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Julelysene de tennes
Mørkets makter skjuler seg.
Ikke mer må jeg lenges
Tidens fylde er hos meg.

Julestjerne deg jeg skuer,
Med mitt øye i mitt sinn
Inn i kjærlighetens luer
Får jeg bo med sjelen min.

Englesangen skal vi synge
Inn i alle folkeslag
Himmelskaren vil forkynne
Mennesker, Guds velbehag.

”Julekveld 1954”
av John Bendik Hausken

Foto: Torvastad barnehage
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Årets snø har vel gjerne allerede kom-
met og gått  for i år, så å drømme seg bort 
i nostalgiske julebilder må være lov ! Fan-
tastisk koselig ser det ut, med snø som 
dekker bakken og henger i trærne, barn 
som renner på kjelke og lager snømenn. 
Slik var det faktisk på Torvastad og nedi 
Vikjå noen dager i slutten av november. 
Ja, etter det jeg har forstått heter det visst 
Vikjå, selv om der står Viken på skiltet. 
Om en finner fram på Gps’en ved å taste 
inn Vikjå er ikke lett å si, men det er i alle 
fall blitt hjembygda mi! Her skal min lille 
familie pynte og stelle til jul, i et nytt men 
likevel gammelt hus. 

Det er noe jeg har gledet meg til i flere 
år, å kunne pynte, tenne lys og stelle til ad-
vent og jul i eget hus. Dette kommer nok 
av at jeg  har mange gode minner fra opp-
veksten, om at advent og jul er en høytid 
som blir tatt ekstra godt vare på. Julehøy-
tiden for meg er ikke bare selve julaften og 
juledagene, men tiden før, der vi forbere-
der oss og venter på julen, Adventstiden.  

Det skal sant å si en ganske stor innsats 
til for å gjøre huset i stand til jul, det er 
derfor godt at vi har tre-fire uker med ad-
vent på oss. Jeg liker å ha tid til å kose meg 
med slike ting, og ikke la det bli et stress 
og kav, men senke skuldrene og slappe av 
til julemusikk mens en pynter, baker, ord-
ner julegaver og hva det enn måtte være 
en gjør før jul.  Likevel, er det greit å huske 
på at å holde orden i et hus vanligvis ikke 
bare er en trivelig hobby. Det er virkelig 
forskjell på en liten leilighet og et helt hus, 
det har jeg erfart!  Torbjørn Egner fortel-
ler om Røverne i Kardemommeby: «Ingen 
av dem likte å rydde opp, så ingen av dem 
gjorde det. Ingen av dem likte å vaske opp, 
og ingen av dem gjorde det.»  En annen 
sa: «Min form for husarbeid er å feie over 
rommet – med ett blikk.»

   Men det er likevel en gammel dyd 

og en aktet verdi å være huslig og å holde 
huset klart til høytider. Ifølge det gamle 
greske ordet oikurùs betyr huslig hus-ak-
tiv, en som tar seg av huset og administre-
rer huset, og blir også ofte forbundet med 
gjestfrihet og høytider. Da som nå var det 
vanlig at det kom  gjester og langveisrei-
sende i tilknytning til høytidene,  og det 
var derfor naturlig at det ble gjort i stand 
og holdt orden i huset.  I Bibelen står det 
blant annet at de ”eldre” kvinnene skal 
«være lærere i det gode, slik at de kan lære 
de unge kvinnene til å være sindige, rene 
og huslige…»  Egenskapen å være huslig 
er knyttet spesielt til kvinnene,men nå skal 
for all del de unge mennene også oppmun-
tres i slike ting! Ettersom jeg husker lærte 
min mor både vi søstrene og min bror i 
huslige gjørmål, og pappa var også med. I 
kjærlighet kan en familie finne gode ord-
ninger for å fordele arbeidet, så jeg bør 
nok sammen med min kjære mann være 
i stand til å ordne huset til julehøytiden og 
til å ta i mot gjester fra Sørlandet og andre 
steder.

  Å være huslig synes jeg er å ha en po-
sitiv holdning til å skape et godt hjem, også 
når det gjelder de ytre tingene. På engelsk 
har de et fint uttrykk: Homemaker, en 
hjemskaper. Kan hjemmet være så velord-
net og trivelig at det blir en god havn for 
barn, unge, voksne, familie og venner,  og 
et redskap for å vise gjestfrihet, da vil nok 
en huslig innstilling bære rike frukter. Det 
håper jeg at hjemmet vårt også vil være, og 
som nyinnflytter i en bygd som Torvastad 
med god svigerfamilie, gode venner, kjek-
ke ungdommer og ellers så mange imøte-
kommende og hyggelige mennesker, tror 
jeg det vil bli en godt adventstid og en flott 
julehøytid.

Hver advent i snart åtte år, har jeg som 
en del av advent-og julehøytiden hatt en 
julekalender i form av en bok, Adventstid-

Ord i desember. Boken er skrevet av prest 
Paul Erik Wirgenes og har et lite stykke 
hver dag fra 1. desember til 1. januar. Han 
skriver så levende at jeg kan se for meg de 
ulike historiene fra Bibelen i klare bilder 
og det hjelper meg et skritt nærmere å se 
og forstå julens egentlige budskap. Det be-
gynner allrede på omslaget av boken, hvor 
det er bilde av tente lys. 

Vismennene fulgte lyset og Betlehems-
stjernen, gjeterne var sammen på marken 
da de så englekoret på himmelen som et 
veldig blendene lys, og i stallen ble Jesus-
barnet født,han som skulle være verdens 
lys. For at advent og julen skal bli koselig 
tenner jeg mye lys, det gjør nok de fleste av 
oss. Det er fredfullt med lys, og det varmer 
både innvendig og utenpå. I julen skal vi 
være sammen med hverandre, familie og 
venner, vi skal gjøre fine ting, bry oss og 
tenke på hverandre og våre medmennes-
ker. Vi tenner lys alene, sammen med an-
dre eller for andre,  og vi tenner lys for de 
kjære som vi vil minne, som ikke er blant 
oss. Lys gjør det mulig for oss å vandre 
omkring i trygghet. Det beskytter oss, det 
fanger vår oppmerksomhet, det peker ut 
veien, det gir oss retning uten å bruke ord.  
Og så er det dette forunderlige med lyset, 
at det er så stille det lager ikke bråk, det er 
ikke mye støy omkring lyset. Det bare ly-
ser. Det bare er. Når vi vandrer i lyset lyset 
blir vi åndelig sunne og sterke.  

Med ønske til alle om en koselig, lys og 
fredelig advent og julehøytid

KJERKEBLA’ FOR TORVASTAD:

Redaktør:   Johannes Leiknes Nag
I redaksjonen:  Elise Fossum, Siv Storesund, 
  Geir Styve, Roald Østensjø,  
  Gunnar Morten Areklett 

Tips og stoff sendes til torvastad@menighetsblad.no 
Webutgave av bladet på karmøy.menighetsblad.no
Kjerkebla’ kommer 25.10 - 13.12 

Grafisk utforming:  Mediamannen
Trykking:   HBO
Distribusjon:  Martin Nilsen
  martin_nilsen415@hotmail.com 
  997 17 488

Postgiro:   3361 14 00611
Postadresse:  Kjerkebla for Torvastad
  4260 TORVASTAD

TORVASTAD MENIGHET:

Kontor: Torvastad Kulturhus
Tlf. 52 81 20 30
Fax 52 82 40 99

Kontortid: Tirsdag - fredag kl. 08.30 - 11.30

domprost Berit M. andersen er funge-
rende biskop under Ernst Baaslands 
permisjon.

En himmel åpnet seg over Betlehemsmarkene, over fattige, slitne gjetere som en kjølig natt 
var samlet rundt et bål – for å holde varmen, for å holde villdyr borte. En åpen himmel hvor 
engler sang og danset – et tegn på en glede uten forbehold og begrensninger.

Slik beskriver Bibelen virkningen av Jesu 
fødsel.

– En åpen himmel

Det er ikke lenger en uoverstigelig grense 
mellom himmel og jord. 

Gud kommer helt nær, – så nær som et 
barn ved morens bryst.

Ved begynnelsen av alle ting var himme-
len åpen, – i den betydning at kontakten 
og fellesskapet mellom Gud og det som 
var skapt, var uten brist. Fellesskapet mel-
lom mennesker var uten angst og skam.

Senere hører vi om menneskene utenfor 
Paradiset. De er blitt flyktninger på jorden. 
Bror dreper bror. Livet er blitt en kamp for 
å overleve. Og Guds ansikt blir tegnet med 
en fryktinngydende herskers ansiktsdrag.

Så forteller juleevangeliet om en himmel 
som igjen er åpen.

Et barns fødsel vender våre historie om.  
I det øyeblikk hvor grensen mellom død 
og liv er så hårfin, begynner menneskenes 
liv med Gud og hverandre på nytt.

–”Frykt ikke!” – lyder englesangen.
– Fremtiden rekkes til oss i et ubeskyttet 
og avhengig barn, – en Gud utlevert i våre 
hender.  

– En Gud som gjør felles sak med alle de 
redde barn og voksne som lider overlast i 
verden. 

– Et barn som utfordrer oss med sine åpne 
sanser, sin nysgjerrighet og mottagelighet: 
– Vil du være med og leke og danse og dele 
Guds gaver med alle de andre Guds barn?
– Gud i Jesus Kristus, født som en av våre, 
fletter sitt liv inn i våre liv og ber oss følge 
på veien til gleder, fred og forsoning.

”Herre, la din kjærlighet smelte frosne 
sinn. La evangeliet tenne nytt håp i en 
rastløs, splittet verden. La englesangen 
fortsette i takk og tilbedelse på alle tunge-
mål: Ære være Gud i det høyeste, og fred 
på jorden blant mennesker som har Guds 
velbehag!”

den åpne himmelen En koselig og 
lys jul i nytt hus 
og ny bygd!

Biskopens julehilsen Ytring

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

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

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

Sekretær: Bjørg Areklett
Kontortid: Tirsdag -  fredag kl. 08.30 - 11.30
E-post: torvastad@karmoykirken.no
Tlf. privat: 52 83 94 11

Kirketjener: Sonny Torvestad, tlf. 52 83 95 69

Kirkegårdsarbeider: John Terje Hagland
Mobil: 911 49 538

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

vel, dette er nok å håpe på litt for mye av 
det gode, en så hvit jul som dette bilde 
illustrerer. 

Helene  
Tjomsland Hole 

NyE WEBSIDER:

www.torvastadkirke.no
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KonFIrManTJUBILEUM
I høst var de som var konfirmert for femti år siden samlet til jubileumsgudtjeneste.  det traff 
faktisk på dagen femti år etter konfirmasjonssøndagen.  Etter gudstjenesten var jubilantene 
invitert av diakoniutvalget til middag, kaffe og anledning til en god prat på kulturhuset.  det 
var flere som ikke hadde sett hverandre på alle disse årene.  Tiden ble satt femti år tilbake 
da Ingmar areklett viste fargefilm som faren, sokneprest olav areklett, hadde tatt opp fra 
konfirmasjonsdagen.  Et annet høydepunkt var når en av jubilantene spontant reiste seg og 
avsluttet med å deklamere konfirmasjonssalmen de hadde lært. 

de som var med var: 1.rekke fra venstre sokneprest Geir styve, solveig Kvaløy f. nordbø, Jenny Herborg Larsen, Gerd dybvik f. 
dale, olav Einar Pedersen, Gerd Margot vikingstad f. Blom Kalstø, Kirsten Kallekodt f. rasmussen, Irene Marie velde og ann-
bjørg Hausken. 2.rekke: aud Karin Førland f. andreassen, Ingrid olaug svinelid f. Haugen, Torkjell dalland, Magne skjølingstad, 
Bodhild Kristine  aase f. Gunnarshaug, Eldbjørg Irene Pedersen f. Bjørkheim og Liv sofie valvik f. Eggebø. 3.rekke: Inger Målfrid 
Hovland f. Hausken, olav Torvestad, reidar Bentsen, svein olav arnø, arvid Jostein Hagen , Kirsten olaug Karlsen f. Helgesen og 
reidar arvid Gabrielsen. 4.rekke: Helmuth Mattias dybvik, Finn Ingvald Henderson, Paul Karsten dahle, Jon Magnus osnes og 
Harald Knutsen. 

Foto: Jan asbjørn Hovland.

Vi utfordret jubilanten Aud Karin Før-
land til å skrive en liten hilsen til Kjerke-
bla´.  Hun er nå bosatt i Haugesund og er 
aktiv i organisasjonen Hvite Bånd:

Det var veldig gildt å treffe så mange 
igjen, men noen savnet jeg. Vi tre fra Vi-
brandsøy var alle tilstede. Den ene av oss 
kom helt fra Florø. Vi er skapt av et slikt 
materiale at vi ofte blir forferdet og redde.  

Men i Johannes 14,1-6 taler Bibelen klart 
og tydelig til oss: Tro på Gud og tro på meg.  
Her er hemmeligheten for at Guds barn 
skal være trygge. Her på jord har du og jeg 
en adresse. Det må vi ha for at posten skal 
komme frem. Men disse versene fra Bibe-
len sier oss at når Jesus henter oss hjem til 
himmelen, så vet vi at det er gjort i stand 
et sted til oss. Det er ikke slik at vi bare for-
svinner. Hvis vi tror at Jesus er vår Frelser, 

skal vi til himmelen. Når vi som tror på Je-
sus blir hentet hjem, kommer vi rett inn for 
Jesu åsyn, og  der skal vi tilbringe evigheten 
sammen med ham. Når du har tatt imot 
Jesus som din Frelser er du trygg både i li-
vet og i evigheten. Jeg vil anbefale alle å få 
denne tryggheten i sitt liv. Lykke til på him-
melveien sammen med Jesus.  

Hjertelig hilsen til dere alle fra 
Aud Karin Førland.

nankai kirke ble innviet i juni 2008

Menigheten samler 15-20 personer til gudstjeneste hver 
uke. Her preker pastor sakae sowa på gudstjenesten.

MIsJonsHILsEn
I oktober kom jeg tilbake til Japan etter om lag to år i norge. det er godt å være tilbake i 
landet jeg har blitt så glad i. Japan er et land der det meste fungerer greit. de fire årstidene 
gir store naturopplevelser og japanerne er et behagelig folk. det er rett og slett godt å være 
her.

De første fem årene jeg var i Japan bodde og arbeidet jeg i mil-
lionbyen Osaka. Denne gangen er jeg plassert i Hannan by, en liten 
by med ca 58 000 innbyggere. Byen er forstad til Osaka, og det er 
derfor veldig mange som hver dag reiser den timelange turen inn 
til storbyen for å arbeide.

For vel 40 år siden ble Nankai menighet etablert, og lokaliserte 
seg med kirkebygg helt nede ved vannkanten. Ettersom tiden har 
gått har det blitt stadig tydeligere at lokaliseringen ikke var hen-
siktsmessig for framtiden. For noen år siden kjøpte derfor menig-
heten en tomt i bydelen Hakotsukuri, ca tre km fra den gamle kir-
ken. I juni i år kunne menigheten endelig flytte inn i et nytt, flott 
kirkebygg. 

Nankai menighet er ingen stor menighet. I forhold til japansk 
målestokk er den nok på størrelse med gjennomsnittet. Søndagens 
gudstjeneste samler ca 15-20 personer, mens bibelstudie- og bøn-
nemøtene samler alt fra to til ti personer. Foreløpig er det ikke så 
stor aktivitet med mange forskjellige grupper i kirken, men vi hå-
per både oppslutning og aktivitetsnivå vil øke etter hvert.

Jeg tror at plasseringen av Nankai kirke til Hakotsukuri er stra-
tegisk riktig, for alt tyder på at nettopp denne bydelen kommer til 
å vokse i årene fremover. Vi har fremtiden foran oss, og det er ikke 
nødvendig å haste av gårde. Derfor vil vi bruke den første tiden til 
å konsolidere oss og rotfeste menigheten gjennom undervisning 
og bønn. Så får vi stole på Guds ledelse om hvilken retning vi skal 
ta og hva vi skal satse på i dette området.

Japan er et rikt land, med høy levestandard og er et godt fun-
gerende samfunn. På mange måter synes jeg vi kan sammenligne 
Norge og Japan. De fleste har det mer eller mindre godt. Når man 
klarer seg så godt på egen hånd, hva skal man da med Gud, ser det 
ut til at mange tenker. Opplevelsen av Gud som irrelevant i eget liv 
tror jeg er fremtredende, på tross av at mange kjenner på en tom-
het i hjertet som de ikke klarer å forklare. 

Misjonærer i Japan kan ikke bidra med veldig mye når det gjel-
der samfunnsbygging. Vårt viktigste bidrag er å forkynne budska-
pet om en korsfestet og oppstanden, en elskende og nærværende 
Jesus Kristus. Bare Han kan fylle tomheten i hjertene til travle og 
slitne japanere. Det er min bønn at min tjeneste her i Nankai kan 
bidra til at enda flere japanere får møte Jesus og kommer til tro på 
Ham. 

Misjon er imidlertid et samarbeidsprosjekt, og jeg takker der-
for dere på Karmøy som er med på arbeidet i Nankai gjennom 
bønn, oppmuntring og gaver. 

Be om at menigheten i Nankai står rotfestet i troen på Jesus.
Be om at vi får visdom til å vite hvor vi skal gå. 
Be om at Jesus får fylle tomheten i hjertene.

FaKTa:

odd Bjarne Ellefsen
alder: 35 år
Kommer fra Harkmark, Mandal

Misjonsprest utdannet fra Misjonshøgskolen i stavanger

Tjeneste i Japan:
2001-2003 språkstudier
2003-2006 Ungdomsprest/menighetsprest på Tezukayama
2008 Misjonsprest i nankai

Blogg: www.oddbjarne.blogspot.com

Menighetens misjonsprosjekt
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desember: 
• 13.12 Klubbkveld
• 27.12 Juletrefest
• 31.12 Nyttårsfest Good News

Januar:
• 24.01 Scala arrangement. Bedehusland.

Oversikten er foreløpig. Følg med i aviser eller plakater for mer info.  
Se også internettsiden for mer oppdatert info.: ungdomshuset.org

Leder i hovedstyret: Bjørn Pedersen, Tlf. 95 74 17 17, bjorn.pedersen@haugnett.no 
Hovedstyret: hovedstyret@ungdomshuset.org – Good News: korstyret@ungdomshuset.org

dETTE sKJEr PÅ UnGdoMsHUsET:

Han bød på seg selv
Ingen er lytefri. Det ble bekreftet en 

lørdag i oktober da alle lo av Han Inn-
ante. Vi lo sikkert like mye av oss selv, 
for vi kjente oss igjen i alle menneskelige 
svakheter og feil, som det kanskje er best 
å ta med et smil, enda så alvorlige de er. 
Det gjør godt i skuldre og nakke, ja i hele 
kroppen å få le så tårene nesten triller og 
magemusklene blir utsatt for voldsomme 
men nyttige påkjenninger. Hun erfarte det 
nok den eldre, litt skeptiske damen også, 
som på vei inn døren til lokalet møtte han 
Brakkvald og sa: - Jasså, så det e’ du så e’ 
Han Ovante.

 Om du kjenner noen fra Indre Er-
fjord, så er det ingen ringere enn Brakk-
vald Tolvstøkkje alias «Han Innante» du 
kjenner. Torolf Nordbø heter humoristen 
fra Finnøy. Arne med samme etternavn, 
”Bror til Han Innante” og fra samme tenk-
te plassen, er også underholder på heltid, 
med humor fra bedehusland. Når han slår 
til den 24. januar blir nok lattermusklene 
påny de mest brukte på Ungdomshuset. 
Tyggemusklene og snakketøyet kommer i 
bruk, for mat og prat er alltid av beste kva-
litet der på huset.

Men det er ikke bare humor og show 
Han Innante og kammeratten, han Sjur, 
serverer sitt publikum. Mange av oss opp-
lever at hver dag er en liten kamp for å leve 
på den gunstigste siden av “kanten”. Det 
skal så lite til forsto vi, for det var egentlig 
tilfeldigheter og gode medmennesker som 
gjorde rabbagasten om til en vellykket 
klovn, og ikke en tragedie. Klassens klovn 
var han, men Brakkvald ble han. “Slik en 
klovn ser det”, er ikke bare en boktittel av 
en stor forfatter, men kanskje også en le-
vemåte. Ta klovnen på alvor, han er ikke 
morsom på andres bekostning, og kan mer 
enn å kaste bløtkaker. Å ha Han Innante 
i rommet, så nær, var å bli løftet et hakk 
høyere. Han bød på seg selv og publikum 
tok invitten.

RØ

FØrTIÅrInG I HUndrE!
så er det altså gått førti år...  det var i Bergen det begynte på høstparten 1967 og som slo 
ut i full blomst under TT i sandefjord sommeren 1968. det var ungdomsprest Kjell Grønner 
i Bergen Ynglingeforening som dro det hele i gang etter idé fra det amerikanske sing out- 
konseptet.

Så var det gått førti år og tid for fød-
selsdagsfest. KFUK-KFUM inviterte til 
feiring i Bergen. Og midt i oktober dro en 
entusiastisk flokk Ten Singere av blandet 
årgang til fødelsesdagsselskap og masse 
mimring.

Og det var en markering som løftet 
fram gamle, gode minner. Markeringen ga 
også  en forhåpning og tro for framtiden.
Gospelnighten i Korskirken var av godt 
gammelt merke - med den evigunge Gun-
nar Wiik som den gledespredende konfe-
ransier.

Kirken var mer enn fullsatt. De var 
der “alle”: Ten Singere med mer sølvfarge i 
håret enn andre valører, men med en for-
midlingsglede som i gamle dager. Grim-
stad Ten Sing - et eksempel på et kor som 
har hatt kontinuitet på ledersiden, med en 

den evigunge Gunnar Wiik var gle-
despredende konferansier.

Hva Har TEn sInG- 
BEvEGELsEn BETYdd?

- den har sådd en spire til 
tro i mange unge

- den har gitt mange en 
frimodig Kristustro

- den har gitt kirken man-
ge ledere 

- den har gitt kirken pre-
ster, diakoner og menig-
hetsarbeidere

- den har gitt organisa-
sjonene dyktige ledere 
og medarbeidere

- den har gitt kirken or-
ganister og menighets-
musikere

- den har gitt kulturlivet 
sangere og entertainere

- den har gitt det politis-
ke norge ledere

- den har gitt organisa-
sjonsnorge et alibi til 
selv å etablere lignende 
grupper

Gospelnighten i Korskirken var av godt 
gammelt merke

solid medlemsmasse, representerte dagens 
ten-singere med dans og drivende god 
sang.

De glade gutter var der; også  Kristin 
Voll Tesdal, som sammen med datteren 
sang Kom til meg du som strever. Kristin 
fortalte om hvordan denne sangen ble til: 
Etter en trøstesløs øvelseskveld i Hamar 
Ten Sing, gikk hun hjemover lei seg og 
syntes at alt var mislykket.  Så kom bibel-
ordet Kom til meg du som strever og har 
tunge byrder...  og i  løpet av kvelden ble 
sangen til.

Lørdagformiddag var det paneldebatt 
hvor generalsekretær, kulturjournalister 
i Dagbladet og Vårt Land deltok foruten 
forfatteren Jan Ove Ulstein og en fremad-
stormende ungdom fra Østfold. 

Lørdagskveld var det festaften i Grieg-
hallen med flott korsang av flere kor, stand 
up komiker med bakgrunn fra Toten Ten 
Sing, sang av Sigvart Dagsland og Rune 
Larsen, Quiz mellom tidligere Ten Sing 
sekretærer og hvor pianisten i 20 spørsmål 
på NRK, ga stikkordene.

En meget flott kveld som ble avsluttet 
med spennende tapasretter og fødsels-
dagskake.

Feiringen ble avsluttet med festguds-
tjeneste i Johanneskirken. For en gammel 
Ten Singer, var dette en beveget stund fylt 
med varme, glede og håp for framtiden.

Torvastad Menighet ga i 1970 Good 
News at varmt slag på skulderen: – Sett i 
gang og bruk gjerne trommer! Sett i lys av 
at koret i 70-årene hadde over 130 med-
lemmer og måtte ha folk på venteliste 
grunnet at man ikke kunne ta ansvar for 
flere, er dette i sterk kontrast til dagens 
situasjon hvor det slites i motvind. Entu-
siaster står på - det er Tordenskjolds sol-
dater, de som fra før har en travel hverdag, 
og som gir noen av sine siste fritimer til å 
gi unge et kristent sang- og musikktilbud. 
Min utfordring til folk ellers i bygda - vil 
du hjelpe en trettiåtteåring til å bli et sang- 
og musikkens fanebærer på Karmøy og at 
mange nye unge kan få oppleve et engasje-
rende kormiljø med mål og mening!

Håkon Areklett

Turgruppe
Seniorgruppen arrange-
rer turdag hver tirsdag kl. 
10.00 fra ungdomshuset. 

Kontakt: Signy Storesund 
tlf. 52 83 80 07.

I samarbeid mellom Torvastad 
KFUK-KFUM og Ungdomsklubben 
Fri, Ble det lørdag 6. Desember arran-
gert Vinterrock på Ungdomshuset. 
Til sammen 10 band sørget for hele 
6 timer med kontinuerlig rock. 180 
ungdommer  fant veien og bidro til 
en fantastisk kveld. Nå et døgn etter 
konserten er det på tide med en kort 
oppsummering.

De unge rockerne viste en utrolig 
variasjon og  dyktighet.  Gode repre-
sentanter fra flere sjangre med god rock 
viste seg fram . Det gjennomgående var 
godt samspill og et imponerende sce-
netekke. Uavhengig av både alder og 
erfaring. En kan ikke si at alt var bedre 
før. Særlig når det gjelder instrumente-
ring og trygghet hos musikerne. Det var 
nesten utrolig at noen av dem bare var 
14-15 år gamle. 

I løpet av kvelden fikk publikum 
også høre eldre og mer erfarne musi-
kere. Helge Tofts orkester stilte sporty 
opp, og fikk opp livet i salen. Hypertext 
kunne også lære bort noen triks, og 
holdt stemningen opp under taket i en 
liten time. 

Våre lokale helter, Booster in a De-
sert og Lord of the Zephyr, rocket kan-
skje enda mer enn disse erfarne musi-

kerne. De fikk publikum til å hoppe i 
takt slik at hele Ungdomshuset ristet. 
Med vel gjennomførte låter og klare re-
feranser til rockehistorien, fikk de god 
omtale fra publikum. Flere av de frivil-
lige voksne mente at både Booster in a 
Desert og Lord of the Zephyr var bedre 
enn Helge Tofts orkester. Et klart kom-
pliment da Helte Toft leverte en svært 
bra konsert. 

Alt i alt var Vinterrock et utrolig bra 
arrangement på Ungdomshuset. Med 
alt fra Lensmaen som presenterte god 
hip-hop fra Karmøy, til Palefingers med 
et godt stykke glamor-punk. Switchbla-
de Love, vinnere av Karmøy- og Hauga-
landmesterskapet i rock, og New Zep-
pelin med utrolige godt gjennomførte 
Led Zeppelin covers. Normal Paranoia 
med melodiøs proginspirert rock og 
Nami, tydelig inspirert av Radiohead 
og annen sample-basert rock. 

Dette var en kveld som fordrer til 
gjentagelse og en skal ikke se bort fra at 
Ungdomsklubben Fri, med Per Steinar 
Lie i spissen, og Torvastad KFUK og M 
med Simon Næsse som rockeforkjem-
per, arrangerer en ny konsert på Ung-
domshuset. Ny rekord i vente? 

rockerekord på Ungdomshuset
Foto:  Kathrine Wegner skjølingstad
Tekst: simon næsse og  
 ruth synnøve Hausken

aslak rossehaug, kveldens konferansier og 
stridige vokalist i Booster in a desert
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Vi er to deltakere fra Torvastad som er 
med på LIV i år, Ingvild Lunde og Svend 
Vetle Østensjø, og vi oppfordrer alle til å 
melde seg på. På LIV-kurs har vi det veldig 
sosialt, man får mange nye venner, går på 
møter hvor vi hører på foredrag om hvor-
dan man skal være en god leder. Under 
kurset må du ha praksis som en leder. Du 

kan for eksempel være med i klubbstyret, 
korstyret, være dramaleder osv. På slut-
ten av året kommer det et høydepunkt for 
mange LIVere, en Londontur. Det sier seg 
selv hva man kan gjøre i London! 

LIV kurs er en veldig god mulighet for 
deg som vil bli en god leder i kristent bar-
ne og ungdomsarbeid. Du har som sagt en 

praksis der du får god mulighet til å prøve 
deg som leder. Du får også god undervis-
ning om hvordan og takle forskjellige si-
tuasjoner som leder.

Vi håper mange fra Torvastad melder 
seg på LIV kurs neste år

Hilsen Ingvild Lunde og  
Svend Vetle Østensjø

norges KFUK/KFUM har et kurs for ungdom-
mer som vil bli ledere, LIv (Leder i vekst). Kur-
set er for ungdommer fra 1.klasse til 3.klasse 
og det kommer mer informasjon om LIv-kurs 
i 2009, for dere som vil være med. 

LEdEr I vEKsT

Ingmar Areklett har på halvannet år 
lest brev og protokoller, intervjuet men-
nesker og lest om andre, og produktet er 
blitt en boblende kilde til kunnskap og 
forståelse, oppdagelse og opplevelse av 
unge nordmenn under fjerne himmelstrøk 
gjennom 100 år.

Formann Maos skolegang og ung-
domstid fant sted i Changsha, der KMs 
Ungdomsmisjonen fra starten i 1912 
bygget skoler og drev aktivt arbeid blant 
etterhvert flere tusen unge i den gamle 

byen i Hunan-provinsen. En av de nor-
ske ungdommene var sågar sølvvinner 
i turn fra OL 1908. Friidrett og lagidrett 
var nytt for kineserne, men ble populært 
da nordmennene startet opp slike aktivi-
teter og også bygget idrettsanlegg. Det å 
møte nordmenn, svensker og dansker i en 
kinesisk oppbyggingsperiode etter krig, 
gav impulser som også knyttet nye venn-
skap. Det varierte ungdomsarbeidet bar 
frukter, men etter 15 år kom det til en brå 
slutt da Mao returnerte og borgerkrig var 
et faktum. Skandinavene reiste hjem, men 
vendte siden tilbake. Ny bråstopp våren 
1949 ...

Hvorfor startet Ungdomsmisjonen i 
nettopp Kina? Og hvorfor gav ikke ung-
dommene opp? Hvordan kunne det bli til 
noe som har vart i over 100 år, i land etter 
land, område etter område? Arekletts bok 
gir mange svar, for kildene han har for-
dypet seg i er rikholdige og pålitelige, og 
mange også uåpnet fram til nå. Lett å lese 
i, den er krydret med Glimt og fakta-sider, 
sjeldne illustrasjoner og mange informati-
ve korttekster i margen. Bokens fulle tittel 
er Ungdomsmisjonen – en biografi, m.a.o. 
en livsnedtegnelse, som lar oss lese levd liv. 
Her blir man kjent med mennesker, fatter 
sammenhenger, ser detaljer. 

21-åringer, nettopp myndige, opplevde 

UnG MIsJon I vErdEn
Hvor lærte Mao å lese? svaret kunne ha vært: «På en norsk 
skole i Kina». slike tanker kan man få av 168 svært så infor-
mative boksider om Ungdomsmisjonens arbeid, først i det 
store landet i øst, før det spente over hele verden.

FaKTa:

Tittel: Ungdomsmisjonen - en biografi
Forfatter: Ingmar areklett
omslag: Martha Breistig Woll
Karten forlag 2008
170 sider, farge- og s/h-illustrasjoner

det ble mange dager i flere arkiv i oslo 
og stavanger. Ingmar areklett i arkivet til 
det norske Misjonselskap. 
(Foto: Gustav Stensland, fra boken)

Forfatteren kan endelig bla i det ferdige 
produktet.          (Foto: RØ)

første verdenskrig i fremmed land, kom 
hjem til finanskrise og dyrtid. Men hele 
tiden støttet av ungdommer hjemme Det 
var de to første. Siden fulgte 47 ungdom-
mer til, i Asia, Afrika og Latin-Amerika. 
Berit Espeset og Bjarte Vikingstad her fra 
Torvastad, var to av dem, begge dro de til 
Brasil. I Afrika ble skandinaver ikke sett på 
som europeere flest. Europas koloniher-
skere hadde stått for noe helt annet, med 
makt, siden midten av 1800-tallet.

Kina er nå et åpent land igjen, og Bei-
jing-OL i år føler vi at ikke ville blitt noe 
av uten norske ungdomslige impulser for 
snart 100 år siden! Åpne boken, les deg ut i 
gårsdagens verden og få impulser selv!

 RØ
3361 14 00611

Gave til Kjerkebla’

Kjerkebla for Torvastad
Torvastad kulturhus
4260 Torvastad

20.01.2009

dET KosTEr Å LaGE 
MEnIGHETsBLad...
redaksjonelt arbeid: Gratis
design og trykking: 10 000,- per nummer
distribusjon:  Frivillig bladbæring/porto via posten

Totalt blir dette ca 10,- per blad pluss porto (seks nr i året)

vær med å sørge for at du og naboene mottar Kjerkebla›, støtt oss med en julegave!
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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
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N
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LOKALBAN

K
Normisjon

TIL TJENESTE I  MER ENN 30 ÅR I  K ARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22

Karmøy
BEGRAVELSESBYRÅ

Tannlege 

Siv Storesund
Tlf.: 52 86 48 20

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

Mobil: 959 33 110

Anlegg - stykkgods - semitransport
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Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad
Tlf. 95 99 69 09/ 95 74 74 74
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TLF. 52 81 81 61
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www.geminor.no

Trygve & Rune Strand
Malermesterfirma

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

1958

Bytunet Bakeri & Café 

v/Margrete Munthe 
Tlf. 52727088 / 52830823

52 70 19 70

Redigert av Ingmar Areklett

MEDIAMANNEN
// Johannes Leiknes nag //

www.mediamannen.no

Interessant er det at Jentekoret sang 1. nyttårsdag kl. 11. Var 
bygdefolket mindre trøtte i 1958?

25.10: Torvastad Helselag hadde sin årlige fest. Ungdoms-
skolelærar Hans Jacobsen tala over emnet ”Din ungdom kjem til 
deg”. Torvastad mannskor song. 

1.11: På ”Sjømannsbasaren” kom det inn 2152,50.  
2.11: Torvastad frivillige menighetshjelp hadde årsmøte og 

delte ut kr. 1300. Dessutan blei det sendt kr 500 til Helselaget til 
å løna sjukesøster. Osmund Vågen var formann.

23.nov: Bibelsøndag. Sekretær i Bibelselskapet Sverre Små-
dahl og svensk-amerikansk prest Evert M. Olsen deltok ved 
gudstjenesten  og på møte på Ungdomshuset om kvelden. 

14.12: Julekonsert 14. desember med Torvastad mannskor, 
Torvastad blandakor, Gutemusikken og Jentekoret.

Sang og musikk ved gudstenestene: sundag 21.12: Torvastad 
Bl.kor. Skolegudsteneste måndag 22. des: Jentekoret og guttemu-
sikken. 1. juledag: Torvastad mannnskor. Sundag etter jul: Tor-
vastad Gutemusikkorps. Nyårsaftan: Thomas Stange, Kenneth 
Johanson og Arne Christiansen. Nyårsdag: Jentekoret.

siste del av 1958 var fylt av tradisjonsrike fester, møter og konserter. sammenligner vi med 
antall fellessamlinger nå, er det betraktelig svakere, ikke minst etter jul. Kanskje en utfor-
dring til oss fra fortiden? I stikkord tar vi med arrangementene i de to siste numrene av Kyr-
kjebladet for 50 år siden.

FEsTar I JULEHELGa:

Ungdomshuset: 3. juledag: Torvastad idrettslag. 29. 
desember: Torvastad kr. ungdomslag. 31. desember: 
Fest for unge. 2. januar: Torvastad Mannskor og blan-
dakoret. 8. desember: Gjentelaget og Lilleputt.

Håland bedehus: 3. juledag. sundagsskulefest kl 15 
for dei minst, kl. 18 for dei største.

Betania Bedehus: 3. juledag: sundagsskulefest kl. 18

Hauge bedehus: 3. juledag: sundagsskulefest kl. 18.

Feøy bedehus: 2. juledag kl. 18 og nyårsdag kl. 18

Vibrandsøy: 28. desember: Barnefest.

Torvastad Gamleheim: Helselagsfest 13. januar kl. 18
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Finner du stedet hvor fotografen sto? 
der vil du finne et lite skilt med en bokstavkode som du 

kan sende til menighetskontoret, eller på sMs til 
99458542 sammen med navnet ditt. 

Kor sTod foTografen?  

Forrige gang sto fotografen sør for 
Bjørgene, der den nye veien til Hauge 
krysser Gunnarshaugvegen.
Vinner ble Evelyn Aase, som får be-
søk fra redaksjonen.

Midt mellom badesesongene står vi 
som ikke er isbadere. Men kor sto fo-
tografen da han knipset dette bildet 
av en deilig badeplass, innenfor sog-
negrensene? 

Finn stedet og send koden, 3 boksta-
ver, til 99458542. skiltet med koden 
står ute til 12. januar.

rØ

Kontaktpersoner i Torvastad Bygdautvalg:
arne Grønås, Leder  telefon 481 09 095 eller mail argronas@broadpark.no
ole Førland, sekretær  telefon 908 68 900 eller mail ole@torvastad.no

Torvastad idrettslag
Telefon 52839516
Hålandsveien 170
4260 TorvasTad
Epost: til@torvastad.no
www.torvastad.no

ForrIGE 
     BILdE

ÅPnInG av LYsLØYPa I BJØrGEnE
Onsdag 5. november åpnet ordfører Kjell Arvid Svendsen den 3,7 km lange 

lysløypa i Bjørgene. Flere hundre barn og voksne hadde tatt turen til Bjørgene 
denne stjerneklare novemberkvelden. Grunneierne ble ”hedret” med tursekk 
fordi de har gjort det mulig å få til dette flotte tilbudet for alle Torvastad-buer. 
Korpset bidro til å lage feststemning, og det ble servert kakao og kaffe.

Arbeidet er også  godt i gang med å få laget turveg mot Hauge skole. Finan-
sieringen av turvegen er i boks. Bygdautvalget jobber med å få finansiert lys. 

ÅrsMØTE 
TorvasTad 

BYGdaUTvaLG
Det blir årsmøte i Torvastad 

bygdautvalg tirsdag 27. januar kl. 
19.00 på Helselagshuset. Saker er 
årmelding 2008 , valg av styre og 
arbeidsprogram for 2009. Alle Tor-
vastad buer er velkomne og oppfor-
dres til å komme !

BY
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Foto: ruth sunnanå sveistrup, Karmøy Lokal

Innebandy – en ny avdeling  
i Torvastad idrettslag

På årsmøtet i Torvastad idrettslag i mars neste år kan vi of-
fisielt få en ny avdeling i idrettslaget. I tillegg til fotball, friidrett, 
orientering og idrettsskole kan vi da få opprettet en Innebandy-
avdeling. Med Nils Pros-Verme og Lars Arne Bleie i spissen har 
vi allerede i noen år hatt en gruppe som har vært i aktivitet. 

vi har meget gode erfaringer etter at vi i fjor inviterte 4. 
klassetrinn på Håland og Hauge til innebandy. Mellom 8 og 
14 spillere kommer hver torsdag. I fjor deltok vi på tre mini-
turneringer i stavanger og Haugesund. Innebandy fungerer 
godt sammen med andre lagidretter ifølge initiativtager nils 
Pros-vermè.

Bak fra venstre: Joachim Munthe, Erling andrè Hervik, Ingvald 
Heien, Jonas Pros-vermè, Magne vikingstad, Eirik Jensen 
I midten: stian stange, Georg Yrke Bleie 
Keepere fremst: Brede Kyvik Kornbrekk og Håkon Jensen rehabilitering av garderober  

på klubbhuset
Garderober og dusjer på Klubbhuset ble bygget i 1983, 

og det er nå behov for en rehabilitering. Arbeidet har startet  
og her er det vår ypperlige dugnadsgjeng fra Bygg&Anlegg  
i sammen  med prosjektleder Vidar Vea som tar seg av job-
ben. Selvsagt må vi inn med flisleggere, elektriker, rørleg-
ger og ventilasjonsfirma for å fullføre arbeidet.  Vi håper at 
oppussingen er ferdig til nyttår.

Dugnadsgjengen vår er en gjeng pensjonister som sam-
les på Håland minst en gang pr uke. Vanligvis er det tors-
dag kl 09.30 de møtes, men nå når oppussingen holder på 
møtes de oftere. For Torvastad idrettslag er denne gjengen 
av uvurderlig verdi. Vi ønsker flere velkommen, og her er 
det plass til alle. Skiftarbeidere, offshorearbeidere, pensjo-
nister og andre som har noen timer å avse er velkommen. 

Her startes arbeidet med kaffi og løsing av verdenspro-
blemer, før dagens økt.
Fra venstre: ola nordal, Gunnar velde, Jostein Capt’n 
Kvaløy, Jan sandhåland, oddvar olsen, Magnus ste-
ensnæs, arthur amundsen og Jostein Hagen. 

Takk til steinar
STEINAR TAKKER AV: Steinar 
Hetland, trofast sliter, trener, 
inspirator og pådriver. Det er 
kun positive ord man assosierer 
med Steinar Hetland. Han får 
de beste skussmål fra spillere og 
foreldre. Han har vært trener på 
jentesiden i TIL i mange år, siste 
årene som juniortrener.

Han har reist med jentene 
sine på cuper og ledet dem i 
serien og aldri har vi hørt et 
negativt ord eller kritisk røst om Steinar. I Torvastad IL er han 
det nærmeste vi kommer fair play begrepet både på og utenfor 
banen. 

Han har nå foreløpig lagt trenergjerningen til side og tar en 
liten pust I bakken. Takk for innsatsen.

På vegne av fotballgruppen i TIL, Tor Kristian Gaard

Grautfest
Vår tradisjonelle grautfest blir dette året arrangert torsdag 

18.desember kl 19.30 på klubbhuset.
Her blir det underholdning, allsang, quiz og selvsagt god 

graut. Velkommen til alle!

 
God Jul!

Torvastad idrettslag ønsker alle våre medlemmer og alle våre 
andre støttespillere på Torvastad en riktig god jul.

Vi ønsker også alle velkommen til våre aktiviteter som star-
ter opp igjen rett over nyttår. 2009 blir et spennende år for vårt 
idrettslag.
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i GLEDE oG sorG

samlinger               om Guds ord

dØPTE:

12.10. sander svendsen-solberg

25.10. sebastian Jacobsen arnø

01.11. svanhild skjelde

09.11. vetle Hole

 Martine Isabell andersen

30.11. Thala nilsen Heggheim

dØdE:

03.10. Margot Franseth f. 1957

 otto Gerhard Østebøvik f. 1928

25.10. Henny Gunnarsdottir f. 1955

30.10. Margit selsås f. 1907

07.11. amalie osnes f. 1922

08.11.  Bjarne normann nilsen f. 1917

11.11. Leif Ivar Wennersberg f. 1937

12.11. Ingrid Johanna dahle f. 1923

18.11. Kristine Marie stange f. 1922

vIGdE:

25.10: Heidi Iren Jacobsen  

 og Kjell Ingve arnø

01.11. randi norebø vemmelvik  

 og Torbjørn skjelde

GavEr:
GavEr:

05.10. den norske Israelsmisjon 

 2 603,00

12.10. Menighetsarbeidet  

 3 375,00

19.10. Menighetsfakultetet 

 2 616,50

26.10. amathea  

 3 146,50

02.11. Menighetsarbeidet  

 7 634,00

09.11. Karms.sunnh.s.sk.krins 

 4 962,50

16.11. norsk misjon i Øst  

 4 732,00

Feøy bedehus:

12.10. Menighetsarbeidet  

 1347,00

Torvastadbu i radio
9. november var gamlerektoren på Håland, Gunnar Morten Areklett gjest i sang-

timen i radio.  Det ble lagt merke til av mange som liker å få med seg denne program-
posten tidlig søndag morgen. For de som gikk glipp av programmet, er det mulig å 
høre det over internett ved å gå inn på nettradio.nrk.no  

Julekonserter
Scala er i år først ut med adventkveld i Torvastad kirke søndag 7.desember kl.19.00.  

De har med både orkester og solister, og ønsker velkommen til en kveld med mye kor-
sang, solosang og fellessang.  Eldretreffet på helselagshuset blir torsdag 11.desember 
kl.17.00.  Her blir Korus med.  De blir også med på Menighetens julekonsert i kirken 
sammen med Shalom, Torvastad Skolekorps, Kvinekoret, Scala, Karmsund brass og 
Pensjonistkoret søndag 14.desember kl.18.00.  Good News har i år slått seg sammen 
med Testimonia og Key Stone Singers. De inviterer til julegospel i Vår Frelsers Kirke 
fredag 19.desember.  

”Bedehusland”
Lørdag 24. januar kommer to humørspredende karer fra Finnøy til Torvastad for å 

presentere programmet, Det er duoen Tor Øyvind Skeiseid og Arne Nordbø som på en 
alvorlighumoristisk måte tar oss gjennom sitt program “Vandring i bedehusland”.  Dette 
er i utgangspunktet et opplegg som holdes på Finnøy, men denne gangen fremfører de 
programmet på Torvastad Ungdomshus. I sitt over en times program,  presenteres livet 
i Bedehusland i både alvor og kjemt.

Det er Scala som er arrangør og koret vil synge gode, gamle - kjente og kjære sanger 
fra Bedehuset. Og som vanlig blir det god mat og denne gangen serveres en god kvelds-
buffet. Ta kontakt med koret om du ønsker å sikre deg en plass.

nyansatt i Torvastad menighet
Søndag 4. januar innsettes Eva Irene Vea som menighetspe-

dagog i Torvastads menighet i 100% stilling.
Hun er utdannet sosionom, og har bred erfaring fra kris-

tent ungdomsarbeid. Hun vil gå sterkt inn på den musikalske 
siden i menighetsarbeidet, siden hun har drevet mye med sang 
og musikk. Hun vil dirigere barnekoret “Shalom”, og vil ha et 
hovedansvar i Ten-sing koret “Good News” - og ellers undervis 
konfirmanter og engasjere seg i ungdomsarbeidet i menigheten. 
På fritiden synger hun i Voice of Joy

Stillingen finansieres med 35% midler fra Fellesrådet, noe støtte fra KFUK/M, og 
resten med innsamlede midler. Menigheten starter i disse dager opp en givertjeneste 
for å finansiere stillingen, og vi oppfordrer folk til å støtte opp om dette, slik at vi får en 
stabil inntekt for den nye menighetspedagogen vår.

din mening om gudstjenesten
I år og neste år er Torvastad en av vel hundre høringsmenigheter for den nye gudstje-

nesteordningen.  Det har vært reaksjoner på at høringsfristen som var satt til 31.januar 
var for kort, og nå er den utvidet til 15.september.  Det gir oss bedre tid til å prøve ut 
denne viktige reformen i vår kirke og gir oss et bedre grunnlag for å gi velfunderte tilba-
kemeldinger før beslutningene fattes.  

Nå har mange vært flinke med å si hva de mener.  Det er vi glade for.  Det er viktig at 
både det positive og det negative kommer frem.  Det har allerede ført til at vi har gjort 
noen justeringer underveis.  Mange har ment at vi nå står for mye.  En ting er at det er 
bedre å synge ut når en står.  Men vi også huske på at mange eldre med dårlige ben og 
hofter har problemer med å stå for mye.  Derfor står vi nå ikke på alle salmene.  I tillegg 
understreker vi at det er helt greit å sitte når de andre står.  

Også innlednings- og avslutningsordene til tekstlesningene har det kommet mange 
reaksjoner på.  Mange har uttrykt at ”slik lyder Herrens Ord” er bedre enn forslagets 
”Slik lyder første/andre lesning.”  Derfor vurderer vi å få tilbake det gamle allerede nå i 
prøveperioden.  

Nå har både stab, gudstjenesteutvalgene og menighetsråd en løpende evaluering av 
gudstjenestene.  Men vi har også spurt noen enkeltpersoner å gi en grundig tilbakemel-
ding.  I tillegg legger vi ut enkle svarark i kirken som vi håper mange vil fylle ut.  Du kan 
også skrive din mening i brev, på mail eller på sms eller ved rett og slett si fra.  Enten du 
går ofte eller sjelden i kirken, så vil vi svært gjerne høre hva du mener. 

Notert

Dag og dato sted  Tid innhold       Prekentekst

søndag 14.12. nordbø  10.30 Frokost

  Grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste ved menighetsprest arnfred Lunde.  Matt 11, 2-10

     offer til menighetsarbeidet

    18.00 Julekonsert ved kor og korps fra bygda. offer til Kirkestue

søndag 21.12. Torvastad 11.00 Høymesse ved sp.Geir styve. offer til aBr-senteret. Kirkeskyss Joh 1,19-27

  Hauge  19.00 Misjonsmøte – den Indre sjømannsmisjon

Julaften   Torvastad 15.00 Familiegudstjeneste. M.prest Lunde.    Luk 2, 1-14 

     offer til Kirkens nødhjelp 

    16.30 Familiegudstjeneste. M.prest Lunde. 

     offer til Kirkens nødhjelp

1. juledag   Torvastad 12.00 Høytidsgudstjeneste. sp.styve. sang av scala og Mannakoret.  Joh 1, 1-14

     offer til sjømannsmisj./norsk kirke i utlandet. Kirkeskyss  

2. juledag   Feøy   16.00 Gudstjeneste med påfølgende julefest. sokneprest Geir styve. Matt 10, 17-22

     Båt fra Kveitevika kl. 15.30      

søndag 28.12. norheim 11.00 Fellesgudstjeneste      Gal 4, 4-7

  Håland  11.00 Misjonsmøte ved det norske Misjonsselskap

nyttårsaften Torvastad 22.30 Midnattsmesse. sokneprest Geir styve    Luk 13, 6-9

nyttårsdag Torvastad 12.00 Høymesse. sokneprest Geir styve. nattverd. sang av Mannskoret Luk 2, 21

     offer til Global. - Kirkeskyss      

søndag 04.01. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. Barnas misjonsdag. Menighetsprest arnfred Matt 2, 1-12
     Lunde. dåp. offer. - Kirkeskyss    . 

søndag 11.01. Torvastad 11.00 Høymesse. sokneprest styve. nattverd. offer. Kirkeskyss  Matt 3, 13-17

    19.00 salmekveld

søndag 18.01. Grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. Menighetsprest arnfred Lunde. offer   Joh 2, 1-11 

søndag 25.01. Torvastad 11.00 Høymesse. sokneprest Geir styve. dåp. offer. – Kirkeskyss  Matt 8, 5-13

Lørdag 31.01. Torvastad  16 - 18  Åpen kirke

søndag 01.02. Torvastad 11.00 Høymesse. Menighetsprest Lunde. nattverd. offer. – Kirkeskyss Matt 20, 1-16

søndag 08.02. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. sokneprest Geir styve.    Luk 8, 4-15  
     Bibler til 5.-klassingene. offer. Kirkeskyss 

  Feøy  16.00 Gudstjeneste. sokneprest Geir styve. nattverd. offer 
     Båt fra Kveitevika kl. 15.30 

søndag 15.02. Grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. Menighetsprest Lunde. nattverd  Matt 17, 1-9

søndag 22.02. Torvastad 11.00 Høymesse. sokneprest Geir styve. dåp. offer. Kirkeskyss  1 Kor 13, 1-13

onsdag 25.02. Torvastad 19.30 Fastegudstjeneste. sokneprest styve. skrifte. Kirkeskyss  Matt 6, 16-18

Lørdag  28.02. Torvastad 16 - 18 Åpen kirke 
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B-bladreturadresse: 
Torvastad Menighet - 4260 Torvastad

Bakgrunnsbilde: Like øst for Ungdomshuset, 
ved den såkalte Betlehemsmarken (rØ)


