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kjerkebla’

forsidebilde: Karl a. ØstensjØ (1928-1996) var i over 40 år journalist, fotograf og tegner i Haugesunds avis, og samtidig en stØrrelse blant 
bildende Kunstnere i Haugesund. Han var iKKe minst bestefar til 5 torvastad-barnebarn!
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Er dette en oppgave for deg?   
 
Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet. 
 
 
 
 

Vaktrom Haugalandet trenger flere 
frivillige telefonvakter!  

Nytt kurs 
starter onsdag 9. februar 2011 kl 18 -21. 

      Kontakt Kirkens SOS i Rogaland 
        tlf.: 51 88 45 15, mobil 971 70 995 

                        e-post: rogaland@kirkens-sos.no 
              www.kirkens-sos.no 

Det er første søndag i advent, og de 
første gudstjenestedeltakerne kommer inn 
i det spartanske kirkerommet, går frem til 
det vesle alterbordet og legger sin gave ved 
alteret: En pose mel, sukker eller kaffe, et 
såpestykke, noen bananer og grønnsaker 
fra en jordflekk i slummen. Ved gudstje-
nestens begynnelse er den vesle plattingen 
der alterbordet står, helt fullt.

Etter gudstjenesten blir gavene ved al-
teret gitt til dem som trenger det meste. 
Hun som bare hadde hatt noen bananer å 
gi, kunne gå hjem til skuret sitt med både 
sukker og mel, fulgt av gode blikk som sa: 
”Vi ber om vårt daglige brød hver gang vi 
ber Fadervår. Og brødet er vårt, ikke bare 
mitt… Derfor deler vi det.”

I denne adventstiden, i et av verdens 
rikeste land, står disse bildene fra fattige 
mennesker som delte det de hadde, som et 
eksempel på det Martin Luther sa: ”Hvis 
enhver tjente sin neste, var hele verden full 
av gudstjeneste.”

Jeg ser for meg de mange ansiktene fra 
slummen i Brasil, og jeg gjør deres bønn 
til min:

”Jesus, Kristus, du som kom til oss som 
en fattig flyktning, la oss dele de gaver du 
har gitt oss, med alle som trenger brød, 
omsorg og fellesskap.”

Jeg lar dette være min bønn i advents-
tiden, og deler den gjerne med dere.

Velsignet advents- og juletid!
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Året er 1985. stedet er vårt første kirkelokale i et gammelt 
trehus i Boa vista, Brasil, der vi var som misjonærer, utsendt 
av nms.

Erling J. Pettersen er biskop i 
Stavanger. Han ble vigslet i Dom-
kirken i Stavanger 8. november 
2009.
Pettersen ble valgt til biskop mens 
han var sokneprest i Nordstrand. 
Han har vært direktør i Kirkerådet, 
konfirmasjonskonsulent for Kirke-
rådet, forsker, universitetslærer og 
misjonær og prest i Brasil.

hun som bare hadde hatt noen ba-
naner å gi, kunne gå hjem til skuret 
sitt med både sukker og mel, fulgt 
av gode blikk

Foto: sXC.hu

Førjulsbad for 
barn for 70 år 
siden

Det var å fyre opp under vas-
kegryta i kjelleren. Når vannet 
var passe varmt, blei det fylt opp 
i en sinkbalje som stod på kjel-
lergolvet. Da var julebadet i gang 
for oss barna som etter tur ble satt 
opp i sinkbaljen, såpet inn og fikk 
en ordentlig omgang med kost og 
vaskeklut. Og så var vi klare for 
julen! 

Hilsen Odd Bentsen

odd Bentsen 
(Foto: gma)

men gJeLder deT meg?!
med julemusikken strømmende mot oss i butikker og gater, juledekorasjoner, julekort 
og julegaver, må vi bare slå det fast: det er snart jul – igjen. nok en gang skrives hand-
lelistene og  ønskelistene. nok en gang planlegges julemiddager med slekt og venner. 
nok en gang skal vi finne det perfekte juletreet som allikevel til slutt viser seg å være 
enten for stort, for lite, skjeivt eller for omfangsrikt. På ny sukker mange høyt og beklager 
julemaset og julestresset. 

HaLLO der, - kanskje det er på tide å stoppe opp litt? Hvor 
har vi gjort av roen og ettertanken? Hvor har vi gjemt julens bud-
skap om underet i Betlehem? Hvor har vi fokuset vårt nå da?

Budskapet om Jesu fødsel er et budskap om kjærlighet og om-
sorg. Det fleste i landet vårt kjenner juleevangeliet. svært mange 
har også lest om Jesus og alle de tingene han sa og gjorde. Han var 
treffsikker i kommentaren. Han kunne ikke fordra hykleri og sat-
te mange såkalte lærde på plass med sine direkte svar.  Han møtte 
mange som mente at nettopp de viste hva som var rett og galt. 
En som var godt kjent med gamle testamentet, ville teste Jesus 
en dag og spurte han om hvilket av de ti budene som var viktigst.  
Det var et enkelt spørsmål for en som kjente til de ti budene. ”Du 
skal elske Gud av hele ditt hjerte” svarte Jesus. ”Men, la han til, 
det er ett som er like stort. Du skal elske din neste som deg selv.” 
Når Jesus sier at det er like stort, løftes nestekjærligheten opp på 
topp nivå i Bibelen. Og nettopp derfor kan dette oppleves å være 
litt trøblete for oss.  Det vi sier og det vi gjør skal være slik vi vil 
at andre skal si og gjøre overfor oss. Det er ikke greit å oppleve 
dømmende holdninger. Det er ikke greit å bli løyet om. Det er 
ikke greit å bli såret eller mobbet. Det er slett ikke greit å bli be-
handlet ufint. Det er ikke greit å bli holdt utenfor. Og Jesus sier 
ingenting om at dette  kun gjelder våre nærmeste. Han sier ”vår 
neste”, - det er alle folk det, uanhengig av sosial status, hudfarge, 
legning og kultur. 

Når du da strever i vei, kaver for å få jula på plass med de tin-
gene du tror er viktigst, det er da du skal stoppe opp og spørre deg 
selv, - når gav jeg sist en hjelpende hånd eller et oppmuntrende 
ord. Når sist lot jeg julebudskapet få farge min hverdag gjennom 
nestekjærlighet. Kanskje det er noen du vet om som så sårt hadde 

trengt en oppmuntring, om-
sorg, eller bare det å føle seg 
inkludert og ønsket.  En en-
kel handling fra et medmen-
neske kan få ensomhetens 
knusende kraft til å forsvinne, 
blikk til å løftes, et hjerte til å 
glede seg over dagen og livet.

så kjøp presanger, lag til 
familieselskaper og gled deg 
over julen. Men ha samtidig 
øynene oppe for de andre 
som trenger nettopp din nestekjærlighet. De er der og de er man-
ge. Det er du som må løfte blikket og se deg om. Det er faktisk du 
som kan gjøre en forskjell.

Med ønske om en god jul preget av nestekjærlighet, omsorg 
og inkludering.

Bjørn Pedersen
Leder Torvastad KFUK/KFUM

Innlegg
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i denna natt blir världen ny

Betlehem ligger så ödslig och grå
Änglar och herdar de samlas ändå
Åter vill lamm och små barn hinna gå 
Till stallet där undret skall ske
Murar som byggs runt en stad och ett land
Dörrar som stängs när en värld står i brand
Hjärtan som hårdnar där hoppet försvann
De hindrar ej människor att se: 

I DENNA NATT BLIR VÄRLDEN NY
DET HÄNDER I EN AVSTÄNGD BY
OCH ÅTER SER VI MÖRKRET FLY
NÄR HIMLEN ÖPPNAR SIG.

Barnet vi firar är blod av vårt blod
Stallet är frihetens ödmjuka bo
Stunden är helig och sången är god
Den klingar av kärlek  och tro.
Paradis doftar av jord nu i natt
Jorden tar himlen i famn likt en skatt
Stjärnorna  blinkar till änglarnas skratt
Från stenar skall lovsången gro:

I DENNA NATT BLIR VÄRLDEN NY
DET HÄNDER I EN AVSTÄNGD BY
OCH ÅTER SER VI MÖRKRET FLY
NÄR HIMLEN ÖPPNAR SIG.
I NATT SKAL MARKENS HERDAR LE
SEN BÖJAR SIG DE VISE TRE
I BETLEHEM SKAL ALLA SE
ATT HIMLEN ÖPPNAR SIG

Från berg till berg
Sprids sången i natt
Från by till by
Skall världen bli ny
Dörrar sprängs upp
Och murar rivs ner 
När Kristus, vår vän
Föds i var och en

Betlehem ligger så ödslig och grå
Änglar och herdar de samlas ändå
Åter vill lam och små barn hinna gå 
Till stallet där undret skall ske

kjerkebla’ har bedt noen Torvastadbuer om det er en julesang de er 
spesielt glade i – og hvorfor. her kommer svarene!

olaf m. 
vikshåland er 
«hobbypia-
nisten» som i 
en årrekke har 
gledet mange 
med sitt spill. 
han har spilt 
på Pensjonist-
foreningen 
som holder til 

på kulturhuset, og han har spilt på 
aldershjemmet i avaldsnes og på 
storasund bu- og behandlingsheim, 
både ukentlig og til fest...

Jeg har to julesanger som jeg er 
spesielt glad i. Det er «Glade jul» og 
«Jeg er så glad hver julekveld». Dette 
er sanger som har fulgt meg helt fra 
barndommen og frem til nå. 

kristin viking-
stad spiller 
piano. det er 
mange glade 
for, ikke minst 
korene korus 
og shalom 
som hun 
gjerne akkom-
pagnerer.

– «I denna natt blir världen ny» er 
en ganske ny julesang. Og jeg er egent-
lig glad i de tradisjonelle, som gjerne 
er hundrevis av år gamle. Men i  denne 
sangen – som i de gamle, gode – vises 
forbindelsen mellom Jesu fødsel i Bet-
lehem, med dette at han blir født i alle 
som tar i mot han som sin frelser. Den 
forteller om Jesus som ble født i en by 
som fortsatt eksisterer, som fortsatt har 
fattigdom og uenighet som en del av 
dagliglivet. Og den har med seg håpet 
om at det ikke varer evig, for når Kris-
tus får bli født i hver og en ”skal världen 
bli ny, dörrar sprängs upp och murar 
rivs ner”. Carola sier selv om sangen og 
julens evangelium at det er et budskap 
som ikke vet av noen grenser. God jul!

(Tekst: Erik Hillestad, Melodi: Carola,  
Stefan Almkvist og Peo Thyrèn.)

1. Deilig er jorden.
Når gudstjenesten på julaften går mot 

slutten, og kirken er stappende full av høg-
tidsstemte mennesker, begynner organis-
ten å spille forspillet til «Deilig er jorden». 
Da reiser alle seg og synger så taket løfter 
seg. Da er det virkelig jul og mitt hjerte fyl-
les av glede og fred.

2. Jolesong.
Den ukjente julesangen «Jolesong» 

med tekst av Brorson og skard og med 
melodi av Unhammer har jeg blitt veldig 
glad i. Jeg fant noten på folkebiblioteket i 
Bergen, og falt umiddelbart for den. Jule-
dag synger Mannakoret den som vanlig i 
Torvastad kirke.

– Etter å ha vært innom «Deilig er jorden», «Mitt hjerte alltid vanker» 
og «Nå tennes tusen julelys», landet jeg på «Himlen i min famn».

– Carola har beskrevet sangen som Marias vuggevise, og det synes 
jeg passer godt... Ettersom jeg selv er nybakt mamma og har fått oppleve 
vidunderet ved å holde og vugge mitt eget lille barn, så kjenner jeg meg 
veldig godt igjen i beskrivelsene om Marias inderlige kjærlighet og håp, 
men også bekymring over sitt nyfødte barn. samtidig beskriver sangen 
Marias undring over hvem Jesusbarnet er og hva som venter ham.

Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga?
Vem tog mörket bort i herdars blick din första natt?
Vem har flätat kronan, av strå omkring din panna
Vem har fört tre vise till vårt stall min kära skatt?

Är du en av tusen små?
Är du han dom väntar på?
Du mitt lilla barn, en ängel givit namn.
Är du jordens dolda skatt?
Jag fått skydda denna natt.
Är det själva himlen
som jag gungar i min famn.

Vem har väckt den rädslan, som lät ditt hjärta gråta?
Varför tar din hand så hårt ett grepp om mammas hår?
Runt oss dansar skuggor, nu är ängeln borta
han sa så mycket vackert, mycket mer än jag förstår.

Giv att dina dagar får bli till andras glädje
giv att alla möter dig med kärlek mild och god
Aldrig ska jag glömma, de ord som jag fick höra
vad som än oss händer vill de ge oss kraft och mod

Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga
Himmeldiamanten, över staden Betlehem

himlen i min famn
(Melodi: Carola, Tekst: Erik Hillestad)

Eg gledist so hvørt jòlakvøld, tì Jesus føddist tà,
Tà lysti stjørnan sum ein sòl, lag sungu einglar tà

Og lìtla barn ì Betlehem, tad var ein kongur bold,
Sum kom av høgu himnaborg, à hesa neydar fold.

Nù hann ì himlirìki byr, tì hann Guds sonur er,
Men altìd hoyrir hann hvønn tann, ì bøn til hansar fer.

Eg gledist so hvørt jòlakvøld, vit syngja honum prìs,
Tà øllum smàum opnar hann, sìtt sæla paradìs.

Og mòdir tendrar tà øll ljòs, tey skìna ì hvønn kròk. 
Tì ùt um heimin sigur hon, at lysa stjørnan tòk

Hon sigur stjørnan lysir enn, og aldri slokna kann
Og um hon lysti mær à veg, tà heim til Guds eg fann

Hon sigur at hitt einglaljòd, tad ljòdar enn ì dag
Um frid og gledi her à jørd, og um Guds hjartalag

O gævi, eg kundi sungid so, tà gleddist Jesu lund
Tì eg vid var Gids kæra barn à halgu skìrnarstund

Eg gledi meg hvørt jòlakvøld, um Harran Jesus Krist, 
At hann av sonnum elskar meg, tad veit eg fult og vist.

Ågot håstø (88) er en god representant for misjons-
kvinnene i bygda. siden hun var 16 år og fram til i 
sommer har hun vært aktiv i foreningsarbeid gjen-
nom «Unges misjons kvinneforening». nå er forenin-
gen nedlagt, men fortsatt er Ågot tent for misjonen. 

Hun har valgt Brorsons «Mitt hjerte alltid vanker» 
som sin julesang. – Denne sangen forteller på en enkel 
måte hva julen handler om: at Jesus vår Frelser er født 
og vil bo i hjertene våre, sier Ågot. 

Jørgen Østensjø er legestudent i Bergen, men har tidligere vært aktiv i Torvastad 
menighet som bl.a. dirigent av good news og for tiden dirigent av mannakoret som 
vil synge i kirka 1. juledag.

Å, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt.
Så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt. (v.4)

Denne sangen betyr mye for meg. Den gir meg en følelse av samhø-
righet. Fra jeg var liten har jeg vært vant til å gå i kirken sammen med 
mamma, pappa og søsknene mine. I dag gledes jeg over å kunne gå i kir-
ken sammen med mann og barn, av og til flere i familien og selvfølgelig 
menigheten. Det er godt å være med og høre gledebudskapet gjennom 
sangen og prekenen. Å høre om Jesu fødsel og budskapet om at han alltid 
er med oss. Julen er veldig nær og spesiell. rammene rundt julen og i 
sangen er jo så velmenende og gode. Julesangen får meg å tenke over alt 
det gode jeg har. Guds kjærlighet, familien, gode naboer, gode venner, alle 
som jeg er så glad i, både på Færøyene og i Norge.

sólborg er fra 
Færøyene, men 
har vært Torva-
stadbu i over 10 
år. hun er med i 
diakoniutvalget.

eg gledist so hvørt jòlakvøld

synnøve kolnes 
de Wachter, her 
med selma på 
armen, er Torva-
stadjenta som 
reiste til Belgia 
for å arbeide ved 
sjømannskirkene 
i Brüssel (Water-
loo) og ant-
werpen. nå bor 
hun i Torvastad 
sammen med 
mann og barn.

(Foto: Privat)

(Foto: Privat)

(Foto: Privat)

(Foto: Privat)

Tekst og foto: GMa
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UTdeLing av 4-ÅrsBok
Når man blir 4 år skjer det noe spesi-

elt i en 4-årings liv. Man blir selvsagt et år 
eldre enn i fjor, og frem til en viss alder er 
hvert år en milepel. Men jeg snakker om 
noe helt annet. Vi snakker selvfølgelig om 
4 års boken. alle 4-åringene fikk personlig 
invitasjon i posten til samling lørdag 13. 
november, og til gudstjeneste søndag 14. 
november. På lørdagen fikk de være med 
på skattejakt i kirken, de fikk møte Geir, 
som er sokneprest. De lærte et par san-
ger, og en gutt fikk lov å kle seg i prestens 
klær. Etterpå fikk alle boller og saft. Dette 
var en fin samling både for store og små. 

søndagen møtte neste alle opp igjen for å 
motta boken i kirken. Kirken var full av 
barn denne dagen. I tillegg skulle barne-
gospelkoret shalom synge, og dermed var 
det en livlig gudstjeneste. 4-åringene var 
kledd opp i sin fineste stas, mange av jen-
tene som små prinsesser. Det var jo selv-
sagt stort å motta 4-årsboken. En etter en 
ble de ropt opp og fikk gå hjem med boken 
under armen. De sang også for menighe-
ten et par barnesanger de lærte dagen før. 
alt i alt en kjempefin gudstjeneste og opp-
levelse.

EIV

korUs har LageT PLaTe
Tween-sing koret Korus som holder 

til på Ungdomshuset har laget en liten EP 
som det heter. En EP er en liten cd plate, 
nesten som en single. Plata er spilt inn 
på Torvastad Kulturhus, sammen med 
Per steinar Lie. selve innspillingen tok en 
kveld for Korus, og et par dager for ban-
det. Det har vært en utrolig opplevelse for 
koret, og resultatet ble bra og sjarmerende, 
akkurat slik en barneplate skal være. Cove-
ret på plata er laget av rønnaug Knutsen, 
det er hun som har tatt bildene også. De 
som spiller på plata er: Eivind F. Grutle, 
Tore-Magne Folkedal, Espen andersen 
og Eva Irene Vea. alle sangene er skrevet 
av Eva Irene. CDen ble sluppet på KFUK-
KFUM sitt julemarked på Ungdomshuset, 
og de oppmøtte fikk høre koret synge live, 
før salget var i gang.

Coveret til korus sin nye Cd

EIV

1. rekke fra venstre: eva husby, aud mål-
frid (vea) munthe, anne karin Torvestad, 
Johanne margrethe (stange) munthe, 
eivor Øvrebø og sokneprest geir styve. 
2. rekke: marit Johanne osnes Larsson, 
marta halvorina (hausken) samland, 
Jorunn garvik Åreskjold, gunvor kolnes, 
Bjørg Tordis (visnes) Jensen, signy irene 
(stange) storesund, Liv (Johnsen) Ulsrød, 
og gunvor karen (knutsen) Ørpetvedt  
3. rekke: marit (Utvik) klubben, helga 
(Johnsen) olsen, astrid Pernille (stelan-
der) halvorsen, sara holvik og sigrunn 
(Johnsen) strand 5.rekke: Bjarne viks-
håland, Lise Johanna (kvamen) Forland, 
endre epland, karl vilhelm Jacobsen, 
kristen William Landanes hausken og 
ola sandvik Bakerst: odd dagsland, Leiv 
kåre ragnvaldjord, reidar Bendiksen, 
magne karsten Bøe, harald Jostein nil-
sen, ole Johnny osnes, reidar Torvestad 
og karsten vikingstad 

Det ble et hyggelig gjensyn for mange 
10. oktober da diakoniutvalget i menighe-
ten inviterte til 50-års konfirmantjubile-
um.  Flesteparten av jubilantene er bosatt i 
distriktet men flere kom reisende både fra 
sandnes, Hardanger og Østlandet denne 

hYggeLig JUBiLeUm

små dukker laget av leire 
er viktige aktører i nankai 
menighets arbeid med å 
fortelle julens egentlige 
budskap.

Japans innbyggere hører hoved-
sakelig til shintoismen eller budd-
hismen. Men det hindrer ikke lan-
dets handelsstand i å lage skikkelig 
julestemning. I november/desember 
ljomer julemusikk fra høyttalerne på 
kjøpesentrene, veldig mange kjøper 
julepynt og dekorerer husene sine 
i amerikansk stil, og en del gir små 
gaver til sine nærmeste.

Julen i Japan er sterkt til stede. 
Hvis du spør en japaner om hva jul 
er, så vil du sannsynligvis få svar 
som ”tiden da man spiser jordbær-
kake”, ”stemning” og ”julenissens 
fødselsdag”. at julen har noe med 
kristendommen og Jesus å gjøre er 
det mange som ikke vet. 

Kirkens oppdrag i julen handler 
derfor i stor grad om å fortelle folk 
om julens egentlige budskap, om 
”Gud som ble menneske og tok bolig 
iblant oss.”

Nankai menighet har i år et om-
fattende juleprogram. Vi skal se jule-
film, ha internasjonal julefest, kon-
sert og julegudstjenester. I tillegg til 
dette skal vi ha en ukelang dukkeut-
stilling som scene for scene forteller 
historien om da Jesus ble født. 

De ca. fem cm store dukkene er 
laget av Hiroko sugioka, og har tidli-
gere trukket hundrevis av besøkende 
til tilsvarende utstillinger i Thailand, 
Usa og andre steder i Japan. Vi hå-
per at dukkeutstillingen skal trekke 
mange nye besøkende til den lille 
kirken her i sør-Osaka denne julen, 
og gjennom besøket hos oss kan få 
kjennskap til julens egentlige betyd-
ning. 

Odd Bjarne Ellefsen, Japan

misJonshiLsen

dagen.  I særklasse kom reidar Bendiksen 
opprinnelig fra Feøy som tok turen helt fra 
Usa for å være med. I gudstjenesten reiste 
jubilantene seg i starten, deltok med skrift-
lesing og vi mintes de fire av jubilantene 
som var døde.  Etterpå var det samling på 
kulturhuset med flott koldtbord som en 
av jubilantene hadde laget, kaffe og kaker 

og en god drøs. Blant høydepunktene var 
amatøropptak og bilder fra Torvastad fra 
slutten av 50-tallet og 1960 ved Håkon 
areklett, slagere fra 1960 ved Knut Torve-
stad og hilsener fra Magne Kolbein Espe-
set og ved Eivor Øvrebø, Ola sandvik og 
reidar Bendiksen. 

Gs

Foto:  Bjørg vikshåland

helga hausken predikant 

Det er godt med gode tradisjoner.  
som at Mannskoret har sunget i kirken 
første nyttårsdag i en årrekke. De siste 
årene har soknepresten utfordret noen av 
bygdens egne til å preke i kirken denne 
første dagen i et nytt år. I 2009 fikk vi så-
ledes høre teologistudent sigurd andreas 
Widvey Haugen og i 2010 hadde tidligere 
rektor på Hauge skole Ingmar areklett 
prekenen. I 2011 har Helga Hausken tatt 
utfordringen, og vi ser frem til å høre hen-
ne i kirken på dagen som også kalles Jesu 
navnedag.  

Per gunvald haaland er 
assisterende kirkeverge 

10. oktober ble det markert i kirken 
at torvastadbuen Per Gunvald Haaland 
har begynt som assisterende kirkeverge i 
Karmøy. Han tok til i stillingen 11. mai og 
hadde bare vært noen uker da Kopervik 
kirke brant 28. mai. selv om ikke kirke-
byggene hører inn under hans ansvars-
område, så fikk han allikevel da merke 
en voldsom pågang fra pressen. Hans ar-
beidsoppgaver er først og fremst knyttet 
til personalansvar for alle kirkelig ansatte 
unntatt de fleste av prestene, men han er 
også saksbehandler og stedfortreder for 
kirkevergen. Vi ønsker Per Gunvald lykke 
til og Guds velsignelse i en viktig stilling.

Flere tidligere torvastadbuer var en-
gasjert i Haugesund Teaters oppsetning 
sound of Music på Festiviteten i høst.  
Tidligere organist i Torvastad Halvor 
Lillesund satt i orkesteret og Bjørn 
andré Widvey hadde en bærende rolle 
som nazisympatisøren Max.  Mange fikk 
også med seg at menighetspedagog Eva 
Irene Vea spilte blant annet syngende 
nonne. Det var koret Voice of Joy som 

var engasjert til å bidra musikalsk.. Eva 
Irene hadde ingen problem med sangen 
og gjorde en strålende innsats kveld et-
ter kveld. Dansingen var ifølge Eva Irene 
selv en utfordring, men etter hvert satt 
også trinnene som de skulle.  De som 
ikke fikk med seg denne nydelige fore-
stillingen i Haugesund, har enda mulig-
het til se forestillingen i Bergen i januar.  

Gs

Leila rikstad i ny stilling

Leila rikstad fra Feøy har begynt i et 
vikariat som trosopplæringsmedarbei-
der i Norheim menighet. Hun begynte i 
midten av november og vil arbeide i en 
50 % stilling frem til mars neste år med 
mulighet for forlengelse.  Hun går da inn 
i menighetens ungdomsarbeid med sat-
sing på aldersgruppen 15-18 år med Ten-
sing, MILK og bibelgrupper som noen av 
sine arbeidsområder. Leila er nå bosatt i 
Kopervik og hadde en praksisperiode i 
Torvastad menighet i vår.  Derfor vet vi 
at Norheim har fått en dyktig og engasjert 
medarbeider.  

menighetspedagog og nonne
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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

all makt i denne sal!?
kirkemØTeT – den norske kirkes sTorTing

Årets kirkemøte er nylig avholdt på Tønsberg. møtet var ti-
denes største, både målt i delegater og møtedager. Bladets 
redaktør er delegat fra stavanger bispedømme.

Jeg hastet avgårde til Jernbanetorget i 
stavanger. Jeg var klar for en ukes møte, 
delegatene fra stavanger skulle dra 06:00 i 
minibuss for å være litt miljøvennlige. Jeg 
var tidlig ute, faktisk et helt døgn for tid-
lig – men det er vel bedre enn å komme for 
seint? Kanskje er 
du en av grunnene 
til at jeg ble dele-
gat til Kirkemøtet? 
Folket valgte meg 
til bispedømme-
rådet sist høst, og 
medlemmene der 
er delegater til Kirkemøtet. 
Tre kilo sakspapirer

sakspapirene veide nærmere tre kilo, 
og kom som en solid pakke i posten. Fag-
folk og høringsinstanser hadde arbeidet 
mye med stoffet på forhånd. Årets agenda 
bestod først og fremst av gudstjenestere-
formen. Her gjaldt det å gjøre leksa si, for 
selv enkeltord i vedlegg til liturgiforslag 
ble gjenstand for debatt.
Solid saksbehandling

Å kalle Kirkemøtet for Den norske 
kirkes storting er ingen dårlig sammen-
ligning. Her vedtas viktige saker gjennom 
solid saksbehandling. Delegatene ble delt 
inn i komitéer som la fram forslag i ple-
num, både til første- og annengangsbe-
handling. som om ikke det var nok, så skal  
ikke gudstjenestereformen vedtas endelig 

før på neste års Kirkemøte, og da har det 
vært en runde til innom Kirkerådet og Bi-
spemøtet først.
Statsminister fra Ålgård

Hvis Kirkemøtet er storting blir Kirke-
rådet regjeringen. Vi valgte nytt Kirkeråd 

som skal virke ut perioden vår. Mest 
spenning ble knyttet til valg av leder. 
Her fikk jeg følelsen av å være viktig 
for resultatet. Vår kandidat fra sta-
vanger, svein arne Lindø, ble valgt 
med knappest mulig margin: Etter 
første valgomgang gikk han med 

én stemmes overvekt til «finalen», hvor 
han «vant» over Kristin Gunleiksrud med 
én stemme. alle bispedømmer var sikret 
representasjon i rådet. Vårt bispedømme 
stiller sterkt, vi fikk to representanter. 
Foruten Lindø ble nemlig «torvastadbu» 
og sokneprest i sørnes, Berit Espeset, valgt 
inn – med flest stemmer av alle prestekan-
didatene! Det bør også nevnes at vår nye 
prost i Tungenes, Kjetil aano, ble valgt til 
leder av Mellomkirkelig råd.
Kongen på besøk

Det er stort å få være med på Kirkemø-
tet. Jeg har spist middag med selveste kon-
gen! Han er kirkens øverste leder, og pleier 
å være med på åpningen av nyvalgt Kirke-
møte. Det kan det imidlertid snart bli slutt 
på. allerede til neste år kan utnevnelser 
av proster og biskoper flyttes fra kongen i 
statsråd til kirkelige organer som et ledd i 

Å arbeide med gudstjenesten er meningsfullt. det er en sta-
dig avveining mellom hvor mye som skal være valgfritt og 
hva som skal ligge fast. kjerneordene fleksibilitet, involve-
ring og stedegengjøring må omgjøres til praksis.

gUdsTJenesTereFormen

Torvastad menighet har vært med i 
forsøksordningen for reformen. reformen 
er erfaringsbasert, og høringene fra me-
nighetene blir tatt på alvor.

Man bør kanskje vente til våren med å 
si hvordan gudstjenestereformen blir, men 
en ting er sikkert: De nye menighetsråde-
ne får en viktig oppgave med å avgjøre lo-
kale grunnordninger. Først og fremst blir 

det gudstjenesteutvalgets oppgave. På Tor-
vastad er mye arbeid gjort allerede, fordi vi 
har vært forsøksmenighet.

Ny salmebok og nye tekstrekker vil gi 
fornyelse uavhengig av hvilke liturgialter-
nativer gudstjenesteutvalget går inn for. La 
oss arbeide for en god hovedsamling for 
hele menigheten på alle søndager!

stat-kirkeforliket. Dermed forsvinner kir-
kelig statsråd.

Det var også en stor opplevelse å få 
dele ut nattverdsvin til delegater og bisko-
per i morgensamlingen vårt bispedømme 
var ansvarlig for. at jeg er «god nok» til å 
dele ut Jesu blod, og se biskoper rett i øy-
nene var en spesiell opplevelse.
En hel uke på møte

Fritid var det ikke snakk om.  Morgen-
samlinger og kveldsbønn ble gode puste-
hull, og det var tross alt levelig med god 
mat og sju timers søvn. Vi kunne også nyte 
gratis popkorn og softis, noe Petter stor-
dalen må ha æren for? I løpet av uka ble 
det stadig travlere. Først mistet folk natte-
søvnen, med arbeid langt utover kveldene. 
Deretter ble spisepausene innskrenket 
og gjerne tatt med et møte over bordet. 
På tross av dette klarte vi ikke å komme 
gjennom sakslista! Grunnen var nok at det 
ikke var satt av nok tid til debatt, og med 
mange ferske delegater må det være lov å 
prøve og feile litt.
Flisespikkeri?

I komitéarbeidet var det lettere å slippe 
til, og her slapp man å ha ferdigskrevne 
taler. En sak som kom opp var en ferdig-
formulert valgfri bønn som inneholdt set-
ningen «fred for Jerusalem, og for alle folk 
og stammer som knytter sitt håp til denne 
byen». Vi syntes denne setningen ble uklar. 
Ber vi for byen, for Israel, for folk som bor 
i området, eller for oss som ser håp i det 
nye Jerusalem? Derfor ba komitéen om at 
det måtte jobbes med formuleringen. Det-
te ble slått opp i media: «Kirken vil ikke be 
for Israel!».  Det er vel slik journalistene 
må jobbe for å få oppmerksomhet, men 
det var overhodet ikke intensjonen fra ko-

«Trygt» plassert mellom nyvalgt kirkerådsleder og biskop satt jeg fra morgen til 
kveld. Forklaringen er enkel: vi satt alfabetisk og bispedømmevis. Fra venstre: Leif 
Christian andersen (skjold/stavanger), Wenche haugen havrevoll (suldal), svein 
arne Lindø (Ålgård), Johannes Leiknes nag (Torvastad) og biskop erling Pettersen.

mitéen. Neste forslag ble å bytte ut «folk og 
stammer» med «alle», og dette ble så vedtatt 
i annengangsbehandling.
Nattverd uten alkohol og gluten

«alminnelige bestemmelser» ble utsatt 
til neste kirkemøte. Kirkemøtet var ganske 
enstemmig på at det skal være enkelt å mot-
ta glutenfritt brød til nattverden. Et spørs-
mål som ikke ble avklart, var om Kirke-
møtet tillater alkohol i nattverdsvinen. Det 
ble lagt fram forslag om at all nattverd vin 
skal være alkoholfri. Nattverden er for alle 
døpte. Det går ikke an å dele ut alkohol til 
barn og mennesker med rusproblemer. ar-
gumenter om at vin uten alkohol ikke kan 

kalles vin, eller at prester sier opp i protest, 
bør ikke nå fram i denne debatten.
Hjem for å snu i døra

Neste Kirkemøte er allerede til våren. 
For min egen del føles det greit, for det blir 
stort sett en fortsettelse av dette, og nå er vi 
godt inne i sakene. Gudstjenestereformen 
skal vedtas og settes ut i live. For kirkeby-
råkratene, i «departementet» på Kirkens 
hus og på bispedømmekontorene blir det 
travelt: Demokratireformen gjør at det 
skrives ut nytt kirkevalg til høsten, og i til-
legg har regjeringen lagt opp til en raskere 
prosess rundt skille av stat og kirke!

JLN

det nyvalgte kirkerådet. vårt bispedømme er representert ved leder svein arne 
Lindø (med slips midt i bildet) og sokneprest Berit espeset foran til høyre. Foto: kirken.no
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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 
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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
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FR
IESTAD FRIESTAD KJØKKEN 

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

Fax 52 84 50 95
www.friestad.as

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

Bytunet Bakeri & Café 

v/Margrete Munthe 
Tlf. 52727088 / 52830823

52 70 19 70

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

Etter to år fikk hun også renholdet av 
kirken, og har siden da hatt en halv stilling 
i menigheten. –Etter at vi fjernet malingen 
av gulvene måtte de skures med grønnså-
pe, forteller sonny – og vi skjønner at det 
må ha vært tungt, på de rue flatene...

Hun forteller videre at det elektriske 
anlegget var så svakt, at i kuldeperioder 
med mye varme, røyk det av ledningene 
opp til strømboksen på treveggen, og hun 
måtte stå opp om natten og kjøre og sjekke 
at det ikke ble for varmt. – Nå har vi hel-
digvis et bedre anlegg, sier hun. Men vi 
husker samtidig på at for ikke mange år 
siden stod hun i avisen og fortalte at hun 
hadde oppdaget brann i det nye sikrings-
skapet. – Jeg stod med brannslukningsap-
paratet i hendene når brannvesenet kom, 
men da var brannen slukket, sier den allsi-
dige kirketjeneren.

Og allsidig har hun vært, for hun har 
også vært medhjelper for konfirmantene 
når de skal ha tjeneste i kirken, deltatt på 
konfirmanttimer og vært ”mor” for de på 
weekender og sommerleirer.

– Mitt mål har alltid vært at de som 
kommer til kirken skal kjenne seg sett og 
bli møtt på en god måte, fortsetter sonny. 
Og det er nok mange som har blitt, der 
hun ønsker velkommen, velkledd og med 
et smil.
– Er det stor forskjell på jobben nå og da 
du begynte, undrer vi? 

– Ja, i begynnelsen var jeg helt alene. 
Det lå bare en lapp i kirken om søndagen 
med salmene som jeg skulle henge opp. 
Om julen måtte jeg ha barnevakt for at 
mannen min skulle kunne hjelpe meg å 
ringe inn julen med de tunge klokkene. Jeg 

måtte ordne opp i alt selv. Nå er det blitt en 
stab med stabsmøter, og kirkeverge og fel-
lesråd som tar ansvar for hvordan jobben 
min er og at jeg får fridager iblant.
– Hva gir deg mest glede i jobben, spør 
jeg videre? 

– Det er at jeg møter folk i så forskjel-
lige situasjoner, og da håper jeg at jeg som 
representant for menigheten kan være 
med å bety noe og formidle noe av det vi 
står for. Det er også godt å jobbe i en stab. 
Før jobbet jeg bare i kirken, nå jobber jeg 
i en menighet og i et team der vi hjelper 
hverandre og står sammen om arbeidet. 
– Den tekniske utviklingen har visst også 
gått sin gang i kirken? 

– Ja, for få år siden fikk vi elektrisk rin-
geanlegg, så da slipper jeg å henge i sno-
rene for å få de tunge klokkene til å ringe. 
Og varmen er blitt datastyrt, - så nå logger 
jeg inn på PC-en hjemme og kan sette på 
varmen til passelig tid. 
– 25 år er lang tid i en sånn jobb, har du 
planer om å slutte? 

– Vel, en julaften for noen år siden 
kom det inn en utflyttet Torvastadbu som 
har bodd i utlandet i mange år. Når ved-
kommende så meg, utbrøt han: ”Hva? står 
du her ennå?”. Ja, 25 år er lang tid, men 
jeg trives og har ingen planer om å slutte 
ennå…

Da må undertegnede på vegne av me-
nigheten få takke sonny Torvestad for den 
hun har vært og for hennes hennes trofas-
te tjeneste i menigheten vår i 25 år.

arnfred Lunde.
Men.prest/ adm.leder

kirkeTJener i 25 År
– det kom en telefon til man-
nen min, Terje, om han ville 
være kirketjener, sier sonny 
Torvestad med et smil. da 
hadde kirketjenerjobben i 
Torvastad gått i arv i familien 
i flere generasjoner. – men 
siden han gikk i full jobb, 
og jeg hadde ingen, ble det 
meg som tok den, fortsetter 
sonny – som i 25 år har øn-
sket folk velkommen til kir-
ken i både sorg som i glede.

haUge BedehUs
 
Fredag 8. oktober var det basar 

på bedehuset.Mange var møtt fram 
for å støtte arbeidet som drives på 
dette huset.Vi hadde fått besøk av 
Kristine og asbjørn Langeland som 
er tilknyttet Frelsesarmeen sitt ar-
beid i Kopervik. De sang og spilte 
gitar for oss. Langeland hadde også 
andakt hvor han fortalte om Josef. 
Barna kjente denne fortellingen og 
hørte godt etter.

Mannskoret gledet oss med fin 
sang.  Det var mange barn som var 
møtt fram på basaren og de var også  
framme og sang bl.annet: Dette lille 
lyset mitt. Etterpå var det tid for 
god mat, kaffi og brus. små og store 
koste seg rundt bordene og det var 
skikkelig basarstemning. Mange fine 
ting ble trukket og gleden er alltid 
stor når ungene får være med å dele 
ut gevinsene.

De av barna som ikke vant,  fikk 
en liten trøste-gevinst. Det hjelper 
på skuffelsen over ikke å vinne det 
de hadde håpet på. resultatet på 
basaren ble kjempefint – over kr. 
18.000,- på 3 timer. Vi er takknem-
lige og glade. Tusen takk til alle som 
møtte opp og gjorde basaren til en 
kjekke kveld på bedehuset.  Takk 
også for gevinster av mange slag 
som ble gitt.

Mange var heldige og gikk glade 
hjem fra bedehuset denne kvelden.

 
for Bedehusforeningen
Gunvor Hausken

vil du skape 
nY giv for 
barn og unge 
i Torvastad?
husk å sende en jule-
gave til ny giv, bankgiro 
3330.22.43927.

da får også du en gave: 
28 % tilbake på skatten!

11

kJerkeBLa    JUL 2010



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

Torvastad idrettslag
Telefon 52839516
hålandsveien 170
4260 TorvasTad
epost: til@torvastad.no
www.torvastad.no

Skolenytt: Høsten 1960 hadde Feøy skole 
16 elever og var 2-delt. Håland hadde 171 
elever, Hauge 123. Begge var 7-delt, mens 
Norheim var 6-delt med 121 elever. På Vi-
brandsøy bodde 9 barn som gikk på skole 
i Haugesund. 
Jubileum: Håland søndagsskole hadde 
80-årsfest 4. desember.  De første årene var 
barna samlet i heimer.  Gustav Håstø og 
Bjarte Hausken var ledere ved jubileet - og 
mange år før og etterpå!

Julefester: I alle bedehus var det søndags-
skolefest 3. juledag. På Håland var det to, 
for de minste kl. 15 og for de største kl. 
18. sudanforeningen på Betania (Nordbø) 
inviterte til fest for voksne nyttårsdag. På 
Ungdomshuset hadde Ungdomslaget fest 
5.juledag, Mannskoret og Blandakoret 
sangerfest 2. januar, og Jentelaget og Lil-
leputt hadde sin fest 8. januar. Nyttårsaften 
hadde Ungdomsklubben stor fest. Programmet for julekonserten 1960 kan 

vi lese i kyrkjebladet.

Enquete: Til julenummeret hadde Hanna 
Haaland spurt elever. Vi klipper noen svar:

Har du gilde minner frå skulen i ad-
vent-tida? Vidar: advent-lys og advent-
kalender. Lars: Vi laga julegåver og jule-
trepynt. Oddbjørg: Vi tente advent-lys og 
song julesongar.

Kva arbeid heime tykker du skaper stem-
ning i denne tida? Torill: Julebakst – ”og 
huset står på ende”. Bodil: Far og mor kjem 
frå byen med mange pakkar og juletre. sig-
mund: Husvask og gardinvask og juleinn-
kjøp. asbjørn: Vi lagar julekaker, juletre-
pynt. Innkjøp til jul slik som ny kjole.

Kva har du å gjera før jul?  Olav: arbei-
da ivrigare på sløyden.  rannveig: arbeida 
og samla pengar til julegåver, strikka og sy.  
Knut: Lage julegåver. senda julekort. 

Kva gledar du deg mest til jul for?  
Olaug: Gå rundt juletre, dele ut pakkar.  
rolf: Kjøpe julegåver, så kjem eg på at Je-
sus blei fødd. Liv: Julestemninga og pro-

gram i radioen. Olav: Fri skulen, og mykje 
god mat og julegåver.   grautfesten

Torvastad idrettslag arrangerer den 
tradisjonelle grautfesten torsdag 16.de-
sember kl 19.30

Det er flere og flere medlemmer som 
har fått øynene opp for denne koselige og 
avslappende kvelden.  Her koser vi oss 
med sang, underholdning, utlodning, quiz 
og selvsagt god graut. De siste årene har 
vår styreleder Helge Pedersen underholdt 
med kjempeflotte sang, og kanskje kom-
mer Helge i år også. 

Vi ønsker alle medlemmer velkommen 
til en koselig og avslappende førjulsstund 
på vårt klubbhus.

grautfesten har lange tradisjoner på 
idrettshuset. eirik v. Johannesen og are 
styve forsyner seg med graut i 2005

god JUL
Torvastad idrettslag øn-
sker alle en riktig god og 
fredelig jul

Takk for støtten
Torvastad idrettslag takker alle som 

støttet oss med gevinster, kjøp av lodder og 
som deltok på basardagen søndag 31.okto-
ber. Vi hadde også i år fullt hus på Grenda-
huset, og her gikk det unna med åresalg og 
loddsalg. selvsagt kunne vi også kose oss 
med  kaker, kaffi, brus o.a. . En stor takk til 
alle foreldre til barn i vår idrettsskole som 
hadde laget gode hjemmebaka kaker.

En stor takk også til alle foreldre og ut-
øvere i idrettslaget som stilte opp og hjalp 
oss med å gjennomføre dette store arran-
gementet.

Inntektene fra basaren går til alle av-
delinger i idrettslaget, og dette året var 
det spesielt viktig å få et godt resultat, da 
det ser ut til at våre inntekter dette året 
blir mindre enn kostnadene med å drifte 
idrettslaget. Heldigvis fikk vi inn netto ca 
kr 125.000 som er en solid ny rekord.

Årssamlinger
Idrettsskolen, Fotballavdelingen, Frii-

drettsavdelingen og Orienteringsavde-
lingen avholdt i månedskiftet november/
desember sine årssamlinger. Her ble det 
valgt nye styrer, lagledere og trenere  i hver 
avdelingen for neste sesong. Også neste 
års foreløpige budsjett for hver avdeling 
ble godkjent. Ellers oppsummerte vi årets 
sesong og gikk igjennom alle grupper og 
lags årsrapporter.

Torvastad idrettslags årsmøte foregår i 
månedsskiftet februar/mars etter at ende-
lig regnskap er revidert og klart til god-
kjenning

vi har behov for 
din hjelp!

Torvastad idrettslag har behov 
for ca 100 tillitsvalgte til styrer, ko-
miteer og som ledere og trenere til 
alle de forskjellige årsklassene vi har. 
I idrettsskolen og Fotballavdelingen 
ønsker vi og ha minst 3 voksne med 
rundt hvert lag/gruppe. Disse må re-
krutteres blant dere foreldre, og hel-
digvis har vi mange som stiller opp år 
etter år. Men vi trenger flere, og spesi-
elt blant foreldrene i årsklassene 4-10 
år mangler vi mange. I disse årsklas-
sene driver vi med allsidig idrettslek, 
og her kan alle foreldre hjelpe til, 
enten som lagleder, foreldrekontakt, 
trener eller som styremedlem. Husk 
at vi har oppgaver til alle, og dette er 
meningsfylt arbeid som er gøy!  

FoTBaLL: 

Årsavslutning i nye 
haugesund ishall

søndag 21 November var over 120 gut-
ter og jenter + ledere og trenere fra ung-
domsavdelingen samlet til års avslutning. 
I år tok vi turen til den nye Haugesund 
ishall, alle sammen fikk låne/leie skøyter 
og hjelm, det var det mange som synes 
var helt topp. styret i Ungdomsavdelingen 
hadde ordna med tilgang til hallen uten-
om åpningstid, så vi hadde hele anlegget 
for oss selv. I Kaffen fikk alle servert brus, 
kaffe og kaker.

Med over 100 ungdommer på isen så 
kan en vell si seg fornøyd med at det kun 
var to som måtte ta turen til legevakten for 
å sy litt.. Litt knall og fall skjer jo gjerne på 
isen. Det ble delt ut pokaler, diplomer for 
antall spilte kamper og teknikk merker for 
prestasjoner i sesongen som har gått.

Takk til foreldre som stilte opp med 
mange hjemmelagde (knall gode)kaker.

Noen lag tar nå en velfortjent ferie, 
mens andre lag vil fortsette å trene gjen-
nom hele vinteren.

FriidreTT: 

Løpskarusellen

Løpet i november ble avviklet med 50 
deltakere. Her deltar mosjonister og mer 
aktive om hverandre. For mange er løps-
karusellen en fin sjekk på at kondisjonen 
holdes ved like.  Etter målpassering er 
det tid til en liten drøs og litt varm saft, 
og kanskje noe å bite i. I desember blir det 
gløgg og pepperkaker etter målpassering.  
Med fakler og hodelykter i grindabygget 
blir det en fin stemning !

Det er allerede avviklet 2 løp av årets 
løpskarusell. resterende løp arrangeres på 
følgende datoer:

· Tirsdag  07. desember
· Tirsdag 04. januar,
· Tirsdag 01. februar 
· Tirsdag 01. Mars
Løypa er på ca 2,5 km. Du velger om 

du vil være med på 1 eller 2 runder. start 
og mål ved grindabygget.

start kl 18.30, men oppmøte for regis-
trering og startnummer kl 18.00.

ÅrsmØTe i TorvasTad BYgdaUTvaLg
Det innkalles til årsmøte i Bygdautvalget torsdag 3.februar kl 19.00 på Helse-

lagshuset på storasund. alle som bor på Torvastad er velkomne, og vi oppfordrer 
spesielt lag og foreninger i bygdå å møte opp med sine representanter. Har dere 
noen saker som dere ønsker behandlet, må disse leveres til styret før 20.januar.

Takk TiL hUndeeierne!
Bygdautvalget ønsker å takke alle hundeei-

ere som bruker turløypene i Bjørgene.  Vi ser 
nå sjelden hundaskit i turløypene, og vi håper 
at dette fortsetter igjennom vinteren.  
Vi minner om følgende:
- Det er båndtvang for hunder hele året i lys-

løypene i Bjørgene.
- Hesteridning er forbudt i løypene i Bjørgene.

Lys langs turvegen fra krysset Hauge skole/Gunnarshaugve-
gen og inn til eksisterende lysløype i Bjørgene ligger an til å få 
tippemidler i 2015. Det er et sterkt ønske fra hele bygda at lys 
kommer på plass nå. Kostnaden med å få satt opp lys ligger på 
ca. kr. 430.000,-. Torvastad bygdautvalg v/Bjørgene gruppa har 
prøvd følgende. Først ble Karmøy kommune kontaktet om å mel-
lom finansiere lys på denne strekningen fram til tippemidler ble 
utbetalt, fordi det er en viktig skoleveg og gang/sykkelveg forbin-
delse til Torvastad idrettssenter, kulturhus/idrettshus ... -svaret 
var nei. Neste forsøk gikk mot Haugaland kraft. De krevde en 
renteavkastning som var lik beløpet det koster å få satt opp lys - 
dermed uaktuelt. Åkra og skudenes sparebank kan også gi et lån 
men  med en rente som vil tilsvare halve beløpet det vil koste å 
få satt opp lys - også uaktuelt. Torvastad helselag har gitt beskjed 
om at de kan gi et rentefritt lån på halve beløpet. Det arbeides 
derfor nå med å få Torvastad idrettslag eller andre i bygda til å gi 
et rentefritt lån på den andre halvdelen av beløpet.

LYs PÅ TUrvegen Fra haUge TiL BJØrgene
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i GLEDE oG sorG:

DØPTE:

08.08	 Andrine	Ljung	Johansen	

	 (Sauda	kyrkje).

12.09.	 Marius	Hetleflåt

03.10.	 Kevin	Pedersen

	 Selma	Kolnes	De	Wachter

10.10.	 Rikke	Wiestad	Steinsnes

14.11.	 Lukas	Koløen	(Fitjar	kirke)

	 Nicolai	Mannes

21.11.	 Ana-Maria	Favour	Egeli		

	 (Frøyland	og	Orstad	kirke)	

28.11.	 Nicholas	Tvedten	

05.12.	 Vanessa	Maribell	Tvihaug	

	 Maria	Garvik	Måkestad

DØDE:

07.09	 Arne	Egil	Østenstad

17.09.	 Svein	Vikshåland

18.09.	 Karin	Synnøve	Furdal

29.09.	 Frank	Joachim	Pedersen

09.10.	 Erling	Johannesen

22.10.	 Gerda	Serine	Karlson

05.11.	 Anny	Johanne	Hagen

09.11.	 Fredrikke	Larsen

GAVEr:

nYgiFT PÅ TorvasTad:

anke schidlauske og 
Trond skjølingstad, 
viet i Torvastad kirke 
10.07.2010.

(hïlsen fra moderen 
- gjertrud skjølingstad.)

samlinger               om Guds ord

innsamLing TiL deT nYe FLYgeLeT i kirka
nå pågår innsamlingen til det nye instrumentet i kirken vår.  Prisen fra for-
handler er ca. kr.150.000,-  Ønsker du å gi et bidrag?  alle beløp, små og store, 
mottas med takk! 

Benytt kontonr 3361 16 36380 

01.08. aBr-senteret 3  289,50

15.08. kirkens sosialtjen. 2  872,00

22.08. norges kFUk/m 6 036,50

29.08. misjonsselskapet 5 052,50

05.09. iko  2 554,00

12.09. Torvastad kFUk/m 5 700,00

19.09. menighetsarbeidet 2 720,00

03.10. sjømannsmisjonen 4 849,00

10.10. menighetsarbeidet 5 344,00

17.10. men. misj.pr. Japan 1 993,50

24.10. menighetsarbeidet 1 070,00

31.10. karmsund sunnhordland

 søndagskolekrets 4 073,50

07.11. kirkens Bymisjon, 

 haugesund 7 150,00

14.11. menighetsarbeidet 5 178,50

Forandring i kirkeskyssrute:
hvis det er behov for kjøring av personer som bor sør for kiwi kan 
de ringe tlf. 52 81 20 30 (kontoret) eller 52 83 94 11 (Bjørg privat)

Dato Klokkeslett Hva skjer sted 
9. januar kl. 19.00 misjonsmøte - dism hauge 
16. januar kl. 11.00 misjonsmøte – nms hauge 
23. januar kl. 19.00 misjonsmøte – nLm håland 
6. februar kl. 18.00 på nordbø 19.00 på hauge/håland. Årsmøte på bedehusene 
8. februar kl. 19.30 misjonsuke –normisjon nordbø 
10. februar kl. 19.30 misjonsuke – normisjon hauge 
13. februar kl. 11.00 misjonsuke – normisjon håland 
20. februar kl. 18.00 misjonsmøte – nms nordbø 

NB! Julefest for Nordbø barnelag 29. desember kl. 18.00

Bedehusene i Torvastad:

dag og dato sted  Tid  innhold       Prekentekst

søndag 12.12. Torvastad 11.00 gudstj. arne haug. dåp. offer til norsk misjon i Øst. – kirkeskyss Jes 35, 3-10
  Torvastad 17.00 menighetens julekonsert.. offer til det nye flygelet
Fredag  17.12. Torvastad 09.00 skolegudstj. håland og Feøy. geir styve

søndag 19.12. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. styve. sangria. offer til menighetsarbeidet.   Joh 1, 19-27
  nordbø  10.00 Frokost
Tirsdag 21.12. Torvastad kveld skolegudstjeneste hauge. styve.
Julaften 24.12. Torvastad 15.00  og 16.30 Familiegudstjenester. styve. offer til kirkens nødhjelp Luk 2, 1-14
Juledag 25.12. Torvastad 12.00 høytidsgudstjeneste. styve. nattverd og dåp. scala   Joh 1, 1-5 (6-8)
     offer til sjømannsmisjonen. kirkeskyss
2. juled. 26.12. norheim 11.00 Fellesgudstjeneste      matt 10, 17-22
2.juled. 26.12. Feøy  16.00 gudstjeneste. styve. offer til sjømannsmisjonen   matt 10, 17-22

mandag 27.12. Ungdomshuset  Juletrefest
Fredag 31.12. Torvastad 22.30 midnattsmesse. styve. offer til menighetsfakultetet.   Jer 29, 11
Lørdag 01.01. Torvastad 12.00 høymesse. Fellesgudstjeneste. geir styve og helga hausken.   Luk 2, 21
     nattverd. mannskoret. offer til norges kFUk/m. kirkeskyss   

søndag 02.01. norheim  Fellesgudstjeneste      matt 2, 1-12

søndag 09.01. Torvastad 11.00 høymesse. styve. dåp. offer. kirkeskyss    matt 3, 13-17

søndag 16.01. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. Barnas misjonsdag. styve. offer.  Joh 2, 1-11
onsdag 19.01. Ungdomsh. 19.00 medarbeidersamling

søndag 23.01. Torvastad 11.00 høymesse. helge gaard. nattverd. offer. kirkeskyss.   Joh 4, 46-54

søndag 30.01. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. styve. dåp.     matt 8, 23-27
  Torvastad 19.30 konsert mP2 (musikalske perler for to) v/nils e.helland. offer til Flygel 

søndag 06.02. Torvastad 11.00 høymesse. styve. nattverd. offer. kirkeskyss   matt 13, 24-30

søndag 13.02. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. Lunde. show it. offer    matt 20, 1-16

søndag 20.02. Torvastad 11.00 Fam.gudstj. styve. dåp. Bibler til 5.-klassingene. offer. kirkeskyss Luk 8, 4-15
     etter gudstjenesten: kirkemiddag og årsmøte på Ungdomshuset.
  Feøy  16.00 gudstjeneste. styve. Båt fra kveitevika kl. 15.30.

andakter på sykehjemmet
Menigheten har i mange år hatt et godt tilbud til bygdas eldste. sokneprest, orga-

nist og hjelpeorganist arne Dalland har faste gudstjenester og andakter på sykehjemmet 
hverdager annenhver uke og menighetsrådet har ansvar for andaktene annenhver søn-
dag.  Disse administreres av sekretær Bjørg areklett. I tillegg har diakoniutvalget faste 
hyggetreff på alderspensjonatet. Nå ønsker vi flere med på laget. Kunne du tenke deg å 
dele eller lese opp noen ord på sykehjemmet noen søndagsettermiddager i året, så ta 
kontakt med menighetskontoret.

medarbeidersamling 
Onsdag 19.januar kl.19.00 inviterer menighetsrådet igjen til medarbeidersamling på 

ungdomshuset.  Det vil bli sendt ut egne invitasjoner til menighetens mange og gode 
medarbeidere og vi kan glede oss både til å høre Thorhild Widvey ta for seg temaet 
”Hvordan arbeide godt i lag?” og få med oss det ellers rikholdige og matnyttige pro-
grammet.  sett av dagen allerede nå og få med deg en inspirerende samling.

Forordnede grendahusgudstjenester
Menigheten hadde 24. oktober menighetsmøte der tema var ny gudstjenesteforord-

ning. antallet forordnede gudstjenester vil si de gudstjenester som biskop og kirkeverge 
er forpliktet til å stille ressurser til. Menigheten kan allikevel ha flere gudstjenester der-
som dette kan løses med de ressurser vi har, og Torvastad har faktisk hatt gjennomsnitt-
lig 84,5 gudstjenester i året de ti siste årene hvis vi tar med gudstjenestene på sykehjem-
met.

Etter at Utsira ble overført til rossabø i 2006, har vi hatt vår gamle forordning som 
satte minimumsantallet på gudstjenester til 47. Menigheten søkte etter dette å øke an-
tallet til 57, men gikk i den vanskelige økonomiske situasjonen for bispedømmet inn 
for å støtte biskopens forslag på 50 gudstjenester. Menighetsmøtet ønsket også å sette 
nyttårsaften og nyttårsdag som forordnede gudstjenester samt å stedfeste seks av guds-
tjenestene til grendahuset.

Nå har svaret kommet fra biskopen:Vi får til sammen 53 forordnede gudstjenester 
totalt. seks av disse er lagt til grendahuset. Feøy fått ”beholde” sine 2 gudstjenester og det 
er lagt til en ekstra på Torvastad! Dette må sies å være et bra resultat.

Trosopplæringsutvalget
Undervisningsutvalget er nå i ferd med å skifte navn til trosopplæringsutvalget. som 

navnet antyder arbeider de nå med den store trosopplæringsreformen som er en utfor-
dring for hele vår kirke.  De som er i gang med dette viktige planarbeidet er synnøve 
Kolnes De Wachter, Marit stormo Utvik, Janne Vikse storesund og leder anne Berit 
Thorsen. Også menighetspedagog Eva Irene Vea og prestene er involvert i utvalgets ar-
beid.  
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet
4260 Torvastad

Guds rosa ljuvleg angar

og skin i jordlivs natt.

Når hennar ljos oss fangar,

ho vert vår beste skatt.

Me syng i englelag:

No er det fødd ein Frelsar,

og natti vart til dag.

F. Layritz 1844 / 1919 P. Hognestad – Foto R. Østensjø  21.10.2010 

Et flygel er en vesentlig tilvekst til menighetens 
sang- og musikkliv. Instrumentet vil være til berikelse 
ved samlinger av alle slag i kirken vår. Vi kan gratulere 
hverandre som Karmøys første og hittil eneste kirke som 
både har et kvalitetsorgel, og nå også et flygel! La oss løfte 
i flokk, og få instrumentet nedbetalt innen rimelig tid (se 
notis på forrige side).

Utover våren 2011 vil det bli følgende arrangementer 
i kirken der flygelet vil stå sentralt, og der det tas opp 
kollekt til innsamlingen:
• søndag 30. januar: MP2 kveld (= musikalske perler for 

to) ved organisten og arnfred Lunde m.venner.
• søndag 27. febr: sangkveld ”Perler fra bedehusland” 
• søndag 27. mars: MP2 kveld ved organisten og Marlen 

Tjøsvoll
2. påskedag blir det Påskesangkveld, og søndag 19. 

juni blir det sommerkonsert. 
sett av disse datoene, og vær hjertelig velkommen!

Hilsen Nils Einar, organist (og pianist).

det nye flygelet av merke Yamaha modell gC2, ankom Torvastad kirke 11.november. etter to 
ukers akklimatisering og oppstemming, ble det innviet og tatt i bruk på en konsert 28. nov.

FLYgeLeT er PÅ PLass og TaTT i BrUk!


