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Det er med både glede og stolthet vi sender ut 

årets første menighetsblad, med nytt navn og ny 

lay-out! Forsidebildet er laget av Tor Olav Foss og 

han har kalt det ”Vintersolverv”. Det minner oss 

om at sola for lengst har ”snudd” og at det går mot 

lengre og lysere dager og mot en ny vår. Hvor han 

har fått inspirasjon til bildet fra, vet vi ikke, men det 

kunne gjerne vært fra stuevinduet hos Inger-Målfrid 

og Jan Asbjørn Hovland på Sæbø. Noen av oss har 

vært på ”Stille kveld på Sæbø” med god tid til stillhet 

og refleksjon, noe som gav inspirasjon til å legge 

”ut på ei ny slags reise – ei indre ferd mot brønnar 

av levande vatn”, slik Inger-Målfrid Hovland skriv i et 

dikt. Les mer på side 4.
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Me kan lesa om brødunderet i alle fire evangeliene. Det 
underet Jesus gjorde då han metta ein veldig folkemengde 
med fem byggbrød og to små fiskar, som ein  liten gut 
hadde med seg.  Det er Johannes som fortel det, dei andre 
evangelistane har ikkje teke det med. Men altså, ein liten 
gut med litt mat. Og heldigvis, han står ikkje der og vil ha 
det for seg sjøl for det er så lite og for at det er kvardags-
kost kan hende.
Nei, då læresveinane kjem og vil ha nistekorga hans får dei 
den. Og eg trur han fylgde med dei heilt fram til der Jesus 
stod. Det må i det heile teke vore veldig spanande dette for 
ein liten gut. Det var jo hans nistemat.
Andreas var det, som hadde oppdaga denne karen med 
nistekorga.  Andreas hadde fått kontakt med den einaste 
personen,  den einaste i denne store menneskemengden, 
som hadde tenkt så langt at det kunne vera på sin plass å ta 
med litt mat.
Kanskje det var mor som hadde tenkt litt på sikt, stelt til 
nistemat til guten sin, det kunne koma godt med. Kan 
hende det drygde før han nådde heim att. Og i det han for 
ut døra  ropa ho: ”Gløym ikkje nistekorga”. Du velsigna 
mor som tenkte litt praktisk og fornuftig.

Gjev de dei mat, sa Jesus, gjev de dei mat.  Åndeleg mat 
seier Jesus i dag, evangeliet, ja evangeliet! Me ville så 
gjerne vera med alle saman, ikkje sant. Vera med å dela ut 
åndeleg mat, til dei mange.
”Alle åt og vart mette”. Fordi Andreas og den vesle guten 
begynte å dela ut på eigahand? Nei, men fordi dei var einige 
om ein ting: Me vil bringa dette til Jesus, det vesle me har, 
og det var lite. Det var lite og hadde ikkje rukke nokon 
veg, ikkje før det kom  inn under hans velsignelse. Underet 
skjedde, det vart nok til alle. 

Det er noko fantastisk med Herrens velsignelse, noko ube-
gripeleg. Me vert ståande i undring, og beundring. Jesus at 
du kunne! Og eg trur den vesle guten jubla i sitt hjarta et-
terkvart; Jesus takk, takk at du kunne bruka det eg hadde.
Trur du han gløymde nokon gong, den vesle guten, om 
han enn vart ein gamal mann, trur du han gløymde da  alle 
på dette storstevnet åt seg mette  på nistepakken hans?  
Den gongen nett han fekk lov å gi til Jesus det han hadde. 
Og fekk vera vitne til Guds enorme velsignelse. Nei, han 
gløymde det nok aldri!

Korleis er det med oss? Dekkar me til nistekorga, vil me ha 
det for oss sjølv fordi det er så kvardagsleg og lite? Korleis 
er det med den eine talenten? Grev me han ned? Eller tek 
med han i bruk, innunder Herrens velsignelse?  Me kan 
jo lite gjera i eiga kraft. Det er berre når me stiller oss inn 
under Herrens velsignede hender.

Jesus vart ikkje ståande å sjå ned i denne vesle korga fylt 
av litt mat. Men han lyfter augo sine opp mot Himmelen, 
takkar og ber. Det blei nok, ja meir enn nok til alle.

Lat oss takka for dei oppgavene, nådegavene me har fått, 
takka og tru. Enten det er å leggja i ei ”nistekorg” som 
andre skal reisa av gårde med og stå for utdelinga av. Eller 
det er ei lita teneste ellers i foreninga,  songlaget, besøk-
stenesta, eller det kan vera bøna. Der er så mange ting, alt 
kjem godt med.

Lat oss berre gå med takk og bøn om at me skal få verta 
brukte.
Nådegavene og oppgavene er og må vera, forskjellige og 
Gud har bruk for det alt. Han vil leggja sin rike velsignelse 
til gjerningen og Han vil leggja sin velsignelse over oss.
Han spør berre etter villighet. Vil du vera med å gå eit lite 
ærend for Han? Han treng deg – Han treng oss alle.
	 	 	
Sigrid	Kvaløy,	Torvastad

Gi det du har til Jesus
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Fra mine fyste barnaår har eg likt å vær 
med sjøen. Eg va privilegerte, og hadd’an 
rett nerforbi kjøkkenvinduet. Flerre 
hondre meter med strand låg der nere og 
lokka; ein del av na va dekte med rulle-
steinar, den andre med mjuke, god sand så 
va deilige når me bada.
Løfta me rullesteinane, va der et yrande liv 
onda; strandkrabbar, tanglopper, kubonkar, 
kutlingar og av å te ei sjøstjerna så va ru 
å ta på. Den så va tøffast av oss vågte å ta 
opp dei styste krabbane. For dei beit hardt, 
og va jysla raske med klødnå sine. Nåken 
dyr va blaute å ekle å ta i, og fekk det te å 
grøssa i oss, å andre va forferdelig harde å 
vonde å trø på. Ruren på steinane va sånn. 
Borte i sandstrandå, Perastrandå, va der ål. 
An far fortelte at dei likte seg i brakk-
vatten. Det va ein bekk så kom rennanes 
der, så derfor et godt område for ålane. Me 
måtte vær jysla kjappe for å fanga de med 
nevane, og den så klarte det fekk o høge 
status. 
Resten av Perastrandå va fudle av spen-
nades saker; Flaskepost av å te, månge fine 
skjell å alt mulig aent så folk hadde heve, 
elle mysta på sjøen.

LEKEN 
Lenger ut mot Jonsaplanet, så va planert 
for å lagra tynner på, lenge før mi tid, va 
det akkurat så svaberg. Når det va flo, 
danna det seg små pyttar her og der. Der 
lagte me akvarier. Me hadde tare oppi, 
og småfisk, og krabbane så me fant. Åsså 
knuste me kubonkar å albueskjell, sånn 
at de hadde mat. Men me måtte alltid få 
de ut i sjøen igjen, før me gjekk him. Det 
va viktigt at de ikkje pintes. Av å te kokte 

me forresten krabbane. Øve bålet, oppi et 
gammalt malingsspann. Me lagte nesten 
alltid bål! 

PLIKTEN
Mormor mi sendte oss ofta ner for å samla 
rekved. Det konne fort bli ein heile sekk, å 
det va tongt å dra an med seg heile vegen 
opp igjen. Men då vanka det ofta et glass 
Solo. Kanskje ei heile flaska, heilt for seg 
sjøl!

AKTIVITETEN
Det va møkje aent o, så låg i strandkanten. 
Et belte av fiskafett va standard når 
sildoljefabrikkane gjekk så det suste langs 
Karmsundet. Me måtte hoppa øve det, for 
å komma ut i reint badevatten. Det fettet 
va nåke drit å få på klednå, å hu mor fekk 
det ikkje vekk i Eltoen ein gong. Åsså lukta 
det felt. Når adle snurpebåtane kom syk-
klasta inn te Tjøsvold, va det o et yrande 
liv med fuglar. Svære svartbak-måkar og 
små terner. Skarv å allslags aen sjøfugl. 
Måkane skreik i pur fryd, å mær enn ein 
gong syntes eg at det va hu mor så ropte 
på meg. Dei yre måkaskrikå om våren, gir 
meg framdeles ein egen, god følelse.
Långe late sommardagar låg me å fiska, 
långflate på kaien, med nasen ner i hålene. 
Stintene va nåke drit, for dei nappa bara ku-
bonkane av ångelen. Men me fekk nesten 
alltid fisk, sånn at pusen konne få seg ein 
liten fest. 

SANKT HANS
Kvert år i juni, va det hektiske aktivitet 
med bygging av SanktHans-bål. Adle 
ongane va med, å det blei alltid større enn 

året før! An far hjalp te med midtstokken, 
for han va der nere å holdt på med båtane, 
allikavel. Når Sankt Hans kom, va adle i 
nabolaget med. Hadde med seg mat og 
drikka, og fru Møller kom utkledd som 
heks. Me visste det va henna, men det va 
litt skummelt, allikavel!

KA ME  LERTE!
Når han far va der nere, lerte han oss koss 
me sko fortøya robåten skikkelig, åsså 
lerte me oss å ro. Men bara innforbi 
skjeret! Det va mången spesielle blomster 
og, ner med sjøen. Strandnellik, masse 
Sankt Hans blomster, kusom, bekkeblom 
og nåken løgne, så ligna på tromsøpalmer.
Å, kor månge gode minner du kan få, i ei 
sånnei strand!

KA NÅ?
Denna strandå som eg skrive om, har nok 
vært ein godt bevarte hemmelighet for de 
fleste andre her i bygdå. Men hu ligge der 
ennå! Rett sørforbi båthavnå på Storasund. 
Heilt urørte!
Hu inngår i den arven som Torvastad 
Idrettslag fekk i høst. Å, koss eg ønske 
at dei så ska voksa opp på Torvastad i 
framtidå, ska konna bruka detta området, 
sånn som me va så heldige å få. Området 
e ganske unikt, og sånne produseres ikkje 
lenger! Ta ein tur å opplev det sjøl!
Idrettslaget sitt årsmøte ska avgjør den 
videre skjebne te detta området. Det går 
av stabelen 8. mars.
     
Siv	Storesund

MIN PLASS PÅ TORVASTAD Perastrandå
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Torvastad menighet har gått sammen med 
Avaldsnes og Norheim for å tilby ulike for-
mer for retreat. Et av tilbudene er en stille 
kveld hos Inger-Målfrid og Jan Asbjørn 
Hovland på Sæbø, og Kjerkebla’ var med 
på en slik kveld i februar.
Det er påmelding til samlingene og en 
ønsker ikke å være mer enn ca 10 personer 
hver gang. Etter en kort presentasjon 
(hvor det viste seg at det også var folk fra 
nabomenighetene blant oss), innledet Jan 
Asbjørn med litt om retreat-arbeid, om 
stillheten og rammene for kvelden. Han 
sa blant annet at for alt retreat-arbeid er 
fellesnevneren stillhet – nærmere bestemt 
taushet. 

Men hvorfor komme sammen for å være 
stille?
- Selvsagt kan vi være stille hver for oss, 
men jeg tror det får en helt ny dimensjon 
når vi er stille i lag, når vi kommer sammen 
for å styrke hverandre i å være alene med 
Gud. Det kan kanskje virke litt unaturlig, 
men jeg har tro på at dette er en vei å gå.
  
Inger-Målfrid leste fra Bibelen og et dikt 
hun hadde skrevet før hun introduserte 
Kristuskransen. Dette er en krans av ulike 
perler som kan være en god hjelp til å 
meditere over livets mange sider og det er 

knyttet bønner til de ulike perlene.
Vi fikk utdelt hver vår Kristuskrans og 
så begynte en times taushet. Vi satt/lå i 
hver vår gode stol eller benk. Det eneste 
vi hørte var veggklokka som tikket, veden 
som knitret litt i peisen og vår egen pust. 
For de som synes det kan være lenge nok 
og pinlig med ett minutts stillhet, høres 
det kanskje uutholdelig å være sammen en 
hel time i taushet – med en gjeng mer eller 
mindre kjente sambygdinger.

Etterpå serverte Inger-Måløfrid og Jan 
Asbjørn deilig kveldsmat med eget 
steinbakt brød. Også under måltidet var vi 
tause, men vi fikk servert vakker intru-
mentalmusikk. Så var det (endelig?) tid for 
prat, og vi delte litt med hverandre hvor-
dan vi hadde opplevd kvelden. Det var stor 
enighet om at det hadde vært en fin kveld. 
Stillheten og tausheten var uvant, men det 
var en god stillhet og i dagens hektiske 
samfunn er stillheten en ressurs hvor vi 
har mye å hente.

Takk til Inger-Målfrid og Jan Asbjørn som 
åpnet både  hjem og hjerte for oss! 

	 	 	 	 				
	 	 	 John	Kristian

Retreat er et ord vi stadig oftere møter i kristne 
sammenhenger. Ordet betyr ”å trekke seg tilbake”. 
Retreat er tid for stillhet, ettertanke, meditasjon og 
bønn. I vår travle tid, som er full av ytre og indre støy, 
erfarer mange at det er godt å få hjelp til å roe ned 
og finne konsentrasjon.

STILLE KVELD PÅ SÆBØ

Stilla	innanfor
Når	mine	eigne	tankar	og	ynskje

legg	seg	til	ro	-

Når	eg	kjenner	at	stilla	synk	i	meg	-

Då	legg	eg	ut	på	ei	ny	slags	reise	-	

ei	indre	ferd

mot	brønnar

av	levande	vatn.

Inger-Målfrid	Hovland

Neste stille kveld på Sæbø er 14.mars og 

det blir ca en samling  i måneden framover. 

Påmelding: Tlf: 5� 8� 97 57 

Vi anbefaler også:

FAMILIERETREAT  
Norheim kirke, 

lørdag 17. mars kl. 10.00 – 14.�0.

Vi spiser både frokost og lunsj sammen.

Felles åpning og avslutning (med nattverd 

og mye sang) i kirken.

Voksensamling om åndelig meditasjon, 

Iona-sanger m.m.

Samtidig eget program for barna, store og 

små.

Felles trosvandring – med bønn og undring 

i fokus, og alle sanser i bruk!       

            

Retreaten er for alle; barn i følge med 

foreldre, besteforeldre eller andre voksne 

og ungdom/voksne som kommer alene. 

Vi ønsker at dette skal være en opplevelse 

med rom for alle generasjoner. 

   

PÅMELDING :  Tlf: 5� 81 �0 �0

INFORMASJON:  

Eldbjørg Andreassen Tlf: 95 �4 6� �4
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Tysdag �7. mars kjem konfir-
mantar og andre frivillige frå 
kyrkjelydane til å banke på dører 
over heile landet – for å samle inn 
pengar til menneske som leve i 
vedvarande humanitære kriser og 
som treng vern. Også folk frå vår 
kyrkjelyd(ar) deltek i Kirkens 
Nødhjelp sin aksjon.  

- Vi er særs glade for støtta fasteaksjonen får gjen-
nom gåver og frivillig innsats år etter år, seier Atle 
Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp ynskjer å markere sine 60 år som 
naudhjelps- og bistandsorganisasjon i Noreg ved 
å setje fokus på menneske som lever i oversette 
kriser. I år er det også 40-års jubileum for Kirkens 
Nødhjelps aksjon i fastetida, som er ein av Noregs 
største årlege dør-til-dør-aksjonar med sine cirka 
40.000 bøssebærerar. I fjor nådde fasteaksjonen ny 
rekord på landsbasis med 29 millionar kroner.

Kirkens Nødhjelp brukar ”Forglemmegei” i årets 
aksjon som ei påminning om at menneske som le-
ver i oversette kriser har rett til å bli sett. Gjennom 
fasteaksjonen 2007 ber fattige menneske oss om å 
stå saman med dei i kampen mot strukturar som 
held menneske nede i naud og fattigdom. Nokre 
menneske lever med undertrykkjande regime, og 
andre er offer for klimaendringar som fører med 
seg øydeleggjande vêr som tørke eller flaum. 

- Vi i dei rike landa er direkte årsak til ei av dei 
oversette katastrofane som fasteaksjonen fokuserar 
på, nemleg klimaendringane. Medan vi lever godt 
på oljeinntekter og forbruk, er det menneska i dei 
fattige landa som særleg lid på grunn av det meir 
ekstreme vêret, seier Sommerfeldt.

Fastetida er tid for å lytte til medmenneske, og vise 
handlekraft mot fattigdom og naud, for verdigheit 
og nytt liv. La fastetida bli ei tid for ettertanke – og 
handling – for menneske som lever i kriser som 
verda overser!

LEGENDA OM ”FORGLEMMEGEI”:
Då Gud skapte blomane, gav han kvar av dei eit 
namn. Like etter kom ein liten blome til Gud med 
tårer i dei himmelblå augo og sa: - Herre, midt i all 
verdas bråk og mylder har eg gløymt namnet mitt. 
Kva var det du kalla meg? Herren såg med dei milde 
augo sine på den vesle blomen og sa: ”Forglem-
megei”. Anna sa han ikkje. Difor heiter blomen 
framleis ”Forglemmegei”.

KLIMAENDRINGANE RAMMAR FATTIGE LAND:
• Klimaendringar får konsekvensar for alle, men 
rammar fattige land hardast – for eksempel byggjer 
Nederland demningar når havnivået stig, det har 
ikkje Bangladesh råd til.

• I Kenya har klimaendringane ført til mindre regn, 
og tørka rammer dei som bur der hardt. Fattige 
land har ikkje same moglegheit til å verne seg mot 
konsekvensane og ikkje ressursar til å ordne opp på 
same måte når katastrofen er eit faktum.

• I Guatemala vert den fattige befolkninga, som 
er tvinga til å busette seg nær rasutsette fjellsider 
grunna sin økonomiske situasjon, stadige trua av 
naturkatastrofar. Heile landsbyar er tekne av jordras 
og tusenar har blitt huslause. 

• Noreg som oljenasjon og storforbrukarar av CO2 
gjer altfor lite for å redusere sine utslepp – dette får 
alvorlege konsekvensar for fattige land!

FASTEAKSJONEN SINE POLITISKE KRAV:
1) Noreg må redusere eigne utslepp av klimagassar 
no! 

Minst halvparten av Noregs Kyoto-pliktar må takast 
nasjonalt. 

2) Norsk bistandspolitikk må prioritere verknadar 
av klimaendringane i fattige land.

3) Noreg må arbeide aktivt for ein koalisjon av ans-
varlege land som saman forpliktar seg til utslepps-
kutt!

Forglemmegei – 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2007

Atle	Sommerfeldt,	
generalsekretær	i	Kirkens	Nødhjelp
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Martha Breistig Woll blir 
den nye formgiveren av 
menighetsbladet vårt fra 
dette nummeret. Hun er 
gift med Tore Woll, ekte 
Torvastadgutt, og er 
mor til Aniko.

Matha kommer opprinnelig fra 
Tittelsnes i Sveio kommune. Hun har 
tidligere bodd både langt sør og langt 
nord i landet, og vært innom ulike 
yrkesgrener.
Martha bodde i Finnmark i elleve 
år, og arbeidet der i mange år som 
barne- og ungdomsarbeider for 
Indremisjonen. I Finnmark gikk hun 
også på skole, og drev i noen år egen 
sybedrift sammen med ei venninne. 
Så bar det til Kristiansand. I seks år 
arbeidet hun på Gimlekollen Me-
diesenter som grafisk formgiver. På 
denne tiden laget hun også menig-
hetsblad for Oddernes menighet.
Da var Tore, mannen hennes redak-
tør. 

EGEN BEDRIFT
I disse dager starter Martha egen 
bedrift innen grafisk formgiving, og 
firmaet heter nettopp “Martha – 
enkelt og greit”. Bedriften blir drevet 
som hjemmekontor.
De siste 10 årene har Martha arbeid-
et innen ulike grafiske bedrifter 
som JA!BC, Tonjer og DHR. Hun 
vil fortsette med å selge grafiske 
tjenester. Foruten dette vil hun selge 
reklameprodukter og lage web-sider. 

KJERKEBLA` I Ny FORM
Martha har blant annet laget den nye 
logoen for bladet. Formen i logoen 
finner en igjen i kirkearkitekturen , 
særlig i spissen i dører og salmetav-
ler, men i logoen er disse snudd opp 
ned.

- Har du noen nye ideer til utformin-
gen av Kjerkebla`?
- Jeg kan for eksempel tenke meg 
andre typer spalter i bladet, kanskje 
egen ungdomsside og et klarere 
skille mellom menighetsstoff og 
bygdenytt. Dette vil i alle tilfeller bli 
endret i samarbeid med redaksjonen 
i bladet.

DELTAGELSE I MENIGHETSARBEID
Martha var i mange år med som 
leder i Søndagsskolen, og hun har 
også vært med på å arrangere guds-
tjenester på Grendahuset.
I vår menighet er det nylig kommet 
såkalt Retreat- eller Stillhetsarbeid. 
Martha er opptatt av dette, og som 
menighet tror hun det er viktigst at 
en tar seg tid til å søke Kilden. Gud 
ønsker å komme til oss, og gi oss av 
det Han har. 
Martha har også oppgave som frivil-
lig klokker i menigheten, ca en gang 
i måneden.

Redaksjonen i Kjerkebla` ønsker 
henne velkommen som samarbeids-
partner, og ønsker henne lykke til 
med bedriften.    
	 	 	 		Elise      
                                                  

NAVNET	JESUS

Navnet	Jesus	blekner	aldri,	tæres	ei	av	tidens	tann.

Navnet	Jesus	det	er	evig,	ingen	det	utslette	kan.

Det	har	bud	til	unge,	gamle,	skyter	stadig	friske	skudd.

Det	har	evnen	til	å	samle	alle	sjeler	inn	til	Gud.

Navnet	Jesus	må	jeg	elske,	det	har	satt	min	sjel	i	brann.

Ved	det	navnet	fant	jeg	frelse,	intet	annet	frelse	kan.

Jesu	navn!	Hvor	skjønt	det	klinger,	la	det	runge	over	jord!

Intet	annet	verden	bringer	håp	og	trøst	som	dette	ord.

For	det	navn	må	hatet	vike,	for	det	navn	må	ondskap	fly.

Ved	det	navn	skal	rettferds	rike	skyte	friske	skudd	på	ny.

Navnet	Jesus	må	jeg	elske,	det	har	satt	min	sjel	i	brann.

Ved	det	navnet	fant	jeg	frelse,	intet	annet	frelse	kan.

Midt	i	nattens	mørke	blinker	som	et	fyrlys	Jesu	navn

Og	hver	hjelpløs	seiler	vinker	inn	til	frelsens	trygge	havn.

Og	når	solen	mer	ei	skinner,	Jesu-navnet	lyser	enn.

Da	den	frelste	skare	synger	høyt	dets	pris	i	himmelen.

Navnet	Jesus	må	jeg	elske,	det	har	satt	min	sjel	i	brann.

Ved	det	navnet	fant	jeg	frelse,	intet	annet	frelse	kan.

Svein Olaf Ødegaard

42 år, utflyttet Haugesunder og har vært Torvastadbu 
de siste årene. Som de fleste som har vært spurt, ga 
også han et raskt svar når det gjaldt yndlingssalme. 
Det måtte bli ”Navnet Jesus blekner aldri”. Dette fordi 
denne salmen samler essensen i kristendommen mer 
enn noen annen salme han kjenner. Som kristen er 
han ikke opptatt av læresetninger, men av å ha en lev-
ende relasjon til personen og navnet Jesus. Han finner 
trøst i å vite at uansett hva vi gjør med livet, eller hva 
livet gjør med oss, står Jesusnavnet som et fyrlys og 
leder oss på rett veg!

MIN
SALME

Martha - ny formgiver 
av Kjerkebla’
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Den eldste kjente protokoll for Torvastad 
folkeboksamling daterer seg til 1860. Men 
det gamle, fillete dokumentet er dessverre 
forsvunnet. Systematisk utlån av bøker i 
Torvastad kan ha startet før den tid, for til
sammenligning la man i Avaldsnes 
herad så tidlig som i 1838 fram forslag om 
boksamling der til bygds. 1917 var likevel 
året kalenderen viste da bibliotek i vår 
nabobygd endelig var i gang. Haugesund 
Folkebibliotek startet i 1893, i Apoteker-
smuget, og førte sine første 25 år en 

omflakkende tilværelse. En verdifull del av 
byens boksamling ble i sin tid torvastad-
buen Fridtjof Øvrebøs tusener av bind.
I manns minne lånte torvastadbuen sine 
bøker på Ungdomshuset og sist på kom-
munehuset, eller Etaten, fram til de to 
gamle kommunenes boksamlinger etter 
sammenslåingen i 1965 ble til Nord-Kar-
møy filial av Karmøy folkebibliotek, nå 
avdeling Bø.
Det er ikke bare nye bøker som er til 
låns. Blant tretti tusen titler er også de 

Reidar	utfordrer	sin	gode	
nabo,	Åge	Bendiksen	på	
Litlasund	til	neste	Kjerkebla’.

En medisinstudent hadde funnet ut at han skulle spesialisere seg 
i nevrologi og bestemte seg for å foreta noen studier av froskens 
nervesystem. Han plasserte en frosk på bordet i laboratoriet og 
sa: Hopp! Frosken hoppet. Så tok studenten en skalpell og skar av 
det ene forbeinet på frosken. Hopp! ropte han. Og frosken hoppet 
igjen. Så skar studenten av det venstre bakbeinet og ropte: Hopp! 
Igjen presterte frosken et brukbart hopp. Så skar studenten av 
bein nr. 3 og gjentok kommandoen. Frosken blødde nå ganske 
sterkt, men klarte allikevel et ynkelig lite byks. Da skar student 
av det siste beinet og ropte: Hopp ! Ingen reaksjon fra frosken….   
”Jeg sa hopp !” gjentok studenten.  Frosken beveget seg fortsatt 
ikke. HOPP! brølte studenten i øret på det ubevegelige dyret. 
Fremdeles ingen reaksjon.  Da noterte studenten: Når frosken 
mister alle beina, bli den døv!        	Reidar	Stange

Det må være kjekt å være med i Kjerkebla’-redaksjonen – i alle fall er det 
ingen som ber om å få slutte! Etter en liten sjekk i gamle Kjekebla’, fant 
jeg ut at Siv Storesund er ferskingen blant oss med kun fem års 
fartstid. Geir Styve har vært med siden han kom til bygda som 
sokneprest og vi andre tre, Elise Fossum, Roald Østensjø og John 
Kristian Hausken har alle vært med i over ti år. Undertegnede har 
faktisk 10-årsjubileum som redaktør med dette nummeret.
- På tide å skifte oss ut og få inn litt yngre krefter, tenker nok noen. 
Tanken er ikke fremmed for oss heller. Vi er nokså jevngamle, så vi 
kunne godt ønske oss en eller to yngre medlemmer inn i redaksjonen. 
Ta kontakt med redaktøren viss du kan tenke deg å bli med.

FORBEDRE OG FORNyE
Vi starter det nye året med nytt navn og ny lay-out. Nå ønsker vi også at 
innholdet skal bli bedre. Vi har noen tanker og idèer, og så håper vi på 
at dere som leser Kjerkebla’ vil bidra! 

SEND OSS TIPS, RIS OG ROS, forslag til hva vi kan skrive om, nye og
gamle bilder, personer vi bør skrive om og mye mer. Deadline for neste 
nummer er 1.april – og det er ingen spøk!
    	 																	John	Kristian

På	bildet	ser	dere	oss	hjemme	hos	Siv	en	lørdagskveld	i	januar.	
På	grunn	av	travle	dager	før	jul,	ble	det	planlagte	julebordet	
med	ektefeller	utsatt.	Vi	har	gjerne	en	eller	to	slike	samlingen	i	
løpet	av	året	og	da	storkoser	vi	oss.	
	 	 	 	

Kjerkebla’-redaksjonen

gamle traverne og klassikerne. Lydbøker 
og populære tidsskrifter lånes mye. På 
biblioteket finner du mer enn du kan tenke 
deg: aviser, dikt, tegneserier, faktabøker, 
leksikon, kryssordhjelp... Og din filial er 
nært knyttet til resten av bibliotek-Norge.
På gamle Torvastads fastlandsdel er for 
øvrig Norheim bibliotek igjen oppegående, 
nå som før med lokaler i skolen med 
samme navn. Store bibliotekfilialer er en 
uvurderlig ressurs som styrker store 
Karmøy. De andre filialene på fastlands-
Karmøy forsvant med økende privat-
bilisme. Ditt nærmeste bibliotek yter 
personlig service, og har utmerkede 
parkeringsmuligheter.	 	 																

	 	 	 	 Roald

Biblioteket ditt
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Torvastad Unges Misjonsforening markerte sitt 70-årsjubileum �0.november. 
Et 70-årsjubileum er  kanskje ikke så mye å skryte av, men det spesielle i dette tilfellet er 
at 5 av damene har vært med i foreningen siden starten! Medlemmene i foreningen er 
alle oldermødre, en er til og med tippoldermor, og gjennomsnittsalderen er rundt 90 år!

Fra	venstre	ser	vi:	
Astrid	Håstø,	
Margit	Knutsen,	
Ågot	Haraldseid,	
Olava	Halleraker,	
Synnøve	Storesund,	
Anna	Storesund	og	
Gudrun	Haukås.

70-års jubileum

BIBLER TIL 5.KLASSINGENE

Det var Olga Haraldseid som startet 
foreningen som de første årene het ”Pike-
foreningen Lyngblomsten”. Da de fleste av 
medlemmene var blitt bestemødre fant de 
ut at de burde skifte navn. De første årene 
var møtene fast hjemme hos Olga, og alle 
hadde med seg matpakke. Senere gikk en 
over til å ha foreningen på omgang. Men 
programmet har ikke endret seg mye disse 
70 årene, det består av andakt, misjonsnytt, 

god mat og mye prat. I tillegg har de sam-
let  inn penger til misjonen, de siste årene 
ca 10.000 kroner i året!

Ågot Haraldseid overtok som leder for 
foreningen etter sin mor, og foruten henne 
er det Margit Knutsen, Astrid Håstø, Anna 
Storesund og Lina Hausken som har vært 
med i foreningen helt siden starten i 1936. 

Jubileet ble feiret hjemme hos Astrid Håstø 
med flotte smørbrød og marsipankake. 
Klaus Muff fra Det norske misjonsselskap 
var innom for å gratulere. Han fortalte også 
at han hadde bodd hos familien Haraldseid 
første gang han var på Torvastad som 
barne- og ungdomsarbeider.

	 	 	 John	Kristian

5.klassingene	Mathilde	Digernes	Hartvigsen	og	
Michael	Aninon	Jørgensen	fra	Hauge	i	spissen	for	
inngangsprosesjonen.		

43 5.klassinger fra Feøy, Hauge og 
Håland skoler fikk nylig Bibelen i gave 
fra Torvastad menighet.  Bibelen med 
den siste oversettelsen av Det nye Testa-
mentet ble overlevert i kirken søndag 
4.februar.  Elevene hadde ellers mange 
oppgaver i gudstjenesten.  Noen var med

i inngangsprosesjon og dekket alteret, 
andre talte de som var til stede, var 
med i forsangergruppe, spilte på ulike 
rytmeinstrumenter til sangene, samlet 
inn takkoffer, leste forbønner, ringte 
med kirkeklokken eller delte ut bladet 
”Nytt om Bibelen”.  På forhånd hadde 
sokneprest Geir Styve vært på besøk i 
klassene.  I ukene som kommer vil han 
komme tilbake til klassene for å under-
vise om noe av det spennende vi kan lese 
om i Bibelen.  	 	 	 	
	 	 	 							Geir

SMART-HAndel AS - SMART MARine AS

BØ veST 4262 AvAldSneS
Tlf. 52 81 81 61
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DØPTE:

TORVASTAD:

07.01.  Sina Linnéa Gunnarshaug Aase

�8.01. Mathea Thulin Holgersen

 Odd Torbjørn Skjelde

04.0�. Kaja Nilssen

DØDE:

TORVASTAD:

04.1�.  Willum Sigurd Mortveit f. 1919

1�.1�.  Inga Nilsen f. 19��

05.01. Torbjørn Søderlund f. 19�1

05.0�. Ragnvald Vikshåland f. 1917

GAVER:

TORVASTAD:

0�.1�. Torvastad KFUK / KFUM  

 5 081,00

10.1�. ABR-senteret   

 �.79�,50

             Julakonserten i kirken  

 1.765,00

17.1�. Menighetsarbeidet   

 �.511,50

�4.1�. Kirkens Nødhjelp   

           �0.808,00 

�5.1�. Sjømannsmisjonen    

 8.105,50

01.01. Global (Ungdomsmisjonen)  

 �.9�8,50

07.01. Menighetsarbeidet   

 �.787,00

14.01. Men.fellestj. Bispedømmerådet 

 �.�9�,00

�1.01. Menighetsarbeidet   

 �.5�5,50

�8.01. Norges KFUK / KFUM  

 �.750,00

04.0�. Bibelselskapet   

 5.565,00

FEØY BEDEHUS

�6.1�. Sjømannsmisjonen   

 1.959,00

n FORNyELSE AV GUDSTJENESTEN 
Den norske kirke er i en spennende prosess for å fornye gudstjenesten.  Kirkens unge 
har etterlyst mer fleksibilitet, involvering og stedegengjøring, og dette har blitt tre 
hovedverdier i reformarbeidet.  Tore Woll fra gudstjenesteutvalget, Knut Christiansen fra 
grendahusgudstjenesteutvalget og sokneprest Geir Styve var nylig utsendt av menighet-
en til konferansen Gudstjenestefornyelse og menighetsutvikling i Stavanger for å høre 
nærmere om denne prosessen.  Ove Conrad Hanssen, Tone Stangeland Kaufman, Sindre 
Eide, Kristin Solli Schøyen og Ole Chr. Kvarme var blant foredragsholderne.  Hovedtaler 
var Chris Cocksworth som er rektor i Cambridge.  

n STRATEGIPLAN
Lørdag 13.januar var hadde menighetsrådet samlet komitéer og utvalg for å arbeide 
med en strategi for menigheten.  I tråd med bispedømmets strategi vil menighetsrådet 
fokusere på diakoni, gudstjenesteliv og trosopplæring.  Arbeidet er en del av en pågående 
prosess, og Kjerkebla´ vil skrive mer om dette arbeidet i et kommende nummer.  

n MENIGHETENS ÅRSMØTE
Torvastad menighet vil ha sitt årsmøte etter gudstjenesten søndag 25.mars.  Det blir en 
kort gjennomgang av årsmelding og regnskap med anledning til å stille spørsmål.  Som 
vanlig blir det kirkemiddag.  

n Ny MISJONSAVTALE
Torvastad menighet har i mange år hatt en misjonsavtale i Brasil.  Nylig er det inngått en 
ny treårig misjonsavtale med KFUK-KFUM Global og NMS.  Vårt nye misjonsprosjekt er 
knyttet til misjonsprest Odd Bjarne Ellefsen i Japan, og vil bli markert på gudstjenesten 
4.mars.  

n PÅSKESAMLING FOR DAMER
Onsdag 28.mars kl. 19.30 samles vi på Torvastad Ungdomshus til KFUK-kveld. 
Margrethe Stensland vil snakke om “Et møte med KFUK/M på Madagaskar og Kenya” 
etter en reise for Global (tidl. bl.a. Ungdomsmisjonen). God mat, utlodning og litt mer.
Alle damer er velkomne - forbundsringer, bibelgrupper, misjonsforeninger eller naboen.

n UNGDOMS-ALPHA I GANG                                                                                             
Den 11. februar starta ungdoms-alpha på loftet på Ungdomshuset  med 14 påmeldte. 
Kurset har ni undervisningsøkter hvor to av dem er planlagt på avslutningsturen til 
London. Der skal de blant annet besøke menigheten der presten Nicky Gumbel, Alpha-
kurs- gründeren, har sin tjeneste. Turen til London er i slutten av mars (29.03-01.04) med 
overnatting på KFUK-hjemmet. 

n UNGDOMSMØTE PÅ LOFTET                                                                          
Søndagskveld den 4. februar var mange av årets konfirmanter med å arrangere ung-
domsmøte på Ungdomshuset. Konfirmantbandet har hatt øvelser på Rockerommet på 
Kulturhuset og spilte ikke så aller verst. Noen konfirmanter stekte vafler som alle fikk 
gratis mens andre stod i kiosken og solgte smågodt, pizzahorn og brus. Øystein Stange 
fikk hjelp fra noen gutter med rigging av lyd og scene. Det var også mulighet for å 
”nerde” seg litt på datarommet med diverse spill i nettverk eller å prøve skuddøye med 
luftgevær. Selve møtet bestod i en solo frå Andreas Gaard på Saksofon, fire lovsanger og 
en Jonny Cash låt. Ungdomsarbeideren holdt andakt.  Neste gang blir det ungdomsguds-
tjeneste i Kirken 18. mars kl.18.30.

n DIAKONISTIFTELSEN ROGALAND 
Ingmar Areklett fra Torvastad er sammen med fire andre oppnevnt av Stavanger 
Bispedømmeråd som styremedlem av Diakonistiftelsen Rogaland for perioden 2007-2010.  

n KIRKEKLOKKENE
Menigheten har helt siden kirkeorgelet var på plass samlet inn penger til nye kirkeklok-
ker.  Nå er omsider en lang prosess ført til ende, og kirkeklokkene skal de være ferdige 
til levering 12.mars.  Vi vil markere denne begivenheten på den første gudstjenesten etter 
at de er montert.  

 

I GLEDE OG SORG

...notert...
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04.03. - 2. søndag i faste Torvastad kirke Kl 11.00 Geir Styve. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. – Kirkeskyss
                                                                                   1.	Mos	32,	24-30

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

Hauge bedehus Kl. 19.00 Misjonssambandet. Fellesmøte

11.03. - 3. søndag i faste Torvastad kirke Kl. 11.00 Geir Styve. Dåp. Offer til Misjonsselskapet. – Kirkeskyss
                                                                              Luk	11,	14-23	(-28)

Håland bedehus Kl. 19.00 Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte

18.03.-  4.søndag i faste Grendahuset Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Geir Styve. Offer til Søndagsskolene i 
Torvastad.                                                                            Joh	6,1-15	

Torvastad kirke Kl. 18.30 Ungdomsgudstjeneste. Geir Styve og Knut Arve Nordfonn

Hauge bedehus Kl. 11.00 Normisjon. Fellesmøte

20.03. tirsdag Nordbø bedehus Kl. 19.30 Misjonsselskapet. Fellesmøte

21.03. onsdag Torvastad kirke Kl. 19.30 Fastegudstjeneste. Geir Styve og rep. fra NMS. Sang av Manns-
koret. Offer til NMS. – Kirkeskyss

22.03. torsdag Hauge bedehus Kl. 19.30 Misjonsselskapet. Fellesmøte

25.03 Maria Budsk.dag Torvastad kirke Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Arnfred Lunde. 1.klassingene deltar. Offer 
til menighetsarbeidet. – Kirkeskyss
Etter gudstjenesten: Årsmøte / kirkemiddag              Luk	1,	39-45

Håland bedehus Kl. 19.00 Misjonsselskapet. Fellesmøte

31.03. lørdag Torvastad kirke Kl. 16.00 – 18.00 Åpen kirke

01.04. Palmesøndag Torvastad kirke Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Geir Styve. Dåp. Offer til Kirkens Nødhjelp 
– Kirkeskyss                                                                    Joh	12,	1-13

Håland bedehus Kl. 19.00 Misjonssambandet. Fellesmøte

05.04 Skjærtorsdag Torvastad kirke Kl. 11.00 Gudstjeneste. Geir Styve. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet 
– Kirkeskyss                                                                Matt	26.	17-29

06.04. Langfredag Torvastad kirke Kl. 19.30 Anne Netland                                                 Matt	27,57-61	(62-66)

08.04. 1. Påskedag Torvastad kirke Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Arnfred Lunde. Dåp. Offer til Global. 
– Kirkeskyss                                                                   Matt	28,	1-8

Feøy bedehus Kl. 16.00 Høytidsgudstjeneste. Arnfred Lunde. Offer til Global. Kirkebåt

13. 04. fredag Håland bedehus Kl. 18.00 NMS basar

15.04. - 1. s.e. påske Grendahuset Kl. 11.00 Høymesse. Geir Styve. Offer til menighetsarbeidet  Joh	20,	19-31

Håland bedehus Kl. 11.00 Misjonssambandet. Felles

22.04.-  2. s.e. påske Torvastad kirke Kl. 11.00 Høymesse. Arnfred Lunde. Nattverd. Offer til Israelsmisjonen. 
– Kirkeskyss                                                                  Joh	10,	11-16

Grendahuset Kl. 16.00 Familiegudstjeneste. Geir Styve. Offer til Norges KFUK / M

Nordbø bedehus: Kl. 18.00 Normisjon. Fellesmøte

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

Samlinger              om Guds ord



Torvastad KFUK-KFUM har for lengst startet opp arbeidet for �007. 
Det er mange tilbud for mange aldre. Noen nye tilbud og mange nye 
medlemmer. Kjernen i arbeidet på Ungdomshuset har alltid vært 
ungdomsarbeidet. Det er det fremdeles. Men du vil også finne tilbud til 
både barn og voksne. 

     

Tekst: Simon Næsse  Foto: Karen Vikingstad

  Ny vår på 
Ungdomshuset

n Good News tensing har startet opp våren med nye medlem-

mer. De har fått et friskt tilskudd av nye og svært motiverte 

ungdommer. Arbeidet mot årets revy er for lengst startet. 

Det hele ender i to store forestillinger 28. april i Festiviteten 

i Haugesund. Sett av datoen allerede nå. Uten å røpe for mye 

kan de fortelle at årets historie vil finne sted ute på havet. 

n Klubben har også god aktivitet. I skrivende stund har det 

vært både idrettskveld i Karmøyhallen, ekstremkveld og 90-

talls fest. Ja, du leste riktig. Nå er 90-tallet så langt unna at 

mimringen er begynt. 

n 9-11 februar dro 20 av ungdommene avgårde til Voss for 

å være på festival med ungdommene fra Bjørgvin. (Bergen og 

omegn). Dette er en vinterfestival som vi ikke har i vår krets. 

Det er en omstendelig reise for en helgetur. Men turen i fjor 

hadde gitt mersmak. Jennifer Blatt tok jobben som leder og 

gjorde det mulig for de som ønsket å dra. De fikk med seg noen 

svært hyggelige jenter fra Kopervik denne gangen også.  

Vinterfestivalen inneholder mange ulike elementer. De ulike 

showene ble profesjonelt gjennomført takket være konfransier-

er, forsangere, band, og ikke minst glitrende lyd og lys. Øyvind 

Rise var festivalprest og ledet dem gjennom temaet “Tro at du 

er no’”, og fikk blant annet hjelp av biskop Ole D. Hagesæther 

under gudstjenesten. Voss KFUK-KFUM smurte maskineriet 

logistisk og praktisk rundt festivalen. Voss kan festival! Ulike 

ledere og medarbeidere bidro ellers med sine gode evner i ulike 

fora, enten det var på scenen, under gruppeaktiviteter eller 

andre steder. 

n Vinterfestival betyr ikke bare kos, men også engasjement 

for kirken og KM ute i verden. I år var det Bergen ICY, samt 

res.kap Eirik Mills og kateket Hans Petter Dahl fra Fana som 

tente deltakernes engasjement for palestinerne. Under festi-

valen ble det dermed samlet inn hele kr. 25. 000,- som vil bety 

planting av hele 192 oliventrær i Palestina.

n Det blir flere turer for ungdommene dette året. Blant annet 

skal de på tur til Gjøvik på TT og til Tyskland for å møte andre 

ungdommer. Lurer du på noe? 

n n n Sjekk www.ungdomshuset.org for mer informasjon. 


