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Søndag 26. mars ble de to nye kirkeklokkene tatt i  bruk i 

Torvastad kirke. Klokkene er støpt av ”klokkebronse”: 78 % 

kobber og 22 % tinn. De er henholdsvis 240 kg og 145 kg 

noe som gjør at de gir fin samklang.  

Etter at vi for ca. 20 år siden fikk nytt orgel, begynte noen 

å tenke på nye kirkeklokker. Siden det var så fin ny lyd inne i 

kirken fra orgelet, var det flere som ønsket ny fin og sterkere 

lyd utenfor kirken fra kirkeklokker også. Idèen ble etter hvert 

til handling. For 11 år siden vedtok menighetsrådet å prøve 

å få nye kirkeklokker til år 2000. Så fort gikk det ikke.  Så 

regnet vi med at de ville komme da kirken fylte 125 år i 

2005. Det gikk heller ikke. Men nå er de på plass. 

Inskripsjonen formidler evangeliet og gir Gud æren. Det er 

med stor glede og takknemlighet vi tar imot og tar i bruk nye 

kirkeklokker. Det er vår bønn at klokkene må kalle mange 

til gudstjeneste. Kirkelig fellesråd har bevilget det meste av 

pengene, men vi har selv også skaffet mye. Ved julekonserter 

ble det i mange år samlet inn penger til nye kirkeklokker.

På klokkene står det ”Av Guds 

nåde”  og ”Til Guds ære”. 
Her heises den gamle klokken ned - den vi fikk da kirken var ny i 1880,  Menighetsrådet 

ønsker at den skal flyttes til det hvite huset på den gamle kirkegården vår.

Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland  

kjører bort gamleklokka.
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Tomas, ein av Jesu læresveinar, hadde også gått seg 
vill, og for han var det i livsens gåtefulle labyrint.  På 
ein vanleg landeveg kan det vera alvorleg nok å rota 
seg bort, men når det galdt det som Tomas no var 
kommen borti, så stod det om livet med eit evig 
perspektiv.  Jesus hadde nemleg sagt tydeleg og 
klårt at han no skulle gå bort.  Og kva så?  Han 
hadde jo vorte alt for både han og dei andre disip-
lane.  Korleis kunne dei finna han att?  Jesu svar er 
løysinga.  Det er så enkelt at millionar på millionar 
har ved det svaret Jesus gav Tomas, funne svaret på 
livsens vanskelegaste labyrint-spørsmål.  Dette Jesu 
svar er fylgjande: ”Eg er vegen, sanninga og livet.  
Ingen kjem til Faderen utan ved meg.” Joh.14,6  
Dette var svar nok for den tvilande Tomas, ein mar-
tyr som Stefanus, ein motstandar som Paulus.  

Dei fleste japanarar som er buddhistar, hadde eit 
ordtak som dette: Alle vegar fører til toppen av Fuji.  
Med det ville dei seia at alle religionar fører fram 
til slutt.  Det kan vera at kristendommen er den 
beste, men for oss greier det seg med buddhismen.  
Liknande tankar og idear har etter kvart vorte meir 
og meir allemannseige også her i det såkalla kristne 
Noreg.  Det høyrest svært så tolerant og vist ut.  
Men det fører ikkje ut av livsens vanskelege og gåte-
fulle labyrint.  Her hjelper ikkje gode og velmeinte 
mennesketankar.  Her må Guds hjelpeaksjon til.  Og 
den heiter Jesus.  Villfaringa var så komplett at det 
måtte ein frelsar til for å frelsa den villfarne men-
neskeætta.  

For mange høyrer dette så einvist, ja så tanketrangt 
ut.  Løysinga er Jesus.  I eit personleg møte med 
Jesus vil alle brikkene falla på plass.  Lukke til, kjære 
lesar med tomastankar og tomastvil.  Eit møte med 
Jesus vil føra til utropet: Min Herre og min Gud!  
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Det er ikkje lenge sidan at eg heldt på å gje 
opp då eg skulle finna huset til ein kamerat.  
Det var ein kolmørk desemberkveld med 
vind og regn.  På grunn av dårleg sikt i 
uveret rota eg meg inn på eit nytt byggefelt 
med ein masse vegar i kross og krake, og det 
enda opp med at eg til slutt ikkje kunne finna 
vegen tilbake til vegkrossen der eg hadde tatt 
inn på feil veg.  Ikkje var det folk å sjå, ikkje 
var der skilt, ikkje var der lys.  

Til slutt måtte eg bita i det sure eplet å nytta 
mobiltelefonen og ringde til ein kamerat 
som eg trudde var gravkjend i dei traktene 
eg hadde tulla meg bort i.  Til all lukke fekk 
eg tak i han, men svaret han gav meg var 
forargeleg logisk: ”Når du ikkje veit kor du 
er, korleis kan eg då finna deg og hjelpa deg?  
Nei, du har berre eitt å gjera.  Du må finna at-
tende til utgangspunktet der du tok feil veg.”  
Sjølvsagt hadde han rett i begge deler, men 
det siste var jo det som eg hadde freista den 

TryGve SAndviK 

er frå erfjord og har 

mellom anna vore 

misjonsprest i Osaka 

og Kobe i Japan og 

sokneprest i Hå og i 

Skjold.  Sidan han vart 

pensjonist for 16 år 

sidan har han vikariert 

mykje her i distriktet.  

Han har såleis hatt 

fleire gudstenester 

her på Torvastad dei 

seinaste åra. Han 

og kona Hanna er no 

busette i Skjold.  
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Livet kan liknast med ein vanskeleg labyrint. Den er me 
komne inn i alle som lever, og den skal me alle ut av ein 
dag. Då er det om å gjera at me finn den rette utgangen. 

siste fortvila  halvti-
men!  Her var det 
inga anna råd enn 
å sukka til Gud om 
hjelp.  Og som lesar-
en lett kan forstå, 
så må Han ha hjelpt 
meg dumming-
en som kunne rota 
meg vekk der eg 
alldeles ikkje skulle 
kunna gjera noko så 
fåvitug.  
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Årets 17.mai arrangement vil bli feiret som et felles 
arrangement for hele Torvastad. Torvastad Bygda-
utvalg har opprettet en 17.mai-komite som har hatt 
som oppgave å se på muligheten til et felles arrange-
ment for ei samlet bygd. Valgt til leder for komiteen 
for 2007 er Bjørg Tone Vikshåland. 

Det er lagt opp til at morgenprosesjonen og fro-
kosten på Ungdomshuset går som vanlig. Bilkortes-
jen vil bli satt opp på programmet, og her utfordrer 
komiteen de som til vanlig stiller opp til denne med 
å komme med innspill om hvordan denne eventuelt 
kan organiseres. Gi innspill til undertegnede hvis 
slike innspill er ønskelig.

Morgenprosesjonen vil gå i god tradisjon fra Ung-
domshuset. Vi håper på god deltagelse her. KFUK-
KFUM står for denne delen av arrangementet, som 
de med stor dyktighet har gjort i flere år.
Frokost på Ungdomshuset vil også være et av de 
innslag som blir som tidligere. Eneste utfordringen 
her blir parkeringen. Dette med tanke på det som 
skal skje videre utover formiddagen. Her oppfordrer 
vi alle til å tenke positivt og prøve etter beste evne til 
å minimalisere kjøring, parkere litt sånn at det ikke 
er nødvendig å kjøre før barnetoget er gått. 

Grunnen til dette er at et nytt punkt i arrangementet 
blir at barnetoget starter fra Ungdomshuset i år. 
I den forbindelse trenger vi hele plassen mellom 
Ungdomshuset og Torvastad Aktivitetshus til dette 
arrangementet. Veien opp til Ungdomshuset vil 
delvis bli stengt, utenom selvfølgelig til de som bor 
langs vegen. 

Barnetoget starter fra Ungdomshuset, med et lite 
arrangement med opptreden fra skolene før start. I 
barnetoget oppfordrer vi også foreninger og lag som 
er interessert i å delta til å stille opp med egne flagg 
og faner. Dette for også å skape et litt ”folketog” 
preg av toget. Her blir det sendt ut invitasjoner til 
alle foreninger og lag som er i bygda. 

Vi vil i år be konfirmanter i bunad, om de er villige 
til å stille opp i flaggborg. Dette er et noe som 
virkelig setter spiss på det hele med flott ungdom i 
bunad først i toget.
Etter barnetoget vil det i tradisjonens tro være gud-
stjeneste i kirken.

Ettermiddagens arrangement blir i år avholdt på Bø 
Ungdomsskole. Dette blir et samlet arrangement for 
begge skolekretsene. Her vil de faste ”arrangørene” 
for 17.mai, 4.klassene ved Håland skole og 3.- og 
6.klasse ved Hauge skole, by på litt av hvert, både 
servering og aktiviteter som en god 17.maifeiring 
ikke kan være foruten.
Bygdafesten på Ungdomshuset blir selvfølgelig et av 
de arrangement som blir som ”før”. 

vi oppfordrer alle i Torvastad til å støtte opp 
om arrangementet. Torvastad bygdautvalg vil 
med dette starte med å samle bygda til felles 
beste for alle som har tilhørighet og bosted 
her. vi bor i ei flott bygd med unike muligheter 
til gode oppvekst og leveforhold for alle.

Arne Grønås
Informasjonsleder 17.mai-komiteen

SoM Før:
- Morgenprosesjonen
- Frokosten på Ungdomshuset
- Gudstjeneste i kirka
- Bygdefesten på Ungdomshuset

MuLIG oMorGanISErInG: 
- Bilkortesjen

nyTT:
- Barnetoget starter fra Ungdomshuset
- Lag og foreninger inviteres til å delta
- Ettermiddagsarr. på Bø ungdomsskole

Mange har ønsket at  mer av 17.mai –feiringen på Torvastad skulle vært felles. Det har 
vært flere forsøk på å få det til, diskusjonene har vært mange og lange og pessimistene har 
sagt at dette kan vi bare glemme: Det har vært forsøkt før, det  er for mange skjær i sjøen, 
det er best å gjøre slik vi alltid har gjort….     Men kjære sambygdinger, i år skal det skje! 
Vi gratulerer komiteen som har klart dette, og gjengir her en orientering om feiringen:

hipp

hi
pp

hipp

17.-mai-feiring på torvastadFelles
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Leiligheten har stått ferietom noen uker. 
Alle vinduer og dører har vært stengt, og 
det har kommet den spesielle ”innestengt-
lukta” (som enhver god husmor vil lufte ut 
med en gang hun kommer inn i rommet). 
Så står vi i døra og en av ungene spretter 
inn, trekker lufta godt inn i nesen og sier: 
- Å, det va’ godt å komma him’! Episoden 
er fra 2005. Vi hadde vært på en flott og 
spennende sommerferie i Norge og kom 
tilbake til Hong Kong – vårt hjem. 

borte bra, men hjemme best…?

alise og Per Gunvald Haaland har sammen med familien 
bodd i Hong Kong i vel ti år. Der har de arbeidet som 
misjonærer for norsk Luthersk Misjonssamband. Familien 
flyttet tilbake til Torvastad sommeren 2006. 
Vi i Kjerkebla’ utfordret dem til å skrive ned noen tanker 
med tittelen ”Borte bra, men hjemme best…?”

At Hong Kong skulle bli plassen vi kom til 
å kalle for ”hima” var ikke helt selvfølge-
lig da vi første gang ankom byen i 1992. 
Vi flyttet inn i en leilighet på 50-60 kvm 
i 15. etasje i ei høyblokk. Alt var nytt og 
fremmed og vi kjente ikke mange nord-
menn i byen. Internett var ikke allment tatt 
i bruk, og det kostet over 15 kr i minuttet 
å ringe til Norge. Nei, da vi var langt hjem-
mefra. Likevel gikk det ikke så lang tid før 
trivselen begynte å komme. Det vi trengte 

var å reise bort. Etter den første ferieturen 
begynte vi å få den gryende følelsen av at 
”Jo, dette er hjemmet vårt nå”. 

”Hjem er der hvor hjertet er”, blir det 
sagt. Andre vil kanskje si at hjem er 
der hvor jeg møblene mine, bildene 
mine eller lignende. Om vi slår opp i et 
leksikon vil vi finne mange definisjoner; 
boplassen, familien eller de en bor sammen 
med, kjente omgivelser eller fødeplass. Vi 
har erfart at hjemmet består av mer enn 
hus og ting, selv om det også er viktig. Skal 
vi føle oss hjemme et sted, trenger vi tid 
til å ”gro fast”. Vi trenger tid til å bli kjent 
med omgivelsene og folk som bor der. Å 
være hjemme betyr å kunne slappe av, og 
oppleve at omgivelsene både inne og ute er 
kjente. ”Hima”.

Noen har et veldig nært forhold til sin 
fødeplass, og kan aldri tenke seg å flytte. 
Det blir aldri hjem noe annet sted, uansett 
hvor lenge de bor borte. Det har ikke vi 
opplevd som noe problem. Det tror vi kan 
ha sin årsak i at vi kom til et nettverk av 
misjonærer, selv om de ikke var så mange. 
Misjonærkollegaer ble som en erstatning 
for familien som er langt borte. Våre barn 
ble nesten halvsøsken til andre misjonær-
barn. 

Etter kort tid i Hong Kong begynte vi å 
gå i en kinesisk menighet. Vi kunne ikke 
språket, men det var som regel alltid noen 
som kunne oversette til engelsk for oss. På 
mange måter var vi ulike, likevel hadde vi 
noe verdifullt felles som bidro til at følelsen 
av hjem festet seg enda mer. Det er ikke 
uten grunn at Bibelen sammenligner de 
kristne med en familie og kaller de kristne 
for brødre og søstre – titler som ofte 
brukes i kinesisk sammenheng. 

Vår egen familie har også betydd mye for 
oss i årene utenfor Norge. Kontakten til 
venner har blitt redusert gjennom årene, 
men familien har vært der hele tida – om 
de har bodd litt spredt de også! 
”Nærast er du når du er borte, noko er 
borte når du er nær”. Denne strofen som 
er hentet fra et dikt sier mye om hvordan 
vi har det. Når vi er hjemme i Norge vil det 
alltid være noe vi savner fra Hong Kong, 
og når vi var i Hong Kong var det mye 
vi savnet fra Norge. Det å slå rot i en ny 
kultur tar tid. Den første tida var det ikke 
fritt at vi tenkte mye på Norge, og tenkte at 
gresset var mye grønnere der. Etterhvert 
har vi erfart at hverdagene kommer om vi 
er på Karmøy, eller om vi var i metropolen 
i det fjerne østen. Samtidig vil vi si oss 
enige i at ”... når vårsol i bakkane blenkte, 
fekk han hug til si heimlege strand”. Jo, vi 
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har et flott land, og kanskje må man bo litt 
utanbygds og utanlands for å sette ekstra 
pris på vår rene, friske luft.

Ikke få har ønsket oss velkommen tilbake 
til Norge med følgende uttrykk: -Ja, nå 
va’ det vel godt å komma him! Vi vet ikke 
alltid hva vi skal svare. Misforstå oss rett; 
vi har det veldig godt på Håland, men 
det hadde vi i Hong Kong også. Der har 
vi også nære venner, kollegaer og gode 
venner for ungene. Om det kunne være 
tøffe tak av og til, har ikke løsningen for 
oss vært å komme til Norge. 

Etter noen år ute, har Hong Kong fått en 
viktig plass i hjertet vårt. Hos oss voksne, 
men kanskje minst like mye hos ungene 
– som har hatt de fleste leveårene der. Før 
vi flyttet til Norge sist sommer, måtte vi gå 
noen runder. Ikke alle ville reise fra Hong 
Kong. Ei av jentene våre fikk tilbud om 
seng fra sin beste klassevenninne, slik at 
hun ikke trengte å reise. Jeg spurte henne 
forresten her om dagen; ”Når eg seie 
him, ka’ tenke du då’? Hun ser på meg og 

smiler; ”Eg vett ikkje? Hong Kong, Norge? 
Det tar tid å gro fast.

Fortellingen om Den bortkomne sønn 
(Luk 15) en veldig god illustrasjon på 
hjem og familie. Den yngste sønnen i 
huset tenkte på en ting; å komme seg ut i 
verden. Bort fra den innestengte luka, ut i 
friheten. Ute på egen hånd gjorde han helt 
andre erfaringer enn han hadde forestilt 
seg. ”Gullet” mistet glansen, og vennene 
forsvant da pengene tok slutt. Så kom 
gutten til å tenke på de ”hima”. Skammen 
var stor, men likevel tok han mot til seg og 
reiste hjem. Der ble han møtt av en far som 
hadde ventet på ham, og som tok imot ham 
som en hedersgjest. Slik er Gud, sa Jesus. 
En som venter på alle som har gått bort fra 
ham. Slik er han også i dag også. Flott å 
tenke på.

Kanskje var det noen ”innestengte lukter” 
eller andre ting sønnen fortsatt ikke likte. 
Likevel tror vi at han tenkte: Å, de’ va’ godt 
å komma him! Det var der han hørte til.

På Torvastad har det vært en fin tradisjon de siste 
årene: På vei ut av kirken etter gudstjenesten 
1.påskedag får alle med seg en påskelilje.

For de som vil vite litt mer om påskeliljen, kan vi fortelle at første gang 
den blomstret i Norge, var i Bergen i 1598. Den ble først  kalt gul 

februarlilje og trompetlilje. I dag finnes det ca. 26 000 registrerte 
sorter av Narcisser, som påskeliljen hører til.

Påskeliljen er det internasjonale symbolet på håp for kreftsyke. 
Og symbolet om håp passer også godt å få med på veg ut 

av kirken 1.påskedag. Med Jesu oppstandelse og seier over 
døden fikk vi mennesker igjen håp om et meningsfylt liv 
- både her og nå og til evig tid.

– Dine hender er fulle av blomster... KonFIrManTEr I TorVaSTaD KIrKE

lørdag 5. mai kl. 12.00:

Jenter:

Bakke, Hanne Markhus

Digernes, Charlotte Marie

Flage, Eirin

Larsen, Iselin

Lunde, Ingvild

Midtun, Linn Kristin

Woll, aniko Marie

Gutter:

Bauge, Christer

Grønås, Sondre Schønning

Gaard, andreas

Hanssen, Lars Waage

Jægtvik, Iver-andré

olafsson, Benjamin

søndag 6. mai kl. 10.30:

Jenter:

Egeland, Kristine

Grinde, Line Merete

Hagen, Kristin Elisebeth

Haaland, astrid

Medhaug, Malene Hognaland

nordal, Marthe

olsen, Helene østebøvik

Steinsnes, Marie

Steinstø, Charlotte

Vaage, Jenny Marie

aa, Sigrunn Grønningen

Gutter:

andersen, Martin

Bøgesvang, Henning nissen

Fyllingsnes, Daniel

Haaland, Simon

Kristensen, Torstein

nordal, odd Davidsen

Stokkvik, Steinar Tøgersen

Ådnesen, Bjørn Magne

søndag 6. mai kl. 12.30:

Jenter:

Kroken, Hannah Storesund

Lindtner, andrea F

netland, alice

olsen, Hege oa

Storm, aina

Viken, Mona Sjo

Gutter:

Kristian Kvaløy

Lillebotn, Jon arne Blom

nilsen, ronnie

Sakseide, Kristoffer Munthe

Tvedt, Fredrik

øpstebø, Bjarne



6

Det var en stor glede for meg å høre at 
dere har valgt det arbeidet jeg er en del av 
i Japan som menighetens misjonsprosjekt 

de neste årene. 
Som misjonær er 
det av stor betyd-
ning å ha trofaste 
og aktive me-
darbeidere som 
bidrar både med 
bønn, fellesskap 
og økonomiske 
midler. 

Opprinnelig 
kommer jeg fra 
Mandal, og etter 
studiene ved Mis-

jonshøgskolen i Stavanger var jeg feltprest 
på Setermoen i halvannet år. Jeg har vært 
misjonær i Japan siden høsten 2001, og 
etter innledende språkstudier begynte jeg 
i mars 2003 som menighetsprest i Tezu-
kayama menighet og som ungdomsprest 
for hele kirkesamfunnet. 

TEzUKAyAMA MENIGHET
Tezukayama menighet ligger midt i milli-
onbyen Osaka, og er en liten menighet 
med ca 25 aktive medlemmer. Menigheten 
har i tillegg til søndagsgudstjenestene et 
ganske mangfoldig programtilbud. 

Vi har kvinne-
forening og diakonigruppe, bibelstudie-
gruppe og gospel. Barneforeningen ”Kids 
Club” samler en del av nabolagets barn, 
og er egentlig som en god, gammeldags 
norsk barneforening.  Ellers har vi også 
engelskundervisning, både for barn og 
voksne. Engelskkunnskapen er generelt 
lav i Japan, og gjennom kirkens engelsk-
klasser har mange mennesker, i tillegg til 
å bli bedre i engelsk, tatt et første steg mot 
en kristen tro.

UNGDOMSARBEIDET
En av de største utfordringene for kirken 
i Japan er at det er svært dårlig rekrutter-
ing av unge. På grunn av en veldig travel 
hverdag for skoleungdom, er det vanskelig 
å få til regelmessige samlinger for denne 
aldersgruppen. 

Det finnes imidlertid noen ungdommer i 
kirken, og en av mine oppgaver som ung-
domsprest er å legge til rette for samlinger 
der ungdommene kan møtes på tvers av 
lokalmenighetene. Kirkens årlige skileir 
i Nagano er en viktig samling, der både 
kristen og ikke-kristen ungdom deltar. Opp 
gjennom årene er det mange som har tatt 
et kristent standpunkt på disse leirene. 

De siste årene har kirken etablert en egen 
komité bestående av ungdommer, som 
drøfter ungdoms livsvilkår, og prøver å se 
hvordan kirken kan møte de utfordringer 
som ungdommer har. 

KM Global samarbeider med Det norske 
misjonsselskap om misjon i Japan. Jeg er 
takknemlig og glad for at også dere i 
Torvastad menighet vil være med på 
dette arbeidet. Dere kan få regelmessige 
innblikk i misjonærlivet i Japan og det som 
skjer på Tezukayama og i ungdomsarbei-
det gjennom bloggen min. Vær gjerne med 
å be for de kristne i Japan, for arbeidere og 
misjonærer og for de japanske samfunn. 

Må Guds rike 
velsignelse være 
over dere alle!

Nå ønskes det at vår menighet setter 
krav om miljø. Med fyrtårn i sikte blir 
seilasen tryggere.

Søker du de tre understrekede ordene, 
vil du støte på ord som spesialkrav og 
generelle bransjekrav. Kirken er utfor-
dret til riktig å gjennomgå sin
aktivitet, og Torvastad menighet er 
invitert. Det forandrer pengebruken, 
men man sparer ved å legge ut penger 
på annerledes tiltak.

Innspill fra oss skal bli et hørings-
forslag som legges ut på
www.miljofyrtarn.no.

Noen krav er allerede pålagt i henhold 
til lov eller forskrift. Men hva gjør
vi og hva kan vi gjøre?
Menigheten skal eksempelvis minst en 
gang i året samarbeide med en annen 
lokal aktør om arrangementer eller 
prosjekter med tema miljø og rettferd, 
f.eks. byttedager, bruktmarked, guds-
tjeneste, minst én temagudstjeneste 
per år, og globale miljøspørsmål fore-
slås tatt opp gjennom misjons-
engasjement.

I større sammenhenger er det lett å 
glemme gode miljøtiltak i de daglige
gjøremål og rutiner, som innkjøp, 
materialbruk og -kast, samt transport.

Et steg i riktig retning for hele 
menigheten, blir et miljøsteg for
deg. Se også www.klimaloftet.no

                                           Roald

På bildet ser vi noen av de som deltok ved 

presentasjon av misjonsavtalen i gudstjen-

esten søndag 4. mars. 

Bak: forkynner roar vik hilste fra Misjons-

selskapet. Sokneprest Geir Styve. Bjarte 

vikingstad hilste 

fra KFUK-KFUM Global. Foran: Kjel-

laug Areklett, leder av menighetsrådet 

og  Chieko Kotera Schultz, som er født i 

Japan.

     kjære venner i torvastad menighet!

Mail:    odd.bjarne.ellefsen@kfuk-kfum.no
Blogg: http://www.oddbjarne.blogspot.com

Vennlig hilsen  
Odd Bjarne Ellefsen  
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denne invitasjonen. Ta med deg gamle 
speidervenner, grillmat og  gjerne et 
programinnslag fra ”gamle dager”, så 
kan dette bli en flott kveld!

SMART-HAndel AS - SMART MARine AS

BØ veST 4262 AvAldSneS
Tlf. 52 81 81 61

I løpet av de 100 årene som er gått har 
ideene til Baden-Powell lagt grunnlaget for 
verdens største barne- og ungdomsbev-
egelse med nærmere 40 millioner med-
lemmer spredd utover så godt som hele 
verden.
På Torvastad er det over 30 år siden 
speiderarbeidet ble startet, og det er i 
dag over 100 medlemmer fordelt på ulver, 
meiser og speidere.

LOKAL MARKERING
Jubileet skal markeres på ulike måter over 
hele verden. Lokalt inviterer Torvastad 
KFUK-KFUM-speiderne alle som har vært 
speidere, til leirbål fredag 1.juni.
Dagens speidere skal overnatte ved 
Torvastad Kulturhus og håper å få besøk 
av mange gamle speidere denne kvelden. 
Det blir grilling fra kl.19 og leirbål etterpå.
Speiderlederne ber alle være med å spre 

Speiding  100i           år
I 2007 er det 100 år siden den første speiderleiren ble arrangert. 
Det hele startet 1.august 1907 med verdens første speiderleir på 
Brownsea Island  på den engelske sydkysten. Der deltok 21 gutter 
sammen med to voksne ledere, med robert Baden-Powell i spissen.

siste ungdoms-
gudstjeneste 
før sommeren

Søndag 18.mars gjekk siste ungdomsgudstjeneste av stabelen i Torvastad Kirke. Der 

var 25 stk samlet til nattverd, lovsang og forkynnelse. Martin Andersen og Kristoffer 

Mynthe Sakseide, begge konfirmanter i år, var med å spelte og Martin Øpstebø styrte 

lyd. Ungdomsarbeideren talte om overskrifta: Har Gud en plan med ditt liv? ”Kan det 

vere mogleg med eit intimt vennskap mellom ein allmektig, usynleg og fullkomen Gud 

og eit avgrensa syndig menneske?” Han poengterte at Gud hadde et ønske om å være 

en del av våre liv gjennom hele uken, ikke berre på søndagen og at en kunne ha en 

åpen kanal uansett situasjon, tid og stad. Etter Gudstjenesten var det kafé som vanlig på 

Ungdomshuset. Der var flere ungdommer engasjert i steiking av vafler, pannekaker og 

miksing med milkshake. 

Fra venstre ser vi: Kristian, Sigrunn, 

ingvild, Andrea, Silje og Tobias

FOREDRAGSHOLDER OLAV 
VIKSE er prest og journalist.. 
For  en del år siden fikk han to 
hjerneslag som førte til at han fikk 
Afasi og måtte relære det meste.
“ Jeg vil ikke påstå at jeg er flin-
kere å leve enn andre mennesker. 

Men etter å ha vært på dødens 
grense to ganger på et år, har 
plutselig rekkefølgen på hva som 
er viktig forandret seg dramatisk “
Mange vil kjenne Olav Vikse gjen-
nom programposten Morgenstun-
den i NRK P1.

PRESENTASJON AV TORVASTAD 
ByGDAUTVALG  ved leder Arne 
Grønås.  Hva det er , hvorfor det 
er blitt startet opp og hva de  
jobber for.

Torvastad Kvinne & Familielag inviterer bygdefolket til foredraget: kunsten å leve

10 mai kl. 19.30 
Torvastad kultur-
hus i arr. med 

Folkeakademiet.

Gratis entre, 
alle velkommen ! 

Fredag 1.juni 
inviteres alle som 
har vært speidere 
i Torvastad til 
hundreårs-leirbål!
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Tidligere medlem Svein Ståle Kolstø var konferansier, og bandt 
konserten sammen. Brassen vartet opp med musikkstykker fra 
hele sin 25årige karriere. Palmer Vistnes, kantor i Avaldsnes, og 
sann venn av Karmsund Brass, gav til beste fra orgelet, og fra 
Torvastad var Scala invitert. Scala har selv 25årsjubileum i år, så 
det passet godt. Stående applaus fra en fullsatt kirke avsluttet den 
musikale delen av jubileet. Dagen etter var det jubileumsfest på 
Grendahuset på Storesund.  Gjester fra det lokale musikklivet 
var invitert, og også her var det fullt hus.  Det ble delt ut tre 
æresmedlemskap. Brassen har nemlig tre musikanter som har 
vært med uavbrutt siden starten; Torunn Aase Totland, Henning 
Leknes og Trygve Olav Thuestad.
Kjerkebla’ gratulerer med jubileet og ønsker lykke til i videre 
arbeid!

       Siv

Karmsund Brass feiret 2. og �. mars sitt 25årsjubileum. Fredagen ønsket de å gi en gratis konsert 
til sitt nærmiljø, i olavskirken på avaldsnes. Konserten startet med at musikantene kom ”slentrende” 
inn, mens de spilte Basin Street Blues. Denne marsjen har vært i repertoaret siden starten, og 
mange kan nok huske den.

en svær muskelbunt kom inn på en bar. Han grep en sitron fra disken og klemte den i 

sin mektig neve til saften rant ut mellom fingrene. Omsider slengte han den sønderk-

lemte sitronen fra seg og proklamerte, - Tusen spenn til den som klarer å klemme ut 

en eneste dråpe til fra denne sitronen! Flere kraftige karer forsøkte seg, uten å få ut 

den minste dråpe. Til slutt kom en liten, bebrillet pingle, grep sitronen - og klemte 

ut ikke bare en dråpe, men nærmere et halvt glass sitronsaft. - Hva i huleste, utbrøt 

muskelbunten. - Hva slags anabole steroider er det du går på? - Jeg rører ikke slikt, og 

har knapt nok trent i hele mitt liv, sa puslingen. Jammen... hva er det egentlig du driver 

med til daglig? - Jeg jobber i ligningsvesenet.

Eg utfordre Nils Onar Storesund (tidl. ligningsfunksjonær, red anm.) til neste 
Kjerkebla’ - har ikke nevnt det for han, men han får berra stilla!! seie Åge.

Åge Bendiksen 
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i gleDe og sorg

...notert...

DøPTE:

TorVaSTaD:

26.02 alexander Christoffersen Slathia

 Thea Kvammen Vikse

19.0�. arne yrke Bleie

 Selena Lande

DøDE:

TorVaSTaD:

14.0�. Signe Margrethe Bøe  f. 1922

GaVEr:

TorVaSTaD:

05.02. nLM  (Grendahuset)     8�7,50

12.02. Bibelselskapet            �.885,00

19.02. S.skolene. i Torvast.    2.564,50

26.02. Torvastad KFuK/M   4.107,50

01.0�. Kirkens Sosialtjeneste

05.0�. Menighetsarbeidet   �.274,50

12.0�. Torvastad KFuK/M   2.462,50

19.0�. Menighetsarbeidet

FEøy BEDEHuS:

12.02. Bibelselskapet                950,00
n ÅRSMØTE I KM
På årmøtet i Torvastad KFUK-KFUM valgte følgende inn i nytt styre: May Britt Vikingstad, 
Ragnhild Galtung, Trygve Utvik og Bjørn Pedersen. Det ble gjenvalg av ungdoms-rep-
resentantene Karen A Vikingstad og Jone Grutle. Fra før sitter Anne Gro Christiansen, 
Stine Marie Skjølingstad og Simon Nesse.
Årsberetninge viser at det drives et bredt og godt arbeid blant barn og unge. Strategien 
for et fortsatt godt arbeid og vekst, er at flere unge voksne stiller seg til disposisjon. Dette 
har allerede gitt store utslag i Ungdomsklubben. Good News trenger flere voksenledere 
fra høsten av.  Temaet om å engasjere og involvere unge i bl.a. gudstjenestelivet, førte 
til en engasjert og interessant debatt. Ole S Thorsen som sammen med Simon Nesse og 
Arnfred Lunde hadde vurdert situasjonen, innledet.

n KONFIRMANTWEEKEND
Helga 9.-11.mars var de fleste av 
årets konfirmanter samlet på ski-
weekend på Korlebu på Seljestad.  
Været var ikke det beste denne 
helga.  Skitrekket i Hordadalen 
var derfor stengt det meste av 
lørdagen.  Men konfirmantene 
var utrolig positive, og det ble 
en fin dag på tross av det dårlige 
været.  Søndagen var heller ikke været det beste, men da var i hvert fall skitrekket åpent.  
Morgenene og kveldene ble brukt til ulike samlinger med undervisning samlet eller i 
grupper.  Og så var konfirmantene så flinke å synge!  Det er en flott gjeng konfirmanter 
som skal konfirmeres nå første helga i mai.  Bildene er tatt av  Marthe Nordal, og viser 
Jenny Marie Vaage på snøbrett og Sonny Torvestad (bare litt) Sigrunn Aa, Ingvild Lunde, 
Astrid Haaland og Mona Sjo Viken som spiller kort

n BIBELTIMER
Diakon i Frelsesarméen Edgar Andersen vil denne våren ha 
bibelundervisning på Håland bedehus.  Det blir en serie på fire 
bibeltimer med helliggjørelse som tema.  Den første har allerede 
vært, og de neste blir onsdagene 11.april, 2. og 23. mai kl. 19.30.  
Det blir enkel bevertning.  Edgar Andersen kommer opprinnelig 
fra Narvik, men har bodd på Torvastad i snart 20 år.  

n FASTEAKSJONEN
Årets fasteaksjon tirsdag 27.mars hadde fokus på mennesker i kriser 
som verden overser.  Aksjonen hadde derfor fått det talende navnet 
Forglemmegei.  Konfirmanter og konfirmantforeldre var heldige 
med været og fikk sammen med  diakoniutvalget og andre frivillige 
samlet inn kr. 32.131,50 til Kirkens Nødhjelp.  Etterpå var det boller, 
saft, kaffe og kaker på kulturhuset.  Takk til alle givere og til alle 
som deltok for kjempegod innsats.  
Her er Odd Nordahl klar med fastebøssa.

n MANNSKORET SyNGER 
FORTSATT!
Selv om mannskoret ikke er 
så aktive som de var i sine 
glansdager, holder de fortsatt 
koken. De møtes jevnlig til 
øvelse og trivelig samvær, 
og har allerede gledet oss 
med sang i Torvastad kirke 
to ganger  dette året, sist på 
fastegudstjenesten 21.mars.

n GOOD NEWS KLAR FOR 
VÅRFORESTILLING OG TT
Nå nærmer vi oss sommer og tid for nytt 
TT, denne gang på Gjøvik fra 26.06-01.07. 
Årets tema er «se og bli sett» og det er 
allerede påmeldt i overkant av 30 ungdom-
mer fra Torvastad. Vi har fremdeles noen 
plasser igjen dersom flere er interesserte i 
å være med. Ta i tilfelle kontakt med en av 
voksenlederne i Good News. 

Før vi tar helt fri fra øvelser før TT og 
sommeren, vil Good News presentere sin 
vårforestilling på Torvastad Ungdomshus. 
Tidspunktet er satt til fredag 11. mai kl 
18.30 og 20.30. Under fjorårets kosetur til 
Bergen gikk koret til innkjøp av kostymer 
og rekvisitter fra Den nasjonale scene, som 
vi gleder oss til å vise frem. De fleste kosty-
mene blir allikevel til i de mange hjem på 
Torvastad, og blir garantert verdt en titt når 
koret presenterer sin kjærlighets-
historie på Noas Ark. Historien er inspirert 
av Lars Ellings barnebok «To og to». 
Ta med deg familien og kom i vårstemning 
på Ungdomshuset 11. mai. 

Ruth Synnøve Hausken, 
voksenleder i Good News Ten Sing
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22.04. 2. s.e. påske Torvastad kirke Kl 11.00 Høymesse. Arnfred Lunde. Nattverd. Offer til Israelsmisjonen. 
-Kirkeskyss                                                           Joh 10, 11-1 6 

Grendahuset Kl. 16.00 Familiegudstjeneste. Geir Styve. Offer til Norges KM

Nordbø bedehus Kl. 18.00 Normisjon. Fellesm0te

26.04. Torsdag Torvastad kirke Kl. 19.30 Samtalegudstjeneste. Geir Styve. Offer til KRIK. -Kirkeskyss

28.04. Lørdag Torvastad kirke Kl. 16.00 – 18.00 Åpen kirke

29.04. 3. s.e. påske Torvastad kirke Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Geir Styve. Dåp. Sang av Shalom m/flere. 
Offer til menighetsarbeidet. -Kirkeskyss                   1 Pet 1,3-9

Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte

05.05. Lørdag Torvastad kirke Kl. 12.00 Konfirmasjon. Geir Styve og Amfred Lunde. 
Offer til Torvastad KFUK/M.

06.05. Søndag Torvastad kirke Kl. 10.30 Konfirmasjon. Geir Styve og Amfred Lunde. 
Offer til Torvastad KFUK/M.

Torvastad kirke Kl. 12.30 Konfirmasjon. Geir Styve og Amfred Lunde. 
Offer til Torvastad KFUK/M.

13.05. 5. s.e. påske Grendahuset Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Arnfred Lunde. Offer til Normisjon                                              
                                                                                   Joh 16, 23b-28 

Hauge bedehus Kl. 11.00 Kristen Muslimmisjon. Fellesmøte

17.05. Grunnlovsdag Torvastad kirke Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Geir Styve. Offer til Misjonsselskapet                                                                                    
                                                                                 Salme 121

20.05. 6. s.e. påske Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Dåp. Nattverd. Sang av Scala. Offer til 
KirkSOS, Hgsd. - Kirkesk.                                   Joh 15,26-16,4a 

Nordbø bedehus Kl. 18.00 Misjonsselskapet. Fellesm0te

26.05. Lørdag Torvastad kirke Kl. 16.00 – 18.00 Åpen kirke                                                                    Joh 7,37-39

27.05. Pinsedag Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. 
- Kirkeskyss                                                                Apg 2, 36-41

03.06. Treenighetss. Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Dåp. Offer til Normisjon. -Kirkeskyss        
                                                                                    Joh 3, 1-15

Feøy bedehus Kl. 16.00 Gudstjeneste. Geir Styve. Nattverd. Offer til Normisjon. - Båt fra 
Kveitevika kl. 15.30

Håland bedehus: Kl. 19.00 Misjonssambandet. Fellesmøte

10.06. 2. s.e. pinse Krosshaug Kl. 11.00 Friluftssgudstjeneste. Helge Gaard og Geir Styve. Offer til 
Utstein pilgrimsgard. - Kirkeskyss. (samarb. med Avaldsnes)                                                                                          
                                                                             Luk 16, 19-31

Hauge bedehus Normisjon. Fellesmøte

17.06. 3. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Arnfred Lunde. Nattverd. Offer til ABR-senteret. 
- Kirkeskyss                                                             Luk 14, 16-24 

Nordbø bedehus Kl. 18.00 Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte

samlinger              om guds ord



B-blad

i dette huset bodde ei dame som het Gina. Hun hadde butikk i ene enden av huset. dette huset 

er nå rødt og ligger midt i vikjå. Til høyre ser vi huset der Steinstø drev butikk fram til 1992.

dette huset var bla. brukt til 

pensjonat og i kjelleren var det 

sildesalteri. det ble revet rundt

50-tallet. Under krigen var her 

samlingsplass om lørdagskveldene 

der mannfolka spilte poker.

Her bodde lærerpar  hr. og fru 

nesse. Av og til plukket barna 

blomster og gikk på døra med. 

da hendte det de fikk 5 øre som 

de kjøpte karameller for!

Her er boligen til Astrid Steinstø før bakeridelen ble bygt. 

vi har spurt henne og Johannes B. Woll som  nå er rundt 

80 år om noen kommentarer til bildene. På toppen ligger 

“hytta”. den tilhørte malermester Trygve Larsen fra by’n 

som hadde familie i nærheten. i huset til høyre øverst bor 

Sofie og Johannes nilsen. nedenfor haugen skimter vi ei 

løe. den ble revet i for mange år siden. På bildet nedenfor 

er det minesveipere som ligger i Karmsundet. dette foto er 

sannsynligvis tatt rett etter 1. verdenskrig. 

Bildene er utlånt av Alf Bernhard Bentsen. d
et er 

i utgangspunktet sort/hvitt bilder som
 er håndkolorerte.


