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KirKevalget 2009: Mye av denne ut-
gaven av Kjerkebla er viet valget. 
Her kan du bli litt nærmere kjent 
med kandidatene. Bruk stemmeret-
ten din og finn veien til valgurnene!

For TorvasTad menigheT
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rutebåten: Båten går trofast til 
øyværingene og sommerfol-
ket på Feøy.
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Jørgen Østensjø 
er legestudent i 
Bergen. han har 
tidligere vært aktiv i 
Torvastad menighet 
og har vært dirigent 
for både good news 
og  Bergen Ten sing. 
nå er han dirigent 
i mannakoret på Tor-
vastad. i Bergen er 
han aktiv i norkirken 
og er engasjert i 
normisjons arbeid i 
nepal.

Jeg er da ikke så verst? ikke verre enn andre. Jeg prøver iallfall så godt jeg kan å oppføre meg 
og gjøre godt. må de virkelig snakke om synden hele tiden? dette kristne maktspråket er 
godt egnet til å gi meg dårlig samvittighet og selvfølelse. 

det får meg til å gjemme unna mine dårlige sider 
og holde en velpolert fasade utad. Streng tale og ad-
varende pekefingre trykker meg ned. Er det en sånn 
Gud jeg vil ha? Nei, jeg vil ha en snill og god Gud, en 
koselig gammel bestefar jeg kan krype opp på fanget 
til. Eller kanskje en kompis-Gud som bare er kul og 
som jeg kan ha gode opplevelser sammen med. ja, en 
sånn Gud vil jeg ha.

Stopp en halv! Hva er det jeg driver med? Skaper 
jeg Gud i mitt bilde nå? det blir helt galt. La meg ta 
to steg tilbake. Er det noe jeg har misforstått? Hva er 
egentlig synd for noe?

Synd betyr å bomme på målet, og målet er Guds 
vilje med verden og med våre liv. vi er skapt til sam-
funn med Gud, samtidig som vi er skapt med fri vil-
je. Menneskene har snudd seg bort fra Gud og derfor 
fødes vi inn i en verden som ikke er i takt med Guds 
vilje, som bommer på målet og derfor nødvendig-
vis blir en syndig verden. vi er selv en del av denne, 
bommer derfor på Guds mål og er da syndere. vi er 
kanskje ikke så ille og onde i menneskelig forstand, 
men likevel bommer vi fullstendig på Guds gode 
vilje med våre liv. det er synden i et nøtteskall.

Å innse at jeg er en synder blir ikke, i lys av dette, 
noe som trykker meg ned, men noe som kan sette 
meg fri. det er en befrielse å kunne innrømme at jeg 
ikke er perfekt, at jeg ikke får alt til, at jeg ikke strek-
ker til i alt og at jeg ikke fikser livet mitt alene. Min 

velpolerte fasade brister, men jeg blir satt fri fra syn-
dens slaveri. På grunn av Guds nåde blir jeg satt fri. 
’Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la 
dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen’ (Gal 5,1).

Gud ønsker ikke å trykke oss ned, men ved sin 
nåde å sette oss fri. Han har gitt oss valget å si ja takk 
eller nei takk. jeg vil virkelig anbefale å si ja takk. du 
kan risikere at den trygge fasaden din brister, men 
friheten i Kristus er verdt det. Guds nåde er ikke for 
de perfekte. den er for oss alminnelige mennesker, 
vi som ikke får alt til og som bommer på målet. der-
for sier jesus: ’Det er ikke de friske som trenger lege, 
men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, 
men syndere’ (Mark 2,17)

Gud har ikke glemt deg, han leter etter deg: ’Der-
som en mann har hundre sauer og én av dem går seg 
vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går 
og leter etter den som er kommet på villstrå? Og skulle 
han finne den – sannelig, jeg sier dere: Da gleder han 
seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke 
har gått seg vill.  Slik vil heller ikke deres Far i him-
melen at en eneste av disse små skal gå tapt.’ (Matt 
18, 12ff)

Uten synden reduseres nåden, men ved Guds 
nåde blir synden betalt. derfor kan jeg med frimo-
dighet si: ’ja, jeg er en synder, men Kristus har satt 
meg fri!’

Jeg – en synder?
Andakt

Sokneprest: Geir Styve
Tlf. privat: 52 83 80 33
Mobil: 91 84 19 49
E-post: geir.styve@karmoykirken.no   

Menighetsprest/adm.leder: Arnfred Lunde
Tlf. privat: 52 83 11 40
Mobil: 92 82 68 80
E-post: arnfred.lunde@karmoykirken.no

organist: Nils Einar Helland
Tlf. privat: 52 83 10 43 Mobil: 97 51 50 01 

Sekretær: bjørg Areklett
Tlf. privat: 52 83 94 11

Menighetspedagog: Eva Irene vea
Kontortlf: 52812027  
Mobil: 92 03 77 39  
E-post: eva.irene.vea@karmoykirken.no

Kirketjener: Sonny Torvestad, tlf. 52 83 95 69
Mobil: 456 08 484

Kirkegårdsarbeider: john Terje Hagland
Mobil: 911 49 538

Formann i menighetsrådet: Kjellaug Areklett 
Tlf. privat: 52 83 94 13

www.torvastadkirke.no
torvastad@karmoykirken.no

Kontortid: Tirsdag - fredag kl. 08.30 - 11.30

menighetsrådsvalg på 
Torvastad
13-14.september er det valg på nytt menig-
hetsråd.  Rådet velges denne gang for 2 år, 
og det er åtte som skal velges.  I tillegg kom-
mer varamenn. 

1. svein erik haugen (56)
– er avdelingsleder på haugaland vgs. 
har sittet i landsstyret til søndagsskole-
forbundet og vært aktiv i lokalt barne- og 
ungdomsarbeid. har hatt en periode i 
menighetsrådet tidligere.

– brenner for trosopplæring.

2. anita grønningen (40)
– er lærer på hauge og har erfaring fra 
Korus, gudstjenesteutvalg, ungdomshu-
set og som sanger.

– ønsker å arbeide for søndagsskole i 
tilknytning til gudstjenesten og arbeid 
blant barn og unge.

3. Thorleif Johnstad (55)
– er frisør og har vært medlem av kirke-
stueutvalget og sittet i menighetsrådet 
de siste fire årene.

– ønsker å skape fellesskap for flere, med 
bredere mulighet for å møte folk.

4. gunn Lillian Utvik (39)
– er førskolelærer i barnehagen på Lit-
lasund og har vært med i søndagsskole, 
shalom og som sanger.

– ønsker å skape tilhørighet for ungdom 
med gudstjenester og undervisning.

5. erling stange (68)
– er pensjonist og har vært med på 
ungdomshuset og i idrettslaget.

– synes det er viktig med godt samar-
beid  mellom ungdomshuset og kirka.

7. Peder Christiansen (31)
– er naturforvalter i Karmøy og har vært  
med på ungdomshuset.

– synes det er viktig med miljøprofil og 
ansvar for skaperverket og vil også prio-
ritere ungdomsarbeid.

6. Bjørg B. aase (63)
– er lærer på eide og har vært med 
i undervisningsutvalget.

– synes menighetsarbeidet på Tor-
vastad går i riktig retning.

8. inger Ferkingstad hausken (51)
– jobber som aktivitør på avaldsnes og 
er speiderleder.

– ønsker en hardbrukskirke som blir 
brukt mye av mange, og at mange kan 
føle tilhørighet til kirken.

9. arne grønås (53)
– jobber på Kårstø, har vært leder i 
Bygdautvalget, skolekorps og vara i 
menighetsrådet hvor han var med i un-
dervisningsutvalget.

– ønsker en inkluderende menighet til 
beste for bygda.

10. randi Bø Furlund (55)
– jobber som lærer på Bø og har sittet 
i menighetsrådet tidligere. har vært 
voksenleder i good news.

– ønsker gode møteplasser for folk i 
alle aldre.

11. Øystein stange (20)
– er snart ferdig lærling i nordsjøen 
(BP), og har vært svært aktiv i ung-
domsarbeidet på ungdomshuset..

– ønsker at kirka og ungdomshuset 
skal arbeide tettere sammen, og vil 
være ungdommens stemme.

12. anne Berit Thorsen (50)
– er lærer på håland og har vært med i 
undervisningsutvalget samt mye arbeid 
på ungdomshuset.

– synes det er viktig med konfirmantar-
beid og dåpsskole for 6-åringer.

13. Judith visnes Taraldsvik (65)
– er pensjonist og aktiv i foreningsliv i 
både Km, nms og på bedehuset. har 
vært med i menighetsrådet tidligere.

– synes barne- og ungdomsarbeid er 
viktig, og vil gjerne ha søndagsskole i 
tilknytning til gudstjenesten.
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vi fikk følge prosessen fram mot gjenforening. de store forskjel-
lene i øst og vest skapte stor spenning. Selv om muren i berlin 
forsvant, var det fortsatt en mur i hodet på folk. de har ennå et 
stykke å gå.

Latvia har en lang og broket historie. I 1991 fikk de sin frihet 
etter å ha vært en del av Sovjetunionen siden 1940. Økonomisk 
sto staten da nærmest på bar bakke. I tiden etter lånte man opti-
mistisk i utlandet, la ingenting til side i gode tider og etter år med 
uansvarlig økonomisk statsdrift rammer nå finanskrisa Latvia 
hardt. Situasjonen i Latvia er rett og slett trist.
- Hvilken betydning har religion og religiøsitet i Latvia i dag?

- I Sovjettiden var ateismen ”statsreligion”. I denne tiden ble 
kirkebygninger brukt til bl.a. kornlagre. I dag har de fleste fått sine 
gudshus tilbake og ambassadøren mener folks forhold til religion 
i Latvia kan sammenlignes med i Norge. Folk er tradisjonelt pro-
testantiske. jøder, katolikker og ortodokse er også en del av bildet. 
Mormonerne er forresten også veldig aktive i misjonsarbeid.

- I Norge går vi nå mot valg. Hva vil du trekke frem som posi-
tive sider ved vårt samfunn sammenlignet med andre?

 - Uansett valgutfall: I Norge får vi en likhetspolitikk. Forskjel-
lene er der naturligvis, men man ”passer måten”. og selvfølgelig: 
Ingen tviler på at valgresultatet blir respektert! I Norge har vi ster-
ke, frivillige organisasjoner. Media er sterkt og uavhengig. Retts-
vesenet er ikke korrupt. det er bevissthet om å forhin-
dre og begrense korrupsjon. Eva joly er et fyrtårn 
her. det minst positive hos oss er at det kanskje 
går oss for godt?  ”det skal en sterk rygg til å 
bære gode dager”.
- Når ambassadøren nå lukker døra for et 
yrkesliv i samfunnets tjeneste har han muli-
gens planer for pensjonisttilværelsen?

- Helsa har heldigvis vært bra til nå. Liv og jeg 
vil nok prioritere å være til hjelp og støtte for fami-
lien først og fremst. det er mye praktisk arbeid som venter hjem-
me, og selvfølgelig vil vi reise både i inn- og utland. den norske 

Turistforeningens program har vi tenkt å benytte oss av, og vi ser 
frem til å besøke gamle tomter og folk vi har vært i kontakt med 

i alle disse årene i utenrikstjenesten; rett og slett ”gå opp løypa” 
igjen. jeg skal friske opp fransken min, og selvfølgelig vil vi 

tilbake til Riga!  

Som de engasjerte mennesker de er, ser vi ikke bort fra 
at Liv og Nils olav Stava fortsatt vil delta i samfunnsliv og 

-debatt her hjemme, selv om Nils olav understreker at han 
ikke har noen politikerambisjoner. vi ønsker ambassadør-

paret velkommen hjem til Torvastad!

Tekst og bilder AMØ og RØ

Nils olav Stava forteller at han er utdannet innen øko-
nomi. Med utenrikstjenestens aspirantkurs og påføl-
gende prøvetid i utlandet, var han klar til å ta fatt på 
tjenesten. Kjennskap til ”protokoll”, trafikkreglene i 
sosialt samkvem, har vært den viktigste opplærin-
gen forteller han. Svært viktig for en ambassadør 
som skal omgås folk med ulik rang og kulturbak-
grunn.

- Hvordan har så dette omflakkende livet påvirket 
familien Stava? 

- vi har blitt en familie med tette bånd, sier am-
bassadøren. Samholdet er godt og vi prioriterer famili-
baserte aktiviteter. det har vært positivt å få oppleve andre 

kulturer og væremåter i praksis over tid. Man får se at 
det er ulike måter å gjøre ting på, men som kan være 
like gode som våre egne! Ungene våre har mistet 
en del norsk skole og norsk nasjonal kulturarv. 
Men ingen av dem har anklaget oss for det, og nå 
bor alle våre barn i Norge. For barna var det ofte 
vanskeligere å hoppe inn i norsk skole etter år i 
utlandet enn å komme fra Norge og tilpasse seg 
de utenlandske. det var med andre ord lettere å 
reise ut enn å komme hjem.

- Er det noen spesiell begivenhet som peker seg ut 
som et høydepunkt i din tid i uterikstjenesten? 

- det må være murens fall som vi opplevde i Tyskland. 

amBassadØren LUKKer dØra
når nils olav og Liv stava vender nesa hjemover til Torvastad i september, er det for å bli 
hjemme. norges ambassødør til Latvia blir pensjonist og kan se tilbake på 40 år i den norske 
utenrikstjenesten. sammen har nils olav og Liv, og etter hvert en stor barneflokk, hatt et litt 
annerledes liv enn mange andre karmøybuer. 25 år har de tilbrakt på forskjellige utenriks-
stasjoner: montreal i Canada, rabat i marokko, geneve i sveits, Bonn i vest-Tyskland, ham-
burg i et samlet Tyskland og nå i Latvias gamle by riga. innimellom har nils olav arbeidet i 
oslo. Kjerkebla treffer ambassadøren på sommerferie hjemme på sæbø og får en liten prat.

mang en karmøybu er blitt tatt i 
mot i ambassadørboligen.

Ambassadøren forlater Latvia

hjem fra rigabukten til sæbøsjøen
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Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

A n l e g g s g a rt n e r  o g  e n t r e p r e n ø r

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - 

SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52
Telefaks 52 71 58 95

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

Norheim
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

 

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

52 84 67 84 – 913 74 744
Graving – Betongarbeid – Naturstein

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund 

Eriksen & Holstad DA
E I
N
EK

TA
LOKALBAN

K
Normisjon

TIL TJENESTE I  MER ENN 30 ÅR I  K ARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22

Karmøy
BEGRAVELSESBYRÅ

Tannlege 

Siv Storesund
Tlf.: 52 86 48 20

M A S K I N  &  T R A N S P O R T
Storasundsv. 119 - 4260 Torvastad
Tel.: 52 83 24 92 - Fax: 52 85 01 65

Mobil: 959 33 110

Anlegg - stykkgods - semitransport
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FR
IESTAD FRIESTAD KJØKKEN 

& INTERIØR AS
Postboks 123
4296 Åkrehamn
Tlf. 52 84 50 90

Fax 52 84 50 95
www.friestad.as

Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad
Tlf. 95 99 69 09/ 95 74 74 74

Bytunet Bakeri & Café 

v/Margrete Munthe 
Tlf. 52727088 / 52830823

52 70 19 70

smarT-handeL as  smarT 
marine as

BØ vesT 
4262 avaLdsnes
TLF. 52 81 81 61
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www.geminor.no

Trygve & Rune Strand
Malermesterfirma

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

MEDIAMANNEN
// Johannes Leiknes nag //

www.mediamannen.no

Tannlege

anna Benedicte Pugerud

Tlf.: 52 01 08 65

Tannlege

siv storesund

Tlf.: 52 01 08 61

• Mange slektninger fra USA kom til 
Torvastad sommeren 1959. besøkende med 
etternavnene osnes, vikingstad, johnsen og 
Hauske ble omtalt i første nummer av Kyr-
kjebladet etter sommerferien. 

• Skolene startet opp 18.august med 63 
nye elever. 16 av disse begynte på Hauge, 22 
på Håland, 4 på Feøy og 21 på Norheim.  

• ”Vi som arbeider i skulen kan konsta-
tera at opptil 100 % av elevflokken i klassen 
kan symja no etter denne herlege ferien. 
brune og friske sit dei der på pultane sine, 
med sunne, friske og smilande anlet,” skrev 
birger Kjetland i bladets august-nummer.

• To prester som hadde vokst opp i Tor-
vastad, ble utnevnt i nye stillinger: Harald 
Hauge til drangedal og Torleiv Hausken til 
Tromsø. 

• Den årlige basaren til inntekt for Ung-
domshuset var onsdag 30.september. ”My-
kje og godt program. Torvastad mannskor 
og blandakor. Gjentekoret. Andakt og film.” 

• 4.oktober var det konfirmasjon med 
33 unge fra øysida, 2 fra Feøy og 2 fra Nor-
heim. de fleste unge på Norheim valgte å bli 
konfirmert i Haugesund. veien til Torvastad 
kirke ble opplevd lang av mange på fastlan-
det. 

Fest på gamleheimen
Torvastad gamleheim hadde fest med spesielle gjester 22.oktober. Styret for 

heimen med formannen Peder o. Hauge samlet formannskapet og beboerne for å 
markere at Gamleheimen hadde fått orgel. I en tale uttrykte ordfører Hans Midtun 
glede over at de gamle hadde det godt. 

organist Thomas Stange spilte naturligvis mye på det nye instrumentet og Arne 
Christiansen gledet 
alle med sang. Sok-
neprest Areklett 
talte. Senior på hei-
men, 89 år gamle 
johannes Grønnin-
gen, imponerte alle 
med en hilsen. 

Torvastad gam-
leheim sto ferdig i 
1921. våren 1959 
var Kari Grov an-
satt som ny sty-
rer, den niende. 
Personalet ellers 
besto denne høs-
ten av Anne Marie 
johnsen og victo-
ria Stange.  ”Sofie 
Haaland er og ofte 
til god hjelp”, skrev 
Kyrkjebladet. 

Torvastad gamleheim slik den ser ut i dag. Torvastadhei-
men, som den også ble kalt, tok mot de første pensjo-
nærer i 1921. etter at storesund Bu- og behandlingsheim 
ble bygd, sto huset tomt noen år før Torvastad helselag, 
nå Torvastad kvinne- og familieforbund, startet opp 
barnehage i bygningen i 1992. Karmøy kommune hadde 
arbeidsgiveransvaret de siste årene og la ned driften 
14.august 2009.
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Torvastad idrettslag
Telefon 52839516
hålandsveien 170
4260 TorvasTad
epost: til@torvastad.no
www.torvastad.no

BYGDAUTVALGET
Kontaktpersoner i Torvastad Bygdautvalg:

Frode olsen, Leder telefon 90118377 eller mail frolse@online.no
ole Førland, sekretær telefon 90868900 eller mail ole@torvastad.no

realskole på hauge i Torvastad

Fred være med dere
Fred

være med 

dere

sa den 

oppstandne

fylte rommet 

med sitt 

nærvær

roet angsten

stilnet tvilen

ga kraft til 

tjeneste

Fred

være med 

dere

sier Han

kommer

inn i

våre rom

merker

du

at Han

har gjestet 

oss?

Dikt Tove Houck – Foto Roald Østensjø

BJØrgene-dagen 6.sePT

Søndag 6.september avvikler Torva-
stad Idrettslag og Torvastad Menighet 
Bjørgene-dagen.

denne frilufts-og bygdadagen starter 
opp på Torvastad Idrettssenter klokka 
12.00 med  friluftsgudstjeneste  ved sog-
neprest  Geir Styve. Hvis det mot for-
modning skulle bli regn, vil gymsalen på 
Håland skole være reservearena.

Noe værforbehold tas det imidlertid 
ikke når det gjelder trimturen i det  lune 
og skogbevokste naturområdet bjørgene. 
Med utgangspunkt i Idrettssenteret blir 
det en trimtur rundt på de nye turstiene, 
og underveis vil det både bli uhøytidlige 
konkurranser og aktiviteter.

Etter målgang er det kafe på idrettshu-
set - forhåpentligvis utendørs – og både 
varmrett, kaffe, kaker og vafler står på me-
nyen. det hele avsluttes med premieutde-
ling for trimturen

norway CUP 2009 

Lørdag morgen klokken 8, er bussen 
fra Geir Larsen fylt opp med forventnings-
fulle ungdommer. Gjengen skal over fjellet 
mot hovedstaden, for å oppleve verdens 
største fotballturnering.

Noen har vært med på dette før, mens 
de yngste på bussen er litt mer spente.

bussturen går problemfritt og gut-
tene og jentene lader opp stemningen med 
godt humør.

vi innkvarterer på Toppåsen skole, 
som ligger på Holmlia. Her blir vi godt 
mottatt og innkvarteringen går greit.

de innledende kampene starter søndag 
morgen og fortsetter til tirsdag. jenter 16, 
gutter 14 og gutter 16 spiller sluttspillkam-
per på onsdagen. Gutter 14 gikk videre til 
8.dels finale i b-sluttspillet.

Gutter 16 spilte seg helt til semifinale 
og kom dermed på 3.plass. de kom hjem 
med en flott pokal. Kun en gang tidligere 
har vi klart å få med oss en 3.plass i Nor-
way cup, så dette er fantastisk.   GRATU-
LERER!!!!!

dette medførte att det ble mange fot-
ballkamper, noe alle satte pris på.. 

Semifinalen ble en flott avslutning på 
oppholdet i tigerstaden, med masse publi-
kum og stemning. En stor takk til jenter 

14, som var duskedamer med flotte kamp-
rop.

Så gikk bussturen hjem, med en gjeng 
slitne men blide ungdommer. Klokken 
kvart på elleve fredagskvelden, stopper 
bussen ved idrettshuset. Utenfor står en 
velkomstkomité av foreldre og tar i mot en 
trøttere utgave av de håpefulle enn for seks 
dager siden.

Nok en vellykket reise til dette fantas-
tiske eventyret er over. verken regn el-
ler svineinfluensa 
klarte å ta knekken 
på denne gjengen. 
Torvastad frem-
sto som et godt 
eksempel på flott 
oppførsel og inn-
stilling. bygda vår 
kan være stolte av 
disse flotte ung-
dommene våre.

På vegne av 
alle oss tillitsvalg-
te som fikk være 
med dere unge på 
denne turen:
TUSEN TAKK!

Roar Tindeland
Hovedleder NC09

inneBandyTrening
Fredag 28/8-09 begynner 
uketreningene i norheims-
hallen 

GUTTELAG (født -97 og -98) 
 trening kl 18:00 –  19:00
voKSENLAG    
               trening kl 19:00 –  20:00

– Fortsetter spalten sin i neste utgave.

Fra 1945 til 1948 var det privat real-
skole på Hauge skole kan Åge Utvik og 
Gudrun osnes fortelle i en samtale med 
Kjerkebla’. begge var elever sammen med 
ca. 30 andre, de fleste fra Torvastadbygda, 
men også noen fra Avaldsnes, Norheim, ja 
en elev kom helt fra Haugesund! Han kom 
til skolen på motorsykkel, og det var ikke 
hverdagskost! de fleste elevene gikk eller 
syklet.

Hvorfor realskole på Torvastad når det 
fantes en i Haugesund? Krigen var nettopp 
slutt, behovet for utdannelse var stor, og 
Hauge skole lå sentralt til for elevene fra 
bygdene her nord.

det var Tor Henry Skogland fra Hau-
gesund som var styrer for realskolen. Han 
underviste i norsk, engelsk og tysk. os-
mund Strand, Henrik Kolstø og Gunnar 
Reksten delte på ansvaret for realfagene. 
bjarne Espeset som nettopp var flyttet fra 
Utsira til Torvastad, underviste i religion. 
Kroppsøving hadde me ikkje, kan Åge for-
telle. det var det ikke lokaler til.

Første året var under-
visningen på ettermiddags-
tid fra klokka 14. da holdt 
klassen til i ”midtstova” i 
første etasje. Året etter fikk 
klassen rom i kjelleren, og 
da ble det undervisning på 
formiddagstid. 

omtrent 30 elever be-
gynte i 1945. I underkant av 
20 fullførte realskolen tre år 
etter, men noen av de eldste 
elevene gjorde det på to år. 
En av disse var Per Salhus 
fra Spanne. Tredje året fikk han være en 
slags assistentlærer i realfag. Han tok sei-
nere lærerskolen.

Alle elevene måtte avlegge eksamen 
som privatister i Haugesund, ja, til og med 
i kroppsøving som de ikke hadde hatt un-
dervisning i, minnes Gudrun og Åge. Eg 
trur me måtte hoppa bukk, sier Åge!

Noen spesielle minner? Eg blei kalt for 
”9-bussen”, svarer Åge som var nabo til 

skolen og bare hadde noen hundre meter 
å gå. Eg kom vel inn skuleporten kvar dag 
klokka ni då skulen begynte, smiler Åge!

det ble med dette ene kullet i realsko-
len på Hauge. I 1948 var det slutt. Kom-
munikasjonene var blitt bedre, og ikke 
minst kravene til skolelokaler og stabile 
lærerkrefter var blitt større. de som da 
ville gå på realskole, reiste til byen. 

  GMA
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i GLEDE oG sorG

samlinger               om Guds ord

DØPTE:

31.05. andreas hansen

 Philip Johannesen

 adrian salbu schantz-simonsen  

   (avaldsnes)

02.08. sofia meland

23.08. oliver dragøy

 henrik Lillesund Jacobsen

 Lilja Bjordal Karoliussen

DØDE:

31.01. margit olivia medhaug f. 1917

12.06. håkon helgesen f. 1971

25.06. magne hausken f. 1913

01.07. svein stange f. 1937

07.07. sigmund Larsen f. 1947

28..07. olav magne Bø f. 1926

05.08. sigurd edvin skjølingstad f. 1951

16.08. Jan henry Thorvaldsen f. 1936

vigde:

18.04. Kristina eriksen og

 Kai henrik Thorbjørnsen

09.05. anne margrethe Kaalaas 

 og Trond størdal

23.05. Jorunn Jette haugland

 og Kjell magne storesund

06.06. elisabeth silva almeida

 og Bjørn Tore hausken

07.06. Laila helene hammarqvist

 og Kenneth hammarqvist

20.06. edith marie Bøe

 og Pål eirik haugen steinsnes

25.07. ingvild Foldøy grutle

 og steinar Bruland

01.08. Katrine Kvaløy Berntsen

             og Juan Jose Campos rodriguez

gaver:
21.05. normisjon 2057,50

24.05. norges KFUK/m 1537,50

31.05. misjonsselskapet 2966,00

07.06. norsk gideon 2893,00

14.06. menighetsarbeidet 2612,00

 ny Kirkestye 2046,50

21.06. Utstein Pilegrimsgård 3177,50

28.06. de fire diakoniinst. 1722,00

05.07. menighetsarbeidet 2028,00

12.07. misjonshøgskolen 3014,00

02.08. menighetsarbeidet 2434,50

16.08. normisjon 5264,50

Notert

oppstart for konfirmantene
Mange av konfirmantene var på forsommeren med på Action i bø. Nå har under-

visningen kommet i gang, og vi ser frem til presentasjonsgudstjeneste 13. september 
og tur til olalia 26-27.september.

ny sang i gudstjenesten
 Gudstjenesten i vår kirke har faste ledd (Kyrie, Gloria etc.) som synges av menig-

heten. Melodiene til disse har variert opp gjennom historien - også med kirkeåret. 
Nå har en del norske komponister laget nye serier av melodier i ulike sjangre, som 
menighetene kan velge mellom.vi i Torvastad har funnet en ”prøverekke” av melo-
dier, som vi gradvis vil ta i bruk i kirken i høst. vi tror dette er melodier som vil passe 
godt til vår menighet. Etter en tid vil vi evaluere også denne delen av gudstjeneste-
reformen. Kom, hør, syng!

 Nils Einar Helland

Dag og dato sted  Tid innhold        Prekentekst

søndag 06.09 idrettsplassen 12.00 Friluftsgudstjeneste. styve. offer til menighetsarbeidet  Luk 10, 25-37
  nordbø   11.00  misjonsmøte v/normisjon

onsdag 09.09 nordbø   Bedehusbasar

søndag 13.09 Torvastad 11.00 gudstjeneste. styve. dåp. Konf.presentqsjon. offer. Kirkeskyss salme 116, 12-16
  hauge  kveld misjonsmøte v/misjonssambandet

Torsdag 14.09 håland   valgbasar

søndag 20.09 grendahuset 11.00 gudstjeneste. Lunde. nattverd. offer K.s.søndagsskolekrets.  matt 6, 24-34

onsdag 23.09 håland  19.30 Bibelundervisning

Lørdag 26.09 Torvastad 16.00 Åpen kirke

søndag 27.09 Torvastad 19.30 gudstjeneste. styve. nattverd. offer til aBr-senteret.Kirkeskyss Joh 11,17-27.37-44
  hauge  11.00 misjonsmøte v/normisjon

Tirsdag 29.09 håland  kveld misjonsuke v/Kristen muslimmisjon

Torsdag 01.10 hauge  kveld misjonsuke v/Kristen muslimmisjon  

søndag 04.10  Torvastad 11.00 gudstjeneste. styve. dåp. offer til menighetsarb. Kirkeskyss  rom 14, 1-8
  nordbø  kveld misjonsuke v/Kristen muslimmisjon

søndag 11.10 Torvastad 11.00 gudstjeneste. Lunde. nattverd. offer til iKo. Kirkeskyss  mark 12,28-34
  Feøy  16.00 gudstjeneste. Lunde. nattverd. offer til iKo. Kirkebåt
  håland  19.00 misjonsmøte v/misjonsselskapet

onsdag 14.10 håland  19.30 Bibelundervisning

søndag 18.10 grendahuset 11.00 gudstjeneste. Lunde. dåp. offer til mF. Kirkeskyss   mark 2,1-12
  nordbø  11.00 misjonsmøte v/den indre sjømannsmisjon

søndag 25.10 Torvastad 11.00 Fam.gudstj. Lunde. dåp. offer til mF. Kirkeskyss   Jes 59,1-4.8-9
  håland  kveld misjonsmøte v/den indre sjømannsmisjon 

Lørdag 31.10 Torvastad 16.00 Åpen kirke

 

Foreldrerett.no har, etter konsultasjon 
med ledere i flere kristelige organisasjo-
ner, laget en oversikt med anbefalte kan-
didater. oversikten er et tilbud til deg som 
IKKE vet hvem du skal stemme på, men 
som ønsker at KIRKEMØTET fastholder 
ekteskapet mellom mann og kvinne og alle 
barns rett til mor og far.

Taktisk stemming mot ny vigselsliturgi?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovim, Einar 28 Narvik 
Grande, Håkon 61 Leirfjord 
Karlsen, Gustav 56 Lofoten 
Ludvigsen, Jon Arne 44 Vega 
Sivertsen, Unny Nome 54 Skjerstad 

 

 

 

NAVN ALDER BOSTED 
Bratsberg, Ingjerd Sørhaug 42 Sande 
Hedberg, Ingjerd Breian 44 Tønsberg 
Solhjell, Kåre Olav 67 Gol 
Thorset, Maria Nødeland 29 Hemsedal 
Worren, Antonett 46 Tønsberg 
Dahl, Merethe Kjønnø 25 Nord-Jarlsberg 

 

NAVN ALDER BOSTED 
Bratseth, Solveig K. 51 Trondheim 
Eid, Anne Bergsrønning 23 Melhus 
Grindvik, Knut 61 Rørvik 
Momyr, Kristian 47 Steinsdalen 
Søsveen, Åge 63 Heimdal 
Dahl, Tor Marius 56 Trondheim 
Eikli, Gabriel 54 Fannrem 
Hugdal, Liv Marie 47 Åfjord 

NAVN ALDER BOSTED 
Andreassen, Arnhild 40 Nordreisa 
Eira, Nils Mathis N. P. Eira 65 Kautokeino 
Grimstad, Ottar 73 Alta 
Lorentsen, Kari Askevoll 60 Hillesøy 
Nesje, Anne V. 51 Salangen 
Nordbakken, Henning Ø. 29 Lavangen 
Solstad, Johan Arnt 64 Alta 
Gjerdrum, Anne Marie 70 Tromsøysund 
Hellemo, Ragnhild 67 Berg 
Lundberg, Arne 41 Lavangen 
Skoglund, Geir Harald 52 Dyrøy 

NAVN ALDER BOSTED 
Hegstad, Harald 50 Mortensrud 
Husby, Torstein 60 Tonsen 
Mikkelsen, Camilla Oulie 28 Gamlebyen 
Ottersen, Inger Marie 25 Trefoldighet 
Skaaheim, Anfin Jarle 70 Vardåsen 
Torvik, Asbjørn 62 Nordstrand 
Tveter, Anne Louise 44 Asker 

NAVN ALDER BOSTED 
Havrevoll, Wenche H. 60 Nesflaten 
Haaland, Solveig L. 38 Austre Åmøy 
Lindø, Svein Arne 56 Hommersåk 
Nag, Johannes Leiknes 30 Torvastad 
Soppeland, Tor 61 Hjelmeland 
Søyland, Inger Kari 48 Mosterøy 
Øygard, Rune 48 Randaberg 
Dønne, Kjartan 35 Høyland 
Engedal, Bernhard 62 Skåre 
Foss, Ingvill H. 43 Sola 
Hollen, John Ludvik 64 Stavanger 
Iversen, Einar O. 62 Stokka 
Silde, Kari Austerheim 68 Sunde 
Skagestad, Rune 43 Tasta 
Særheim, Ingrunn Vassbø 53 Klepp 
Utvik, Tor Sven 20 Avaldsnes 

NAVN ALDER BOSTED 

Praktisk INFO: Alle medlemmer i Den norske kirke har fått tilsendt et hefte med tittelen KIRKEVALGET 2009. 
 

Heftet omhandler både menighetsråds- og bispedømmerådsvalg. Vår anbefaling av kandidater gjelder KUN valg til bispedømmeråd (det som er 
markert med lilla farge i valgheftet) 
 

Første side i heftet er valgkortet.  Ta med dette samt legitimasjon til stemmelokalet – og gjerne vår kandidatanbefaling. Godt valg! 

Du kan også forhåndsstemme – se informasjon på valgheftets side 1. 

Hvis du alt har forhåndsstemt, og du angrer på stemmegivningen, kan du ombestemme deg og møte opp på valgdagen for å gjøre forandringer. 

Husk at i år kan alle medlemmer av Den norske kirke som fyller 15 år i løpet av 2009, avgi stemme. TIPS: Hjelp andre å huske å få stemt! 

Strategisk tips til de som stemmer i Hamar, Nord-Hålogaland, Oslo og Stavanger: Vi ønsker at flest mulig av våre anbefalte kandidater til 
bispedømmeråd og kirkemøte blir valgt inn. I disse fire bispedømmene skal det velges direkte på alle de sju leke kandidatene. Hver velger kan kun 
stemme på inntil fem. Hvis du ikke selv har spesielle preferanser på hvem av de sju anbefalte du skal stemme på, foreslår vi at du bruker ditt eget 
etternavn som utgangspunkt. Har du etternavn på A – M velger du fem av de røde kandidatene fra toppen av den alfabetiske listen. Med etternavn N – 
Å velger du fra bunnen og oppover. På den måten øker muligheten for at flest mulig av de anbefalte kandidatene blir valgt inn. 

STAVANGER bispedømme. Her velges alle sju 
direkte. Vi anbefaler deg å stemme på fem av 
de sju i rødt (alfabetisk opplistet): 

SØR-HÅLOGALAND bispedømme. Her 
anbefaler vi deg at du stemmer på disse fem i 
rødt (alfabetisk opplistet): 

TUNSBERG bispedømme. Her anbefaler vi deg 
at du stemmer på disse fem i rødt (alfabetisk 
opplistet): 

NORD-HÅLOGALAND bispedømme. Her velges 
alle sju direkte. Vi anbefaler deg å stemme på 
fem av de sju i rødt (alfabetisk opplistet): 

NIDAROS bispedømme. Her anbefaler vi deg at 
du stemmer på disse fem i rødt (alfabetisk 
opplistet): 

OSLO bispedømme. Her velges alle sju 
direkte. Vi anbefaler deg å stemme på fem av 
de sju i rødt (alfabetisk opplistet): 

Kanalen på Feøy 100 år
Et aldri så lite jubileum har gått 

de fleste forbi.  Men i er altså kana-
len på Feøy 100 år.  den ble byg-
get i 1909 for å lette forbindelsen 
mellom østre og vestre havn i fis-
keritiden.  Samme år ble broen til 

Sørøy bygget.  den første broen var en manuell vippebro som måtte heises opp med 
håndmakt for å slippe seilbåtene gjennom.  den ble erstattet rundt 1960 med en be-
tongbro.  På grunn av rustskader i armeringen ble det i fjor bygget en ny og kraftigere 
bro.  det er en buet trebro som gir plass til høyere båter enn den forrige.  vi sender en 
forsinket gratulasjon til føybuen med broen og gratulerer med kanaljubiléet.  

Thorhild widvey ny leder av sjømannskirkens hovedstyre
Thorhild Widvey fra Torvastad ble i sommer valgt til ny leder av sjømannsmisjo-

nens hovedstyre. På Sjømannskirkens nettsider forteller hun at hun 
vil hjelpe til med kontakt med myndigheter og næringsliv, men også 
bidra til å gjøre Sjømannskirken kjent både hjemme og ute.  Hun har 
tidligere vært olje- og energiminister og er i dag medlem av regjerin-
gens sikkerhetsutvalg og har forskjellige styreverv i næringslivet.  

Besøk fra pyramidenes land 
biskop Thomas fra den koptisk-ortodokse kirke i Egypt besøker Stavanger bispe-

dømme 8-13.september.  Han er kjent som en sterk og visjonær kirkele-
der, og bygget i 1999 retreatsenteret Anafora i Wadi el-Natrun mellom 
Kairo og Alexandria.  Her samler han kristne fra hele verden til retreat, 
samtaler og fellesskap.  På Egyptkveld i vår Frelsers menighetshus i 

Haugesund onsdag 9.september kl.19.00 vil han fortelle om de kristnes situasjonen 
i Egypt og dele sine tanker om hva det vil si å følge jesus.  Prest og forfatter Eyvind 
Skeie og generalsekretær i Norsk Misjon i Øst bjørn A. Wegge blir også med.

siste «Kor sto fotografen»
Spalten går ut, og siste vinner ble odd bent-

sen som tok turen til «åstedet» og fant bokstav-
koden. vi takker Roald Østensjø for fine utfor-
dringer, og alle som tok utfordringene og sendte 
inn svar.

sang og sPiLL i KirKen
Kvinekoret, med kun én n, sto for ett av de 

mange innslagene som gjorde sommerkonserten i 
juni til en flott aftenopplevelse. Lokale krefter både 
overrasket og imponerte i disse Korslag-tider. 
Stryke- og blåseinstrumenter, gitar, piano, orgel, 
solosang og korsang gav et godt publikum et fint 
sammensatt program. 

– veldig kjekt å engasjere de lokale, sier Nils Einar, som også har jule- og påske-
konserter å by på. – det slår veldig godt an!

RØ

gullring funnet i kirken
Ta kontakt med kirketjener Sonny 

Torvestad eller menighetskontoret.
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet - 4260 Torvastad

bjørg Areklett har i høst arbeidet 40 år 
som sekretær på menighetskontoret.  det 
står det respekt av.  Særlig når hun i løpet 
av disse årene enda har til gode å være 
borte fra arbeidet på grunn av sykdom.  

det var i september 1969 hun begynte 
på det som da ble kalt prestekontoret.  den 
gang lå det i prestegården, og dit kom tor-
vastadbuen i mange år i forbindelse med 
dåp, vielse eller begravelse.  På forværelset 
ble de møtt av bjørg som viste veien inn til 
presten som også var svigerfar.  Senere har 
det vært mange presteskifter og kontoret 
ble flyttet opp til det nåværende kulturhu-
set.  Men bjørg er den samme.  Alle kjen-
ner bjørg.

I løpet av alle disse årene er det ikke 
få hun har tatt imot på det som nå heter 
menighetskontoret og ligger i Torvastad 
kulturhus.  Folk har satt pris på den måten 
de ble tatt imot på.  bjørg er alltid like smi-
lende og blid.  også når hun tar telefonen.  
I alle disse årene har hun ført kirkebøkene.  
Med sin sirlige håndskrift skrevet inn døp-
te, konfirmerte, viede og døde og når hun 
dertil er født, oppvokst og bosatt på Tor-
vastad har hun etter hvert fått god oversikt 
over folk og familier.  En kunnskap som 
har vært til uvurderlig hjelp når en ung 

innflytter av en prest har hatt behov for å 
vite hvem som hører til hvem.   For bjørg 
kjenner alle. 

oppgavene for en sekretær er man-
ge: Arkivering, annonsering, regnskap, 
kunngjøringer til gudstjenester, lister over 
dåpsvertinner, kirkeverter, kirkeskyssjå-
fører, andaktsholdere på sykehjemmet, 
innkallinger til menighetsrådsmøter og 
komitémøter, brev til konfirmanter og 
jubilanter, fraværsrapporter og rapporter 
fra kirkebøkene til kirkens sentralregister, 
attester, stoff til menighetsbladet, bevert-
ning på møter med mer.  det hender at 
bunken med oppgaver som venter vokser.  
Men uansett hvor travelt bjørg har det er 
svaret alltid det samme når hun blir spurt 
om noe: jeg skal gjøre det med en gang.  
det er imponerende.  

Hun har også latt seg utfordre og i pe-
rioder fungert som både konfirmantlæ-
rerassistent, medlem i diakoniutvalget og 
dåpsvertinne for å nevne noe.  det som må 
nevnes spesielt er hennes forhold til barna.  
I mange år har hun ledet lekefrokosten på 
ungdomshuset.  det har vært en flott mø-
teplass for barn og foreldre.  Særlig har det 
vært et flott tilbud til innflyttere som ikke 
kjenner så mange.  det har vært så flott å 

ha bjørg der.  For alle kjenner bjørg.  
Hun har også hatt ansvar for å gjøre 

klar dåpsgavene fra menigheten før hver 
gudstjeneste. dåpslyset med de stakene 
som Harald Hausken har laget og akva-
rellen av Torvastad kirke av Alf Harald 
Furdal.  Men dåpsbarna blir ikke glemt.  
det sørger bjørg for.  det er nemlig hun 
som kommer på besøk til samtlige etterpå. 
både store og små setter stor pris på å få 
besøk fra bjørg på 1, 2 og 3.årsdagen for 
dåpen og når vi inviterer 4-åringene til å 
komme i kirken for å få min kirkebok.

det er noen som får tid til alt, sier vi.  
bjørg må være en av dem.  I mange år gikk 
hun rett fra kontoret til hjemmebarneha-
gen som hun drev hjemme.  Tilværelsen 
må ha blitt for stille etter at den ble lagt 
ned, for nå går hun rett til skolefritidsord-
ningen på Norheim.  På kveldstid er det 
foreningsarbeid og i helger og ferier har 
det vært reiser i inn- og utland og besøk til 
barn og barnebarn.  

det blir vanskelig å finne noen som 
kan erstatte bjørg når hun velger å pensjo-
nere seg.  Torvastad menighet håper det 
blir lenge til.  

Tekst: GS, foto: GMA

alle kjenner Bjørg
Bjørg areklett på heimebesøk med en dåpshilsen. 
2-åringen amalie Tvedt vedø, osneshavn, studerer 
interessert bokgaven fra Torvastad menighet.


