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Erling J. Pettersen 
er biskop i stavan-
ger bispedømme.

Les mer om vår nye 
biskop på side 8.

det elevene syntes var det fineste, var å avslutte 
samtalen i ring rundt lysgloben, og høre bønnen av 
eyvind skeie lest: 

”Jesus Kristus, du verdens lys 
vær nær hos alle barn som lever i redsel og angst. 
La ditt ansikt lyse over alle dem som frykter mørket.
Send hjelpere til dem som lider vondt.
Vis oss hva vi skal gjøre for å bringe lys til andre.”

jeg snakket med elevene om Kristuslyset midt i 
globen, og etter en fortelling fra en landsens kirke i 
brasil begynte 6.klassingene å kalle det HÅPslYseT. 
fortellingen jeg hadde hørt, er denne: På en kvelds-
gudstjeneste ble flere stearinlys båret frem til alteret 
og tent. en av deltakerne spurte hva lysene skulle 
symbolisere. ”Glede”, svarte han som hadde tent det 
første lyset. straks svarte en annen at han ikke visste 
hva glede var, han hadde mistet sine nærmeste og var 
i dyp sorg, og gikk fram og blåste ut lyset. et annet 
lys var tent for tillit, men en kom fram og fortalte om 
svik og mistillit og blåste ut lyset. et tredje lys var tent 

for foreldrekjærlighet, men et foreldreløst gatebarn 
kom fram og blåste ut lyset. slik fortsatte det, til det 
bare var ett lys igjen, svakt og blafrende. skulle det 
også blåses ut, ville det bli helt mørkt i kirken. ”Hvem 
er du?” ble det ropt. ”Håpet!” svarte han som hadde 
tent det siste lyset. da ble det helt stille i kirkerommet. 
Ingen kunne eller ville gjøre ende på håpet. I stedet 
ble de andre lysene holdt bort til dette ene brennende. 
Gjennom HÅPeT fikk de ny flamme og nytt liv.

fortellingens poeng ble umiddelbart grepet av 
elevene: vi kan tenne håpslys i vintermørket fordi je-
sus Kristus er verdens lys. ”vi avslutter jo alltid med å 
be om velsignelsen, og da er det jesu ansikt som skal 
lyse over oss”, sa en av elevene. og mitt ønske for me-
nighetene i stavanger bispedømme er dette enkle, at 
vi må gjøre bønnen til vår: ”jesus Kristus, du verdens 
lys: la ditt ansikt lyse over alle  som frykter mørket. 
vis oss hva vi skal gjøre for å bringe lys til andre.” da 
kan vi se at det er Håpets ansikt som lyser over oss: 
jesu Kristi ansikt. 

en lys og velsignet julehøytid!

ingen kunne eller ville 
gjØre ende pÅ hÅpeTAn
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da er adventstiden over oss med 
lilla farger, tente lys og store og små 
engler i alle fasonger. adventskalen-
derne bugner på kjøkkenvegger og 
mange er godt i gang med å finne 
julestemningen.

ute er det også mye å se. lysene 
gjør mye ut av seg på den mørkeste 
tiden i året, spesielt her hvor snøen 
lar vente på seg. karmøybuene 
er kjent for å være ivrige på den 
fronten!

nå venter vi på julekvelden, da skal 
vi feire at guds sønn kom ned blant 
oss! i adventstiden er det mange 
som søker til kirkene til julekonser-
ter. mange finner også mye glede i å 
samles rundt juleforberedelsene. på 
solgry leirsted i sveio har det vært 
stor aktivitet de siste helgene. på 
neste side kan du lese om dette og 
kanskje plukke opp noen tips til de 
siste julegavene?

det blir flere anledninger til å 
besøke solgry. 100 små og store var 
der en helg i januar i år, og nå er det 
åpent for å melde seg på neste helg 
for Torvastadbuer på solgry, se side 
11.

da gjenstår det bare å ønske alle 
lesere en velsignet julehøytid og et 
godt nytt år!

For et år siden forberedte jeg julegudstjenestene sammen med en ivrig flokk 
sjetteklassinger. Tema var lYs og hÅp. lysgloben i nordstrand kirke, der jeg 
arbeidet som prest, var flittig i bruk. det var lettere å stå stille foran globen, 
med et tent lys, enn å skulle forklare altfor mye.

sokneprest geir styve, nestleder inger Ferkingstad hausken, representant i felles-
rådet Bjørg Bergot aase, gunn lillian utvik, sekretær peder Christiansen. daglig 
leder/menighetsprest arnfred lunde til høyre.  Bak: 1.varamann arne grønås, 
leder svein erik haugen, kasserer erling stange og Thorleif johnstad.  anita grøn-
ningen var ikke til stede da bildet var tatt.

nYTT menigheTsrÅd
Menighetsrådet 2009-2011 begynte 1. 

november og ble samme dag presentert for 
menigheten. rådet har nå konstituert seg: 
svein erik Haugen er leder, Inger ferking-
stad Hausken er nestleder og bjørg bergot 
aase er representant i fellesrådet.

Tidligere menighetsrådsleder kjellaug 
areklett takkes av ole steffen Thorsen.

Englene sang den Englene sang den 

først for markens hyrder;først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød:skjønt fra sjel til sjel det lød:

Fred over jorden, menneske, fryd deg!Fred over jorden, menneske, fryd deg!

Oss er en evig frelser født!Oss er en evig frelser født!
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etter en innholdsrik bibelsamling 
braker julegaveproduksjonen løs. barn 
og voksne virvler ned trappa til aktivi-
tetsrommene. I peisestua er det rigget til 
langbord øremerket sløydaktivitet. 15 for-
skjellige materialpakker ligger klar, her 
er bare å velge. I rommet ved siden av er 
samme antall aktiviteter fordelt på ni min-
dre bord. På hvert bord ligger beskrivelse 
og materiell tilpasset den enkelte produkt. 
Her kan man lage alt fra engler, stjerner og 
julenisser til grytelapper, fyrstikkesker og 
påkledde blyanter. Ivrige barn og voksne 
finner sin favoritt og setter i gang. 

Timene flyr fort. Når barna først er i 
gang, er det mange som vil lage både to 
og tre av samme art før de farter videre til 
neste bord. de voksne har til tider sin fulle 
hyre med å regne ut hvor mye penger de 
håpefulle har produsert for. regnskapet 
skal jo helst gå opp, så det er lurt å bremse 
i tide. 

– Kiosken er åpen! det blir en akutt 
pause i aktiviteten, men neppe i penge-
bruken. Køkulturen respekteres med stor 
selvfølgelighet; den som venter på noe 
godt venter jo som kjent ikke forgjeves. og 
kanskje var det godt å stå i ro litt;)

Klokka er sent på ettermiddag før le-
derne nesten må blinke med lysene for å 
minne de ivrigste på at tiden er ute. Neste 
post på programmet er en innholdsrik 
kvelds --- et velsmakende koldtbord som 
inntas med stor appetitt. deretter er vi klar 
for leirkveld med sang, andakt og under-
holdning, samt påfølgende sosialt samvær 
for de voksne. Tema for helga er ”Ære være 
Gud”, noe som gjenspeiler seg både i sang-
valg og andakter. vi hører fortellingene 
om Noah og elia, om hvordan de stolte på 
Gud og gjorde som han sa. de fikk begge 
erfare at Gud holder sine løfter. barna del-
tar ivrig med innspill og svar på spørsmål 
underveis. dette er kjent stoff for mange.

Konklusjonen søndag ettermiddag er 
klar: dette må vi gjøre igjen. Nye bekjent-
skap er stiftet, og gamle vennskap er blitt 
oppfrisket. det kjennes bra. stinne av pin-
nekjøtt og sosialt samvær setter vi oss i bi-
len og vinker farvel og på gjensyn. 

KT

julegave-Weekend pÅ solgrY
julegave-weekend på solgry er blitt en tradisjon for mange familier på Torvastad. Første 
helga i november var bygda representert med hele 18 deltakere. Fra fredag til søndag fikk 
vi være privilegerte gjester på et førsteklasses leiranlegg med engasjerte ledere, fine bibel-
samlinger, fantastisk god mat og aktiviteter for enhver smak.

Novemberlufta er klar og kald. et ti-
talls biler står i flokk og fryser mens en og 
annen småfugl flyr hastig over hustaket på 
jakt etter frokost. Minigolfbanene ligger i 
ensom majestet og skuer utover det stille 
vannet. fred er en dekkende beskrivelse. 
Idyllen er total. Men så skjer det. en ku-
bjelle runger. så en til. Inne. bortover gan-
gen. Ned trappa, inn i neste gang. det er 
morgen på solgry.

en halv time etterpå er alle mann på 
plass i matsalen. anslagsvis åtti små og 
store i mer eller mindre våken tilstand 
stimler systematisk sammen i kø ved buf-
feten. deretter toger de etter tur på plass 
for å spise. stemmesurret vitner om triv-
sel. Maten smaker fortreffelig i godt sel-
skap. snart er mange på beina for runde 
nummer to. Her er liv og leven, aktivitet 
og forventning. Maurtua utenfor fremstår 
som en fargeløs parodi i forhold. 

hvem skal få denne mon 
tro..? hemmelig…

og sånn ser kan-
skje andre siden 
av grytelappen 
ut. Her var flere 
motiver å velge 
blant. Har du 
lyst å prøve? 
finn et pas-
sende bilde på 
PC-en. Print ut 
på ark som er beregnet 
for stryking på tekstiler. legg utskriften 
med bildesiden ned på grytekluten. stry-
kejernet må stå på full varme, uten damp.
Pass på å stryke kanter og hjørner nøye. 
Trekk av papiret diagonalt så snart du kan 
ta i det uten å brenne deg.

Blide blyantdamer

skal du lage disse, er det en for-
del å ha blyanter med hode og armer 
som utgangspunkt. Mal med hobby-
maling. Klærne lages av for eksempel 
filt og vatt. bruk gjerne rester av ulike 
materialer. Her er det bare å sette fan-
tasien i sving.

ekspeditørene i 
kiosken fikk aldri 
sjansen til å føle seg 
ensomme. køen var 
lang og strukturert.

snart er lastebilen klar, nå gjelder det å treffe spikeren (og det gjorde han)!

leirdeltakerne kunne velge mellom  
15 ulike materialpakker i sløydrommet. 
hver pakke inneholdt de nødvendige 
deler , samt monteringsanvisning. her skrur Benjamin siste skruen!

Fire fornøyde 
deltakere med 
ferdige produkter.
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Nåværende leder for Torvastad KfUK-KfUM, bjørn 
Pedersen, guidet humørfylt de frammøtte gjennom et 
program der vi fikk innblikk i husets tilblivelse og hva 
dette spesielle huset har betydd for Torvastads befolkning 
gjennom disse årene. Ingmar areklett kan husets historie. 
Han gikk tilbake helt til 1903 i sin historiske beretning. 
allerede da ble det bestemt at det skulle bygges et kultur-
senter i bygda, et bygdehus for hele menigheten, men først 
og fremst for barn og unge. først i 1934 ble huset innviet 
og dermed fikk bygda distriktets største forsamlingshus. 
«jubilant med enorm aktivitetskapasitet», skrev Hauge-
sunds avis som overskrift til en artikkel i forbindelse med 
50-årsjubileet. Gjennom ord og bilder fikk vi denne kvel-
den noen smakebiter fra husets mangfoldige aktivitetshis-
torie. 

To av korene som i dag er i 
sving på Ungdomshuset, scala 
og Kvinekoret, bidro med mu-
sikalske festinnslag. Mangeårig 
Ha-journalist egil severeide 
underholdt festgjestene med 
mimring fra sine guttedager på 
bø og om glade ungdomsår på 
Ungdomshuset med juletrefest 
og nyttårsaften med pølser og 
potetstappe som høydepunkt. Ungdomshuset har vært et trygghets-
anker, sa severeide.

sven johan skjølingstad hilste jubilanten og overrakte gave på veg-
ne av bedehusene i bygda. simon Næsse, Torvastadbu og Karmøypo-
litiker, hadde med blomster og hilsner fra ordføreren. simon er også 
en av de utallige Torvastadbuene som er «oppvokst» på Ungdomshu-
set. Han minnet oss alle på den enorme verdien et slikt hus har hatt 
i bygda. «det finnes ikke bare én historie om Ungdomshuset. Hver 
enkelt har sin historie og summen av alles erfaringer er enorm og ver-
difull!» simon hilste også fra kulturministeren og statsministeren som 

ungdomshuseT
- et kraftsenter i 75 år!

 

 

Tegning av inger a vikingstad.
alle foto: rØ

Fredag 13. november var det 75-årsfest for ungdomshu-
set. 145 personer deltok på en fest der ungdomshusets 
historikk sto i sentrum.

kirsten vikingstads bøtteballett viser seg fram

engasjert dirigent håkon 
areklett med scala og band

populært kakebord

145 festdeltakere feirer ungdomshuset

egil sever-
eide kåserte 
om gamle 
da´r

nYTTÅrsFeiring!!!
-  Årets happening på ungdomshuset!  

vi slår på stortromma i år og feirer nyttår med bravur.  
   Finanskrisen er ingen hindring, så inngangsprisen blir kun 200 kr.

-  dette strålende tilbudet gjelder fra 8. klasse og oppover. 
8 klassen blir dansende servitører.

   For denne billige penge får du: 
- god mat i et festpyntet lokale.

- drikke (alkoholfritt)
-  Flott underholdning, musikk, fakkeltog til kirken, disko og fyrverkeri etterpå.

- vi utfordrer deg til å lage sketsjer, synge sang, være stand up komiker på åpen scene.  
   det vil bli utdelt en super premie til 1., 2. og 3. plass.

arrangementet er alkoholfritt, derfor blir sekker og vesker sjekket ved inngangen.
Påmelding til dette festlige arrangementet innen 26. desember.
Kontakt andreas Gaard. Tlf: 90239636. e-mail: gaard20@hotmail.com eller facebook.

arrangementet blir sponset av dr. Gaard.

Søndag var det på´an igjen, da med fa-
miliemiddag etter gudstenesten på Grendahuset. 160 
til bords nøt sin tallerken kjøttkaker og tilbehør, med 
sviskekompott og is til dessert.

blomstertakk til Ingmar areklett og erling stange 
for det store forarbeidet med Ungdomshusets historikk 
og bilder.

barnearbeidet sto i fokus denne dagen. det ble pre-
sentert ved at grupper fikk orientere og demonstrere. 
lekefrokosten informerte om samlingene på huset hver 
onsdag kl. 10.00. shalom og Korus sang og orienterte 
om sine øvingsdager og ønsket flere velkommen. 

speideren hadde satt opp telt inne i storsalen - ledet 
av Inger Hausken var en del speidere framme og hadde 
to speiderrop – 

sTor stemning! speideren har 95 betalende med-
lemmer og har godt med ledere.

de mest aktive, de minste, fant adspredelse i lek på 
golvet med leker fra lekefrokosten.

og folk kunne gå hjem mette, takknemlige og glade 
for alt barnearbeid som blir drevet i et 75 år gammelt, 
eller ungt kanskje, hus.

rØhan hadde sørget for å informere om jubileet på Torvastad. Ingen fest uten 
mat. I kjent Ungdomshusstil hadde mange stilt opp for å lage fin festmat og 
ikke minst Ungdomshusets varemerke: et stort kakebord som mange satte 
pris på. for Ungdomshuset er et dugnadshus! Kirsten vikingstad ble  hyl-
let spesielt som den ildsjel hun har vært i en årrekke. «eg har aldri trega på 
den innsatsen eg har gjort her på huset», sa hun. og da skulle vel det meste 
være sagt: den som gir, får igjen. og Ungdomshuset har gitt til store og 
små gjennom 75 år. Prest berit espeset fikk siste ord: «På Ungdomshuset 
fikk jeg utfordringer. Her fikk jeg vokse som et helt menneske!» og akku-
rat det har Norges KfUK-KfUM som mål: at barn og unge skal få vokse 
som hele mennesker med ånd, sjel og kropp. Ungdomshuset har vært et 
kraftsenter i bygda vår, og skal også være det i tiden som kommer.

aMØ

Foto: sXC.hu
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1959
redigert av Ingmar areklett

Foto: gma

sTavangers nYe Biskop:
erling johan peTTersen (59)

Foto: kirken.no

aletta seip og Torvastad

aletta seip var gift med H. C. seip som var 
sokneprest i Torvastad frå 1890 til han døydde i 
1902.  I oktobernummeret 
1959 blei ho portrettert 
av torvastadbuen Harald 
Hauge som hadde budd 
hos henne medan han 
studerte til prest i oslo i 
1920-30-åra. 

aletta seip blei over 
95 år gammal. Ho var 
”meir enn vanleg intelli-
gent og gåverik. Tysk las 
ho likegodt som norsk, 
og eg hugsar ho omsette 
for meg frå italiensk… 
Men det sermerkte ved 
henne var hennar kjær-
leik til og omsut for alle 
ho møtte… det segjer 
ikkje lite om henne at 
ho gjekk trapper opp og 
trapper ned med Menig-
hetsbladet til grannane sine heilt til ho var 85 år. 
Uvanleg åndsfrisk var ho til det siste og fylgde in-
teressert med i det som hende både i inn- og utland, 
mest det som hadde med kristenliv, kyrkje og mi-
sjon å gjera.”

då aletta seip flytta frå Torvastad etter at man-
nen var død, gav ho orgelet til ungdomslaget. det 
gav laget inspirasjon til å byggja eige hus. då Ung-
domshuset blei realitet 30 år seinare, gledde det 
henne.

-7979: ordinert prest i den norske kirke
79-85: konfirmasjonskonsulent i kirkerådet
85-89: misjonsprest i Brasil
89-96: instituttstyrer i iko
96-06: direktør i kirkerådet
06-07: prosjektstilling ved uio
07-09: sokneprest i nordstrand

gift, to barn og to barnebarn
har utgitt en rekke bøker og publikasjoner.

– hva skal du gjøre når perioden din som kirkedi-
rektør går ut, spurte jeg pettersen høsten 2005.  
– nå skal du høre, sa han, jeg har aldri vært bekym-
ret for slikt. gud kalte meg til Brasil i 85, han vil nok 
finne en vei for meg nå også.

siden ble han altså prest i Nordstrand, etter en prosjektstilling ved praktisk/
teologisk seminar. Han har vært nominert til biskop flere ganger, og har også 
takket nei til nominasjon ved noen anledninger. Til stavanger bispedømme 
gav han derimot positivt svar, det passet godt til det han er opptatt av – for i 
stavanger er det sterkt fokus på trosopplæring, menighetsbygging og misjon, 
sier han til vårt land. denne gangen ble nominasjonen til innstilling, og i 
siste runde ble han utnevnt av Kongen i statsråd.

Nå er han i full gang som biskop i bispedømmet vårt, og mange har 
blitt kjent med ham gjennom mediene. Han har blitt omtalt både 

som Giskes favoritt, de liberales kandidat, syngende gitarist og 
en biskop som vil huske på oss nord for boknafjorden.

la oss først som sist beskrive Pettersen som en fredens 
mann. – Menighetene i stavanger bispedømme vil få en 
meget hensynsfull og prosessorientert samtalepartner 

som biskop, uttaler salmedikter og forfatter eivind 
skeie i sin blogg.

Pettersen ønsker at kirken skal være et sted der 
mennesker møter varme, respekt og åpne felles-
skap. Kirken skal være troverdig, raus og åpen, 
med budskapet om jesus Kristus som det tydelige 
sentrum. Han beskriver selv at kjernen i hans for-
kynnelse er gleden over at Gud er kommet nær i 
jesus Kristus, med grunntone i budskapet om kors 

og oppstandelse.

det som preger hans hverdag forøvrig er en sterk in-
teresse for, og glede over skjønnlitteratur og musikk, fas-

cinasjon og trivsel i samværet med to barnebarn, og hyt-
telivets fjellgleder med familie og venner.

Kjerkebla` ønsker vår nye biskop velkommen til bi-
spedømmet og ser fram til å møte ham nord for 

boknafjorden, gjerne helt ute på øya vår her 
vest.

juleminner

Midtsidene i julenummeret 1959 var fylt med to intervju. 
birger Kjetland delte med lesarane ein samtale med Mathias vikingstad, 

født i 1885, som mintes sundagsskulen sin julefest. sundagsskulen gjekk på 
omgang i heimane før nye skuler blei bygde rundt 1890. julefesten andre jule-
dag var då alltid i hans barneheim. 

julegran var ikkje vanleg. ofte var vindetreet (brukt til garnvinding) jule-
tre. ”På vindetreet var det 4 armar og tre hol i kvar arm. I desse 12 hola stod 
julelysa, med eit vakkert stearinlys i midten. det var høgtid i stova når ”jule-
treet” stod der og minte oss om frelsaren, jesus Kristus, som er borna sin beste 
ven.”

”Me fekk alltid litt å bita i på julefestane våre. Gjentene fekk ei julekona, og 
me gutane fekk ein julemann. ”Halvmånen” med rosina i, var liksom desseren 
vår, og den smaka godt. då  julefestane flytta over i skulehusa, fekk borna 
gjerne ei kvart eller ei halv appelsin i tillegg. ”

Thomas stange samtalte med jacob og anny Torvestad som hadde flytta til 
Torvastad etter mange år i Usa. anny hadde vakse opp i ”den vesle byen story 
city” i Iowa rundt 1900 med full vinter og masse snø. anny mintes at presten 
kjørte dei i bil til og frå songøvingane før jul: ”Men han brukte ikkje hjul på 
bilen framme – nei, her var det rigga til meier som glei så fint i snøbrauta.”

”White Chrismas” blei feira etter gamal norsk tradisjon, også av danskar og 
tyskarar. ”Høgtidsbordet var dekka med norsk mat: lutefisk, risengrynsgraut 
og lefsa. Me hadde og juletre som var vakkert pynta og med mange lys på. og 
så fekk borna julegaver etter norsk sedvane den gongen. Nå er det visstnok 
svinga heilt over til den amerikanske skikken med santa Claus som gjestar 
huset når borna søv. dei finn då gavene sine juledags morgon når dei vaknar.”

birger Kjetland formidla ei spennande historie frå føynå i julenummeret.
juleafta 1771 kom eit hollandsk skip rekande inn til føynå i sterk storm. 

aadne Helgesen såg skipet først, og sa frå til Thomas johansen Galtung og 
sonen Thore. desse tre rodde ut til vraket. folk fanst ikkje om bord.

skipet høyrde heime i Haag og bar namnet ”d. Pieter Wilhelmina Catari-
na”. skipet hadde tatt inn last på Kleven ved Mandal. Ingen visste noko om for-
liset. Ingen overlevande var ombord. fem andre føybuar, fleire var husmenn, 
var med i bergingsarbeidet og fekk stor glede av denne ”julegåva”. 

alette seip var lære-
rinne i haugesund før 
ho i 1894 blei gift med 
sokneprest seip.

julemarkedet «første lørdag i advent» er tradi-
sjon på Ungdomshuset. skal du sikre deg det beste 
og gjæveste innen bakverk, må du være presis og 
stille deg i den rette køen ved bordene. er det hånd-
verk og håndarbeid du er ute etter, har du bedre tid 
på deg. da er det ikke bare smaken som avgjør, men 
også behaget. Hjemmeproduksjonen er stor.

bildet viser den store interessen for ull og tøyar-
beid. Utvalget av kniver, julekrybber, keramikk og 
mye annet er rikholdig og variert. også for den som 
handlet helt til man dannet to store ringer rundt 
julegranen da den ble tent. I år har det grønne gli-
trende inntatt den gode, nye plassen på vestsiden, 
uten de store granene rundt seg.

julemarked pÅ ungdomshuseT 

rØ
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Gustav døde tidligere i høst 92 år gam-
mel. Han fikk mange takkens ord mens 
han levde, men Kjerkebla’ vil likevel bære 
fram en post mortem - hyllest til en me-
nighetsbygger av stort format. Gustav er 
et godt eksempel på en person som bru-
ker sine talenter til beste for menighet og 
samfunn.

Han var i mange år ansatt hos møbel-
handler Krohn Haaland i Haugesund som 
møbelsnekker og selger. Han avsluttet sitt 
yrkesliv som vaktmester ved Håland skole.

Gustav var med å stifte Torvastad 
Mannskor i mai 1944. Han gav seg med 
mannskorsangen i 2007. da hadde han 
sunget i 63 år! 

I 1947 overtok han Håland Guttelag 
etter Torleiv Hausken som da begynte på 
Menighetsfakultetet i oslo. Han hadde 
tidligere hjulpet til på KfUM-sommerlei-
rene på vigdarheim i sveio, så han visste 
hva han gikk til. I 40 år var han leder av 
guttelaget. 

Gustav hadde søndagsskole på Håland 
bedehus i 50 år sammen med svogeren 
bjarte Hausken. de hadde hver sin søn-
dag, og for dette arbeidet fikk begge Kon-
gens fortjenstmedalje i sølv i 1997. I en 
årrekke var han også kontaktperson for 
NMs på Håland bedehus, og i flere år satt 
han i soknerådet.

Gustav hadde en sjelden 
evne til å snakke til barn og 
unge, ja voksne med! vi kan 

godt kalle det en nådegave! særlig er han 
kjent for fortellingene han leste, både på 
leirer, i guttelaget og i andre sammenhen-
ger. det var ofte høydepunktet for mange! 

Hva satte Gustav mest pris på da han - 
etter et langt liv - så seg tilbake? 

audiensen på slottet og møtet med 
kong Harald v i 1997, var nok det største 
han hadde opplevd! Men sommerleirene 
med flaggheising og bibeltimer vakte også 
gode minner. og når tidligere guttelags-
gutter i godt voksen alder kom bort til 
Gustav og takket ham for leirer og gutte-
lagsmøter, da ble Gustav rørt og takknem-
lig.

ofte takket han Gud for kona astrid 
som i mange år var med ham på sommer-
leirer, og som ellers gjorde det mulig for 
ham å drive frivillig arbeid.

Gustav er død, men minnet om en tro-
fast arbeider i Guds vingård lever. Når han 
bad, avsluttet han alltid bønnen sin slik: 
Gud, la ditt rike få veksa fram. den bøn-
nen må vi gjerne fortsette å be! vi lyser 
fred over Gustav sitt gode minne!

gma

Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter

 Vedlikehold på kirkegårder  
 Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - 

SKUDENESHAVN

Bø Vest, postboks 130 - 4299 
Avaldsnes

TORVASTAD
Tlf. 52 83 97 07

Telefon 52 86 64 04

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

Norheim
Trappeverksted A.S.

Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33

 

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.multiserv.com

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

Advokatfirmaet 

Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund 

Eriksen & Holstad DA
E I
N
EK

TA
LOKALBAN

K
Normisjon

TIL TJENESTE I  MER ENN 30 ÅR I  K ARMØY

Vi ordner al t  det  prakt iske!

Jostein Høyvik
Telefon 52 82 02 89

Malvin Ferkingstad
Mobil 971 21 611

Lars Haga
Telefon 52 82 82 88

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22

Karmøy
BEGRAVELSESBYRÅ

Tannlege 

Siv Storesund
Tlf.: 52 86 48 20

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

Mobil: 959 33 110

Anlegg - stykkgods - semitransport

k
jø

kken & inte

ri
ø
r

FR
IESTAD FRIESTAD KJØKKEN 

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

Fax 52 84 50 95
www.friestad.as

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

Bytunet Bakeri & Café 

v/Margrete Munthe 
Tlf. 52727088 / 52830823

52 70 19 70

Tannlege

anna Benedicte pugerud

Tlf.: 52 01 08 65

Tannlege

siv storesund

Tlf.: 52 01 08 61

sTØTT KjerKebla!

Postgiro: 3361 14 00611

gustav i front under et sanger-
stevne i sandnes. (nr. 2 er svo-

geren Bjarte hausken som også 
fikk kongens fortjensmedalje!)

sTØTT KjerKebla!

Postgiro: 3361 14 00611

som i fjor blir dette ingen leir, 
men en sosial frihelg for alle 
som vil, store og små. 
helgen starter med kvelds-
mat fredag kl.18.30 og av-
sluttes med middag søndag 
kl.13.00. ellers blir det ikke 
annet program enn det vi/
dere finner på selv.

solgry er et kristent leirsted for barn 
og unge (drevet av NlM) og har derfor 
mange aktiviteter som passer for familier. 
dette er noen av tilbudene på solgry: go-
kart, minigolf, basket, trampoline, fotball-
bane grus, sandvolleyball, innendørs vol-
leyballnett, sandkasse, klatrestativ, husker 
og vipper, trehjulssykler, lekekjøkken inne, 
playstation2, kanoer, aktivitetsrom med 
airhockey, biljard, innebandy, innefotballm, 
fotballspill og badminton. Innendørs ball-
binge, luftgevær innendørs og 4-hjuling.

solgry ligger like ved et vann og kano-
ene er spesielt populære.

vi får full pensjon, og trenger ikke 
vaske etter oss eller bidra på kjøkkenet el-
ler lignende. vi får God mat og MYe mat. 
det er også en kiosk på huset som vi kan 
benytte oss av selv.

siden vi vet det er mange som vil være 
med må vi ha bindende påmelding innen 
5.januar. Påmelding skjer til berit.mon-
sen@hkskole.no

Hvis det blir fullt, er det førstemann 
til mølla-prinsippet som gjelder. erfaring 
fra i fjor tilsier at det er lurt å være raskt 
ute for å få plass. det blir trolig fullt denne 
gangen også.

solgry har 23 rom, alle nyoppussede 
med egne bad. betaling må skje kontant 
på solgry fredag kveld.

velkommen!
Hilsen vidar og berit

15.-17. januar blir det weekend til solgry!

gustav håstø; 1917 – 2009 

gustav sammen med kona astrid på en 
menighetstur til Brandøy 

Priser: 
full pensjon: 4-12 år kr 500,- 
  13-17 år kr 600,- 
  over 18 år kr 800,- 
Maks.familiepris (gjelder barn under  

  18 år) kr 2.800,-
leie av sengetøy kr 80,- 
oppredd seng kr 110,- 
lån av pute og dyne: Gratis
Gokart: barnekart, 10-14 år 25,-/4 min
             voksenkart, > 15 år 40,-/4min
    
Hvis noen har spørsmål om helga, ta 

kontakt med berit på 977 02 033 eller be-
rit.monsen@hkskole.no



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

BYGDAUTVALGET
Kontaktpersoner i torvastad Bygdautvalg:

frode olsen, leder telefon 90118377 eller mail frolse@online.no
ole førland, sekretær telefon 90868900 eller mail ole@torvastad.no

smarT-handel as  smarT 
marine as

BØ vesT 
4262 avaldsnes
TlF. 52 81 81 61
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www.geminor.no

Trygve & Rune Strand
Malermesterfirma

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

MEDIAMANNEN
// johannes leiknes nag //

www.mediamannen.no

FlerBrukshall For hele BYgda
I slutten av september var representanter fra bygdeutvalget og idrettslaget på befa-

ring til florø og Måløy for å se på flerbrukshaller.
der fikk representantene se to store og flotte haller som inneholdt kunstgressbane 

for fotball som kunne deles med nedsenkbare skillevegger. Håndballbane / basketball-
bane, løpebaner for friidrett, klatrevegg, treningsstudio, garderober, møte og klasserom. 
I Nordfjordhallen var det i tillegg skytebane og samfunnshus med scene.

felles for begge hallene var at de ligger ved siden av videregående skoler der fylkes-
kommunen er leietager på dagtid.

Torvastad bygdeutvalg vil aktivt jobbe for å få en flerbrukshall i tilknytting til nye 
Torvastad skole. dette bør bli en hall flest mulig av Torvastad sine innbyggere har glede 
av enten de driver med idrett, går i kor eller spiller i korps.

- løpebaner, Florø - klartrevegg Florø - nordfjordhallen Fotball, etc - nordfjordhallen hånball, etc

ÅrsmØTe

alle beboere på Torvastad
ønskes velkommen til årsmøte 
i Torvastad bygdautvalg 
torsdag 28.januar kl 19.00 
på Idrettshuset på Håland

romjulsCup 2009 
vi i Torvastad I.l vil i år prøve å få fart på den tradisjonsrike romjulscupen, og den vil bli arran-
gert mandag den 29.des, fra kl 17.00.

vi har i år satt aldersgrensen ved 13år (født i -96 og senere ) for både jenter og og gutter, og 
vi kjører mix lag, der arrangørene vil mixe lagene etter kjønn og alder. en a-lagsspiller vil være 
lagleder og ringe rundt til de respektive spillerne og avtale møtetidspunkt osv. Hvert lag skal 
stille med en dommer.

vi vil spille 7èr fotball med 2 puljer, der vinnerne møtes i en finale. det vil være salg av kaffe 
og brus, samt noe å spise. Påmeldingsavgiften vil være 100 kroner og betales ved oppmøte til 
lagleder.

Påmelding innen fredag 18.des. disse personene med navn, alder og telefonnr:
lars Haugan  tlf: 99437789     email: lars.haugan@hotmail.com
vegard frøyland         tlf: 91748752     email: vegardfroyland@gmail.com

vi ønsker alle hjertelig velkommen til Torvastad idrettssenter.
Hilsen fotballavdelingen.

Gi din 
grasrotandel til 
Torvastad  I.L. 

Vi har over 250 støttespillere 
som støtter oss 
med  sin 
Grasrotandel, 
men fortsatt har 
kun en av fire 
valgt sitt 
grasrotformål. Re
gistrer deg NÅ, og 

gi 5 % av din spilleomsetning fra 
1. januar 2009 til klubben.  

Hvis du ikke registrerer deg 
går din andel til Norsk 
Tippings overskudd.  

 

Vil du gi din støtte 
til oss?  

Organisasjonsnummer: 
974902842 

 

    32774974902842 

 SMS:   
GRASROTANDELEN 
974902842 og send 
den til  2020 
(tjenesten er gratis). 
 

  
  

 

grauTFesT Torsdag 17. desemBer

Torvastad idrettslag arrangerer den tradisjonelle 
grautfesten torsdag 17.desember kl 19.30

det er flere og flere medlemmer som har fått øy-
nene opp for denne koselige og avslappende kvelden.  
Her har med det gøy med sang, underholdning, ut-
lodning, quiz og selvsagt god graut. de siste årene har 
Helge Pedersen underholdt med kjempeflotte sang, 
og kanskje kommer Helge i år også.

vi ønsker alle medlemmer velkommen til en ko-
selig og avslappende førjulsstund på vårt klubbhus.

Friidrettsgruppen:
 vi er allerede i gang med forberedelsene til neste sesong, men kan se tilbake på en aktiv se-

song med deltakelse i stevner på stord, sveio, Haugesund, stegaberg, oslo, Torvastad og bryne. 
sofie Ø.olsen ble også i år tatt ut til å representere rogaland i NCC-lekene i bergen, noe som 
hun gjorde på en god måte med bl.a. 2.plass i spyd. de fleste utøverne kan også være stolte av å 
ha satt personlige rekorder i løpet av sesongen ! friidrettsgruppen har gjennom året  også fått nye 
medlemmer både fra Torvastad, Kopervik og avaldsnes ! 

 vi er god gjeng som trener sammen 2 ganger i uken. Gruppen består av barn og ungdom  i 
alderen 10 - 21 år. vi har et godt miljø med mye moro, og mye svette. det er veldig kjekt, og  det 
er en veldig fin gjeng å trene sammen med. dersom du også har lyst å prøve deg innen friidrett er 
du velkommen ! vi trener generell styrke, koordinasjon, balanse, spenst og selvfølgelig de fleste 
friidrettsøvelser innen løp, hopp og kast og har det veldig gøy på trening. standard oppvarming 
onsdagen er dansk kanonball - det er knallkjekt !

 Treningstider:  mandag 18.00 - 19.00 og onsdag 16.30.-18.00. oppmøte Håland skole.
 for nærmere informasjon se friidrettsgruppen sin hjemmeside på www.torvastad.no .
 Husk også vår løpskarusell i bjørgene som har startet opp. løpene arrangeres 1. tirsdag i 

hver måned fra november til og med mars 2010. Vi i Torvastad idretts-
lag ønsker alle med-
lemmer og bygdafolk 
en riktig GOD JUL. 

Takk for støtte og 
samarbeid i 2009.
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i GLEDE OG sOrG

samlinger               om Guds ord

DØPTE:

04.10.	 Andreas	Jørgensen		

	 (Avaldsnes	kirke)

11.10.	 Natalia	Smith	Widvey

18.10.	 Kari	Hjertaker	Hope		

	 (Onarheim	kyrkje)

25.10.	 Benjamin	Eide	Holmvik

	 Nicolai	Øvrebø	Nilsen

	 Caspian	Skorild	Svendsen

	 Christian	Dankertsen

08.11.	 Julian	Olsen	Birkeland

29.11.	 Synne	Matland	Valen

	 Camilla	Kloster	Pettersen

06.12.	 Amalia	Hansen	Eilerås

VIGDE:

14.10.	 Ingeborg	Karine	Knutsen

	 og	Arnold	Kristian	Stuve

DØDE:

02.10.	 Gustav	Håstø	f.	1917

18.10.	 Eric	Jan	Frette	f.	1957

19.10.	 Jonas	Larsen	f.	1940

27.10.	 Solveig	Skjølingstad	f.	1912

28.10.	 Johannes	Nilssen	f.	1918

07.11.	 Astrid	Wegner	Håstø	f.	1921

22.11.	 Jorunn	Berge	f.	1957

gaver:
04.10. menighetsarbeidet 3832,50

11.10. iko  4170,66

18.10. menighetens  

 misj.prosj, japan 3497,00

25.10. menighetsfakultetet 5009,50

01.11. menighetsarbeidet 5865,50

08.11. menighetsarbeidet 7289,00

15.11. Torvastad kFuk/m 1938,00

22.11. hjelpearbeid i egypt 5912,00

Feøy Bedehus

11.10. iko  1450,00

Notert
TorvasTad grØnn menigheT

På gudstjenesten 22.november ble det markert at Torvastad har blitt godkjent som 
grønn menighet. diakonirådgiver asbjørn finnbakk fra stavanger bispedømme gra-
tulerte menigheten og overrakte et synlig bevis på godkjenningen. også avaldsnes har 
fått denne godkjenningen.  

lang og Tro TjenesTe
bjørg areklett har fått det Kongelige selskap 

for Norges vels medalje for lang og tro tjeneste! 
administrativ leder på Torvastad menighetskontor, 
arnfred lunde fikk æren av å overrekke medaljen 
til bjørg areklett. Hun har vært ansatt i 40 år ved 
menighetens kontor på Torvastad.

begivenheten fant sted på Karmøy kirkelig felles-
råds fest for ansatte i Prostiet, og hun mottok med-
aljen til stående applaus fra ansatte med ektefeller.

uTskiFTning i gudsTjenesTeuTvalgeT
Takk til anita Grønningen og Kari Troland for innsatsen i gudstjenesteutvalget.  

anita har i mange år ledet utvalget på en utmerket måte, og begge går nå inn i nye 
oppgaver i menigheten.  samtidig vil vi ønske Helene Tjomsland Hole og john Kristian 
Hausken velkommen som nye medlemmer.  

”vi sYnger og spiller julen inn”
 Kor og korps hjemmehørende på Torvastad deltar i den tradisjonsrike julekonser-

ten søndag 20 des. kl.18. Med bred deltakelse av barn, ungdom og voksne!
dette blir en fin måte å gå julen i møte, bare 4 dager før høytiden ringes inn. vi 

regner med fullt hus! det blir tatt opp gave til ny kirkestue.  
 

eYvind skeie Til TorvasTad!
 det blir salmekveld med den kjente forfatteren eyvind skeie i kirken søndag 

14.mars 2010. visste du at han også er en habil sanger og melodiskriver? dette blir en 
spesiell opplevelse. sett av datoen allerede nå! Mer info i neste Kjerkebla’ .

ÅrsmØTe For Bedehusene
søndagskvelden 31. januar holder bedehusene årsmøte. se nærmere annonsering.

presTegÅrden har BliTT TeTT
etter år med stadige vannlekkasjer, har Torvastad prestegård omsider blitt tett.  

byggmester leif K. Hausken as har stått for det omfattende arbeidet med å ta av skife-
ren på taket, skifte ut bord med råteskader, legge plater og nye lekter for til slutt å legge 
skiferen tilbake på plass.  Nye beslag og takrenner er også på plass.  forhåpentligvis vil 
også andre råteskader samt sårt tiltrengt utvendig maling av den staselige og fredede 
bygningen fra 1853  finne sted til neste år.  

Dag og dato sted  Tid innhold        Prekentekst

søndag 13.12.  nordbø  10.30 Frokost
  grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. arnfred lunde.    matt 11, 11-19
     Tema: ”lyset skinner i mørket”  
     offer til misjonssambandet      
  Torvastad 18.00 julekonsert ” i den stille natt”  v/sangria m/korus

søndag 20.12 Torvastad 18.00 menighetens julekonsert      joh 3,26-30

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. lunde. nattverd. sang av scala  joh 1, 1-14
      offer til sjømannsmisj. - kirkeskyss
2. juledag Feøy  16.00 gudstjeneste med påfølgende julefest. arnfred lunde  apg 7, 52-60
      offer til sjømannsmisj. Båt fra kveitevika kl. 15.30.

søndag 27.12. norheim 11.00  Felllesgudstjeneste      joh 1, 16-18

nyttårsaften Torvastad 22.30 midnattsmesse. styve. offer til norges k/m    joh 14, 27

nyttårsdag Torvastad 12.00 høymesse. styve. nattverd. offer til menigh.misj.prosj. japan  matt 1,20b - 21

søndag 03.01. Torvastad 11.00 høymesse. lunde. dåp. offer. – kirkeskyss    luk 2, 41-52

søndag 10.01.  grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste styve. Barnas misjonsdag. offer  joh 1, 29-34
  nordbø  18.00 misjonsmøte (dism)

onsdag 13.01. håland  19.30 Bibeltime v/geir styve

søndag 17.01. Torvastad 11.00 høymesse. styve. dåp. nattverd. offer. kirkeskyss   joh 4, 5-26
    kveld ungdomsgudstjeneste. eva irene vea og konfirmantene

Tirsdag 19.01. hauge  19.30 misjonsuke (normisjon)

Torsdag 21.01. håland  19.30 misjonsuke (normisjon)

søndag 24.01. Torvastad 11.00 høymesse. lunde. dåp. offer. – kirkeskyss    luk 17, 7-10
  nordbø  18.00 misjonsuke (normisjon)

søndag 31.01. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. styve. nT til 5.-kl. offer. kirkeskyss  mark 4, 26-32
  Feøy  16.00 gudstjeneste. lunde. offer. – Båt fra kveitevika kl. 15.30.

onsdag 03.02. håland  19.30 Bibeltime v/Basem Takla svendsen. Tema: ”lidelse?”

søndag 07.02. Torvastad 11.00 gudstjeneste. styve. nattverd. offer. kirkeskyss   joh 17, 1-8
  nordbø  18.00 jubileumsfest. Bedehuset 100 år. geir styve
    kveld: ungdomsgudstjeneste. eva irene vea

Tirsdag 09.02. håland  19.30 misjonsuke (dism)

Torsdag 11.02. nordbø  19.30 misjonsuke (dism)

søndag 14.02. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. lunde. offer     joh 12, 24-33

onsdag 17.02. Torvastad 19.30 Fastegudstjeneste. styve. kirkeskyss    matt 6, 16-18
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet - 4260 Torvastad

sesongens første julemesseopptreden: her er shalom-gjen-
gen (med forsterkninger) i aksjon i kopervik. som alltid ble 
oppdraget utført med særegen stil og glødende sjarm.korsang med 

FuTT og FarT
livet på ungdomshuset er rikt og variert. 
shalom-sangerne er blant de aller yngste del-
takerne på huset. de møtes annenhver ons-
dag kl. 17.00 og tilbringer 45 hektiske minut-
ter sammen. hovedaktiviteten er naturligvis 
sang, og det er ikke fritt for at taket løfter seg 
litt iblant!

andakten er en viktig del av samværet, ofte i form av fortelling 
og samtale rundt en bibelfortelling eller en kristen barnebok. På en-
kelte øvelser vanker det dessuten litt ekstra kos og noen ganger en 
liten overraskelse til hver.

shalom-sangerne er et kjærkomment innslag når de opptrer på 
gudstjenesten enten i kirken eller på grendahuset. ellers hender det 
at de synger på basarer og julemesser både på Torvastad og andre 
steder i distriktet. 

Tidlig på vårparten er mange av de ivrige sangerne dessuten å 
finne i storkoret på Kula&Myggen-lørdagen i Norheimkirken. 

Koret teller rundt 30 medlemmer fra 4-8 år (til og med 2. klasse), 
og har alltid plass til flere.

KT

TorvasTad KIrKe 08.11.2008: jublende fireåringer tar i 
mot barnebibel. dagen før fikk de bli kjent med kirka.

Foto: johanne lomheim


