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Jul er å bli mer menneske

I den vakre prologen som leses hver juledag, er det én setning som får folk til å stoppe 

opp: ”Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss” (Joh 1,14). Det ordet har satt i gang 

de største tenkere, og det er flott å tenke seg inn i hva det betyr. Men når det setter i 

gang noe i livene våre, får vi virkelig en god jul. Ofte blir ord lett bare ord. Selv liker 

jeg ord. Men det er stusslig når det bare blir ord. Julens evangelium er at det evige 

ord, ble menneske av kjøtt og blod. Ordene må derfor bli noe virkelig også i våre liv.  

Jul er Guds ja til det menneskelige. Det vil si at Jesus ble 
menneske for å gjøre det lettere for oss å være men-
neske. Kanskje trenger vi å høre dette akkurat i julen. 
Noen trenger å få det lettere, for det er mange som sli-
ter tungt. Den som lytter til julens budskap, kan få hjelp 
midt i slitet. Noen trenger å bli mer mennesker, og forstå 
at det ikke er jobben og alle aktivitetene det kommer an 
på. Julen minner oss om hva du og jeg er, som mennesker. 

”Hvem er et menneske som ikke vet: Vi trenger nåde 
og barmhjertighet”, spør Jens Bjørneboe. Vi har et dypt 
behov for å oppleve nåde og barmhjertighet, og julens 
budskap er at vi alle kan få dette som en gave fra Gud. 
At Gud ble menneske, betyr også at alt vi opplever har noe 
med Gud å gjøre. Det gjør livet ekstra rikt. Vi møter ikke bare 
Gud i ekstreme situasjoner, eller bare i en kirke eller ute i 
ødemarken. Jesus ble menneske, og dermed kommer Gud oss 
nær nettopp når vi lever som mennesker, midt i hverdagen.  

Hvis alt vi opplever har 
med Gud å gjøre, får 
kanskje det oss til å bli 
mindre egoister. Blir vi 
det, bryr vi oss mer 
om andre mennesker, 
og da blir det god jul.  
Til minne om ham som 
brydde seg så mye om 
oss at han ble men-
neske.

God julhilsen 
biskop Ernst

Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu føderum, 
Der samles mine tanker
Som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme, 
Der har min tro sin skatt,
Jeg kan deg aldri glemme,
Velsignet julenatt!

Hvi lot du ei utspenne
En himmel til ditt telt
Og stjernefakler brenne,
Du store himmelhelt?
Hvi lot du frem ei trede
En mektig englevakt,
Som deg i dyre klede
Så prektig burde lagt?

En spurv har dog sitt rede
Og sikre hvilebo,
En svale må ei bede
Om nattely og ro.
En løve vet sin hule
Hvor den kan hvile få-
Skal da min Gud seg skjule
I andres stall og strå?

Å, kom, jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig, 
Du har den selv jo kjøpt,
Så skal du blive trolig
Her i mitt hjerte svøpt.

Jeg gjerne palmegrene
Vil om din krybbe strø.
For deg, for deg alene
Jeg leve vil og dø,
Kom, la min sjel dog finne
Sin rette gledes stund,
At du er født her inne
I hjertets dype grunn!
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Når menighetsrådsleder og prest i Avaldsnes skal hilse nabobygda 
som har jubileum for kirka si som fyller 125, vil vi trekke fram følgen-
de to poeng:

Hilsen fra Avaldsnes

Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu føderum, 
Der samles mine tanker
Som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme, 
Der har min tro sin skatt,
Jeg kan deg aldri glemme,
Velsignet julenatt!

Hvi lot du ei utspenne
En himmel til ditt telt
Og stjernefakler brenne,
Du store himmelhelt?
Hvi lot du frem ei trede
En mektig englevakt,
Som deg i dyre klede
Så prektig burde lagt?

En spurv har dog sitt rede
Og sikre hvilebo,
En svale må ei bede
Om nattely og ro.
En løve vet sin hule
Hvor den kan hvile få-
Skal da min Gud seg skjule
I andres stall og strå?

Å, kom, jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig, 
Du har den selv jo kjøpt,
Så skal du blive trolig
Her i mitt hjerte svøpt.

Jeg gjerne palmegrene
Vil om din krybbe strø.
For deg, for deg alene
Jeg leve vil og dø,
Kom, la min sjel dog finne
Sin rette gledes stund,
At du er født her inne
I hjertets dype grunn!

1) Vi på Avaldsnes synes alltid at dere 
på Torvastad er så flinke til å få 
ting til. På Torvastad er arrange-
mentene så proffe, og vi beundrer 
deres evne til å være kreative og 
nytenkende. Vi prøver å ikke la det 
gå over i ”avundsjuka”...

�) Vi gratulerer også med det gode 
og åpne felleskapet som finnes 
i Torvastad. Før ungdomsarbeidet 
var skikkelig oppe å gå i Avaldsnes, 
var det mange fra oss som søkte 
nordover til Torvastad. Takk for en 
innkluderende holdning. Vi føler 
oss fortsatt velkomne.

Med håp om et fortsatt godt nabo-
skap,

Anne Netland og Else Marie Steinkopf 
Hjelmås

Fra Kyrkjebladet til 
Kjerkebla’ ?
I �006 går Kyrkjebladet inn i sin 50. årgang. På Torvastad elsker vi jo jubileer, 
og markerer de fleste  med brask og bram, så derfor vil også vi i Kyrkjeblad-
redaksjonen markere 50-årsjubileet. Men ikke med store fester eller arran-
gement – kanskje heller med å endre litt på bladet. Vi ønsker å bruke jubi-
leumsåret til å fornye både lay-out og innhold. Redaktøren ivrer også for å 
skifte navn til Kjerkebla’ eller Kjerkebladet. De fleste snakker om Kjerkebla’, 
jeg hører svært sjelden noen bruker det korrekte navnet Kyrkjebladet. 
Kyrkjebladet lyder høytidelig og gammeldags i mine ører – Kjerkebla’ passer 
mye bedre til vårt folkelige menighetsblad i år �006!

Men som alltid er vi veldig interesserte i å høre hva våre lesere mener. Så nå 
ber vi dere tenke og diskutere litt både når det gjelder navneendring, hva 
dere synes er bra med Kyrkjebladet slik det har vært i det siste og komme 

med gode idèer til innhold.Kom gjer-
ne med forslag til ny logo på forsiden 
også. Adresser og telefonnummer fin-
ner dere på denne siden.

Så vil jeg nytte anledningen til å takke 
alle frivillige medarbeidere i redaksjon 
og distribusjon av Kyrkjebladet for 
flott innsats nok et år. Vi er en stabil 
gjeng som begynner å få lang ansien-
nitet!
Jeg nytter også anledningen til å ønske 
alle våre lesere en riktig god julehøg-
tid og et godt nytt år.
    
John Kristian Hausken
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Barnas Jubileumssøndag
Siste søndagen i kirkeåret ble jubileumsåret for Torvastad kirke  
avsluttet med en flott familiegudstjeneste. Kirken var pyntet med  
ballonger og flagg og Korus deltok med fin sang.

Gudstjenesten ble avsluttet med at 
jubileumslyset som har brent under alle 
gudstjenestene dette året, ble båret ut. 
Etter gudstjenesten var det pølser og 
brus, gele og jubileumskake for alle på 
Ungdomshuset.
Kirkens 1�5-årsjubileum har blitt 
markert gjennom hele året med 
en rekke varierte og spennende 

arrangement til glede for alle i 
menigheten. Jubileumskomiteen 
som har bestått av Signy Storesund, 
Solfrid Gaard, Inger F. Hausken og 
Håkon Areklett har stått i spissen for 
det meste med stor kreativitet og 
engasjement. De fikk velfortjente 
blomster under jubileumsmiddagen 
tidligere i høst.

Festpyntet kirkeArnfred bærer ut jubileumslyset Jubileumskomitèen

JUL I STALLEN 
PÅ VIKSHÅLAND
De siste årene har rideskolen på Vikshåland hatt 
oppvisning med julemoro en lørdag før jul.
Det har kommet oss for øret at dette er noe 
å få med seg for store og små. Her er det 
rideleker, noen viser dressur-ridning og de 
tøffeste(?) utfører sprangridning. Showet 
varer ca en time og er åpent for alle. Etterpå 
kan de som har lyst, få prøve seg på ponni. 
Stallen er pyntet til jul, og de som er elever 
ved rideskolen, tar farvel med hestene til over 
nyttår. 
Det serveres grøt, kaffe og pepperkaker. Det 
går også rykter om at en viss Nissefar har noe 
godt i sekken sin. Kommer han?  Bjørg Tone 
og Odd Inge ønsker alle velkommen til en 
fin førjuls-ettermiddag. I år skal det skje 17. 
desember kl. 16.00. Det koster litt………..
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Huset som lyste
DET VAR JULAFTEN, og den stakkars 

lille Johan som var jaget hjemmefra 
av sin sinte og brutale stefar, 
trasket fortvilt gjennom snøen.
Jakken hans var fillet og 
gjennomvåt av smeltet snø. 
Skoene var slitt og åpne langs 
sømmene, så han frøs på bena. 
Lua hans med ørelappene 
hadde et stort hull på siden, 
så den kalde vinden trengte 
igjennom.
Kvelden kom, og den lille 
gutten trasket fremdeles 
ensom omkring mens mørket 

falt på. «Hvis jeg bare kunne 
finne et sted jeg kunne komme 

inn og varme meg,» tenkte han 
ved seg selv. «Bare jeg kunne 
få noe å spise og noe varmt å 
drikke!»

Han kom til utkanten av skogen 
og fikk se en liten landsby nede 
i dalen med mange vakre hus på 

skråningene omkring. Lysene blinket 
i vinduene, og røyken steg opp fra 
mange skorsteiner og blandet seg med 
den mørke himmelen.
Det kom et nytt håp opp i Johans lille 
hjerte. Her, tenkte han, hvor det er så 
mange pene hus, var det sikkert noen 
som ville ta imot ham. Han skyndte på 
og syntes alt at alle vanskelighetene 
var over.
Snart sto han ved inngangen til 
et stort herskapelig hus. Lysene 

glitret i vinduene, og over 
inngangsdøren var det en flott 
lampe. «Her,» tenkte han, 
«hvor folk kan leve så flott, har 

de sikkert mange penger 
og vil bare glede seg over 
å kunne hjelpe en fattig 

stakkars liten gutt.»
Tappert gikk han bort til 
inngangsdøren og trykket 
på knappen. Han syntes 
den laget et slikt bråk at 
han ble nesten redd. Men 
han ble enda reddere da 
den store eiketre-døren 
ble åpnet og en stor 

mann kledd i flotte klær så på ham.
«Var det du som ringte på klokken?» 
spurte den store mannen sint.
«J-j- ja,» stammet Johan, «jeg - jeg - fryser 
og er så sulten, og så tenkte jeg - »
«Det er julaften i dag,» avbrøt mannen 
ham, «og huset er fullt av gjester. Vi 
har ikke tid til å la oss forstyrre av slike 
smågutter nå. God natt!»   Og døren ble 
lukket.
«Å!» sa Johan til seg selv, «jeg trodde aldri 
noen kunne være så hårdhjertet. Men kan 
hende de har det altfor travelt. Jeg får 
prøve et annet sted.»
Så gikk han ned i selve landsbyen og forbi 
de store villaene oppe på skråningene, for 
der hadde vel folk det så travelt at de ikke 
kunne tenke på smågutter på julaften.
Fra det første huset nede i dalen lød det 
latter og musikk, og Johan var sikker på at 
her måtte det være vennlige mennesker, 
så han banket forsiktig på døren. Men det 
var slikt bråk innenfor så ingen hørte ham, 
og så banket han sterkere og sterkere.
Endelig ble døren åpnet, og en ung mann 
med en snurrig papirhatt på hodet så ut.
«Unnskyld,» sa Johan, «men jeg undres på 
om De kunne — »
«Dessverre,» ropte den lystige unge 
mannen, «vi har et stort selskap her, og vi 
kan ikke høre på deg nå.»
«Men unnskyld, unnskyld!» forsøkte Johan 
igjen.
«Dessverre — god natt!» ropte den unge 
mannen. Og døren ble slått igjen.
Fryktelig skuffet gikk Johan til neste dør, 
men folket der laget så mye støy så de 
slett ikke hørte ham hvor mye han enn 
banket.
I det neste huset tittet en gammel 
herremann ut av vinduet i annen etasje 
og ba ham reise hjem med seg og ikke 
forstyrre folk nå. «Hjem med deg!»
I et annet hus ba de ham komme igjen en 
annen dag. Kanskje de kunne hjelpe ham 
da, sa de. Men han trengte jo hjelp nå!
Så gikk han fra hus til hus gjennom hele 
landsbyen, men alt forgjeves.
Nedbrutt og fortvilt trasket han omkring 
utover natten, og lysene fra landsbyen 
forsvant mer og mer bak ham. Han følte 
det som om han kunne legge seg ned og 
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dø der på veien, for han var så trett og sulten 
og mismodig. Akkurat da så han opp og fikk se 
en liten gammel hytte så mørk og stygg at han 
vel neppe hadde sett den der om det ikke var 
for de hvite snøkantene omkring. Lemmen var 
for vinduet, men lyset kom ut gjennom noen 
sprekker.
Johan sto stille og stusset på hva han skulle 
gjøre. Skulle han banke på?
Kunne det nytte noe? Når nå folk som bodde 
i de store husene, og som hadde penger til 
selskaper og alt, ikke kunne hjelpe ham, hvordan 
kunne så folk i et slikt lite hus hjelpe? Nei, det 
nyttet nok ikke. Det var nok best ikke å forstyrre 
dem. Det var bedre å fortsette inn i skogen og gi 
opp alt.
Men så tenkte han seg om igjen. Han hadde 
banket på så mange dører, så det kunne vel 
ikke være noe galt å prøve en gang til. Han 
gikk ut av veien og bort mot det lille huset. Han 
banket forsiktig på. Et øyeblikk etter ble døren 
åpnet forsiktig, og en eldre kone tittet ut. «Gud 
velsigne deg!» ropte hun. «Hva gjør du omkring 
her i kveld i slik kulde?»
«Unnskyld — » begynte Johan. Men før han 
kunne si noe mer, var døren på vid vegg, og hun 
trakk ham innenfor.
«Stakkars lille gutt!» ropte hun. «Du ser ut til 
både å fryse og sulte. Og våt er du også. Kom 
innenfor og få av deg de våte klærne. Vent et 
øyeblikk mens jeg legger mer på varmen og 
setter kjelen over.»
Johan så seg omkring og betraktet det ene 
rommet som var så å si helt tomt. Ikke engang 
et teppe på golvet. Lyset som han hadde sett 
gjennom en sprekk, kom fra et talglys som sto på 
hjørnet av peisen. Men han fikk ikke tid til å se 
så meget, for den vennlige konen fikk av ham de 
våte fillene og tullet et ullteppe omkring ham, 

og så satte hun fram for ham en tallerken med 
varm suppe.
Så gikk hun bort til ovnen og rørte i en kjele. 
Mens hun holdt på med det, la hun merke til 
at det hendte noe rart. Hun så opp. Var det en 
drøm, eller var det øynene som bedro henne? 
Talglyset hadde gitt plass for en varm, deilig glo 
som syntes å bli klarere for hvert minutt, og det 
var som om hele rommet ble fylt med himmelske 
stråler. Hver enkelt liten ting hun hadde inne i 
rommet, lyste og blinket som det reneste gull, 
som om Gud fylte sitt tempel med sin herlighet.
Og den rike mannen som så ut fra vinduet sitt 
borte på fjellskråningen, ropte plutselig: «Det 
er et merkelig lys der oppe i dalen. Se! Enkefru 
Godhjertes hytte står i brann!»
Nyheten spredte seg fra hus til hus, og snart 
ble selskapene oppløst, folk tok på seg kåper 
og frakker og styrtet ut for å se hva det kunne 
være.
De fikk også se lyset, og da de nærmet seg, så de 
det gamle huset lysende som en alabasterkrukke. 
Stumme og ærbødige samlet de seg omkring. 
De tittet inn, og da fikk de se den gode gamle 
konen som tok seg av den samme lille gutten 
som hadde banket på hos dem tidligere på 
kvelden.
Da lyset etter hvert forsvant igjen, banket de på 
døren for å spørre hva som kunne ha hendt.
«Det vet jeg virkelig ikke,» sa enkefru Godhjerte, 
med et smil av vidunderlig glede og tilfredshet 
over ansiktet. «Jeg syntes bare det var en 
stemme som sa til meg: «Hva I har gjort mot en 
av disse mine minste små, det har I gjort mot 
meg.»»

Fortellingen er hentet fra boken «Lysglimt på 
barnestien» og vekker trolig gode minner hos 
noen av våre lesere som har levd en stund.
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Mary i Sudan
For to tusen år siden var det en Maria som var flyktning. Nå like før jul kan det være nyttig å minne oss om 
at det er ikke bare Jesus som var flyktning. 
Flere millioner mennesker i dag lever som flyktninger, og spørsmålet er like aktuelt som på Jesu tid. Kirkens 
Nødhjelps medarbeider Hege Opseth møtte kvinnen i rødt - Mary i Sudan, en av de over 1,6 millioner flykt-
ningene i Darfur. :  

Det var ansiktet jeg festet meg først ved, ansiktet, 
de rene trekkene og den stolte holdningen. Hun var 
på Kirkens Nødhjelps ernæringssenter i Bilel, en leir 
for omkring �0 000 internt fordrevne i Darfur.  Alt 
ved denne fremmede kvinnen, kledt i en sterk rød 
farge, utstrålte verdighet og stolthet. Og det vekket 
nysgjerrigheten.  
- Mary, hilste hun. Maven struttet stor og stolt. 
Minstemann sov på skulderen hennes og hun 
balanserte matrasjonen på hodet. Trekkene avslørte 
at hun er fra Sør-Sudan, en region herjet av en nesten 
�0 år lang borgerkrig. Hun flyktet til trygghet i Darfur, 
så eskalerte konflikten også her. Over to millioner er 
drevet på flukt, og titusenvis av mennesker er blitt 
drept. For Mary var det andre gang hun endte som 
flyktning i eget land. 
 
- Et hjem er ikke bare der du bor, spiser og sover. Et 
ordentlig hjem er et sted du kan leve uten frykt, sier 
Mary. Hun har født minstemann siden vi møttes første 
gang. Joseph har hun kalt den lille gutten. – Det er 
vanskelig å være mor, å ta vare på barna når du lever i 
en leir som dette, sier hun.  
 
Kvinnen i rødt, jeg kaller henne fremdeles det, vet 
ikke hvor lenge hun blir boende i Bilel leir for internt 
fordrevne. Hva som vil skje i Darfur er usikkert. Mary 
får hjelp av Kirkens Nødhjelp, hun overlever og klarer 
tross alt å ta vare på barna.  
- Så lenge jeg har trygghet, kan jeg skape et hjem 

hvor som helst, sier kvinnen i rødt, og legger til: - Men 
jeg vil hjem, hjem til Sør-Sudan til slutt.  
 
Kirkens Nødhjelp arbeider for å hjelpe flyktningene 
i Darfur i Sudan i det som er blitt vår største 
nødhjelpsoperasjon i moderne tid. I alle overskrifter 
om storpolitikk, tall og statistikker må vi ikke glemme 
at det er mennesker som deg og meg dette gjelder. 

Julaften kan vi gi vår gave til Kirkens Nødhjelp i 
Torvastad kirke. 
Gi så det merkes (både i lommeboka og i Sudan!)

Gamle Good News-ere med Karl Inge Stensland i spissen 
presenterte nytt og spennende materiale på Ungdomshuset 
en lørdagskveld i november. Karl Inge har i lengre tid skrevet 
tekster og musikk med utgangspunkt i Salmene i det gamle 
testamentet. Nå hadde han fått med seg søsteren Margrethe, 
pluss Bjarte Vikingstad, Lars Røthe og  Monica Kallevik - alle 
tidligere dirigenter og musikere i Good News.
Folk likte det de hørte, og gjengen fikk klare oppfordringer 
om at dette vil vi høre mer av. Arrangementet var for øvrig et 
av de halvårlige «Unge voksne»-samlingene som er blitt veldig 
populære. Denne kvelden var det nærmere 100 frammøtte 
i alderen �5 til 50, som i tillegg til musikken koste seg med 
reker og krabbe, pluss kaker og kaffe senere på kvelden. Neste 
arrangement blir lørdag 11. mars.

Karl Inge med band
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JULEVANDRING I KIRKEN
Det blir også i år julevandring i Torvastad kirke for barn i alderen �-9 år i tiden 1�.-16.1�. Barnehager og 
skoler er invitert, men hvis andre har lyst til å være med, ta kontakt med prestekontoret 5� �1 �0 �0 eller  
torvastad@karmoykirken.no

Smånytt. . . . . . . .

JULEKONSERT
Årets julekonsert går av stabelen søndag 1�.desember 
kl. 1�. i Torvastad kirke. Her vil de fleste kor og korps 
på Torvastad delta, og vi ønsker alle velkommen til en 
hyggelig og musikalsk inngang til julen i en julepyntet 
kirke.

JULEGOSPEL
Good News har sin årlige julegospel ONSDAG �1.desem-
ber. Her blir det sannsynligvis to forestillinger, kl. 1�. og 
�0.�0. Billetter fås kjøpt ved inngangen.

JULENS GUDSTJENESTER
Det blir i år skolegudstjenester på kveldstid tirsdag 
�0.1� for Håland og Feøy kl. 17.�0, og for Hauge skole 
kl.19.�0. Vi minner om at gudstjenestene julaften er 
kl. 15.00 og 16.�0. 1. juledag begynner gudstjenesten 
kl.1�, likeså 1. nyttårsdag.

PARKERING VED KIRKEN
For at ingen skal bli parkert inne, vil ingen slippe inn 
på parkeringsplassen før de fleste har fått kjørt hjem 

etter den første gudstjenesten julaften. Vi ber folk vise 
hensyn, og det må også være fri passasje for tilgang til 
gravene og for ev. uttrykningsskjøretøyer.

KJELLAUG AREKLETT NY MR-LEDER
Det nye menighetsrådet har allerede konstituert seg, 
og Kjellaug Areklett ble valgt til leder. Med seg i rådet 
får hun Ole Steffen Thorsen som  nestleder, Knut 
Bendik Christiansen som sekretær, Gjertrud Skjølingstad 
som kasserer, Haldis 
Gilje Østensen som vår 
representant i Kirkelig 
Fellesråd, Ingeborg 
Wennersberg, Kjell 
Lunde, Olaug Vikingstad 
og Thorleif Johnstad som 
1. varamann.
Det nye menighetsrådet 
starter sitt virke i �006 
og vi ønsker dem lykke 
til i et viktig arbeid!
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I glede
og sorg

REKORDBASAR FOR IDRETTSLAGET
Søndag ��. 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 og netto resultat ble ca. 
10�.000,-!! Idrettslaget vil takke alle som var med og 
bidro til det fantastiske resultatet!!
I samme slengen kan det passe å nevne at idrettsla-
gets «store sønn» og Torvastads fotball-ambassadør 
i særklasse, Egil Johan Østenstad, nettopp spilte sin 
siste kamp på toppnivå. Vi gratulerer med en eventyr-
lig karriere og gratulerer med ny jobb i Viking.

DØPTE:
TORVASTAD:
�0.11. Erik Torvestad Lerøy
 Ine Maria Bøe López
�7.11. Joel Pros-Vermé (Avaldsnes)

DØDE:
TORVASTAD:
1�.10. Signe Othelie Pettersen f. 1917
19.10. Anacletus Muriel Costa Dalland f. 19��
07.11. Kornelius Nilsen f. 191�

GAVER:
TORVASTAD:
16.10. Kirkens Nødhjelp 5 1��,00
��.10. Menighetsarbeidet � 600,00
�0.10. KRIK � ��5,50
06.11. Norges KFUK / KFUM 5 100,00
1�.11. IKO 1 777,50
�0.11. Menighetsarbeidet � 677,50

FEØY BEDEHUS:
16.10. Kirkens Nødhjelp �00,00

UTSIRA:
�0.10. Kirkens SOS i Rogaland 7�1,50
�0.11. SOS barnebyer 55�,50

Vannrett:	 Loddrett:
� Drept av sin bror 1 Aksjeselskap
6 Samling av hester � Fødeby 
� Svein Johnsen � I retten
10 Høyverdig 5 Spille 
1� Belgfrukt 6 ”fødestue”
1� Syte 7 Alle steder
16 Transport for Maria 9 Hovedperson
17 Smart 11 Leif Larsen
1� Område i juleevangeliet 
�0 Svensk jentenavn 1� Havn
�1 Hjertesukk 15 Vismannsgave
�� To like 16 Even Jensen
�5 Snakke med Gud 19 Det var vondt!
�6 Noas båt �0 Bundet
�� Bruke årer �� Kaller vi Gud
�9 Julens mor  �� Nedbør
 �7 Spørreord 
 heromkring

Dersom du setter sammen boktavene i rutene med 
stjerne, får du et ord som hører julen til.  

Kryssord
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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

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

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN 

- SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim 
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, 

Lund Eriksen & Holstad DA

Nær
 Butikken

ÅDNE AMDAL
EI

N
EK

TA LOKALBA
N

K

Normisjon

til tjeneste i mer enn 30 år i  karmøy

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

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

Dato
Søndagens tekster

Sted Kl.: Gudstjenestem møte el.l.
Ansvarlig. kommentar

11.12. 3. s. i advent
Matt 11,11-19
Jes 40, 1-8; 2 Pet 1,19-21

Torvastad

Hauge bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer til Ungdomsmisjonen. – Kirkeskyss
Kl. 19.00: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte

18.12. 4. s. i advent
Joh 3, 26-30
Jes 40, 9-11
1 Pet 1, 10-13

Utsira

Nordbø bedehus
Torvastad

Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Offer
til Redd Barna
Kl. 10.30: Bedehusfrokost for alle. Felles.
Kl. 18.00: Julekonsert. Kor og korps deltar.

20.12. Tirsdag Torvastad Kl. 17.30 og kl. 18.45: Skolegudstjenester.
Sokneprest Geir Styve

21.12. Onsdag Torvastad Kl. 18.00 og kl. 20.30? Julegospel. Good News
24.12. Julaften
Luk 2, 1-14
Mi 5, 1-4a

Torvastad

Utsira

Kl. 15.00 og kl. 16.30: Familiegudstjenester.
Sokneprest Geir Styve. Offer til Kirkens Nødhjelp
Kl. 16.15: Familiegudstj.Offer til Kirkens Nødhjelp

25.12. Juledag
Joh 1, 1-5 (6-8) 9-14
Jes 9, 2-3.6-7
Hebr 1, 1-5a

Torvastad Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Dåp. Sang av Mannakoret og Scala.
Offer til Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet.
– Kirkeskyss

26.12. 2. juledag
Matt 10, 32-39
Jes 50, 4-7; Apg 7, 52-60

Feøy Kl. 16.00: Høytidsgudstjeneste med påfølgende
julefest. Sokneprest Geir Styve. Nattverd. - Båt fra
Kveitevika kl. 15.30.

31.12. Nyttårsaften
Joh 14,27; Klag 3,22-26
2 Pet 3, 13-15a. 17-18

Torvastad Kl. 22.30: Midnattsmesse. Sokneprest Geir Styve

01.01. Nyttårsdag
4 Mos 6,22-27;
Hebr 13, 5b-8;
Matt 1, 20b-21

Torvastad Kl. 12.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til Ungdomsmisjonen. – Kirkeskyss

08.01. Kristi åp.dag
Joh 8,12;
Sal 72,8-17;
1 Tim 3, 14-16

Torvastad

Nordbø bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer. – Kirkeskyss
Kveld: Misjonsselskapet. Fellesmøte

15.01. 1.s.e. Kr.Åp.dag
Joh 1, 29-34;
Jes 12, 1-6; Ef 1, 7-12

Torvastad

Håland bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. – Kirkeskyss
Kveld: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte

17.01. Tirsdag Nordbø bedehus Kveld: Normisjon. Fellesmøte
19.01. Torsdag Håland bedehus Kveld: Normisjon. Fellesmøte
22.01. 2.s.e. Kr.Åp.dag
2 Mos 17, 1-6
Åp 22, 16b-17
Joh 4, 5-26

Utsira

Grendahuset

Hauge bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til Ungdom i oppdrag
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Offer.
Kl. 11.00: Normisjon. Fellesmøte

29.01. 3. s.e. Kr.Åp. dag
Joh 4, 27-42; Jes 49, 1-6;
Gal 2, 19-20

Torvastad

Nordbø bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer til Norges KFUK/KFUM. – Kirkeskyss
Kveld: Misjonssambandet. Fellesmøte

05.02. Vingårdssønd.
Luk 17, 7-10
5 Mos 8, 7. 11-18
1 Kor 3, 4-11

Torvastad

Grendahuset

Håland bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Vikarprest. Nattverd. Offer.
– Kirkeskyss
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Offer.
Kveld: Misjonsselskapet. Fellesmøte

12.02. Såmannssønd.
Mark 4, 26-32
Jer 20, 7-9
Hebr 4, 12-13

Torvastad

Feøy bedehus

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Sokneprest Geir
Styve. Bibler til 5-klassingene. Offer. – Kirkeskyss
Kl. 16.00: Gudstjeneste. Sokneprest Geir Styve. –

Bedehusene
Båt fra Kveitevika kl. 15.30
Kveld: Årsmøte. Hvert bedehus for seg

14.02. Tirsdag Håland bedehus Kveld: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte
16.02. Torsdag Hauge bedehus Kveld: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte
19.02. Kr. Forkl.dag
Joh 17, 1-8
2 Mos 3, 1-6
2 Pet 1, 16-18

Utsira

Grendahuset

Nordbø bedehus

Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Bibler til 5.klassingene. Offer til menighetsarbeidet
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Offer.
Kl. 11.00: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte
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Avtale nr.�
126000/26

Av	og	til	lønner	det	seg	å	være	kreativ

En gammel  mann bor alene på en gård. Han skriver til sin eneste sønn, Karl, som sitter i  fengsel:

  Kjære Karl!
 Jeg har det ikke så bra for tiden. Det ser ut til at jeg  ikke vil dyrke  mine egne poteter i år. 

Jeg begynner å bli for gammel til å spa /  vende den lille potetåkeren i hagen. Skulle 
ønske du var her, for jeg vet du  ville ha ordnet det for meg.       Hilsen pappa

En drøy uke senere får bonden dette  svaret:

 Kjære pappa!
 Du må ikke grave i hagen, for det var der jeg gravde ned likene !    Hilsen Karl

Neste morgen velter det inn med folk fra Kripos og fra l
ensmannskontoret på gården. De graver opp hele hagen, 
men finner ikke en døyt!  De ber bonden om unnskyldning 

og drar sin vei. Ikke lenge etter mottar bonden et nytt
brev fra sin sønn:

 Kjære pappa:
 Nå kan du bare sette poteter. Det var det  beste jeg 

kunne få til her jeg sitter.

 Hilsen Karl

Tove sender latterstafetten videre og utfordrer Anne Kathrune Viken til neste Kyrkjeblad.
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Tove Kvaløy

Norsk jul i London
Mens noen drar på Harry-tur til Sverige for å kjøpe ribbe og bacon, har Gunnbjørg Areklett nettopp vært hjem-
mom på Karmøy for å handle pinnekjøtt til jul i London. Hun er bestyrer på KFUK-hjemmet i storbyen, og vi ba 
henne fortelle litt om julefeiringen «over there»:

Julaften feires på huset og  pinnekjøtt er på menyen. Vi forven-
ter mellom 15 og �5 stk på middag. De fleste er folk som bor på 
huset (turister og noen få studenter) samt stab, men også noen 
”utenfra”- som bare har lyst til å være med å feire norsk jul.  
 
Av staben er det �-5 ansatte som jobber i jula og �-5 som jobber  
nyttårshelga. Vi tar imot inntil 50% av beleggskapasiteten, max 
�5 stk i perioden �0. desember - ca 10. januar pga ferieavvikling. 
 
Feiringen består i felles avreise til sjømannskirka for å delta 
på julegudstjenesten der, deretter drar vi hjem og lager fer-
dig middagen. Langbord er da allerede dekket så når kjøt-
tet er ferdigkokt ønsker vi alle hjertelig velkommen til bords. 
Riskrem med mandel i er selvfølgelig desserten. Etter middag 
samles vi i finstuen hvor det blir juletregang, pakkeutdeling, 
kaker og kaffe, julesanger og spill m.m. Det blir langt på vei 
en ”vanlig” julefering, men med en litt annerledes familie! 
 
1.juledag står ribbe på menyen og  �.dag serverer vi  fersk torsk. 
Prisen for å bo er den samme som ellers i året, så er det en tid på 
året du får mye for pengene på K så er det jula!! I tillegg til mid-
dag serverer vi lange gode frokoster med ekstra mye godt....
KFUK-hjemmet har åpent �65 dager i året, og du er hjertelig vel-
kommen til å bo hos oss hvis du skal til London. Så vil jeg ønske 
familie og gode venner på Torvastad en riktig god julehelg.


