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Ære være Gud i det høyeste!
Og fred på jorden.
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Julens hemmeligheter

Julen og hemmeligheter 
hører sammen. Barn som 
ellers liker å fortelle alt, 
blir før jul svært hemme-
lighetsfulle. Også de vok-
sne blir det. Noen har 
hemmelige steder hvor 
gaver blir oppbevart, 
noen tar egne byturer, 
og andre legger plan-
er for å gjøre julaften 
ekstra hyggelig. Noen er 
svært kreative, og hel-
dige er vi som har slike 
i nærheten. Før i tiden 
hadde mange en egen 

stue, den kalde bestestua, som en 
varmet opp julaften. I den satte en inn juletreet og 
julegaven, og huset dirret av spenning da døren til 
julestua ble lukket opp. 
Julen er virkelig fascinerende. Den er så forutsigbar, 
og likevel så full av overraskelser. I jula skal alt være 
slik det var i fjor, og allikevel er det mye som er 
annerledes og overraskende.
Jeg synes vi skal fortsette med å la julen ha et sjarmer-
ende innslag av hemmeligheter, samtidig som julen 
må være en tid da vi ikke skal ha hemmeligheter. 
La det ikke være hemmelig å si at vi setter pris på 
de vi er sammen med. Barn har stort behov for den 
uforbeholdne kjærlighet, som er langt viktigere enn 
gavene de får. De vi er glade i bør i julen få høre hvor 
mye de betyr for oss. Akkurat det skal slett ikke være 
en hemmelighet.
Men julens små hemmeligheter er et bilde på den 
store hemmelighet i julen. 
Da synger vi: «En fattig jomfru satt i lønn, hun satt 
i lønn, og fødte himlens kongesønn. Halleluja, hal-
leluja.» Vi synger også om engler som «lønnlig iblant 
oss går». Julen vil formidle oss den største hemme-
lighet; at Gud fortsatt vil ha noe med denne jorden å 
gjøre, enda vi mennesker stadig steller i stand krig og 
ulykker. At Gud vil ha noe med meg å gjøre, enda vi 
konstant glir inn i likegyldighet og skaper avstand til 
Gud og mennesker. Julens dypeste hemmelighet er at 
et barn - det mest sårbare av alt - er verdens frelser. 

Biskop Ernst Baasland
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OVERLYS
kan me berre sleppa inn over oss -
julas milde overlys!
 
Eit lys
- som får oss til å skina
- som mildnar det vonde og vanskelege
- som lenkjer oss saman
ikkje fordi me er så snille, gode og omsorgsfulle.
Men fordi me er den me er.
 
Å feira jul er ikkje å leika «alltid glad leikar».
 
JUL er ikkje fråvær av sorg og savn
MEN nærvær i sorg og savn
nærvær i glede og håp - å dela draumar!
 
Julas milde overlys -
eit lys over det mørke som me alle har kjent -
eit lys som når inn - heilt inn.
 
Inger Målfrid Hausken Hovland 
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Julens hemmeligheter
Tanker etter bispevisitasen
Biskopen gav i møter med menighet-
srådet og leder, og ikke minst gjen-
nom sitt visitas-foredrag, menigheten 
klare føringer og utfordringer for 
menigheten i sitt videre arbeid.

Er det noe jeg selv særlig merket meg 
var det biskopens fremhevelse av det 
store frivillige arbeidet som ble lagt ned 
i menighetens arbeid, herunder spesielt 
det store barne- og ungdomsarbeidet i 
regi av KFUM/KFUK. I forbindelse med 
dette tilrådde han menighets-rådet, 
ledelsen i Ungdomslaget og eventuelt 
andre arbeidslag om sammen å legge 
en plan for rekruttering, trening og 
oppfølging av frivillige medarbeidere.  

Biskopen pekte videre på at det var 
ønskelig at menighetsrådet i tiden 
fremover prioriterte arbeidet med en 
felles strategiplan – gjerne og med 
en mer detaljert handlingsplan – som 
omfatter alle områder av menighetens 
virksomhet. Vi i menighetsrådet har 
vurdert menighetens virksomhet og 
har pekt ut noen satsingsområder, men 
har altså ikke laget en skikkelig strate-
giplan ledsaget av en konkret han-
dlingsplan. Vi må nå se nærmere på 
dette og få utarbeidet slike.
  
Ved nærmere bekjentskap med 
Torvastad menighet gav biskopen 
uttrykk for at han ble slått av den store 
kirkelige virksomheten som drives – 
ikke minst i forhold til hvor få kirkelige 
ansatte en har. Det ble konstatert at 
det var et stort misforhold, og bisko-
pen gav uttrykk for at en fra Karmøy 
kirkelige fellesråd forventet en økn-
ing i ressurstildelingen til menigheten 
slik at den administrative stillingsres-
sursen økes fra 57,3 % til 75 % og at 
stillingen som daglig leder skilles fra 
menighetspreststillingen, at stillingen 
som menighetsprest økes til 100% eller 
kombineres med stilling/funksjon som 
kateket og at det opprettes en perma-
nent stilling som ungdomsdiakon eller 
ungdomsarbeider. Vedr. siste stilling er 
det forventet at menigheten selv fin-
ansierer 50% av stillingen, eksempelvis 
gjennom givertjeneste. Det er meget 
gledelig at biskopen så sterkt under-
streker den dårlige bemanningssitu-
asjonen Torvastad menighet har. Når 
det gjelder stillingen som ungdomsar-
beider vil jeg nevne at menighetsrådet 
og Ungdoms-laget allerede har hatt 
samarbeidsdrøftelser vedr. ansettelse 
av ungdomsdiakon, men finansierin-

gen av denne har foreløpig vist seg 
vanskelig å få på plass, selv med inn-
vilget tilskudd fra Opplysningsvesenets 
fond. Vi arbeider imidlertid videre med 
dette spørsmål og slik det ser ut nå vil 
vi i mellomtiden ha et samarbeid om 
ettåringen. 

Menighetsrådet har uttrykt et ønske 
om å styrke det åndelige og sosiale fel-
lesskapet i menigheten, noe biskopen 
mente kunne gjøres ved ytterligere 
satsing på smågrupper. Han fremhevet 
det store omfanget av Forbundsringer 
og syntes også det var fascinerende 
å høre om misjonsforeninger, ”beta-
grupper” og andre småfellesskap som 
møtes i hjemmene eller på bedehuset. 

Hva gjaldt gudstjenestelivet mente 
biskopen at det for menighetsrådet 
var en viktig oppgave å tydeliggjøre 
hvordan en rent strategisk tenker 
utviklingen videre. Han mente gud-
stjenestene på Grendahuset definitivt 
var kommet for å bli, og videre at 
gudstjenesteantallet her burde økes 
fra en til to pr. måned og at noen av 
disse ble gjort forordnet. Torvastad 
kirke burde som nå ha gudstjeneste 
tre av fire søndager og en av disse 
burde spesielt være innrettet mot fami-
lier. Etter en helhetsvurdering mente 
biskopen at annenhver gudstjeneste 
på Grendahuset burde avholdes på 
ettermiddagstid. Denne gudstjenesten 
ville da heller ikke kollidere med gud-
stjenesten i kirken samme dag. Det er 
nye tanker og spennende utfordringer 
som her kommer fra biskopens side, 
som menighetsrådet må drøfte grundig 
og ta stilling til.
      
Når det gjelder kirkebygninger ble det 
særskilt fremhevet at menighetsrådet 
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burde gå videre med planene om 
å tilrettelegge lokaler for bar-
nesamlinger m.v. i tilknytning 
til kirken. Menighetsrådet har 
fått utarbeidet en grovskisse 
vedr. utvidelse/ombygging av 
bårehuset til også å omfatte en 
”menighetsstue”. Bakgrunnen 
for dette har nettopp vært 
savnet av et lokale til barnesa-
mlinger som menigheten har 
følt på gjennom en årrekke. 
Ombygging av bårehuset vil 
være kostbart. Selv med noe 
midler fra fellesrådet eller 
andre kirkelige organer er 
det åpenbart at svært mye av 
midlene må skaffes til veie i 
form av gaver og givertjeneste 
samt utførelse av arbeid på 
dugnadsbasis. Menighetsrådet 
vil involvere aktuelle utvalg, 
organer m.v. i en litt senere 
fase av planleggingsarbeidet 
og også informere menigheten 
om det videre arbeid i saken.

Jeg vil, som også biskopen 
gav uttrykk for i sitt foredrag, 
bemerke at det var mye ros 
til menigheten for det store 
arbeid som gjøres i Torvastad 
menighet, heri KFUM/KFUK. 
Jeg har her ikke kommentert 
alle punkt i foredraget.  Det 
er bl.a. et kapittel om trosop-
plæring og arbeid for barn og 
unge som det også er vel verdt å 
studere nærmere. Biskopen gir 
her uttrykk for at han opplever 
at det er et svært godt samar-
beid på dette området og at 
dette er noe organisasjonene, 
menighetsråd og stab er opp-
tatt av. Han peker på at det i 
flere sammen-henger var kom-
met frem et sterkt ønske om å 
jobbe mer med en felles tenkn-
ing mellom K/M og menigheten 
når det gjaldt ungdomsarbei-
det og konfirmantarbeidet.  
Biskopens visitas-foredrag er 
lagt ut på internett  på http://
www.kirken.no/stavanger/
nyhet.cfm?nyhetid=35342.  Det 
er også mulig å få en kopi på 
menighetskontoret,  og jeg vil 
oppfordre dere alle til å stu-
dere dette nærmere.   

Leif Egil Holstad

JULEHANDEL – MÅ VI STRESSE?
På julehandel med Siv (som ikke er sponset av Haugesund 

Handelstandsforening)

Det var bare dager til julaften, 
og minst 25 gaver igjen å kjøpe. 
Stresset krøp oppover nakken. Vel, 
tenkte vi, her får vi bare sette i 
gang! Butikkene i byn hadde åpent 
til kl.22.00, så timene var mange 
fra arbeidsslutt til stengetid. Men 
orket vi maset og køene og alt? Vi 
startet med en middagspause på 
en av byens mange restauranter. 
Der satt vi og planla litt; hvilke 
butikker vi måtte innom for å få 
kjøpt det vi skulle. Så ruslet vi ut i 
Haraldsgata. Der var det akkurat 
passe folk som gjorde julehandel. 
Nisser som delte ut småting til de få 
barna som var ute. Skolekorps som 
spilte julesanger. Ikke køtendenser i 
det hele tatt.
Og inne i butikkene var stemningen 
like gemyttlig. Lite folk, og dermed 
rikelig med personlig service! Vi fikk 
tips om gaver, og de vi kjøpte ble 
sirlig innpakket med bånd og til-
og-fra-lapper. –Kom innom på veg 
tilbake til bilen, så skal vi ha pakket 
alt inn, var det glade budskap vi fikk 

fra betjeningen!
Og i alle butikkene vi var innom, var 
tonen like positiv. Alle hadde tid til 
å ta seg av kundene, og tid til litt 
småprating om kreti og pleti. Ikke 
en kø!
Etter ”halvgått løp” var det på tide 
med kaffe og napoleonskake, samt 
en liten tilstandrapport om fram-
driften i ønskelistene. På konditoriet 
var det god plass, både i disken og 
ved bordene. 
Vel ute i gata igjen var det bare å 
gjøre seg ferdig, rusle innom og 
hente ferdigpakkede julegaver. Og 
fylle opp bilen.
Vi hadde en så koselig og lite 
stressende julehandel, at vi kunne 
nesten ikke tro det. Ja, Haugesund, 
du overrasket oss stort! Det vi så 
fram til med bange anelser, ble en 
god førjulsopplevelse! Og på radi-
oen advarte de om endeløse køer 
rundt Raglamyrområdet…..
I år vil vi nok gjøre det igjen - det 
skal bli vår tradisjon!!

JULEKONSERTER TETT SOM HAGL
Som vanlig kan vi glede oss til mange konserter i tida fram mot jul. 
På Utsira blir det konsert med Christina Bjordal søndag 12.desember i Utsira 
bedehus.  I Torvastad kirke kommer konsertene uvanlig tett dette året: 
Først ut er Sangria med konsert torsdag 16.desember kl.18.
Lørdag 18. er det Good News sin tur med to forestillinger tradisjonsrik jule-
gospel. Og søndag 19. kl.18. blir det den  tradisjonelle julekonserten med 
kor og korps. 
Her er mye å glede seg til, og vi oppfordrer folk til å møte opp og støtte 
opp om sang - og musikkreftene i bygda!
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Min julesang
En 1. søndag i advent-kveld tok Kyrkjebladet 
en tur til Johanne Arnø for å høre om hun 
hadde en julesang som betydde noe spesielt 
for henne. Hun kunne fortelle at hennes 
kjæreste kristne sang var ”Han er min sang 
og min glede”, men blant julesangene rager 
”Deilig er jorden” over alle de andre. - Det 
er den sangen som jeg setter meg tilbake og 
lytter til mens roen senker seg, sier Johanne. 
Og det er jo en av de deilige sidene med 
julen; å la roen senke seg. Johanne ser fram 
til julefeiringen med barnebarn og oldebarn. 
Spenningen og forventningen hos de små er 
det hun gleder seg mest over.
Her kommer Johannes julesangønske, og ved 
å bare lese den, kan vi høre de vakre tonene 
for vårt indre øre:

Deilig er jorden, Prektig er Guds himmel,
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre Riker på jorden
Går vi til paradis med sang.

Tider skal komme, Tider skal henrulle,
Slekt skal følge slekters gang;
Aldri forstummer Tonen fra himlen
I sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den Først for markens hyrder;
Skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden, Menneske fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

«Min fred gir jeg dere, og ikke 
den fred som verden gir.»

Annie og jeg skulle besøke hennes mor og familie på Sri 
Lanka. Vi skulle feire jul og nyttår der, og det var første 
gangen vi reiste ned sammen. Det var i 1988, og vi dro 
fra Helganes i vestavind og surt vær til deilig varme i Sri 
Lanka etter en lang tur via Oslo, Amsterdam og Oman.
19.desember var det presidentvalg, og sammenstimlinger 
eller politiske møter var forbudt den siste uke i forkant 
av dette. Vi opplevde også portforbud som ble iverksatt 
fra kl 20 til 06. Det var unntakstilstand. I nord herjet de 
tamilske tigrene på som verst, og i sør hadde de denne 
marxistiske ungdomsfronten JVP. Folk gikk og håpte på 
at portforbudet ble opphevet til jul - og nyttårsaften. 
Julaften kom, og vi gikk til midnattsmesse til sognekirk-
en for dem vi bodde hos. Det var stappfullt inne, og folk 
fylte nesten hele kirketomten utenfor. Mange kvinner 
hadde kledd seg i sin fineste sari, andre med sine mer 
vestlig pregede kjoler og drakter. Det var godt å kunne 
stå utenfor uten trøye, og syntes at det var godt og 
varmt. Barn i 3 - 4 års alderen satt musestille under hele 
messen, som varte i en og en halv time. Noen sovnet 
riktignok i armkroken til mor eller far. Nyttårsaften kom 
også i samme pausen av “fred”, i alle fall for den regio-
nen der vi bodde.
Folk kom til kirken i sin beste stas. Igjen var det fullt i 
kirken og på plassen utenfor. Det var i nyttårsprekenen 
at presten kom med de overnevnte ord: ”Min fred gir 
jeg dere, og ikke den fred som verden gir.” Jeg fikk det 
oversatt og det gjorde sterkt inntrykk. 
Etter at prekenen var slutt kom det in tjue jenter og 
gutter og ønsket alle i menigheten godt nyttår med 
oppriktig ønske om fred på Sri Lanka. Messen gikk for 
det meste for seg
på singhalesisk, med deler av liturgien på latin. Etterpå 
var det hilsener om godt nyttår fra slekt og venner til 
Annie, og å hilse på nye som jeg ikke hadde truffet før. 
Dette var mitt første møte med ufred og unntakstilstand. 
Vi som bor oppe i dette fredelige hjørnet av verden, 
har kanskje lett for å se på freden som en selvsagt ting. 
Riktignok har vi fått “krig inn i stuene” via TV, men det 
berører oss ikke i den grad. Å være redd for å dra inn til 
hovedstaden for å ordne med bekreftelse av flybillett, 
eller ordne med utvidelse av visa, eller andre ærend, var 
vanlig de første turene vi hadde dit. 
Nå er det roligere på Sri Lanka enn på mange år. 
Hotellene fylles igjen med turister. Folk er blitt mye 
mer optimistiske, de ser mer lysere på fremtiden enn 
på lenge. Det bygges mer enn før og det satses mer på 
framtidsrettede prosjekt. Men jeg må fortsatt beundre 
den roen mange folk hadde, og troen deres på fremti-
den. “En gang må vel denne ufreden ta slutt,” mente 
folk flest jeg snakket med,
forteller Torkjell Dalland, Hauskjebuen som er gift med 
Annie fra Sri Lanka og bosatt  i Haugesund. Og som idet 
dette leses er tilbake på Sri Lanka for å ferie jul og nyttår 
sammen med sin svigerfamilie.
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Brev fra julenissen 
Kjære venner! Dette kom kanskje uventet - et julebrev fra julenis-
sen, mange år etter at du sluttet å tro på meg - Vel, bedre sent enn 
aldri… 

Grunnen til at jeg skriver til dere, er at jeg ønsker å 
rette opp en del feiltagelser og mistolkninger. Jeg 
ønsker å fortelle min historie, og hvordan historien 
om meg er blitt snudd og vendt på, slitt hit og dit, 
brukt og misbrukt, gledet og ikke minst misforstått!

Min historie starter i Tyrkia, i en by kalt Patara. Der 
ble jeg født i år 253 e.Kr. og fikk navnet Nicholas. En 
forferdelig pest kom til byen da jeg var liten, og den 
drepte både mor og far. Derfor vokste jeg opp på 
barnehjem. 

Jeg husker ikke akkurat når ønsket oppsto, men jeg 
tenkte tidlig på at jeg ville gå i kloster og bli munk. 
Så slik ble det. I 15-års alderen begynte jeg på skole 
i klosteret. 

Mine foreldre hadde vært velstående mennesker, og 
som enearving arvet jeg alt det de etterlot seg. Som 
munk hadde jeg lite nytte av denne velstanden. Jeg 
manglet ingenting, og hadde dessuten større glede 
av visdom og kunnskap, enn av materielle ting. Men 
jeg så mange rundt meg som virkelig hadde bruk for 
penger. Derfor prøvde jeg å bruke pengene på en 
slik måte at det kunne hjelpe flest mulig mennesker. 
Det gledet meg stort å gi bort gaver, og å se at andre 
hadde nytte av det jeg ga dem.

En historie husker jeg spesielt godt. Det var en fat-
tig familie som bodde i samme landsby som meg. 
Familien besto av mor og far og fire døtre. På den 
tiden var det sånn at når en jente skulle gifte seg, 
måtte foreldrene betale medgift, og når den yngste 
datteren skulle gifte seg, hadde foreldrene ikke råd 
til å betale medgiften. Da jeg fikk høre om dette, fikk 
jeg en god idé; jeg lista meg bort til huset der famil-
ien bodde, og kastet en sekk med penger ned i pipa 
på huset deres. Ho-ho! Gjett om familien ble over-
rasket når de så hva som hadde ramla ned i peisen i 
løpet av natta! 

Aller best likte jeg å gi bort gaver til barna. Jeg ønsket 
å gi en oppmuntring og premie til alle barn som hjalp 
til hjemme, som var gode og snille søsken, og som 
var ærlige og pålitelige mot sine venner. Men jeg var 
streng mot dem som ikke var snille. Disse kunne risikere 

å få en lære-
penge eller 
straff.

Etter noen år 
som munk i 
klosteret, fikk 
jeg en spennende utfordring. Jeg ble spurt om å bli 
biskop i min naboby, Myra. Det var en stor ære. Tenk, 
jeg, som hadde vært en foreldreløs barnehjemsgutt, 
skulle bli biskop! Lite visste jeg da om min videre 
skjebne… 

For større ting skulle skje. 200 år etter min død ble 
jeg gjort til helgen i den katolske kirke, og jeg fikk en 
stor kirke bygd til ære for meg i byen Konstantinopel 
(som nå heter Istanbul). Katedralen var kanskje litt 
vel flott og stor, etter min smak. Men noe som gledet 
meg stort, var å se at gjennom store deler av middela-
lderen feiret barna mitt minne og gjorde 6. desember 
til St. Nicholasdag. Dette ble regnet som barnas dag, 
en dag man ga barna gaver og gikk i opptog. 

Etter hvert ble det bygd mange kirker som bærer 
navn etter meg, og jeg ble til og med utnevnt til å 
være Amsterdams offisielle beskytter. Generelt har 
mitt minne levd, og lever fortsatt sterkt hos neder-
lenderne. De feirer fremdeles Sinter Klas (som de 
kaller meg der) 6. desember.

Det var også nederlenderne som tok meg med til 
Amerika. Der fikk jeg nytt navn; fra Sankt Nicholas til 
Sinter Klas til den mer kjente Santa Claus. 

I Amerika tok min historie en ny vending. En vend-
ing som gjør meg ganske trist. Jeg så min skikkelse 
og mitt navn bli brukt i større og større grad. Ofte 
i sammenhenger jeg kjente meg ganske fremmed i. 
Jeg så St. Nicholas-tradisjonene bli utvidet og etter 
mitt syn misbrukt. Det handlet mindre og mindre om 
å glede hverandre, og mer og mer om å mas og kav. 
Min intensjon om å hjelpe og glede mennesker og 
gjøre verden til et bedre sted, ble snudd til fråtsing, 
stress og kjøpepress.

Dette toppet seg da jeg hørte Phil Mooney i Coca-
cola uttalte: “America needed a hearty symbol of 
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happy consumerism” (Amerika trengte et smilende 
symbol for lykkelig forbruk). Da gråt jeg. Mitt navn 
og mitt minne var tatt til inntekt (rent bokstavelig) 
for alle de tingene jeg ikke står for, og som jeg (mens 
jeg levde) ønsket å bekjempe: materialisme, kjøpe-
press og overforbruk. 

Jeg ber dere derfor: Ta jula tilbake! La meg få slippe 
ut av materialismens klør! Hjelp menneskene å finne 
tilbake til de gode verdiene i jula - det vi alle ønsker 
at jula skal være: Varme, glede og omtanke. 

Å gi gaver er en flott tradisjon og en god gjerning 
- Det må dere ikke slutte med! Men la ikke gave-
hysteriet ta dere, og la det ikke sluke den egentlige 
kjernen i jula!
Dere som er unge har mulighet til å forandre på ver-
den, dere kan gi de voksne beskjed om at slik det er 
nå, vil vi ikke ha det! 

Jeg ønsker dere alle en varm og god jul!

Hjertelig hilsen
Julenissen

Bilder er kjærere enn de fleste andre ting vi samler på. De forteller så mye, og vekker minner. Praten går lett 
mellom generasjonene når albumet dras fram, eller når vi står foran hedersveggen eller i trappegangen og ser 
nymotens fargebilder eller riktig gamle, gulnede minner. Men hvem, hva og hvor - kan vi komme til å lure på. 
Kjerkebladets bilde er trukket fram fra glemmeboken. Det skal være tatt en gang før 1. verdenskrig, kanskje 
i 1905-07? Kjente fjes, fine i tøyet og stelte på håret, 26 jenter og 10 gutter. Læreren er Torbjørn Bondhus, 
født 27. august 1867. Han var på Håland fra 1904-1912. Fotografen reiste rundt og foreviget gardsfolk og 
byfolk og det han kunne for å skaffe til livets opphold. C. Christensen Thomhav??...ser det ut for under lupa 
at navnet hans er.
Bakerste rekke #3 fra venstre er med stor sikkerhet Gunda Skjølingstad f. 1895, død i 1918 i Spanskesyken. Har 
du fasiten i hus, eller på annen måte er i stand til å gi noe av svaret, så ta kontakt. Opplysninger som dette tas 
i mot med glede til Nord-Karmøy Historielags gards-historiesamling i Nordvegen Historiesenter. 
Ring 52 84 24 47 el. 52 81 16 18.

Roald
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Smånytt. . . . . . . . . . . . .
TAKK!
Om vi ikke er så flinke til å takke til vanlig, 
så blir de fleste av oss litt flinkere til å takke 
når det nærmer seg jul og slutten av et år. Vi i 
Kyrkjebladredaksjonen vil benytte anledningen 
til å takke: Først TAKK til Are Styve på 11 år som 
har tegnet den flotte tegningen på forsiden. 
Takk til alle dere som har benyttet giroen som 
fulgte med forrige nummer. Takk til dere som 
gir oss respons på at dere leser Kyrkjebladet, og 
at dere er fornøyde med bladet. Takk til dere 
som har kommet med innlegg, bilder og gode 
idèer til oss i redaksjonen – fortsett med det!
Så vil vi ønske alle våre lesere en riktig god jule-
helg og et godt nytt år!

JULEVANDRING I KIRKEN
Så er tiden kommet da Keiser Augustus iført sin fine 
kappe tar store og små med seg på en vandring i 
juleevangeliet i og rundt Torvastad kirke. Tilbudet 
gis til barn i barnehagene og 1. og 2. klasse på sko-
len. Hvis du IKKE har barnet ditt i barnehagen, men 
gjerne vil være med, ring menighetskontoret på tlf. 
52 81 20 30, så får du bli med. Vi ”vandrer” i uke 51, 
14.-17. desember.

ORGANIST STEINAR ALVSAKER TAKKER FOR SEG

Søndag 15.12 spiller Steinar Alvsaker for siste gang 
i Torvastad kirke. Han slutter etter 2 års tjeneste på 
orgelkrakken, og vi takker for mye flott orgelspill i 
disse årene. Organiststillingen er utlyst og har fått 4 
søkere, men en venter ikke tilsetting før over jul. Vi 
venter ikke tiltredelse før rundt påsketider. I mellom-
tiden vil vi ha forskjellige vikarer.

MØRKT PÅ KIRKEGÅRDEN
I forbindelse med gravearbeid, har kablene til flombe-
lysningen blitt revet over. Dette ble vi ikke klar 
over før mørket satte inn, og lysene skulle tennes. 
Elektriker er bestilt, og vi regner med at lysene skal 
være på om kort tid. Pga. strømsparing vil det være 
mørkt fra kl. 23-07.

BOLTING AV GRAVSTØTTER
Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland har hatt det 
travelt med å bolte alle gravstøttene på kirkegården. 
Nå er alle støttene ved Torvastad kirke ferdig, mens 
det gjenstår en del på Østre kirkegård. Noen vil 
oppleve at støttene fremdeles lar seg rugge på, 
men det vil de nok gjøre, for de er ikke limt eller 
sementert fast. Uansett vil de ikke kunne velte, og 
det er jo betryggende!

KJØRING PÅ KIRKEGÅRDEN
Det er nå opparbeidet snuplass nederst på kirkegården, 
og det er tillatt å kjøre inn med bil. Dette for å lette 
adkomsten for eldre og folk som er dårlig til beins. 
Dette kan være greit å vite i tider med mye glatt og 
dårlig føre.

JULAFTENGUDSTJENESTENE
Blir i år kl. 15 og 16.30. Skolekorpset blir sannsynligvis 
med på den første gudstjenesten, og Good News på 
den andre. Vi henstiller til folk som kommer til siste 
gudstjeneste å ikke kjøre inn på parkeringsplassen 
før alle har kommet ut fra 1.gudstjenesten. Ellers blir 
det kaos!
Folk som bare skal til gravene i gudstjenestetiden, må 
selv passe på at de ikke blir inneparkert.

REKORDBASAR FOR IDRETTSLAGET
Søndag 24. oktober hadde Idrettslaget basar på 
Grendahuset. Folk strømmet til, og det var vanskelig 
å få seg en plass i mylderet. Det var rett og slett god, 
gammeldags basarstemning!
Netto resultat ble ca. kr.108.000,-!!
Idrettslaget vil takke alle som var med og bidro til det 
fantastiske resultatet!!
Som kjent er det blitt laget kunstgressbane på 
idrettsanlegget i høst. Det er den største investeringen 
Idrettslaget har gjort noensinne, så pengene kommer 
svært godt med! Det myldrer av fotballspillere av 
begge kjønn og i alle aldre, hver ettermiddag. Gode 
treningsforhold styrker rekrutteringen, så aktiviteten 
har aldri vært så høy!

JULEKORT
Vi minner om at menighetskontoret selger doble jule-
kort med Thorbjørn Øritslands maleri av Torvastad 
kirke.  Prisen er kr.10,- pr. stk. og kr.80,- for 10 stk.

Folk som bare skal til gravene i gudstjenestetiden, må 
selv passe på at de ikke blir inneparkert.

REKORDBASAR FOR IDRETTSLAGET
Søndag 24. oktober hadde Idrettslaget basar på 
Grendahuset. Folk strømmet til, og det var vanskelig 
å få seg en plass i mylderet. Det var rett og slett god, 
gammeldags basarstemning!
Netto resultat ble ca. kr.108.000,-!!
Idrettslaget vil takke alle som var med og bidro til det 
fantastiske resultatet!!
Som kjent er det blitt laget kunstgressbane på 
idrettsanlegget i høst. Det er den største investeringen 
Idrettslaget har gjort noensinne, så pengene kommer 
svært godt med! Det myldrer av fotballspillere av 
begge kjønn og i alle aldre, hver ettermiddag. Gode 
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:

TORVASTAD:

07.11.  Reinert Holm Hausken

 Aurora Stamnes Lampe (Avaldsnes)

28.11.  Harald André Sverkesen Horge

 Constance Sverkesen Horge

 Cassandra Sverkesen Horge

 Sofie Oa Eike

 Torbjørn Ragnvaldjord Kolbeinsen

 Karina Heggheim Thorbjørnsen

VIGDE:

TORVASTAD:

20.11.  Ingunn Håstø og 

 Celal Guven (velsignelse)

DØDE:

TORVASTAD:

29.10. Anna Marta Dybing f. 1918

31.10. Karen Gunnarshaug f. 1919

02.11. Arne Steinstø f. 1932

14.11. Klara Fossum f. 1919

29.11. Anna Mathiassen Haga f. 1914

GAVER:

TORVASTAD:

17.10. Kirkens Bymisjon, 

 Rog.avd. Haugesund krets 3 237,50

24.10. Stiftelsen Stavanger bispedømme 7 266,50

07.11. Menighetsarbeidet 5 800,00

14.11. Krik 2 017,00

21.11. Misjonssambandet 3 310,00

28.11. Torvastad KFUK-KFUM 7 000,00

UTSIRA:

17.10. TV-aksjonen ”Hjerterom” 958,00

21.10. Stiftelsen Stavanger bispedømme 2 440,00

14.11. Redd Barna 972,00

ALPHAKURS
Torvastad menighet starter nytt Alphakurs 12.januar. 
Siden starten i 1999 har det vært 5 kurs med godt over 
100 fornøyde deltakere. Kurset går over ca 10 onsd-
agskvelder og  prisen er kr.100. Menighetskontoret 
tar imot påmelding.  

NYE SALMEBØKER PÅ UTSIRA
Salmer 1997 eller tillegg til norsk salmebok ble tatt i 
bruk for første gang på gudstjenesten 14.november.  

AVSKJED MED SIGURD NORDVIK
Vi benyttet anledningen under bispevisitasen til å 
takke avtroppende kirketjener Sigurd Nordvik for 
den fine tjenesten har utført gjennom mange år som 
kirketjener på Utsira.  

RETTELSE
Vi skrev i sist nummer at biskopen var på hummer-
fiske med Arthur Klovning under visitasen.  Rett navn 
skal være Arthur Nilsen.  Vi beklager og lover at vi 
aldri mer skal skrive feil.  

NYE TELEFONNUMMER 
Mange har sikkert oppdaget at menighetskontoret 
har fått nytt nummer: 52 81 20 30  Internnummerne 
er: Organisten 52 81 20 27, sokneprest Geir Styve 52 
81 20 28, menighetsprest/daglig leder Arnfred Lunde 
52 81 20 29 og sekretær Bjørg Areklett 52 81 20 30.   

NY E-POST ADRESSE FOR ANSATTE
De ansatte har fått følgende e-post adresser: 
geir.styve@karmoykirken.no 
arnfred.lunde@karmoykirken.no,  
sonny.torvestad@karmoykirken.no 
bjorg.areklett@karmoykirken.no . 
Menighetens ”offisielle” e-post-adresse er 
torvastad@karmoykirken.no 

Dette fine bildet 
får alle som blir 
døpt i Utsira kirke. 
Bildet viser døpe-
fonten i kirken 
og det er malt 
av  Marit Eide 
Klovning. Under 
bildet står det: 
”Signande tek ho 
barnet i famn”, 
som er ei strofe fra 
Utsira-sangen.

Dette fine bildet 
får alle som blir 
døpt i Utsira kirke. 
Bildet viser døpe-
fonten i kirken 
og det er malt 
av  Marit Eide 
Klovning. Under 
bildet står det: 
”Signande tek ho 
barnet i famn”, 
som er ei strofe fra 
Utsira-sangen.
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Viljarshaugen 7 — 5500 Haugesund
Tlf. 52 73 19 07 — Fax. 52 73 19 08 — Mob. 915 89 001

Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN 

- SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim 
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

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

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K

Karmøy  
BEGRAVELSESBYRÅ
Normisjon

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I  KARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22
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GUDSTJENESTER:
TORVASTAD:

12.12. 3. s. i advent: 
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Dåp. Offer 
til Tibetmisjonen. 
– Kirkeskyss.
16.12. Kveld: 
Konsert med SangRia
18.12. Kveld: 
Julegospel v/Good News
19.12. 4. s. i advent: 
Familiegudstjeneste 
på Grendahuset kl. 
11.00. Sokneprest Geir 
Styve. Tema: ”Tåler du 
å bli forbigått?”. Sang 
av SangRia. Offer til 
menighetsarbeidet.
Kl. 18.00: 
Julekonsert i kirken. Kor 
og korps fra bygda deltar.
24.12. Julaften: 
Familiegudstjenester 
kl. 15.00 og kl. 16.30. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Offer til Kirkens 
Nødhjelp.
25.12.  Juledag: 
Høytidsgudstjeneste kl. 
12.00. Sokneprest Geir 
Styve. Dåp. Offer til        
Sjømannsmisjonen. 
– Kirkeskyss.
31.12. Nyttårsaften: 
Kveldsgudstjeneste kl. 
22.30. Menighetsprest 
Geir Styve.
01.01. Nyttårsdag: 
Høymesse kl. 12.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd. Offer. –  
  Kirkeskyss.
09.01. 1. s.e. Kr. 
Åpenbaringsdag: 
Høymesse kl. 11.00. 
Vikarprest. Dåp. Offer. - 
Kirkeskyss.
16.01. Vingårdssøndagen: 
Temagudstjeneste kl. 
11.00: ”Nytter det at jeg 
ber?” Sokneprest
Geir Styve. Nattverd. 
– Kirkeskyss.

Søndagens 
tekster

3. søndag i advent: 
Matt 11, 2-10; Jes 35, 
3-10; 1 Kor 4, 1-5
4. søndag i advent: 
Joh 1, 19-27; Jes 52, 7-
10; Fil 4, 4-7
Julaften: 
Luk 2, 1-14; Mi 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
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
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: 
Åp 1, 9-18; 2 Mos 34, 
27-35; Matt 17, 1-9
Søndag før faste: 
Luk 18, 31-43; Jes 52, 
13-15; 1 Kor 13, 1-13
Askeonsdag: 
Jes 58, 5-9; 1 Joh 3, 4-
8(9-10; Matt 6, 16-18
1.s. i faste: 
Matt 4, 1-11; 1 Mos 2, 
8-9 og 3, 1-19; Hebr. 4, 
14-16
2.s. i faste: 
Matt 15, 21-28; 1 Mos 
32, 24-30; 2 Kor 6, 1-10
3.s. i faste: 
Luk 11, 14-23 (-28) Sak 
12, 10; Ef 5, 1-2.8-11

23.01. 
Såmannssøndagen: 
Høymesse kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Bibler til 5.-
klassingene. Offer. 
– Kirkeskyss.
30.01. Kristi forklarelses-
dag: 
Familiegudstjeneste på 
Grendahuset kl. 11.00. 
Sokneprest
Geir Styve. Offer.
06.02. Søndag før faste: 
Temagudstjeneste kl. 
11.00. Sokneprest Geir 
Styve. Tema: ”Hver
kristen en prest!” Dåp. 
Offer. – Kirkeskyss.
09.02. Askeonsdag: 
Fastegudstjeneste kl. 
19.30. Sokneprest Geir 
Styve. Skriftemål. 
- Kirkeskyss.
13.02. 1. s. i faste: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss.
20.02. 2. s. i faste: 
Temagudstjeneste kl. 
11.00. Menighetsprest 
Arnfred Lunde. Tema:
”En retning for livet. 
Å se Gud.” Dåp. Offer. 
– Kirkeskyss.
27.02. 3. s. i faste: 
Familiegudstjeneste på 
Grendahuset kl. 11.00. 
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Offer.

UTSIRA:
12.12. 3. s. i advent: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Offer til Misjonsselskapet 
24.12. Julaften: 
Familiegudstjeneste kl. 
16.00. Offer til Kirkens 
Nødhjelp.
23.01. 
Såmannssøndagen: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 

Dåp. Bibler til
5.-klassingene. Offer.
20.02. 2. s. i faste: 
Høymesse kl. 11.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd.

FEØY BEDEHUS:
26.12. 2. juledag: 
Høytidsgudstjeneste med 
påfølgende julefest kl. 
16.00. Menighetsprest  
Arnfred Lunde. Offer til 
Sjømannsmisjonen. – Båt 
fra Kveitevika kl. 15.30.
16.01. Vingårdssøndagen: 
Gudstjeneste kl. 16.00. 
Sokneprest Geir Styve. 
Nattverd. Båt
fra Kveitevika kl. 15.30.

HÅLAND BEDEHUS
12.12. kveld: 
Misjonssambandet. Felles 
på Håland
19.12. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon. 
Felles på Hauge
26.12. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet. Felles på 
Nordbø

NORDBØ BEDEHUS
12.12. kveld: 
Misjonssambandet. Felles 
på Håland
19.12. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon. 
Felles på Hauge
26.12. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet. Felles på 
Nordbø

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

BEDE-
HUSENE
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Denne historien hendte en god venn av meg, og siden histo-
rien er litt spesiell kan jeg ikke røpe vedkommendes navn. 

Men jeg kan vel si han liker golf og er flink med syke dyr.

Denne kjekke mannen skulle en kveld ut i stallen for å 
fore hestene sine. Da han skrudde på lyset  mente han 
at en rotte eller mus pilte over gulvet. Hestene skulle 
først få kraftfor, men da han stakk hånden ned i 
sekken  kjente han plutselig at noe kilte han nedover 
armen. Han skvatt veldig til, dro hånden fort opp fra 

sekken og knyttet den sammen. Etter å ha lagt sekken 
flat kom det til syne det han fryktet, det var en kul midt 

på sekken. Han fant seg en plankestubb og gjøv løs på ”rotta”. Da han var 
sikker på at her var det ikke mer liv å spore åpnet han forsiktig sekken .

Det som helt var glemt, var at i skjortelommen innefor jakken hadde han 
 brillene og mobil- telefonen …… men disse lå nå knust i kraftforsekken.
Kom plutselig på sangen ”mens rottå satt i hålet sitt å gotta seg å lo ”. 

Sender utfordringen videre til min gode nabo langt der ute i vest, Reidar Christiansen, og vil samtidig ønske 
alle en fin julefeiring.    Hilsen Hilmar Eide

B-blad
PORTO BETALT

VED
INNLEVERINGA

P.P.

NORGE/NOREG

Avtale nr.
126000/26

Årets konfirmantjubilanter
Her ser vi årets konfirmantjubilanter i Torvastad som var samlet for å markere at det er gått hele 50 år siden 
de ble konfirmert. Det var en uvanlig stor gjeng dette året, og de virket også uvanlig unge og spreke, men de 
fleste av dem skal ifølge papirene være født i 1940.


