
Sjelden har det vært 

så mange og så brede 

smil i Torvastad kirke 

som søndag 7.oktober. 

Jazz-gudstjenesten med 

Bytunet Antikvariske Jazz-

ensemble ble en fulltreffer. 

Med vår egen Trygve 

Strand i spissen 

(nederst til venstre på 

bildet) skapte orkesteret 

en egen stemning fra 

første stund. De spilte til 

sangene og mange i ben-

keradene kjente behovet 

for å la rockefoten gå og 

klappe hendene  i takt 

med musikken.

Sokneprest Geir var også 

med på å gjøre det til en 

fin gudstjeneste med blant 

annet en tankefull preken. 

Medlemmene i Bytunet 

var litt skuffet over at han 

ikke hadde tatt med seg 

saksofonen. 

Etter nattverd, velsignelse 

og postludium ble det 

trampeklapp, og Bytunet 

serverte et ekstra post-

ludium før det var kirke-

kaffe og vafler i benkene.

Vi håper på flere slike 

gudstjenester!
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Glad-jazz spredte glede

Jostein Espeset  
med Brian Wallace-bilde han fikk fra 

Karmøy kommune for jobben som 

formannskapssekretær. Side 4-6

Håkon og Scala 
markerte 25 år 

med sangglede..

Siste side
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Alle mennesker har en men-
ing om Jesus. Noen mener 
han var et religiøst geni, 
et spesielt flott menneske. 
Noen mener han var en 
galning. Noen mener han er 
Guds sønn og verdens frels-
er. Noen mener han var snill 
og kjærlig, mens noen mener 
han var streng. Det siste 
krangles det særlig mye om. 
Er Jesus snill, forståelses-
full, kjærlig og mild? Eller 
er han streng, moralsk og 
refsende? 

Andakten er skrevet av Jon Espeset som for tiden 

jobber på Høgskolen i Staffeldtsgate, men som snart 

skal gjøre trønder av seg. Han begynner som prest i 

Trondheim Frikirke 1. januar. Jon er 31 år, gift med 

Ester Marie som er fra Kopervik og de har to barn, 

Thea på 4 år og Martin på 4 måneder.

Er det ikke dette vi alle har en tilbøyelighet til og 
som kanskje ofte blir det valget vi tar. Det skulle 
kanskje bare mangle. Det motsatte ville jo være å 
velge det som ikke behager en. 

Men så har vel de fleste erfart at noen ganger står 
en foran et valg hvor det letteste og mest behagelige 
kanskje ikke er det rette? Vi kan gjøre som om pro-
blemstillingen ikke eksisterer og bare fortsette som 
før, som om ingenting var hendt. Det kan faktisk gå 
en stund, men plutselig så dukker det opp igjen. Da 
kan man berge seg ved å ty til en kompromissløs 
svart-hvit tenkning. Dette er rett og det er galt. Ikke 
noe mer å diskutere. Eller man kan stikke hodet i 
sanden og håpe problemstillingen er borte når man 
titter frem igjen. 

For en tid siden fattet Bisperådet en beslutning 
som rystet noen kristne, mens andre kristne nikket 
bifallende. Vi fikk melding om at kirken skal kunne 
ansette homofile samboende personer i kirkelige 
stillinger. 
Temaet homofili er et tema som splitter, som sårer, 
som drar med seg fordømmelse, baksnakkelse og 
det som verre er. Et splittet Bisperådsbeslutning 
viser med all tydelighet at alt ikke er like enkelt. Nå 
er tidspunktet til å stoppe opp, ta en ”timeout”, og 
tenke igjennom tingene på nytt. Man kan selvsagt 
velge å stikke hodet i sanden eller velge å stå hardt 
på det man alltid har ment, litt svart-hvitt tenkning 
om man ønsker det. Kanskje det er mest behagelig?

Når det dukker opp vanskelige tema, så er det viktig 
å se på Jesus, vår frelser, vårt forbilde og vår lærer. 
Vi er alle syndere og helt avhengige av Jesus. Om 

Jeg velger helst det som behager meg!Er Jesus snill 
eller streng?

en stjeler, begjærer en annen i sin tanke, fordømmer 
eller baksnakker andre og så videre, så er vi alle 
i samme båt. Det er så lett å innta en dømmende 
holdning overfor andre som ikke er som, - eller ten-
ker som, en selv. Jesus sa noe om å dømme andre. 
Om å sette seg selv høyt. Han sa noe om bjelken i 
øyet. 
Vi kan diskutere i det vide og breie hva som er rett 
og hva som er galt, og vi blir nok aldri enige om alt 
allikevel. Er det ikke derfor vi har så mange ulike 
kristne menigheter og kirker hvor så mange mener 
de har hevd på det eneste riktige? Kan det være 
en fare for at vi blir så ivrige etter å ha meninger 
at vi ender opp som en meninghet i stedet for en 
menighet?

For meg er Jesus romslighet og kjærlighet. Jesus 
har ikke gitt meg noe mandat til å dømme andre, 
heldigvis. Tvert i mot har Jesus vist meg at jeg skal 
vise omsorg og kjærlighet for andre. Han har bedt 
meg og alle andre kristne om å forkynne evangeliet 
til frelse for alle mennesker. 

Da er ikke en homofil legning for meg et tema i 
vurderingen om et menneske er verdig til å kunne 
være en budbringer av budskapet Jesus gav oss. Det 
som betyr noe må være at en har Jesus i hjertet og 
tror på han som sin frelser. 

Med Julen like rundt hjørnet, blir vi alle minnet på 
frelsesbudskapet, på en høytid hvor familie, nærhet, 
kjærlighet og håp er viktige grunnpilarer. Mitt ønske 
for Julen er at den også blir en inkluderende og 
varm høytid hvor vi alle kan samles om det eneste 
viktige, frelse ved vår Herre Jesus Kristus.

Bjørn Pedersen,

leder i Torvastad 

KFUK-KFUM

La oss se på historien om den rike unge 
mannen. Det er et ganske voldsomt mo-
ralsk press Jesus legger på han. Gå bort 
å selg alt du eier og gi det til de fattige, 
for et krav. Tenk hvis noen hadde stilt et 
sånt krav til oss! Så altfor strengt, så altfor 
moralsk, så altfor hardt. Det er rett og slett 
ikke særlig snilt. Kravet ble til og med 
fremført i full offentlighet. Det grense til 
en ydmykelse. Jesus konfrontere han med 
hans lille svakhet og trekke den frem i lyset. 

 Det finnes allikevel en liten setning som 
nyansere bildet. Jesus så på han og fikk 
han kjær står det i Matteus 10. Jesus så 
den rike unge, fromme mannen og ble fylt 
av kjærlighet til han. Allikevel velger altså 
Jesus å si disse enkle, harde og berømte 
orden: Gå bort og selg det du eier og gi alt 
til de fattige.

La oss se på en annen historie. Jesus og 
den samaritanske kvinnen. Les hele histo-
rien i Johannes 4, den er sterk! Gå og hent 
din mann, sier Jesus. Jeg har ingen mann, 
sier kvinnen. Og så kommer konfrontasjo-
nen: ”Med rette sier du at du ikke har 
noen mann, sa Jesus, for du har hatt fem 
menn, og den du nå har, er ikke din mann”. 
Harde ord. Det minner nesten litt om en 
overskrift fra et skandaleblad. Det er ikke 
spesielt snilt. Men også her er det noe som 
nyanserer bildet. Se på kvinnens reaksjon: 
Kvinnen lot nå vannkrukken stå og gikk 
inn i byen og sa til folk: Kom å se en mann 
som har fortalt meg alt det jeg har gjort! 
Han skulle vel ikke være Messias?  Det 
må ha skjedd noe i møtet mellom Jesus og 
kvinnen som gjorde at hun opplevde kon-
frontasjonen som forløsende, befriende, noe 
virkelig godt, og ikke som en skandale. 

Hva er likheten mellom våre to historier? 
Jesus konfrontere mennesker med deres 
hemmeligheter. Om det er synder eller 
sorger, det er det samme. Jesus vil inn til 
kjernen. Jesus trenger seg inn i det private, 

inn i menneskets indre. Det ligger ikke i 
Jesu natur å feie ting under teppet. Han 
går ikke utenom. Og det oppleves som 
både godt og vondt for oss mennesker. 
Det er truende, samtidig som det kan være 
forløsende. 

Hva er ulikheten? Den unge mannen bare 
går. Han blir ikke fortvila, han protestere 
ikke, han blir ikke glad eller provosert. 
Han bare går! Kvinnen derimot, hun aner-
kjenne sannheten. Herre, jeg ser at du er 
en profet. Hun begynner å samtale med 
Jesus, hun tar imot læren og hun får se: 
”Jeg vet at Messias kommer, sa kvinnen…. 
Jesus sier til henne: Det er jeg, jeg som 
taler med deg. Konfrontasjonen er over. Nå 
er det kjærligheten som rår. Kvinnen blir 
sett, trøstet og satt fri. Vakkert!!

Er Jesus snill eller streng? 
Det er ikke mulig å putte 
Jesus inn i en slik formel. 
Det blir for enkelt. Jesus 
er foreningen av absolutt 
sannhet og absolutt kjær-
lighet. For oss mennesker 
oppleves det ofte som to 
motstridende størrelser. 
Derfor vil også Jesus alltid 
være kontroversiell. Men 
hvis du oppleve at Jesus kon-
frontere deg med noe i ditt 
liv, synder eller sorger det 
er det samme, så ikke gå. 
Vær som den samaritanske 
kvinne slik at du får smake 
både sannhet og kjærlighet. 
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hvorfor søkte du jobben som 
formannskapssekretær? 
Etter ca.25 år i skoleverket var jeg nok 
inne på tanken om å skifte beite. Jeg ble 
også tilskyndet til dette av tidl. rektor ved 
Skudenes ungdomsskole, Magne Misje, 
som hadde skiftet jobb til journalist i NRK 
Rogaland. Jobbskifte er sunt og gjør det 
før du er 50, var hans anbefaling. Jeg har 
alltid vært samfunnsengasjert og dessuten 
kjente jeg godt til miljøet på Rådhuset, så 
det føltes naturlig for meg å søke formann-
skapssekretærjobben da den  ble lyst ledig.

hvilke oppgaver hadde du som 
formannskapssekretær?
Arbeidet som formannskapssekretær er 
mangfoldig. Det blir som poteten,  kan 
brukes til det meste. Jeg ledet et sekretariat 
på tre personer. Vi hadde ansvar for alle de 
politiske utvalgene, inkl. kommunestyre og 
formannskap. Et formannskapssekretariat 
har ansvar for alt som har med møteinnk-
alling, sakskart, protokoller og videresend-
ing av vedtak å gjøre. Sekretariatet legger 
til rette slik at møtene fungerer. Formann-
skapssekretæren er ordførerens høyre 
hånd og hjelper til med utkast til brev og 
uttaleser, og av og til taler. Men det er 
selvsagt alltid ordføreren som bestemmer 
innholdet. Forberedelse og gjennomføring 
av større arrangementer og av valg ligger 
også til sekretariatet. Det er viktig å ha god 
kjennskap til valgloven, kommuneloven og 
forvaltningsloven. Ellers er informasjon 

til publikum og pressen en del av jobben. 
Pressen er daglig på telefonen, og infor-
masjon til publikum utover det pressen tar 
seg av, skjer bl.a. via  ”Karmøy kommune 
informerer” på radio 102 og annonser i 
Haugesunds Avis. Nå overtar nok internett 
mer og mer den direkte informasjon. 

hvordan var overgangen fra å være 
ordfører til å bli ordførerens høyre 
hånd?
Det føltes egentlig helt greit. Jeg var be-
visst på at nå var jeg ikke politiker lenger, 
men en tjener for ordføreren og de andre 
politikerne. 

hvor mange ordførere har du overlevd?
De tre første månedene var det Gunnar 
Mosbron som var ordfører, så fulgte Leif 
Malvin Knutsen i to år og de siste 12 årene 
har Kjell Arvid Svendsen styrt kommune-
skuta.

største endringer i Karmøy disse årene?
Det som slår meg er kontinuiteten og den 
store ansvarligheten blant politikerne. Slik 
var det da jeg begynte og slik er det også 
i dag. Ansvarligheten synes å gå i arv og 
Karmøypolitikerne  har alltid satt tæring 
etter næring. Jeg håper det fortsatt blir 
slik.
På et par områder har det klart vært en 
endring fra jeg begynte i jobben i 1993. 
Karmøy kommune har de senere årene 
gitt langt flere dispensasjoner i byggesaker 

og jorddelingssaker enn tidligere. Kom-
munen er nok på fylkestoppen i Rogaland 
når det gjelder innsigelser og protester 
fra Fylkesmannen. Det har også vært en 
markert liberalisering i alkoholpolitikken 
siden 1993. Denne liberaliseringen startet 
kort tid etter at jeg var begynt i jobben. Så 
mor mi, som var overbevist totalavholds-
menneske, sa sånn halvt i spøk at alkohol-
politiken ble verre etter at jeg overtok som 
formannskapssekretær. Den var bedre i 
Thor Oslands tid, hevdet hun. Men dette 
hadde selvsagt ingenting  verken med 
Osland eller meg å gjøre, men med partier 
som skifter folk eller standpunkt og nye 
politiske vinder som blåser over kommune 
og land.

spesielle minner/høydepunkt?
Da er det lett å blande ordførertiden med 
formannskapssekretærtiden. Det jeg kan-
skje husker best er besøk av de kongelige. 
Dette fordi det er stor høytid og også fordi 
disse besøkene er spennende og med-
fører relativt detaljerte forberedelser der 
bl.a. politiet, slottet, sikkerhetstjenesten, 
fylkesmannen og andre instanser er inne 
i bildet. Dette vises nok ikke under selve 
besøkene som har vært svært hyggelige. 
Så jeg minnes altså dronning Sonjas og 
prinsesse Märtha Louises besøk under 
signingsferden i 1991 i et nydelig junivær 
kjørende i åpen bil, kong Haralds besøk 
i 1994 i forbindelse med åpningen av lav-
trykkgassledningen fra Gasnor til Hydro 

Vår mann hos ordføreren går fra bordet

YrKESliV:  
lærervikar Håland skole 196�/6�, jobbet på Bø ungdomsskole fra 1968 som lærer, 
rådgiver og inspektør. Ordfører i 1990 og 1991. Tilbake til Bø fram til jobben som 
formannskapssekretær fra 199�.
POliTiSK liV: 
Medlem av kommunestyre og formannskap i fire perioder, fra1976 til 199�, hvorav 
fem år som varaordfører og to år som ordfører.  

Jostein Espeset
Alder: 
64 år og fersk pensjonist
Sivilstand: 
Gift med Marit, 
� barn og 8 barnebarn
Utdannelse: 
lærerutdannelse i realfag

Kjell Arvid om Jostein

Jeg tok en prat med ordfører 
Kjell Arvid Svendsen for å 
høre litt om samarbeidet 
med formannskapssekretær 
Espeset. Jostein er  ikke kjent 
for å være den som skryter 
for mye av seg selv og selv 
om kona gav meg noen tips 
da jeg var innom, ble hun fort 
dysset ned. Men hos ord-
føreren satt superlativene 
løst, for å si det forsiktig. Han 
syntes de hadde hatt et utro-
lig godt samarbeid de siste 
1� årene og han brukte ord 
som gjennomgående ryddig 
og ordentlig, perfeksjonist, 
lojal og samvittighetsfull. Han 
framhevet også Josteins evne 
til både å se og ta vare på 
den enkelte både politiker og 
kollega. Han fortalte også om 
sterke avskjedshilsener i form 
av trampeklapp og stående 
applaus fra samtilige repre-
sentanter i både  kommune-

styret og formannskapet. 

og åpningen av Nordvegen Historiesenter 
i 2005 ved dronning Sonja. Det jeg husker 
best fra Kongens besøk i 1994 var Marit 
Synnøve Veas fantastiske omvisning på 
Avaldsnes, noe kongen tydelig satte stor 
pris på. Arrangementet ved Dronningens 
åpning av Nordvegen Historiesenter ble 
meget vanskelig å gjennomføre etter 
planen p.g.a. et voldsomt ruskevær.
Som en kuriositet til dagens strenge sikker-
hetsopplegg kan jeg nevne at kommunen 
i 1991 hadde besøk av statsminister Gro 
Harlem Brundtland. Jeg kjørte henne 
rundt på Karmøy i min privat bil. Det var 
visstnok en sivil politibil bak oss et sted, 
men et så beskjedent sikkerhetsopplegg er 
nok utenkelig i dag, dessverre.

Politikere som har gjort inntrykk?
Da kommer jeg ikke utenom Jakob Eng 
og Kjell Arvid Svendsen – begge markerte 
personligheter som har vært drivkrefter 
for utviklingen i Karmøy. Til sammen har 
de 22 år som ordførere i Karmøy. Ellers 
har det vært svært mange dyktige politik-
ere, men det er vanskelig å framheve noen. 
Kan kanskje nevne Godtfred Kristensen 
og Sverre Skien som begge markerte seg 
med gode replikker og lun humor. Eller 
Peder Jakob Nilsen som hadde en egen 
evne til å vinne saker.

er det administrasjonen eller politik-
erne som styrer i Karmøy?
Jeg aner hva du antyder, men det er min 
helt klare oppfatning er at det er politik-
erne som styrer. Men administrasjonen
legger fram forslag og er premiss-
leverandør, så det er helt avgjørende 
at politikerne setter seg skikkelig inn i 
sakene før de gjør vedtak.

har du hatt makt med muligheter til å 
påvirke viktige beslutninger?
En formannskapssekretær har ingen 
formell innflytelse og skal opptre så 
nøytralt som mulig. Om ordføreren i blant 
på tomannshånd ber om synspunkter på 
en sak, så er det mer for å prøve egne ar-
gumenter. Noen tror kanskje at formanns-
kapssekretæren har stor innflytelse fordi 
det er han som underskriver utskrifter av 
alle vedtak som blir gjort i formannskap og 
kommunestyre.  Jeg har i blant fått henv-
endelser fra personer som har klaget over 
vedtak de er misfornøyd med. Jeg må da 
svare at dette kan jeg ikke gjøre noe med, 
det er vedtatt av flertallet i formannskapet 
eller kommunestyret. En gang fikk jeg til 
svar at jeg burde skjemmes over å sette 
navnet mitt under et slikt vedtak!

har det vært saker hvor du som 
Torvastadbu har talt bygdas sak?

Som politiker ja, men ikke som formanns-
kapssekretær. En formannskapssekretær 
har jo ikke tale- eller forslagsrett slik 
rådmannen har. Men jeg har registrert 
at Torvastad på ingen måte er sentrum 
i kommunen. Bygda har også ofte vært 
dårlig tallmessig representert i de politiske 
organene. Så derfor er det viktig at folk 
fra Torvastad er villige til å engasjere seg 
i de politiske partiene, slik at det er noen 
som kan fremme synspunkter og saker for 
denne delen av kommunen. Her er engas-
jement stikkordet. Den som engasjerer seg 
skikkelig, har en tendens til å bli valgt inn.

hvordan har politikerne i Karmøy 
behandlet kirken og det kristne 
organisasjonslivet?
Det kommer an på øynene som ser. I 
forhold til de såkalte KOSTRA-tallene som 
sammenligner alle kommunene i Norge 
på de forskjellige områder, ligger Kar-
møy godt an. Nye kirker er blitt reist og 
driftsbudsjettet for Kirkelig Fellesråd er 
vel til å leve med. Mange synes nok at det 
skulle vært mer til vedlikehold av kirke-
bygningene. Her har ikke bare Karmøy 
et problem, men hele landet. Organisasjo-
nene må konkurrere med andre organisa-
sjoner, der idretten er den store. Det er de 
som kan dokumentere et godt barne- og 
ungdomsarbeid som har best sjanse til å 
vinne fram.

har det vært vanskelig å markere 
kristne holdninger/verdier i jobben?
I den grad det måtte være vanskelig, så er 
det i tilfelle min egen feil. Jeg har i alle fall 
ingen andre å skylde på. Miljøet er svært 
positivt og inkluderende. I og med at jeg 
hadde vært KrF-politiker og også aktivt 
med i kristent menighetsarbeid, visste de 
fleste hvor de hadde meg. Jeg er forhå-
pentligvis den jeg er enten jeg er på jobb 
eller andre steder.

har du gjort deg noen tanker om 
guds ledelse i arbeidet som formann-
skapssekretær?  
Å være formannskapssekretær har vel ikke 
mer eller mindre med Guds ledelse å gjøre 
enn å være snekker eller bankansatt eller 
prosessoperatør på Hydro eller hvilket som 
helst annet vanlig yrke. Jeg har søkt de 
jobbene og de posisjonene som jeg har følt 
jeg har vært sånn noenlunde skikket til, 
som har vært min interesse og som andre 
har ansatt meg i eller valgt meg til. Det er 
et stort og vanskelig spørsmål hva som er 
Guds ledelse i dette. Et selvransakende 
spørsmål er: Var det en annen veg jeg 
skulle gått? Jeg har ikke noe fasitsvar, men 
jeg må konstatere at jeg er der jeg er nå og 
trenger nåden som alle andre.

hva med pensjonisttilværelsen?
Jeg fant snart ut at det ikke var bare, bare 
å slutte i jobben. Jeg var bevisst på at jeg 
ville slutte nå før valgdagen og det nye 
kommunestyret tar over. Når jeg tidligere 

Jostein i kjent positur idet han teller opp stemmer i sitt siste kommunestyremøte

Ordførerens høyre hånd
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30.september var de som var konfirmert 29.september 1957 samlet til jubileum.  Etter gudstjenesten var det full middag med ektefeller 
og andre inviterte på kulturhuset.  1.rekke fra venstre: Helga Torgersen f.Kaalaas, Judith Taraldsvik f.Visnes, Torborg Josefine Larsen, 
Kari Johanna Aronsen f.Knutsen, Karin Olaug Røssland f.Tvete, Liv Kristine Stava f.Sæbø og Bjørg Areklett f.Vikingstad.  2.rekke: 
Asgjerd Hausken, Kjellfrid Marie Larsen f.Medhaug, Thorleif Osnes, Liv Petra Holmqvist f.Vikingstad, Kirsten Danielsen f.Håstø, 
Sigmund Gunnar Sørvaag og Einar Andreas Hausken.  3.rekke: Jon Bendik Storesund, Jostein Espeset, Oddvar Vikingstad, Hans Ingart 
Skjølingstad, Birger Hausken, Svein Magne Johnsen og Asbjørn Kristian Kvalevåg.  Bak: Magne Svendsen og Gunvald Alfsen. 

har sagt farvel til en jobb, har jeg hatt 
en ny jobb med nye medarbeidere å gå 
til. Nå vet jeg at noe i livet mitt er vekke 
for godt. Det er å bla til en ny side i boka 
om livet, for å si det veldig høytidelig og 
pompøst. Jeg savner nok det gode og 
humørfylte miljøet på arbeidsplassen på 
rådhuset, og særlig de nærmeste medar-
beiderne og ellers kolleger i de forskjellige 
avdelingene. Og jammen savner jeg ikke 
politikerne også, med ordføreren i spissen. 
Jeg tar sjansen på å si det: Politikerne er 
faktisk mange hakk bedre enn sitt rykte!
Ellers håper jeg at bedre tid er stikkord for 
pensjonisttilværelsen. Det har ikke starta 
slik, men en kan jo håpe. Bedre tid til å 
besøke og å få besøk av barn, svigerbarn 
og barnebarn i Sola og Trondheim, bedre 
tid til friluftsliv og reiser, til en drøs med 
naboer og kjente, mer tid på sjøen og på 
småbruket i Sunnfjord, der farsslekta er 
fra. En kan jo drømme og håpe på god 
helse en stund til. 
              John Kristian
 

50-års jubilantene

Jostein håper på mange fine turer på sjøen.

Hei! Jeg heter Margrethe 
rasmussen og er den nye 
ettåringen i Torvastad KFUK-
KFUM. Jeg er atten år og 
kommer fra Bergen. Der var 
jeg aktiv i Bjørgvin KFUK-KFUM, 
og var styreleder i Bergen Ten 
Sing i et par år. Nå har jeg 
vært her siden slutten av 
august, og kommet bra i hus. 
Jeg trives godt, og har møtt 
mange kjekke folk.  Jeg har det 
meste av mitt arbeid i Klubben 
og Good News, men også i 
Klubb 78. På dagtid kan du 
finne meg på kontoret på Kultur-
huset.  Jeg gleder meg til å 
møte flere av dere, og jobbe 
for et aktivt ungdomsmiljø på 
Torvastad.

Torvastad kirke  -  
maling og reparasjon

Som mange kjenner til har det vært dugnad, vaskedugnad på Torvastad kirke, 
og det har vært mange med i dugnadsgjengen, noen vasket og andre kokt 
kaffi og laget mat  Til og med taket ble rengjort for mose, og resultatet ble 
enestående.  Fantastisk!.  
Arbeidet ble utført i vår og kirkevergen er svært glad for dette flotte initiativet.  
Stillas ble utlånt gratis, mange takk til eieren!  Også stor takk til alle som på en 
eller annen måte har bidratt.

Da kirken ble ren, kom råteskader i kledningen til syne.  Dette må repareres 
før kirken kan males ferdig.  Firma Didrik Hereid AS har sagt seg villig til å 
reparere skadene.
Materialene måtte spesialbestilles og har derfor ikke blitt levert før i slutten av 
september.  
For tiden ligger materialene i hus og blir malt av våre kirkegårdsarbeidere. 
Snekkerarbeidet er planlagt utført i løpet av 2007.  

Når det gjelder resten av malingen på kirken, vil firma G2Solution v/ Torbjørn 
Haugen utføre dette arbeidet til våren, så snart vær og vind tillater dette.

      Marta Lunde Medhaug

Kirkegårdsarbeiderne maler den nye kledningen, fra venstre Edvar Kalstø (Vea/Åkra/Ferkingstad/

Falnes), Øyvind Grinde (Avaldsnes/Kopervik/Stangeland), vår egen John Terje Hagland og Frode 

Helland (Norheim).

Hvor er dette?
I sist Kjerkebla’ spurte vi om 

noen visste hvor på Torvastad 

dette motivet kunne være 

hentet fra? En leser mente 

at det kunne være Vikingstad 

sett fra Munkaskar.

Aage Storstein, kunstner 

med røtter på Torvastad 

har tegnet dette motivet fra 

bygda vår.
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http://www.ungdomshuset.org

På sykehjemmet på Storesund, har det livlig blitt diskutert to ting 
denne høsten: Hvem som burde få fredsprisen og selvfølgelig 
Torvastad a-lags begredelige sesong, som med god margin endte 
med nedrykk til fjerde divisjon. En av sykepleierne mente at det var 
få gode kandidater til Nobels fredspris dette året. Da kom det fra en 
eldre herre, “fredsprisen burde gått til a-laget til Torvastad, for de 
hadde bare skutt med løskrutt hele sesongen”.   
          Tore Gautesen

SMART-HAndel AS - SMART MARine AS

BØ veST 4262 AvAldSneS
Tlf. 52 81 81 61

I neste nummer av Kirkebladet vil jeg utfordre min gode venn Geir Olav Areklett. Han jobber til 
daglig i SAS på Helganes og skal på nyåret påbegynne flypilot studier i København.

Våren 2005 gikk Cortina i studio og spilte 
inn en egenfinansiert demo som resulterte 
i mange spillejobber, men det skulle gå 
nesten to år før bandet signerte sin første 
platekontrakt med Major Studio. 
Men så begynte ting å skje raskt – singelen 
Been A Long Time ble sluppet og ble raskt 
en av årets sommerslagere. Bandet spilte 
live i Reiseradioen, de inntok 1.plassen på 
Norsktoppen og i august kom den første 
CD-plata – Been A Long Time.
Den fikk fine anmeldelser med 4-ere og 
5-ere over hele fjøla: 
- Torleiv Fossum og brørne Paul og 
Henning Hansen som har fått med seg 

Torvastadgutter på Norsktoppen

austlending Thomas Nilsson på laget, har 
kanskje laga tidenes popplate med røter 
i Haugesund, skrev en begeistret Hauge-
sunds Avis-journalist.
- Behagelig popmelankoli, skrev Dagbladet 
og fortsatte: - Cortina er et nytt og til tider 
et trivelig bekjentskap fra Haugesund . 
Originalitet er fremmedord for kvartetten, 
for det er lite som pirrer nysgjerrigheten 
og de musikalske smaksløkene. Men det 
tar bandet igjen når de skal behage. 

I det dette skrives forteller Torleiv at han 
er på vei til Oslo hvor bandet skal spille på 
Youngstorget under en stor musikkfestival 
i hovedstaden. Han forteller at planene 
videre er å turnere og at de allerede har 
tanker om en ny plateinnspilling.
Vi ønsker Torleiv og resten av gjengen 
lykke til, og legger inn et lite ønske om 
at de legger turen innom våre trakter om 
ikke alt for lenge.
   John Kristian

Torvastadbuen Torleiv Fossum t.h. og brødrne Paul og Henning Hansen fra Haugesund t.v. Bakerst finner vi 

østlendingen Thomas Nilsson.

Vår sambygding Torleiv 
Fossum, med solid fortid i 
Good News, er i ferd med å 
bli popstjerne som medlem 
av gruppa Cortina! Selv om 
de fleste aviser og til og med 
bandets egen hjemmeside 
omtaler han som haugesun-
der. Også hans bror, Vegard 
og Halvor lillesund spiller på 
de fleste av låtene på grup-
pas første CD, på henholds-
vis trommer og trekkspill. De 
deltar i tillegg på en del av 
konsertene til gruppa, men 
i det siste har de vært så 
opptatt med Vamp-musikal 
og Honk-forestilling at de ikke 
har hatt tid.
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...notert...
27.10. Lørdag Torvastad kirke Kl 16.00- 18.00 Åpen kirke                                                       

28.10. 22. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Høsttakkefest. Geir Styve. Dåp. Korus del-
tar. Offer til Torvastad KFUK/M. – Kirkeskyss       Dan 9, 15-19

Torvastad kirke Kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste. Arnfred Lunde

Håland bedehus Kveld Misjonssambandet. Fellesmøte  

31. 10. Onsdag Nordbø bedehus Kl. 18.00 Basar. Barnelaget

03.11. Lørdag Torvastad kirke Kl. 16.00 -18.00 Åpen kirke

04.11. Allehelgensdag Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Arnfred Lunde. Nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. – Kirkeskyss.                                                    Matt 5,1-12

06.11. Tirsdag Hauge Bedehus Kveld Misjonssambandet – offeruke

08.11. Torsdag Nordbø bedehus Kveld Misjonssambandet – offeruke      

11.11. 24. s.e. pinse Grendahuset Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Geir Styve. Tema: ”Kallet, A-lag og B-lag? 
Offer til NMS                                                       Matt 22, 15-22

Håland bedehus Kl. 11.00 Misjonssambandet. Avslutning offeruke

14.11. Onsdag Håland bedehus Kl. 19.30 Bibelundervisning v/Edgard Andersen
Tema: ”Jesus den levende vei”

17.11. Lørdag Torvastad kirke Kl. 17.00 Familiegudstjeneste. Forbundsuka KM

18.11. 25. s.e. pinse Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Dåp. Offer til Misjonssambandet. 
– Kirkeskyss                                                                   Joh 5, 24-29

Nordbø bedehus Kl. 11.00 Misjonsselskapet  

24.11. Lørdag Torvastad kirke Kl. 16.00 -18.00 Åpen kirke                                                                                

25.11. s.s. i kirkeåret Torvastad kirke kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Nattverd. Offer. – Kirkeskyss
                                                                                    Matt 25, 31-46

Grendahuset Kl. 16.00 Familiegudstj. Arnfred Lunde. Offer

Hauge bedehus Kveld Indre Sjømannsmisjon   

02.12. 1.s.i advent Torvastad kirke Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Lunde. Dåp. Speidere deltar. Offer til 
Torvastad KFUK/M. – Kirkeskyss                           Luk 4, 16-22a

Håland bedehus Kveld Normisjon  

05.12. Onsdag Håland bedehus Kl. 19.30 Bibelundervisning v/Edgard Andersen. Tema: ”Jesus – Guds 
forsoning”. 

09.12. 2. s.i advent Grendahuset Kl. 11.00 Familiegudstj. Geir Styve. Tema: ”Arbeid og fritid, ytre og indre 
press”. Offer til Institutt for sjelesorg

Torvastad kirke Kveld Scala – jubileumskonsert

Nordbø bedehus Kl. 10.30 Frokost                                                                          Luk 4, 16-22a

15.12. Lørdag Torvastad kirke Kl. 16.00 Barnas julekonsert

16.12. 3. s.i. advent Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet. 
– Kirkeskyss                                                                      Jes 40, 1-8

Kl. 19.00 Menighetens julekonsert  

Samlinger              om Guds ord

iDØPTE:

01.09. Håvard Fylkesnes levinsen

 lina Tvedt levinsen

09.09. Sander lunde Voll

 Andreas Hauge

 laurentiu robin Beckstrøm Gherasim

��.09. Oda Thorsen

�0.09. Jonatan Nyhamn

ViGDE:

08.09. Hilde Kristiansen og Øystein Knutsen

06.10. Mona Voll og Bjarte Davidsen

DØDE:

06.08. Edvin Kristiansen f. 19�9

�1.08. Askild Widvey f. 1919

 Oscar Eduard røseler f. 19�1

06.09. Astrid Helene Solberg f. 19�0

�8.09. ingrid Kristine lillesund f. 19�6

GAVEr:     TOrVASTAD:

�6.08. Misjonsselskapet  � 7��,00

0�.09. Menighetsarbeidet  � 601,�0

09.09. Kirkens Sosialtjeneste � 8�0,00

16.09. Karmsund Sunnh.s.sk.krins � �91,�0

��.09. Menighetsarb. (Grendahuset) 1 416,�0

n ORGANISTSKIFTE
Sergey Shein avsluttet sin tjeneste som organist søndag 
23.september, og ble på gudstjenesten takket for sin innsats 
gjennom vel to år i Torvastad.  Utover høsten får vi hjelp 
av vikarer frem til vår nye organist Nils Einar Helland er 
på plass 1.søndag i advent.  Han har sin utdannelse fra bl.a. 
Rogaland musikkonservatorium og har tidligere vært orga-
nist på Norheim og musikkskolelærer. Han har vikariert i 
Torvastad ved flere anledninger. Nils Einar er 57 år og er 

bosatt på Vormedal. Vi ønsker ham hjertelig velkommen.  

n MENIGHETSMØTE OM GUDSTJENESTEFORORDNING
Søndag 14. september var det menighetsmøte etter gudstjenesten i Torvastad 
kirke. Saken som var oppe, kom fra menighetsrådet som ønsket å søke om 
flere forordnede gudstjenester i menigheten. Nå er bare 47 av gudstjenestene 
forordnet, og dermed også finansiert av Biskop og Fellesråd. Men menigheten 
har på oppfordring fra biskopen startet med gudstjenester på Grendahuset i 
1995, og ved en egenfinansiert menighetsprest har en så avholdt disse. Nå søker 
en om at disse også blir forordnet, noe som vil utløse en del økonomiske midler 
til kirketjener, organist og klokker. Menighetsrådet søkte også i 1995 om dette, 
men fikk da avslag, siden soknepresten også betjente Utsira. Nå er Utsira ført 
over til Rossabø, og vi har ”ledig kapasitet” til å ha flere gudstjenester. Disse har 
vi allerede, men de har altså ikke vært forordnet før.

n LEKEFROKOSTEN I GANG IGJEN
Er du hjemmeværende med barn? Da er LEKEFROKOST et fint tilbud. Annen-
hver onsdag møtes foreldre med sine små på Torvastad Ungdomshus kl. 10.00 
– 11.30. Ta med frokostpakke, - så får man kaffe, -  og saft til de minste. De ons-
dagene det ikke er lekefrokost, møtes en på lekeplassen. Du kan også melde deg 
på en SMS-liste. Sett av følgende datoer:
31. oktober  -   14. november   -   28. november   -   12. desember

n MISSION08  – NYTTÅRSKONFERANSE OM MISJON
28. desember i år braker det løs for den lokale misjonskonferansen Mission08. 
Konferansen finner sted på Stemnestaden leirsted ved Aksdal, og arrangeres av 
Samarbeidsrådet for menighet og misjon i Stavanger bispedømme. Målgruppa 
er unge mellom 18 og 25 år (og 16-18-åringer med gruppeleder) som lurer på 
hvordan Gud kan bruke dem i sin tjeneste. Konferansen avsluttes 1. januar 2008, 
og inkluderer selvsagt en flott nyttårsfeiring! 

På konferansen vil det bli satt særlig fokus på ulike tema som har med Guds 
kall å gjøre. Deltakerne vil bli utfordret på hvor de selv står i forhold til tjeneste 
i Guds rike, og det vil bli undervist om hvilke ulike tjenester og oppgaver som 
trengs i dette arbeidet. Gjennom forskjellige seminarer kan man også fordype 
seg mer i enkelte temaer, som for eksempel storbymisjon, diakoni og teltmaker-
tjeneste.

Totalt kan 200 personer få plass på konferansen, men da må det også leies inn 
noe overnattingsplass på Tysværtunet i tillegg til internatene på leirstedet. Be-
spisning vil foregå på skiftordning på Stemnestaden. Om morgenene vil det være 
ulike steder for ”åndelig påkobling” parallelt med frokosten, slik at man kan få 
en optimal start på dagen. I løpet av dagen og kvelden foregår de ulike møtesa-
mværene og seminarene, mens det senkvelds vil bli åpen kafé for avslapning og 
samtale. Det legges vekt på at det skal være mulig å snakke med voksne ledere 
om temaene som berøres gjennom hele konferansen.

Konferansen har sin egen nettside på www.mission08.no. Påmeldingen, som er 
åpen mellom 1. september og 31. oktober, foregår også her. På nettsiden finnes 
også all informasjon om konferansen. Gå inn og les, og er du ung, meld deg på!

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

Voksenkoret Scala markerte lørdag 20.oktober at 
de har sunget sammen i 25 år. Et fullsatt Ungdoms-
hus fikk en helaften med mye allsang, variert 
korsang og masse god mat.

Håkon Areklett startet koret som et tilbud til ten-
singere som syntes de var for gamle til å fortsatt 
synge i Good News, og koret kalte seg i starten 
for B-koret. Et av korets varemerker i alle år er 
allsidigheten, og det fikk vi også oppleve denne 
kvelden. Repertoaret spente fra negro spirituales 
til svenske viser, fra klassiske stykker til Beatles 
og fra salmer og folketoner til slagere fra ulike 
musicaler. Tekstmessig er også spennvidden stor 
fra ulike kristne tekster til kjærlighetsviser og til 
dels banale poptekster.

Et annet av korets varemerker er den uformelle 
tonen og viljen til å opptre uten å terpe alt for mye 
på repertoaret. Kormedlemmene er av og til litt 
alvorlige og stive i blikket i starten, men etter å 

Helaften med sangglede
ha blitt slått inn feil sted av Håkon eller sunget litt 
urytmisk eller falskt, kommer smilet og glimtet i 
øyet tilbake.

Leif Johnny Støle viste en del videoklipp fra ulike 
høydepunkt i korets karriere, og mange ble nok 
overrasket over det de fikk se og høre. Håkon har 
aldri vært redd for å satse, så koret har samarbeidet 
med alle de store som Hanne Krogh, Bjørn Eidsvåg, 
Sigvart Dagsland og Thorhild Sivertsen for å nevne 
noen. I tillegg har koret samarbeidet godt med 
lokale storheter som Bytunet Ankikvariske Jazzen-
semble og Karmsund Brass.

Etter programslutt vanket det gaver og mange 
og fortjente godord til Håkon fra både kormed-
lemmene, menigheten og Ungdomslaget. Håkon 
og Scala har betydd mye for mange, og mange gav 
uttrykk for at de håpet koret vil fortsatte i samme 
stil i mange år framover.
     John Kristian

Gaven fra Scala til sin dirigent

Bilde t.v.: Dirigent Håkon 

Areklett får takk for innsatsen 

fra Torvestad KFUK-KFUM ved 

Trygve Utvik.

Bilde t.h.: Orkesteret denne 

kvelden: Alfred Sørbø, Lars 

Røthe, Øyvind Røthe og Karl 

Inge Stensland


