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Bølgjekraft

Bølgjer som skvulpar
lint over hender
bølgjer som bryt
innover strender,
bølgjer som slår
hardt imot fender
bølgjer som tar
bølgjer som gir
bølgjer som var,
er og blir.

Siv Gloppen



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

sidsel haaland er utflyttet torva-
stadbu, bosatt i Bergen og kon-
sulent ved haraldsplass diako-
nale høgskole. hun er engasjert 
i salem misjonsforsamling.

da jeg for mange år siden tok førerprøven, opplevde jeg mitt – til da – livs største tabbe. Jeg 
hadde bestått både teori og praksis, nå gjenstod bare formaliteter. men en liten detalj hadde 
jeg glemt; å ta med godkjente legitimasjonspapirer. det var fredag 7. juni og jeg måtte dra 
hjem uten sertifikat. det ble ei lang helg. 

Mandag, etter skoletid, allierte jeg meg med 
bror min som hentet meg slik at vi kunne nå 
bilsakkyndige før de stengte kl. 15.30, trodde 
jeg. Men da vi kom fram litt over kl. 15.00, vis-
te det seg at de akkurat hadde stengt. Slukøret 
måtte jeg vente enda en dag, før jeg endelig 
kunne kjøre alene. jeg har tilbakelagt noen mil 
i bil etter det. 

Å møte stengte dører er både irriterende og 
frustrerende. jeg kan ha lagt diverse planer, 
men så må alt endres fordi den døra jeg hadde 
tenkt å gå gjennom, var stengt. 
Men av og til er det greit å kunne lukke eller 
stenge noen dører også. Selv på fredelige Tor-
vastad kan en oppleve at uvedkommende går 
inn i hus og stjeler. andre dører det kan være 
greit å lukke, er de inn til boder eller rotete 
soverom og klesskap. det er jo ikke alt en øn-
sker å vise.

det står litt om dører i bibelen. ja, jesus sier 
faktisk om seg selv: ”jeg er døren. den som går 
inn gjennom meg skal bli frelst” (joh 10,9a). 
Gjennom dåpen lukkes vi inn i Guds rike. den 
som blir i sin dåpspakt, får dermed del i Guds 
rikes goder som tilgivelse, glede og fred. 
Men på samme måte som livet går opp og ned, 
så kan også kristentroen skifte mellom visshet 
og tvil. 

Gud har en hilsen til oss som strever: ”Se, jeg 
har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan 
stenge. for du har liten kraft, men har holdt 
fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn” 
(joh Åp 3,8). Å være kristen vil altså si å stole 
på at Gud holder ord, selv om vi ikke alltid 
gjør det. 

Guds rike er ei åpen dør. Samtidig inviteres vi 
til å lukke Gud inn i våre gleder og smerter: 
”Se, jeg står for døren og banker. om noen 
hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå 
inn til ham og holde måltid, jeg med ham og 
han med meg” (joh Åp 3,20). dette er først og 
fremst sagt til den kristne menighet, men Gud 
ønsker egentlig å komme inn i alle mennes-
ker sine liv. ”Å be er å lukke jesus inn,” skriver 
professor ole Hallesby i sin bok ”fra bønnens 
verden”. 

det befriende med å være kristen, er at jeg har 
en levende Gud å henvende meg til. Han står 
ved sin åpne dør og venter på at jeg skal kom-
me med det som måtte ligge meg på hjerte. 
Hvis jeg tar meg tid, kan også Gud ha noe å si 
til meg i min hverdag. 

Gud har heldigvis ingen kontortid. Hans dør 
er åpen døgnet rundt, så lenge han ønsker.

ei lukket dør
Andakt

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
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Jeg skjønner at jeg kas-
ter inn en brannfakkel 
når jeg kommer med 
ytring om felles bar-
neskole i bygda – men 
noen må gjøre det!

vi har to skoler, Håland (183 
elever) og Hauge (122 elever). et-
ter seks år møtes sambygdingene 
på bø ungdomsskole.

Skolene er bygget i en annen 
tid, på den tid da det var butikker 
i hver sving og ikke hvermannsen 
kjørte bil.

Torvastad mangler sentrum. 
Storasund har butikk og grenda-
hus, Håland har skole og idretts-
senter, Stange har ungdomshus og 
kulturhus. Men om stedene ligger 
på hver sin kant, så er de fremde-
les samlingspunkter – vi møtes på 
disse stedene, fra hver vår kant av 
Torvastadbygda. 

Når barna skal på skole deri-
mot, skilles våre veier – bygda er 
bokstavelig talt kløyvet i to. det er 
Hauge- og Hålandunger. dette for-
planter seg videre i bygda, og resul-
tatet ser vi blant annet på 17. mai. 
vi har ikke større bygd enn at vi 
kunne hatt godt av å stå sammen...

I sommer har det blitt laget en 
utredning av mulighetene for å ut-
vikle Håland som bygdesentrum – 
med bakgrunn i planene om en ny 
idrettshall og muligheter for fler-
bruk. vei, parkering og beitemark 
er utfordinger som belyses – og det 
nevnes at det ved en eventuell sko-
lesammenslåing ligger godt til rette 
på Håland. 

God idé, sier jeg – men først og 
fremst må vi tørre å ta debatten, la 
oss gå aktivt inn i planene for en 
god, felles barneskole!

jlN

vi bygger og bor!
Ytring

det er ikke vanskelig å forstå at utsikten frister folk til Torvastad. her ser vi familien 
egenberg som nyter kveldssola på terrassen ved sin nye bolig på osnes.

det er stor byggeaktivitet i 
bygda, mange boliger er fer-
digstilte og andre områder 
er ferdig regulert og bygge-
klare. mange unge faller for 
fristelsen, og ser på Torvastad 
som et godt sted å leve.

Kjerkebla’ møtte anne lene jordåen 
egenberg og Kjetil egenberg med sin vesle 
alfred. de er blant de første som har flyttet 
inn i de nye tomannsboligene på osnes. 

anne lene er fra Torvastad og er glad 
for å være tilbake i bygda, nå med mann 
og barn. Hun har permisjon for tiden og 
har for lengst funnet de koselige grusvei-
ene som snor seg blant kollene bak osnes. 

Kjetil kommer fra Grinde, men ser det 
ikke som noe offer å flytte hit.  – Me må få 
oss en båt, sier Kjetil, med osneshavn rett 
bak skulderen. 

etter noen år med byliv var det havut-
sikten og muligheter for båtliv som ble av-
gjørende for at de pakket sakene og flyttet 
til Torvastad. – Me trives og har det kjem-
pebra her, sier lærerparet, som for øvrig 
har arbeid lengre ute på øya.

Kai Nordal i a. Utvik as forteller at det 
er mye lokal ungdom som flytter inn i de 
nye boligene. Han mener det i lengre tid 
ikke har vært botilbud til bygdeungdom-
men. – Nå kan de krype ut fra kjeller og 
loft og få sin egen bolig, sier Nordal, som 
legger til at det også er etablerte Hauge-
sundere som finner veien hit, med mulig-
heter for båt, golf, friluft og sjøluft.

a. Utvik er i disse dager ferdig med alt 
utvendig arbeid på osnes, og de aller fleste 
boligene er solgt. Nye prosjekter står for 
tur – like ved tankene på litlasund er ”lit-
lasund panorama” lagt ut for salg. 

bak den nye barnehagen på litlasund 
er Økland Prosjekt i samarbeid med Isdahl 
og Skogland Hus i gang med planleggin-
gen en større boligutbygging, her er type 
bolig og størrelser foreløpig ikke klart.

jlN

illustrasjon: a. Utvik as

ny skole i bygda!?
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hvor blir bøndene av?
ser vi på kommunale kart over Torvastad, er mye areal tiltenkt LnF; landbruk, natur og fri-
luftsliv, og Kjerkebla’ har møtt og snakket med noen av bygdas heltidsbønder for å høre hva 
de synes om yrket sitt, og bøndenes kår. hvorfor er det så stor reduksjon av gårder i drift? 

den observante leser husker kanskje at vi 
i et tidligere nummer av Kjerkebla’ tryk-
ket et flyfoto fra Torvastad anno 1966. 
bildet viste litt graner rundt bjørgene, 
ellers lå kulturbeitet nakent og vakkert 
med gårdene som et perlekjede rundt hele 
Torvastadbygda. ”Strandsitterne” bodde 
stort sett langs hovedvegen og ved fer-
geleiene i Salhus, på Storesund og i vikjå. 
Nå er bildet ganske annerledes, bygda 
gror igjen og bondegårdene blir færre og 
færre år for år. 

en ung og optimistisk satsende bonde er 
roy Helge osnes, 34. Som navnet tilsier, 
holder han hus på osnes. der dyrker 
han poteter, nærmest som hobby, driver 
svineavl og melkeproduksjon. Han har 
sin utdannelse fra lyngdal, ryfylke og 
Søgne. Til sammen fire år.

Han er glad i yrket sitt, synes matproduk-
sjon og arbeid med dyr og natur er 
meningsfullt, og karakteriserer det å være 
bonde som en livsstil.

formann i Nord-Karmøy bondelag, rag-
nar vikingstad er også enig i det. det å 
være bonde betyr en annen organisering 
av arbeid og fritid enn ellers i samfunnet, 
men gir høy grad av bestemmelse over 
egne arbeidsoppgaver. 

roy Helge har vært bonde siden han var 
25 år, og mener at han fikk overta garden 
etter faren i rett tid, nemlig mens den var 
i full drift. da kunne han gå inn uten for 
store investeringer, og få en inntekt han 
kunne leve av.

Han vil presisere at overtakelse til rett 
tid er viktig. det er som en stafettpinne 
som skal leveres videre. Man vinner bare 
dersom man er i farta. det er nemlig 
ikke slik at man kan forvente at man som 
bonde skal sitte igjen med gevinst når 
neste generasjon overtar. altså ikke som 
ellers i næringslivet.

ragnar vikingstad forteller at hvis man 
skal opp med en ny låve, er det en inves-
tering på opp mot 10 millioner. Maskin-
parken kommer fort opp i 1-1,5 millioner. 
Kanskje ikke det man er mest oppsatt på 
når man er godt voksen?

at mye av arealet på Torvastad er avsatt 
til lNf, betyr ikke at roy Helge eller 
andre bønder vi har snakket med, føler 
seg prioriterte i kommunen vår. Stadig 
opplever de at landbrukseiendommer 
blir omregulerte til boligformål og annet. 
og folk har mindre aksept for gjødsling 
enn før. Nesene våre blir mer og mer 
forfinede. vi tolererer ikke at husdyr sper-
rer vegen når de skal inn for melking, og 
vil definitivt ikke ha dyr verken i hagen 
eller på idrettsanleggene. 

roy Helge forteller at kommunene tid-
ligere kunne kjøpe opp gårder som ikke 
var i drift, for å kunne selge tilleggsjord til 
andre. den muligheten finnes ikke lenger. 
Nå må heltidsbonden forholde seg til en 
mengde små grunneiere som kanskje ikke 
vil leie ut, eller ikke ønsker aktivitet på 
sine områder. 

Men når man vil satse, må man ha utvi-

delsesmuligheter, synes roy Helge. det 
er nemlig sånn at for å ha 1 ku, må du ha 
fire dekar dyrket mark for spredning av 
møkk. visste du det? og visste du at dyr 
ikke lenger må stå fast i båsen, men ha 
bevegelsesmuligheter i fjøset?

fint for dyra, men store investeringer for 
bonden.

ragnar vikingstad mener at vegen å gå 
for fortsatt landbruk, er samarbeid mel-

lom bønder. bondeyrket er tradisjonelt 
et enmannsforetak, men kanskje tida er 
moden for å tenke større produksjonsen-
heter? 

da blir effektiviteten størst mulig og de 
store investeringene delt på flere.
det er også viktig at landbruket tilpasser 
seg. Kanskje det er bedre å dyrke grønn-
saker i nærheten av der folk bor? eller 
satse på sau i stedet for stuter i turter-
renget?

Uansett – landbruket er viktig lokalt, 
regionalt og nasjonalt!

bondeyrket er utfordrende, aktiverende, 
kreativt og meningsfullt!

vi må ha god takhøyde for de ”ulemper” 
utøvelsen av landbruket fører med seg!
og så får vi håpe at bygda får beholde sin 
identitet, og at unge bønder som vil, får 
slippe til!
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roy helge osnes med nytt 
grisefjøs i bakgrunnen.

roy helge osnes mens han 
finner frokost til stutene.
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australsk emu kan med tiden få sel-
skap av kenguru. Øgler og slanger er kom-
met fra beslag gjort i Norge, som sammen 
med Island har forbud mot import og salg 
av slike. «redningen meldte seg i form av 
den nystartede dyre-
hagen Haugaland Zoo 
på Karmøy, som påtok 
seg å overta dyrene...» 
danmark og Tyskland 
er viktige markeder for 
kjøp av det som ellers 
står på bernt Kai veldes 
lange ønskeliste. det er ikke bare hjort og 
rådyr, hare og ekorn på Torvastad lenger.

om ikke restauranten og andre facili-
teter ennå er klare, er zoo’en likevel godt 

besøkt av grupper på minst 20 personer. 
de bruker fort noen timer innenfor. og 
for en opplevelse man får! vestlandets 
eneste samling tropiske dyr i tropevarme, 
og alt det andre i tillegg. du finner det rett 

borti veien, 
østover fra 
krysset på 
Hauskje. 

M e n 
når Hau-
galand Zoo 

oppdages som den kjempeattraksjonen 
den har potensiale til, så må kanskje til-
reisende en gang i fremtiden rusle fra buss 
eller bil ved idrettssenteret på Håland? 

rØ

nå kan vi se dem i haugaland Zoo!
- «du store alpakka»! hører stompa&Co så ofte. nå kan vi se dem, disse søramerikanske ka-
melene, for det er ikke lite som er blitt utrettet de siste 10 årene i haugaland Zoo. innenfor 
41 mål er det oppført en mengde hus. dammer er gravd ut i gjengrodde myrhull. 1000 trær 
er felt, og likevel er det frodig og lunt, og noen grader varmere enn ute i vinden. 

omkranset av Torvastads vanlige trær 
vokser haugaland Zoo sakte fram. 
Bernt Kai velde har skilpadder og 
et stort antall andre dyr og fugler til 
glede for publikum og seg selv.

Koret som nekter å dø!
da Torvastad mannskor del-
tok på 17.-maifesten på Ung-
domshuset i 2000, ble det 
sagt at dette var korets siste 
opptreden. 

dirigenten, bjarne blom Kalstø, var 
blitt 90 år, og flere av korets medlem-
mer følte også at alderen tynget, så denne 
festen var en god anledning til å sette et 
endelig og verdig punktum for koret som 
var blitt 56 år. det heter jo at et manns-
kors levealder er omtrent en mannsalder, 
og nå var koret blitt nesten to! Men kor-
medlemmene fikk hvert sitt ”Pause- krus” 
fra festkomiteen som takk for lang og tro 
tjeneste, med et tydelig ønske om at siste 
sang likevel ikke var sunget!

I årene som er gått siden 2000, har de 
gjenværende medlemmene av koret jevn-
lig hatt samlinger med litt mat, kaffe, drøs 
og sang. Gunnar Morten areklett har på-
tatt seg å lede korsangen, og resultatet er 
blitt at koret flere ganger siden 2000 har 
sunget på ulike arrangement.

Koret har ikke mange medlemmer. 
det teller per dato 10 sangere etter at koret 

dette bildet er fra mannskorets første øvelse i høst. disse ni syngende ”guttene” 
har til sammen 467 år som sangere! mange er jubilanter i år og neste år. 
Fra venstre: (antall sangerår i parentes): gunnar morten areklett (50), harald 
hausken (59), magnar hausken (55), Karl Tjøstheim (59), oddvar vikingstad (50), 
olav Kvalevaag (35: avaldsnes mannskor og Torvastad mannskor), egil håstø (60 
år), Kjell storesund (49) og einar andreas hausken (50)

når det gjelder oss sambygdin-
ger: gå sammen noen familier, 
gjør avtale og pakk sekken. og 
ikke  glem kameraet!

mistet en av sin trofaste sangere, Magne 
vikingstad, som døde rett før ferien.

PS: jan Karsten Grønstøl, et tidligere 

medlem av koret, var ikke tilstede da bil-
det ble tatt. Han begynte på nytt i vår.

GMa
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nms generalforsamling i Bergen 

det norske misjonsselskap (nms) har gene-
ralforsamling hvert 3. år i juli. i 2005 var det 
Trondheim som var vertskap. i år stod Bergen 
for tur. Fra Torvastad menighet stilte Kjellaug 
areklett som deputert. Kjerkebla’ har hatt en 
prat med Kjellaug om generalforsamlingen.

Var det stor opplutning om årets generalforsamling?
Gf samlet i underkant av 2000, inkludert en stor stab av frivillige 
medarbeidere.

Hvilke hovedsaker ble drøftet?
Samlivsdokumentet i treårsmeldingen utløste en bred og saklig 
debatt som viste respekt for ulike synspunkter. Mange takket for 
et reflektert og grundig dokument. flere sa at noen formulerin-
ger burde vært tydeligere, mens andre mente teksten var tydelig 
nok. det ble til slutt vedtatt å gi tilslutning til hovedlinjene i do-
kumentet, samt be landsstyret ferdigstille det ved å tydeliggjøre 
teksten på enkelte punkt. 

Neste hovedsak var strategimeldingen. Her ble det mest debatt 
om forslag til endringer av grunnregler. den nye formålspara-
grafen heter: ”det Norske Misjonsselskaps formål er i ord og 
handling å vitne om Guds nåde i jesus Kristus, bidra til den 
verdensvides vekst og virke, til Guds rikes utbredelse blant alle 
folkeslag.”

Hvem ble valgt som ny leder? 
Ny leder ble Kari Skår Sørheim fra Masfjorden. Hun ble valgt 
med solid flertall. Hun er fylkessekretær i Krf og var leder av 
hovedkomiteen for Gf.

Utenom forhandlingene var det mange ulike arrangement. Er 
det ett eller to du minnes med særlig glede? 
Hele programmet under Gf var en stor opplevelse., Skal jeg like-
vel trekke  fram noe, må det være møtet med enkeltmennesker. Å 
se og høre Njell lofthus og Per Tveit – begge i rullestol og sterkt 
preget av sjukdom – gjorde inntrykk. deres livsinnsats og vit-
nesbyrd ble løftet fram av henholdsvis rune Minde og Per arne 
dahl. lørdagskvelden var Gf’s høydepunkt. et kvalitetsprogram 
som kuliminerte med Sissel Kyrkjebøs uventede inntreden på 
scenen og gjensynstreff med sin tidligere pianist, Per Tveit.

Hvilken plass har misjonen i Torvastad Menighet?
Torvastad menighetsråd har inngått misjonsavtale med NMS 
tilknyttet misjon i japan, representert ved odd bjarne ellefsen. 
ellers er misjonsengasjementet levende i foreninger og møter for 
ulike organisasjoner.

GMa

dette skjer på ungdomshuset 
høsten 2008:

 

august:
 30.08  Klubbkveld : Paralympics

september: 
 13.09  Klubbkveld: veldedig aften 
 26.09  høstbasar 
 27.09  Klubbkveld: Big Brother
  Unge voksne kveld
  syng med oss kveld

oktober: 
 18.10  Klubbkveld: ekstremkveld

november:
 1.11  Klubbkveld : skrekk-kveld
 7-9.11  Kretskor
 15.11  Klubbkveld : grand Prix
 29.11  Julemarked
 30.11  speiderfest

desember:   
 13.12  Klubbkveld: Luciakveld
 27.12  Juletrefest

 31.12  nyttårsfest good news

oversikten er foreløpig. følg med i aviser eller plakater for 
mer info. Se også internettsiden for mer oppdatert info. 

e-post adresse: ungdomshuset.org

leder i hovedstyret: bjørn Pedersen
Tlf. 95 74 17 17
bjorn.pedersen@haugnett.no

e-post til hovedstyret:
hovedstyret@ungdomshuset.org

e-post til  Good News:
korstyret@ungdomshuset.org
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KLUBBen

Lørdagskveldene har KFUK/KFUm dette til-
budet til alle fra 8.klasse på Ungdomshu-
set. 

Ungdommene bestemmer selv hva som skal skje på Klub-
ben. det er nemlig valgt et klubbstyre ved semesterstart, som 
sammen med voksenledere planlegger de ulike klubbkveldene. 
vi prøver å være kreative å komme på nye kvelder hvert år, 
samtidig som vi alltid har med noen av de gamle slagerne.  

På en vanlig klubbkveld kommer mellom 20 og 50 ung-
dommer på Ungdomshuset.  Hele huset disponeres da, og det 
er mulig å spille biljard, airhockey, fotballspill og bordtennis.  
Noen kvelder er det også mulig å se film på Klubben`s video-
kanon. Klubben har også en egen kiosk der det selges snop, 
chips, brus, og av og til varm mat eller hjemmebakt. det er 
alltid voksenledere tilstede på Klubben.

Kveldene har ulike program, som for eksempel ”Hallkveld” 
der hele Karmøyhallen står til ungdommenes disposisjon. 
dette er en av Klubben`s mest populære kvelder, men det er 
også verdt å nevne kvelder som ”Paralympics” og ”Grand Prix”.  
Nyttårsfest er også en svært populær begivenhet, der ungdom-
mene arrangerer festmiddag med taler, og hvor det er under-
holdning til langt ut i natten. denne kvelden pleier foreldre å 
dele på vaktansvaret.

I vinter ble det arrangert ”bryllup” med over 60 deltakere. 
dette var som et skikkelig bryllup med festmiddag, taler, bru-
depar og forlovere, alt som hører et ordentlig bryllup til. dette 
er blitt en tradisjon, så det er godt mulig at suksessen gjentas 
neste semester!

det vil også bli arrangert vintertur kommende vinter, der vi 
tilbringer en helg i røldal området. Programmet er ikke klar-
lagt enda, men planen er å tilbringe den ene dagen i skitrekket, 
og den andre dagen i løypene på Seljestad med hoppkonkur-
ranser, skileik og grilling. 

Klubben er et aktivitetstilbud i kristen regi.  en ønsker at 
ungdommen skal ha en plass der de kan utvikle sin tro på sine 
egne premisser. Hver klubb setter vi av litt tid til en andakt, og 
av og til litt lovsang. 

det vil bli lagt ut informasjon om de enkelte klubbkveldene 
på www.ungdomshuset.org , i tillegg til at det alltid henges opp 
plakater på Kiwi, bø Ungdomsskole og Ungdomhuset. Se også 
programmet for høsten nedenfor. (Kveldene det står ”Åpent 
hus” på er det ikke noe program, men Ungdomshuset åpnes og 
det er mulighet for å spille biljard osv)

ved spørsmål, gjerne kontakt Torbjørn førre på 
tlf.:99565005 (voksenleder) 

høstprogram 2008     

30.aug ParaLYmPiCs
6.sept ÅPenT hUs
13.sept veLdedig aFTen
20.sept ÅPenT hUs
27.sept Big BroTher 
4.-10.okt hØsTFerie
18.okt  eKsTremKveLd
25.okt  ÅPenT hUs

1.nov  sKreKK-KveLd
8.nov  ÅPenT hUs
15.nov  grand PriX
22.nov  ÅPenT hUs 
29.nov  haLLKveLd 
6.des  ÅPenT hUs 
13.des  LUCiaKveLd

Torvastad prøver ut  
ny gudstjenesteordning

Torvastad menighet vil i høst være hø-
ringsmenighet for en ny gudstjenesteord-
ning.  sammen med nesten hundre andre 
menigheter over hele landet, vil Torvastad, 
avaldsnes, norheim og Kopervik være med 
å prøve ut den nye ordningen fra septem-
ber i år til januar 2009.  og med en bevisst 
satsing på gudstjenesteutvikling i strategi-
planen, flere gudstjenesteutvalg og man-
ge engasjerte både frivillige og ansatte er 
Torvastad godt rustet til å ta fatt. 

Gudstjenesten slik den fungerer i dag har fått mye kritikk 
for at den er for tung og kjedelig.  I forhold til andre land er 
det også få gudstjenestedeltakere.  Særlig har mange etterlyst 
ungdommene.  det ble derfor tatt alvorlig da utfordringen 
kom fra Ungdommens Kirkemøte i 2003 om å gjøre noe med 
å fornye gudstjenestene.  

Nå kan det være en del skepsis til å forandre på det som 
har vært.  Mange er glad i den gudstjenesten vi har, og det må 
vi ta hensyn til.  det ønsker de også å ta vare på sentralt.  I 
forslaget som er sendt ut er det derfor en grunnstruktur med 
samling, bibellesning, forbønn, nattverd og sendelse der mye 
av det vi er vant med er med som alternativer.  Ut fra denne 
grunnstrukturen blir vi lokalt utfordret til å utarbeide en lokal 
grunnordning som i siste instans skal godkjennes av biskopen.  
Gudstjenesteutvalget har arbeidet med denne grunnordnin-
gen i sommer, og har valgt å videreføre mye av det som har 
vært.  Samtidig ønsker utvalget også å ta i bruk en del av det 
fine materialet som vi nå har til rådighet.  

I den nye gudstjenesteordningen vil kjerneverdiene flek-
sibilitet, stedegengjøring og deltakelse fra ungdommens kir-
kemøte stå sentralt.  det betyr at vi får stor valgfrihet når det 
gjelder tekster og melodier.  Men det er viktig at dette blir vårt.  
derfor vil vi velge det som vi tror vil fungere i Torvastad me-
nighet.  og mye av det har vi allerede brukt i mange år.  Mange 
er aktive i gudstjenestearbeidet i Torvastad.  forhåpentligvis 
vil den nye gudstjenesteordningen fungere på en slik måte at 
enda flere blir involvert og engasjert.  

vi ønsker alle en gudstjeneste som berører og som opple-
ves nær og relevant.  Menighetsrådet har formulert i sin strate-
giplan at alle menighetens samlinger oppleves som samlinger 
der det er godt å være.  vi tror at den nye gudstjenesteordnin-
gen kan hjelpe oss i å nå dette målet.  

I høringsuttalelsen som skal sendes inn etter at prøveperio-
den er over er det viktig at vi fanger opp både hva faste og mer 
sporadiske kirkegjengere synes om ordningen.  derfor ønsker 
vi tilbakemeldinger fra flest mulig.  fortell gjerne hva du synes 
både til ansatte og frivillige.  f.eks til anita Grønningen, Signy 
Storesund og Ingmar areklett i gudstjenesteutvalget eller til 
noen i grendahusgudstjenesteutvalget eller menighetsrådet.  

GS
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Prest geir styve,mor Cecilie holmqvist 
høiberg,tippoldemor edith vikingstad,dåpsbarn 
Christina høiberg dale,mormor mette 
holmqvist,oldemor Liv Petra holmqvist

dåp av hege

aKTive damer
vi tar med noen bilder fra i sommer av anne Kathrine johanson 
(øverst) og Margit Konstanse Knutsen (nederst) i vikjo som på tross 
av sine 96 og 97 år fremdeles er aktive og steller i hagen.  vi takker 
odd bentsen for bildene.

Hele menigheten var med da Hege bårdsen på 8 år ble 
døpt i gudstjenesten 15.juni.  det passet godt at sokne-
presten hadde hatt undervisning for 3.klasse på Hauge 
som Hege går i like før, men da hadde hun allerede be-
stemt seg for at hun ville bli døpt.  alle som blir døpt i 
Torvastad får både dåpslys i stake laget av Harald Haus-
ken og en fin akvarell av alf Harald furdal i gave fra me-
nigheten, men Hege måtte få noe spesielt.  Hun ble glad 
for en Cd med jentegruppa ”Seven” som tidligere har be-
søkt både Torvastad og avaldsnes. 

GS

sandvoLLeYBaLL ved grendahUseT
Sandvolleyball spilles på ei strand, eller der underlaget ligner. Men 
bjørgene Grendahus ligger kloss i skogkanten, og der er det nå det 
bare å ta med seg ballen og sparke av seg skoene. en flunkende ny 
bane ligger klar, og innenfor 8x8 m på hver side av nettet dukker fort 
tanken på london-ol i 2012 opp. om det heller er lek og trim som 
trekker, så er banen klar for dem som vil, får vi vite. dermed er Store-
sunds eget kulturhus styrket med nok et tilbud for torvastadbuen.

det er ikkje ofte at vi har barnedåp med fem generasjo-
ner Torvastad.  Men søndag 22.juni ble Christina Høiberg 
dale døpt med både mor Cecilie Høyberg Holmqvist, be-
stemor Mette Holmqvist oldemor liv Holmqvist og tipp-
oldemor edith vikingstad til stede i kirken.

GS

dÅP med 5 generasJoner



oLsoKmarsJ 2008
vi er et folk på vandring, sier Britt g. hallqvist i en 
sang fra 1982 og fortsetter: 
når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og 
en kilde, et fristed for bønn og sang.
 
olsokkvelden gikk et lite pilegrimstog fra olavskil-
den i Torvastad (Brekke) til olavskirka (avaldsnes). 

det var pilegrimer fra ulike menighe-
ter som fulgte den gamle postvegen 
sørover mot rehaugane før de krysset 
riksvegen på dalen og fulgte lyden av 
kirkeklokkene som kalte til olsokmesse 
i den gamle olavskirka.
Bildet viser pilegrimene på vei mot 
olavskilden. (Foto: erling stange)

gma

et konfirmanteventyr med 
aktiviteter, spenning, venn-
skap, åndelig påfyll og opp-
levelser.

2 busser, 57 personer i alt reiste i år til 
bø i Telemark på KrIK-arrangementet” 
Konf-action 2008”

Å sette opp telt i øsende regnvær gjor-
de ingenting når man har 5 dager spekket 
med gøye aktiviteter å se frem til. ryktene 
hadde fortalt at vi kunne glede oss, - og det 
gjorde vi også. I møteteltet var det over-
raskende lett å synge med på sangene som 
vi ble kjent med på leiren. vi så oss selv på 
film fra dagens aktiviteter og hørte forkyn-
nere som snakket om jesus og om oss og 
om livet vårt.

dyktige instruktører lærte oss alt fra 
fluefiske til sportsfoto og akrobatikk, - og 
etter middagen var det rett til Sommar-
land, hvor vannskliene måtte testes, sur-
febølgen prøves, eller vi bare varmet oss i 
boblebadet.

om kveldene samles vi på miljøplas-
sen og konkurrerte i sumo-bryting, brus-
kassestabling, - lærte å danse – og ble 
kjent med masse nye folk. Årets action 
var bare for konfirmanter, men det gikk 
helt greit. Noen var ferdig med konf.-året, 
- andre så vidt begynt, - og her på Torva-
stad fungerer det som en god oppstart og 
en fin presentasjon av hva kristendom er 
for konfirmantene.

Så kjære menighet: gjør dere klare til 
å ta imot årets konfirmanter, - en flott og 
frisk gjeng full av frodige og fine ungdom-
mer!

arnfred lunde

aCTionelvira stabler bruskasser

det gikk så det suste i half-pipen
”mot i brystet” var en av de mest po-
pulære aktivitetene i sommarland

alice er litt trøtt, - men det gjelder 
å holde seg våken og oppleve mest 
mulig
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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 r t 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

Leif Klovning

 

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 KARMØY

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

UTSIRA

Dagligvarer, Krambuloftet, Tipping, Post i butikk
Tlf.: 52 34 92 20 - Fax: 52 74 91 00
joker.utsira@ngbutikk.net

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

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
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Kjetil Vikingstad

Trygve & Rune Strand
Malermesterfirma

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

1958
i 1958 var det fleire jubileer i 
Torvastad menighet. 

Organist i 25 år
Thomas stange hadde vore organist i 25 år. i 
ei helsing frå han les vi:

”det var ein stille andakt i sinnet når kyr-
kjeklokkene ringde inn og eg som ung og 
ny organist sat og venta på at no skal snart 
preludiet tone i kyrkja og gjere folk opne for 
guds tale. det var alltid høgtid og alvor og 
bøn i arbeidet.
og slik har det vore i alle år. musikken er ei 
guds gåve til oss. …
Kor rike me er som har denne salmeskatten 
og får syngja samen! gjev alle folk i bygda 
vår måtte samlast kvar sundag og syngja 
seg sterke og glade og kjenne kva kyrkje og 
helg er!

Ungdomslaget: 60 år?
sidan eldste møteprotokollen er frå 1898, 
markerte Ungdomslaget (Torvastad KFUK-
KFUm) dei 60 første år om hausten. seinere 
er det kjent at laget er eldre, så dei første 
110-åra alt er passert! 

h.Ø. fortel om festskrift og arrangementer 
frå onsdag til søndag. Laurdag var det stor-

fest med godt program og mange helsingar. 
”i det heile var mykje ros. vi fekk inntrykk av 
at laget vårt er eit av dei beste i landet.”
B.K. skriv at ungdomslaget inspirerte. ”ein 
fullsett sal med livsfrisk ungdom som samlar 
seg om guds ord laurdagskveldane, er så 
sjeldsynt at det må gripa oss når me får 
oppleva å sjå det. slik er det i Torvastad, 
og slik har det vore i fleire år no. … og det 
gledelige er at dette arbeidet kviler på eit 
”menighetssyn” som samlar heile kristenfol-
ket i bygda vår.”

Kjære gjenter i Torvastad
Under denne overskrifta skreiv to jenter at 
Lilleputt, Yngstes og Y.a.P. på Ungdomshuset 
”har vori til stor betydning for oss.” Lilleputt 
var for jenter frå 3 år. Yngstes samla jenter 
frå 8-9-år, og dei hadde ansvar for det meste 
av programmet sjølv: konkurransar, song og 
opplesing. ”stundom har dei handarbeids-
kveldar og kosekveldar med brus og kaker. 
men fyrst og fremst kjem dei saman for å 
høyra guds ord,” skreiv marit og Karin.

i konfirmasjonsalderen begynte jentene i 
Y.a.P. ”ei av gjentene opnar møtet og på den 
måten får syna kven ho vil høyra til. ellers har 
vi utlodning og ymse anna. vi preikar og har 
det så koseleg at at vi føler oss som ein stor 
syskenflokk,” skreiv dei to.   

Konfirmantene har jubileum i år!
Konfirmantane frå 1958 pryda framsida på 
oktobernummeret. som vanleg (?) sit jen-
tene framme, medan gutane (som vanlig?) 
står bak.  

Konfirmasjonen var søndag 28. september. 
desse unge er invitert til 50-års-jubileum i 
Torvastad kirke på (søn)dagen 28. septem-
ber i år!  

Kyrkjebladet var bevisst på å ha mange 
eigne bilder, jamvel om det var dyrt å lage 
bildeklisjear. avisene hadde få bilder frå hau-
gesund og bygdene. i 1958 var det heile 18 
bilder frå Torvastad i bladet. i tillegg hadde 
bladet fleire andre bilder og illustrasjonar.

redigert av Ingmar areklett
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Finner du stedet hvor fotografen sto? Der vil du fin-
ne et lite skilt med en bokstavkode som du kan sen-
de til menighetskontoret, eller på SMS til 99458542 
sammen med navnet ditt. 

Kor sTod foTografen?  

Forrige bilde var et 
sted langs de nye 
stiene mellom Store-
sund og Idrettssent-
eret. Den heldige vin-
ner med rett kode er 
Jorunn Larsen som 
vil motta premien 
denne gang.

vi i styret i Torvastad Bygdautvalg vil 
fra nå og framover ha fast spalteplass i 
Kjerkebla, i første omgang ut 2008. her 
ønsker vi å ha stoff som kan være av 
interesse for hele bygda. samtidig vil vi gi 
foreninger og lag mulighet til å si noe om 
sin virksomhet, arrangementer i bygda 
slik at vi kan få til en aktivitetskalender 
som alle kan ta del i. 

Torvastad Bygdautvalg har vært i virk-
somhet snart i 2 år, etter første ordinære 
årsmøte. saker som er viktige for utvalget 
er oppvekst og bomiljøet på Torvestad. i 
dette ligger trafikksikkerhet, skoleforhold 
og fritidsaktiviteter blant mange ting. 

Trafikksikkerhet går på vegforhold, 
tungtransport, gang og sykkelstier, 
skoleveger og veglys. alle disse sakene 
er veldig aktuelle saker i Bygdautvalget. 
vi vil framover ha 

kontakter mot styrende myndigheter for 
å prøve å påvirke til beste for Torvastad.
det siste innen veger er vel hva hauga-
landspakken kan gi oss. Jeg hadde kon-
takt med statens vegvesen for kort tid 
siden, for å få noen status på blant annet 
gunnarshaugvegen. her ble jeg fortalt 
at denne vegen foreløpig ikke var satt på 
noen plan der, men Torvastadvegen, fra 
viken til Bø stod for tur, i løpet av 2009. 

andre ting innen veg og sikring, 
Bygdautvalget søker hvert etter midler 
til veglys.
Ting som skjer rundt disse sakene vil vi 
informere om etter hvert.

skoleforhold er også et viktig tema for 
oss. skolene og deres ansatte gjør en god 
jobb, men jobber de under de beste for-
hold? gamle skoler som bygningsmessig 
ikke holder dagens krav til rett standard. 
her må vi i felleskap finne løsninger som 
gir de beste forhold for barna i bygda, 
løsninger basert på fakta og ikke på 
følelser.

andre ting som Bygdautvalget har vært 
involvert er nå oppstart og bygging av 
lysløypa i Bjørgene. dette blir et flott til-
skudd til rekreasjon i fin natur. her må vi 
takke de grunneierne som er blitt berørt, 
for den velvillighet de har vist for å gjøre 
dette prosjektet mulig.
vi kommer til ha et arrangement i 
forbindelse med åpning av denne i løpet 
av høsten. vi håper likevel at Torvastads 
beboere tar løypa i bruk allerede nå, da 
dette allerede er blitt et flott anlegg. og 
som sikkert de fleste har fått med seg, 
jobbes det nå i Lysløypekomiteen for 
oppstart i den siste traseen mot krysset 
til hauge skole på gunnarshaugvegen.

Kontakt oss og gi innspill som du synes 
er viktige for bygda Torvastad. det er 
viktig at dere alle bidrar til felles beste, 
for det er nok at saker å gripe fatt i.

hilsen 
arne grønås
Leder Torvastad Bygdautvalg

BY
G

D
A

U
TV

A
LG

ET

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
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Torvastad idrettslag er glade for at vi nå får lov til å informere om vår virksomhet i Kjerkebla. 
her håper vi at vi skal få gjort aktivitetene i idrettslaget enda bedre kjent i bygdå, samtidig 
som vi håper dette er en side som gjør Kjerkebla enda mer interessant.

Torvastad idrettslag har nesten 800 
medlemmer, hvorav neste 500 er med på 
en eller flere av våre aktiviteter. vi har 
over 100 tillitsvalgte og trenere.  dette er 
stort sett foreldre og besteforeldre, som 
gjør en fantastisk innsats for å gi våre barn 
og ungdommer et fantastisk idrettstilbud.  
Idrettslaget har foreløpig en fulltids ansatt 
daglig leder.

Torvastad idrettslag er organisert med  
4 underavdelinger; Idrettsskolen, fotbal-
lavdelingen, friidrettsavdelingen og ori-
enteringsavdelingen.

TaKK!
Idrettsskolen ønsker å takke alle 

frivillige for et fantastisk gjennom-
ført Torvall som ble arrangert den  
24. mai 2008

Med deres innsats i planlegging, 
rigging og selve gjennomføringen, 
kunne vi i år ta imot 550 barn med  
foreldre, besteforeldre og søsken  i 
strålende sol på Håland. 

Stor idrettsglede ble vist gjennom 
friidrett, orientering og fotball der alle 
var vinnere.

Tusen takk
Styret i idrettsskolen

hovedstyret i Torvastad iL
Leder    roy vikre  97 109 071
nesTLeder   Lena m. Bakke  93450042
sTYremedLem FoTBaLL  Tor Kristian gaard 97117373
sTYremedLem FoTBaLL  anders Bøgesvang 40611573
sTYremedLem orienTering einar vikingstad 
sTYremedLem FriidreTT  Leiv hole  97660970
sTYremedLem idreTTssKoLen Thor arve Jakobsen 91875033
sTYremedLem BYgg&anLegg Jostein hagen  90054041
seKreTÆr   ole Førland  90868900

  daglig leder ole Førland, mobil 90868900, ole@torvastad.no, 
  kontortid man-fre kl 07.30-14.30 pluss man kl17.30-20.00

  adresse: Torvastad idrettslag, 
   hålandsveien 170
   4260 TorvasTad
  epost:  til@torvastad.noroy vikre

orienteringsgruppa i Torvastad iL har også i år 
turorientering i Bjørgene. det er lagt ut 15 poster, 
og disse kan du oppsøke i ditt eget tempo akkurat 
når det passer deg. Postene har forskjellig vanske-
grad og poengvekting, og ved å samle poeng kan 
en gjøre seg fortjent til turorienteringsmerker.

Konvolutter med turorienteringsopplegget kan 
kjøpes på Kiwi, storesund.

vi har også turorienteringsopplegg i avaldsnes. 
her er postene plassert i det idylliske Fransaha-
gen-området. dette opplegget kan du kjøpe på 
Kiwi, avaldsnes.

Turorientering er trim med mening!

PrØv TUrorienTering!
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i GLEDE OG sOrG

...notert...

dØPTe:

08.06. alfred Jordåen egenberg

 Tilla medhaug herøy

15.06. malene sørvik

 hege Bårdsen

22.06. ann-mari hammarqvist-Øritsland

 Christina høiberg dale

 mathea høvring munthe

29.06. mateo Tristan Freihow Fjeldheim

20.07. sanne stange (Kopervik kirke)

03.08. alexander Kroken-vautier  

 (vingelen kirke)

10.08. edvin elias meland

24.08. Øyvind Johann ebne sørvik

vigde:

07.06. hilde gørill Pettersen

 og edvin olsen

29.06. victoria Freihow 

 og Jarle marius Fjeldheim

dØde:

25.05. elsa hausken f. 1935

03.06. Kåre gudmestad f. 1926

05.06. magne mathias vikingstad f. 1939

13.06. Torkel møller hovda f. 1937

20.06. olava nilsine halleraker f. 1918

26.06. sigvald sæbø f. 1918

16.07. inger marie vikingstad f. 1924

25.07. rolf Bjarne Breitve f. 1940

UTsKiFTing i diaKoniUTvaLgeT
vi takker Ingeborg Wennersberg og Marit areklett for vel utført tjeneste etter henholds-
vis over 5 års og 6 års i diakoniutvalget.  Marit begynte som sekretær for utvalget, men 
ble ganske snart utvalgets leder.  diakoniutvalget har ansvar for konfirmantjubiléet og 
hyggetreff på alderspensjonatet.  bygdas jubilanter får også besøk fra fylte åtti år.  de 
som nå går inn i dette arbeidet er einar Hausken og Solborg bøgesvang.  

BiBeLUndervisning PÅ hÅLand
det blir en rekke onsdagssamlinger på Håland bedehus også i høst med bibelundervis-
ning. arnfred og Geir skal ha de to første. Samlingene blir annonsert sammen med 
gudstjenestene, og det blir laget et ark til utdeling med oppsett over datoer og emner. Se 
også oversikten for møtene i bygda her i kjerkebla.  det kom mange positive tilbakemel-
dinger på de som har vært, så la oss låne konklusjonen fra en Tv reklame: ”Prøv dem 
du også!”

nYTT Fra UTsTein PiLegrimsgard:
endelig kan vi tilby overnatting 
- når du trenger å hente deg inn 
- når du trenger nye krefter
- når du ønsker å komme tilsides
- når du ønsker å få klarhet i veien videre

Utstein Pilegrimsgard har nå 6 enkle rom klar for overnatting. rommene er innviet med 
bønn om Guds fred.  Pris pr overnatting: min. kr 500. rom kan bestilles ved henvendelse 
til daglig leder for Pilegrimsgarden, reidun Kyllingstad, mobilnr 480 28773. 
Visjon: Utstein Pilegrimsgard skal være et stillhetens sted som viser vei til Kristus
Pilegrimsgarden eies av den norske kirke som har oppnevnt en egen stiftelse. Her ar-
rangeres kvelder med pilegrimsbønn, stille dager, retreat, temadager, utstilling. Se hjem-
mesiden www.utsteinpilegrimsgard.no

Tensing- BevegeLsen 40 År
TenSing- bevegelsen feirer sitt 40-årsjubileum i år. den startet i bergen KfUK/KfUM under ledelse av Kjell Grønner og spredte seg 
snart ut over landet. Koret Key Stone Singers fra Haugesund var først ute her på Haugalandet, men vårt eget Good News under ledelse 
av Håkon areklett, startet høsten 1970, bare to år etter bergenserne!
Helga 10. – 12. oktober blir det jubileumsfeiring i bergen med Gospelnight i johanneskirken fredag kveld, aktiviteter i bergen sentrum 
lørdag formiddag og festforestilling i Grieghallen om kvelden. Søndag blir det festgudstjeneste i johanneskirken.

ParKering ved KirKen
ved store begravelser oppfordrer vi folk til å passe på hvor de parkerer, og ikke blokkerer veien for større kjøretøy. ved en begravelse 
i vår måtte en sementbil vente i over en time på å komme ned til Kveiteviken pga feilparkering. Takk.

sØNDAGssKOLEN TrENGEr DEG - NÅ!
søndagsskolen på Torvastad trenger flere medarbeidere. har du lyst til å være 
med på verdens viktigste oppgave: Å formidle det glade budskap til barna våre?

interesserte bes ta kontakt med hovedleder Berit monsen, tlf. 97702033

Alle, alle 
vil vi ha med...

Kia rogaLand 20 År
jubileumsmarkeringen foregår i Misjonshøgskolens aula torsdag 2. 
oktover kl 19:00. festtale v/Kjetil aano, innslag v/Torolf Nordbø m/
fl. Sang og musikk. alle er hjertelig velkomne til å være med å feire 
vårt fargerike fellesskap!

gode nYheTer om good news
etter et dramatisk oppslag i et tidligere nummer av Kjerkebla´ om ledermangelen i Good 
News ser det ut som at det går mot en god løsning.  Nå er både runar areklett og vidar 
Skjølingstad kommet inn som voksenledere i orkesteret.  I tillegg vil det bli flere andre 
voksenledere.  også Thordis Marie Widvey Haugen vil fortsette som dirigent.  
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samlinger               om Guds ord

GAVEr:
gaver:

17.05. misjonsselskapet  5 205,00

25.05. menighetsarbeidet  1 323,50

08.06. misjonssambandet  2 814,00

15.06. menighetsarbeidet  3 455,50

22.06. Torvastad KFUK / KFUm 3 203,00

29.06. Utstein Pilgrimsgård 2 345,50

13.07. de 4 diakoniinstitusjoner 1 708,50

20.07. norges KFUK / KFUm 4 231,00

27.07. Kirkens sosialtjeneste 1 854,00

10.08. menighetsarbeidet  3 730,00

FeØY BedehUs:

08.06.  misjonssambandet  2 150,00

10.08.  menighetsarbeidet     910,50

Dag og dato sted  Tid innhold       Prekentekst

søndag 14.09 Torvastad 19.30 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest geir styve.   Joh. 8, 31-36
     nattverd. offer til normisjon. Kirkeskyss.   

søndag 21.09. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest geir styve.   2. mos 20,1-8.12-17
     nattverd. offer til menighetens misjonprosjekt i Japan.         

Lørdag 27.09.  Torvastad 16.00  Åpen kirke til kl. 18.00.

søndag 28.09. Torvastad 11.00 høymesse ved sokneprest geir styve.    Joh 9, 1-7.35b-38 
     dåp. Konfirmantpresentasjon og 50-års konf.jubileum.       
     offer til menighetsarbeidet. – Kirkeskyss

søndag 05.10. Torvastad 11.00 høymesse ved ved menighetsprest arnfred Lunde.   mark 10, 13-16
     nattverd. offer til den norske israelsmisjonen. – Kirkeskyss     

søndag 12.10. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest geir styve.   sal 19, 2-7
     dåp. offer til menighetsarbeidet – Kirkeskyss      
  Feøy bedehus 16.00 gudstjeneste ved sokneprest geir styve. 
     nattverd. offer til menighetsarbeidet. – Kirkebåt

søndag 19.10. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste. ved sokneprest geir styve.   matt 18, 15-20
     offer til menighetsfakultetet.  
         
Lørdag 25.10. Torvastad 16.00 Åpen kirke til kl. 18.00

søndag 26.10. Torvastad 11.00 gudstjeneste ved menighetsprest arnfred Lunde.   Luk 13, 23-30
     skrifte. offer til amathea. – Kirkeskyss   

håland bedehus
Bibelundervisning følgende onsdager 
 i høstsemesteret:

17.09     arnfred Lunde
24.09.    geir styve
08.10.    edgard andersen
22.10.    sigve Clementsen
05.11.    Toralf steinsland
26.11.    arnfred Lunde
10.12.    Per gunvald haaland
 
               Lørdagstreff på håland bedehus
               25. oktober
               29. november
 
           Alle samlinger starter kl. 19.30
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velkommen,
Til oss, som har ventet, lengtet etter å kjenne deg, holde deg, granske 

ditt ansikt og spørre hvem du er. du, som fremdeles er uten fortid, men som 
dager og timer allerede risper erfaringer i, for at du skal kunne kjennes ved 
navnet ”menneske”.

Til oss, som har villet deg frem, kanskje uten å vite hva vi gjorde – mot 
dem som forteller, mot dem som insisterer på at jorden snart skal dø. vi, 
som ikke lenger forstår hvordan noe kan dø, nå som du har fylt verden med 
fremtid og ansvar. vi, som er stolte over å ha sett deg bli til liv.

Til oss, som for lengst har hatet og snakket stygt, og som vil gjøre det 
igjen. alltid uten å kunne forklare deg hvorfor vi gråter og plutselig ler, av alt 
som for deg bare er lyd og lys.

Til oss, lille venn, til oss som har sett lyn og hørt torden. en dag vil du 
spørre hvor lyden og lyset kommer fra, og da vil vi måtte svare deg at de bom-
ber jerusalem, at bibliotekene brenner og at alle skip synker. også det du skal 
til å stige om bord i, med din formue, ditt rykte, dine falske pass.

Tror du på Gud, kanskje, du som ennå ikke har syndet? velkommen til 
oss som vet.

ja, til oss, selv om det var vi som hånet flyktningene og tillot drap. Som 
satt med cocktails på hotellbalkongen tvers over grensen og så mødre famle i 
asken og natten og regnet etter andres og egne barn.

 
du skal vite det alt sammen – at vi dreper dem som tenker annerledes, at 

vi stjeler fra de fattige, at vi sender våre døtre ut på gaten for å tjene til fred. 
at vi har erobret månen og tråkket på blomsten og myrdet våre sønner. det 
skal du vite, men du skal ikke la det være en trøst den dagen du selv, stakkar, 
tyr til hån.

fordi du er menneske, og din tanke vil romme det som er uhyrlig 
sammen med alt som er vakkert. velkommen derfor til tanken, til stolthet 
og ansvar, til skjønnhet og uro. Til revolusjon, lille menneske, til opprør og 
lengsel. velkommen til forvandling.

og til alt som varer. en kirke og et måltid, alt du vil ønske å venne deg 
til og holde fast ved. Hør ikke på dem når de truer ditt liv og din verden – vis 
dem heller da hvordan ruiner hver eneste dag vokser til nye byer, hvordan 
historiene lever midt iblant oss. vis dem hvordan alt uopphørlig blir til. Som 
kjærligheten.

velkommen til det enkle og tause, lille gjest. Til slitet og ydmykheten. 
velkommen til visne hverdager og tåketunge landskap, til støv i gatene og 
vann i vinen. velkommen til alt som umerkelig svinner. Som kjærligheten.

Men velkommen fremfor alt til mysteriet som du skal rydde deg 
en plass i. 
velkommen til underet, du lille mirakel.

Halfdan W. freihow

For ganske nøyaktig 21 siden, ble moren til den gutten vi døper i 
dag, født. da skrev jeg i en avis en liten hilsen fra far til datter. 21 år 
senere synes jeg fremdeles at den passer, i en litt omarbeidet form, 
nå når victoria bærer sitt barn til dåpen – og når en bestefar skal 
ønske et nytt barnebarn velkommen til verden.

Brudeparet victoria 
Freihow og Jarle 
marius Fjeldheim som 
hadde dåp av mateo 
Tristan overrasket alle 
med vielse rett etter 
gudstjenesten!

B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet - 4260 Torvastad

dåp og vielse som 
pakkeløsning?
det er ikke ofte at noen har både dåp 
og vielse på samme dag.  og det er 
definitivt ikke et nytt tilbud kirken 
kommer med for å få folk til å gifte 
seg.  

Men søndag 29.juni overrasket victoria freihow 
og jarle Marius fjeldheim både familien og menighe-
ten med vielse rett etter dåpsgudstjenesten.  familien 
syntes nok av victoria styrte mye med barnedåpen, 
men de skulle bare visst.  dåpen av Mateo Tristan var 
avtalt på vanlig måte, og familien fra Østlandet had-
de kommet over for å være med på den store dagen.  
også dåpen ble litt utenom det vanlige.  det har nok 
ikke skjedd før at noen vers av julesangen ”jeg er så 
glad hver julekveld” har vært brukt i juni, men når 
både forfatterinnen Marie Wexelsen var familie og et 
av versene handler om dåpen ble det veldig naturlig.   
Morfar Halfdan Wexel freihow leste så en flott tekst 
som han hadde skrevet til victoria da hun ble født.  

og like før gudstjenesten var 
over ble han vinket ut for å 
hjelpe victoria.  der hadde 
hun skiftet til brudekjole 
og ville at faren skulle føre 
henne inn sammen med 
lillebror Gabriel som fikk 
være brudesvenn.  Så i ste-
det for postludium ble det 
brudemarsj.  det var ingen i 
menigheten som ville gå da 
gudstjenesten var slutt.  for 
ingen ville gå glipp av dette.  
og da brudeparet gikk ut til 
tonene av brudgommens fa-
voritt ”Imperial march” fra 
Star Wars som organisten 
hadde øvet inn for anled-
ningen, falt det helt naturlig 
med stående applaus.




