bedehuset
16.02. kveld:
Misjonsselskapet
23.02. kveld:
Misjonssambandet

HAUGE BEDEHUS
12.01. kl. 11.00:
Misjonsselskapet
19.01. kl. 19.30:
Indre Sjømannsmisjon
26.01. kl. 19.30:
Misjonssambandet
02.02. kl. 11.00: 
Avslutn. offeruke Normisjon
09.02.
Årsmøte for misjonane og
behuset
16.02. kl. 19.30:
Misjonsselskapet
23.02. kl. 19.30:
Misjonssambandet

NB! Når det gjelder 
fellesmøter -  se annonse 
i avisen ang. sted og tid

26.01. 3. s.e. Kr.Åp.dag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer. – 
Kirkeskyss.
02.02. 4. s.e. Kr.Åp.dag:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00. 
Kl. 19.30: Søndagsmøte i
kirken.
09.02.
Vingårdssøndagen:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. – 
Kirkeskyss.
16.02.
Såmannssøndagen:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. 
Utdeling av Bibler til 5.klas-
singene. Offer. – Kirkeskyss.
23.02. Kr. Forklarelses-
dag: Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. – 
Kirkeskyss.

UTSIRA:
22.12. 4. s. i advent:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd.
24.12. Julaften:
Familiegudstjeneste.
05.01. Kr.Åpenb.dag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd.
02.02. 4. s.e. Kr.Åp.dag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve og
Magne Tangen. 
Bibler til 5. og 6. klassing-
ene.

FEØY BEDEHUS:
26.12. 2.juledag: 
Kl. 16.00: Gudstjeneste med
påfølgende julefest.
Menighetsprest Arnfred 

BEDE-
HUSENE
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Dette er ei historie fra begynnelsen av 1900-tallet, og den skal være sann.
Fiskaren den handler om, var min oldefar, som bodde på Duøy, ved

Føynå. Han var fiskebas, og skulle ut på fiske, men måtte få
”krita” litt hos Kyvik & Co for å komme avgårde. Men

dengang ei, Kyvik hadde ikke noen tro på fiskaren.
En av byens skipsredere ble redningen. Han fikk 
låne penger, og dro til Sjur Lothe  for å gjøre 
fiskebåten klar.
Fisket ble bra på denne turen, ja, meget bra! Han
fikk betalt gjelda, og enda var det godt med peng-

er igjen. Men Kyvik, som ikke ville la ham handle på
forskudd, var ikke helt glemt. Og for å hovere litt,

fylte han båten med musikanter fra Heimdal, og seilte fram og tilbake
foran skipshandlaren for FULL MUSIKK!!!

Thorbjørn Hausken utfordrer Kjersti Steensnæs til neste nummer av Kyrkjebladet. Så kom igjen, Kjersti!

B-blad

Her ser vi årets konfirmantjubilanter i Torvastad som nylig var samlet for å markere at det er gått hele 50 år siden 
de ble konfirmert. Kan det virkelig stemme at det er så lenge siden? 
Vi ser  i 1.rekke fra v.: Kirsten Kalstø f. Storesund, Ingrid Storesund f. Bentsen og Ågot S. Myge f. Ådnesen. 

2.rekke: Reidun Thorsen f. Steinnes, Aud Stavland f. Torvestad, Aud M. Østebø f. Storesund, 
Gjertrud K. Lind f. Stange, Harriet Sunde f. Myge og Bjørg S .Pedersen f. Grønningen. 

Bak: Jan Østenstad, Jon Magne Jakobsen, Leif W. Amdal, Jostein H. Schültz og sokneprest Geir Styve

PORTO BETALT
VED

INNLEVERINGA
P.P.

NORGE/NOREG

Årets KonfirmantjubilanterÅrets Konfirmantjubilanter


