
kjerkebla’

- Ung fotograf med 
bilde av sjeldne fugler 
på Torvastad.         
Les mer side 4
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kjerkebla’

Forsiden av dette Kjerkebla’ viser et maleri  

av Aage Storstein, en kjent mann i norsk 

kunsthistorie, og med nære bånd til 

Torvastad. Les mer om han på side 3.

Sommerglimt ”En sommer er over, men 

minnene om den består”....Vi får håpe det ikke bare 

er det dårlige været som blir sittende i minnet etter 

sommeren 2007. Ulike referat fra diverse turer og 

arrangement tyder i alle fall på at mange har hatt 

trivelige feriedager.  Les mer på side 6 og 7.

aage storstein

Oppvokst på Torvastad!      
Les mer side 4-5 og side 12
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Aage var sønn av Hans Henrik som var bestyrer på 
Lindøy skolehjem.  Familien var ofte på besøk på 
Torvastad der hans farfar Ola Johannesen Stor-
steen var lærer.  Her var han mye sammen med sitt 
søskenbarn Margrethe Haaland Stange (1902-2000) 
som likte å være med når han var ute og tegnet.  
Disse to brevvekslet senere i mange år og hun 
hadde i sitt eie bildet ”Annabet på sofaen” som han 
malte i 1922.  Aage Storstein fant den gang mange 
motiver på Torvastad.  Han tegnet gårder, gamle 
løer og kvernhus.  Vi har tegninger fra gårdene 
Vikingstad og Torvastad.  Men en tegning ser vi ikke 
helt hvor kan være.  Kanskje våre lesere kan hjelpe?  

Storstein var av natur innadvendt og beskjeden, men 
hadde også humoristisk sans.  Han signerte således 
et bilde som han sendte til Vestlandsutstillingen 
Naage Småstein – ikke helt ulikt Aage Storstein.  
Som kunstner ble han tidlig opptatt av bibelske 
motiver, og i begynnelsen av 20-årene malte han 
flere bilder der han ville gjøre Kristus mer folkelig 
og menneskelig.  Som på bildet ”Genesarets sjø” fra 
1926 der Jesus fremstilles som ung og skjeggløs.  
Senere kom arbeider som ”Jesus som 12-åring i 
templet” og ”Jesus lærer i templet.”  Aage Stor-
stein hadde to store sakrale dekorasjonsarbeider: 

Vi var samlet fra forskjellige kanter, og praten gikk livlig 

om hvordan vi ville ha det i kirken vår.  Om ønsker og 

drømmer for hvordan vi aller helst ville det skulle være.  

Det var da en kom til å bruke uttrykket: Her var det godt å 

være.  At det kunne være dekkende for hvordan vil gjerne 

ville ha det.  

Ordene utløste umiddelbar respons fra flere, og vi delte 

gode og vonde opplevelser om det å bli møtt og tatt imot.  

Samtalen munnet ut i et samstemt ønske.  At alle som 

kom inn i en kirke kjente det sånn.  Her var det godt å 

være.  At en kjente det med hele seg.  Det var noe med 

hele atmosfæren som ikke bare tiltalte meg, men gjorde 

noe med meg.  Det gjorde godt.  

Jeg tror ikke det er så avgjørende at alle forstår alt som 

skjer og blir sagt i en kirke.  Det er mye viktigere at jeg 

kjenner helt ned i ryggmargen at disse menneskene vil 

meg vel.  Vennlige smil, gode håndtrykk og varme ord 

formidler at jeg er akseptert og inkludert.  Det er et språk 

som alle forstår uavhengig av alder og bakgrunn.  

Det er trist når noen forteller at de ikke føler at de hører 

hjemme i kirken.  Grunnene kan være mange.  Kanskje en 

opplevelse for lenge siden har satt seg.  Ord fra presten 

som syntes vel strenge.  Noen som hysjet akkurat da jeg 

hadde noe viktig å si til sidemannen.  Strenge blikk over et 

par briller.  Vi er ikke mer enn mennesker noen av oss.  

Men jeg tror mer det har med usikkerhet å gjøre.  At jeg 

gjerne ikke så ofte er i kirken.  Derfor er alt litt ukjent og 

fremmed.  Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre eller si.  Om 

jeg skal sitte eller stå.  Omtrent som en sokneprest på 

diskotek.  

Vi kan føle oss fri til å være den vi er når vi er i kirken.  Jeg 

trenger ikke sensurere meg selv før jeg går inn.  Gud tåler 

mennesker uten filter.  Det er jo han som har konstruert 

oss.  Derfor trenger jeg ikke bruke energi til å finne de 

rette ordene eller legge ansiktet i fromme folder.  Det skal 

være befriende å være i kirken fordi jeg kan være den jeg er.  

Henrik Sørensens Kristusskikkelse er talende.  Han 

åpner armene og etterlater ingen tvil.  Her er det plass til 

alle.  Hos ham og i kirken kan jeg komme med hele mitt 

liv.  Mine største gleder og min dypeste sorg.  Med livets 

sønderslåtte deler kan jeg møte den Gud som vil sette 

meg sammen slik at jeg blir hel.  Så blir kirken et helbre-

dende fellesskap som gir meg ny innsikt og ny energi.  Og 

jeg kjenne mer og mer.  Her var det godt å være.  

Geir Styve

Geir Styve er sogneprest 

i Torvastad menighet. I 

fritiden bytter han gjerne 

ut prestehabitten med en 

skyggelue og busserull for 

en tur på sjøen.

Her var det godt å være! aaGe storstein
en maler med røtter pÅ torvastad

Aage Storstein (1900-1983) er et kjent navn i norsk 
kunsthistorie.  Både som maler og som professor på 
Statens Kunstakademi fra 1946 til han gikk av med 
pensjon i 1969.  Men at han har røtter på Torvastad 
er nok ukjent for de fleste.  

Utkastet til glassmaleri i Bodø Domkirke i 1955 
og fondsbildet i krematoriet på Leie ved Fredrik-
stad i 1965.  Her fremstilles Jesus som suveren 
og allmektig.  På begge er forbindelsen til Henrik 
Sørensens Kristusfigur tydelig.  Han var nemlig 
elev av Henrik Sørensen.  Vi kan også nevne de to 
store oljemaleriene som han gav til Holmsbu kirke 
ved Drammensfjorden i 1957.  

Hans bilder viser stor spennvidde.  Fra de tidlige 
naturalistiske motiver til de senere arbeider som 
viser tydelig inspirasjon fra både bysantisk kunst, 
klassisisme, kubisme og ekspresjonisme.  Vi både 
vet og ser at han var en stor beundrer av Pablo 
Picasso.  Svein Olav Hoff beskriver Aage Storstein 
som en stor maler og en rik personlighet.  Og 
han er ikke gått ut på dato.  Nå i sommer var han 
faktisk representert med et bilde på kunstauksjon 
hos Sotheby´s.  

For nitti år siden ruslet den da 17-årige Aage med 
søskenbarnet Margrete på 15 i hælene rundt på 
Torvastad og gjorde sine skisser.  Vi får si at han 
satte spor etter seg.  Og da er det jo stas at vi har 
litt del i denne kunstneren og personligheten.  

    Geir

?
Vet noen av våre lesere hvor 

på Torvastad dette motivet 

kan være hentet fra?
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Fy søren, så heldig jeg var som ble født i 
Norge! Jeg har tenkt den tanken ganske 
ofte i løpet av de siste åtte månedene, like 
lenge som jeg har jobbet som lærer på en 
barneskole i en landsby i Kenya. Det kan 
være fort gjort å glemme ut hvor mange 
privilegier vi har som bor i Norge. 
Vi ser lettere alt vi ikke er fornøyd med; en 
travel hverdag, et stort studielån, dager 
eller uker med kontinuerlig regnvær som 
hindrer sommerbrunfargen i å feste seg.

Her er mine topp tre 
grunner til å føle seg heldig:

1 jeg har alltid hatt fritid som jeg kan disponere selv! Vi verdsetter 
fritid i Norge. De aller fleste barn får lov til å drive med en eller flere aktiv-
iteter utenom skoletid, jeg var absolutt intet unntak. Barns behov for lek og 
hvile er udiskutabelt hos oss, og voksne krever også tid til seg selv, uten andre 
plikter enn å kose seg.

Fritid er nesten ikke hørt om her i Sigowet. Jeg spurte elevene mine i 5.klasse 
hva de gjorde utenom skoletid: Hente vann i elva, finne ved til matlaging, 
koste og vaske huset, passe småsøsken, vaske klær og vaske opp, jobbe i 
åkeren. Fritidsaktiviteter er helt ukjent, det fins verken speider eller idrettslag 
(bortsett fra daglige gymtimer på skolen), rideskole eller dansegrupper. Det 
eneste unntaket er aktiviteter knyttet til kirka. 

Søndagsgudstjenesten varer i flere timer, og det er ikke vanskelig å få barna 
med seg dit – det er nemlig det eneste stedet for sang og dans, noe de elsker! 
Gudstjenesten er en kjærkommen avveksling fra hverdagen. Å pusle med 
egne ting, som tegning, lese skjønnlitteratur, gå på kino eller - verst av alt 
- bare ligge på sofaen og slappe av, er helt utenkelig. Ordtaket jeg hører oftest, 
er ”an idle mind is the devil’s workshop”, den engelske varianten av ”ledig-
gang er roten til alt ondt”. 

2  jeg er like viktig som en gutt! Selv om kjønnsroller fortsatt disku-
teres i Norge, er det lenge siden den gangen det var ”bedre” å få en sønn enn 
en datter. Jeg har like muligheter for å ta utdanning og finne meg jobb som 
gutter har, og det er selvsagt at jeg bestemmer over min egen inntekt.

Det er feil å si at døtre ikke blir satt pris på i Kenya, men det er uten tvil bedre 
å få en sønn enn en datter. Det er sønnene som sikrer foreldrene alderdom 
ved å bli boende hjemme med sin nye familie. Døtrene giftes vekk og blir 
etter bryllupet ikke ansett som en del av sin ”originale” familie. Mannen har 
ansvar for å sikre familien mat på bordet og tak over hodet, kona har ansvar 
for barnepass og å holde huset rent. 

3 jeg kan velge! Hva jeg vil studere, hvor jeg vil jobbe og bo, om jeg vil 
reise på ferie og i tilfelle hvor (backpacking i 5 måneder eller luksuscruise i to 
uker?), valget er mitt. 
I Sigowet er det få mennesker som har den luksusen det er å kunne velge. 
Det er slett ikke sikkert at flertallet av dem hadde blitt lykkeligere eller bedre 
mennesker av å reise jorda rundt, smake mat fra all verdens kjøkken eller ta 
en sjuårig universitetsutdannelse, men det kan de ikke vite uten å ha mulig-
heten til å prøve det – eller få lov til å velge det bort. Mangelen på valgmulig-
heter er den viktigste årsaken til misfornøyde mennesker i Sigowet, tør jeg 
påstå. Så vi som har den friheten det er å kunne velge, er utrolig heldige 
mennesker.

Mari Haugland Ådnøy - “Heldiggrisen”, her sammen med skolebarna

”It’s a terrible life, I tell you”, 
sier min venn George ofte. 
Og selv om det er sagt med 
et lite smil, vet jeg at han 
mener mye alvor med det. 

Av Mari Haugland Ådnøy

sjelden fugl 
på torvastad
Etter å ha lest i Haugesunds 
Avis om at fuglebestanden i 
Karmøy er kraftig redusert 
de siste årene, er det en 
glede å kunne presentere 
for Kjerkebla’s lesere dette 
bildet!

Alfred (bildet) på 12 år, er ofte sammen 
med Leif Sigurd, faren sin, og kikker etter 
fugler rundt omkring i Torvastad. Sammen 
oppdaget de dette spurvehauk-redet. 
Spurvehauken er fredet, så hvor det var, 
vil de ikke røpe, men her i bygda var det. 
Alfred satte helsa på spill ved å klatre 8-10 
meter opp for å forevige de blodtørstige 
smårollingene. Derfor er også bildet 
kanskje litt uklart. Men så høyt oppe, med 
slike sjeldenheter i kameralinsa, ville vel 
de fleste være litt skjelvne?
Alfred og faren oppfordrer alle til å ta 
hensyn, når de finner fuglereir, og la egg få 
ligge i fred. Det er nok av naturlige fiender 
for fuglene, om ikke menneskene skal 
gjøre det verre for dem.
Vi takker for utlånet av bildet!
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lltrYGve strand - trUBadUr 
fra romsdal oG torvastad

Haugesund, Stavanger og til og med på Rootsfestival 
i Vikedal. Der er de allerede invitert tilbake neste 
år, og det setter de stor pris på. l7.oktober i høst står 
Torvastad kirke for tur. På spørsmål om hvordan 
disse gudstjenestene blir tatt imot sier Trygve at de 
aller fleste er positive, men det finnes også de som 
er skeptiske. Noe annet er ikke å forvente syns han.

MUSIKKEN HAR BETyDD MyE
Trygve er klar på at musikken har betydd mye for 
han. I 14 år var han også musikklærer i Musik-
kskolen i Haugesund og på Karmøy. Når du spiller 
et instrument så kommer du alltid i kontakt med 
folk sier Trygve. Musikken er språket som en har 
felles på tvers av kulturforskjeller. Musikken har 
også gjort at Trygve har fått reise mye. Det har blitt 
særlig mye reising til Stavanger der Bytunet hadde 
mange oppdrag blant annet for Statoil og Kverner.

GODT SAMHOLD
Medlemmene i Bytunet er som en familie sier 
Trygve. De har opplevd å miste to av sine medlem-
mer. Odd Midtsæther døde i 1996, og Geir Balders-
heim for et års tid siden. Under Sidajazzen er det 
blitt en tradisjon for orkesteret å gå på gravene 
deres med blomster.
Besetningen i Bytunet er i dag Andreas Ulveraker 
på trompet, Svein Sandvold trombone, Terje Ek 
tuba, Trygve Flåtene banjo og vokal ,og Trygve 
Strand klarinettsax.

Kjerkjebla` ønsker bytunet velkommen til å 
holde jazzgudstjeneste på Torvastad, og håper 
de vil glede oss med fengende rytmer i enda 
mange år fremover!
     Elise 

Fantastisk TT 
på Gjøvik

Av Simon Næsse
Først av alt må vi få takke for turen. Dere er utrolig kjekke å ha med, en drøm 
for en som må være leder. (Selv om noen ikke vil legge seg med en gang da :) 
 Det ble en uke med masse musikk, leker, sol, sommer, Jesus og kjekke tensing-
ere fra andre plasser. Ikke minst hadde vi med oss utrolig kjekke ungdommer 
fra Haugalandet. Dette er starten på et KFUK-KFUM med utrolig proffe festi-
valer som kommer ofte! 

SPENNENDE TENSING-ÅR
I løpet av de neste 12-14 mnd vil dere ha muligheten til å være med på øvelses-
weekender og koseturer med Good News, vi skal ha julekonsert og revy. Vinter-
festival med kretsen. Sporty påske på Lillehammer med resten av landet og 
Praha 2008 med 10 000 ungdommer fra resten av Verden!
Skoleåret 2007/2008 ser ut til å bli et legendarisk tensing-år. 
ikke gå glipp av dette!
Les mer om TT, Good News med mye mer på Torvastad KFUK-KFUM’s nye 
hjemmeside: http://www.ungdomshuset.org

norWaY CUp resYme
Det var en forventningsfull gjeng som tok plass i Geir 
Larsens nyeste buss, lørdag 28. juli. Målet var Norway 
Cup på Ekebergsletta, verdens største fotballturner-
ing. Jenter 19, Gutter 16 og Jenter 14 skulle represen-
tere Torvastad idrettslag dette året. Vi ble innlosjert 
på skole ved Jordal amfi på Vålerenga. Søndagen 
startet kampene, og selv om vi var fulle av optimisme, 
ble det tap. Både den dagen og de neste dagene.

Vi tok faktisk ikke poeng under Norway Cup, dette 
året. Men ellers hadde ungdommene det kjekt, på 
det sosiale planet. Noen besøkte Tusenfryd, mens 
andre gikk på shopping på hovedstadens parade-
gate, Carl Johan. Og de koste seg sammen i kaoset i 
klasserommet, der tellekanter var totalt fraværende. 
Men alle var vel enige om at det var en hyggelig tur!
På bildet ser vi Jenter 19 under oppvarming.
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Glimt
   aCtion  
Sommer og sol, tusen ungdommer, utallige aktivi-
teter, dyktige instruktører, badeland hver dag, flotte 
møter, lovsang som løfter taket, moro i en uke, 
DET er ACTION!

40 ungdommer drog dette året fra Torvastad til Bø 
i Telemark på KRIK-leiren ACTION. På forhånd 
hadde alle valgt seg ut spennende aktiviteter hvor 
en skulle få instruksjon i alt fra fluefiske og dans til 
vannsport og akrobatikk. 

Sonny og Arnfred vekker gjengen opp til frokost i 
teltleiren, - før bibeltimen, - med film fra gårsdagens 
aktiviteter – stor jubel når folk ser seg selv. Deretter 
drar vi i hver våre busser til aktivitetene. Trøtte og 
slitne, men proppfulle av inntrykk deler vi disse med 
hverandre under middagen. Så står Sommerland for 
tur, med alle sine rutsjebaner og bassenger som må 
prøves. MAGASUUUGET var den store utfordrin-
gen som bare de modigste turde å ta, ellers var det 
mange som tøyet egne grenser her.

Kveldsmøtene samlet alle i stor-teltet, - og her løftet 
sangen seg til trampeklapp og etter hvert hese stem-
mer:  I am because you are, I live because you live, I 
love because you love me first…

Her ble alle sett, - alle tatt vare på, - 250 gode ung-
domsledere var samtidig tydelige forbilder. Det er 
venteliste også for å bli leder på Action. Om kvelden 
kommer det to ledere inn i hvert telt og prater med 
ungdommene, - mange åpne og gode samtaler om 
alt fra fjellklatring til Jesus.

I bussen hjem viste det seg at nesten halvparte 
hadde tatt magasuget, - alle hadde hatt det kjem-
pebra - og de fleste gav tydelig uttrykk for at troen 
var blitt styrket. Blir dere med til neste år?  JAAA 
kommer det unisont fra bussen!
    Arnfred Menighetens nye konfirmanter på Action: Thea, Are, Kjetil André, 

Marius og Ole Birger. I fossen: Ingrid Storesund

Trygve Strand kommer opprinnelig 
fra Veblungsnes i Romsdal, som 
ligger en kilometer fra Åndalsnes. 
Han bosatte seg på Torvastad i 
1973 sammen med Karin, født 
Holvik. Karin døde i 1995. I alle år 
har Trygve vært med i Bytunets 
Antikvariske Jazzensemble. 
Orkesteret har 35-årsjubileum i år.

DEN FØRSTE TURNEEN
De første “store” arrangementene Trygve husker 
med Bytunet var kirkekonsertene med blant andre 
B-koret fra Torvastad der Marit Karlsen var solist. 
Disse konsertene ble holdt i Haugesund i Vår Frelsers 
kirke, på Hinna, i Nedstrand og på Stord. Den gang 
var Arne Myskja som var dirigent for felleskoret.
 
NEW ORLEANS
Trygve forteller videre at Bytunet har vært tre 
ganger i New Orleans, første gang i 1985. Da spilte 
de først i Sjømannskirken i New york, og reiste så 
videre til New Orleans. Ett av medlemmene i Bytunet 
har vært i New Orleans hvert år siden 1992.
Et stort høydepunkt var når Bytunet spilte på hoved-
scenen på Jazzfestivalen sammen med Arlin White. 
Trygve forteller at det er bare et par andre norske 
jazzband som har fått spille på hovedscenen. Sjø-
mannskirken har alltid vært fantastisk hjelpsomme 
og lagt forholdene godt tilrette for orkesteret når de 
har vært i USA.

SILDAJAzzEN
Hva hadde Sildajazzen vært uten Bytunet?
Bytunet har vært med på Sildajazzen siden 1987. 
Lillian Boutte har hatt konserter sammen med By-
tunet flere ganger under Sidajazzen.
Det siste året har Bytunet hatt flere støttekonserter 
for de flomrammede i 
New Orleans sammen 
med Lillian Boutte. 

JAzzGUDSTJENESTE
Bytunet har i det siste 
hatt flere Jazzgudstjene-
ster i ulike kirker. Disse 
gudstjenestene er lagt 
over samme lest som 
blir brukt i New Orleans. 
Det blir nyttet vanlige 
salmer i gudstjenes-
tene, men tonefølget er 
jazzkomp. Bytunet har 
hatt Jazzgudstjenester i 
Bergen, Sandnes, Sveio, 

4.plasser 
i Golf-nm
Ei helg midt i juli 
ble golf-NM for lag i 
3.divisjon arrangert på 
Nordvegen Golfbane 
på Hauskje. (Den helga 
det var fint vær.) Både 
damelaget og herrelaget 
til Nordvegen Golfklubb 
endte på 4. plass etter 
tre dagers konkurranse. 
For herrenes vedkom-
mende betyr det at de 
rykker opp i 2.divisjon, 
mens damene fortsatt 
blir værende i 3.divisjon.
Gjestespillerne som 
kom fra hele landet var 
for øvrig fulle av lovord 
om både golfbanen og 
arrangementet. 

På bildet ser vi Solbjørg 
Torvestad slå ut på hull 
1. Hun utgjorde Nordve-
gens damelag sammen 
med Agnes Hausken 
og Anna-Marie Hestvik. 
Herrelaget bestod av 
Jostein Fossum, Jostein 
Kvaløy, Geir O. Stendal, 
Jan Eide og Daniel 
Lervik.
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SMART-HAndel AS - SMART MARine AS

BØ veST 4262 AvAldSneS
Tlf. 52 81 81 61

Det var et eldre ektepar som var kommet godt opp i årene. En dag døde mannen 
i huset, han Karl. Konen tok dette veldig tungt, og hun gikk bare og ventet på at 
hennes dag skulle komme. Dagen kom, og konen i huset banket på perleporten. 
St. Peter kom ut og ønsket velkommen inn. I det hun kom inn perleporten var den 
en stor og lang gang. I gangen så konen at det var mange menn som slo hjul. Dette 
undret henne, og til slutt spurte hun St. Peter: ”Hvorfor slår mennene i gangen her 
hjul?”. St. Peter svarte at ”det er en regel her, at man må slå hjul i en time, for 
hver gang man har vært utro mot kona”. Da trakk hun et lettelsen pust og svarte 
”det var da godt at han Karl ikke var her!”. 
Nei, han svarte St. Peter, han bruker vi som vifte på kjøkken.

Jeg sender stafettpinnen videre til min gode venn Tore Gautesen. Han er 
en ivrig golfspiller, og jobber til daglig som forretningsutvikler i Caiano AS.

Åsmund Våge

Bibelen for barn - to gode nyheter
Det er kommet ut to nye barnebøker med tekster fra Bibelen, 
en som passer best for førskolebarn og en for de som går i 

småskolen. Begge er ypperlige gaveideer til 
egne barn, fadderbarn og andre.

Klassiske bibelfortellinger
Et knippe av de mest kjente og kjære bibelfortellingene, fortalt 
på en enkel måte. Store, fargerike illustrasjoner gjør dette til en 
flott bok for barn i førskolealder. Fortellinger barna kan vokse 
med. En bok både barn og voksne vil bli glad i. 

Er du 18-25 år og lurer 
på hvordan Gud kan 
bruke deg og ditt liv? 
www.mission08.no

Familien Vikingstad med fru Inger og eldstedatter Karen i spissen 
har invitert til søndagskafè hjemme på Torvestad i sommer. Her 
har de servert enkel mat som pølse, suppe, vafler og kaffe. I tillegg 
har folk kunne se og kjøpe bilder, keramikk, smykker, bøker og 
kort av lokale kunstnere. En annen vel så flott opplevelse for kafè-
gjestene er den storslåtte utsikten utover havet vestom Torvastad.

Responsen på kafèdriften har vært svært god. De første søndagene 
var det helst familie og venner som var innom, men etter hvert 
som ryktet spredte seg kom det mye folk. Noen rett fra gudstjen-
este for å få seg skikkelig kirkekaffi, noen kom sjøveien, andre 
på sykkel og mange kombinerte kafèbesøket med en tur ned til 
sjøen. Så konklusjonen fra familien Vikingstad er at dette kommer 
til å bli gjentatt neste sommer. Inger brenner også etter å få fortalt 
flest mulig om den spennende historien med blant annet storstilt 
utskiping av hummer som vi ennå kan se restene av ved sjøen på 
Torvestad.

populær sommerkafè

Noen nyter den storslåtte 

utsikten mens andre står i kø 

for å få seg mat.

Fortellinger fra Bibelen
- om Jesus og om mennesker og Gud
En barnebibel laget spesielt for aldersgruppen 6-9 år. 
Teksten er ut-
formet av Eyvind 
Skeie som har lang 
erfaring med å 
skrive til barn.

http://www.ungdomshuset.org
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i Glede oG sorG

...notert...
09.09. 15. s.e. pinse Torvastad kirke Kl 11.00 Høymesse. Geir Styve. Dåp. Nattverd. Offer til Kirkens Sosialtj. 

– Kirkeskyss                                                          1. Tess 5.15-24 

Nordbø bedehus Kl. 11.00 Normisjon. Fellesmøte                                      

12.09. Onsdag Nordbø bedehus Kl. 18.00 Basar

Håland bedehus Kl. 19.30 Bibelundervisning v/Edgard Andersen   

16.09. 16. s.e. pinse Grendahuset Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Arnfred Lunde. Tema: ”Jesus – hvem 
var han egentlig?” Nattverd. Offer til Karms./Sunnhordland 
Søndagsskolekrins                                                 Matt 6, 24-34  

Hauge bedehus Kl. 11.00 D.Indre Sjø. Fellesmøte.

23.09.  17. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Offer til 
menighetsarbeidet. – Kirkeskyss                Joh 11, 17-27.37-34

Grendahuset Kl. 16.00 Familiegudstjeneste. Arnfred Lunde. Offer til menighetsarbeidet 

Hauge Bedehus Kveld NLM. Fellesmøte.

25.09.  Tirsdag Håland Bedehus Kveld Kristen Muslimmisjon. Fellesmøte       

27.09.  Torsdag Hauge Bedehus Kveld Kristen Muslimmisjon. Fellesmøte       

28.09.  Fredag Torvastad kirke Kl. 11.00 Samling for 4-åringene. Geir Styve m.fl.

30.09. 18. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Geir Styve. Dåp. Utdeling av bok til 4-årin-
gene. 50-års konfirmantjubileum. Offer til Torvastad KFUK/M. 
– Kirkeskyss                                                          Mark 2, 18-28

Nordbø bedehus Kveld Kristen Muslimmisjon. Avsl. offeruke. Fellesmøte.   

03.10. Onsdag Håland Bedehus Kl. 19.30 Bibelundervisning v/Edgard Andersen

07.10. 19. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Jazzgudstjeneste. Geir Styve. Bytunets Antikvariske Jazz og 
Blæseensemble. Nattverd.  Offer til menighetsarbeidet.
 –Kirkeskyss                                                          Mark 12, 28-34

Feøy bedehus Kl. 16.00 Gudstjeneste. Geir Styve. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 
– Båt fra Kveitevika Kl. 15.30   

Håland Bedehus Kveld Normisjon. Fellesmøte

14.10. 20. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Arnfred Lunde. Skriftemål. Offer til KIA. - Kirkeskyss
                                                                                  Mark 2, 1-12

Hauge Bedehus Kveld NMS. Fellesmøte.

19.10  Fredag Hauge bedehus Kveld Basar

21.10  21. s.e. pinse Grendahuset kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Arnfred Lunde. Tema: ”Jesus – hva sa han 
om hvem som skal bli frelst?” Offer til Misjonshøgskolen. 
                                                                                  Mark 10, 2-9

Nordbø bedehus Kl. 11.00 D.Indre.Sjø. Fellesmøte

24.10.  Onsdag Håland bedehus Kl. 19.30 Bibelundervisning v/Edgard Andersen

28.10. Bots- og bededag Torvastad kirke Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Høsttakkefest. Geir Styve. Dåp. Offer til 
Torvastad KFUK /M. - Kirkeskyss                       Dan 9, 15-19

Håland bedehus Kveld NLM. Fellesmøte.    

samlinger              om Guds ord

DØPTE:

24.06. Helene Storesund Andersen

 Henry Heggelund Jackson

 Gabriel Dragøy

08.07. Sara Troland

05.08. Tuva Hausken

 Jenny Leiknes Nag

 Emerson Nordtveit Storesund

 Alexandre Nordtveit Storesund

19.08. Mathilde Tvedt-Vedø

26.08. Aksel Andreas Karlsen Brekke

 Håkon Vikshåland Steinstø

VIGDE

07.07. Elisabeth Karlsen og Jarle Brekke

21.07. Synnøve Hetland Svendsen og 

 Bassem Hosny Rizk

04.08. Elisabeth Stange og Bjørn Ove Bergsli

18.08. Anne Marthe Våge og Thomas Djønne

01.09. Evie Christoffersen og Anders Storesund

DØDE:

06.07. Svein Hauge f. 1927

13.08. Ragna Storesund f. 1928

GAVER:

27.05. Menighetsarbeidet  2 948,50

03.06. Normisjon  2 497,50

10.06. Utstein pilgrimsgård  3 512,00

17.06. ABR-senteret  3 240,00

24.06. Menighetsarbeidet  3 452,00

08.07. Amathea   3 228,50

22.07. De 4 diakoniinstitusjoner 3 085,50

05.08. Torvastad KFUK / M 4 403,50

19.08.  Kirkens Bymisjon, Haugalandet 5 810,00

FEØY BEDEHUS:

03.06. Normisjon      773,00 

19.08   Kirkens Bymisjon Haugalandet     842,00

n TORVASTADS ELDSTE SPEIDER
Vi utropte i siste Kjerkebla’ Knut Storesund til Torvastads eldste speider. Men 
der var vi litt for kjappe – for ikke før var bladet ute i postkassene, før vi fikk tips 
om at det finnes i alle fall minst en enda eldre speider: Johannes Nilsen i Vikjå 
på 89 år var også speider på Torvastad i sin barndom. ”En gang speider – alltid 
speider” lyder det i speiderropet. Men fortsetter det på denne måten vil vi snart 
ende opp med at hele speiderbevegelsens vugge stod på Torvastad. Speiderne 
feirer som kjent sitt 100-års-jubileum i år.

n FELLES GUDSTJENESTER
Etter initiativ fra den nye prosten vår ble det i sommer forsøkt med noen felles 
gudstjenester for Torvastad, Avaldsnes og Norheim. Hver kirke hadde en søndag 
hvor de inviterte nabomenighetene til gudstjeneste. Dette resulterte i mye folk 
i kirkene selv om det var sommer og ferietid. Og folk vi pratet med var entydig 
positive til prøveordningen. Det var kjekt å besøke naboene våre og se hvordan 
de feiret gudstjeneste og det var kjekt å prate sammen på kirkekaffien etterpå. 
- Dette må vi gjøre oftere, gjerne ellers i året også, mente noen.

n TESTAMENTARISK GAVE
Svein Hauge døde i sommer, nær 80 år gam-
mel.  Han var eneste barn av Amalie og Peder 
og tok over bruket på nedre Hauge i 1969.  
Svein huskes av mange på Torvastad og Avald-
snes som sjåfør for Severeides bakeri fra 1953 
– 1983.  Han gikk mye både på bedehuset på 
Hauge og på Ungdomshuset og var en regelmessig kirkegjenger.  Han var også 
med i Torvastad mannskor i 20 år.  Svein var en stillferdig mann og med sitt lune 
vesen vil han bli savnet av mange.  Vi minnes Svein Hauge med glede og takk-
nemlighet.  Både Fretex og Den Norske Misjonsallianse var i hans testamente 
oppført som arvinger.  I tillegg er Hauge bedehus tilgodesett med kr. 50.000,- 
Torvastad ungdomshus med samme beløp og Torvastad kirke med kr. 100.000,- 

n ÅPEN KIRKE OG STILLE KVELD
Vi minner om at Torvastad kirke er åpen siste lørdag hver måned fra 16-18 samt 
lørdag før allehelgensdag.  Du kan komme innom å tenne et lys og bare nyte 
stillheten og roen.  Det vil bli noe musikk og lesing av utvalgte tekster.  Ekteparet 
Inger-Målfrid og Jan Asbjørn Hovland inviterer også til stille kveld i sitt hjem 
på Sæbø.  Fra 19-22 blir det minikurs om Kristuskransen, stillhet, musikk og 
kveldsmåltid med steinbakt brød.  Første samling blir 5.september og du kan 
melde deg på ved å ringe 52839757.   

PER MyRSTAD ER DØD
Tidligere sokneprest i Torvastad, Per Myrstad, 
døde mandag 20.august og ble begravet fra Fjære 
kirke fredag 24.august.  Han var født i Molde 1930, 
og etter studier på Menighetsfakultetet ble han 
i 1958 student- og skoleungdomsprest i Norges 
Kristelige Student- og Skoleungdomslag.  Han var 
senere sokneprest i Loppa fra 1961, sokneprest 
Kvaløy fra 1966, fakultetssekretær på Menighets-
fakultetet fra 1969, sokneprest i Torvastad med 

Norheim og Utsira fra 1972, residerende kapellan i Tune fra 1978, residerende 
kapellan i Markus menighet i Oslo fra 1981 og sokneprest i Fjære fra 1985-1991.  
Per Myrstad var en avholdt og folkelig prest og beholdt kontakten med mange i 
bygda helt til det siste.  

Våre tanker går til Kirsten, Ingvild, Olav, Hanne, Per Christian og Kari 
og vi lyser fred over Per Myrstads gode minne.  

 

n BIBELUNDERVISNING
I høst blir det bibelundervisning på Håland bede-
hus en onsdag i måneden. Det er Edgar Andersen 
som holder disse, og det vil handle om profetiene 
om Jesus i Det gamle testamentet. 
Kveldene begynner kl. 19.30.
Temaene blir:  
12.09.  En vei til Gud
03.10. Jesu renhet – din renhet
24.10. Enhet i Jesus
14.11. Jesus – den levende vei
05.12.  Jesus – Guds forsoningn



B-blad

Her er noen bilder 
fra Mari Haugland 
Ådnøy i Kenya. De 
viser at det er trangt 
på skolebenken der 
hun underviser. Vi 
ser blide jenter som 
vasker egne klær og 
ei jente som passer 
på lillesøsteren sin. 


