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scala sammen med Torvastad Km arrangerer fest- og morokveld for voksne på Ung-

domshuset lørdag 25. oktober. han innante alias Torolv Nordbø skal sveive i gang 
lattermusklene og scala forsøker på det samme med verseføtter i dur og moll.
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gullkonfirmanter, konfirmantpresentasjon og dåp gjorde dagen spesiell for mange.
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  Gunnar Morten areklett 
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Kjerkebla’ kommer 25.10 - 13.12 

Grafisk utforming:  Mediamannen
Trykking:   Hbo
distribusjon:  Martin Nilsen
  martin_nilsen415@hotmail.com 
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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

else-Karin er Torvastad-
jente som vokste opp i 
vikjå. hun og mannen er 
offiserer i Frelsesarmeen. 
For tiden bor de i Koper-
vik der de driver et aktivt 
arbeid. 

”...men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet 
tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid ” 

hebr. 4:16

for meg har Nådens trone vært en stor til-
gang i livet og i min tjeneste som offiser i 
frelsesarmeen. det har vært min styrke at 
jeg hver dag får oppleve å ha audiens ved 
nådens trone. den som har skrevet disse 
bibelsetningene taler av erfaring. Han sier 
ikke dommens trone eller vredens trone 
men, NÅdeNs trone. jeg er overbevisst 
om at jesus som min frelser og venn ved 
denne tronen utfører sin øversteprestelige 
tjeneste. Han sitter på faderens høyre side 
og går i forbønn for meg. Han er egentlig 
min forsvarsadvokat. Tenk, at jeg er Hans 
bønnebarn! Han har vært 100% menneske 
og kan identifisere seg med meg i mitt 
strev, mine oppgaver, mine følelser, min 
hverdag og mitt kall. På grunn av at det så 
nærmer jeg meg nådens trone – ikke med 
redsel, men med frimodighet. som ett 
Guds barn er det min rettighet!

ved denne trone opplever jeg tilgivelse 
for min synd, mine mangler og feil. Her 
opplever jeg virkelig NÅde. jeg møter en 
regjerende frelser. Hans rike er GreNse-
lØsT. Historien har opplevd mange impe-
rier, som romerriket, Karl den stores rike, 
Napoleons og Hitlers tredje rike. Ingen 
av disse rikene har dekt hele jorden. de 
har hatt sine geografiske grenser. Men det 
rike som regjeres av jesus Kristus er TId-

lØsT. alle store land har hatt sine grenser 
i tiden. jeg opplever det fantastisk at hvert 
menneske i det rike som jesus er Konge er 
unikt. jeg er virkelig stolt over dette stats-
borgerskapet. Tenk deg, et rike som strek-
ker seg ut over hele planeten Tellus og har 
plass for alle typer mennesker. Her er vi 
alle førsteklasses innbyggere. og ingen har 
mandat til å støte ut noen andre. 

de årene som jeg bodde i sverige hadde 
jeg et personnummer med 10 siffer. da jeg 
flyttet hjem til Norge igjen ble det 11 sif-
fer i folkeregisteret. som statsborger i jesu 
rike er jeg ikke bare noen kalde og uper-
sonlige nummer, Han vet at jeg er et men-
neske, skapt til Guds avbilde. Han vet at 
jeg består av kjøtt og blod, tanker, minner, 
drømmer og forskjellige følelser. så vil jeg 
fortsette mine besøk ved NÅdeNs trone 
og hengi meg til Han som gav sitt liv for 
å gi meg lIveT. jeg vil komme med min 
egen hverdag, med mine spørsmål og øn-
sker, og da vet jeg at Han ber for meg og 
at Han også tar mine bønnebarn og bøn-
neemner til sitt hjerte.

Har du vært ved nådens trone i dag? Ta 
deg tid i din hverdag til å besøke denne 
tronen.

else-Karin stackbom (Hansen)

audiens ved nådens trone
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

Foto: Fa
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en takkebønn
Ytring

Jeg fant den da jeg ryddet i noen gamle skolesaker. en engelsk bønn jeg brukte i undervis-
ningen for mange år siden. Bønnen må ha talt sterkt til meg, og jeg husker elevene mine lik-
te å lese den på morgensamlinger. Bønnen inviterer, synes jeg, til refleksjon omkring evige 
spørsmål som: hva er et menneske? hvorfor er vi her? hvordan skal vi leve? hva har verdi?

I vår hektiske travelhet, har vi en tendens til å ta 
livet, menneskene og naturen rundt oss som en 
selvfølge. vi har sjelden tid til å sette spørsmåls-
tegn ved våre verdier og våre valg. ja, vi har ikke 
engang tid til å være her og nå! Men, noen ganger 
setter livet oss på prøve. vi blir kanskje tvunget 
til å se nøyere på det livet vi fører, og til å endre 
fokus!

Hva er et menneske? På engelsk er ordet for men-
neske a human being. Merkelig nok er det ikke a 
human doer selv om vi i vår del av verden i grun-
nen oftere er human doers enn human beings. vi 
har det så travelt med å rekke og nå allting. Til å 
gjøre alt mulig. livet består av så mange oppgaver, 
så mye mas og jag. så mye vi tror vi må!

denne bønnen sier noe om å stoppe opp og takke 
for de ”selvfølgeligste” ting. for det som er aller 
viktigst i livet: for nattens hvile, for det vakre 
morgenlyset, for mat og for kjærlighet og omsorg. 
«Hjelp oss å gjøre det viktige, det vi burde gjøre og 
vokse som kjærlige mennesker.»

ja, gjør vi det vi burde eller bruker vi vår energi 
feil og ureflektert? skulle vi være litt mer human 
beings enn human doers? Human beings er til 
stede her og nå, ser at morgenlyset er godt, kjen-
ner at nattesøvnen og hvilen er velgjørende og re-
gistrerer det vakre som foregår i naturen. Human 
beings er til for hverandre. det har verdi!

denne enkle engelske Thanksgiving-bønnen 
bringer sinn og kropp i hvile og minner meg om å 
takke for at jeg får lov å være a human being.

Father,
We thank Thee for the night
And for the pleasant morning light,
For food and rest and loving care
And all that makes the world so fair.
Help us to do the things we should
To be to others kind and good.
In all we do, in all we say
To grow more loving every day.

anne margrethe Østensjø
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stemningsrapport fra Feøy:

opprusting av veier og broer
etter en fantastisk varm og fin sommer aner vi nå 

høst i luften, sommergjestene har dratt og vinter-roen 
senker seg over feøy. Men fortsatt er det stor aktivitet 
på øya: Karmøy kommune har hatt en god arbeidsgjeng 
her i flere uker for å fikse veier og broer, noe som virke-
lig trengtes. det siste stykket av veien til kaien har de 
siste årene sakte, men sikkert forsvunnet under bena på 
oss, store hull i er kommet etter hvert som grus og stein 
har rast ut i sjøen. dette har vært farlig både for fot-
gjengere som kan snuble og bilene som har fått ødelagt 
eksosrør og annet. Nå skal veien holdes på plass ved 
hjelp av store betongelementer mot sjøen, tykk betong 
innenfor disse, og ny grus er fylt på veien. rekkverk er 
på plass, og det er lagt ned mye arbeid i å sikre veien 
mot utrasing. I Kanalen har vi fått flunkende ny og fin 
bro, mens broa over til Ulvøy er forsterket med ny be-
tong. så nå kan vi gå trygt over broene.

veien til kaien

den nye broa over kanalenBedehusbasaren
sommerbasaren for bedehuset ble arrangert lørdag 12.juli. det 

vrimlet av folk både inni og utenfor bedehuset, maten gikk unna og 
loddsalget gav ny rekord: vi fikk inn kr. 32.500,- brutto! vanligvis 
får vi ca.25.000,- så dette er helt fantastisk. Tusen takk til alle som 
bidro! Nå kan vi kanskje leie folk til å pusse opp storesalen, vi har 
spart i mange år.

nederlandske føybuer
ellers er vi veldig glade for våre nye nederlandske naboer. de 

blir stadig flinkere til å snakke norsk og ser ut til å trives godt. Tak-
ket være dem har vi fortsatt skolen i gang, dette året med fire elever, 
mens hele sju elever pendler til ungdomsskole på Karmøy. Men øya 
har kun to gutter i førskolealder, så vi trenger fortsatt flere barn! det 
er nå 12 nederlendere fordelt på tre familier som bor her, og flere har 
visst lyst til å komme, utfordringen vår er å skaffe hus og arbeid. en 
av familiene ønsker nå å bygge hus og slå seg til for godt. vi håper 
virkelig at de blir værende!

rett før sommerferien hadde skolen en norsk og seks nederland-
ske elever, nå er tre av disse gått over til ungdomsskolen. Bildet 
viser de slitne elevene da de i juni hadde et miljøprosjekt og 
samlet inn mye elektrisk avfall til gjenvinning. Fra venstre: iris, 
marit, merel-Lotte, ann helen, robin, niels og Yonathan-david 
med lærer Liv marit bakerst.

embla og andra
I tillegg til nye neder-

landske naboer, fikk vi i mai 
også to firbente ”islendin-
ger”: nemlig islandshestene 
embla og andra. de er kjøpt 
fra Møre av Ingunn Krog-
stad og reidar Christiansen, 

og er et flott syn der de beiter ved skolen. etter litt vansker i starten, 
håper vi at de etter hvert kan brukes til ridekurs for de som ønsker 
dette. det er nærmere 30 år siden det sist var hester på feøy.

Feøy hører også med til Torvastad menighet. derfor må også dette øysamfunnet få komme 
til orde. Kjerkebla’ har bedt Liv marit mathiassen, fastboende og lærer på Feøy, om å komme 
med en liten rapport fra øysamfunnet der vest. her er den!
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Torvastad menighet har hatt grendahus-
gudstjenester siden 1995. fremdeles er det 
engasjerte frivillige, levende gudstjeneste-
liv og godt oppmøte. denne søndagen var 
det 160 torvastadbuer i alle aldre tilstede, 
og som vanlig må både storsalen og side-
salen tas i bruk.

etter felles start i storsalen med mye sang, 
opptreden av barnekoret shalom og et 

dramainnslag fra konfirmantene, tar barna 
turen til sine egne samlinger. de aller min-
ste finner lekekassene i matsalen, mens de 
større tar turen opp til søndagsskole i an-
dre etasje. de største barna (3. klasse og 
oppover) går til egen samling. 

Nede i storsalen senker roen seg og pre-
sten får god anledning til å preke. dagens 
tema står med store bokstaver på veggen: 

“jeg – en som går forbi?” – grendahus-
gudstjenestene følger i høst søndagssko-
lens tekster; bibelfortellingene, og i dag 
er det fortellingen om den barmhjertige 
samaritan som er utgangspunktet.

etter gudstjenesten samles alle til enkel 
kirkekaffe i matsalen. Praten går og dagens 
komité rydder sammen stolene.

jlN

Levende grendahUsgUdsTJenesTe

19.10.2008: Barna bærer inn kors, duk, lys og blomster. sammen med presten dekker de al-
terbordet. Forsangerene stemmer i og menigheten følger sangen på storskjermen 
– for mange er dette kjent stoff, for slik starter alle gudstjenestene på grendahuset.

Jenny nag og sara Troland tar en prøve-
smak på kirkekaffen ved lekekassene.

det er mange barn som møter opp til 
søndagsskole i andreetasje.

de største barna er stolte over å bli tatt 
på alvor og få egen samling.

Konfirmantene dramatiserer.Barna har dekket alterbordet og forsangerene leder an i åpningssangen.

5



1.rekke fra venstre: solveig haugan, Tordis nilsen, inga håstø, sigrid erland, gudrun osnes
2.rekke: else vågen, Åsta Førland, sigrid Bratteteig, amanda røthe, Bertha steensnæs
helga støle er også med i foreningen, men var ikke tilstede denne gangen.

“FisKerens venn” i 50 År
-vi var med dette blitt misjonsvenner, ikke bare for bygda vår, men for hele landet.

Vekkelse i Torvastad kirke
dette sitatet av edvard Meling som var 
kretssekretær når foreningen ble startet, 
kan vi lese i den håndskrevne boka der en 
del av historien til foreningen er skrevet 
ned, ført i pennen av Inga Håstø og sol-
veig Haugan. 19. februar i år var det 50 
år siden noen av disse damene startet en 
Indre sjømannsmisjons kvinneforening, 
fiskerens venn.

foreningen ble startet etter en vekkelse 
i Torvastad kirke der jens rognsvåg var 
taler. det første møtet til foreningen ble 
holdt i “bestaståvå” til svigerforeldrene til 
Inga, olga og johan Håstø.
 
Trofaste medlemmer
de som har vært med i foreningen hele ti-
den i 50 år er Inga Håstø, Gudrun osnes, 
sigrid erland og sigrid bratteteig. Hedvig 
samsonsen, olaug Håland, Wigdis erland 
og annemor viken var også med i foren-
ingen den første tiden.
 
foreningen har fast møtetid den første 
tirsdagen i måneden. I den senere tid er 

møtetidspunktet forskjøvet fra kveld til 
ettermiddagstid, og bevertningen er blitt 
noe enklere. 

foreningen har ikke bare trofaste med-
lemmer, men også trofaste formenn. Inga 
Håstø og solveig Haugan har hatt vervet i 
henholdsvis 22 og 20 år.
 
Aktiv forening
foreningsdamene strikker, syr, deltar på 
julemesse på Haugesund bedehus (si-
den 1978), holder basar selv på Håland 
bedehus, og samler inn penger på hvert 
foreningsmøte til den Indre sjømannsmi-
sjon. damene mimrer at det første beløpet 
de samlet inn hver på møtene var kr 2,50, 
og nå er beløpet blitt 50 kr.

den Indre sjømannsmisjon driver sitt ar-
beid her i landet. Grunnen til at valget falt 
akkurat på denne misjonen var at de fleste 
mennene til de som startet foreningen var 
fiskere på den tiden.
 
I årenes løp har foreningen arrangert 4 års-
møter på Torvastad, Kretsmøte, og noen av 

medlemmene var med på landsmøtet for 
d.I.s.M. på Utgarden folkehøyskole i år.

betelskipet elieser besøker noen ganger 
vikjå, og da er ofte noen av medlemmme-
ne med på møtene som blir holdt ombord. 
I gamle dager var betelskipet også hospital 
ute på fiskefeltene, den gang det var store 
fiskerier særlig nord i landet vårt.
 
Hver vår har det vært tradisjon å dra på 
tur. Turene har vært mange og de har blant 
annet gått til børøy, Kvaløy, frette, Utbjoa, 
Håstø, røver og Nedstrand for å nevne 
noen.
 
Medlemsbladet Trygg havn kommer ut 
ca en gang i måneden og blir lest flittig av 
foreningsdamene. juleheftet “fiskerens 
venn” blir også gitt ut av den Indre sjø-
mannsmisjon. 
 
Kjerkebla` vil gratulere foreningsdamene 
med 50-årsjubileet! de har vært – og er 
– misjonsvenner ikke bare for bygda vår, 
men for hele landet!

ef
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nY saLmeBoK

Torvastad er en av menighetene som er 
plukket ut spesielt til å vurdere nye sal-
mer. ”salmebok 2008” (s08) kommer i 
tillegg til Norsk salmebok og salmer 97, 
og inneholder utelukkende stoff som ikke 
står i de to andre. den er utgitt for at nor-
ske menigheter skal prøve ut nye salmer, 
og melde tilbake hva som bør komme med 
i den endelige salmeboken som er planlagt 
utgitt i 2010. 

s08 inneholder 359 numre med stor va-
riasjon i tekster, melodier og sjangre. vi 
finner eldre tekster av kjente norske dik-
tere som dass, Ibsen, bjørnson, Øverland, 
scott, N. Grieg og Prøysen (noen navn her 
som nok overrasker enkelte). Mange mer 
ukjente forfattere er også med. sterke sal-
mediktere som lina sandell, eyvind skeie, 
svein ellingsen og edvard Hoem er godt 
representert. likeså finner vi kjente vek-
kelsessanger og mange nyere viser. det 
mest radikale er at det er tatt inn sanger på 
engelsk. Her er både spirituals og moderne 
lovsanger, særlig beregnet på ungdom. 

På melodisiden har kjente navn som sig-
vald Tveit og egil Hovland signert mange, 
men også mer ukjente navn dukker opp. 
litt spesielt er det når samme person står 
for både tekst og melodi, som f.eks. john 
bell og Per lønning.  Mest spennende er 
kan hende salmene fra søsterkirker rundt 
i verden. Her finnes mye fint som gir oss 
nye ord og toner å synge i norske gudstje-
nester. flere av dem ble vi kjent med un-
der seminaret med sindre eide i Torvastad 
i vår. slike salmer skaper en samhørighet 
med den verdensvide kirke, og bidrar til 
en rikere gudstjenestefeiring

jeg tror nok vi vil finne at en del av num-
rene i s08 egner seg bra til solosang, men 
ikke like godt til fellessang. både en del vi-
ser, og andre nye melodier er vanskelig til-
gjengelige. Men s08 inneholder mye godt, 
som helt sikkert vil berike menighetssan-
gen i årene som kommer. 

I tillegg til at vi i Torvastad tar nye salmer i 
bruk i gudstjenestene, vil vi arrangere noen 

salmekvelder i denne perioden, der vi blir 
kjent med så mye som mulig av salmebok 
2008. første kveld blir søndag 26.oktober 
kl.19.00 i kirken. flere personer vil bli ut-
fordret til å sette opp ønskesalmer fra s08 
denne kvelden. Møt frem og lytt til og ta 
del i sangen! 

det er ønskelig at flest mulig er med og 
prøver å bli kjent med det nye stoffet, og 
gir tilbakemeldinger i løpet av prøvepe-
rioden. dette vil kreve noe av oss, men 
vil også kunne gi mye. faktisk har Torva-
stad menighet nå en mulighet til å påvirke 
hvordan den nye, reviderte salmeboken av 
2010 skal bli! 

Nils einar Helland

i tilknytning til ny gudstjenesteordning, som nå i fem måneder prøves i Torvastad menighet, 
tar vi i høst også i bruk en ny salmebok.

organist nils einar helland

Første salmekveld blir søndag 
26.oktober kl.19 i kirken.
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liker du krabbe?  spørsmålet kommer 
fra basem, og soknepresten svarer bekref-
tende. da skal jeg fiske til deg, sier basem.  
Han har seks teiner stående. så det blir 
mye krabbe. Han har også fått hummer.  et 
prakteksemplar på 36 cm. vekten er han 
ikke sikker på, men den ligger i fryseren.  
den fylte en hel plastkasse alene. I tillegg 
blir det mye fisk. Han fikk nettopp en flott 
lange på fire og et halvt kilo. Nå holder 
han sin norske familie med både krabbe 
og fisk.

Men han har også erfart at livet på 
sjøen ikke er helt ufarlig. en taustump i 
propellen er ikke å spøke med.  særlig ikke 
når bølgene førte båten inn mot en molo.  
før han visste ordet av ordet av det var bå-
ten i ferd med å gå under. Men to joggere 
var med å redde både båt, motor og mann-
skap. Han minner soknepresten på et ord i 
bibelen han nettopp har lest: ”Kall på meg 
på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du 
skal prise meg.” det står i salmenes bok. 

basem har et nært forhold til bibelen.  
Konfirmantene kunne nesten ikke tro det 
var sant da han fortalte at han hadde lest 
den seksten ganger. det skulle bli sånn 

omtrent en gang i året etter at han tok et 
bevisst valg om å bli en kristen da han var 
seksten. Men han kommer fra en kristen 
familie. de hører til den ene prosenten i 
egypt som er protestantiske kristne. Totalt 
sett er omtrent ti prosent av egypts befolk-
ning kristne. resten er muslimer.

Han har selv erfart at mange veier er 
stengt for den kristne minoritetsbefolk-
ningen. som det å bli politiker eller politi-
mester. eller dommer. faren var den siste 
kristne som fikk bli det i egypt. som egyp-
tolog med syv års utdanning ville basem 
selv bli professor. og det hadde han vært 
nå dersom han ikke hadde valgt å stå frem 
som en kristen. I stedet ble han turistguide. 
etter syv år i denne bransjen, derav fem år 
for vingreiser, møtte han mange skandi-
naver og nordmenn. så han visste litt hva 
han kom til.

sommeren for to år siden møtte han 
synnøve fra Torvastad som var på ferie i 
egypt. I fjor sommer giftet de seg, og i år 
fikk basem komme til Norge. Nå har han 
en travel tilværelse med språkundervis-
ning og jobb. først sommerjobb med ut-
kjøring av mat til eldre i Haugesund. Nå 

pakker han kjøttvarer for Gilde. og fisker.  
Han håper foreldrene får mulighet til å 
komme på besøk neste sommer. da skal 
han ta dem med på fisketur. og på guds-
tjeneste. 

Gudstjenestene i egypt og i Norge er 
faktisk ikke så forskjellige, forteller han.  
vi bruker mye av de samme ordene. Han 
kjenner faktisk også mange av sangene.  
Men han trenger å bruke mobiltelefonen 
nå i starten.  Ikke for å sende meldinger, 
men for å lese søndagens tekster på ara-
bisk.  Han har hele bibelen lagret på mo-
biltelefonen. Hva synes du om de norske 
gudstjenestene, spør vi. den oppleves 
varm. Men hvor er de unge? – I egypt er 
det mange unge til gudstjeneste. Hvorfor 
er det ikke flere her? soknepresten svarer 
at også mange i Norge stiller det samme 
spørsmålet.

for basem er det naturlig å gå til guds-
tjeneste hver søndag. den 16. november 
der vi setter fokus på forfulgte kristne over 
hele verden har vi invitert ham spesielt for 
å fortelle om de kristnes situasjon i egypt.  
du er velkommen til å være med og høre.  

Gs

Basem Takla svendsen flyttet i sommer fra egypt til Torvastad. Kon-
firmantene ble kjent med ham da han var med som leder på høstens 
konfirmanttur til Utsira. mange har sett hans blide åsyn på gudstje-
nestene og kanskje undret seg: hvem er han, og hvor kommer han 
fra? Kjerkebla´ har tatt en prat med ham for å få vite mer. 

Fra egYPT TiL TorvasTad

synnøve og Basem



hva får to Torvastadgutter som til vanlig er opptatt med jobb og studier, til å ”bryte opp” og 
dra til fjells for å gå på en uvanlig bibelskole? Kjerkebla’ har bedt dag Tormod hausken og 
egil magnus Christiansen om å svare på dette spørsmålet!

 vi befinner oss for tiden i Hallingdal, 
nærmere bestemt KrIKs Høyfjellssenter 
i Hemsedal. dette tenker dere nok høres 
spennende ut, og: – ja, det er det! 

KrIK startet for ca tre år siden et nytt 
prosjekt, der de tok i bruk et tidligere 
høyfjellssenter som location for kurser og 
leirer. stedet er omgitt av vakker natur og 
egner seg meget godt for friluftsliv året 
rundt. 

I høst er 30 ungdommer i alderen 18-
32, deriblant oss, innkvartert for en ti-ukers 
Time-out der fokuset rettes oppover. etter 
å ha vært opptatt med jobb og studier i 4-5 
år bestemte vi oss for å gjøre noe anderle-
des. vi tenkte begge at en «fjellbibelskole» 
var midt i blinken og det vi trengte. 

en vanlig dag her på høyfjellssenteret 
starter med felles frokost, etterfulgt av våre 
daglige arbeidsoppgaver før morgensam-
ling. etter morgensamlingen har vi noen 
timer undervisning, stilletid, og et mang-
fold av aktiviteter i beste KrIK-ånd. 

 Til nå har vi beklatret den 13m høye 

utendørs klatreveggen på gårdsplassen, 
vært på flere overnattingturer og overnat-
tet under åpen himmel (i minusgrader). 
vi har padlet i kano (og 50% av oss to har 
også veltet i kano), hoppet fra et 10m høyt 
stup i bare trusa rett i den iskalde Hemse-
dalselva og spilt fotball i fotballbingen. vi-
dere har vi bedrevet høyfjells-beachvolley i 
bar overkropp i slutten av september, sittet 
i utendørs boblebad i snøstorm, og reflek-
tert over livet i husets tyrkiske bad. vik-
tigst av alt er likevel at vi har fått oppleve 
Guds uendelige fullkomne kjærlighet! 

 Undervisningen er av ypperste kva-
litet og tar opp spennende temaer som 
«bli kjent med den Hellige Ånd», «disip-
pelskap», «kjenne vår fars hjerte og høre 
Hans stemme». allerede etter tre uker fø-
ler vi at vi har lært utrolig mye nytt, og vi 
gleder oss til det Gud har for oss de kom-
mende ukene og årene.

Hilser med lukas 15:20:
 «dermed brøt han opp og dro hjem til 

faren. da han ennå var langt borte, fikk fa-
ren se ham, og han fikk inderlig medfølelse 
med ham. Han løp sønnen i møte, kastet 

seg om halsen på ham og kysset ham.»
 dette sier noe om Guds nåde og vilje 

til å tilgi. «da sønnen ennå var langt borte 
fikk faren se ham». faren må ha speidet 
og lengtet etter sin sønn. som mennesker 
ville vi kanskje ha tenkt: «ja nå kommer 
han krypende til korset igjen, mislykket 
som han er. Hva var det jeg sa?». sønnen 
hadde vært ganske frekk mot sin far kan vi 
lese i begynnelsen av historien. Han hadde 
nemlig spurt om å få hele sin arv, mens fa-
ren ennå var i livet! så tok han av sted og 
forlot familien og alt ansvar i «familiebe-
driften». 

vi har en far i himmelen som synes in-
derlig synd på oss når vi har dummet oss 
ut og gått på trynet. Når han ser at sønnen 
har vendt om og er på vei hjem, klarer ikke 
faren i all sin glede å vente til sønnen har 
komt seg innpå tunet! Han bare må løpe 
ham i møte, og før noen ord er utvekslet 
slenger han seg om halsen og kysser ham. 
litt av en kjærlighetserklæring! slik ube-
tinget kjærlighet finner vi bare hos vår far 
i himmelen.

 Med hjertelig hilsen dag Tormod og 
egil Magnus.

Kjære Torvastadbu,

dag Tormod hausken og egil magnus Christiansen
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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
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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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Trygve & Rune Strand
Malermesterfirma

Hålandsv. 32 - 90 10 59 40

1958
Bladets fotfolk
i alle bladets 50 år har bygdefolket fått det 
levert på dør eller i postkasse av et korps 
frivillige. nye utdelere har erstattet de forgå-
ende. sammen har disse gått fra hus til hus i 
nærmiljøet med flere hundre tusen eksem-
plarer fordelt på i alt over 400 nummer i 
disse 50 årene.

inntekten til bladet ble de første årene 
samlet inn på bøsser som bladutdelerne 
hadde med seg et par ganger i året. Takk 
og kvittering kom i bladet med navn på 
bladutdeler og innsamlingsbeløp. noen gikk 
i tettbygd strøk, andre i områder med få hus, 
så summene varierte. Flere delte også på å 
gå samme område. 

i 1958 ble det kvittert for gaver fra 
leserne ved følgende bladutdelere: Kristine 
apeland kr. 27.00, magnhild Lillesund 82.96, 
osmund vågen 48.25, Kari hausken 43.28, 
Johan håstø 66.80, Liv sæbø 39,27, Jens 
sæbø 68.30, Jorunn håstø 76.15, asbjørn 
Kvalavåg 47.15, Kjellfryd Kristiansen 48.05, 
Bjørg vikingstad 35.00, magne storesund 
68.50, Bergljot garthe 40.00, agnes Tor-
vestad 50.00, Jakob Torvestad 49.00, arne 
Christiansen 32.41, arne dalland 60.60, 
Bjarne espeset 31.10, Knut salhus og stefan 
Larsen 183.50, arthur stange 16.50. gunvor 

og stein Larsen 57,48, harriet håland 19,23, 
sara holvik 74,98, Jorun garvik 20,23, Kari 
Knutsen 37,89, magne Kolbein espeset 
66,00, Knut Christiansen 100,05, marie vågen 
21,00, signy stange 20,50, Kristine dale 
43.50, marit Utvik 57,90, inger målfrid haus-
ken, 20,84, margit Knutsen 23,75, magnhild 
storesund 26.00, marit storesund 29,00, 
astrid og hildur osnes 25,20, ruth storesund 
50,57, inger schulz 29,12, Kari nilsen 16,40, 
alvhild salhus 29,36, eloi Kvalavåg 36,50, frå 
Feøy 158,50, margrethe storesund 35,00. 
vikingstad 45,00.

i tillegg kom det inn flere enkeltgaver, 
også fra utenbys lesere. dollars kom også. 
Tre ganger kom det inn en samlesum på 
hauge krets, i alt kr. 222,76. hvem som gikk 
denne ruta sør i bygda, vet vi ikke. 

det positive handslaget som ble gitt, ga 
redaksjonen godt mot til å fortsette. 

Valg i idrettslaget
Torvastad idrettslag hadde generalforsam-
ling 9. oktober. 

det nye styret består av følgende: 
Kristian storesund (formann), henning Lil-
lesund (nestf.), hans storesund (sekr.), erling 
storesund (kass.), odd vågen og magnus 
steinsnes.

Torvastad lærarlag
hadde møte laurdagkveld 11. oktober. med-
lemene var gjester hjå signe Christensen, i 
den vakre nye heimen hennar.

Lektor erling reksten fortalde mykje in-
teressant frå studieferda i amerika, illustrert 
med framifrå gode fargefotos.

Bispedømerådspresten, gerhard o. Tøn-
nessen heldt andakt.

ordfører midthun og kona var og med. – 
Lærar ingolf hellebust, som er formann, bar 
fram sin takk for den gilde kvelden. 

Opningsfest i Hauge bedehus
ved dugnadsarbeid er hauge bedehus i 
sumar nyoppussa. Laurdag 11. oktober var 
det opningfest der sekretærane i dei ymse 
organisasjonane som nytta huset tala: edv. 
og Johannes meling, Fosså-rørtveit og 
andreassen. arne Christiansen song. den 
store festlyden fekk og mat. dessutan var det 
helsingar ved fleire. Peder o. hauge styrde 
den gilde festen.

Benkene ut, stolane inn
det er styret for håland bedehus som har 
gjort denne ommøbleringa. ein har nemlig 
samstundes fått eit høveleg ”bord” til kaf-
fikoppen ved festar.

redigert av Ingmar areklett

MEDIAMANNEN
// Johannes Leiknes nag //

www.mediamannen.no
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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 var det utsikten nord-
vestover mot haugavågen som var 
motivet. Fotografens kodebokstaver 
var plassert på den østligste av re-
haugane, kloss i grensen mot avalds-
nes. seks gravhauger fra bronsealder 
(over 3000 år siden) ligger på linje 
vestover Bloheien. 
Vinner forrige gang ble Aadne Utvik, 
som får besøk fra redaksjonen.

Fotografen har denne gang stilt seg 
opp noen meter fra vegkanten, men 
hvor? Fjøla med bokstavkode ligger 
ute til om morgenen mandag 3. no-
vember. god tur langs vegen!
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U
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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

høst og arrangement
Nå går det med stormskritt mot høst. Høsten er ikke bare ei mørk tid, men 

også ei tid for inne aktiviteter, fyr i ovnen, en god, varm kopp kaffe eller kakao 
og ei god bok, blant mye annet. 

Men, ikke bare bli sittende hjemme, men ta tid til en tur ut også, som 
reklamen sier det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Kle dere godt og 
spaser en tur enten i bjørgene eller langs vegen. langs vegene våre kan nok 

være en utfordring, med dessverre ofte dårlig belysning, men med rik-
tig utstyr går nok det fint. refleks er en selvfølge her, bare se hvor greit 
og klart to gutter på Torvastadvegen lyser opp med vest og brikker. 
dette vil gjøre det tryggere for den som går, men også lettere for den 
som kjører når vi blir flinke til å bruke refleks. 

bygdautvalget har som fast agenda å få opp standarden på veglysene. 
vi søker hvert år etter midler til mer lys, og det vil vi fortsette med.

lysløypa er også nevnt som et flott alternativ til tur, også på kveldstid. 
I den forbindelse inviterer Torvastad bygdautvalg til offisiell åpning 
av lysløypa onsdag den 5. november klokka seks. Åpningsarrange-
mentet vil finne sted ved det flotte ”grindabygget” i bjørgene. vi håper 
mange tar seg tid til dette. Torvastad skolekorps vil være med og sette 
”lyd” på arrangementet. Ta med hele familien på en liten kveldstur opp 
i bjørgene, ta med krus eller kopp, og du og dine blir servert noe varmt 
rett i koppen. Høsten er ei flott tid. Nyt den.

Forrige BiLde
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Kor sTod foTografen?  

den første kontakten med friidrett får ungene i Torvastad idretts-
lag gjennom aktiviteten i idrettsskolen og bl.a. Torvall arrangementet 
i mai.  Idrettsskolen er for aldersgruppen 4-10 år. deretter fortsetter 
ungene på aktiviteter i en eller flere av avdelingene i Torvastad Il, frii-
drett, orientering eller fotball. 

friidrettsgruppen har tilbud til gutter og jenter i alderen fra 10 år. 
vi har pr. i dag 2 organiserte treninger pr. uke + egentrening for de eld-
ste som ønsker det. vi har en liten pause i oktober, og starter opp igjen 
i slutten av måneden. se www.torvastad.no  for nye treningstider. 

friidrett er for tiden inne i en oppadgående kurve. I Haugesund er 
det venteliste for å få være med på trening. Kanskje vi kan få venteliste 
på Torvastad også! 

friidrett er en allsidig idrett. Uansett hva du liker, legger vi i friidrett 
vekt på å trene og styrke hele kroppen, i tillegg til mer spesifikk trening 
mot den enkelte øvelse. Ikke bare for å forebygge skader er dette viktig. 
. I dag trenger vi ikke bruke kroppen til fysisk arbeid slik vi gjorde før, 
noe som igjen fører til at mange barn og voksne sitter for mye både i 
skolen, i arbeid og fritid med Tv og PC.  Generell basistrening har i 
stor grad også et helseperspektiv ! 

sesongen for friidrett starter med grunntrening i november, og mer 
målrettet og spesifikk trening på nyåret. I april/mai begynner konkur-
ransesesongen som varer ut september. da deltar vi på stevner i Hau-
gesund, stord, sveio, frakkagjerd, stavanger samt en mer sosial tur til 
Tyrvinglekene i oslo i juni. 

selv står friidrettsgruppen i Torvastad for arrangementer som 
idrettsskole i april/mai, friidrrettens dag i mai, samt Haugesund spare-
bank cup-stevne i september. Nå som vi har fått så fine løyper i bjør-
gene har vi planer om å arrangere løp der - så det er bare å begynne å 
gjøre seg kjent med løypene i bjørgene 

Når vi i slutten av oktober starter opp med trening igjen håper vi å 
kunne ønske mange nye utøvere velkommen!!! 

Kontaktpersoner:  Hildegunn Hausken tlf 416 07 129 
   Helge Pedersen   tlf 962 09 244
   leiv Hole  tlf 52 84 23 72

Friidrett Torvastad!

innsats 400m

helene i spyd

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

de to siste årene har vi, på grunn av regnvær, måtte avvikle guds-
tjenesten innendørs. Men 31. august i år ble en flott sensommerdag, og 
med 20 varmegrader og solskinn kunne vi heldigvis ”flytte ut igjen”,  og 
det ble friluftsgudstjeneste igjen.

Menighetsprest arnfred lunde ledet gudstjenesten fra løpebanene, 
mens 148 tilhørere (20 flere enn i fjor)  ”sprengte” sittetribunen – for 
første gang i år.

det fine været gjorde også sitt til at det ble rekorddeltagelse i trim-
turen. Hele 228 deltagere i alle aldre (120 flere enn i fjor) fikk prøve de 
nye turstiene i bjørgene.

etterpå var det premieutdeling og utekafe ved idrettshuset. en ube-
tinget suksess for årets utgave av ”bjørgenedagen – og et  arrangement 
som er et verdifullt samarbeid mellom idrettslaget og menigheten.

suksess for Bjørgenedagen
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i GLEDE OG sOrG

...notert...

dØPTe:

28.09. rolf romeo munthe

 anders storesund

 solveig oftedal andersen

dØde:

22.08. einar Østebø f. 1913

26.08. magne sjursen f. 1941

27.08. anna søndenå f. 1914

 edith evelyn Knutzen f. 1925

02.09. Thora marie andersen f. 1910

05.09. alf Theodor Thorbjørnsen f. 1940

16.09. anna othelie Thornes f. 1913

20.09. grethe o. hanssen f. 1952

24.09. elsa Tomali Lundegaard f.1920

gaver:
det norske misjonsselskap

24.08:  5 722,50

menighetsarbeidet

07.09: 3 398,50

normisjon

14.09: 1 775,50

menigh. misjonsprosjekt, Japan

21.09 : 1 852,00

menighetsarbeidet

28.09: 7 822,00

Basar PÅ  UngdomshUseT

shalom gir av seg selv på basaren:
Blid som en lerke, sint som en veps – eller midt i mellom?

UTsKiFTing i UTvaLg
Tore Woll gikk nylig ut av gudstjenesteutvalget.  Han har her gjennom flere år gjort en 
stor innsats i menigheten.  Takk skal du ha Tore!  samtidig er det en glede å ønske Kari 
sundvoll Troland velkommen som nytt medlem i utvalget.  Hun får sammen med de 
andre medlemmene i utvalget spennende utfordinger med å prøve ut og evaluere den 
nye gudstjenesteordningen.  

divisi PÅ JULeTUrne 5.-7.des.
Med pur musikkglede, en dose ”galskap” og tusenvis av dugnadstimer har koret divisi 
sunget seg gjennom 25 år. flere hundre konserter hjemme og ute og åtte plateproduk-
sjoner har koret rukket og koret har fremdeles mye å komme med. for første gang reiser 
divisi på juleturne og søndag 7. desember kommer divisi til Karmøy. Nærmere bestemt 
Norheim kirke kl 18.00. 

I Norheim kirke har divisi med seg ove Ingemar botnen danielsen, i tillegg jobber vi 
med å få med oss flere lokale krefter som musikalske gjester som skal synge hver for seg 
og sammen med oss.

Årets høstbasar på Ungdomshuset 
var godt besøkt. spennende treknin-
ger og god servering preget dagen.
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samlinger               om Guds ord

gaver:
det norske misjonsselskap

24.08:  5 722,50

menighetsarbeidet

07.09: 3 398,50

normisjon

14.09: 1 775,50

menigh. misjonsprosjekt, Japan

21.09 : 1 852,00

menighetsarbeidet

28.09: 7 822,00

Dag og dato sted  Tid innhold       Prekentekst

Lørdag 25.10. Torvastad   16.00-18.00  Åpen kirke

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

  hauge  19.00 misjonsmøte. misjonssambandet

onsdag 29.10. nordbø  18.00 Basar Barnelaget

Lørdag 01.11. Torvastad   16.00-18.00  Åpen kirke

søndag 02.11. Torvastad  11.00 gudstjeneste ved sokneprest geir styve. nattverd.   Åp 21, 1-7 
     sang av scala. offer til menighetsarbeidet. Kirkeskyss.

  nordbø  18.00 misjonsmøte. normisjonen

onsdag 05.11. håland  19.30 Bibelen og erstatningsteologien v/Toralf steinsland  

søndag 09.11. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest geir styve. dåp. sang av  Luk 17, 20-30
     shalom. offer til Karmsund sunnh.søn.sk.krins. Kirkeskyss 

Lørdag 15.11. håland  20.00 Kveldssamling

søndag 16.11. Torvastad 11.00 høymesse ved sp. geir styve og prest Per nordbø. nattverd.  matt 13, 31-33   
     offer til norsk misjon i Øst. Kirkeskyss

  håland  19.00 misjonsmøte. den indre sjømannsmisjon

Tirsdag 18.11. nordbø  19.30 misjonsuke – norsk Luthersk misjonssamband

Torsdag 20.11. hauge  19.30 misjonsuke – norsk Luthersk misjonssamband

søndag 23.11. grendahuset 11.00 Familiegudstjeneste ved menighetsprest arnfred Lunde.  matt 25, 1-13
     offer til misjonssambandet

  håland  11.00 misjonsuke – norsk Luthersk misjonssamband

onsdag 26.11. håland  19.30 apostlenes gjerninger del 2 ved men.prest arnfred Lunde

Lørdag 29.11. håland  19.30 Lørdagstreff på bedehuset

søndag 30.11. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste ved menighetsprest arnfred Lunde.dåp. Jes 62, 10-12 
     sang av Korus. speiderne deltar. offer til Torvastad KFUK/m.
     Kirkeskyss

  nordbø  18.00 misjonsmøte – det norske misjonsselskap

søndag 07.12. Torvastad 11.00 høymesse ved sp. geir styve. Preken og sang av else Karin   Luk 21, 25-33 
     og rolf stackbom. nattverd. offer til Frelsesarmeen. Kirkeskyss

  hauge  19.00 misjonsmøte - normisjon

onsdag 10.12. håland  19.30 evangeliets gave og oppgave v/Per gunvald haaland

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

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
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B-bladreturadresse: 
Torvastad menighet - 4260 Torvastad

Kor bor du og ka har skjedd?
Bor du helt moderne, eller ventet du også lenge på navn på vegen din og nummer på huset? 
det er mange rundt i bygda som kan huske at det var problematisk å forklare for taxi eller 
ambulanse, eller familie og venner, hvor de skulle ta vegen for å finne fram. i dag er det så 
enkelt, det vises på skjerm for den som bruker det, ja til og med i bilen, med lyd og alt.

om du tenker på et tall mellom 126 og 149, så kan det være gards-
nummeret der du bor. du finner det i kart på nettet, og på skjøtet 
til eiendommen din. 

finne fram til gardshistorien kan du også, kanskje på www.n-kh.no 
blant over 200 artikler. du vil bli enten skuffet eller fornøyd når 
du sjekker opp hva folk har kommet på nett med. Inspirert kan 
du bli, for lokalhistorie fenger. din egen slekt, og andres – hva er 
forandret og hvilken framtid fødes av nåtiden i historiens lys? 

den gode fortelling om virkelige hendelser liker alle å høre eller 
lese. Nord-Karmøy Historielag er 30 år, stiftet 25. oktober 1978, 
av folk i sin beste alder, 40/50+, og dagens medlemmer er i sam-
me alder, +/- 30. Mye har de samlet – ordtak – bilder – stedsnavn 

– lydopptak – bøker – karter. Utstillinger har de skapt. Informa-
sjonssenteret på avaldsnes startet de, og oppdaget i samme slen-
gen skjulte ganger under bakken! flere oppdagelsesturer foretar 
de hvert år, og det er blitt mange. Pratsomme møter innendørs 
kommer det mye artig og interessant ut av. ja, nye funn og opp-
dagelser er det blitt en hel rekke av, fra skre til bygnes, fra Høv-
ringøy til bjørkevær og Urter. forfattere finner stoff til sitt bruk.
Kanskje du, eller en du kjenner, selv kan bli forfatter av egen del 
av lokalhistorien, liten eller stor? og få det presentert på nett. 

- Er en sprek 30-åring noe for deg? Få en kopp kaffe og noe, og 
en prat, i internettkafeen og på vårt innholdsrike lagskontor på  
Torvastad Kulturhus, lørdag 25. oktober mellom kl 13 og 15. 
Gratulerer med dagen!                rØ

Fra www.n-kh.no 
sin lokalhistoriske 
dugnadsbase, kart 
over gardene i 
tidligere Torvastad 
kommunene i 
Karmøy.


