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mange FRiviLLige
Primus motor og prest Arnfred 

Lunde forteller at de har fått oppleg-
get fra Sandnes, men har jobbet litt for 
å gjøre det til sitt eget. Andreas Gaard 
spiller en sentral rolle i SHOW IT.  
–Jeg har blitt fortalt at jeg er en enter-
tainer, forteller Andreas bak solbril-
lene. Han går til daglig på musikklinja 
på Skeisvang, og vi skal ikke se bort i 
fra at han dukker opp med saksofonen 
ved en senere anledning.

–Det er bare kjekt 
å være med, sier trom-
meslager Vegard Fos-
sum. Man behøver 
ikke være profesjonell 
som Vegard for å bi-
dra på familieguds-
tjeneste. Totalt er det 
over 25 personer som 
sørger for familieguds-
tjenesten. Unge og el-

dre, med alt fra praktiske oppgaver til 
sang og drama.  Forhåpentligvis finner 
enda flere veien til de fem resterende 
SHOW IT!

JLN

Det kan synast som ei underleg over-
skrift på ei andakt. Men for snart eit år 
sidan, var eg og dei fleste i min familie for 
fyrste gong i Israel. Heile turen gjorde eit 
uforgløymeleg inntrykk på meg. Men det 
var ei oppleving som for meg var så heilt 
særskild.

Me var i Jerusalem. Me hadde trødd 
det arabiske kvartalet, via Dolerosa, det 
jødiske kvartalet – og seinare gravhagen 
der reisegruppa feira nattverd. Så kom me 
til det som heiter Gordons Golgata. Der 
fekk me det som eg syntest var den største 
opplevinga .

Eg kom til å tenkja på ein barnesong: 
På Golgata stod det ein kross. Jesus døyd-
de på krossen. I hagen var det ei grav. Je-
sus låg i den grava. Men krossen er tom, 
grava er tom, Jesus stod opp og han lever.  
Bibelen fortel oss at det var tre som hang 
der mellom himmel og jord. Det var ein 
som verkeleg forsto kven som hang der 
ved sida hans, og inn i døden sa til Jesus 
:”Jesus kom meg i hug når du kjem i ditt 
rike”. Og han fekk svar: ”Det seier eg deg 
for sant og visst, i dag skal du få vera med 
meg i Paradis”. Nei, han hadde så visst in-
gen ting å koma med som kunne gjera han 
verdig til eit slikt svar frå Jesus, men han 
fekk vera med av nåde utan gjerning, utan 
å ha moglegheit  for å forbetra seg. Slik er 
Jesus. Han kan gje nytt liv til den som har 
dei største problem og vanskar i livet. Men 
det endar ikkje der:

I hagen var det ei grav, Jesus låg i 
den grava – Men krossen er tom, grava 
er tom, Jesus stod opp og han lever. Er 
det verkeleg slik? Me kom til gravhagen, 
og der var det verkeleg ei grav. Ei einaste. 
Me fekk etterkvart gå inn i den grava. Det 
var ei enkel grav, med plass til ein person 
som låg liksom på ei uthoggen seng i eit 
gravrom. Men der var det ingen som låg. 
Grava var tom. Så var me på veg og skulle 
gå ut att frå grava. Ved døropninga over 
utgongen fekk me auga på eit raudt skilt 
med kvite bokstavar. Der stod det:  ”He is 
not here, he is risen.” Det sokk litt i meg. 
Var det ikkje den bodskapen som møtte 
dei fyrste som kom til grava etter at Jesus 
hadde lekamleg hadde stått opp frå dei 
døde? Jau visst! For meg vart det så sterkt 
denne ettermiddagstunda at  Jesus ikkje 
lenger er i grava. Frelsesverket som Jesus 
gjorde var godkjent av Himmelens Gud. 
Den som tek si tilflukt til Jesus er fri, av di 
han tok all straffa som skulle ramma meg 
med seg opp på krossen. Det Jesus gjor-
de er mitt. Jesus kom for å setja meg og 
deg fri.  Han tok  vår  straff. Han er ikkje 
i grava, han har stått opp. Det er det aller 
største for meg, fordi det fortel meg at Jesu 
frelseverk er gjort heilt fullkome. Aposten 
Paulus talar noko om det.

1. Korinterbrev 15,14f: «Men har ikkje 
Kristus stått opp, då er forkynninga vår 
tomme ord, og den trua de har, er tom.»

Opplevinga mi då eg var i Jerusalem 
denne ettermiddagen, gjorde noko med 
meg. Eg vart ikkje den same som før. Det 
endra tankegongen min, den endra livet 
mitt, kvardagen min.  Eg såg noko. Jau eg 
visste det frå før – men såg det no endå 
klårare.  Det at Jesus er ikkje død.  Han le-
ver. Han ligg ikkje i ei grav lenger. Det ves-
le skiltet frå grava i Jerusalem fortel meg 
at det Jesus har gjort, det er nok. Det gjeld 
og i dag. Han vil vera min Frelsar. Han vil 
vera min bror.  Han vil vera min og din 
ven. Han som kan gje nok både av kraft 
for denne dagen, for morgondagen og for 
framtida som me ikkje kjenner. Vissa om 
at han lever seier meg at me skal, ikkje ber-
re i tida her nede, men evig, leva saman 
med han. Så har Jesus har eit ord til deg i 
dag. Han seier til deg:

«Eg er vegen, sanninga og livet.  Ingen 
kjem til Faderen utan ved meg» (Joh 14,6) 
Han som er både  livet og  framtida, ja 
sjølve æva kallar deg til eit liv saman med 
han. Det er ein ting han ynskjer av oss: 
Skal me leva evig, må det svarast eit ja til 
Jesus når han kallar. Han kallar ikkje all-
tid, men han kallar inn til eit evig liv med 
seg i dag. Våg å gje livet ditt til han. Våg å 
slepp Jesus til i ditt liv. Gje han livet. Som 
røvaren på krossen som fekk Jesus sitt ja, 
så ynskjer og Jesus å gje deg sitt ja, for han 
lever og han ynskjer at du skal leva evig 
saman med han.
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gladkristen! hvordan kan det 
bli et negativt ladet ord? det 

representerer holdninger som kan 
provosere. søndagsskoleforkyn-
nelse, det usminkede budskapet om 
livets to utganger... Kontraster, noe 
som krever at vi velger side og at 
valget får konsekvenser.

søker vi trygghet i troen må vi gå 
til det noen kaller å være «glad-

kristen». vi må finne hvile i løftene, 
våge å følge Jesus.

hva er det motsatte? evig tvi-
lende, skeptisk og dualistisk? 

avventende, død og utflatende tro?

det nye livet er her og nå, ikke 
bare etter døden. nyt det, ta 

Jesus med i hverdagen!

ved døropninga over utgongen fekk me auga på eit raudt 
skilt med kvite bokstavar. der stod det:  «he is not here, he 
is risen.» det sokk litt i meg.

Eiliv Tepstad er født 
og oppvokst på 
Osterøy i Nordhorda-
land. Han har bodd 
på Torvastad i 20 år. 
Gift med Inger Lise 
Tepstad og har to 
barn.

TORvasTad KiRKe 
PÅ FaCeBOOK

har du ikke sett det? søk etter «Tor-
vastad menighet» så finner du fram. 
På denne siden er det kontaktinfor-
masjon, arrangementer og bilder.

har du ideer til stoff, lenker og 
diskusjoner? skriv et innlegg på 
veggen vår, så ser vi hvordan utvik-
lingen blir videre.

Facebook er et sosialt medium, inn-
holdet blir til ved hjelp av dere!

er tålmodighet en banan?

shOW iT
Familiegudstjeneste
på grendahuset
31/10 - 21/11 - 19/12

står det om seigmenn i Bi-
belen? hvem var Laban? 121 
forventningsfulle små og 
store tok i mot pakker da de 
kom over dørstokken i gren-
dahuset søndag 19. sept.

Da prest Arnfred Lunde skulle sjekke 
forsamlingens tålmodighet en halvtime 
seinere, var det ikke mange som kunne 
vise hva de hadde i pakken. Innholdet var 
spist opp, seigmann forsvinner fort!

Laban i Bibelen forsvant ikke fort. Han 
var en seig type. Jakob måtte arbeide 
i 14 år for å få hans datter rakel til 
kone, og samtidig svelge at han fikk 
den gamle storesøstera på kjø-
pet... Skuespillet gjorde fortel-
lingen levende for oss.

Levende ble det også med 
«gjestepredikanten» Trond 
Cruz, som kom med gode råd 
til hvordan vi skal øve tålmo-
digheten vår.

Men hvor kom bananene fra? Jo, 
SHOW IT handler om åndens frukter, og 
denne dagen representerte bananene tål-
modighet – og det fikk sin lønn å vente, 

det ble bananer til alle et-
ter gudstjenesten!

Ikke nok med 
det, alle familier 
fikk med seg en 

DVD hjem, som 
de tålmodig 

kunne utfor-
ske på egen 
hånd.

sindre John-
stad gjør en 
flott figur som 
Laban.

andreas 
gaard som 
Trond Cruz

vegard Fos-
sum spiller 
trommer.

sxc.hu
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haUgaLand ZOO – KOss gÅR deT?

Det har vært mange fornøyde turister innom for å hilse på 
glatte slanger, fargerike fugler, søte dvergzebuer og mye annet. 
Mange har sett TV Haugaland sin serie fra parken, og den er si-
den blitt vist på TV andre steder i landet. Slik kommer folk til 
Torvastad for å få en eksotisk opplevelse.

– Vi er veldig fornøyde, sier Vibeke Nærø som sammen med 
Bernt Kai Velde står for den daglige driften. – Vi får stadig inn 
nye dyr. Senest i går. Da kom det nye slanger, flere øgler og fugler. 
– Vi venter også på klarsignal for å hente noen sjeldne antiloper i 
Danmark. Parken blir stadig mer spennende. 

– Det som hele tiden har vært et problem er parkeringen. Vi 
har begrenset med plasser og kan derfor ikke klare å ta i mot så 
veldig mange på én gang. I sommer hadde vi åpent for alle, men 
nå utover høsten tar vi bare i mot grupper.

Den som vil følge med hva som skjer i Haugaland Zoo kan 
sjekke www.haugalandzoo.no. Her finner du også TV-serien fra 
parken.

Nettsiden har opplysninger om åpningstider, priser, kart og 
litt om dyrene i parken. Du lenkes også videre til en facebook-
gruppe der du kan holde deg oppdatert. Her er bilder og kom-
mentarer i fleng.

Tekst AMØ
Fotomontasje: rØ

i sommer har haugaland Zoo hatt åpent for publikum. at vi har en dyrehage her i bygda er 
det nok ikke alle på haugalandet som vet ennå, men ryktet har spredd seg både til sørfylket 
og til Østlandet.

aLLeheLgensdag
november er for mange den lengste og 
mørkeste måneden i året. det blir gjerne ei 
tid med ”tunge tanker”, ikke minst for dem 
som har mistet en de er glad i. men nettopp 
i denne måneden kommer allehelgensdag 
som et lysglimt i mørketiden. dagen er en 
festdag i kirkeåret. i kirka er alle lys tent, far-
gen er hvit, og det synges lovsanger. det er 
en dag for ettertanke, tårer, men også glede. 
mange besøker gravene for å legge på krans 
eller tenne lys.

Torvastad Menighet har de senere år spesielt invitert pårøren-
de som har mistet en av sine kjære det siste året, til gudstjeneste 
Allehelgensdag. Under gudstjenesten blir den avdødes navn lest 
opp samtidig som det tennes et lys. Mange har takket ja til invita-
sjonen og synes dette er en fin måte å minnes sine kjære på.

I boka ”Helg og Høytid i Hjemmet” skriver Vera Molland:
- Faren ved vår nåværende feiring av denne dagen er at det 

hele så lett munner ut i en sentimental forherligelse av våre egne 
nærmeste som er gått bort. Vi trenger en utvidelse av perspek-
tivet ved å minnes de store i Guds rikes historie, en Paulus, en 
Augustin, en Frans av Assisi, en Luther eller en av misjonens hel-
ter. Men samtidig er det også riktig å minnes våre egne nærmeste. 
I hjemmene bør vi på denne dagen ta fram gamle fotografier og 
fortelle barna om besteforeldre og oldeforeldre. Barna vil gjerne 
høre om slekten, og på Allehelgensdag har vi en naturlig anled-
ning til å knytte forbindelsen bakover til forfedrene. Det er en dag 
da fortiden skal bli levende både i kirke og hjem.

Noen har mistet en kjær som døde tidlig. Da føles tapet ek-
stra smertefullt. Kanskje kan Allehelgensdag i kirka være en god 
hjelp videre i sorgprosessen? Det er også anledning til å delta i en 
samtalegruppe. Er du interessert, så ta kontakt med menighets-
kontoret. (52812030)

Lørdag er det åpen kirke fra klokka 16 – 18. Kom når det pas-
ser. Da kan du tenne lys i lysgloben og sette deg ned og lytte til 
musikk og litt opplesing.

Også i år går invitasjonen ut til alle som har mistet en av sine 
kjære, og vi håper mange takker ja og kommer til Torvastad kir-
ke, både lørdag og ikke minst Allehelgensdag den 7. november.

Velkommen!
gma

Foto: Tore Børseth Bjørnsen

Tre år etter ansettelsen på Torvastad:

ORganisTen giR egen  
TaKKeKOnseRT i KiRKen

På 1. søndag i advent er det 3 år siden jeg ble innsatt 
som organist i Torvastad. For meg har det vært en stor 
og god opplevelse å komme og jobbe i menigheten her, 
med sang og musikk som arbeidsfelt. Det mest vanlige 
er å feire jubileer etter 5 og 10 år. Men ingen kjenner 
morgendagen, og med en kronisk sykdom i bagasjen, 
er fremtiden ekstra lite forutsigbar. Derfor har jeg lyst 
å feire jubileum nå, og takke for de tre årene! Et bibelsk 
tall er det også, fullt av meningsbærende symbolikk! 

Du inviteres hermed til å overvære takkekonserten 
min i kirken litt sent denne adventssøndagen, siden 
speiderne har et langt arrangement tidligere på da-
gen. Se egen notis annet sted i bladet for mer detaljer. 
På konserten vil jeg spille noe av den kjæreste og beste 
musikken jeg kjenner og kan, både på orgel og piano! 
Mye av det har jeg spilt på gudstjenester i løpet av disse 
3 årene. Orgelavdelingen vil bli overført på video til 
skjerm i korpartiet, så det blir mulig å følge med, også 
for øynene! Pianoavdelingen byr på stor variasjon, og 
avsluttes med fremføring av 2. og 3. sats fra Klaverkon-
sert i D-dur av Haydn. Vanligvis spilles denne med sym-
foniorkester. Denne gangen vil organist Alie Hamberg, 
som nå bor på Brekke like ved kirken, utgjøre orkesteret 
– på orgel! 

Konserten vil økonomisk fokusere på aksjonen vi 
starter i høst, for innkjøp av nytt flygel til Torvastad 
kirke. Både billett-inntektene og et salgsopplegg etterpå, 
vil gå til dette formålet. Husk endelig å fylle opp lomme-
boken før du kommer, slik at du kan bidra til at kvelden 
gir et godt økonomisk grunnlag til nyanskaffelsen! Og 
dermed til musikklivet i kirken vår! 

Nils Einar organist
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gOOd neWs PÅ TUR
– 40 ungdommer fra Torvastad på weekend i Ølen, hvordan skal det gå?

BLi KJenT
Tensingkoret good news var nylig på 
”bli kjent” tur og øvelsesweekend til 
Kyrkjetunet i Ølen. Kyrkjetunet viste 
seg å være et kjempebra sted å ha 
weekend. Fine øvingslokaler og mange 
rom til rådighet som ble brukt til både 
soving, spising, og aktiviteter.  helgen 
startet fredag kl 17.00 utenfor Torvastad 
Ungdomshus, hvor ivrige og spente 
ungdommer møtte opp for felles trans-
port i personbiler og lånt minibuss. vel 
fremme og installert på huset var det 
tid for mat. På menyen sto tomatsuppe.  
denne ble spist mens praten allerede 
hadde et for høgt støynivå. et godt tegn 
allerede så tidlig på weekend. 

sKUmmeLT
etterpå ble det en kort øvelse før det 
fryktinngytende og omtalte skulle skje, 
nemlig dåp av nye medlemmer. det 
har seg slik at skal man bli et fullverdig 
good news medlem må man bli døpt i 
koret. dette er det ofte voksenlederne 
og styret som tar seg av. denne fryktede 
begivenheten er alltid hemmelig for 
de nye medlemmene, og det er med 

skrekkblandet fryd de inntar scenen 
for sin kor-dåp. Årets dåp besto i å først 
dyppe hodet i en bøtte vann, for så ned 
i en bolle med mel, salt, kethup, hvor 
det var en lakris båt i bunn. det var ikke 
lov å bruke hendene for å få opp lakris-
båten. de nye var sporty og gjennom-
førte uten å protestere, og ble en etter 
en fullverdige good news medlemmer.  
Kvelden ble avsluttet med en nattsam-
ling, andakt og diverse musikkinnslag av 
lederne. Ro ble det en gang ut på natta, 
i god gammeldags tensing stil. 

gLOW
Resten av helgen besto av mange 
øvelser.  Tensing skulle nemlig delta på 
presentasjonsgudstjenesten på sønda-
gen i Torvastad Kirke. mange sanger ble 
øvd inn, men det mest spesielle var at 
hele koret øvde inn dansen til sangen 
”gLOW” av madcon. da eva irene for-
talte at denne skulle fremføres sammen 
med menigheten i kirken på søndag 
ble de først sjokket, men sjokket gikk 
etter hvert over til glede og spenning. 
good news er velsignet med fantas-
tisk flinke teknikere, bra band og ikke 

minst fantastiske sangere som lærer 
raskt. dette førte til at vi på weekend 
kunne ha mye kos, og at innlæringen av 
”gLOW” gikk som en lek. Lørdag kveld 
ca kl 22.30 var weekend over, og koret 
satte kursen mot Torvastad igjen. Trøtte 
men oppglødde (på snop, pizza og cola) 
ungdommer ble møtt av foreldrene på 
ungdomshuset og gikk hjem, og rett i 
seng (får man håpe).

gUdsTJenesTe 
det var nemlig ”tidlig” oppmøte tid 
neste dag i kirken (kl 10.00). På gudstje-
nesten fremførte good news to sanger, 
og bandet pluss noen fra koret ledet 
allsang. høgdepunktet var da gLOW 
skulle gjennomføres. hele menigheten 
ble med på bevegelsene, og alle var be-
geistret. hele dansenummeret ble filmet 
fra flere vinkler og skal vises i en senere 
anledning.  alt i alt en innholdsrik, mor-
som, lærerik og vellykket weekend for 
good news. Koret øver hver fredag kl 
19.00, og det er lov å begynne i koret fra 
og med 8 klasse.   

eiv

1

2 3 4

5 6

7
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F.v. suphanida 
og maiken får 
instruksjon av 
leder: Jone F. 
grutle.

Jarand begynte 
i Tensing i høst.

1: Tensing øver på gLOW dansen

2: Ola og Thomas er litt spente på hva 
kordåpen innebærer.

3: elina og emily klynger seg sammen i 
”redsel” for den skumle kordåpen.

4: Christine smiler fint til kamera, gruer 
hun seg mon tro??

5: Tore-magne, Jone, andreas, Tor-
leiv, og Williamgratulerer Ole Birger (i 
midten) med dagen.

6: Ola og even blir døpt på gOOd neWs 
vis.

7: elina, og elina nydøpte og glade.

8: ingrid smiler selv om hele ansiktet er 
fullt av mel
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www.geminor.no

Trygve & Rune Strand
Malermesterfirma

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

MEDIAMANNEN
// Johannes Leiknes nag //

www.mediamannen.no

www.fotomagi.no
skåregaten 136
Tlf: 48 22 00 28

Ole Morten Velde
GN: 1998-2003
Dirigent, Formann, 
Dramaleder, Solist

Kan du nevne noen 
minner eller høydepunkter i den perio-
den du var med i koret?

De to Estlandsturene, konserten i 
Umoe-hallen og jubileumskonserten Ce-
lebrate. Ellers så husker jeg også godt min 
første solo i Torvestadkirken og hvor for-
ferdelig nervøs jeg var.

Hvilken betydning hadde det for din 
ungdomstid å være med i Good News?

Sosialt sett var min tid i Good news 
veldig betydningsfull og jeg dannet man-
ge gode vennskap i min tid som Good 
newser. I tillegg var det særdeles betyd-
ningsfullt med tanke på det faktum at 
jeg valgte å studere musikk noe som har 
ført meg hen til operaakademiet i Kø-
benhavn hvor jeg for tiden studerer. 

Har du opprettholdt noen av de ferdig-
hetene du bidrog med i koret?

Man kan vel på mange måter si at jeg 
fortsetter å utvikle både dramaferdighetene 
og sangferdighetene i mitt daglige studie.  

Noe annet du har lyst å legge til?
Jeg er utrolig glad for den tiden jeg fikk 

i Good News. I en tid hvor jeg tror mange 
forsøker å ”finne seg selv” er det viktig å 
ha alternativer med tanke på ungdoms-
miljøer. Good News var for meg et fantas-
tisk alternativ og ga meg muligheten til å 
ta del i et kreativt ungdomsmiljø hvor jeg 
fikk utforsket mine evner innenfor musikk 
og drama samtidig som jeg bygget opp et 
trygt og godt sosialt nettverk. 

Margareth Worre Baardsen
GN: 1972 - 1977
Sopran

Kan du nevne noen minner eller høy-
depunkter i den perioden du var med i 
koret?

Et minne er når vi hadde musikal i 
Kopervik kino, og åpningsnummeret var 
«Albatrass». Hver gang jeg hører den san-
gen, kommer det frem gode følelser. Hus-
ker også at antrekket til jentene var kort, 
blått foldeskjørt og hvite bluser...

Hvilken betydning hadde det for din 
ungdomstid å være med i Good News?

Stor betydning. Det var et trygt og 
kjekt tilholdssted fredagskvelder i en lang 
periode.

Har du opprettholdt noen av de ferdig-
hetene du bidrog med i koret?

Synger fortsatt i kor, nå i Keryx som 
hører til i Avaldsnes.

Noe annet du har lyst å legge til?
Jeg blir glad i hjertet hver gang jeg tref-

fer Håkon Areklett!!

Good News ble startet i september 
1970. 60 stykker kom på første øvelse. Folk 
fra bygdene omkring kom etter hvert med 
og koret økte i antall. I en periode måtte 
man stå på venteliste, da det ikke var stå-
plass i kortrappene.

40 års sammenhengende aktivitet har 
gitt mange ungdommer en innholdsrik 
og god ungdomstid.  Av aktiviteter kan 
vi nevne vintermøtene i Stavanger, inspi-
rasjonsturer til Hjelmeland, Time, Gand, 
Vågsbygd, Seljestad, Nedstrand, Born-
holm, Kvamskogen, Stockholm, Helsing-
fors, Estland, Bergen, Oslo, Odense og 
overraskelsesbesøk av TV 2 på Torvastad 
Ungdomshus.

Musikalene på 1970 og 1980 tallet ble 

et varemerke for koret. Senere ble det re-
vyer, med stort engasjement og vellykket 
gjennomføring. Good News har også invi-
tert kjente sangere til sine konserter, noen 
ganger alene og andre ganger i samarbeid 
med Scala.

Lørdag 18. desember 2010 inviterer 
Good News til jubileumstreff, og vi håper 
på fullt hus i Festiviteten.  Du kan glede 
deg til å høre Good News anno 2010, og 
mimre tilbake til høydepunkter i den 40 
år lange historien.  VI HÅPEr DU BLIr 
MED OSS OG SLIK AT GOOD NEWS 
NEVEr GrOWS OLD!

Billetter får du tak i ved å kontakte Fes-
tiviteten.

Jubileumskomiteen

Torvastad K / m
gOOd neWs neveR gROWs OLd

40-årsjubileum 18. desember i Festiviteten

good news av i dag på øvelsesweekend i Ølen, ikledd nye, kvite jakker.
Foto og logo svend vetle Østensjø

Torvastad KFUK-KFUM passerer 
snart 130 år. I løpet av årene har mange 
ledere avløst hverandre og nye underav-
delinger er kommet til. Laget ønsker å få 
oversikt over ”alt” som forteller om lagets 
allsidige arbeid.

Har du protokoll, regnskapsbok, brev, 

FØRsTe Kvinne i sTYReT
Styret til Stavanger krets av Misjonssambandet (NLM) 

har vært forbeholdt menn. I Haugesund krets har det vært 
annerledes, og her har Alise Haaland fra Torvastad vært 
med siden juni 2009. – Det var på tide! er Alices kommentar 
når Kjerkebla spør hvordan det føles å bryte mannsbastio-
nen. Haugesund og Stavanger krets er slått sammen til NLM 
Sørvest og det nye styret har fått to kvinner. Styret har 9 
faste medlemmer, i tillegg til første vara som også er kvinne.

Håkon-Torvestad
GN: 1979 - 1983
Tenor første året og siden 
bassist i orkesteret

Kan du nevne noen 
minner eller høydepunkter i den perio-
den du var med i koret?

Alltid et høydepunkt å delta på kor-
samlinger sammen med andre  kor og ikke 
minst når vi reiste til Gand som var vårt 
vennskapskor i Sandnes.

Hvilken betydning hadde det for din 
ungdomstid å være med i Good News?

Når jeg ser tilbake har den tiden vært 
en positiv opplevelse, trykt og godt miljø. 
Det å få komme inn i orkesteret og lære 
å traktere instrument har gitt meg mange 
gleder i ettertid.

 
Har du opprettholdt noen av de ferdig-
hetene du bidrog med i koret?

Jeg spiller fortsatt bassgitar, i et band 
der de fleste en gang har spilt i Good News!

Noe annet du har lyst å legge til?
Unner alle å få vokse opp i et positivt 

ungdomsmiljø som det er i et Ten Sing kor.
Lykke til med jubileet !

gOOd neWs 40 ÅR
1970-2010
Jubileum 18. desember

minneR gJennOm FØRTi ÅR:

MYE SPENNENDE FINNES ARKIVERT. KANSKJE NOE LIGGER HOS DEG? 

bilder eller annet som er brukt av Ung-
domslaget eller underavdelinger, ber vi 
deg ta kontakt med Erling Stange (909 41 
655), Sven Johan Skjølingstad (901 31 605) 
eller Ingmar Areklett (951 70 241). 

Bildet er fra den håndskrevne avisa til 
det ”store” Jentelaget, våren 1957.

nye i misjonsutvalget
Vi ønsker Alise Haaland og Herborg 
Lunde velkommen som nye i misjonsut-
valget og takker Vidar Monsen og Gjer-
trud Skjølingstad som nå går ut etter 8 år.  
Fra før sitter Kjellaug Areklett og Asgjerd 
Widvey Haugen i utvalget.  

Utskifting i  
gudstjenesteutvalget

Utvalget som særlig arbeider med 
gudstjenestene i kirken består nå av Signy 
Storesund, Helene Tjomsland Hole, John 
Kristian Hausken og sokneprest Geir 
Styve. Vi takker Ingmar Areklett som nå 
går ut for innsatsen, og ønsker Geir Høien 
Haarr velkommen som nytt medlem.

skifte av klokker
Det er lenge siden Torvastad har hatt fast ansatt klokker.  Denne tjenesten har blitt 

utført av frivillige i mange år. I denne omgang takker vi Helene Østebøvik Olsen som 
nå er ferdig med sin periode og ønsker Ida Marie Munthe Sakseide velkommen som ny 
klokker.  
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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

k
jø

kken & inte

ri
ø
r

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

Tannlege

anna Benedicte Pugerud

Tlf.: 52 01 08 65

Tannlege

siv storesund

Tlf.: 52 01 08 61

Jostein Høyvik        Lars Haga Dag Vister Hansen
  Tlf. 99 00 58 88          Tlf. 90 89 05 56        Tlf. 40 44 89 10

TiL  TJenesTe i  meR enn 35 ÅR i  K aRmØY
e-post: post@karmoybb.no – www.karmoybb.no

www.hodnebo.no  Tlf: 52 86 64 04

Thala leker med lekekjøkkenet. 

angelina og emilian stilte gladelig opp for foto-
grafen. 

”Om Jeg eR LiTen eLLeR sTOR…”
.”…så er det best for meg på jord, å høre Jesus til å gå den vei han vil, det er det som gjør meg 
lykkelig..”  er en kjent og kjær barnesang som ofte synges på Lekefrokost. Kjerkebla’ tok med 
kameraet på Lekefrokost for å se hva som foregår en onsdag formiddag kl 10.00.

Lisa havsø og madeleine (bare 10 uker 
gammel) koser seg på lekefrokost.

HVA ER LEKEFROKOST?
Lekefrokost er et gratis og åpent tilbud 

for mødre/fedre som er hjemme på dagtid. 
Det foregår på Torvastad Ungdomshuset 
hver onsdag kl 10.00.  Lekefrokost starter 
hver gang med en sangstund hvor barna 
og de voksne sitter i en ring på gulvet. I 
sangstunden får ungene velge seg en sang 
hver fra sangkortene eller sangkrukka. Det 
er alltid spennende hvilken sang som vel-
ges.  De mest populære sangene er ”bjør-
nen sover” og ”når det stormer” da er alle 
ungene aktive med å sove som bjørnen el-
ler med å lage storm med hendene. 

VIKTIG MED MAT
Etter sangstunden synges det for ma-

ten, og det er tid for lunsj. De voksne får 
anledning til å forsyne seg med kaffe, te, 
kakao, kjeks, frukt og saft, og det kjøpes 
inn Litago yoghurt til barna. Dette koster 
bare 20 kr pr familie, man forsyner seg da 

Leah liker å leke med dukken.
Laurits kan spise yoghurten sin 
selv. 

Leander spiller for oss på 
pianoet.

fritt av mattralla. Når maten er ferdig spist 
opp, hentes lekene frem. Lekefrokost har 
mange forskjellige leker, alt fra togsett/
bane, sklie, lekekjøkken, dukker til duplo. 
Mens barna leker sitter de voksne rundt 
bordene i matsalen og drøser om alt mel-
lom himmel og jord. 

NY PÅ LEKEFROKOST
Lisa Havsø er for første gang på Leke-

frokost, og har med seg Angelina (2 år og 9 
mnd) og Angelina (bare 10 uker gammel). 
Hun har også meldt seg og Madeleine på 
Babysang som skal foregå parallelt med 
Lekefrokost dette semesteret. Angelina 
finner seg raskt til rette sammen med de 
andre barna, mens hun snakker som en 
foss. Hun er kanskje bare 2 år og 9 mnd, 
men snakker allerede som en prest. Det 
resulterte i mange latterutbrudd fra ivrige 
tilskuere rundt bordene.       

EIV

Lekestunden er alltid populær.



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

1960
redigert av Ingmar Areklett

Høsten 1960 var Torvastad kirke 80 år. 
Jubileet ble markert med ungdomsmøte 
lørdag, gudstjeneste og fest søndag. Vi tar 
med hilsener som tre prester med barne- 
og ungdomsår i Torvastad sendte til Kyr-
kjebladet.

Emil Georg Storesund som var født i 
1892, takket for ”de mange oppbyggelige 
høytidsstunder … som var med å skape 
min  beslutning om selv å bli prest.”  Fra 
guttedagene mintes han prestene Seip, 
Lunde og Welle. ”Men den jeg husker best, 

og som jeg personlig 
står i takknemlig-
hetsgjeld til, er Lü-
demann.  Disse og 
de som senere kom 
til, har alle vært med 
og sådd den gode 

sæd i Torvastad menighet.” 
Harald Hauge, født i 1907, var den før-

ste som ble ordinert i Torvastad. Om kirka 
skrev han: ”Traust og trygg har du stått her 
ute med havet i ver og vind. Klokkene har 
kalla, i glede og sorg. Tårnet peikar mot 
den evige heimen som orgeltonar og sal-
mesong lyfte oss opp til i tankane. ”

Torleiv Hausken var yngst, født i 1927. 
Som pensjonist besøker han ofte sin første 
kirke. I 1960 skrev han: ”Torvastad kyrkje 
høyrer ikkje til dei store og vidgjetne kyr-
kjene i landet vårt. Heller ikkje til dei ri-
kaste. Men for meg står ho som nummer 1.  
Og det er eg viss på at ho alltid vil vera. 

Kvifor?
Jau, her fekk eg  stå under dei signande 

hender på dei store høgtidsdagar i livet 
mitt: dåp, konfirmasjon og presteordina-
sjon.

Men ikkje berre det. Noko enno vikti-
gera: her fekk eg sitja og høyra  ordet til tru 
so mang ein gong i barneår og ungdomsår.    

Og Herren Jesus lyfte sine hender, 
dei signande, bak prestens, ut frå Frøvigs 
vakre alterbilde: ”Se, jeg er med eder alle 
dage –”. Og eg fekk sjå opp, saman med 
dei 11, til Han, trua sin opphavsmann og 
fullendar, og so gå ut i kvardagen, velsigna.

Gud signe alle som har sin gang i Kristi 
Himmelfartskyrkja i Torvastad.” 

Fra Birger Kjetlands prolog er følgende 
ord aktuelle – også når det ikke er jubi-
leum: ”Dei gamle gjekk på kyrkjeveg med 
Gud i hug og tankar. Dei døme er for meg 
og deg som no i bygdi vankar.”

dette bildet av 
kirka prydet forsi-
den høsten 1960. 
Bårehuset kom 
først våren 1964. 

KaTTegaT-CUP
I år valgte Ungdomstyret å sende lag fra 13 til 

16år til Kattegattcup istedenfor Norwaycup.

Vi var 6 lag som reiste til Danmark, til-
sammen 85stk med ledere, så vi ble en god gjeng.

Vi som ledere har hatt en flott cup med kjek-
ke ungdommer.

Det var tilsammen 150 lag som deltok ,og 
sportslig var det gutter 15år lag 1 som gjorde det 
best og kom til bronsefinale i A sluttspillet som 
de tapte 0-2.

Vi kan skryte av flotte boforhold med kort 
vei til det meste. God mat, flotte gressbaner, flott 
sandstrand og basseng  og en trivelig by med 
gode shoppingmuligheter.

Alle lag fikk også mulighet til å ta seg en tur 
til Djurs sommerland.

 Elisabeth Syvertsen

ÅReTs BasaR
 
Søndag 31.oktober kl 14.30-19.30 ar-

rangerer Torvastad idrettslag vår tradisjo-
nelle basar på Bjørgene grendahus.

I ukene i forkant selger vi lodder på 
høstlotteriet med flotte gevinster, som blir 
trukket på basardagen.

I tillegg til hovedgevinstene har vi et 
stort gevinstbord med bl. annet:

Stor proviantkasse,  dekka bord,  dukke    
m/klær, idrettsutstyr, verktøy, fruktkorger, 
snopekorger og mye, mye mer

Og selvsagt vårt populære ÅrESALG 
med flotte gevinster

Selvfølgelig har vi salg av kaffi, brus, 
pølser og deilige kaker.

 
MØT OPP OG STØTT TOrVASTAD 

IL PÅ ÅrETS STOrE BASArDAG

Åpningsmarsjen

helge Pedersen overtar som styreleder i idrettslaget

roy Vikre skal stort sett befinne seg i Sør Korea for 
sin arbeidsgiver  neste halvår. Derfor rykker nå  Helge 
Pedersen opp som styreleder fram til årsmøtet i mars 
2011. roy overtar etter Helge som Nestleder.

veLLYKKeT BJØRgenedag
Søndag 29. august ble det årvisse bygda-arrangementet Bjørgenedagen avvi-

klet. Dette er et samarbeidsarrangement mellom Torvastad idrettslag og Torvastad 
menigheten. I år møtte 180 opp til friluftsgudstjenesten (nesten 50 flere enn i fjor) 
-  noe som medførte at tribunekapasiteten på Idrettssenteret  ble sprengt.

Denne misjonssøndagen var det misjonsprest Martin Iver Arnesen som holdt 
preken, og i tillegg deltok sogneprest Geir Styve og sangkoret Scala fra Torvastad 
med Håkon Areklett som dirigent.

Trimturen i Bjørgene etterpå samlet 220 deltagere, og de fikk prøve både uhøy-
tidlige konkurranser og aktiviteter. Til slutt var det uttrekning av premier på start-
nummer og ikke minst utekafe hvor deltagerne koste seg med lapskaus, pølser, 
kaffe og kaker. 

En så utvilsomt vellykket bygdadag.

Torvastad bygdautvalg er spente på 
førsteutkastet til  reguleringsplanen som 
Karmøy kommune legger fram i disse da-
ger for TOrVASTAD SKOLE/IDrETT. 
Bygdautvalget har vært en pådriver for å 
få til en ny god skole på Torvastad, og i 
sammen med Torvastad idrettslag har vi 
jobbet i lag med kommunen for å få vur-
dert hvordan vi i fellesskap kan få til et 
godt skole og idrettssenter i  bygdå. Tor-
vastad idrettssenter er i dag et av Norges 
fineste idrettsanlegg, og i sammen med ny 
flerbrukshall og ny skole har vi alle mulig-
heter å få til et Torvastad skole og idretts-
senter, som vil være noe Torvastad kan 
være stolt av. Bygdautvalget har ønsket at 
den nye reguleringsplanen skal ta hensyn 
til følgende:

- Lage plan som sikrer god plass for ny 
skole inkl. plass til senere utvideleser, 

- plass til flerbrukshall, fotballhall, og 
plass til framtidige utvidelser av Torvastad 
idrettssenter bl.a. en ny fotballbane

- Legge til rette for et bygdasentrum, 
der hele bygda kan møtes til fellesarrange-
ment

- Sikre god plass til parkering i nær til-
knytting til skole og idrettssenteret. En del 

av parkeringsarealet må kunne brukes til 
aktivitetsområde 

- Lage et trafikksikkert skole og idretts-
senter, Hålandsveien må flyttes nord for 
skole/idrettsområde

- Det må mest mulig legges til rette for 
at bygninger og uteområder kan brukes til 
aktiviteter både på dagtid og kveldstid.

Vedlagt skisse er forslag til plasseringer 
for å få til disse ønskene.

RegULeRingsPLan TORvasTad sKOLe/idReTT

ny hålandsvei
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ORganisTens  
TaKKeKOnseRT

blir søndag 28.november 
kl.19.30 i kirken. 

Nils Einar Helland spiller 
en del av favorittmusikken sin 
på orgel og piano. Billettpris 
kr.100,- De under 18 år går 
gratis. Salg av dobbel CD med 
opptak fra egne konserter i 
Bergen i ungdomstiden, samt 
andre relevante artikler. Ori-
entering om andelsaksjonen 
”Kjøp din egen tangent”. Alt 
overskudd går til nytt flygel i 
kirken. VELKOMMEN! 

BiBeLTimeR PÅ hÅLand
Også denne høsten er det mulig å få med seg bibeltimer på Håland 

bedehus. Dette har vært trivelige stunder med både sang, mat og prat. Vi 
samles onsdagskvelder kl 19.30 og datoene, temaene og bibeltimeholderne 
er: 22. september Sven Johan Skjølingstad: O store Gud når jeg i undring 
aner, 20.oktober og 3. november Edgar Andersen: Gjenforening Ismael og 
Isak 1 og 2 og til slutt 24. november sokneprest Geir Styve: Kom, la oss 
bygge.

menigheTsmØTe Om gUdsTJenesTeR
Denne høsten arbeides det med nye gudstjenesteforordninger for hele 

Stavanger bispedømme. Det vil si at det antall gudstjenester som bispe-
dømmet og kirkevergen er pålagt å stille ressurser til må fastsettes på nytt. 
Det kommer som en følge av den vanskelige økonomiske situasjonen i 
bispedømmet. Derfor må det kuttes i antall prestestillinger samtidig med 
at ressurssene fordeles annerledes. Dette får også følger for Torvastad som 
lenge har søkt om å få øke antall forordnede gudstjenester fra 47 til 60. Da 
hadde vi fått det samlede antall gudstjenester som vi hadde da Torvastad 
hadde 47 og Utsira 13 gudstjenester. Nå ser det ikke ut som vi får det 
vi har søkt om. I forslaget fra bispedømmet ligger det an til en forsiktig 
økning fra 47 til 50. I tillegg ønsker bispedømmet å få et bedre samsvar 
mellom de forordnede og de gudstjenester som faktisk finner sted. Der 
har gjennomsnittet for Torvastad vært 84,5 gudstjenester de siste ti årene. 
Dette forslaget vil bli drøftet i gudstjenesteutvalgene og i menighetsrådet 
i høst før alle får anledning til å uttale seg på menighetsmøtet etter guds-
tjenesten 24. oktober.   

gammeLdags gUdsTJenesTe
I forbindelse med at Torvastad kirke ble innviet 13. oktober 1880 vil 

menigheten markere 130 årsjubiléet med å invitere til gammeldags guds-
tjeneste søndag 17.oktober. Dette slo godt an da vi gjorde tilsvarende for 
både fem og ti år siden, og vi utfordrer alle til å ha på seg klær som de gikk 
med i gamle dager. Vi prøver å finne gamle salmer, preken, liturgi og mer 
for å gjenskape gudstjenesten slik den kan ha vært på den tiden.  Og som 
det var den gang: Kvinner setter seg på nordsiden og menn på sørsiden 
av kirken. Men vi vil understreke at det også går an å komme som en er.  

henRY sKOgvOLL TiL TORvasTad
Mange fra Torvastad har hatt studieår i Bergen, og i høst har vi invi-

tert tidligere sokneprest i St.Johannes menighet i Bergen sentrum Henry 
Skogvoll. Han vil preke på skriftegudstjenesten 24.oktober kl.19.30. Han er kjent for 
sine grundige og solide prekener og hans bibeltimeserier i Johanneskirken har særlig 
vært populære blant menighetens studenter.  Når han nå i vår ble pensjonist, setter han 
pris på å bli brukt fortsatt både i gudstjenester, bibeltimer og annet.

Samlinger               om Guds ord

 

i GLEDE oG SorG:

DØPTE:

20.06.	 Freya	Dalby	Vikane	(Kopervik	interimskirke)

04.07.	 Erik	Høvring	Munthe

11.07.	 Simen	Daapan	Svendsen

	 Mia	Elisabeth	Le	Feuvre	

01.08.	 Jaran	Hagenberg

08.08.	 Victoria	Ragnvaldjord	(Avaldsnes	kirke)

15.08.	 Madeleine	Tharaldsen	(Egersund	kirker)

22.08.	 Eivind	Helgeland	Vikingstad

	 Maiken	Elise	Hausken

	 Vivian	Gjertsen

	 Isach	Solheim-Stange

	 José	Christoffer	Campos

VIGDE:

12.06.	 Tone	Iren	Gangstø	og	Karl	Didrik	Medhaug

10.07.	 Anke	Schidlauske	og	Trond	Skjølingstad

31.07.	 Solveig	Margrethe	Myge	og

	 Richard	Hausken	Røthe

07.08.	 Anette	Oa	og	Ole	Petter	Våge

28.08.	 Anita	Sørhus	og	Jan	Håstø

DØDE:

13.05.	 Hans	Ludvig	Hiksdal	Pettersen	f.	1961

25.06.	 Terje	Mikkelsen	f.	1960

30.06.	 Alf	Einar	Nåden	f.	1960

22.07.	 Anne	Kathrine	Johanson	f.	1912	

13.08.	 Gunnfrid	Mikalsen	Lønning

dag og dato sted  Tid innhold        Prekentekst

Lørdag 2.10. Torvastad  16-18 Åpen kirke     
søndag 3.10. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. styve og andreassen. 
     dåp. Offer til sjømannsmisjonen. Kirkekaffe – Kirkeskyss  mark 10, 17-27
  håland  19.00 misjonsuke, Kristen muslimmisjon

Fredag 8.10 hauge  kveld Bedehusbasar
søndag 10.10. Torvastad 11.00 høymesse. styve. dåp. 50-årskonf.jubileum.   1. mos 9,8-17
     Offer til menighetsarbeidet. Kirkeskyss
  nordbø  18.00 misjonsmøte ved misjonssambandet

søndag 17.10. Torvastad 11.00 gammeldags gudstjeneste. styve. nattverd    mark 10, 13-16
     Offer til menigh. misj.prosj. Japan. Kirkekaffe – Kirkeskyss
  håland  kveld Festmøte v/misjonsselskapet

Onsdag 20.19. håland  19.30 Bibelundervisning
Lørdag 23.10. Torvastad 19.00 Ungdomsgudstjeneste. Lunde og vea.
søndag 24.10. nordbø  11.00 misjonsmøte ved den indre sjømannsmisjon   matt 11, 25-30
  Utsira  11.00 Jubileumsgudstjeneste. styve
  norheim kveld Ungdomstreff. Fidjeland, vea og gismarvik. sammen med avaldsnes
      og Torvastad
  Torvastad 19.30 Kveldsgudstjeneste. styve. skrifte. Offer til menighetsarb. Kirkeskyss

Onsdag 27.10. nordbø  kveld Barnelagsbasar
søndag 31.10. grendahuset    11.00 Familiegudstjeneste. Lunde. Offer til Karms.sunnh.s.s.krets.  Luk 13, 23-30
  nordbø  11.00 misjonsmøte v/normisjon

Onsdag 03.11. håland  19.30 Bibelundervisning
Lørdag 06.11. Torvastad 16-18.00: Åpen kirke
søndag 07.11. Torvastad 11.00 høymesse. styve. nattverd. Offer til Kirk. Bymisjon, hgsd. Kirkeskyss matt 5, 13-16
  nordbø  18.00 misjonsmøte ved misjonsselskapet

Lørdag 13.11. Torvastad  samling for 4-åringene. styve
søndag 14.11. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. styve. dåp. Offer til menighetsarbeidet.  Joh 6, 37-40
     Utdeling av 4-årsbok. Kirkekaffe. Kirkeskyss
  håland  19.00 misjonsmøte ved den indre sjømannsmisjon

Tirsdag 16.11. hauge  19.30 misjonsuke ved misjonssambandet
Torsdag 18.11. nordbø  19.30 misjonsmøte ved misjonssambandet
Lørdag 20.11. Torvastad         18.00 gudstjeneste Km krets. arild steinsland
søndag 21.11. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. Lunde. show it. Offer til men.misj.prosj. Japan hebr. 3, 12-14
  håland  11.00 misjonsuke ved misjonssambandet

Onsdag 24.11. håland  19.30 Bibelundervisning
Lørdag 27.11. Torvastad 19.00 Ungdomsgudstjeneste. Lunde og vea.
søndag 28.11. Torvastad 11.00 Fam.gudstj. styve. dåp. speiderne deltar. Offer til    matt.21,1-9
     Torvastad KFUK/m. -Kirkeskyss
  Torvastad 19.30 Takkekonsert
  Torvastad kveld Ungdomstreff. vea, gismarvik og Fidjeland. 
     sammen med norheim og avaldsnes
  hauge  19.00 misjonsmøte v/normisjon

søndag 05.12. Torvastad 11.00 høymesse. styve. nattverd. Offer til Frelsesarmeen. Kirkeskyss Luk.21,25-33
  Torvastad kveld Konsert v/scala
  hauge  19.00 misjonsmøte v/den indre sjømannsmisjon

søndag 12.12. Torvastad 11.00 Lunde. dåp. Offer til norsk misjon i Øst. – Kirkeskyss   Jes.35,3-10
  Torvastad kveld menighetens julekonsert. Offer til ny kirkestue

30.05.	 De	4	Diakoniinstitusjoner	

				 	 	 3092,00

06.06.	 Norges	KFUK/M	 3060,50

	 Ny	kirkestue	(konsert	kveld)	

				 	 	 7085,50

13.06.	 Amathea	 	 2629,50

04.07.	 Misjonssambandet	2825,00

11.07.	 Misjonshøgskolen	Stavanger	

				 	 	 5452,50

Feøy	bedehus

27.06.	 Menighetsarbeidet					350,00

GAVEr:

nYgiFT PÅ TORvasTad:

solveig margrethe myge 
og Richard Røthe giftet 
seg 31.juli 2010.

Ble dere viet i Torvastad 
kirke i sommer? eller 
kjenner du noen?

send bilde til Kjerkebla!

Kjerkebla inviterer 
nygifte til å sende inn 
bryllupsbilde til denne 
spalten!
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Takk Gud for 

vakre morgenstunder

Takk Gud for 

hver en dag du gir

Takk, Gud for 

dette store under, 

du fra synd meg frir

Gjendiktning Kjell Grønner 

Foto Roald Østensjø

B-bladReturadresse: 
Torvastad menighet
4260 Torvastad


