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En fredag i januar stablet menighetsprest Arnfred Lunde
minibussen full av konfirmanter, og sammen med Steinar
Christiansen dro de av gårde med kurs for Maldalshytten i
Sauda. Fra silende regn på Karmøy til klart vintervær i
Sauda, med nysnø og fine forhold for skigåing, - ble det en
opplevelsesrik tur for de 10 konfirmantene som dette året

har prøvd noe helt nytt: nemlig ”Konfirmantspeiding”. 
På weekenden ble det tid til både skitur og skøyting på isen,
samt også en tur til Saudahallen hvor en fikk tint seg opp i
badstuen. Som speideraktivitet var det lagt inn måltid tilbe-
redt på stormkjøkken, fyring av bål, og morgen og kveld var

det samlingsstund med forskjellige tema fra konfirmantpen-
sum. Læring og miljø står i sentrum for det nye opplegget
som dette året prøves ut i menigheten vår.

En har kombinert konfirmasjonsforberedelsene med
KFUK/M-speiding, der konfirmantene deltar i speideren som
patruljefører, ved siden av at de tar merker som ”konfir-
mantmerke” og ”kirkemerke”. I tillegg til en egen tur nå i vin-
ter, venter det en lengre kanotur for de spreke konfirmant-
speiderne i mai. En får her allsidig erfaring både i speiderfer-
digheter, som leder, og kunnskaper om kristen tro i praksis
og deling av tro og tvil i en samtalegruppe.

En minibuss konfirmantspeidere på vei til fjells

To fornøyde skigåere; Solveig Myge (tv) og Ingvild Grutle

Konfirmantspeidere på tur

Besøk

1 Besøk

2 Besøk
3 Besøk

4
Vi har vært 

på besøk på 
menighets-

kontoret

Vi har besøkt
Fretex

Vi har hatt 
besøk av 

Knut Kaldestad

Utsira har
hatt besøk av

Ungdom i oppdrag
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Som et barn...

Det handler om en Gudsholdning

der vi tilhører det gode far-barn

forholdet.  Der er behovet for å

prestere og vise seg fortjent til

kjærlighet ikke det grunnleggende

for at en skal oppleve å høre til.

Der eksisterer kjærligheten,

omsorgen og hengivenheten i kraft

av at den blir gitt og skinner tilba-

ke. Det skjer naturlig ved at den

blir elsket ut og ikke krevd inn.

Som et barn...

Et barn er klar over sin avhengighet

til sine foreldre. Et barn kan leve i

et trygt mottagerforhold til det å

motta. Men barn vokser opp og vil

bli selvstendige,  vil bort fra motta-

gerrelasjonen, vil bli produktive og

skape egen inntekt, eget avkom,

egen tilværelse, egen forpliktelse...

Der blir trygghet og identitet basert

på egen innsats og produktivitet.

Som et barn...

Teksten minner oss på at i forhold

til Gud kommer vi alltid til å være i

et far-barn forhold.  Vi kan aldri

vokse opp til å bli voksne, til å bli

Gud, slik den naturlige syklusen er

som mennesker på jorden.  Barnet

blir et bilde Jesus bruker for å

minne oss på det rette Guds-

forholdet. Som barn av Gud er alt

gitt oss og det er bare å ta imot. Så

vanskelig og så lett for oss voksne

selvstendige mennesker......

”De bar små barn til ham for at han

skulle røre ved dem; men disiplene

ville vise dem bort. Da Jesus så det,

ble han harm og sa til dem: ” La de

små barn komme til meg, og hindre

dem ikke! For Guds rike hører slike

til. Sannelig, jeg sier dere: Den som

ikke tar imot Guds rike likesom et

lite barn, skal ikke komme inn i

det.” Og han tok dem inn til seg, la

hendene på dem og velsignet

dem.”

Mark. 10,13-16

Som et barn ble du båret til meg
som et barn må du overgi deg

som et barn må du bli for å komme til meg...

Som et barn må du fortsette å være,eller

Som et barn må du bli og være igjen.

SOM ET BARN ette året vil vi prøve å få

utflyttede Torvastad-buer til å

skrive andakter i Kyrkjebladet. 

Først ut er Inger Synnøve Stange.

Hun forlot bygda for snart 20 år

siden, først for å studere, senere for

å jobbe som kretssekretær i

Sunnfjord krets av Norges KFUK-

KFUM. Etter dette flyttet hun mot

mer hjemlig trakter og jobbet som

kretssekretær i Haugaland krets før

hun sist høst begynte som lærer.

Hun har bosatt seg på Norheim og er

for tiden hjemmeværende med

nyfødt jente.

D



Ærede godtfolk, unge og gamle! Jeg vil

herved takke for meg for denne gang

som arbeider i Torvastad KFUK/M.

Etter 14 måneder som lagets sivilarbei-

der, trekker jeg meg nå tilbake. Etter

en meningsfylt og lærerik (men hek-

tisk!) tjeneste, skal jeg nå tilbringe den

nærmeste tiden i varmere strøk. Da jeg

nå har fått utbetalt en fallskjerm (dim-

miteringspenger) på mangfoldige milli-

oner kroner, håper jeg å være på reise-

fot helt til det begynner å livnast i lun-

dar å lauvast i li her hjemme ....

Uansett, jeg har noe på hjertet som jeg

vil dele med dere! Denne gangen gjel-

der det ”ungdommer” sånn ca. over

25. Norges KFUK/M har ett motto som

sier: Ungt ansvar, voksent nærvær!

Flere steder i Norge har ungdomsar-

beidet gått i dass p.g.a. at dette motto-

et på et eller annet tidspunkt ble foran-

dret til Ungt ansvar, voksent fravær!

Vær så snill å ikke la dette skje på

Torvastad!

For all del, ikke misforstå. Det er

mange voksne i Torvastad som gjør en

god innsats i ungdomsarbeidet, men

det er også mye av det motsatte. Til

voksne med unger i Good News, Klubb

2000, Speider, whatever, vil jeg si:

Neste gang de spør dere om hjelp til

f.eks kjøring, handling, pynting, arran-

gering, matlaging, vasking, andakt e.l.

i forbindelse med et ungdomsarrange-

ment – ikke gidd å si nei.

Ungdommene på ungdomshuset gjør

et sinnsykt bra arbeid, men det trengs

ofte hjelp fra den eldre garde. Hvis

denne garden en gang skulle falle bort,

er det takk og farvel til ungdomsarbei-

det!

Som sikkert alle vet har Anne Netland

nå blitt ansatt i ungdomsarbeidet på

halv stilling. Det er ingenting som kun-

ne vært bedre enn akkurat det (bort-

sett fra at det hadde vært hel stilling:)

Det er ikke akkurat verdens letteste

yrke Anne har takket ja til. Hun kom-

mer til å trenge mange støttespillere

og det er viktig at vi er med på å gi

henne akkurat det!

Disse tingene har dere sikkert hørt

fjørten ganger før, men jeg tror de er

vanvittig viktige. Jeg vil be dere om en

siste tjeneste: før dere legger dere i

kveld – be en bønn for Anne, for ung-

dommene og for voksent nærvær.

Til ungfolene på ungdomshuset – Jeg

kommer til å savne dere mye, men det

blir grett å bli kvitt dere enn stund (he,

he) Husk: de rive!

Hilsen
Kjell Mange Storesund
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I lyse trivelige lokaler på Torvastad
Kulturhus (tidligere Teknisk etat eller
”aktivitetshuset” som mange sier)
finner vi Menighetskontoret for
Torvastad. Det begynner å bli noen år
siden menighetskontoret befant seg
hjemme hos soknepresten. 
Vi stakk innom en tirsdags formiddag i
januar for å hilse på de ansatte og sjek-
ke forholdene.

Sentral plassering
Inn hovedinngangen og innover i korri-
doren til venstre finner vi menighets-
kontoret, eller rettere sagt kontorene,
for de har hvert sitt kontor både sokne-
prest Geir, menighetsprest Arnfred og
kontorfullmektig Bjørg. I tillegg finner
vi et møterom, og inne i brakkedelen
har også organist Halvor fått seg eget
kontor. Alle er enige om at det er en
grei plass å ha menighetskontoret –
midt i et pulserende liv med musikk-
skoleelever, pensjonister, kurs og
møter både på dagtid og kveldstid.
-Vi vil være en kirke for alle, og en kirke
som er ute blant folk, sier Arnfred.

Åpen dør og lav terskel
Den dagen vi var innom var både Geir,
Arnfred og Bjørg på plass – og slik plei-
er det stort sett være på formiddagene,
bortsett fra mandag. Alle satt med døra
åpen mot korridoren, så det var ikke
lett å snike seg forbi. Dette gav inntrykk
av  en uformell tone hvor folk kan føle
seg velkomne uten å være redd for å
forstyrre. Og dette ble også poengtert
av de ansatte – de setter stor pris på
besøk. – Vi spiser vanligvis lunsj kl.
11.30 – stikk gjerne innom og få deg en
kaffekopp. Ellers kan folk gjerne ringe
og avtale tid viss de ønsker samtale
eller har spørsmål – da er en sikrere på
at det passer, sier Geir. 
For de har travle dager prestene
våre – det er ikke bare søndag kl
11 de er i aksjon. I ukene er de på
besøk på skoler og barnehager,
har begravelser, holder andak-
ter, er med på komitemøter, har
dåpssamtaler og konfirmantti-
mer og mye, mye mer.

Følger oss fra vugge til grav
Vi stikker først innom til Bjørg Areklett.
Hun har allerede besøk av Janne
Munthe som vil låne noe materiell til
lekefrokosten. Bjørg er superveteranen
blant de ansatte – hun begynte som
kontorhjelp for svigerfar sokneprest
Olav Areklett i 1969. Han likte ikke kon-
torarbeidet og fikk igjennom at han
kunne ansette kontorhjelp  2 timer i
uka. Senere fikk også de andre menig-
heten i Karmøy lov til det samme. I dag
jobber Bjørg 17 timer i uka, og hun kan
fortelle om en meget allsidig jobb. Hun
følger oss som bor i menigheten fra
vugge til grav – og fører navnene våre
inn i kirkebøkene når vi blir døpt, kon-

Vi besøker menighet

F.v sokneprest Geir Styve, kapellan Arnfred Lunde, kirkegårdsarbeider John Terje Hagland, kirketjener Sonny Torvestad, organist Halvor Lillesund og kontorfullmektig Bjørg Areklett



KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira 5

firmert, gift eller begravet. Dette er noe
menigheten er pålagt av staten, og  de
siste årene blir det ført både i bøker og
på data.

Hun har en sentral rolle i forhold til
dåpsbarna og deres foreldre. Først tar
hun seg av registreringen og alt papir-
arbeidet. Senere møter dåpsfamiliene
henne igjen som dåpsvertinne i kirken
ved barnedåpen. På 1 – 2  og 3-årsda-
gene etter dåpen går hun på besøk til
dåpsfamiliene med en liten gave fra
menigheten, og året etterpå inviterer
hun barnet til utdeling av 4-årsbok i kir-
ken. – Dette er både kjekt og viktig – og
jeg blir møtt av bare positive foreldre
som synes det er fint at menigheten
bryr seg om dem, sier Bjørg.

Ellers er Bjørg menighetens altmulig-
dame som hjelper til med det meste –
enten det er prestene, menighetsrådet,
Kyrkjebladredaksjonen eller andre som
ber henne skaffe folk til ulike oppgaver,
skrive, kopiere, sende…..

Bjørg smiler når hun tenker på hvor
mye som har forandret seg på de vel 30
årene han har hatt denne jobben.
Spranget er stort fra skrivemaskin, blå-
papir og spritduplikator i prestegarden
til PC , fax og kopimasin på kulturhuset.
Hun har ”overlevd” mange prester,
men stusser litt når hun sier hun synes
prestene var så gamle da hun var ung,
mens i dag er de så unge at hun kunne
vært mor til dem begge. – Men jeg
håper jeg ikke oppfører meg for mye
som en mor for dem, sier Bjørg som
fortsatt stortrives i jobben.

Mer enn et vanlig kontor
Når jeg stikker innom kontoret til sok-
neprest Geir er det to ting som straks

slår meg: Det er  usedvanlig ryddig her,
og dette er mer enn bare et vanlig kon-
tor. Det første kommenterer Geir med
at det bare er de dumme som rydder,
geniene behersker kaos! (merk dere
sokneprestens ord alle barn og voksne
når dere får beskjed om å rydde rom-
met deres) Til det siste sier Geir at han
har et ønske om at menighetskontoret
skal være noe mer enn bare et vanlig
kontor. Dette er blant annet synliggjort
med at han har et lite husalter med et

ikon på kontoret sitt, og ellers ved at en
har bilder med kristne motiver på veg-
gene.
Geirs soknepreststilling er delt med 80
% i Torvastad og 20 % på Utsira. Ellers
forteller han at prestene har fordelt
noen av oppgavene i menigheten slik
at han har hovedansvar for gudstjenes-
tene, begravelser, andakter og gudstje-
nester på Storesund bu- og behand-
lingshjem.
Geir synes Torvastad er en meget aktiv
menighet med mye aktivitet og mange
komiteer og utvalg. Som prest ønsker
han å være med på det som skjer og
liker å besøke ulike lag og foreninger
for både store og små.

Adm. dir. med minikontor
Arnfred har det minste kontoret, og her
er det hjemmekoselig med hyller fulle
av bøker og permer og fargerike barne-
tegninger på veggen. Han er en kløpper

på data og er den som holder orden på
harddisker, nettverk. internett og slike
ting på menighetskontoret. Som
menighetsprest er han kommunalt løn-
net. Han er administrerende direktør i
menigheten – riktignok med en noe
mindre prangende tittel som adminis-
trativ leder. Men det betyr at han har
økonomi- og personalansvar overfor de
andre i staben. Han er Kirkevergens for-
lengede arm på Torvastad. Han har
ellers et hovedansvar for arbeid rettet
mot barn og unge, for Alphakurset og
Milkkurs og for speiderkonfirmantene.
Han sukker litt oppgitt over alt det tid-
krevende kontorarbeidet – det er så
omfattende at han fint kunne fullt hele
jobben sin med å sitte på kontoret og
administrere. Men i likhet med Geir
ønsker han å være ute på arrangemen-
ter og på besøk – så han må  prøve å
prioritere det viktigste av kontorarbeid
og la enkelte ting få ligge i fred.

Stabsmøte
Hver tirsdag samles Bjørg, Geir, Arnfred
og Halvor til stabsmøte. Her evalueres
uka som er gått og det legges planer
for uka som ligger foran. En gang i
måneden er også kirketjener Sonny og
kirkegårdsarbeider Terje med på stabs-
møtet.

jkh

tskontoret
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-en meningsfull arbeidsplass på Torvastad

I ca. 15 år har Fretex 
drevet  en bedrift på
Storesund/Gunnarshaug
som behandler og videre-
sender innsamlet papir 
og papp.
Kyrkjebladet har snakket
med Kjell Grevstad som
har vært daglig leder ved
bedriften de siste 12-13
årene.

Arbeidstrening og attføring
Grevstad forteller at bedriften i sin hel-
het eies av Frelsesarmeen. Primær-
oppgaven til bedriften er å drive attfø-
ring til det ordinære arbeidsmarkedet.
Arbeidstakerne her kan ha bruk for
arbeidstrening av ulike årsaker. Som
regel er arbeidstakerne ved bedriften i
2 år. I denne perioden har Grevstad tett
oppfølging av de som jobber her.
Mange får etter denne arbeidstrening-
en arbeid på det åpne arbeidsmarke-
det.

20 arbeidsplasser
Pr. dags dato er det nærmere 20 som
arbeider ved anlegget. Arbeidsområdet
er sortering  og pressing av papir.

Papiret blir sortert etter forskjellige kri-
terier og sendt til forskjellige steder i
landet for gjenvinning.  
Det er også en egen avdeling for maku-
lering av papir fra bedrifter. Dette kre-
ver ekstra sikre rutiner slik at peson-
vernet blir opprettholdt.
Foruten daglig leder, så er også en
salgsrepresentant ansatt av Frelses-
armeen.
Det blir drevet lignende prosjekter i
Stavanger, Bergen og Oslo.

6000 tonn papir
I løpet av et år er det ca. 6000 tonn
papir som går gjennom anlegget. Dette
kommer fra kontorer, husstander, sko-
ler osv. Det er mulig å levere papir
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direkte på anlegget, men de fleste
husstander benytter seg av miljøsta-
sjonene i dag.
Nytt i år er at det trekkes ut vinnere
av ”returlotteriet” blant barnesko-
lene. Skolene må da huske på å skri-
ve navnet på skolen utenpå posene
som de samler melkekartongene i.
De er da med i trekning av penger til
å kjøpe datamaskiner for.

Mange utfordringer
Grevstad er rørlegger av tidligere
yrke. I arbeidet sitt møter han mange
utfordringer. Han forteller at en må
være nokså  ”rund i kantene” for å
stå i en slik jobb. De mest takknemli-
ge å jobbe med er kanskje de unge
som ikke har vært ute i arbeidslivet
tidligere. De utvikler seg fort og posi-
tivt. Det er mulighet for å lære seg å
kjøre truck og hjullaster, og noen får
ta førerkort klasse 2. Det gir gode
følelser når en ser at det lykkes for
mennesker, understreker Grevstad.

Han  forteller videre at han har tatt
”attføringsskolen”  og ellers er blitt
kurset en del i arbeidet sitt. Det mes-
te har han allikevel lært gjennom
erfaringen med å jobbe med mennes-
ker.- Det er viktig å spille på lag med
de du skal hjelpe.

Givende arbeid
-Hva gir dette arbeidet deg ?
-Det gir meg mye. Det har fortalt meg
at det bor mye i hvert enkelt mennes-
ke når en først blir kjent med dem.
Jeg har fått mange aha-opplevelser.
Jeg er blitt mer ydmyk overfor de sva-
ke i samfunnet.
Samtidig er det en type jobb som du
”bærer” med deg hjem. Da er det
godt å ha noen en kan snakke med
selv.
Arbeidet her har vært noe av den
rikeste tiden for meg personlig. Det
har liksom vært stress og kav på en
annen måte. 

For mennesket og miljøets skyld
Frelsesarmeen driver dette arbeidet
fordi de har et ønske om å hjelpe
mennesker som er i en vanskelig livs-
situasjon. Samtidig er denne typen
arbeid med på å ta vare på det globa-
le miljøet gjennom å gjenbruke res-
surser. 

I tillegg til dette ønsker
Frelsesarmeen også å tjene litt peng-
er slik at de kan drive hjelpearbeid
på andre områder.

ef

Så mange som 54 prosent av det nor-
ske folk vil svare ja hvis en prest eller
annen kristen ønsker å snakke med
dem om Jesus. 40 prosent vil svare
nei, mens sju prosent ikke er sikker
på hva de vil svare. Det viser resulta-
tet av en undersøkelse Opinion gjor-
de for Kristelig Pressekontor i fjor.

To millioner ja-svar
Dette betyr at over to millioner nord-
menn over 18 år sier ja til en prat om
Jesus. Det er bemerkelsesverdig lik-
het når det gjelder svarene fra menn
og kvinner. Heller ikke utdanning
eller inntekt betyr særlig for svarene.
Når det gjelder bosted, betyr det ing-
en ting for svaret om man bor i
bykommune eller landkommune.
Derimot skårer Oslo og Akershus
lavest med en ja-prosent på 46, mens
det øvrige Østlandet ligger likt med
Sørlandet og Trøndelag på 53-54 pro-
sent. Vestlandet har 57 prosent ja  og
Nord-Norge kommer høyest med 60
prosent.

Slipp frimodigheten løs!
Dette er gledelige tall som viser at
folk flest er opptatt av Jesus også  i
dag.  Samtidig  utfordrer det alle
kristne til frimodig å bringe ut evan-
geliet om Jesus.
- Vi vet av erfaring at mange bærer på
et ønske om å samtale om Jesus, sier
biskop Finn Wagle i Nidaros. –
Undersøkelsen minner oss om at vi
må ha enda større frimodighet til å
snakke med folk om Jesus, og være til
stede med et vitnesbyrd om ham.

jkh

HALVE NORGES BEFOLKNING SIER: 

Ja, snakk 
med meg om 

JESUS!
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Tiden og oss

Bruker vi tiden på en god måte? 
Vi utfordret Esther Rigmor Røthe til å
tenke høyt omkring vår bruk av tid. I
mange år bodde hun lengst sør på
Storasundfeltet. Nå har hun og famili-
en flyttet til Gismarvik i Tysvær. I åre-
vis var hun med og drev Hauske
Konfeksjon. Nå har hun deltidsjobb i
bokhandel.

Boken tar sin tid
- Hva synes du er godt å fylle tiden din

med?

- Det er sjølsagt bare i begrenset
omfang jeg kan bestemme over min
egen tid. Men når jeg kan, leser jeg.
Nå holder jeg på med Tordis
Ørjasæters biografi om Sigrid Undset.
Det er lenge siden den kom ut, men
først nå er den kommet i mitt fang.

- Kaster du ikke bort tiden, når du sit-

ter og glor i en bok?

- Aldeles ikke. Jeg fanger opp livsvis-
dom, får nye tanker. Og roen siger på.
Men det hender at boken tar meg sånn
at jeg blir helt isolert i forhold til mine
omgivelser. Jeg ser at jeg har en ten-
dens til å melde meg ut.

Det sosiale tar sin tid
- Dere har flyttet ut på «landet». 

Blir dere helt isolert fra omverdenen?

- Vi er nok for sosiale til det, både
Øyvind og jeg. Vi prioriterer venner
høyt. Så langt inn er det heller ikke for
folk som vil besøke oss hjemme.

Å gjøre ingenting tar sin tid
- Går det an å sitte å glo ut i lufta og

bare la tiden gå?

- Vi er ofte for opptatt av å fylle tiden
med noe nyttig.Vi skal ha noen synlige
resultater å vise til. For meg har dette
vært litt vanskelig noen ganger, fordi
jeg ikke engang vet hvordan vi strikker
et par sokker!

Arbeid og familie
- Du er fyllt førti år for lengst. Føler du

at du har passert høydepunktet i livet?

- Yrkesmessig har jeg vært på toppen
av min karriere. Jeg må innse at mer
anstrengende og spennende periode
enn mine år på Hauskje kommer aldri
tilbake. Ikke har jeg helse til å holde et
så høyt tempo heller. Nå har jeg halv
jobb i bokhandel, og er godt førnøyd
med det.

I familien er ungene i ferd med å klare
seg uten oss foreldre. Det føles uen-
delig godt å se at de eldste klarer seg
så godt. I fjor hadde vi vår siste konfir-
masjon. Det var både vemodig og
kjekt. Altså har jeg nådd toppen som

yrkeskvinne, men er stadig lykkelig på
topp som familiemenneske. 
- Er det og vemodig å se at ungene vil

klare seg sjøl?

- Nei. Men pussig nok har savnet av
min egen mor blitt sterkere ettersom
ungene er blitt større. Det er 13 år
siden hun døde, og jeg skulle ønske at
hun kunne opplevd ungene mine, og
tatt del i gledene i livet mitt. Det er så
mange spørsmål jeg ville stilt til mam-
ma. 

En god dag
- Hva er en god dag for deg?

- Det kan være en dag med lite eller
mye innhold. I julen da hele familien
var samlet tenkte jeg: Nå er vi alle her,
nå har vi det godt. Jeg har mange gode
hverdager, og nå kan jeg glede meg til
en lang lørdagsfrokost med mannen
min. Før måtte det gjerne være større
begivenheter som ventet.

- Har du brukt tid på reiser?

- Ja, vi er ganske flinke til å realisere
drømmene våre, om det er en overras-
kelsestur til Roma eller en eksklusiv
tur til Bergen. Vi er gode til å kose oss,
uten at vi skjems av det.
MH
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Dette var tittelen på kurset som
Avaldsnes og  Torvastad menigheter
inviterte til  i helga 26. og 27. januar
på Torvastad Aktivitetshus.
Et  lignende kurs ble arrangert på
Torvastad for ca. seks år siden, men
da var det Det gamle
testamente som stod i
fokus.
Kursholder Knut
Kaldestad fra Det
Norske Bibelselskap
inviterte de ca. 60 delta-
kerne til en  vandring
gjennom  NT  med det
siktemål å fremme
bibelglede og øke bibel-
kunnskapen.
Som kanskje flere  har
erfart,  er det slett ikke
alltid at reklamen i ulike
medier holder det den
lover. Hva dette kurset
angår, ble  det imidlertid
slik at  kurset nesten ble
bedre enn det som stod
på reklameplakaten.

Knut Kaldestad  introdu-
serte kjente og mer
ukjente personer, ste-
der og hendelser  fra  NT
på en varm, humoris-
tisk, levende, engasjert
og kunnskapsrik måte.
Kursholderen kunne
absolutt sitt stoff, og
ved kursets slutt lørdag  var  det utro-
lig  hva kursdeltakerne satt igjen med
av  kunnskaper og ferdigheter. Vi
hadde da vært i gjennom tre hoved-
bolker:

Den siste delen av GT/profeten
Malaki
Jesu liv, lære og virksomhet, og om

hans død og oppstandelse

Apostlenes gjerninger, de første krist-
ne menighetene, og hvordan evangeli-
et  spredde seg
En av hovedtankene  i dette kurset er
at deltakerne lærer best ved å gjøre,
ikke bare ved å se og høre. Så dette

var ikke det rette kurset for den som
bare ville sitte godt tilbakelent og lyt-
te.(red. anm.: jfr bilde) Kursdeltakerne
anført av en spretten og sprek kurs-
holder ,var stadig på beina med hen-
der som formet ulike tegn. Tegnene
fungerte som enkle  ”huskelapper” på
personer, steder eller hendelser.
Tanken bak dette kurset og måten

innholdet presenteres på, er også  at
deltakerne skal se helheten i Bibelen..
De mange tegnene vi lærte, ble net-
topp slike flotte knagger som vi kunne
feste gammel og ny bibelkunnskap på.

Likeledes klarte også Knut
Kaldestad på en engasje-
rende og lettfattelig  måte å
knytte sammen NT og GT
ved å trekke linjer mellom
hendelser og personer i de
to delene av Bibelen.
Gjennom kurset  fikk delta-
kerne kjennskap til mye fak-
tastoff, men det som var like
imponerende  var alle de
tankene som Knut
Kaldestad  formidlet  ved
gjennomgåelsen av hvert
nytt tegn. Vi fikk rett og slett
høre solid, tydelig og
levende forkynnelse .

De to kursdagene  var pre-
get av stor variasjon: fin
diktlesning, fine sanger,
gode historier, utfordringer
for både hode og kropp, tid
til  en god drøs med   både
kjente og mer ukjente med-
deltakere  rundt flotte dek-
kede bord med deilig mat.
Tusen takk  både til Knut
Kaldestad
og  til alle de som  på ulike

måter hjalp til med den
praktiske siden av arrangementet.   

Vi fikk absolutt gode nøkler til å åpne
denne flotte boka: Bibelen- bøkenes
bok.

Hilsen Grethe Grønnevik,
en  av kursdeltakerne

Bli kjent med det Nye testamentet

Grethe forteller om

en engasjert forele-

ser og om et kurs

som ikke passet for

dem som ville sitte

tilbakelent å lytte, så

vår fotograf må ha

knipset på et par

uheldige øyeblikk.
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Det er nemlig blitt en fin og innholdsrik
bok på tross av at de over 160
svart-hvittbildene ser ut
til å komme
fra bare et tjue-
talls bidragsy-
tere. Jorunn M.
Thorsen på Feøy er
en av dem. Hun var til-
feldigvis den som tok
telefonen da historikerpa-
ret bak denne boka ringte til
morens butikk på øya. - Det er
fint at slike bilder blir samla og
ikkje går i gløymeboka, synes
hun. Jorunn visste om et snart 100
år gammelt bilde som henger på sko-
len og det havnet på sidene 117-118 i
boka. Det meget talende motivet er fra
utgravingen av kanalen mellom østre
og vestre havn. En fyldig billedtekst
bidrar med historiske fakta, fakta som
forfatterne ser ut til å ha grundig kjenn-
skap til.

Billedtekstene som avslører historien
bak de mange motivene er forsterket
med opplysninger fra et dusin andre
lokalhistoriske bøker, som vi kjenner
igjen fra bibliotekhyllene. Jorunn
Thorsen var delaktig i at også flere bil-
der fra Føybuen kom med i denne
boka, én blant flere bygdabilledbøker
fra samme hender og forlag. 

I kapittelet
Høytid og hendelser

er det bilder av blant annet
noen begravelsesfølger. I en tekst for-
telles det at et begravelsesfølge i 1928
dro med båt fra Hauskevågen til
Kveitevikje. Den gang var det ikke vei,
men når kom den egentlig? Spørsmål
som dukker opp kan helt sikkert
besvares om leseren bare kommer på
å spørre folk når anledningen byr seg.
De mange oppstilte bildene er de kjek-
keste å se på mener mange av dem vi

har snakket med. Der er det muligheter
for å finne seg selv, foreldre, slekt, ven-

ner eller hvem og hva det nå måtte
være.

Men noe som virkelig slår oss
når de mange landskapsbil-

dene lyser mot oss, er de
store forandringene

som har skjedd de
siste førti-femti

årene fram til i
dag på vår

f r o d i g e
plett på

jord. Vi har
bygget og vi bor

der det i alle år har vært
mulig å dyrke jord. Men hvilken

utvikling er det som mer eller mindre
hodeløst har pågått når hus, veier,
industri og alskens annen økonomisk
aktivitet er blitt lagt på matjordas slet-
ter? Jordbrukerne er få og jord i bruk
minker det stadig på. 
Bildet lyger ikke! har vi visst i alle år.
Og slik også med dette nye albumet.
Selv de eldste prospektkortene ser ut
til å ha unngått håndverksmessig
retusj og fiksing. Autentiske og trover-
dige virker de, eldre enn digitalkamera
og datamanipulering som de er.
Takk for titten. Og … kommer bind 2
også?
rø

Ikke helt ny i bokhandelen lenger, men fortsatt ventelister på bibliotekets eksemplarer. Det
er den frodiggrønne billedboka Torvastad, Gamle glimt Bind 1 det er snakk om. Og i de ni

kapitlene som deler 160 sider mellom seg, blir det nok både sett nøyere på bildene og bladd
mer fram og tilbake, enn det blir lest.

Torvastadalbum
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Utsira har igjen hatt trivelig besøk av
team fra UiO (Ungdom i Oppdrag). Og
som alltid har det vært svært trivelig å
ha gjengen på besøk. Denne gang var
de her i en uke og har vært å treffe på
mange ulike arenaer, både på skolen,
sykehjemmet og bedehuset. Da de kom
mandag 29. januar, hadde de med seg
en mexicaner, som var på besøk på
basen deres på Flekkerøy og som had-
de lyst å se Utsira. Han ble ikke så
lenge, men da han reiste tirsdag hadde
han fått truffet ungdommene her ute og
opplevd det vakre vårværet. Slik sett
var UiO svært heldige, for normalt plei-
er januar å være en værmessig tøff
måned på Utsira, men denne uken har
vært eksepsjonell fin, med havblikk, og
kaldt, klart vær.

De 4 ungdommene i teamet, Liv Jorun,
Tove, Egil og Morten, har etter hvert
fått god kontakt med ungdommene på
Utsira, og også denne uken har det
vært mye besøk i huset hvor de bor.
Som lederen av teamet, Liv Jorun, sier
det: “Det er så kjekt at de oppsøker oss
og at vi kan snakke så godt sammen”.

Forkynnelsen står sentralt i UiO sitt
team-arbeid, men samtidig er det viktig
for dem å være med på det som skjer i
samfunnet. I alt er tanken bak å være
vitner om Jesus og troen på ham.

Onsdag ettermiddag arrangerte de
møte på bedehuset for familiene og
mange barn og unge møtte opp. For

både de yngre og foreldre-generasjo-
nen har også fått et forhold til UiO-gjen-
gen etter hvert. Med sin utadvendte stil
og vennlige væremåte har de klart å
komme i tale med både unge og eldre
på Utsira og mange setter stor pris på

at de kommer igjen. På spørsmål om
det ikke er anstrengende å “være tilste-
de” så intenst en hel uke, svarer de at
det er et privilegium å få være i en slik
tjeneste og at de trives veldig godt på
Utsira. “Det mest utfordrende denne
uken har vel heller vært å ha tysk-time
på skolen”, føyer en av dem til.

På lørdagskvelden var de
med på husfellesskap på
Neset og søndag deltok
de med sang og tekstle-
sing i kirken. Etter kirketid
inviterte de menigheten
på kaffe og selvbakte
kaker på bedehuset.
Gjennom hele denne uken
har de spredt glede og
forkynnelse i en “salig”
blanding over sirabuen.
Det er inspirerende å

møte en slik frisk gjeng og vi gleder oss
til neste gang de kommer på besøk! 

LJL 

Her på nyåret sto det, (for ein gongs
skyld?) noe tankevekkande i vår
regions største avis. Omtrent så her
sto det:
“Hvor vond er i grunnen tanken på
den mengden av arbeidsledige og
nødlidende mennesker rundt på klo-
den - slik vi ser det side om side med
velstand og
overflod”. Skribenten kunne forstås i
den retning at det var best å ikkje
tenka videre

på det; for resultatet kunne bli at ein
kom t’ å meina at ein faktisk ikkje
har sin klare rett på den sengå ein
sove i eller for den saks skyld den
maten ein spise.
“… en nytteløs kamp mann mot
mann innenfor det herskende ver-
denssystem, som
må omformes!”
For ordens skyld: Det refereres fra
spaltå Haugesunds Avis for 100 år
siden.

Absolutt noe ein kan kalla ein
Tornerose-tankevekkar spør du meg!
Men, ska det drivast
strutsapolitikk i hundre nye år eller?

Og med det samma; det hevdes at
svaret e’ kjærlighet!

Då må eg i så fall be om å få spørs-
målet ein gong t’.

rø

OMFORLADELS, ka va spørsmålet sa du?

UiO på UtsiraUiO på Utsira
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AKSJON HÅP
Det var mange som fikk besøk av

bøssebærere i forbindelse med

Aksjon Håp 10. desember.

Ansvarlig for Torvastad, Kjetil

Gonsholt, forteller om et meget bra

resultat. På bøsseinnsamlingen

kom det inn kr.43568,- på Torvastad

og kr.4832,- på Feøy.  I tillegg kom

takkoffer på kr.2787,- fra Torvastad

kirke og kr.1925,- fra Feøy bedehus.

Til sammen ble resultatet hele

kr.53112,-.  Det samlede resultat for

bøsseinsamlingen på Karmøy ble

kr.495443,-  På Utsira ble resultatet

ca.kr.6500,-  Det er mulig å lese

mer om aksjonen på www.aksjon-

haap.org

MENIGHETSFEST 
PÅ TORVASTAD
25. februar kl.19.00 er det duket for

menighetens årsfest på ungdoms-

huset.  Vi har invitert personalprest

i Bjørgvin og tidligere prost i

Midthordland Per Fimreite som fest-

taler.  Tema for talen er: ”Glede i

menigheten – Trivsel og tjeneste”.

Det blir ellers variert program med

sang og god bevertning.  Som van-

lig vil årsmelding og regnskap være

tilgjengelig.  

HUSFELLESSKAP PÅ UTSIRA
I løpet av denne måneden ble det

startet det opp en husfellesskaps-

gruppe på Utsira.  Tanken er å legge

til rette for et uformelt samtalefo-

rum for den kristne tro med

utgangspunkt i samtaleopplegget

”Underveis”.  Interesserte kan ta

kontakt med Lars Johannes Liknes.  

NY BIBELGRUPPE
Vi gleder oss over at det i løpet av

januar ble startet en ny bibelgrup-

pe i Torvastad menighet.  Gruppen

består av fem yngre menn der fles-

teparten er med på årets

Alphakurs.  Dette er den femte

bibel- eller samtalegruppen i

menigheten.  I tillegg har

KFUK/KFUM ti forbundsringer.

Dersom det er flere som kunne ten-

ke seg å være med i en bibelgrup-

pe, kan menighetskontoret formid-

le kontakt med andre interesserte.  

MENIGHETSTUR
Torvastad menighetsråd planlegger

menighetstur til Kvinnherad på

Kristi Himmelfartsdag 24. mai.

Turen går med båt fra Valevåg og vi

får blant annet med oss frilufts-

gudstjeneste i Ølve eller

Mauranger, besøk på Baroniet.

Sett av datoen allerede nå.  

ETTÅRING TIL 
BRØNNØYSUND
Vi har fått en henvendelse fra

Brønnøy menighet som ønsker seg

ettåring for det kommende skoleår.

Det er snakk om en korttidsarbei-

der som særlig går inn i menighe-

tens barne- og ungdomsarbeid med

speiding og konfirmantarbeid som

viktige arbeidsområder.

Soknepresten som selv har vært

skoleungdomsprest i Brønnøysund

kan gi flere opplysninger.  

VALG AV MENIGHETSRÅD
Til høsten er det igjen tid for valg av

nytt menighetsråd.  Datoene for

valget er satt til 14. oktober for

Utsira og 21. oktober for Torvastad.

De nåværende menighetsrådene

har allerede satt i gang prosessen

med å finne aktuelle kandidater.

Hvis du får spørsmål om å stille, ber

vi deg vurdere om det nå er din tur

til å gå inn i denne viktige tjenesten

for menigheten.  

SKIFTE AV 
KULTURHUSLEDER
Svein Jakob Stensland har fra 1.

januar permisjon fra sin stilling som

kulturhusleder på Torvastad og er

vel installert i sitt nye kontor på

Avaldsnes. Tor Arne Naley vil i den-

ne perioden fungere som kultur-

husleder.  

STRATEGIPLAN
Stavanger bispedømme har de siste

årene utarbeidet en strategiplan

som har blitt lagt merke til.  I stedet

for en omfattende og omfangsrik

plan som er vanskelig tilgjengelig,

er hele planen trykt på et enkelt

ark.  Resultatet har blitt en oversikt-

lig plan med få hovedpunkter som

det er langt lettere å forholde seg til

for de fleste.  Flere andre bispe-

dømmer er nå i ferd med bruke idé-

Smånytt
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
TORVASTAD:

03.12 Ingvild Grønningen

Oda Wegner Bjørntvedt

Ingeborg Holm hausken

17.12 Peder Johan Kvinnesland

Tiril Dahle Hausken

Victoria Knutsen (Vår Fr. Hgsd)

25.12 Viljar Utvik (Øksnes)

07.01 Markus Nilo Nilssen

DØDE:
TORVASTAD:

15.11 Olav Henry Dahle f. 1924

26.12 Arthur Sverre Engebretsen f. 1946

16.01. Inga Kristine Selsaas f. 1912

TORVASTAD

19.11. Ungdomsmisjonen 3.231,50

26.11. Misjonssambandet 2.829,00

03.12. Torvastad KFUK/M 7.307,00

10.12. Aksjon Håp 2.787,00

17.12. Den norske Tibetmisjon 4.802,50

17.12. Nye kirkeklokker 7.643,50

24.12. Misjonsselskapet 15.622,00

25.12. Den norske Sjømannsmisjon 5.368,00

01.01. Norges KFUK/M 2.223,00

07.01. ABR-senteret 3.361,00

14.01. Menighetsarbeidet 4.122,00

21.01. Misjonsselskapet 4.112,50

21.01. Norsk Søndagsskoleforbund (kveld) 1.397,50

Feøy bedehus

10.12. Aksjon Håp 1.927,50

26.12. Den norske Sjømannsmisjon 1.360,50

UTSIRA

03.12. IKO (Institutt for kristen oppseding) 915,50

24.12. Redd Barna 1.750,50

07.01. Det norske Bibelselskap 971,00

07.01. Søndagsskolen (Hellige tre kongers fest) 855,00

GAVER

en fra Stavanger.  Interesserte kan få kopi at strate-

giplanen på menighetskontoret.  

MENIGHETEN PÅ 
INSPIRASJONSKURS
I midten av mars reiser 10 personer fra menigheten

(deriblant våre to prester) på kurset ”Lys og Salt,” -

et inspirasjonskurs for morgendagens kirke. Av og

til trenger vi å løfte blikket litt og se fremover,

mulighetene er mange, også for vår menighet, - og

vi håper disse vil  kunne formidle gode idéer videre

i menighetsabeidet.

KVINNENES INTERNASJONALE 
BØNNEDAG 
Den 2. mars er kvinnenes internasjonale bønnedag.

I den anledning vil det bli arrangert kveldsgudstje-

neste i Torvastad kirke kl 19. Temaet for årets bøn-

nedag er hentet fra Samoaøyene i Stillehavet.

Kvinnene der sier vi trenger å vite hva vi skal be om,

men vi må ikke stoppe der. Etter bønn kalles vi til

praktisk arbeid. Bønn og arbeid henger sammen.

UNG MESSE
Den 11. mars skal det være Ung Messe i Torvastad

kirke. Ungdommene i Good News kommer til å være

viktige aktører denne formiddagen. Vi skal ta

utgangspunkt i en brasiliansk messe, så det blir

endel nye melodier og rytmer under gudstjenesten.

Vel møtt, - og gjerne et kvarter før kl. 11, slik at du

får smakt litt på alt det nye før det braker løs.

Uvante rytmer blir det også noen uker senere da

Scala i samarbeid med Bytunets Antikvariske

Jazzenesmble inviterer til Jazzmesse. Sett av datoen

1. april allerede nå!

LØRDAGSTILBUD 
TIL UNGE
Klubb 2000 minner om at det finnes et spennende

og pulserende tilbud for ungdom på Ungdomshuset

hver lørdagskveld i regi av KFUK-KFUM. Det varierer

mellom aktivitetskvelder og nattkafe annenhver lør-

dag. Aldersgrensen er fra 8. klasse og oppover.
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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 - SKUDENESHAVNB

Bø Vest, postboks 130 - 4299 Avaldsnes

TORVASTAD
Åpningstider: Hverdag 08.00-21.00

Lørdag   08.00-18.00
Vi har tipping, Lotto, Extra, odds

POSTFILIAL

Helganesvegen 34 - 4299 Avaldsnes
Tlf. 52 84 53 30 - Fax 52 84 53 31

Hagesenteret
Bøkrossen AS
Bøheiveien 3

4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 34 44

Begravelsesbyrå

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

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim
Trappeverksted A.s.
Salhusvn. 333 - Tlf. 52 83 18 33

Haraldsgt. tlf. 52 71 55 85
Oasen tlf. 52 85 20 66

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Sildakongen
Produksjon as

5547 Utsira
Tlf. 52 74 92 92  Fax 52 74 92 90

Mob 932 12 321

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Tlf 52 84 86 86 - fax 52 84 86 96

Spisestova
i Dalanaustet

Telefon 52 74 91 50 - Fax 52 74 91 48

Mobil 90 16 50 50

Særpreget serveringssted i gammelt sjøhusmiljø på Utsira
1 time og 20 minutter med båt fra Garpaskjærskaien -

parkeringsmuligheter - 
egen buss satt opp fra Haugesund sentrum

Haugesund
Blokk & Grussenter

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL



NORDBØ BEDEHUS
kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon 
– fellesmøte på Håland

kl. 18.00: 
Indre Sjømannsmisjon, offerveke

kl. 19.30: 
Indre Sjømannsmisjon, offerveke

kl. 18.00: 
Indre sjømannsmisjon, offerveke

kl. 18.00: 
Misjonsambandet, fellesmøte  med
Hauge (på Hauge)

kl. 11.00: 
Misjonsselskapet

kl. 18.00: 
Misjonssambandet, fellesmøte
med Hauge (på Nordbø)
–Offerveke for Misjonsselskapet
(felles)

HAUGE BEDEHUS
kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon – fellesmøte
på Håland
kveld: Normisjonen
kveld: Misjonssambandet, felles-
møte med Nordbø (på Hauge)

kl. 11.00: 
Misjonsselskapet – fellesmøte

kl. 18.00. 
Misjonssambandet, fellesmøte på
Nordbø

kveld: 
Misjonsselskapet – felles offerveke

UNGDOMSHUSET
17.02 Klubb 2000
24.02 Klubb 2000
28.02 Årsmøte for Torvastad

KFUK/M
02.03 Kvinnenes Int.nasj. 

bønnedag
10.03 Årsmøte Utsikten (på

Ungdomshuset)
10.03 Klubb 2000
11.03 Ung Messe
13.03 Klubb 78
17.03 Klubb 2000
18.03. Årsmøte i Haugaland krets
21.03 kl. 19.30: Bibeltime

v/Asbjørn Salthe
24.03 Klubb 2000
27.04 Klubb 78
28.03 Onsdagsmøte
31.03. Klubb 2000
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TORVASTAD
18.02 Kristi Forkl.dag: 
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Offer til
menighetsarbeidet.
Kl. 19.30: Søndagsmøte i kirken.
Stiftskapellan Eivind Bjørnar
Hetlevik, Bergen. Tema: ”...født
på ny til liv i Kristus”.

25.02 Fastelavenssøndag: 
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Nattverd. Offer til De
fire diakoniinstitusjoner.  –
Kirkeskyss.
Kl. 19.00: Menighetens årsfest
på Ungdomshuset. Tale v/Per
Fimreite. Emne: ”Glede i tjenes-
ten. Sang. God bevertning.

28.02 Askeonsdag: 
Fastegudstjeneste kl. 18.30.
Menighetsprest Arnfred Lunde.
Skriftemål. 
Fredag kl. 19.00: Kvinnenes
internasjonale bønnedag. Prest
Anne Netland.

02.03 1. s. i faste: 
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred Lunde.
Dåp. Offer til Menighetenes fel-
lestjeneste (Bispedømmerådet).
– Kirkeskyss.

11.03 2. s. i faste: 
Ung messe kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve og Anne Netland.
Nattverd. Offer til Torvastad
KFUK/M. – Kirkeskyss.
Onsdag: Fastegudstjeneste kl.
19.00. Jon Ådnøy. Nattverd.
Offer til Kirkens Nødhjelp. –
Kirkeskyss.

18.03 3. s. i faste: 
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred Lunde.
Offer til søndagsskolene i
Torvastad.

25.03 Maria Budskapsdag: 
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest

Geir Styve. Dåp. Offer til Kirkens
SOS, Rogaland. – Kirkeskyss.
Onsdag: Fastegudstjeneste kl.
19.00. Misjonær Trond Lilleheim,
NMS. Nattverd. Offer til
Misjonsselskapet. – Kirkeskyss.

01.04 5. s. i faste: 
Familiegudstjeneste kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred Lunde. 6-
åringene deltar. Offer til menig-
hetsarbeidet. – Kirkeskyss.

UTSIRA:
04.03. 1. s. i faste: 
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Nattverd. Offer til Den
norske sjømannsmisjon.

01.04. 5. s. i faste: 
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Offer til Kirkens
Nødhjelp.

HÅLAND BEDEHUS
18.02 kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon, 
felles med Hauge og Nordbø

25.02 kl. 19.00: 
Menighetens årsfest på
Ungdomshuset

04.03 kveld: 
Normisjonen

11.03 kveld:
Indre Sjømannsmisjon

18.03 kl. 11.00: 
Misjonsselskapet

25.03 kveld: 
Normisjonen

01.04 kveld: 
Misjonsselskapet – felles offeruke

Søndagens

tekster

Kristi forklarelsesdag: 
Matt. 17, 1-9; 

2 Mos 34, 27-35; 

Åp 1, 9-18

Søndag før faste: 
Luk 18, 31-43; 

Jes 52, 13-15; 

1 Kor 13, 1-13

Askeonsdag: 
Matt 6, 16-18; 

Jes 58, 5-9 a; 

1 Joh 3,4-8 (9-10)

1 s. i faste: 
Matt 4, 1-11; 

1 Mos 2, 8-9 og 3, 1-19; 

Hebr 4, 14-16

2. s. i faste: 
Matt 15, 21-28; 

1 Mos 32, 24-30; 

2 Kor 6, 1-10

3. s. i faste: 
Luk 11, 14-23 (-28); 

Sak 12, 10; 

Ef 5, 1-2. 8-11

Maria Budskapsdag: 
Luk 1, 26-38; 

Jes 7, 10-14; 

Rom 8, 1-4

5. s. i faste: 
1 Mos 22, 1-13; 

Hebr. 9, 11-15; 

Joh 11, 45-53

BEDE-
HUSENE
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Norge/Norvegé

Noen ganger kan språkforvirring sette igang de merkeligste reaksjoner. Les denne sanne
historien for eksempel...

En huseier hadde leid ut en av sine leiligheter i Oslo. Etter en tid mente han at det helt ulovlig
bodde tre personer i stedet for en i leiligheten. Det stod nemlig flere navn på ringeklokken.
Mannen tok kontakt med namsretten for å få dem kastet ut. Namsretten dro til leiligheten,
og fant en ringeklokke med to ukjente utenlandske navn, Etter en del arbeid oppdaget de at
personene som stod på ringeklokken ikke eksisterte. Til slutt ble navnene sjekket mot leie-
takerens eget språk: Det man trodde var Gomfa Brisha og Kengele Haifani Kasi, betydde
oversatt til norsk: - Bank på, ringeklokken virker ikke.

Astrid Torvestad

Astrid utfordrer Margrethe Lunde til å komme med 
en historie til neste Kyrkjeblad.

Dette året har mange funnet veien til
Ungdomshuset onsdags kveld.
Kapellet i annen etasje ble for lite på
de to siste onsdagsmøtene. Jon Ådnøy
hadde bibeltime om gudstjenestefei-
ring i november. Etter jul har sokne-
prest Arne Aurdal fra Tysvær holdt
bibeltime, og sist var det Norheim-
presten Sigve Clementsen. 
Clementsen tok oss med til jødenes
storhetstid fra år 1000 før Kristus, da
kong Salomo bygde tempelet. Han
snakket om jødene sin sterke tro, og
ikke minst om den sentrale posisjo-
nen templet i Jerusalem hadde for

jødene. Jødene delte han inn i to
hovedretninger: de som var opp-
tatt av å holde loven på den ene
siden og de som ville «plassere»
Gud i templet på den andre. Jesus
brøt med dette skillet og kom
med et helt nytt budskap til
jødene.

Nå tar onsdagsmøtene en pause
på grunn av fastegudstjenestene,
men 21. mars kommer stiftskapel-
lan Asbjørn Salthe på besøk. Da
blir vi kanskje mer enn 50 !

Onsdagsmøter på
Ungdomshuset trekker folk

""ÅÅ ddåå lloo eegg""


