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Advent
Julen er i «kjømda»

mange hjerter gleder seg.
Den velsignede julefesten.

Så fint tilrettelagt
når dagen er mørkest,
da er julestjernen der

og viser vei.

Den har himmelens
morgenlys over seg.

Det var underet
som skjedde den gang.

La oss minnes det,
fra vår kronglete vei,

når alle fristelser er der,
butikker som bugner

av flotthet
som lokker til kjøpetrang.

Norge er et rikt land.
Klingende mynt har

en liflig klang.

Vår alles kjære
kjente «Frelsessoldat»

er på plass i bybildet
med sin pengebøsse.

De har alltid tid og hjerte
for den som står utenfor,

når bøssene tømmes,
inviteres de innom hus
til høgtidens julegilde.

Julen gjør oss
litt mindre store.

Vi gledes med barna
og deres begeistring.

Så finner vi frem
til hverandre

rundt julebordet.
God jul.

Astrid Kalvik



Biskopens julehilsen til menighetene 2003

Hellig natt
Julaften er kirkene fylt av folk og forventning. Andre

steder i verden er 1. juledag den store dagen, og

noen steder er det også i Rogaland en stor kirkefest.

Noen steder ønsker mange seg midnattsgudstjenes-

ter på julaften. En god tanke, ikke bare for dem som

føler at vår flotte familie-jul kan bli for lukket. Vi

trenger flere møteplasser utenfor hjemmene julaf-

ten.

Men midnattsgudstjenesten er mer enn en vanlig

møteplass. Midnattsgudstjenesten skal minne oss om

en spesiell natt, da himmel og jord møttest.

Derfor er det en "hellig natt". "Glade jul, hellige jul",

synger vi, og den dobbeltheten gjelder det å ta vare

på. Den glade og koselige kveld, skal også være en

hellig natt. Jeg tror mange leter etter akkurat dette.

Noe dypere, noe annerledes enn det vi ellers opple-

ver, altså noe hellig. Julen gir oss anledning til det,

enten det blir på en midnattsgudstjeneste eller en

annen gang i julen.

Noen ganger kan det hellige komme overraskende.

Slik det gjorde det for 2000 år siden på

Betlehemsmarkene. "Herrens herlighet lyste om dem

og de ble meget forferdet", heter det i juleevangeli-

et. Den hellige kan være en sterk opplevelse som gri-

per oss på en måte som gjør oss urolige. Det kan være

en sunn uro. Men enda oftere er møtet med det hel-

lige noe som svarer på våre dypere lengsler. Vi leng-

ter etter noe som kan ta oss ut av det mørke vi er

inne i. Da er møtet med det hellige noe som fyller oss,

slik at livet får et dypere innhold. Eller vi drømmer

bare om at denne julen skal gi oss et møte med Gud.

Julaften forstår vi at det hellige ikke er en upersonlig

kraft. "Det er et barn, liggende i en krybbe". Barnet

i krybben er Jesus, den eneste, helligste, reneste.

Ernst Baasland 

Biskop Ernst Baasland 
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Tegningen på forsiden er tegnet av
Gisela Renèe Strand som går i 7.klasse på
Hauge skole.

Astrid Kalvik som har skrevet diktet på
forsiden har bodd på Torvastad. Hun var
født i 1912 og døde tidligere i år. Hun
var en flittig bidragsyter i Haugesunds
Avis, og diktene hennes ble også lest i
Søndagsposten på radio. 

Vi har bedt barnebarnet hennes, Inge Lill
Josefsen, plukke ut noen dikt for oss, 
og vil trykke noen av dem i kommende
nummer av Kyrkjebladet.
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Julehelsing frå

Betlehems-traktene
Marte Haugland, 51 år
gammal lærar frå
Torvastad, reiste 9.
november til Palestina,
der ho skal vera i tre
månader som represen-
tant for Den norske kyr-
kja. Ho er plukka ut
gjennom KFUK og
utsend via Kirkens
Nødhjelp. I Palestina er
ho ein del av eit korps
av eit kyrkjeleg «ledsa-
gerkorps», som alle er
på tre månaders frivillig
opphald.
- Me har ingen fullmak-
ter, men erfaringa tilsei-
er at det roar gemyt-
tane på begge sider i konflikten
når det er utanforståande til sta-
des, seier ho til Kyrkjebladet.
Ho er ikkje spesielt redd at det skal
skje henne noko.
- Det døyr menneske på båe sider i
denne konflikten. Men ingen av
partane har utlendingar som mål.
Dessutan held me oss inne når det
er mørkt, seier alltid frå når me rei-
ser ein plass, er alltid minst to i lag
og har mobiltelefon på oss heile
tida, fortel Marte Haugland.
Saman me ei anna norsk kvinne er
Marte plassert i byen Hebron med
kontakt til ein jenteskule og til
KFUM-kontoret i byen. Hebron
ligg på den Israel-okkuperte
Vestbreidda, nokre mil sør for
Jerusalem. 99,7 prosent av dei
150.000 som bur der er muslimske
palestinarar. Resten er 4-500  jødis-
ke setlarar, som held til i sentrum
av byen, nær gravene til patriar-
kane og konene deira (sjå f. eks. 1.
Mosebok 23). Både jødar og musli-
mar i Hebron er konservative og
lite forsonlege.  KFUM i Hebron er
ein del av EAPPI-programmet
(Ecumenical Accompaniment
Programme in Palestine and Israel). 

Marthe har også vore i Betlehem,
2-3 mil unna, og i Jerusalem. Der
starta ho forresten opphaldet med
eit innføringskurs som varte ei
veke. Kurset blei halde på området
til Augusta Viktoria-sjukehuset,
som er drive av Det lutherske
verdsforbundet, der også Den nor-
ske kyrkja er ein av bidragsytarane.
- Me kan ikkje skapa fred i Midt-
Austen. Men om det betyr litt
betre dagar for nokon få at me er
her, så prøver me å sjå det positive
ved det, seier ho.
Ho har lova å formidla meir av inn-
trykka sine når ho kjem heim,
mellom anna på Ungdomshuset på
Kvinnedagssamlinga 8. mars.

NOVEMBERDAG I HEBRON
22. november går eg heimafrå til
skulen til vanleg tid. Eg følgjer sku-
lejentene frå 6-11 år gjennom
sjekkpunktet dei må gjennom kvar
morgon. Der står soldatar med
skarpe våpen og undersøkjer alle
som skal til denne delen av byen.
Vi viser pass og opnar skuleveskene
som vanleg.
På vegen legg eg merke til uvanleg 
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Julenatt skal Marte Haugland feira i Fødselskyrkja i
Betlehem. Om ho då kjem seg heilt ned i krypten (bildet),
som er bygt der tradisjonen meiner Jesus blei født, er ikkje
sikkert. (Foto: Tine Grydeland Sunde)

Forts. neste side



Marte Haugland skal bruka mykje av tida ved ein jen-
teskule i Hebron dei tre månadene ho er «kyrkjeleg
ledsagar» i Palestina. (Foto: Tine Grydeland Sunde)
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mange soldatar i byen denne
dagen. Ein palestinar står med
armane oppetter ein murvegg,
med beina frå kvarandre, mens
soldatar undersøker han. Eg
likar meg ikkje noko særleg.
Ved sjekkpunktet er det stabla
fleire sandsekker enn vanleg.
Elles ser alt normalt ut ved sku-
len - bortsett frå at det berre er
eg og ungane som er komne
presis. Etter 15 minutt kjem
rektor på Cordoba skule. Ho
viftar med armane og snakkar
høgt og fort på arabisk. Vi må
forlate skulen og gå heim! 
Rundt skulen «min» bur eit par
hundre jødiske setlarar, som ein
holme i eit hav på 150.000
palestinarar. Laurdagen innleia
jødane ei feiring til minne om

Sara, kona til Abraham.
Setlarane var i ferd med å
stenge av gata slik at ikkje ung-
ane våre kunne kome seg heim.
Difor tok rektor Feriel avgjerda
om å slutte før skuledagen var
komen i gang. 
Den israelske hæren, som er så
sterkt til stades denne dagen,
vernar om setlarane. Våre jen-
ter vert sett på som farlege,
ikkje verdt forsvara. 
Vi går heimover igjen, i lag med
jentene. Dei små jentene må
igjen forbi rekkjene av soldatar.
Tinningane på jentene passerer
ti centimeter frå munningane
på automatvåpna deira . Som
om det var ein heilt naturlege
ting.

De fleste har sine faste tradisjoner  på julaften, gjerne fra morgen til sene kveld. Vi har
spurt 3 Torvastad-buer om hvilke tradisjoner de har:

Lars Røthe forteller at han drar til Hålå på Gismarvik på julaften. Så sant det er snø, så
er det rene Winterwonderland. Men før han drar dit, så må han ha med seg den siste
julegudstjenesten på Torvastad. Det er viktig at det er den siste gudstjenesten, for der
er det flest folk, og flest på hans alder. 
Da Lars var liten så fikk de julesokk julaftens morgen. Med  sokken full av gotterier og
tegnefilmer på fjernsynet, så ble ikke ventetiden så uendelig lang til kvelden kom.

Marit Kvåle feirer så og si alltid julaften hjemme hos seg selv. Da spiser hun pinnekjøtt
med tilbehør som er laget av mannen. Det er den eneste dagen han lager middag i året,
så middagen smaker ekstra godt. Til dessert har de riskrem med mandel, og den heldi-
ge mandelfinner får marsipangris i gevinst. 
Hjemme hos Marit ble julesokken hengt opp etter at barna hadde lagt seg julekvelden.
Juledags morgen vanket det gotterier eller frukt, eller kanskje begge deler til de små.

Brit Foldøy forteller at det første de gjør tidlig på dagen som fast tradisjon er å lage
julebrød. Midt på dagen spiser de risgrøt. Senere går de i kirken for å roe seg ned, og
lytte til julebudskapet. Etter kirken bærer det hjem til julemiddag; pinnekjøtt og riskrem
med god hjemmelaget jordbærsaus. Når hovedretten er fortært, så blir juleevangeliet
lest.
Etter middagen blir alle pakkene lagt under treet. Så går de rundt juletreet og synger
en del sanger før presangene åpnes. Da er det en som leser på lappene og deler ut. Hver
pakke åpnes før en ny deles ut. Det kan ta tid når familien teller seks, og det gjerne er
flere gjester til stede.
Etter dette er det tid for kaffi. Da blir alt det gode som er laget i adventstiden satt frem,
og ikke minst nybakt julebrød med brunost. Frukt og knask kommer også på bordet.
Endelig kan julefreden nytes.

Elise

Julaftentradisjoner
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Av  Grethe Slettmoen

- Sett i gang! Sa frøken til klasse 4b. De hadde teks-
tilforming de siste tre timene, og skulle lage klokkes-
trenger.
- Husk hva jeg sa om oppgaven! Ropte hun over all
summingen i klassen.
- Det skal være nisser, kuler og epler. Dere husker det
om julesymboler? Her ligger noe granskjegg som er
fint til nissehår. Bruk fantasien!

Martin bestemte seg fort for at ingen nisse skulle
på hans klokkestreng. Makan! Julesymboler, du lik-
som. Frøken visste ikke mye om jul.

Tankene arbeidet mens fingrene tegnet et hjerte i
rød filt. Han klippet det ut og limte det på, omtrent
på midten. Så laget han et hvitt lys med gul flamme.
Lyset fikk plass over hjertet.

Innimellom kastet han et blikk rundt seg for å se
hva de andre gjorde. Det ble visst nisser i alle stør-
relser og fasonger. Praten gikk livlig mens de jobbet.
Martin fikk en klump i magen. Var det bare han som
visste hva julesymboler var, eller? Han ruslet rundt og
fant den filten han trengte. Han sa ikke stort, for han
hadde det travelt med tankene sine. En knallgul stjer-
ne fikk han på plass øverst på klokkestrengen. Hva
mer kunne han lage?
Han ble avbrutt av frøken:
- Martin, har du granskjegg til nissen din? Kom og få!

Motvillig gikk han fram og fikk en neve gråbeige
granskjegg. Hva skulle han bruke det til? Så kom
ideen. Han tvinnet ei rød snor rundt midten på skjeg-
get. Kritisk studerte han arbeidet. Lignet det en
engel, tro?  Ja, den gikk. Han fant tekstillimet og fes-
tet engelen på klokkestrengen. Så laget han ei filt-
bjelle, og dermed var det ikke plass til mer.
Det nærmet seg slutten av skoledagen. Frøken gikk
rundt og tittet på de ferdige klokkestrengene. Hun
var riktig fornøyd. Da hun kom til Martins pult, snud-
de hun  arbeidet hans og så på det.
- Skulle det ikke være nisser på den, da?
Martin kjente kinnene ble røde og varme.
- Nei, sa han med skjelvende stemme. – Nisser har
aldri vært viktige hjemme hos oss.
Det var godt å få sagt det
- Alle pynter vel med noen nisser til jul?
- Ikke vi, a Martin. For jula er en kristen høytid, og
nisser er  ikke kristne.

De andre snudde seg mot pulten hans og lyttet. Var
dette den stille Martin de kjente?

- Forklar meg om dine julesymboler, da, ba frøken
med liten forståelse i stemmen.
- Her er Betlehems-stjerna øverst, for jula har med
Jesus-barnet å gjøre. Så kommer lyset, og det er lik-
som Jesus, for han ble et lys for verden.
Martin ble ivrig nå. 

- Hjertet er symbol på kjærligheten fra Gud fordi han
ga sin eneste sønn. Og bjella er kirkeklokka som ring-
er julaften og sier at nå skal vi feire en kristen jul.
De andre elevene fulgte nøye med.
- Men nederst har du i alle fall en nissekone med
skjørt, prøvde frøken seg.
- Det er en engel, sa Martin stille. – Det er en av dem
som sang om Jesus for gjeterne.
Pål banet seg vei mellom pultene, helt fram til frøken
og Martin.

- Dette er akkurat det vi har hatt om i kristendoms-
lekse, så Martin har rett, frøken!
- Ja, han har jo det, sa frøken. Men nå er timen slutt,
dere. Putt arbeidene i posene  deres og ta dem med
hjem. Takk for i dag!
- Tøft gjort, Martin, sa Pål og klappet klassekamera-
ten på ryggen i det de gikk ned trappa.
- Vi fikk noe å tenke på alle sammen, frøken også.
Martin så på Pål.
- Det var fint det at du sa det om kristendomsleksa.
Førstemann ned!

Martins klokkestreng
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I august i fjor reiste veninna mi, Tone fra Vea, og jeg
ned til Bolivia, Sør-Amerika, for å jobbe på et barne-
hjem der.

Barnehjemmet, Villa Porvenir (porvenir = fremtid) lig-
ger i den fjerde største byen i Bolivia, Cochabamba.
Cochabamba er en koselig by, men som i hele Bolivia
er det mye fattigdom. Å komme ned dit var som å
reise minst 50 år tilbake i tid. Bilene var gamle vrak
som aldri hadde blitt godtatt på norske veier. I Bolivia
stabler man gjerne 11 personer inn i en og samme
stasjonsvogn. Bagasjerommet blir nemlig også ofte
brukt ved frakt av mennesker …
All jordbruk foregår med menneske- eller dyrekraft,
vasking foregår for hånd i bekker og elver.
De fattigste bor i et lite kott av et hus, laget av jord
og leire. Der bor det gjerne en familie på 7 personer,
uten innlagt vann og uten toalett, og de har gjerne
bare en seng. Fedrene er som regel å finne på chica-
erias, den lokale drikkestua. Arbeidsledigheten er
nemlig enorm i Bolivia. Indianerkvinnene med sine
karakteristiske fletter, bowlerhatt og sine folde-
skjørt, ser man også overalt.
Barnehjemmet ble startet av Hanne Baardeseth fra
Norge og Gladys fra Cochabamba i 1997.
Barnehjemmet drives privat med gaver og givere fra
Norge.
Det er 14 barn på barnehjemmet fra 4 år og opp til
12 år, 7 jenter og 7 gutter.
Barna kommer fra hjem der foreldrene drikker og da
ikke er i stand til å ta vare på barna sine, et par av
barna er foreldreløse. "Mammaen" på barnehjem-
met, Theodora, bor og sover på hjemmet 6 dager i
uka, sammen med sine to barn på 7 og 15 år. I tillegg
jobber tia (= tante) Martha der om hverdagene, fra
07.00 – 17.00.
Dagene deres består stort sett av matlaging og vas-
king av klær og hus. All klesvask foregår for hånd. (Så
i 8 mnd. måtte altså Tone og jeg også vaske alle
klærne våre, sengetøy og håndklær, for hånd).
De har derfor ikke så mye tid til å aktivisere ungene,

og derfor har de frivillige til å gjøre den jobben. Da
vi kom ned dit kunne vi så å si ikke et ord spansk, som
de snakker i store deler av Sør-Amerika, da også i
Bolivia. I starten var det litt frustrerende å ikke kunne
kommunisere noe særlig med ungene. Men ungene
var veldig forståelsesfulle. Med en gang vi kom inn
porten der, tok de oss i hånda og viste oss rundt,
pekte på alt mulig og sa hva det het på spansk.

Tone og jeg bodde i vårt eget lille hus, rett utenfor
barnehjemmet. Vi hadde vårt eget soverom, kjøk-
ken/stue, hems og bad. Hver morgen kl. 06.00 ble vi
vekket av pappegøyen til ungene som satt i et tre rett
utenfor soveroms-vinduet vårt og skrek: Lorro, lorri-
to, mammas gutt! (den kunne faktisk litt norsk!)

På forhånd var vi litt bekymret for hvordan det ville
gå med spansken vår, men Gladys driver en språksko-
le i Cochabamba. Der begynte vi med privatundervis-
ning, og da gikk det ikke så lang tid for vi kunne
begynne å kommunisere skikkelig med ungene. Det
var en lettelse!

Etter en måneds-tid begynte vi å komme skikkelig
inn i rutiner og levesett. Vi jobbet for kost og losji, fra
mandag til fredag, helgene hadde vi fri.
Arbeidsoppgavene våre begynte kl. 12.30, da vi hen-
tet ungene på skolen. Etter skolen var det tid for mat.
Maten der nede består for det meste av ris, poteter
og pasta. Tre dager i uka, mandag, onsdag og fredag
var det suppe. Da ofte hønsefot-suppe. Hønsefoten lå
og fløt i midten av suppe-tallerkenene våre. Det var
ikke så veldig appetittelig, men å ikke spise maten en
får servert i Bolivia er veldig uhøflig. Så spise måtte vi
… Og vi ble jo vandt med det etter hvert. Til slutt
gnagde vi like ivrig på hønsefoten vår vi, som ungene
…

Etter maten var det tid for lekser. Da var det vår opp-
gave å hjelpe ungene med dem. Det var ikke bare
bare når alle 15 skulle ha hjelp på samme tid, og alle
15 helst ville sitte oppå fanget ditt. De var veldig ivri-
ge etter oppmerksomhet og kjærlighet. De kranglet
ofte om hvem som skulle holde oss i hånda eller sitte
på fanget vårt.
Da leksene var unnagjort, var det vår oppgave å
finne på aktiviteter sammen med dem. Det var bade-
basseng på området, så der badet vi. Ellers så lekte vi
med lego, vi tegnet, dro på fjelltur (Bolivia er et fjell-
land, og Cochabamba ligger ca. 2700 m over havet),
vi dro ned til byen sammen med dem, til parken, spis-
te is og dro til Bolivias største market der de selger
absolutt alt mellom himmel og jord. Alt fra frukt og
grønt, klær, sko, geitehoder, kuføtter til levende
hunder, gjess og høns. 
Siden både Tone og jeg er utdannede kokker, ble det

Opplevelser fra Bolivia, Cochabamba!

Anne og Tone sammen med to av guttene på 
barnehjemmet
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også mye baking. Vi bakte sjokoladekake, boller,
kanel i svingene m.m.

I desember laget vi julekalender til ungene. Det
var stor stas! Vi bakte også norske kakemenn og
peppernøtter. Den 13. desember laget vi lusse-
katter, vi gikk i Lucia-tog med levende lys og glit-
ter i håret og sang Lucia-sangen. Dette var nytt
for ungene, og veldig populært!
Til jul fikk Tone besøk av sin familie, så vi var
mange som feiret jul på barnehjemmet det året.
Vi hadde innøvd program som ungene framfør-
te på julaften. Vi hadde lært ungene "På låven
sitter nissen". I over en måned før jul begynte vi
å øve oss på den, så da jula endelig kom var vi
nesten lei den …
Vi hadde også laget kostymer, og kledde ungene
opp som nisse, katt og rotter og malte dem i
ansiktene. Så ungene sang og danset. De drama-
tiserte også juleevangeliet med selvlagde kosty-
mer, til stor begeistring for publikum .
Ungene på hjemmet var utrolig snille og veldig
skjønne og godt oppdratt. Fra de er 4 år skifter
de på sengene sine selv og vasker klærne sine
selv. De har også sine faste oppgaver i huset som
de må gjøre hver dag, hvis de vil være med på
aktivitetene våre.

Etter 8 måneder var det på tide å si farvel og
sette seg på flyet tilbake til gamle-landet. Det
var med mange tårer og mye snørr at vi sa ha det
bra, på gjensyn til ungene og alle de andre i Villa
Porvenir.
Det var noen uforglemmelige måneder, og jeg
kommer aldri til å glemme disse ungene!
Faktisk var jeg nettopp der nede i Cochabamba
og besøkte dem igjen!

Anne Øvrebø

Den 10.november 1936 ble pikeforeningen Lyngblomsten stif-
tet av Olga Håsts, mor til Ågot Haraldseid. Foreningen hadde
også navnet Torvastad Unges Misjons kvinneforening, og har
beholdt det navnet siden. Kvinneforeningen ble startet etter
en vekkelse i bygda som Leif Sjursen, tidligere misjonær på
Madagaskar stod i spissen for.
Ågot Haraldseid forteller at hun overtok  vervet som formann

etter sin mor i 1971 . Da hadde Margit Knutsen, Anna
Storesund, Lina Hausken , Astrid Håstø og Ågot Haraldseid
vært med siden de var konfirmanter. Det er vel ikke mange som
har gått i samme forening i 66 år, men det har disse damene
gjort!
Da foreningen startet ble alle møtene holdt hjemme hos Olga
Håstø. Under krigen  hadde medlemmene med seg mat selv, og
så ble det kokt kaffi på kaffierstatning.  Møtene ble holdt en
gang i måneden, og det blir de fremdeles, men nå blir for-
eningen  holdt på omgang hos alle medlemmene. 
I dag er det damene på bildet som utgjør foreningen. Da
Kyrkjebladet var på besøk,  var det Gudrun Haukås som var
vertinne. Kvelden blir alltid åpnet med en andakt av den som
har foreningen. Etterpå er det god mat og kaffi. Det blir også
lest fra Misjonstidende eller ei misjonsbok på møtet. Tidligere
hadde foreningen både basar og kvinnestevne, men nå blir det
samlet inn penger hver gang til Norsk Misjonsselskap. Ågot for-
teller at det er et ganske anseelig beløp som er blitt samlet inn
i årets løp.       
Til slutt på møtet har Ågot alltid en andakt. Foreningen har
hatt besøk av flere misjonærer i årenes løp, som Kristin Tjelle,
Solveig Lunde, Elise Haukås og Trygve Sandvik.
I dag er det 8 medlemmer igjen  i foreningen. Et av medlem-
mene, Martha Dale som reiste til Amerika, sendte penger til
foreningen så lenge hun levde. Ågot forteller om et godt sam-
hold, og det er ikke så vanskelig å forstå siden de har holdt
sammen i over to mannsaldrer.
Tidligere begynte de foreningen kl. 20, men nå starter de kl 18.
Ingen av damene kjører bil, så velvillige menn stiller opp som
sjåfører. Ågot forteller om gamle dager når de hadde forening
på Vadøyna, nord for Dalsvågen. Det kunne bli en lang tur til
fots i all slags vær. 
Torvestad Unges Misjons kvinneforening er forlengst  blitt både
en beste- og oldemorsforening. Det er flott å se at  en kvinne-
forening kan være en  viktig del av livet helt fra ungdom til
alderdom. Pikeforeningen Lyngblomsten gleder fremdeles
hverandre og er gode støttespillere for Det norske misjonssel-
skap.

Elise

BBaakkeeddaagg!!  
MMaarriibbeell  oogg  JJuulliiaannee  bbaakkeerr  ««kkaanneell  ii  ssvviinnggeennee»»

Fra pikeforening til 
misjonsforening for

På bildet ser vi fra venstre Astrid Håstø, Anna Storesund, Synnøve Storesund, Lina
Hausken, Sofie Blom Kalstø, Ågot Haraldseid, Gudrun Haukås og Margit Knutsen.
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En gammel tradisjon ute i Europa og også her
hjemme var å lage uroer av halm. Disse ble hengt
opp i høgtidene, men i Norge ble de bare brukt til
jul. Halmen skulle minne om Jesus som lå på halm-
strå i krybba i stallen.

I vårt distrikt ble disse uroene laget av takrør, det vi
kaller for siv. Det finnes ikke opplysninger om at
dette ble brukt andre steder enn i Karelen og på
Karmøy. At de laget denne julekruna av siv, hang
mye sammen med at det var lite trær på Karmøy. Det
er lettere å lage den av halm, som lar seg bøye, og
det er mulig at de laget den av grønt siv, for senere
å la den tørke. Det spesielle for julakrunene fra
Karmøy, er at de er sammensatt av store og små
oktaedere; åttekanter.
Kruna ble pyntet nettopp slik som vi pynter jule-
trærne våre; korger, fargede papirstrimler,  juleka-
ker, norske flagg og endatil lys. Etter hvert som det
ble fullt, lagde man nye åttekanter og satte på. På
denne måten ble julekruna større og flottere år etter
år.
Det finnes framdeles mennesker rundt om i distriktet
vårt som husker denne tradisjonen. Og Reidun
Øvrebø, som har fortalt oss dette, er svært interes-
sert i å vite om det finnes noen her på Torvastad som
kan  fortelle mer. Hun har telefonnummer 52842891,
og vil bli kjempeglad om noen har noe å bidra med!

I høst har Reidun lagd fine julekruner sammen med
andre i husflidslaget på Kulturhuset. En av dem som
har lært seg teknikken er Ingrid Sørvåg som er lærer
ved Håland skole. Og hun inviterte likegodt til jule-
verksted for klassen sin med foreldre. Og da
Kyrkjebladets utsendte var innom, var de første jule-
krunene allerede klar for avfotografering.

Julekruna – GAMMEL TRADISJON  PÅ VEI TILBAKE
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«Det er vondt når vettet vantar, men det er verre å vanta vetter om vinteren.» 

Det er heller ikkje greitt å mangla ordbok når ein er på sporet av eit ord. Rettskrivinga her på Torvastad
er nynorsk når ein skriv eigen dialekt. Ein kan godt vri på det språklege slagordet "Tal dialekt – skriv
nynorsk" og heller seie "Skriv nynorsk, men les det som dialekt". Godt brukande ord ligg klare for deg
til å skriva Nord-Karmøy-nynorsk. Om du meiner dei er bokmål, er dei kanskje begge deler.Våre eigne
gamle dialektord, gjerne frå norrøn tid, har sin skrivemåte i nynorsk. 
Men nå skal det dreia seg om julenøtter. Ja, kva er meiningsinnhaldet i desse tolv kvardagsorda, i pri-
vat gamal skrivemåte frå tjukkaste Torvastad? Du må ikkje vera 100 år gamal eller medlem i historiela-
get for å klara oppgåva, men det hadde nok vore til hjelp.
Same koss du snur på det, ei presis meining bak orda vi bruker, gir mindre fare for misforståing og
krangel. Så bare sett i gang diskusjonen, skriv ned og send inn. For her går det an å vinna seg ein åbete
til julemorgons. For å hjelpe deg litt har vi satt ein (s) bak substantiv, ein (v) bak verb og ein (a) bak
adjektiv.
Send svar til Kyrkjebladet pr. post eller E-post innen 30. desember. (adresser står på s. 3)

1   farnaring (s)
2   fli (v)
3   førkja (s) 
4   hålka (s) 
5   idle (a) 
6   nøvert (a)
7   ronje (s) 
8   rua (v)
9   sopeleist (s)

10  beina (s)
11  stikkedåse (s)
12  toka seg (v) 

Spor i ord - Julenøtter
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KUBEKRYSS FOR ALLE!

KUBEKRYSS FOR BARN!
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SPENNENDE REISETILBUD I 2004
2004 ser ut til å bli et år med mange spennende rei-
setilbud. Turen til Brasil som Torvastad menighet
arrangerer i påsken, har i skrivende stund ca 15
påmeldte. Det betyr at det blir tur, og at det fortsatt
er plass til noen flere – men ta raskt kontakt med
Ingmar Areklett viss du er interessert.
Høsten 2004 kan du velge mellom reatrat-tur til Asissi
i Italia eller studietur til Madagaskar!

Turen til Italia er det Avaldsnes KFUK-KFUM og
Avaldsnes menighet som står bak. De inviterer frivil-
lige og ansatte medarbeidere fra menighetene på
Avaldsnes, Torvastad og Norheim til en ukes retreat i
et middelalderkloster i Asissi  i september 2004.
I menighetene våre er aktivitetsnivået og møtefre-
kvensen høy. Mye av arbeidet går som det suser.
Ansatte og frivillige medarbeidere står på og utfører
mye godt arbeid. Vi er utholdende og flinke! Noe
mange av oss kanskje ikke er så gode på, er å finne
ro, livsrytme og erfare bønnens pulsslag. Av og til er
det viktig å trekke seg vekk fra hverdagens mange
impulser, krav og gjøremål – for å være stille sammen
med Jesus – i fellesskap med hverandre.

Derfor vil dagene i Asissi inneholde bønn/tidebønner,
god italiensk mat, fjellturer, god tid til ro, åndelig
meditasjon og refleksjon. Ring til Anne Netland (52
82 09 16/98 48 04 92) eller Eldbjørg Andreassen (52 84
24 56/ 95 24 62 34) viss du vil vite mer eller vil melde
deg på.
Påmeldingsfrist er satt til 15. januar 2004. 

Studieturen til Madagaskar er det Karmøy folkehøg-
skole som arrangerer. Reiseledere blir John Kristian
Hausken og Helge Gaard som har vært misjonær på
Madagaskar i mange år. De inviterer til en 12 dagers
tur fra 30.september til 12.oktober hvor du får opp-
leve:
- verdens 4. største øy med et unikt dyre-og 

planteliv
-  resultatene av norsk misjonsarbeid i over 130 år
- fantastisk natur med eksotiske strender, 

tropisk regnskog med mye mer
-  gudstjenestefellesskap med 500 gassere
-  det moderne Madagaskar med storbyliv 

og shopping
-  norsk misjon- og bistandsarbeid i Norges nye 

hovedsamarbeidsland
-  bading i varmekilder og overnatting i bungalow 

i bushen

Turen er åpen for alle interessert i distriktet vårt. 
Ta gjerne kontakt med John Kristian (52 83 91 90)
eller Helge (52 77 58 30) viss du ønsker informasjons-
brosjyre, har spørsmål eller ønsker å melde deg på.

Torvastadgutter sentrale

i ny barneplate
Elisabeth Lindland, kjent fra NRK’s Julemorgen,
har spilt inn sin nye barneplate "Et vintereventyr"
i Vegard Fossum og Halvor Lillesunds studio i Oslo.
De to musikerne fra Torvastad har arrangert og
produsert musikken på albumet.

Et vintereventyr er historien om Miriam
Steinhuggerdatter som bor på Steinhuggerøya.
Miriams mamma arbeider på en stor båt, og
Miriam  teller dagene til hun skal komme hjem,
slik at de sammen kan ta fatt på juleforbere-
delsene. Foruten Lindland, medvirker skuespille-
ren Paul Ottar Haga i rollen som Miriams pappa.

HISTORISK 17.MAI-MØTE
17. november, nøyaktig et halvt år før nasjonalda-
gen, fant det sted et historisk møte på Håland skole.
Representanter fra FAU på både Håland og Hauge
var til stede sammen med representanter fra skole-
korpset, idrettslaget, menigheten, KFUK-M, pluss
noen privatpersoner. Bakgrunnen var et brev fra for-
eldrene til 4.klasse på Håland skole hvor de foreslo at
mer av 17. mai-feiringen skulle være felles for hele
bygda. FAU på begge skolene hadde i prinsippet gått
inn for dette, og målet for møtet var å legge noen
rammer for planleggingen og å få nedsatt en hoved-
komitè.

Det ble et positivt møte med stor enighet om at
dette var et godt initiativ og at dette skal vi få til, og
det var overraskende stor enighet blant de frammøt-
te. Det ble valgt en hovedkomitè på fem personer
som allerede har hatt sitt første møte, så alt tyder på
at 17. mai 2004 vil bli feiret litt annerledes enn vi har
vært vant til de siste årene.



Julevandring på Utsira
Lørdag før julaften i fjor inviterte menighetsrådet og
Geir prest til julevandring på Utsira. For familien
Sandmo var dette et nytt begrep og nysgjerrigheten
drev oss til Nordvik denne ettermiddagen. Husets far
hadde sett for seg en slags tur i fred og ro og valgte
å holde seg godt i bakgrunnen da det gikk opp for
ham at det var en viss fare for å bli kledd ut…..
I mørket delvis klatret vi opp på låvebrua til Gina
Helgesen. "Sirabunaden", eller kjeledress kom godt
med også i denne sammenhengen. Frammøtet var
det ingenting å si på. Faktisk var det så mange oppe
på den gamle låven, at det for gjennom hodet mitt
"går det an å ramle gjennom gulvet, mon?"
Ved hjelp av fakkellys ble det mulig for Geir prest å
få en oversikt over forsamlingen. Han gav en kort ori-
entering om hva som skulle foregå. Alle måtte skrive
seg inn i "manntallet" før presten delte ut kostymer
som så ut som de kom rett fra Det norske teater. Små
konger (deriblant en ekte Kasper) gjorde store øyne
over naturtro gaver som de skulle ha med til
Jesusbarnet.
Med fakkel i hendene gikk alle sammen det lille styk-
ket bort til kirka, mens vi sang "Nå vandrer fra hver
en verdens krok". Etter ferden på
"Betlehemsmarkene", trengte følget tak over hodet.
Vi banket på kirkedøren og engelen Katrine tok vel
imot oss. Det trengtes flere hyrder og engler og store
og små fikk tildelt roller. Tilslutt manglet vi bare
Maria og Josef. Lille Elisabeth, på 6 år ønsket seg vel-
dig Mariarollen, men hvor ble det av Josef??
Konfirmant Martin reddet situasjonen og gikk
ansvarsfullt inn i rollen . Dermed skulle alt være klart
for en dramatisering av juleevangeliet. Ved hjelp av
lys, enkle replikker og sang ble det  en stemningsfylt
og høytidelig stund i kirka.
For de minste ble det en virkeliggjøring av en histo-
rie de ofte er blitt fortalt, vi voksne fikk ei kjærkom-
men "fredastond" fra julestresset som vi er så gode
på å få i stand….

For alle sammen ble det en nyttig påminnelse om
julens opprinnelse, som i all travelheten fort kommer
i bakgrunnen. Å være engel for ei stund hadde jeg
ikke vondt av og familiens 6 åring omtaler i ettertid
det hele med "den gong eg va konge….."
Takk til prest og menighetsråd for en koselig opple-
velse!

Wenche Sandmo
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Hva betyr de gule pinnene?
Mange besøkende ved kirkegårdene har lurt på
grunnen til at det er satt ut et gult tremerke ved
enkelte graver. Disse merkene er satt ut for å minne
ansatte om hvilke graver som stelles av kirkegårdsbe-
tjeningen. Dette er spesielt viktig for vikarene våre.
Som kjent har en gravfester anledning å bestille grav-
stell. Gravstellet koster på 600 kroner pr. år og inklu-
derer

✤ stell som består av planting av blomster til 17. mai
✤ vanning og luking utover sommeren 
✤ planting av lyng og blomsterløk på høsten 
✤ krans og granbar til advent.

Ved spørsmål, ring kirkevergens kontor: 
telefon 52 85 71 27.

Glass kan skade!
Vi minner igjen om at det ikke er tillatt å sette glass-
vaser (f. eks. syltetøyglass) på gravene. Om disse knu-
ses er de til stor fare for både arbeidere og gjester på
kirkegården. Til avskårne blomster anbefales vaser av
plast. Disse tas hjem når blomstene er visnet. Det er
ikke tillatt å lagre vaser eller andre ting bak gravstei-
nen.

ORIENTERING FRA KIRKEVERGEN



BISKOPEN KOMMER
Biskop Ernst Baasland har gitt melding om at det blir visitas
i Torvastad og Utsira i uke 43 til neste år.  Så på nyåret får
vi starte planleggingen.

UNGDOMSTINGET
Foruten Cantus Diversi var det Pål Kvalevåg og Eirik Styve
som var utsendte delegater fra Torvastad menighet på ung-
domstinget på Sola 7-9.november.  En av resolusjonene som
ble vedtatt var at: "Ungdom skal bli sett på som en viktig
del av det store menighetsfellesskapet."  Vi tar gjerne
utfordringen fra ungdommene.  Ingmar Areklett fra
Torvastad var med i egenskap av bispedømmerådsformann.  
På bildet ser vi  Cantus Diversi synge under 100-års-jubi-
leumsfesten på Hauge bedehus.

FORSANGERE OG ULVELEDERE ØNSKES
På grendahusgudstjenestene på Torvastad har det blitt let-
tere å synge i det siste.  Det skyldes flinke forsangere som
er med på å lede sangen.  Men vi ønsker flere både unge
og eldre til denne tjenesten.   Ta kontakt med Knut
Christiansen.  
Fra speiderne har vi også blitt bedt om å etterlyse en ny
leder til ulvungene. De er tre voksne ledere, men med
mange og aktive gutter ønsker de å være flere. Ta kontakt
med Inger F. Hausken.

NY LEDER I
MENIGHETSRÅDET
Selv om menighetsrådet sitter
i fire år, skal det hvert år vel-
ges leder.  Fra årsskiftet over-
tar Leif Egil Holstad etter Gerd
Vikingstad.  Gerd overtar som
nestformann etter Randi Bø
Furlund og Gunvald Østhus
fortsetter som sekretær.  Takk
for innsatsen og lykke til med
nye verv.

MENIGHETSDETEKTIV 
Vi takker Åge Utvik som har gjort en stor innsats gjennom
mange år med å finne frem både navn og adresser til 80,
85, 90 og 95 årsjubilanter samt konfirmantjubilanter for

diakoniutvalget.  Samtidig gleder vi oss over at Erling
Stange nå tar over dette arbeidet som kan være litt av et
detektivarbeid.  

NYE KLOKKERE 
Kjellaug Areklett, Inger-Målfrid og Jan Asbjørn Hovland
overtar som klokkere i Torvastad etter årsskiftet sammen
med Sigurd Andreas Widvey Haugen.  Vi takker de avtrop-
pende klokkere Anne Berit Thorsen og Iris Christiansen for
tjenesten de har utført.  

FORBRUK OG RETTFERD
Tore Woll ble nylig valgt som kontaktperson for Torvastad
menighet for forbruk og rettferd.  Det er viktig at denne
utfordringen holdes varm i vår menighet, og er glad for at
Tore tok utfordringen.    

FRA TORVASTAD TIL BRUSSEL
Synnøve Kolnes som vi har skrevet om tidligere i
Kyrkjebladet, begynte i midten av august som ettåring for
Sjømannskirken/Den norske Kirke i utlandet i Brussel.  Hun
har verken med sjømenn eller trailersjåfører å gjøre, men
arbeider mer som barne- og ungdomsarbeider blant fast-
boende nordmenn.  Hun skal være der frem til sommeren,
men kommer nå hjem til jul.  

NYTT BIBELKURS
Torvastad menighet vil igjen arrangere bibelkurset
"Vandring gjennom GT" sammen med Bibelselskapet.
Dette er et lærerikt og artig kurs. Med enkle metoder
gjennomgås hovedlinjene i Det gamle testamentet. I tillegg
blir det god bevertning og sosialt fellesskap. Kurset passer
for både unge, og de som har flere år på nakken.
Tidspunktet er fredag 13/2 om kvelden og lørdag 14/2 på
formiddag, og kurset koster kr 150/100.
Meld deg på til menighetskontoret! 
Du er velkommen!!

JULEKONSERT
MED SANGRIA
Også i år vil
Sangria glede oss
med sin førjuls-
konsert. Midt i
julestria tar de seg
tid til å øve inn
program for en
hel konsert så vi
andre kan komme
i god julestem-
ning.
Fredag 19.des.
kl.20.00 kan du
høre dem i
Torvastad kirke,
og dagen etter er
det samme tid i
Norheim. Med seg
har de fått Ole
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
TORVASTAD:
02.11. Lars Erik Sjøen Vea
23.11. Ingrid Dybvik Jensen

Hannah Lillesund Jacobsen
Vegard Klubben
Eirik Matre Særsten

30.11. Ellida Gaard

UTSIRA:
18.10. Christian Møller

VIGDE:
TORVASTAD:
25.11. Jens Sigurd Sørensen og

Mary Olsen (Sjømannskirken, Gran Canaria)

DØDE:
TORVASTAD:
04.10. Karianne Henriksen f. 1977
12.10. Lars Hausken f. 1915
22.10. Anna Dorthea Skjølingstad f. 1916
26.10. Sigrun Olsen f. 1916  
29.10. Per Tveita f. 1924
30.11. Arne Henrik Skjelde f. 1948
12.11. Aasmund Johannes Haraldseid f. 1920
13.11. Margot Benjaminsen f. 1927
19.11. Marta Kaalaas f. 1916

UTSIRA:
21.10. Sigfred Severin Austrheim f. 1921

GAVER:
TORVASTAD:
05.10. Norsk Gideon 3.800,00
12.10. Menighetsarbeidet 5.927,50
19.10. Normisjon 3.003,50
26.10. AAN  (Alternativ til abort) 3.375,00
02.11. Menighetsarbeidet 6.330,00
09.11. Haugaland krets av KFUK/M 2.475,50
16.11. Ungdomsmisjonen 2.301,00

UTSIRA:
14.09. Misjonsselskapet 1.584,00
19.10. Redd Barna – TV-aksjonen 2.259,50
16.11. Misjonsprosjekt Madagaskar 980,50
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Morten Velde, som mange kjenner fra Good News. Han
skal ha solonummer, samt synge med koret. Berit Johanne
Folkedal bidrar i år som i fjor på blåseinstrumenter og
Øystein Bredal på piano. Sangria ønsker alle velkommen til
en stemningskapende førjulskveld i kirken!

JULEGOSPEL MED GOOD NEWS
Også Good News vil være med og skape julestemning, og
inviterer til konsert i Torvastad kirke  lørdag 20.desember.
Det blir to forestillinger, en kl.18 og en kl.20.30, og vi reg-
ner med at de vil bli av god gammel Good News-kvalitet
med en fin blanding av sang og musikk, dans, drama,
humor og alvor. Vi gleder oss!

GJENGLEMT
I Torvastad kirke henger det et par fine mørke damejakker
og et par barne-anorakker.

Smånytt. . .

50-års konfirmantjubileum
12.oktober var det konfirmantjubileum på Torvastad,
og som vi ser av bildet var det riktig mange av 50-års-
jubilantene som var til stede. Bak fra venstre ser vi
Gunnar Hausken, Einar Hjertaker, Karsten Endresen,
Harald Vedø, Harald Endresen, Per Storesund,
Øystein Håland, Jørgen Jørgensen og Magne
Vikingstad.
Foran fra venstre: Geir Styve, Laura Nilsen Endresen,
Gerd O. Jørgensen Smistad, Bjørg Myge Norheim,
Reidun Endresen Lodden, Anny NikolaisenWågen,
Anbjørg Bentsen Lindeland, Brita Epland Knutsen,
Bjørg R. Støle Aase, Berit Kleppe Huseby, Ida Larsen
Pettersen.

5500--åårrss  kkoonnffiirrmmaanntteennee



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-

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

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

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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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



FEØY BEDEHUS
26.12. 2. juledag kl.
16.00:
Høytidsgudstjeneste med
påfølgende julefest.
Nattverd. Offer til
Sjømannsmisjonen. – Båt fra
Kveitevika kl. 15.30. 
15.02. 
Kristi forklarelsesdag:
Gudstjeneste kl. 16.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. – Båt fra
Kveitevika kl. 15.30.

HÅLAND BEDEHUS
14.12.
Julekonserter i kirken
21.12. kl. 11.00: Indre
Sjømannsmisjon
26.12. kl. 11.00: Møte
28.12. kl. 11.00: Møte
04.01. kveld:
Misjonssambandet
11.01. kveld: 
Normisjon
18.01. kveld:
Misjonsselskapet

NORDBØ BEDEHUS
14.12.  Julekonserter i
kirken
21.12. kl. 11.00:
Misjonsselskapet
28.12. kl. 11.00:
Misjonsselskapet – felles på
Håland bedehus

UNGDOMSHUSET
20.12.
Good News 
– julegospel i kirken

GUDSTJENESTER:
TORVASTAD:
14.12.  3. s. i advent:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde.
NattverdOffertilMuslimmisj
onen. – Kirkeskyss.
Kl. 17.00 og 19.30:
Julekonserter. 
Kor og korps deltar.
19.12. (fredag) kl. 19.00:
Julekonsert v. SangRia
20.12. (lørdag) 
Julegospel v. Good News
24.12. Julaften kl. 14.30
og kl. 16.30:
Familiegudstjenester.
Sokneprest Geir Styve.
Offer til Kirkens Nødhjelp
25.12. Juledag:
Høytidsgudstjeneste 
kl. 12.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Dåp. Sang
av Mannakoret. Offer til
Sjømannsmisjonen. –
Kirkeskyss.
31.12. Nyttårsaften kl.
22.30:
Midnattsmesse. Sokneprest
Geir Styve.
01.01. Nyttårsdag:
Høymesse kl. 12.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til
Ungdomsmisjonen. –
Kirkeskyss.
04.01. 
Kr. åpenbaringsdag:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.
Kl. 17.00:
Helligtrekongersfest på
Ungdomshuset.
11.01. 1. s.e. 
Kr. åpenbaringsdag:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Offer.
Kl. 19.30: Søndagsmøte
i kirken
18.01. 2. s.e. 
Kr. åpenbaringsdag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss.

Søndagens
tekster

3. søndag i advent:
2 Pet 1, 19-21; Jes 40, 1-8;
Matt 11, 11-19
4. søndag i advent:
Joh 3, 26-30; Jes 40, 9-11; 
1 Pet 1, 10-13
Julaften:
Luk 2, 1-14; Mik 5, 1-4a
Julenatt:
Luk 2, 1-20; Jer 23, 5-6; 1
Joh 1, 1-3
Juledag:
Joh 1, 1-5(6-8)9-14; Jes 9,
2-3.6-7; Hebr 1, 1-5a
2. juledag:
Matt 10, 32-39; Jes 50, 4-7;
Apg 7, 52-60
Søndag etter jul:
Joh 1, 16-18; Jes 2, 2-5; 
Kol 2, 8-10
Nyttårsaften:
Klag 3, 22-26; 2 Pet 3, 13-
15a.17-18; Joh 14,27
Nyttåradag:
Matt 1, 20b-21; Sal 103, 
13-18; Hebr 13, 5b-8
Kristi åpenbaringsdag:
Joh 8, 12; Sal 72, 8-17; 1
Tim 3, 14-16
1. s.e. kr. åp.dag:
Joh 1, 29-34; Jes 12, 
1-6; Ef 1, 7-12
2. s.e. kr. åp.dag:
Joh 4, 5-26; Jer 17, 
12-14; Åp 22, 16b-17
3. s.e. kr. åp.dag:
Joh 4, 27-42; Jes 49, 
1-6; Gal 2, 19-20
Vingårdssøndagen:
Luk 17, 7-10; 5 Mos 8,
7.11-18; 1 Kor 3, 4-11
Såmannssøndagen:
Sal 33, 1-9; Hebr 4, 12-13;
Mark 4, 26-32
Kristi forklarelsesdag:
Joh 17, 1-8; 2 Mos 3, 1-6;
2.Pet 1, 16-18
Søndag før faste:
Joh 12, 24-33; 4 Mos 21, 
4-9; 1 Tim 2, 4-6

25.01. 3. s.e. Kr.åpenba-
ringsdag:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.
01.02.
Vingårdssøndagen: 
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer.
Kl. 19.30: 
Søndagsmøte i kirken
08.02.
Såmannssøndagen:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Offer. – Kirkeskyss.
15.02. Kristi forklarel-
sesdag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss.
22.02. Søndag før faste:
Høymesse kl. 11.00.
Vikarprest. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.

UTSIRA:
14.12. 3. s.i advent:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Dåp. Nattverd. Offer til
Bedehuset.
24.12. Julaften: 
Gudstjeneste kl. 11.00
04.01. Kr.åpenbaringsdag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer.
01.03.
Vingårdssøndagen:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Offer. 

BEDE-
HUSENE
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Toralv Garvik er julenummerets vitseforteller, 
og han har hentet sin historie fra gamleheimen:

Det  va på gamleheimen. Betjeningen hadde sin vanlige
sjekkrunde om kvelden. På et av rommene finne de
han Anders liggende på golvet i badebukse , solbriller
og full av solkrem. -Ka i all verden e det du holde på
med Anders?
-Eg e i syden, seie han Anders.
Ja vel – greit nok, tenkte betjeningen - la han få væra
i syden. 

De går videre til naborommet der han Lars bur.
Når de åpne dørå ser de en voldsom aktivitet under

dynå te han Lars.
-Ka  e det du holde på med, Lars spør betjeningen.

Etter ei litå stond dokke håve te han Lars fram.
-Eg kose meg me kånå te han Anders – for han e i syden.

Toralv utfordrer ungdommen, nærmere bestemt Geir Erik Storesund, som nestemann ut.

B-blad

Helgen 18. – 19. oktober var det igjen duket for konfirmantjubileum på Utsira.
Konfirmantjubileum arrangeres annethvert år derfor er både 50, 51 års konfir-
manter invitert i tillegg til årets og neste års konfirmantkull.
Lørdagskvelden var det fest på  Siratun (bedehuset er under oppussing).
Det var til sammen 9 som ble konfirmert i 1952 og 1953. Av disse deltok tvil-
lingene Målfrid Hansen og Kjellaug Skåren (Hansen)
Formann i menighetsrådet Arnstein Eek ønsket jubilanter, konfirmanter og
ellers alle andre frammøtte velkommen.  Det var laget et lett program med
sanger og bordkonkurranser.
Arnstein intervjuet 50 års konfirman-
tene som fortalte mye fra sin konfir-
manttid. Virkelig koselig å høre på og
sikkert noe til ettertanke for den yngre
garde.
Når det er fest hører det med kaffe og
noe å bite i.  Deilige smørbrød fra
Dalanaustet ble servert etterfulgt av
kaker. Kvelden ble avsluttet med
Sirasangen.

Søndag var det gudstjeneste i Utsira
kirke. Denne søndagen var en spesiell
dag for menigheten, Messehagelen

som det har vært arbeidet med er endelig på plass.  Sognepresten tok i
bruk både messehagel og stola denne helgen. Motivet Tro, Håp og
Kjærlighet som pryder bakstykket er tegnet av Jorun Nordvik, fronten
har tre fisker som motiv. Messehagelen er levert av Sawile Row a/s og
arbeidet er utført i Slabbink i Belgia.
Det ble også markert at det er tilsatt ny kirkeverge i menigheten. Det er
Torill Nilsen. Hun er født og oppvokst på Utsira. Etter gudstjenesten var
det middag på Dalanaustet for jubilanter med følge, menighetsråd og
medarbeidere. Det flotte høstværet denne helgen var en fin ramme om
denne helgen som var koselig både for jubilanter og arrangører.

KONFIRMANTJUBILEUM  PÅ  UTSIRA

50 års-konfirmantene 
Kjellaug Skåren til venstre 
og Målfrid Hansen.

Sogneprest Geir Styve med den nye messehagelen sammen
med den nye kirkevergen på Utsira, Torill Nilsen.


