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UngdomshUseT 75 År
et hvitt ungdomshus ved 
30-årsjubileet i 1964.  
Tilbygget til herredshuset, 
nåværende Kulturhuset,  
er ennå ikke bygd.

Konfirmantene var på 
olalia siste helg i september 
sammen med inger areklett 
vikingstad, Basem Takla 
svendsen, Bjørn ove Troland, 
kirketjener, menighetspe-
dagog og prestene.  de fikk 
mange utfordringer, men 
samarbeidet godt i gruppe-
ne for å løse dem.  været var 
ikke det beste, men humøret 
var på topp hele veien.



Ten-singkoret good 
news er i full sving med 
høstens øvelseskvelder. 

Det er Eva Irene Vea som har overtatt diri-
gentpinnen etter Thordis Marie W. Haugen. Eva Irene 
forteller at flere nye sangere er kommet til, og at det nå er ca. 35 ungdommer i full sving 
med å planlegge og øve inn sanger til korets storsatsing: En skikkelig revy! Tema er al-
lerede bestemt, men det er topp hemmelig, får vi vite. At det er noe alle kan glede seg til, 
er det eneste hun vil røpe om den saken!

Koret skal også være med på et ten-singkurs i Haugesund og det årvisse «Good 
Night-arrangementet» i Håvikhallen. I år blir det ingen julegospel, men Eva Irene lover 
at vi får høre og se koret under menighetens julekonsert i kirken. En øvelsesweekend i 
Åkra kirke er også under planlegging og ikke minst legger koret opp til kjekke fredags-
kvelder med mye sang og glede, og nytt av høsten: Pause-quiz. Et populært tiltak.

Eva Irene forteller at hun gjerne skulle hatt flere voksne støttespillere i koret. Slik det 
er nå, har hun en liten gjeng med seg, men skulle ønske flere voksne/foreldre kunne gi 
av sin tid til dette viktige ungdomstilbudet i bygda. Kan noen komme og bare være her 
sammen med oss på øvelsene? Være med på øvelsesweekend? Mest av alt ønsker Eva 
Irene seg noen som kan 
bistå orkesteret. Bandet 
er ungt og kunne tren-
ge noen gode hjelpere. 
Bandet øver i forkant av 
øvelsene, som er freda-
ger kl. 19.

Og kjenner vi ung-
dommene rett, vil de vel 
ikke si nei takk til noen 
nybakte boller en fre-
dagskveld heller ... 
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Nils Einar Helland 
er organist på 
Torvastad

Denne friske uttalelsen fra et barn sto i et norsk 
barneblad for noen år siden. (Ikke så underlig, kan-
skje, at den satte seg fast hos en organist?) Her sies 
noe viktig om den sanne lykke. Den vi egentlig søker 
alle sammen. 

for vi ønsker alle det gode liv: God helse, en me-
ningsfull og kjekk jobb, opplevelser og venner, og 
penger ikke minst! Penger nok til alle materielle ting 
som kan gi oss en behagelig hverdag. Og reklamen 
hjelper godt til: ikke bare forteller den hvor vi finner 
det vi trenger; den skaper nye behov vi ikke visste at 
vi hadde! ”Nyt denne luksusreisen – det har du for-
tjent!” eller ”Se denne siste modellen, med de mange 
fantastiske mulighetene!” lokker den. Så jager vi av 
gårde, i håp om å kjøpe oss en lykkerus. Men: Kan det 
materielle dypest sett tilfredsstille oss? Blir vi lykke-
lige av å kjøpe ting, eller blir resultatet ofte mer tom-
het? Står vi i det rike Norge – med alt vårt velstandsjag 
– i fare for å bli mer utilfredse og utakknemlige enn 
tidligere generasjoner? Er det sant at mennesker i den 
fattige del av verden i mange tilfeller er mer lykkelige 
og takknemlige enn oss? Tross lite penger og jordisk 
gods?

Arne Garborg sier følgende om penger: 
”Ein kan kjøpa seg mat, men ikkje mathug; dropar, 

men ikkje helse; mjuke senger, men ikkje svevn; lær-
dom, men ikkje vit; stas, men ikkje venleik; glans, men 
ikkje hygge; moro, men ikkje glede; kamerater, men 
ikkje venskap; tenarar, men ikkje truskap; gråe hår, 
men ikkje ære; rolege dagar, men ikkje fred. Skalet av 
alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den 
er ikkje for pengar fal. ”

Barnet som var sitert i overskriften, hadde sett en 
hemmelighet! ”Orgelmusikken” peker først på Skape-
rens gaver til oss: Musikk, natur, mat, bolig, vennskap, 
familie, kunst og kultur. Alt dette er med å fylle livet 
med positivt innhold og glede. Men det pekes videre 
til fellesskapet i Guds menighet – omkring Ordet, 
bønnen, måltidet og lovsangen! Her er skjulte kilder 
til ekte glede! for min egen del betyr lovsangen spesi-
elt mye. Å synge sammen i menigheten er både opp-
byggelse og lykke. Sangen forener på en unik måte. 
I salmesangen og liturgien får jeg uttrykke min tro, 
min bønn og min tilbedelse. Det er som om jeg for en 
stund blir løftet utenfor tid og rom, og kjenner på en 
annen virkelighet. Når det heter at ”du kan ingenting 
ta med deg dit du går” – så er det sant og rett. Men jeg 
tror det likevel er noe vi får ta med oss: Sangen. for 
lovsangen skal lyde også på den andre siden. Sterkt, 
fulltonende! Derfor er det godt om vi har øvd oss her, 
og fått en forsmak på det som kommer! ”Å hvilken 
lykke, å deg tilhøre! Å hvilken ære, for tanken alt for 
stor”

Om helsen skulle svikte, om økonomien skulle 
vakle, om livet i perioder kjennes tungt – la oss ikke 
fortvile. lykken er ikke tapt! Vi kjenner en kilde som 
aldri går tom, en menneskesønn som aldri forlater 
oss, et fellesskap som trøster og bærer, en sang som 
aldri forstummer!

Velkommen til lykkestunder i kirken.

”LYKKen er iKKe i BUTiKKen, 
men i orgeLmUsiKKen”An
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nYe medarBeidere  
i redaKsJonen

redaksjonen er stolte og takknem-
lige for å ha fått Kari Troland og Anne 
Margrethe Østensjø som nye medar-
beidere i Kjerkebla’. De vil være med 
og sette sitt preg på bladet fremover. Se 
etter signaturene KT og AMØ.

good neWs med 
gode nYheTer

I den forbindelse ble det arrangert 
bursdagsfest både i Tusenfryd ved Oslo 
og i Kongeparken i Ålgård. feiringen gikk 
over to dager på grunn av stor pågang fra 
barn og voksne som ville delta på arran-
gementene, og til sammen 16.000 gjester 
var med og feiret søndagsskolens jubileum 
i de to fornøyelsesparkene. 

Storesund søndagsskole var represen-
tert med ca 75 store og små i Kongepar-
ken.

Alle medlemmer i søndagsskolen fikk 
gratis inngangsbillett til parken, og fri kjø-
ring av karuseller hele dagen. Til tross for 
mange tusen gjester på en gang var det lite 
køer og stort sett bare blide fjes å se hele 

dagen. 
Vi fikk også være med på trylleshow og 

en stor bursdagsfest hvor barneevangelist 
jarle Waldemar fortalte den spennende 
historien om dronning Ester i Bibelen og 
sang sammen med oss. rundt i parken var 
det også mange andre som deltok på ulike 
måter denne dagen.

Etter sju timer med fornøyelser var de 
fleste fornøyde, men også ganske trøtte 
og slitne. Mange skrøt av et flott arran-
gement, og solen som skinte hele dagen 
gjorde selvfølgelig sitt til at denne dagen 
ble minnerik for både store og små.       

Berit Monsen

sToresUnd sØndagssKoLe i KongeParKen
Lørdag 5. september var ferga over Boknafjorden fylt med 
mange smilende og spente Torvastadbuer. anledningen var 
at norsk søndagsskoleforbund fyller 120 år i år. 

redaKTØrens
hJØrne

en ny utgave av Kjerkebla’ har fun-
net veien til deg. som vanlig finner 
du smått og stort fra livet i bygda, 
god lesning!

vi vil gjerne ha tips fra dere lesere 
om aktuelle saker å skrive om. send 
det til kirkekontoret eller bruk 
epostadressen vår:

torvastad@menighetsblad.no

Fredagskveld på Ungdomshuset (foto: anna vikingstad)
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Da jeg for en tid tilbake ble spurt om å 
skrive i menighetsbladet, tenkte jeg at jeg 
hadde ingenting å gi fordi jeg følte meg så 
sliten og fortvilet. I ettertid har jeg tenkt at 
det kanskje kunne være til hjelp for noen 
at jeg delte noe av min sorg. Når jeg nå 
igjen har fått spørsmål om å dele noen av 
våre erfaringer med folk i bygda bestemte 
jeg meg for å svare ja. 

rundt omkring i bygda vår sitter det 
nok mange mennesker med forskjellige 
typer sorg, noen sorger er vanskelige å 
snakke om, mens noen sorger er enklere 
å sette ord på. jeg er ingen spesialist på 
hvordan andre skal bearbeide sin sorg, det 
finnes ingen oppskrift som passer for alle. 
for johannes og meg har det hele tiden 
vært viktig å ha en åpenhet rundt dette 
med Martins død, for vår egen del er det 
viktig at det blir lett å gå inn i det rommet 
Martin har i våre hjerter. for oss har det 
hele tiden vært et bevisst valg å gå gjen-
nom og ikke utenom. Selvfølgelig er denne 
åpenheten noe som gjør oss enormt sår-
bare, men livet er skjørt og sårbart og vi vil 
tørre å leve det livet. Hvis det kan hjelpe 
noen at jeg deler av vår sorg og fortvilelse, 
og om den hjelpen vi har fått og om hvor 
alene vi av og til føler oss, så er jeg villig til 
å gjøre det. Soknepresten har flere ganger 
nevnt at flere burde få del i brevet vi skrev 
som julehilsen i fjor. jeg tar derfor med de-
ler av dette her.

Kjære venner og fami-
lie! Min første tanke rundt 
dette med julehilsen denne 
julen var at det orker jeg 
ikke, noe jeg tror alle ville 
hatt forståelse for. Men så 
kom den tanken til meg 
som vi har jobbet rundt 
hele tiden, ”ikke utenom, 
men gjennom”. Livet kan 
til tider være vondt, men 
heldigvis er det ikke vondt 
hele tiden. Hver dag har vi 
gode stunder, disse dagene 
som kommer og går er livet, 
vi må bare gripe det. Noen 
ganger føles det som om 
Gud har forlatt oss, men det 
er vel en normal følelse, det 
var jo dette Jesus ropte når 
han hang på korset. I boken 
”større enn meg selv” skrive 
Per Arne Dahl et kapittel 
om mor Teresas tvil, følelse 
av Guds fravær og sin egen 
sårbarhet, jeg tillater meg å 
låne et sitat fra boken: ”Vi 

mister ikke ansikt ved å kaste masken. Når 
vi viser ansikt, blir vi mennesker det er 
mulig å elske. Alt annet er hykleriets vei, 
med dobbelt bokholderi og påfølgende 
energilekkasje. Troens 
frukt er ikke overvinnel-
se av svakhet og skygge, 
men overgivelse til den 
Gud som ikke bare tåler 
oss som vi er, men elsker 
oss slik vi er” 

Det er 1.desember, 
Bjarnes første bursdag 
uten Martin. Det har 
vært mange for første 
gang opplevelser for oss de siste månedene, 
og noen er tøffere enn andre. Høsten 2007 
og våren 2008 var en kjempefin tid hjemme 
hos oss, Charlotte var flyttet hjem fra Ber-
gen og brødrene og vi var kjempeglad for å 
ha henne hjemme igjen. 29. april var Mar-
tin i en bilulykke og vi fikk igjen oppleve 
hvor skjørt livet er, 3. mai døde han av ska-
dene han fikk.

Mens vi var på sykehuset hos Martin 
fikk vi oppleve hvordan venner og kjente 
løftet oss gjennom forbønn, meldinger og 
samtaler. Martins venner samlet seg hver 
dag i forbønn, de sendte meldinger på min 
mobil som vi leste til Martin. Etter at Mar-
tin var død samlet både ungdommer og 
voksne seg til en minnestund, der de tente 

lys og skrev i en minneprotokoll. Det var 
godt for oss å høre om, og vi er veldig takk-
nemlige for minneprotokollen. Vi håper og 
tror at dette også var viktig for Martins ven-
ner å være med på. Det er tøft å miste en 
kamerat, i dette tilfellet var det mange unge 
som mistet to.

For oss har det hele tiden vært viktig å 
ha et åpent forhold rundt dødsfallet og sorg-
bearbeidelsen, og det ble naturlig for oss å la 
venner være med på kapellet der vi hadde 
åpen kiste. Av erfaring visste Johannes og 
jeg at det kan være en hjelp i ettertid å ha 
sett den døde, og få tatt et endelig farvel.

Vi er ydmyke og takknemlige for all den 
hjelp vi fikk i forbindelse med begravelsen, 
klubbvenninner kom og tilbød seg å organi-
sere hele minnesamværet, vi slapp å tenke 
på noe av det praktiske rundt dette, vi har 
en følelse av at hele bygda stilte opp. Vi er 
enormt takknemlige for alle som var med og 
hjalp til, venner og koret Martin gikk i var 
med å gjorde begravelsen verdig og flott.

Vi er også veldig imponert over alle 
blomsterhilsenene vi fikk og av alle som 
kom til begravelsen. Tidligere har jeg syntes 
at kondolerer var et fælt ord, nå ble det et 
ord som betyr så mye, et ord vi kan bruke 
i den ordløse timen. Vi vet det er vanskelig 
å ta kontakt med mennesker som er i sorg, 
hva skal man si. I denne tiden har vi lært 

at man trenger ikke 
si noe, den beste støt-
ten har vi funnet hos 
dem som ikke vet hva 
de skal si, men er vil-
lige til å være der for 
oss. Ingen trenger å 
være redd for at det 
skal bli taust, vi har 
hatt stort behov for 
å fortelle om igjen og 

om igjen. Som sykehuspresten sier i samta-
lene vi har med henne: Veien fram er veien 
tilbake. For å komme oss videre har det 
vært godt å kunne få fortelle om hvordan 
dagene på sykehuset var og hvordan det går 
med oss. 

Vi er enormt imponert over mennesker 
som fortsatt husker på oss, spør hvordan vi 
har det, gir av sin tid og deler sine tanker og 
følelser med oss. Nye vennskap spirer også 
i denne vonde tiden, det har vært enormt 
godt å bli kjent med foreldrene til Dag Ei-
nar. Vi møtte hverandre for første gang på 
vei til sykehuset, og vi var både ordløse og 
hjelpeløse da vi satt sammen i et pårørende 
rom og fikk vite at Dag Einar var død og 
Martin alvorlig skadet. Når først det me-

ningsløse har skjedd, gjør det godt at vi fin-
ner støtte hos hverandre. 

Ca 5 måneder etter at Martin var død 
fikk jeg en forespørsel om jeg kunne tenke 
meg å skrive andakten i ”Kjerkebla”, noe 
jeg kontant svarte nei på, jeg følte meg jo 
så sliten og fortvilet, og tenkte at det bare 
var klagesang jeg hadde å komme med Selv 
om jeg ikke skrev noen andakt, så fikk det-
te spørsmålet Johannes og meg til å tenke 
og snakke mye rundt dette med forhold til 
Gud. For oss har det vært godt å bli bevisst 
på at vi ikke trenger å forsvare Gud, vi har 
lov til å komme med vår fortvilelse, vår tvil, 
vårt sinne og vårt håp. Hvis Gud ønsker å 
ha samfunn med lille fortvilede meg, så vil 
jeg gjerne ha samfunn med han. Vi trenger 
noe som er større enn oss selv, en som gir oss 
håp om at vi en dag møter våre kjære igjen.

Pappa døde 8. november, vi unner ham 
hvilen og er glad for at han nå er sammen 
med Martin i Sommerlandet. Vi fikk sitte 
hos pappa de siste dagene, det var godt, 
samtidig som det gjør utrolig vondt å mis-
te enda en av dem vi elsket. Pappa fikk et 
langt liv, nær 91 år og døden kom ikke som 
noe sjokk. Som mamma og datter gir det 
meg trøst å tro at pappa og Martin nå har 
det godt sammen.

Vi er imponerte og stolte over Charlotte 
og Bjarne, de tør å gjøre ting ingen forven-
ter at de skal klare. Det å besøke morfar på 
dødsleiet og bære kisten hans synes vi det 
står respekt av, utrolig mange minner må 
ha dukket fram, de bar også Martins kiste. 
For oss som foreldre er det viktig at de to får 
bearbeide sorgen på sin måte, vi håper bare 
at vi klarer å være gode foreldre på veien i 
ukjent landskap.

Takk for omsorg og varme i året som 
gikk, takk for slitesterke vennskap og gode 
landingsplasser der vi får komme som vi er. 

Det var godt at vi skrev brevet i be-
gynnelsen av advent, for det ble en tøff tid 
fram mot jul. Det var utrolig følelsesladet 
å skulle forberede julen uten Martin. Men 
vi opplevde at mange kom innom, og det 
gjorde oss veldig godt å oppleve at vi ikke 
var glemt. julaften gikk også ganske greit. 
johannes fylte 50 år og mange kom innom 
for å gratulere. 

Tidlig i januar var det trafikkofrenes 
dag, vi gikk i fakkeltog og var på min-
negudstjeneste. Dette ble en utrolig tøff 
påkjennelse og vi fikk oss en nedtur. Vå-
ren ble utrolig tøff. Sorgen fikk nye di-
mensjoner og savnet og ensomheten slet 
oss veldig. I mars ble johannes nødt for 
å sykemelde seg, sorgen hadde gjort ham 
enormt sliten. Dette med hvor sliten man 
blir av å sørge er vel det som har overras-
ket oss mest. Vi har lært at sorgarbeid er 
hardt arbeid som krever mye energi. 

for meg som er hjemmeværende ble 

det godt å ha johannes hjemme en stund. I 
den tiden han var sykemeldt var vi mye på 
feøy og jobbet på huset vårt der. legen rå-
det johannes til å være aktiv der og det var 
en god bearbeidelse å klargjøre sjøhuset 
til bursdagsfeiring. før Martin døde var 
han med på å planlegge hvordan vi skulle 
ordne i sjøhuset slik at vi kunne feire jo-
hannes sin 50 års 
dag og min 45 års 
dag. Det ble viktig 
for oss å ordne til 
i sjøhuset og holde 
denne festen som 
vi hadde planlagt så 
lenge. Det var lik-
som litt vår måte å hedre Martin på ved å 
fullføre det han hadde vært ivrig med på å 
planlegge. Det var enormt godt for oss at 
det ble en kjekk fest, og vi er takknemlige 
for at venner og naboer var med på å gjøre 
festen så vellykket. 

Når en slik ulykke skjer skulle man tro 
at det fantes god krisehjelp fra kommu-
nens side, slik er det imidlertid ikke. I Kar-
møy finnes det ingen beredskap. Kanskje 
det finnes på papiret, men ikke i praksis. 
Vi vet at det er stor forskjell fra kommune 
til kommune, gjennom sorggruppen som 
vi har deltatt i har vi hørt mange forskjel-
lige historier om beredskapen i kommu-
nene, og Karmøy kommer dessverre dår-
lig ut.

Heldigvis har vi hatt familie og ven-
ner som har vært villige til å snakke om alt 
det vonde. Vi hadde også en del erfaring 
på hvordan man kan få hjelp. Ca. fem må-
neder etter Martins død var livet så van-
skelig at vi tok kontakt med sykehuspres-
ten. Vi fikk raskt komme til samtale hos 
henne, det viste seg da at vi egentlig skulle 
hatt tilbud om samtaler helt fra dødsfallet 
skjedde. Hvis Martin hadde vært på sy-
kehuset i Haugesund da han døde ville vi 
blitt tilbudt hjelp fra starten av, men siden 
han døde på sykehuset i Stavanger var det 
ikke automatikk i dette. Nå vet vi at alle 
som mister barn under atten får tilbud om 
samtaler med prest og sykepleier fra bar-
neavdelingen. Vi hadde selv ressurser til å 
be om hjelp, men jeg tenker med gru på 
dem som ikke har det. fra oktober til mai 
hadde vi månedlige samtaler med syke-
huspresten og sykepleieren, noe som var 
veldig godt for oss. 

Gjennom våren deltok vi også i en 
sorggruppe sammen med andre som 
hadde mistet sine i trafikkulykker i løpet 
av 2008, vi opplevde det veldig positivt å 
være med i en slik gruppe. I sorggruppa, 
også kalt ”leve videre gruppe” hadde vi 
forskjellige tema vi gikk gjennom, som for 
eksempel hvordan fikk dere budskapet, 
begravelsesdagen, forhold til gravstedet, 

første bursdag til avdøde osv. Ellers var 
det anledning til å ta opp det vi tenkte på 
rundt sorgen. Det var veldig godt å være 
med i denne gruppa, godt å ha et sted der 
vi alle var i samme situasjon.

Tap av kontroll i livet har nok vært 
det som har slitt mest på. Man mister 
ikke bare litt av kontrollen i livet. Alt blir 

borte på et øyeblikk. Det 
er enormt hardt arbeid å 
gjenvinne litt kontroll i 
livet. Kanskje enda mer 
slitsomt er det å lære seg 
å leve med alt man ikke 
kan ha kontroll på. I be-
gynnelsen var det viktig 

alltid å vite hvor Charlotte og Bjarne var. 
Etter hvert måtte ting normalisere seg og 
vi måtte innfinne oss med at vi ikke hele 
tiden kunne rapportere til hverandre. 
Mange ganger blir jeg stiv av skrekk og 
tenker at det verste har skjedd, men vi er 
veldig bevisste på at vi ikke kan ha kontroll 
hele tiden. Vi må på nytt skape mening i 
livet, både vi og ungene må gå videre, vi 
må tørre å leve.

Det er veldig godt å ta fram alle de gode 
minnene vi har om Martin, samtidig som 
det er veldig sårt at det nå er bare minner. 
Vi savner Martin veldig. Noen ganger set-
ter savnet oss helt ut av spill. Vi er heldige 
som har venner vi kan ta kontakt med når 
det røyner på, men når det er på det ver-
ste har vi ikke krefter til å be om hjelp. Da 
har vi bare følelsen av å være totalt forlatt. 
Heldigvis så varer ikke disse periodene så 
lenge, men det hender at sorgen lammer 
oss totalt i noen dager. jeg opplever at jeg 
henter styrke når jeg klarer å sette ord på 
følelsene mine sammen med venner. jeg er 
også takknemlig for å ha venner som hjel-
per meg inn på rett spor når jeg sporer av.

Det er mange måter å takle sorgen på, 
og det finnes ingen oppskrift. En dag er 
behovet for å snakke sterkt, mens en an-
nen dag er behovet for å tie sterkt. for oss 
har dette med åpenhet vært godt, men vi 
er forskjellige og derfor er vi ofte på for-
skjellige stadier i sorgen. Det som er viktig 
er at vi respekterer at vi ikke reagerer likt, 
og at vi har forskjellige behov til forskjel-
lige tider. Ingen kan vite hva jeg har behov 
for, derfor er det viktig at jeg kommer med 
klare ønsker. Men det er jo dette som er så 
vanskelig, når livet herjer som verst med 
oss trenger vi ofte litt tid for å sette ord 
på behovene våre. Det er lov å være langt 
nede i perioder, for meg har det vært vik-
tig å være bevisst på hvordan jeg har det og 
ha et fokus på at jeg skal videre.

Kathrine Øpstebø

nÅr vi misTer en av vÅre KJÆre
mange har opplevd å miste sine kjære.  
Familien Øpstebø opplevde å miste 
martin i en tragisk bilulykke.  han var 
bare 17 år. i tiden rundt allehelgensdag 
har vi spurt om de ville dele noen av 
sine tanker og opplevelser i Kjerkebla.  

heldigvis har vi hatt fa-
milie og venner som har 
vært villige til å snakke 
om alt det vonde.

Tidligere har jeg syntes 
at kondolerer var et fælt 
ord, nå ble det et ord som 
betyr så mye, et ord vi 
kan bruke i den ordløse 
timen. 
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UngdomshUseT 75 År  

 

Ungdomshuset har vært ei storstue for alle lag i bygda. her begynte idrettslaget sine 
innetreninger og mange av bygdas kor startet opp med sine øvelser. her har mållag, 
losje, husmorlag, helselag og menighetsråd hatt samlinger – og ikke minst fester. Under 
oppussing av kirken ble huset ”interimskirke”. 
men først og fremst har huset vært en ”oase” for barn og unge. 

Har orgel. Mangler lokale.
Ungdomshuset sto ferdig i 1934 og ble lagt merke til langt ut over Torvastads 

grenser som det største forsamlingslokalet på Karmøy. Historien om ”storstova” i 
bygda er spennende og kan ikke gjenfortelles med få ord. Men her kommer en kort-
versjon.

I mars 1903 fikk foreningen et orgel av Alette Seip, enke etter soknepresten som 
nettopp var død. Gaven ble startskuddet som styret fulgte opp allerede 20. april ved 
å be kommunen om ”bevilgning af et beløp som bidrag til opførelse af eget lokale.” 
Etter medlemsmøtet en uke seinere ble 
første beløp satt inn på ny bankbok: kr. 
19,56 som tilsvarer nær 1200 kroner i dag. 
fra kommunen kom svaret ganske snart: 
”Andragenet udsættes til senere Behand-
ling.” 

Etter at lover for huset var vedtatt, 
økte foreningens byggefond: Basarpenger, 
gaver fra private og fra Torvastad og Skåre 
sparebank kom inn på bok. 

Men planene ble endret da kommu-
nen ønsket et herreds- og ungdomshus i 
samarbeid med ungdomslaget. Herred-
styret vedtok tegninger og tomt i 1916, 
men utsatte stadig å bygge. Andre bygge-
prosjekt ble prioritert. 

– Er me i molboland, eller?
flere skarpe anonyme innlegg i Hau-

gesunds Avis i 1923 viste at flere ble utål-
modige. Skytset ble rettet mot ungdoms-
laget: ”Dette ungdomslag, der desværre 
ikke kan bygge eget hus, da det ikke har 
mer enn kr. 50 000 – femti tusen – til at 
bygge med.”   

I 1926 klagde 20 år gamle Thomas 
Stange, sikkert på vegne av flere unge: 
”Kva i all verda er det no som hefter oss at 
me ikkje tek til med ein gong? … Er me i 
Molbo-land, eller? Pengane kan aldri nyt-
tast til noko anna, korkje kommunalt eller 
privat og likevel skal dei stå der urørde. 
Sovore er gamaldags. ”Død kapital” er 
verre enn ingen ting.” 

På medlemsmøtet i ungdomslaget uka 
etter innlegget ga banksjef Stange ”ei klår 
utgreiing”, meldte avisa. Husspørsmå-
let ble ofte drøftet på lagsmøter. Skulle 
ungdomslaget, som nå heter Torvastad 
KfUK-KfUM, bygge alene med de mid-
ler laget disponerte selv, langt mindre enn 
50.000 kroner?

Torvastad hadde, lik mange andre 

Jentekoret viste alltid godt igjen, her i storsalen rundt 1960. På talerstolen står Tho-
mas stange, formann i Ungdomslaget i mange år, også da huset ble bygd. han var 
ordfører i Torvastad i mange år og første ordfører i Karmøy kommune. 
i ettertid er gardinene fornyet og treveggene kledd inn.

i 1977 ble Kirsten vikingstad (t.v.) valgt til formann – og har nå i over 40 år hatt Ung-
domshuset som sitt hjertebarn! hun var ”sjefå” for 40-50 vaskere, blant annet denne 
gjengen rundt 1980.

kommuner, økonomiske problemer i 1920-årene. Mellom 
1921 og 1926 ble gamleheimen og to skoler bygd samtidig 
som kommunen investerte i elektrisitet. lån og garantier 
ble for store for kommunen, banken fikk også problemer, 
og konti ble sperret. Kommunen trekte avsatte midler til-
bake. først i begynnelsen av 1930-årene var alle pengene 
”frigitt”. Den tidligere avisskriveren Thomas Stange var 
blitt formann for laget da huset ble bygd.

– Så fekk me Ungdomshuset 
og med det ”kom ei ny tid for ungdomsarbeidet i byg-

da vår,” skrev formann i 1920-årene, Mandius reksten, 
i ettertid. Gutter og jenter fikk egne avdelinger. Senere 
kom klubb og kor som fornyet laget og skapte nytt liv på 
Ungdomshuset.  

Ved 50-årsjubileet kunne husformann Kirsten Vi-
kingstad fortelle at huset var for lite. Grupper for barn 
fra 4-5 år, gutte- og jentelag, SOS-klubb, ungdomsklubb 
og speidere sprengte nesten kapasiteten. I tillegg øvde 
alle bygdas fem kor med ca. 250 medlemmer, og voksne 
hadde egne samlinger. Det ble lagt planer om utbygging 
vestover. Dette ble ikke aktuelt da naboen, nåværende 
Torvastad kulturhus, ga rom for en del av aktivitetene.  

 
Huset ble bygd i 1934 med kommunal garanti for ved-

likehold. Kommunen hadde lenge gratis lokaler og den 
har sluppet ”billig” med sin garanti. Årlig husbasar, dug-
nad, mange vaskekoner (og noen –menn) har sammen 
med private gaver og kommunal støtte gjort at 75-åringen 
fortløpende er blitt pusse opp og fornyet. 

Ingmar Areklett

Tegning av inger a vikingstad.

dÅPssKoLe For seKsÅringer
Torvastad menighet, med menighetspedagog Eva Irene Vea 

i spissen, har i høst startet opp dåpsskole for førsteklassingene. 
Bakgrunnen for tilbudet er at menigheten, sammen med foreldre 
og faddere, er medansvarlig for dåpsopplæringen. Kirkens dåps-
liturgi sier følgende:

”Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i 
et hellig ansvar; å be for barnet og lære det selv å be, og hjelpe det å 
bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at det kan bli hos Kristus 
når det vokser opp, likesom det ved dåpen blir forenet med ham”

Gjennom tolv samlinger i løpet av skoleåret skal førsteklas-
singene få lære om Bibelen og ”barnetroen”. De vil blant annet få 
høre fortellinger fra Bibelen, synge og gjøre formingsaktiviteter. 
Eva Irene vil dessuten prøve å få til en omvisning i kirken slik at 
barna kan bli bedre kjent med den.

I og med at kristendomsundervisningen er blitt sterkt svekket 
i skolen, ser menigheten det som sitt ansvar å sørge for at barna 
får mulighet til å lære elementær kunnskap om kristendommen. 
– Vi ønsker å gi barna en god ballast med videre, sier menighets-
prest Arnfred lunde. På dåpsskolen vil barna få høre bibelfortel-
lingene vi voksne husker fra egne skoledager. 

 – Vi har lagt dåpsskolen inn i SfO-tiden, like etter skoleslutt, 
slik at flest mulig skal kunne delta, forteller Eva Irene engasjert og 
presiserer at tilbudet gjelder absolutt alle førsteklassingene, også 
de som ikke går på SfO. Barn som ikke er døpt er også hjertelig 
velkomne. foresatte kan henvende seg til Eva Irene for påmel-
ding (tlf 52 81 20 27/92 03 77 39). 

Mange barn er allerede godt i gang på dåpsskolen annenhver 
torsdag både på Hauge og  Håland, men det er fremdeles plass 
for enda flere. 

KT

sLUsh: søndagsskolens  
hjelpelederkurs for 10-14-åringer.

hva er et sLUsh-kurs?
Jo – det er mye forskjellig!

Med et SlUSH-kurs ønsker vi å bevare 10-14 åringene i kir-
ken og søndagsskolearbeidet gjennom positive opplevelser med 
glede, spenning, læring og mestring. Kurset inneholder innfø-
ring i basis bibelkunnskap, samarbeidsøvelser, bli-kjent-øvelser, 
kunnskap om Sprell levende (søndagsskoleopplegget), mange 
aktiviteter og mye moro.

Kurset er over tre onsdagskvelder; 4., 11. og 25. november, og 
vil foregå på Bjørgene Grendahus. Alle kveldene varer fra kl 18-
21 og blir ledet av søndagsskolekonsulent Elisabeth fauskanger. 
En av lederne på søndagsskolen vår vil også være tilstede disse 
kveldene.

Etter fullført kurs kan deltagerne få prøve seg som hjelpele-
dere i Storesund søndagsskole.

Interesserte kan melde seg på til Berit tlf 977 02 033  
eller liv Anne tlf 918 45 842

FesT Fredag den 13. og 
middag sØndag 15.11.

Alle med fortid på Ungdomshuset, sammen 
med alle som fyller huset nå, venner og foreldre, 
er velkommen til festdager i november. Storstua i 
Torvastad fyller 75 år. 

Mennesker med ungdomstid på Ungdoms-
huset deltar, og her er noen av innslagene: Egil 
Severeide, direktør i Haugesundsregionens 
Næringsforening, tar oss med på ”rusletur i og 
rundt Ungdomshuset.” Berit Espeset, sokneprest 
i Sørnes, har kveldsandakten. Kvinekoret og Sca-
la deltar med sang. Husets 75 års historie presen-
teres med ord, bilder og ulike innslag. Kanskje 
vaskegjengen fra gamle dager dukker opp? Og 
naturligvis blir det bevertning i god ungdoms-
hustradisjon.  

Det er ikke påmelding eller inngangspenger, 
men ta med penger til en gave. De første som 
kommer, er sikret best plass når festen begynner 
kl. 19.00 fredag 13. november. Søndagen etterpå 
inviteres hele familien til kirkemiddag med godt 
program og god dessert! 
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1959
redigert av Ingmar Areklett

Herre!   Åpne mine øyne
så jeg ser hva det vakre er.

Åpne mitt sinn
så jeg vet hva det sanne er.

Åpne mitt hjerte
så jeg elsker det gode.Bönbok för föreldrar, 1997 – Foto Anne Margrethe Østensjø

21. oktober hadde Torvastad husmor-
lag 10 års jubileum med ”ein festkveld av 
dei sjeldne”. Ida Stange hadde prolog, Inga 
Areklett heldt andakt og Marie Stange ga 
tiårsmelding. Blant hovedoppgavene til 
laget desse åra blei husmorvikar og kurs 
framheva. Sykurs, vevkurs og sadelmaker-
kurs blei nemnt spesielt. 

Mange gjester deltok på festen på 
Ungdomshuset. Det var helsing av krets-
leiar for rogaland, fru Bredahl, og Thea 
Tunge, som var med ved starten ti år tidle-
gare. ”Mennene var innbeden som gjester,” 
står det i referatet. Blant dei 90 festkledte 
hadde Thomas Stange, Bjarne Blom Kal-

stø og Arne Christiansen sang- og mu-
sikkinnslag. ”Soknepresten takka på vegne 
av mennene som var innbedne på festen.” 

formenn i første tiårsbolken var 
Magnhild Vikingstad, Ida Stange og Mar-
tha Kaalaas.

Tre dagar etter, søndag 24. oktober, 
hadde Torvastad helselag sin årlige fest 
med fN-dag og nestekjærleik som beran-
de  tankar, både i opplesing av fru Marøy 
og festtale av lektor Mydland. ragna Dal-
land var festleiar. lærar Espeset heldt an-
dakt.

Den mannlege referenten understre-
ka at kvinnene ”hadde skapt den rette 

smånytt

• ”Turen gikk særlig til Genova, både 
i tale og film”, stod det i referatet fra Sjø-
mannsbasaren. Kvinneforeningen for Sjø-
mannsmisjonen takket for kr. 1869 som 
kom inn. Sekretær Taraldsen viste film og 
sjømannsprest Salvesen talte. 

• Guttemusikken hadde den vanlige 
utlodningen både på Norheim og i ung-
domshuset. Korpset var felles for Nor-
heim, Hauge og Håland, og, som navnet 
sa, bare med gutter.

• Sokneprest Hermansen i Tysvær 
besøkte Torvastad med foredraget ”Det 
gjelder barnet”. Birger Kjetland refererte 
og merket seg blant annet: ”Ta deg tid til 
å samtale med barnet ditt mens barnet vil 
høyra på deg! fylg det til Guds hus, og lær 
barnet gode vanar.”

• Unges Misjon hadde årsmøte i ok-
tober. Kirsten Hausken ble formann etter 
jon Bendik Hausken. Nestformann: Olav 
Utvik. Kasserer: Eli Kvalevåg. referent: 
Arne Vikingstad. 

• Torvastad idrettslag hadde følgende 
tillitsmenn etter årsmøtet: Kristian Sto-
resund, formann, Henning lillesund, 
nestformann, herr Sirnes, sekretær, Kjell 
Karlson, kasserer, Oddvar Husby, opp-
mann, johannes Nilsen, junioroppmann, 
Magne Vågen, gutteoppmann.

• Kirkegårdskonsulenten besøkte Tor-
vastad, og sammen med menighetsrådet 
m.fl. så hun på alle tre kirkegårdane og gav 
gode råd om videre arbeid. 

• Skolebarna i bygda solgte ca. 350 
merker a kr. 1 til inntekt for flyktninge-
hjelpen.

Vi beklager feil i billedteksten i 
forrige nummer. Det var naturligvis 
Husmorlaget, nå Torvastad kvinne- 
og familielag, ikke Helselaget, som 
startet barnehagen i Gamleheimen. 

Fester i helselaget og husmorlaget

1. rekke: sokneprest geir styve, eva Kirstine Knutsen vikshåland, sonja marie mikalsen aleksandersen, eva marie Knutsen nævdal, 
synnøve gunnarshaug espeset, Lillian storesund storm, Kirsten Lovise nilsen håheim, Kari vikingstad, gunvor Kjetland Tjelta.
2. rekke: ingeborg elisabeth vedø Wennersberg, Bjørg haaland hole, Knut Torvestad, dagfinn Konrad drengstig
3. rekke: svein olav sørhus, reidar Østenstad, hallstein vågen, Jan Karsten grønstøl, Tor magne Widvey, olav hagesæther, Jon 
mathias vikingstad, Kurt strømme, Kjell storesund, håkon areklett

Otto Olsen bor på feøy og driver 
organisasjonen red Heart Society. På 
basaren viste han bilder og fortalte  om 
arbeidet i Sri lanka. Hjelpearbeidet i Sri 
lanka bygger på prinsippet om ”hjelp 
til selvhjelp”, med særlig vekt på utdan-
ning, sanitær og å skape langsiktige ar-
beidsplasser. Alt arbeidet gjøres i nært 
samarbeid med lokalsamfunnet.  

De fleste gevinstene var ulike hånd-
arbeid laget av foreningen ”feøys Bren-
nende Hjerter”, som har vært samlet på 
”Ull-låven” til Ingunn Krogstad en kveld 
i måneden i ca 1 ½ år.

foreningen består av nesten alle da-
mene og jentene på feøy. 

Det var også kafé med salg av hjem-
melaget ertesuppe, pølser, kaffe, brus og 

masse gode kaker.
Det kom mange tilreisende fra Hau-

gesund og Karmøy, bedehuset ble helt 
fullt (ca 100 personer). Salg av mat og 
lodd gikk unna slik at vi brutto fikk inn 
godt og vel 27000,- kr.

Inntektene fra en basar som feøy 
skole hadde i 2008 til inntekt for Sri 
lanka, ble brukt til å legge inn vann på 
Maliduwa College. Skolens 420 elever og 
ansatte er fortsatt veldig glade denne for 
hjelpen. 

 Med inntektene fra basaren 13. sep-
tember håper red Heart Society å kom-
me godt i gang med bygging av en bar-
nehage, som vil bli drevet i samarbeid 
med nevnte skole.

liv Marit Mathiassen

Basar PÅ FeØY

På Feøy Bedehus hadde vi basar søndag 13.09.09 for red 
heart society`s arbeid i sri Lanka. 

feststemning med kvitduka bord, lys og 
blomar og mat og kaffi til alle gjestene.” 
Dette var vanlig ved  alle fester.  Sang- og 
musikkinnlaget på denne festen må ha 
vore meir sjeldant. referenten Thomas 
Stange, organisten, meinte at festen hadde 
”den finaste musikken ein vel nokon gong 
har hatt i huset. Kvintetten frå Haugesund 
skal ha stor takk!”

KonFirmanTJUBiLeUm
første helgen i oktober var femtiårs-

konfirmantene samlet til jubileum. Da-
gen var valgt med omhu. Det var nemlig 
på dagen 50 år siden de ble konfirmert av 
presten Olav Areklett. Dette var det første 
hele kullet han hadde.  Det ble et sterkt 

møte for mange som ikke hadde sett hver-
andre på mange år. To av sangene som 
ble sunget i kirken var sanger de hadde 
brukt i konfirmasjonstiden: Ungdom-
mens frelser og Hold fast hva du har. De 
tre av jubilantene som hadde gått bort ble 
også minnet i kirken.  Etter gudstjenesten 
var alle med til middag, dessert og kaffe 

på kulturhuset. jubilantene selv bidro med 
programmet. Knut Torvestad spilte til 
sangene, og Håkon Areklett viste fargefilm 
fra konfirmasjonstiden.  Andre bidro med 
taler, diktlesing og sang. En stor takk til 
diakoniutvalget som la ned et stort arbeid 
med god hjelp av både årets konfirmanter 
og andre frivillige.  

Foto: otto olsen

Foto: gma
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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

færøyene er ikke et land du reiser til 
for å oppleve sol og sommer. Det ligger i 
det nordlige Atlanterhav og er derfor ut-
satt for skiftende vær: ”Hvis du er utilfreds 
med været, så vent i fem minutter”, sier 
færøyingen. Man kan visst oppleve fire 
årstider i løpet av ett døgn. Det gjorde ikke 
vi. Vi hadde godt og tjenlig vær en hel uke 
i juli.

Hva er det som gjør færøyene så spe-
sielle? først og fremst naturen. lange 
fjordarmer med små bygder spredt langs 
strendene. Mange steder stuper fjellet rett 
i sjøen med bratte skrenter. Graset vokser 
helt til topps. Der beiter sauene året rundt. 
ruller de over ende, bærer det rett til sjøs. 
Men det skjer sjelden. De er jo født til et liv 
på ”de skrå bredder”!

Vi fikk nærkontakt med stupbratte 
fjell, grotter og underlige fjellformasjoner 
på en båttur på Vestmanna. Et minne for 
livet!

Og i hver bygd, liten eller stor, er det 
ei kirke. Det skal visst være mer enn 60 av 
dem! De fleste er små, enkelt utsmykkede, 
eldre, tjærebredde trekirker med gras på 
taket. Vi besøkte flere slike kirker, men vi 
fikk også oppleve større og moderne kirker 
med vakker kirkekunst og gode og tjenlige 
rom i tilknytning til kirkeskipet. Uansett 
kirkestørrelse merket vi folks kjærlighet 
til sin lokale kirke. De var stolte av kirka 
si. Gudstjeneste var det hver søndag. Når 
presten hadde gudstjeneste i en annen 
kirke, var det ”degnen” (klokkeren) som 
hadde ansvaret. Da leste han opp en pre-
steskrevet preken. Organisten og degnen 
arbeider uten lønn. Bare prestene lønnes 
på færøyene samt organistene i Tórshavn!

Vi var med på en gudstjeneste i Stren-
dur kirke der vår lokale guide, Henning 
Bøgesvang, forrettet og talte. Kirka var 

nesten fullsatt selv om det var ferietid! Og 
så var det salmesangen. En fulltonende og 
mektig menighetssang. ja, færøyingene 
kan synge, og de liker å synge!

Under nattverden merket vi noe som 
er fremmed for oss, men som er naturlig 
for færøyingene: Etter altergangen bukket 
mennene tre ganger mens kvinnene neide 
– vendt mot alteret: En takk til den kors-
festede Kristus som nettopp har gitt sitt 
legeme og blod. Denne skikken er nok fra 
katolsk tid lik den at mange foreldre signer 
seg og barna med korstegnet før de går på 
arbeid, skole, eller når barna skal legge seg 
om kvelden. 

Men tilbake til sangen! At færøyin-
gene liker å synge, merket vi siste kveld 
på færøyene. Det var den 29. juli, landets 
nasjonaldag, og man feiret Ólavsøkan til 
minne om Olav den Hellige. Om kvelden 
var det flere sanginnslag rundt omkring 
i Tórshavn: Ved frelsesarmeen, andre 
kristne organisasjoner og ulike popgrup-
per. Og uansett: folk sang med! Den første 

timen av 30. juli 
var viet allsang 
på plassen foran 
Tinghuset og 
rådhuset. Om-
trent 10 - 13 000 
syngende færøy-
inger – og noen 
norske – sang 
seg gjennom et 
sanghefte med 
19 sanger. En 

forsanger ledet sangen. Og hvilken sang! 
Unge og eldre sang ut sin kjærlighet til folk 
og land der de stod skulder mot skulder 
under en mørk nattehimmel. for et mek-
tig brus av stemmer! Vel var turen til Vest-
manna et minne for livet, men kanskje ble 
denne sangtimen inn i en ny dag det mest 
minnerike vi tok med oss heim til Norge. 
Et mer syngende folk enn færøyingene har 
jeg aldri møtt. lykkelig er det folk som kan 
synge. Og hvilken avslutningssang! jeg tar 
med noen vers av siste sangen i heftet: 

Nú dagurin at enda er
og náttin komin nær,
algóði Gud og Faðir ver
hjá mínum og hjá mær

Eg ofta veikan kenni meg; 
Men, Himmalfaðir mín!
Styrk tú meg, o, tað biði eg,
og halt meg nær til tín.

İ Jesu navni sigi eg
tær tøkk, Gud Faðir mín
at tú av náði leiddi meg
á rætta leið til tín.

mær= meg
tín= deg
tær= deg
á rætta leið til tín= på rette vei til deg

GMA

Færøyingene - et syngende folk!
i sommer var vi en gruppe nordmenn som reiste i vesterveg. målet var Færøyene som ligger 
midt mellom norge og island. der bor ca. 50 000 innbyggere. Byene Tórshavn (hovedstad) 
og Klaksvik huser omtrent halvparten av befolkningen. Landet er selvstyrende, men hører 
til danmark, og dronning margrethe 2 er landets statsoverhode. 

Foto: anne marie netland

Foto: anne marie netland



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
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Trygve & Rune Strand
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Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

MEDIAMANNEN
// Johannes Leiknes nag //

www.mediamannen.no

Turvegen til Hauge var klar i 
midten av juli i år. På vegne av alle 
Torvastadbuer vil Bygdautvalget 
takke de tre grunneierne for at de 
har vært positive fra dag en.

Det er viktig å få lys. Turvegen 
blir brukt både til tur/jogging, sko-
leveg og gang- og sykkelveg mellom 
Hauge og idrettssenteret på Håland. 
lys ligger inne på kommunen sin 
liste for tippemidler til idretts- og 
friluftsanlegg i Karmøy. Slik det ser 
ut nå vil tippemidler bli betalt ut om 
5-6 år.

Bygdautvalget arbeider nå med 
å få bygd lys så snart som mulig 
(2009/2010), og få  finansiert lys på 
andre måter fram til tippemidler bli 
utbetalt.

TUrveg TiL haUge

Bjørgenedagen
Også i år var det 

mange som tok turen 
til idrettsanlegget for 
å være med på Bjørge-
nedagen, selv om det 
en stund såg utrygt ut 
med hensyn til været. 
Men solen vant, og det 
ble en fin dag. 

Mange fulgte guds-
tjenesten fra tribunen 
nede ved friidrettsare-
naen, og etterpå var det enda flere som var med og gikk 
på tur. Turen gikk som vanlig gjennom Bjørgene der de 
fikk oppgaver å bryne seg på underveis. Både barn og 
voksne ble ivrige. 

Etter turen valgte mange å ta middag, lapskaus el-
ler pølse i brød, og dessuten kaffe og kaker på kafeen. 
Det var i år heldigvis fint vær, sånn at vi kunne spise 
ute. Så er det tid for dagens høydepunkt: Trekning av 
gevinster. 

Alt i alt er dette en fin måte for hele familien å bruke 
en søndag i året på, noe flere og flere ser ut til å opp-
dage. Vi gleder oss allerede til neste år!

Orienteringsgruppen

Basar PÅ grendahUseT PÅ sØndag
Søndag 25.oktober kl 14.30 – 19.30  avholder Torvastad idrettslag sin 

tradisjonelle basar på Bjørgene Grendahus. Her har vi et fantastisk basar-
bord med flotte gevinster, i tillegg til våre flotte hovedgevinster. Hovedge-
vinstene er dette året:

1.gev. reisegavekort     verdi kr. 15.000,-
2.gev. Gavekort gitt av Storesund rør AS   verdi kr.  5.000,-
3.gev. 1 sett bildekk gitt av Møller Bil  verdi kr.  5.000,-
4.gev. Skiboks Packline gitt av Åkra Bil   verdi kr.  4.800,-
5.gev. Snowboardpakke gitt av Intersport Hgsd verdi kr.  3.500,-

Selvsagt kjører vi også dette året mange runder med åresalg, og kafeen 
har salg av kaker, kaffi, brus og pølser.  Vi ønsker alle velkommen!

håland skole flittig bruker  
av idrettsanlegget
Idrettsanlegget på Torvastad er flittig brukt. fra mor-
gen til kveld er små og store i aktivitet her. På dagtid 
brukes anlegget mye av elever ved skolen. Både de som 
har undervisning på idrettshuset, og andre elever fra 
5. - 7. klasse er her og spiller fotball, slåball, brendtball 
og lignende i friminuttene. Også i gymtimene er det en 
ressurs å ha idrettsanlegget så nært skolen. lærerne har 
her mulighet til å ha både friidrett, fotball, andre bal-
laktiviteter og dessuten orientering med elevene. 

Løpskarusell 2009/2010:
friidrettsgruppen inviterer også i år til løpskarusell i lysløypa.  Det var 

mange positive tilbakemeldinger på fjorårets arrangement, og deltakeran-
tallet var mellom 50 og 60 stk på hvert 
av de 4 løpene. De fleste var helt van-
lige mosjonister. Noen løp 1 runde a 
ca 2,5 km andre 2 runder og noen gikk 
seg en rask tur. Alle fikk velfortjent 
drikke etter løpet. 

I år blir det 5 løp - første tirsdag 
i hver måned november, desember, 
januar, februar og mars, dvs følgende 
datoer: 03.11, 01.12, 05.01, 02.02 og 

02.03.  Begynn med nyttårsforsettene allerede nå så blir det så mye enklere 
etter jul ! løpskarusellen kan være et mål på veien! Det blir tidtaking som 
gjør det mulig å sjekke fremgang fra løp til løp.

 løpskarusellen er for alle som er 9 år (født 2000) og eldre. Alle som 
fullfører 3 av 5 løp får premie. løypa går i rundløype fra  Grindabygget, og 
sørover, tilbake mot  Grendahuset. Velkommen  !

Påmelding til Hildegunn på mail: ploeynin@online.no helst innen 
mandag før løpsdagen for å unngå kaos før start. Etteranmelding senest 45 
min før start løpsdagen.  for nærmere informasjon om løpet, se nettsidene 
til Torvastad i.l.      friidrettsgruppen. 
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i GLEDE oG sorG

samlinger               om Guds ord

DØPTE:

12.09. Peder Bachmann Jensen

VIGDE:

29.08. Ann-Cathrin Moss Wee

 og Eirik Bentsen

30.08. May Grethe Lillebotn

 og Jakob Sigvald Tednes

05.09. Eli-Marie Vikshåland

 og Kjell Olav Lie

12.09. Anne Bachmann Amundsen

 og Karl Terje Jensen

DØDE:

21.08. Edvard Kristian Isaksen f. 1927

22.08. Jan Einar Kristiansen f. 1947

01.09. Oddny Borlaug Dale f. 1926

gaver:
23.08. Torvastad KFUK/m 3 311,00

30.08. misjonsselskapet 3 451,00

06.09. menighetsarbeidet 3 899,00

13.09. Torvastad KFUK/m 5 187,00

20.09. Karms. sunnh.sønd.s.kr.

   2 469,00

27.09. aBr-senteret 1900,00

FeØY BedehUs:

23.08.. Torvastad KFUK / m 1112,00  

Notert

Dag og dato sted  Tid innhold        Prekentekst

søndag 25.10. Torvastad 11.00 gudstjeneste. arnfred Lunde. dåp. sang av Korus. 
     offer til menighetsfakultetet. Kirkeskyss    Jes 59, 1-4.8-9
  håland   Kveld misjonsmøte ved normisjon

onsdag 28.10. nordbø  18.00 Basar Barnelaget

Lørdag  31.10. Torvastad 16.00 – 18.00: Åpen kirke

søndag  01.11 Torvastad 11.00 gudstjeneste. arnfred Lunde nattverd. sang av scala.  
      offer til menighetsarbeidet. Kirkeskyss.    matt 5,1-12
    19.00 Ungdomsgudstjeneste
  nordbø  18.00 misjonsmøte. misjonsselskapet

onsdag 04.11 håland  19.30 Bibelundervisning v/geir styve. Tema: ”Josef i brønnen”  1. mos. 37

søndag 08.11. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. geir styve. dåp. Utdeling av bok  
     til 4-åringene sang av shalom.
     offer til menighetsarbeidet. Kirkeskyss    Fil 1,6-11

søndag 15.11. grendahuset 11.00 Fam.gudstjeneste. arnfred Lunde. offer til norsk misjon i Øst  1. Tim 2,1-6a
  håland  11.00 misjonsmøte ved misjonssambandet        
  
søndag  22 11  Torvastad 11.00 gudstjeneste. geir styve og Basem Takla svendsen.
      skrifte. offer til Kristen muslimmisjon    matt 25, 31-46
  nordbø  18.00 misjonsmøte ved normisjon

onsdag 25.11. håland  19.30 Bibeltime

Lørdag  28.11. Torvastad 16.00 – 18.00: Åpen kirke

søndag 29.11 Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. geir styve. dåp.    Jes 62, 10-12 
     speiderne deltar. offer til Torvastad KFUK/m. Kirkeskyss.  Luk 4, 16-22a
  håland  Kveld misjonsmøte ved den indre sjømannsmisjon

søndag 06.12. Torvastad 11.00 høymesse. geir styve. Preken og sang av else Karin  
     og rolf stackbom. nattverd. offer til Frelsesarmeen. Kirkeskyss Luk 12, 35-40
  hauge  Kveld misjonsmøte ved misjonsselskapet

søndag 13.12.  nordbø  10.30 Frokost
  grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. arnfred Lunde.  
     offer til misjonssambandet     matt 11, 11-19
    Kveld Julekonsert v/scala

resULTaTeT av menigheTsrÅdsvaLgeT PÅ TorvasTad 
Valgdeltakelsen var stor under årets Kirkevalg. 14,75% av medlemmene på Torva-

stad stemte på nytt menighetsråd. resultatet etter opptelling av menighetsrådsvalget 
2009 er nå klart. Det nye menighetsrådet på Torvastad består av følgende: Anita Grøn-
ningen, Peder Christiansen, Inger ferkingstad Hausken, Gunn lillian Utvik, Bjørg B 
Aase, Thorleif johnstad, Svein Erik Haugen og Erling Stange.

Varamenn: Arne Grønås, randi M B furlund, Øystein f Stange, Anne Berit Thor-
sen og judith K V Taraldsvik 

nYe givere gir nY giv TiL nY giv 
Givertjenesten NY GIV samler inn midler til å lønne menighetspedagogen i Torva-

stad. Menighetsrådet og Torvastad KfUK-KfUM har satt seg som mål å samle inn 65 % 
av lønnen som ikke dekkes av fellesrådet. 

Etter nyttår er nær 30 nye givere kommet til. Sammen med tidligere givere har disse 
gitt nok til å dekke menighetens del av utgiftene til nå.  Det er en tydelig positiv driv over 
NY GIV. Takk til alle som gir NY GIV en ny giv. 

Menighetspedagog Eva Iren Vea er krumtapp i mye av det som skjer blant barn og 
unge i bygda. Hun dirigerer to kor, har ansvar i dåpsskoler på Hauge og Håland skoler, 
lekefrokost og i konfirmantundervisningen. 

Det er behov for nye givere og flere som gir regelmessig. Skal NY GIV dekke 65 % av 
lønnen, må høstgavene bli mange. Vil du være med å sikre denne stillingen, så send en 
gave til NY GIV, 4260 Torvastad, bankkonto 3330 22 43927.

Basem engasJerer seg
Basem Takla Svendsen flyttet fra Egypt til Torvastad i fjor, og har i løpet av dette året 

fått mange venner i sitt nye hjemland.  Han engasjerte seg fort i både gudstjeneste- og 
konfirmantarbeid på Torvastad.  Han fortalte om hva Bibelen betyr for ham på presen-
tasjonsgudstjenesten og var leder på konfirmantturen til Olalia i høst.  Nå er Basem valgt 
inn i styret for KrfU og for Kristen Muslimmisjon på Karmøy.  I den forbindelse talte 
han nettopp på Nordbø bedehus, og vil også preke på gudstjenesten i Torvastad kirke 
22.november. Da markerer vi søndag for forfulgte kristne og tar opp takkoffer til Kristen 
Muslimmisjon.  

TorvasTadBU i BisPedØmmerÅdeT
Vi gratulerer johannes leiknes Nag som sammen med Thor Bjarne Bore, Tor Sop-

peland, Wenche Haugen Havrevoll, Svein Arne lindø, Inger Kari Søyland og leif Chris-
tian Andersen ble valgt inn i Stavanger bispedømmeråd 2010-2011. I tillegg kommer 
biskop Erling Pettersen, en representant fra prestene og en fra de andre ansatte i kirken.  
johannes er medielektor på Vardafjell Videregående Skole og har nylig flyttet fra Viken 
til Osnes på Torvastad.  I menigheten har han blant annet engasjert seg i søndagsskole, 
gudstjenestearbeid og som redaktør i Kjerkebla.  Nå får han mange nye utfordringer i 
bispedømmerådet.  Som for eksempel ansettelser av prester og utsending på kirkemøtet.  
Vi ønsker johannes lykke til med et viktig og spennende verv og Guds velsignelse over 
oppgavene som venter.

KommUniKasJonsKUrs 
Tirsdag 27. oktober starter kommunikasjonskurs for par på Haugalandet.  Det fort-

setter med samlinger torsdag og lørdag samme uken.  Dette er et av de såkalte PrEP-
kursene som ble utviklet av Samlivssenteret Modum Bad, og det er beregnet for par som 
ønsker nye perspektiver på kommunikasjonen i forholdet.  Kurset foregår på Avaldsnes 
Idrettssenter og blir ledet av sykepleier Kåre Vold  og prestene Eldbjørg Andreassen og 
Helge Gaard.  Avaldsnes menighet står som arrangør og påmelding sendes til Else Egen-
berg eller Helge Gaard. inviTasJon TiL PÅrØrende aLLeheLgensdag

Søndag 1. november er det allehelgensdag, og vi inviterer da alle pårø-
rende som har mistet sine det siste året, til en minnestund i kirken. Under 
gudstjenesten vil vi lese opp navnene og tenne lys for de som er gått bort. Vi 
sender ut et brev til de aller nærmeste med invitasjon, men vet også at det er 
mange pårørende vi ikke har adressen til. Derfor vil vi opplyse om det her – 
og minne om at alle pårørende er spesielt velkomne til denne gudstjenesten 
allehelgensdag.

FeiL KanaL
Observante lesere fikk ikke bildet 

av kanalen på feøy til å stemme helt i 
siste nummer av Kjerkebla´.  Vi viste 
nemlig ikke bilde av broen til Sørøy 
men bilde av broen til Ulvøy.  Vi be-
klager og håper å få gjøre det godt 
igjen med et bilde av byggingen av 
kanalen for hundre år siden.  

RETTELSE: 2-åringen på siste side i Kjer-
kebla’ nr. 4 heter Mathilde Tvedt Vedø 
(ikke Amalie).
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet - 4260 Torvastad

Kjerkebla’ for Torvastad

4260 Torvastad

3361 14 00611

Frivillig gave

til menighetsbladet.

20.11.2009

00

deT KosTer Å Lage KJerKeBLa
Vi er velsignet med mange frivillige krefter og godt lagarbeid som gjør det mulig å lage 

Kjerkebla. Nå trenger vi din støtte, bruk giroen nedenfor – eller gå i nettbanken.

sanggLede i KorUs
Etter hvert som Ungdomshusets yngste sangere blir ”pensjonert” fra 

Shalom, finner mange av dem veien videre til Korus. Korus er koret for 
jenter og gutter i alderen 3. klasse t.o.m 7. klasse. De øver annenhver tors-
dag kl 17.30 - 19.00.

– På øvelsene har vi alltid ei god økt med oppvarming av stemmen. 
Da har vi ansiktsgymnastikk, og mye annet rart på gang, forteller Korus-
dirigent gjennom mange år, Anita Grønningen. – Vi synger sanger som 
bare er for gøy, med eller uten bevegelser.

Hun forteller videre at koret opptrer på arrangement som gudstjenes-
ter og basarer, julemarked og sommermarked. De deltar også på julekon-
serten i kirka hvert år. Det viktigste på øvelsene blir derfor å øve inn nye 
sanger. – Vi bruker mye tid på å snakke om innholdet i sangene, og har 
alltid en andakt i forbindelse med tekstgjennomgangen, forteller Anita. 

Korus har i mange år vært med på Kula&Myggen-opplegget på Nor-
heim, samt på Karmøy gospelfestival på Åkra.  Da øver sangerne i et stort 
felleskor sammen med andre fra Haugalandet, og er med på felleskonsert 

om kvelden.
Anita har i høst takket for seg i Korus og går nå inn i tilsvarende opp-

gave i Shalom. Ny dirigent i Korus er Shaloms tidligere leder Eva Irene 
Vea.

KT


