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“for du er god og tilgir gjerne, Herre du er rik 
på miskunn mot alle som påkaller deg.”

I Haugesund kan man velge å bli undervist i forskjellige 

konfirmantgrupper som for eksempel; Action-, gymsal-, 

forming- og solidaritetskonfirmant. Sammen med seks 

andre  meldte jeg meg på som solidaritetskonfirmant, for 

den undervisningen syntes jeg virket veldig interessant. 

Å være solidaritetskonfirmant er noe helt nytt i Hauge-

sund og innebærer ikke bare vanlig konfirmantundervis-

ning, men også det å lære om fattige land og folk, forhold 

mellom den fattige og rike del av verden osv. Høyde-

punktet er å få reise til Kenya med besøk i Mathare- slum-

men i Nairobi, deltagelse på Watoto wana say -barnefesti-

val, safari og mye, mye mer. 

TIL KeNyA 

Reisen til Kenya begynte 12. april. Reiseruta vår var 

Haugesund-Oslo-Amsterdam-Nairobi. etter en lang tur 

landet vi i Nairobi hvor vi ble møtt av representanter fra 

MySA. MySA står for Mathare youth Sports Association. 

Det er en hjelpeorganisasjon som har som mål å bruke 

idrett og kultur som et redskap for å skape forandring 

og utvikling i et område som er ekstremt fattig og preget 

av kriminalitet. Mathare er det største slumområdet i 

Nairobi med neste 800.000 innbyggere.

Strømmestiftelsen har støttet dette prosjektet i mange 

år, blant annet ved hjelp av en fadderbarnordning kalt 

”Hjertevenn”. Før vi reiste til Kenya, klarte vi å verve 

mange hjertevenner. Vi hadde også med oss masse brukt 

sportsutstyr som vi blant annet hadde fått fra Torvastad 

idrettslag.

Under oppholdet i Nairobi, bodde vi på et pensjonat 

tilhørende ACK (The Anglican Church of Kenya). Hver dag 

hadde vi fullpakket program. 

Vårt første besøk gikk til sjiraffparken utenfor byen. Dette 

var en forsmak på det vi fikk oppleve på safari noen dager 

senere.

PÅ SAFARI 

Overgangen fra Nairobis hektiske og travle hverdag, til 

masaienes rolige savanner, var stor. Vår safari foregikk 

i nasjonalparken Masai mara. Der overnattet vi i telt i 

Masai mara basecamp hvor vi ble gjestfritt tatt imot av 

masaier.

Masaier er et savanne- og nomadefolk som lever i Kenya 

og Tanzania. De har levd på nesten samme måte i flere 

hundre år, og de livnærer seg for det meste av kvegdrift, 

men også av sauer og geiter På de tre dagene vi var på 

safari, fikk vi opplevd utrolig mye. Vi fikk sett løver som lå 

L
Godt gjort!

Svein Andreas Næsse er fra 

Haugesund, men har vært 

Torvastadbu siden 1978. 

Han er gift med Gunnvor 

og har tre sønner og fem 

barnebarn. Han er medlem 

av Haugesunds metodistme-

nighet, hvor han for tiden er 

menighetrådsleder. 

Salme 85,5

Kjøretrening............
alle tenåringer gleder seg til 
det og mange foreldre gruer 
seg. Da sønnene mine, tre 
stykker, skulle lære å kjøre 
bil lot jeg de kjøre både korte 
og lange turer med meg ved 
siden av. “Du er for nær!” 
“Pass deg  her i krysset!” 
”Sett ned farten!” osv.

De ble nok kraftig lei av instruksene mine, og 

av og til gjorde jeg dem usikker. Som ferske 

sjåfører  hendte det at de gjorde feil og noen 

ganger var de forberedt på kraftig kritikk. I en 

situasjon tok en av dem en uheldig  sving og 

var borti en kant. Han rettet opp bilen med en 

gang. Jeg visste at han var forberedt på kritikk, 

men han taklet situasjonen på en god måte, og 

jeg sa bare “Godt gjort”. Som sjåfører og ellers i 

livet forsøker vi å unngå feil, likevel skjer det. Det 

viktige er hva vi gjør med dem.

“Herre du er rik på miskunn.” Jeg tenker på or-

det miskunn. et  flott ord som ikke inngår i daglig 

tale for folk flest., og som folk umiddelbart ikke 

forstår betydningen av. Jeg skjønner at ordet 

har noe med barmhjertighet å gjøre for ordet 

gir meg positive og gode følelser. Forstavelsen 

“mis” har vi også i ord som mistro, mistenke, 

misgjerninger osv. og det forteller oss noe 

negativt.  Siste delen av ordet er “kunnskap”. På 

tross av kunnskapen Gud har om oss, så elsker 

han oss.  

Hva er det Gud vet om oss.? Han vet det vi vet, 

og litt til.. ef. 2,4 “ Men Gud er rik på miskunn. 

Fordi han elsket oss med en så stor kjærlighet”. 

Vi kan begå mange feil i livet, synd. Vi kan følge 

våre egne lyster, la oss lede av egne tanker. 

Mange ting kan nevnes, men kanskje den 

alvorligste synden er vår selvopptatthet. Vi lever 

i et samfunn som er preget av “vil ha mer ten-

kning” Det har som konsekvens at vi forurenser 

naturen, utnytter andre mennesker, grupper og 

nasjoner. Uten at vi tenker over det påfører vi 

andre sorg, smerte og lidelse. 

Alt dette vet Gud. På tross av det han vet om 

oss elsker Gud oss mennesker. Gud ønsker å 

gjøre oss alle til levende mennesker. Oppreiste 

mennesker. Mennesker med håp og fremtid.  

Gud er mer opptatt av vekst enn feiltrinn. Når vi 

lever slik at vi lærer av våre feil, vil Gud si til oss 

“ Godt gjort”.

spennende konfirmasjonstid for eirin
Jeg heter eirin Flage, og i år sto jeg konfirmant i Torvastad kirke. Jeg er 
født og oppvokst i Haugesund, men jeg har en del familie på Karmøy og 
derfor hadde det seg sånn, at jeg for 14 år siden ble døpt i Torvastad. 
Jeg hadde lyst å konfirmere meg i samme kirka som jeg ble døpt så 
derfor kontaktet vi Skåre og Torvastad Menighet med forespørsel om jeg 
kunne konfirmeres i Torvastad kirke. Vi fikk med en gang positiv tilbake-
melding om at dette ikke var noe problem og selv om jeg skulle bli kon-
firmert i Torvastad, fikk jeg følge konfirmantundervisningen i Haugesund. 

og døste i skyggen fra akasietrærne, antiloper som løp 

rundt i store flokker, flekkhyener som spiste åtsel og vi fikk 

oppleve at apekatter kom og stjal maten vår når vi spiste 

lunsj i det fri. 

WATOTO WANA SAy

Dagen etter at vi kom hjem fra safarien, dro vi på barne-

festivalen Watoto wana say. Dette er en ukesfestival 

for barna i slummen. Den er ganske lik vår Barn er bra 

– festival, hvor du kan gå rundt på grupper med forskjel-

lige aktiviteter, for eksempel akrobatikk, musikk, dans og 

fotball. Vi hadde også en egen ”Norgeskrok” hvor vi hjalp 

barn med å lage smykker, male og tegne. 

MATHARe-SLUMMeN

en av de siste dagene før avreise besøkte vi et av de 

verste områdene i slummen. Dette var det som gjorde 

sterkest inntrykk under turen.

Søppelet, bekkene med skittent vann, luktene, de fallefer-

dige husene ga sterke inntrykk. Men aller mest inntrykk 

gjorde alle de blide ungene. Til tross for all elendigheten 

rundt dem, ble vi møtt med smil over alt. en dag så vi en 

liten jente med store brannskader i ansiktet. Hun hilste 

fint på oss og smilte like mye som de andre. Det var helt 

fantastisk. Vi besøkte også en enkel kirke hvor vi var med 

på gudstjeneste. Gudstjenesten var ganske annerledes 

fra den vi har hjemme. Her sang vi nesten hele tiden og 

mens vi sang, løftet mange armene og priste Gud.

Turen til Kenya ga en unik innsikt i de fattiges liv og 

hverdag, og jeg håper at jeg til høsten får treffe noen av 

barna fra Mathare-slummen igjen når de kommer på 

besøk til Barn er bra – festivalen.

Jeg hadde en veldig spennende og opplevelsesrik 

konfirmasjonstid, som ble avsluttet med en fin konfirma-

sjonsgudstjeneste i Torvastad kirke.

Solidaritetskonfirmantene 

på grensa mellom Kenya 

og Tanzania, Eirin nr 2 fra 

venstre.

Glimt fra 

Mathare-

slummen

Hvis du vil bli hjertevenn, 

og hjelpe et barn i Mathare 

– slummen, kan du gå inn 

på www.hjertevenn.no.
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torvastads eldste speider

Torvastad-speidere på leir, foran fra venstre Nils 

Tuen, Knut Storesund og Magnus Håland. I midtrekka 

Erling Vold, Thomas Stange og Roald Hausken, og 

bak til høyre ser vi Harald Holvik. Knut tar forbehold 

om at han kan ta feil i noen av navnene, og gutten 

bak til venstre husker han ikke navnet på. 

Så hvis noen av våre lesere vet dette – 

ta gjerne kontakt.

Knut Storesund (82) minnes glade 

dager på speiderleir i Sveiio.

Knut, som i dag er 82 år, forteller at det var 

organist og senere ordfører, Thomas Stange 

som startet speiderarbeidet. Senere var også 

Jonas Skådel og lærer Askeland med som 

ledere. De hadde møtene på materialrommet 

på Håland skole og her lærte de blant annet å 

spleise tau og de lagde torskeruser.  De hadde 

en del kontakt med Haugesundsspeiderne, og 

Knut husker at de hvert år feiret St. Georgs 

dag, den 23. april i Haugesund – det var nemlig 

bursdagen hans.

PÅ LeIR TIL SVeIO

Sommeren 1937 dro noen av guttene på leir 

– like til Sveio, og det var langt den gangen. 

Ikke alle hadde råd til å bli med, og langt fra alle 

hadde råd til uniform med skjorte, skjerf, lue og 

belte. Leiren var på ei hytte som Haugesunds-

speiderne hadde ved Ålfjorden. Og Knut for-

Vi skrev i siste Kjerkebla’ om speiderne på Torvastad som skulle feire speiderbevegelsens 
100- årsjubileum og  vi nevnte da at det har vært speidere på Torvastad i ca 30 år.  Men der 
tok vi grundig feil! For allerede på 1930-tallet ble det drevet speiderarbeid på Torvastad, kan 
Knut Storesund fortelle.

Speiding  100i           år

teller om et leirliv som på mange måter minner 

litt om dagens speiderleirer med mye idrett, 

sang, leirbål og kjøkkentjeneste. en dag rodde 

de over Ålfjorden til Vikebygd for å delta på gud-

stjeneste, og når de skulle handle måtte de gå 

et langt stykke til nærmeste butikk.

en annen sommer dro noen av guttene 

på en større speiderleir til Stavanger-

speidernes leirsted Vier øst for Sandnes.

Da krigen brøt ut ble det stopp i speider-

arbeidet og etter krigen kom det ikke i 

gang igjen før Jan Asbjørn og Inger- 

Målfrid Hovland startet 

opp på 1970-tallet.

   
John Kristian 

Hei! 
På denne tida sit eg saman med kona mi 

på Stord, og mimrar over dei to åra på Tor-

vastad. Det har vore to spanande og svært 

lærerike år. Det har vore kjekt å bli kjent 

med mange nye menneske. Særleg kjekt har 

det vore å få følgja ein del av ungdomane, og 

sett korleis dei har modnast og utvikla seg. 

Arbeidsoppgåvene mine på Torvastad har 

vore varierte, alt frå andakter, kursing, 

papirarbeid og grillturar. Det har blitt mange 

styremøte og planleggingsmøte for leirar, 

ungdomsgudstenester, semesterprogram, 

klubbkveldar, revy og mykje meir. Ingen kan 

seie at det ikkje skjer noko på Torvastad, om 

det enn kan sjå aude ut!

Dei som kanskje har utvikla seg mest og 

snarast har vore dei to eittåringane som 

eg har hatt gleda av å fylgja. Det har vore 

utfordringar i kø av ulikt slag for Patrick og 

Jennifer, begge frå Tyskland. I utgangspunk-

tet var begge svært ressurssterke ungdom-

ar, men det å jobbe og bu for seg sjølve eit 

heilt år, gjorde dei meir sjølvstendige. Begge 

kom gjennom den lange norske vinteren, og 

dei trivest meir og meir i landet vårt. 

eg er no i ny jobb på Stord ungdomsskule  

og er foreløpig kontaktlærar på 9. steget. 

 
KJøP OG KAST - 

KVOTeR

Svømme på Nordpolen? 

Planlegges, fordi det nå lar seg 

gjøre, badetemp minus 1 grad 

riktignok. Over fjerdeparten av 

atmosfærens kulldioxid /CO2 

er sluppet løs de siste 250 år. 

CO2-andelen er nå 0,036% av 

atmosfærens gasser. Biologisk liv 

fjernet karbon fra atmosfæren, til 

den “gratis” balansen som var da 

vår fossildrevne verden begynte. 

Atmosfæren eies ikke av noen, 

men behøves som ei tynn «dyne» 

for alle.

Alle har vi vår kvote av den lunende 

drivhusgassen. Fordi den er blitt

lunefull, kan en ny “vare” nå kjøpes. 

Poenget med Klimakvoteloven er

kvoteplikt for å begrense utslippene av 

fossile klimagasser. Kvotene skal

være fritt omsettelige, til høyest mulig 

pris, minst 120 kroner tonnet bør

forventes. Noe for neste års TV-aksjon, 

¬ som starten på en lavutslippstil-

værelse? 2 grader varmere på 100 år 

er klimapolitikkens uoverstigelige grense.

Klarer vi torvastadbuer å videreutvikle god 

livskvalitet - når 41 dagers fossilbrenning 

skal fordeles på alle årets dager - i et frem-

tidens CO2-levesett med lavutslipp?

Det årlige værlaget vi opplever når solen 

skinner mer eller mindre skrått (gresk: 

klima) har vi innrettet liv og samfunn etter. 

Det er verken uansvarlig, uforsvarlig eller 

umoralsk å stille spørsmål ved dagens

situasjon. Det åpne samfunn er basert på net-

topp tvil og debatt.  Klimakutt er ikke å senke 

solhøyden, men å gi hver sin rettferdige  CO2-

andel til jordens 6,6 milliarder mennesker. 

i juni: 

Skaperverkets dag og Verdens miljøverndag.

www.

mittklima.no     kirken.no/miljo      klimakutt.no

             Roald

m i L J Ø G L i m t

Både Ingvild og eg har fått jobb vidare til neste 

år. Kva klasse eg får veit eg endå ikkje, men me 

kjenner oss begge nøgde og velsigna. Akkurat 

no er fokuset på den nye verdsborgaren som 

snart kjem til verda. Terminen var 4. juni. 

Då er det berre å takka for tida hjå dykk 

Torvastad-buarar og eg ynskjer dykk alle Guds 

signing.

Helsing
Knut Arve Nordfonn
Eks-ungdomsarbeidar på Torvastad 

Knut Arve Nordfonn har flytta til Stord etter 

to år i Torvastad menighet

Kirkens SOS i Rogaland åpner derfor et 

vaktrom på Haugalandet i januar 2008 for å 

styrke tilgjengeligheten på vakttelefonen.

Vi ser Haugalandet som et godt rekrutter-

ingsområde for frivillige, samtidig som det 

er et strategisk valg i forhold til fylket som 

helhet. Arild Torstensen, daglig leder Kirkens 

SOS i Rogaland har Rogaland fylke som sitt 

primærområde.

Vaktrom Haugalandet skal ha to linjer og vil 

være koordinert med senteret i Stavanger. 

Den første tiden vil vaktrom Haugalandet ha 

vakter om natten; kl. 23-04 & 04–08.

Nøyaktig plassering av vaktrommet er ikke be-

stemt og Kirkens SOS i Rogaland er interes-

sert i forslag på et sted å være. Utenom vak-

trommet har vi behov for tekjøkken, toalett 

og tilgang til møterom. Vaktrommet må ligge 

sentralt og ha god offentlig kommunikasjon i 

nærheten, samt parkeringsmuligheter. Helst 

egen inngang.

Senteret i Stavanger vil være ansvarlig for 

driften av vaktrom Haugaland. Dette inne-

bærer også faglig ansvar, opplæring, veiled-

ning, vaktplaner og medarbeidersamlinger. 

All virksomhet vil skje i henhold til vedtekter og 

virksomhetsstandarder som gjelder for Kirkens 

SOS i Norge og Kirkens SOS i Rogaland. 

For at dette skal bli mulig trenger vi frivillige 

som telefonvakter! Kan dette være en opp-

gave for deg?  Kanskje har du SOS-erfaring 

fra før?  

For mer info:  www.kirkens-sos.no
 tlf.:  51 88 45 15 / 971 70 995 eller 
epost: rogaland@kirkens-sos.no

kirkens sos åpner vaktrom 
på Haugalandet

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetelefontjeneste. 
Kirkens SOS i Rogaland er et av 13 sentre rundt i landet som 
betjener Kirkens SOS landsdekkende vaktnummer.  Pågangen på 
krisetelefonen er stor og vi trenger flere frivillige telefonvakter!
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 1.  Menigheten er snart det eneste stedet i samfunnet hvor vi er 

 sammen som en storfamilie. Her har alle sin plass fra de kommer i  

 barnevogn til de går ut med rullator.

2.  Menigheten er et sted der hvor sosial status og størrelsen på lønns- 

 kontoen er helt underordnet.

3.  I menigheten kneler vi sammen og mottar nattverden, uavhengig av  

 kjønn, rase eller livshistorie.

4.  Menigheten er et sted hvor vi kan snakke sammen om livets store  

 spørsmål. Hvor gjør man ellers det i dagen store samfunn?

5.  I menigheten er alle verdifulle, og kan bidra med et eller annet.

6.  I menigheten får vi venner vå både kan le sammen med og be 

 sammen med (og som vi kan gå på kafé sammen med).

7.  I menigheten ser jeg så mye menneskelig svakhet, at jeg føler meg  

 ganske på hjemmebane.

8.  I menigheten synger vi lovsanger til Gud sammen.

9.  I menigheten har vi gleden av å jobbe for et stort felles mål.

10.  I menigheten får jeg høre om Jesus .

Denne listen kunne med letthet gjøres dobbelt så lang. Bare prøv selv. 

Ikke rart Paulus skrev: ”Jeg må takke Gud for dere.” 2. Tess. 2,13-15

    Av teolog Per Eriksen
    Sakset fra avisen Vårt Land

10 grunner 
til å elske menigheten

Vi har hørt det før: Jesus er ok, men nei takk 
til kirken. og det kan være mange grunner 
til at folk ikke liker menigheten. noen har 
sår etter vonde opplevelser, andre kjenner 
den bare fra utsiden eller gjennom media. 
men de fleste jeg kjenner som er med i en 
menighet, elsker fellesskapet der. Her er ti 
grunner til hvorfor så mange av oss gjør det:

summer of 66
Slik så det ut på Storesund en fin sommerdag i 1966. 
Karmsundet ligger nesten speilblankt, engene er slått og hesjene 
kommet opp. Mange kjenner nok igjen en del av husene, selv om 
noen av dem er borte og mange nye er kommet til.  I bakgrunner 
ser vi Håland skole og Idrettshuset. Vi ser også at allerede den 
gangen var det begynt å vokse litt skog i Bjørgene, men sammen-
lignet med i dag ser vi at det er nokså bart ut.

ByGDAMøTe
Torvastad Bygdautvalg inviterer til bygdamøte på Torvastad Kulturhus
tirsdag 19.juni kl.19. På dagsorden står blant annet  skolestruktur - skal vi samles om en felles 
skole for bygda? og  visjoner for Torvastad. Møt opp!!
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Årets store 
VaskeDUGnaD
Det har foregått en storstilt dugnad på Torva-
stad kirke de siste ukene. Kirken ble malt for få 
år siden, men om det er malingen eller været 
som gjør det, ikke vet vi, men kirken er blitt svart 
og stygg. Derfor har mange møtt opp kveld etter 
kveld for å vaske og skrape den ren og samtidig 
gjøre den klar for maling.
Det ble rigget opp et stort og trygt stillas, for 
kirken er så høy at her nytter det ikke å stå  og 
svaie i en stige. Været var strålende, frammøtet 
var også bra, og som alltid på skikkelige dug-
nader var det god kaffi med mye godt attåt til 
dugnadsfolket. 

SMART-HAndel AS - SMART MARine AS

BØ veST 4262 AvAldSneS
Tlf. 52 81 81 61

Da var det historien om ekteparet som bodde litt avsides til og som ikke hadde 
fjernsyn, og det var ei god stund før PC ble allemannseie..... 
En gang innimellom tok de turen til sin nærbutikk. “Ka e detta da?” sier mannen og 
holder opp en do-kost foran kjøpmann Karlsen. Karlsen forklarte på en forsiktig og 
fin måte, at dette var en kost man gjorde rent etter seg på do med hvis man nå 
hadde gjort “store foretninger” under oppholdet.
Etter noen uker kom mannen atter på ny handlerunde, og kjøpmann Karlsen lurte 
nå på hvordan det gikk med de nye do-kostene han kjøpte sist. “Jo”, sa mannen 
“med meg går det greitt, men kjerringå gjekk nå tebakers te vanligt do-papir itte 
barra nåken dagar.......” Nils Onar Storesund 

Stafettpinnen må gå videre, og jeg tenkte da å kanskje slippe noen yngre krefter til. 
Jeg utfordrer Åsmund “Gåsa” Våge. En positiv og likandes kar som har et glimt i øyet enten han sitter i grave-
maskinen til Jostein Myge, eller vokter buret for A-laget til Torvastad IL. Lykke til! Skriver Nils Onar.

Menighetsrådsleder Kjellaug Areklett har mange 

jern i ilden: Først sjekker hun at stier og stellinger 

holder bibelsk - og EU-standard, og så serverer hun 

hjemmebakst til Torleif  Johnstad, Magnar Hausken, 

Ingmar Areklett og Ole Steffen Thorsen.

Foto: Astrid Hausken
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i GLeDe oG sorG

...notert...

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

24.06. 4. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. – 
Kirkeskyss                                                             Luk 1, 57 – 66

Håland bedehus Kl. 19.00 NMS. Fellesmøte       
            

28.06. Torsdag Torvastad kirke Kl. 08.30 Skolegudstjeneste. Bø ungdomsskole

01.07. 5. s.e. pinse Avaldsnes kirke Kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Offer. Felles med Torvastad og Norheim                 
                                                                                 Matt 7, 1-5

08.07.6. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Arnfred Lunde. Dåp. Offer til Amathea. – Kirkeskyss 
                                                                                  Luk 5, 1-11

22.07.8. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Arnfred Lunde. Nattverd. Offer til de 4 diakoni-
institusjoner. – Kirkeskyss                                    Mark 8, 1-9

29.07. 9. s.e. pinse Norheim kirke Kl. 11.00 Høymesse. Clementsen. Nattverd. Offer. Felles med Avaldsnes 
og Torvastad                                                          Sal 33, 12-22

05.08. 10. s.e. pinse Norheim kirke Kl. 11.00 Høymesse. Andreassen. Sang av Divisi. Offer. – Kirkeskyss.         
                                                                                 Matt 25,14-30       

12.08. 11. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Dåp. Offer                       Luk 19, 41-48       

19.08. 12. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Nattverd. Offer. Fellesgudstj. med 
Norheim og Avaldsnes. – Kirkeskyss                  Luk 18,9-14

Feøy bedehus Kl. 16.00 Gudstjeneste. Geir Styve. Offer. – Båt fra Kveitevika kl. 15.30

Nordbø bedehus Møte. NLM

26.08. 13. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Styve og rep. fra NMS. Dåp. Offer til NMS. – 
Kirkeskyss                                                              Mark 7,31-37

Håland bedehus NMS.  Misjonsfest

02.09. 14. s.e. pinse Idrettsplassen, 
Håland

Kl. 12.00 Gudstjeneste. Geir Styve. Offer. Samarb. Med TIL                          
                                                                                  Luk 10,25-37

Hauge bedehus Den Indre Sjømannsmisjon

09.09. 15. s.e. pinse Torvastad Kl. 19.00 Gudstjeneste. Geir Styve. Dåp, nattverd. Offer. – Kirkeskyss         
                                                                                  1 Tess 5,15-24

Nordbø bedehus kl. 11.00 Normisjon

10. 09. Håland bedehus kl. 10.00 - 20.00 Basar

12. 09. Nordbø bedehus Kl. 18.00 Basar

samlinger              om Guds ord

DøPTe:
25.02. Veronica Andersen Sørvik
11.03. Marius Johansson, 
 Tobias Sandvik Sandal
 Signe Helgeland Skjølingstad, 
 emma Olsen Stokkvik
 Adele Sophie Jaggi Vikingstad
25.03. Isabel Stange økland
01.04. Kamilla Helgesen, emeline Stendahl
29.04. Henriette Vikshåland Lie
 Andreas eriksson Klubben
 Axel Areklett Mørdre
20.05. Malin Wick, Lucas endre Villagracia Nilssen
03.06. eivor Kvåle, Leander Torvestad Støle

VIGDe:
01.03. Harriet Maxine Jacobsen og Frode Styve
26.05. Hjørdis Hausken og Terje Bendik Hausken

DøDe:
13.02. Nils Magne Jensen f. 1940
23.03. Signy Bentsen f. 1931
09.04. Karen Henrikke Vikshåland f. 1919
20.04. Martha Johanne Hiksdal f. 1928
24.04. Solveig østensjø f. 1911
01.05. Peder Hauge f. 1925
10.05. Olav Marton Vågen f. 1925
11.05. Birger Holgersen f. 1947
23.05. Sigrunn Marie Torvestad f. 1917

GAVeR:
11.02. Torvastad KFUK / M  3 798,00
18.02. Misjonssambandet  3 078,00
21.02. Kristen Muslimmisjon      875,00
25.02. Global   2 423,50
04.03. Global   3 873,00
 IKO (Grendahuset)  2 484,00
11.03. Misjonsselskapet  4.449,50
18.03. Storesund søndagsskole  2 435,50
21.03. Misjonsselskapet  3 317,00
25.03. Kirkens Nødhjelp  4 861,00
01.04. Menighetsarbeidet  3 554,00
05.04. Menighetsfakultetet   2 713,00
08.04. Global   7 841,00
15.04. Menighetsarbeidet  3 085,50
22.04. Israelsmisjonen  3 330,50
 Norges KFUK/M -Grendahuset 2 055,00
26.04. KRIK   2 430,00
29.04. Menighetsarbeidet  3 798,50
05.05. Torvastad KFUK/M   3 224,00
06.05. Torvastad KFUK/M   9 825,00
13.05. Normisjon   1 680,50
17.05. Misjonsselskapet  4 617,50
20.05. Kirkens SOS, Haugesund 3 725,50

Feøy BeDeHUS:
11.02. Torvastad KFUK / M  1219,00  

08.04. Global   800,00

n FERIEOVERSIKT TORVASTAD MENIGHET
Arnfred Lunde 23. juli - 20.august  Geir Styve  25.juni - 23. juli
Bjørg Areklett  16. juli - 06. august  Sonny Torvestad  23.juli - 06. aug.

n NM I GOLF
Nordvegen Golfbane på Hauskje er tildelt NM i golf for lag i 3.divisjon. Arrange-
mentet går av stabelen 20.-22.juli, og det er ventet over 100 golfere fra hele landet.

n BIBELSKE NAVN PÅ TOPP
Den mest kjente person verden over som har navnet Jonas, er trolig ikke den nor-
ske utenriksministeren, men mannen som ifølge Bibelen ble slukt av en stor fisk, 
men senere spydd på land. Jonas har nå inntatt listetoppen over de mest populære 
guttenavn i Norge i fjor ifølge en oversikt fra Statistisk Sentralbyrå. 535 gutter fikk 
dette navnet. Deretter følger Matias, som også er et bibelsk navn. Andre bibelske 
navn blant de 10 mest brukte er Andreas på 4. plass, Elias på 5. Kristian på 6. og 
Markus på 8. plass. 
På toppen av listen med de mest populære jentenavn ligger Thea fulgt av Emma. 
Deretter følger de bibelske Sara på 3. plass og Hanna på 6. plass. 

n TAKK TIL GOOD NEWS
11.mai framførte Good News revyen ”Brighter Day” for to fulle Ungdomshus. 
Revyen tok utgangspunkt i fortellingen om Noahs ark og det ble en festlig op-
plevelse for både unge og gamle. Flotte kostymer, glimrende orkester med egen 

blåserekke og som vanlig en fin 
blanding av skjemt og alvor. En 
stor takk til dirigent Thordis Marie 
W. Haugen, voksenlederne Simon 
Næsse og Ruth Synnøve Hausken 
pluss alle dere andre som bidrar på 
ulike måter i Good News.
På bildet ser vi ”Guttas dans” som 
ikke utmerket seg med stil og 
eleganse, men som til gjengjeld fikk 
fram gapskratten!

n SCALA JUBILERER
Scala er i sitt 25 år og planlegger ifølge dirigent Håkon Areklett en rekke jubile-
umsarrangementer til høsten. Tidligere medlemmer inviteres spesielt til å “trø 
sangen” eller bare komme å høre. Kontaktpersoner er Ragnhild Galtung, Tor 
Storesund eller Håkon Areklett.

n ALPHA-KURSET AVSLUTTET I LONDON
Alpha-kurset for ungdom som har gått i vinter avsluttet med Londontur der de 
hadde et allsidig program: En kveld var de på musicalen Phantom of the Opera, 
en annen kveld besøkte de en 
menighet i Kensington hvor det 
var ungdomsmøte med frisk 
lovsang. Det ble også tid til shop-
ping og sightseeing. På bildet ser 
vi gjengen samlet på restaurant 
i Notting Hill, ikke langt fra 
menigheten de besøkte. 

n GOD SOMMER
Vi i redaksjonen i Kjerkebla’ ønsker alle våre lesere en lang og 
fin sommer. Deadline for neste nummer er 24.august ? 
Kom gjerne med innspill!



B-blad

Mye var som det tradisjonelt har vært, 

noe var nytt. Morgenprosesjonen gikk 

som den tradisjonelt har gått; fra Ung-

domshuset til kirkebakken. Like tradis-

jonelt gikk vi tilbake til Ungdomshuset 

for å få mat i magen. Og hvilken mat!! 

Frokost-generalene Ragnhild Galtung og 

eivor Storesund, hadde sammen med sine 

mange hjelpere tenkt nytt, og resultatet 

holdt til terningkast seks! Både voksne og 

barn fant sine frokostfavoritter, og vaflene 

forsvant fortere enn de klarte å steke 

dem! Nam, nam!

Det var kjekt å kunne sitte ved frokostbor-

det og vente på at opptredenene skulle 

starte like utenfor.  Skolene hadde flotte 

opptredener, og Kjerkebla’s utsendte må 

innrømme at klumpen i halsen kom under 

Hauge’s småskoles nasjonalsang-potpurri! 

God nasjonaldagsfølelse!

Deretter gikk vi nok en gang i tog til kirka, 

og det toget er vel det lengste i manns 

minne!

De som hadde lyst, gikk i kirka. Og buss 

ventet da det var slutt. Det var veldig greit.

Fellesarrangementet åpnet deretter på 

Bø ungdomsskole, og der var det trangt 

om saligheten!

I strålende vær, var det stappet med folk, 

inne og ute. Tradisjonen tro var det aktiv-

iteter for små og store, og konkurranser. 

Tale for dagen stod den nyvalgte lederen i 

bygdautvalget, Arne Grønås for.

en lettere hektisk 17.mai-general, Bjørg 

Tone Vikshåland, var på forespørsel godt 

fornøyd med det hele. en del ting var det 

å ta tak i, men hun antok at det skulle gå 

helt fint neste år.

Folk vi snakket med, var stort sett enige 

om at å feire 17.mai sammen, var flott. 

Noen syntes det ble litt trangt inne, men 

som soknepresten appellerte til i kirka; Ha 

en positiv innstilling til dette ”nye”!  

Bildene er tatt av Kjerkebla’s faste foto-

graf, Roald østensjø, mens Vigleik Voll har 

tatt bildene fra arrangementet på Bø. Han 

kaster også ut en liten oppfordring: Hva 

med en le-vegg mellom skuret og skolen i 

nord vest?    
                Siv

	 	 	17.MAI		
SMIDD	OVER	EN	NY	LEST

torvastad bygdautvalg tok 
tidlig høsten 2006, initiativ til 
å lage en ny og samlende ramme 
rundt 17.mai-feiringen. Ønsket var at hele 
bygda igjen skulle ha ett stort felles arrangement.


