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Helgen 16.-17.februar på Utsira bar preg av at orge-
let i Utsira kirke nå stod ferdig. Lørdag formiddag var
orgelbygger Venheim fremdeles i gang med de siste
justeringer på stemmene, et arbeid som er møysom-
melig og krever mye konsentrasjon og tid. De rakk
heldigvis å bli ferdig til konserten på lørdagskvelden,
der menighetsrådet hadde invitert alle som ønsket
det å være med for å høre det nye orgelet tatt i bruk. 
Da formann i orgelkomiteen Lodvar Mathiassen
klokken 19 kunne ønske velkommen var kirken full
av både voksne og barn som var spente på det nye
instrumentet. Det var orgelkonsulent Stein Johannes
Kolnes som satt på krakken og han viste oss hva
orgelet kunne brukes til ved å spille stykker fra ulike
tidsepoker og komponister. Vi fikk høre både Bach
og Buxtehude i tillegg til koraler og tonestykker.
Menigheten fikk også anledning til å prøve salme-
sangen og alt fungerte utmerket. Det var på forhånd
knyttet en viss spenning til volumet på orgelet, kirke

rommet på Utsira er jo ikke så stort, men dette viste
seg å gå helt fint. Både konsulenten, orgelbyggeren
og formann i orgelkomiteen uttalte etter konserten
at de var svært godt fornøyd med resultatet både
visuelt og lydmessig. 

På søndagens gudstjeneste ble så orgelet ”offisielt”
innviet av sokneprest Geir Styve ved en enkel sere-
moni i begynnelsen av høymessen. Og mens salme-
sangen tonte i kirken, ble det satt punktum for et
langt arbeid som startet for over 7 år siden. Men som
S.J.Kolnes sa det: ”Dette er ikke et punktum, men et
kolon, for det er nå det begynner.” For nå skal orge-
let berike menighetslivet og musikkaktiviteten på
Utsira og ut fra det vi fikk oppleve i helgen, skulle alt
ligge vel til rette for det. 

Utsira menighetsråd ønsker å rette en stor takk til
alle som har vært med på å støtte arbeidet og håper
orgelet vil være til nytte og glede for samfunnet i
mange år framover. 

LJL

Orgelbrus på UtsiraOrgelbrus på Utsira

Organist Lodvar Mathiassen tar en siste
sjekk før innvielseshelga, mens kirketjener
Sigurd Nordvik følger med.

En fornøyd orgelkonsulent Stein Johannes Kolnes på 
orgelkrakken etter åpningskonserten.



2 KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira

”Kjære kyrkjelyd” – sa presten. Jeg,
en bygutt fra bokmålland skjønte
lite. Kyrkje-lyd? Hva slags lyd er
det?
En av mine mer oppbyggelige mis-
forståelser, da jeg altså for første
gang fikk høre noe annet enn det
blodfattige: Kjære menighet. Og
gjennom noen års arbeid i kirka,
med ulike bygg og ulike folk i dem,
har jeg blitt mer og mer sikker på
èn ting: Jeg vil ha ei kirke som
lager lyd – Kyrkjelyd!

Tostemt skal lyden fra kirka være,
hellig alminnelig samklang. Jeg vil
nok for alltid være preget av at
mine første presteår kom til å
handle mye om dette – å bygge kir-
ke. I første omgang helt konkret,
nytt kirkehus i Snertingdal som
mistet gamlekirka i brann Palme-
søndag 1994. Hva slags bygning
skulle det bli? Sorg og smerte måt-
te få sin tid. Det som var tapt var
tapt. Ikke noe kunne erstatte det.
Men den nye, den måtte ha flere
rom, det var klart. Det hellige og
det alminnelige skulle bo i samme
hus. Joda, det ble slik. Høyreist kir-
keskip som aldri før, støttet opp på
alle kanter av mange rom i bred-

den. Det hellige og det folkelige i
god samklang, i ett hus som skulle
fylles av – kyrkje-lyd. Søndag
13.april 1997 ble kirka vigslet da
folket fylte huset med lovsang.
I Bibelen finner vi også dette.
Lengselen etter igjen å samles i
bønn og lovsang i et nytt hus. Et
ord hos profeten Jeremia ble nær-
mest en hustavle, og det har jeg
tatt med meg til nye steder. Vi
arbeider i grunnen alltid med hva
slags kirke vi skal bygge. Profeten
talte i sin tid til Israelsfolket da de
hadde mistet sitt hjerte, tempelet
lå i grus. 

Sjå, eg vil reisa opp att  Jakobs telt
Og miskunna meg  over hans
bustader.
Kvar by skal byggjast  på sin ruin-
haug,
Kvar borg skal stå på sin rette stad.
Frå dei skal lovsongen stiga,
Og lyden av folk som skjemtar
og ler. 

Den hellige alminnelige samklang
er Kirkens grunnakkord. Dette som
skulle være umulig, samklang
mellom himmel og jord, fikk sin
ansats ei julenatt for totusen år

siden da englesangen fylte himme-
len over Betlehemsmarkene med
det som siden har blitt Kirkens og
gudstjenestens omkved: 
Ære være Gud i det høyeste, og
Fred på jorden blant mennesker
som har Guds velbehag!

Den kristne kirke er ved dette gitt
å være en kirke som lager lyd. Ord
og tone. Ja, musikk er en del av
oppdraget, slik det kom til oss.
Lyden av lovsang skal til og med få
blande seg med lyden av folk som
skjemter og ler. Hellig alminnelig
samklang kaller jeg det. Rommet
er stort. 

Og til alle som synes de strever
med å finne tonen. Ta med en siste
oppbyggelig forveksling fra nynor-
skens rike vokabular, for på målet
bliver profetens avslutning om
menigheten: …deira lyd skal stå
støtt…
Jeg vil ha ei kirke som lager lyd! –

Kjære kyrkjelyd!

KJÆRE KYRKJELYD

Andakten er skrevet av Lars Harald Tjøstheim, p.t. prostiprest i Karmsund med hoved-

tjeneste i Kopervik menighet. Han er 35 år, oppvokst i Haugesund , nå bosatt på Åkra. 

Han skal ha enkelte gudstjenester i Torvestad i tida framover. Vi ønsker han velkommen

og gleder oss til å bli bedre kjent med ham.

Så er vi endelig ute med et nytt Kyrkjeblad, litt senere enn vanlig. Men vi lover at det skal bli minst 6
nummer også dette året. Vi har hatt et bytte i redaksjonen: Vi takker Marte Haugland for mange gode
bidrag gjennom flere år, og ønsker samtidig Siv Storesund velkommen som nytt redaksjonsmedlem. 

Dette nummeret har sang og musikk i fokus – du kan lese om  ungdommer som spiller i band, noen litt
eldre som satser på å leve av musikken, en pensjonist som gleder mange med trekkspillet sitt, om nye
Torvastad Skolekorps, om nytt orgel på Utsira, en oppfordring fra vår nye organist om å finne rikdom-
men i den store salmeskatten vår og andakten handler om lovsang og kyrkjelyd.            

Red.



De aller fleste har et eieforhold til
julens salmer. Når vi synger for
eksempel ”Mitt hjerte alltid van-
ker” eller ”Å, kom nå med lov-
sang”, gjør dette noe med oss. Vi
blir berørt av de vakre melodiene
og tekstene, de skaper forvent-
ning, og er til oppbyggelse, glede
og trøst. Vi blir kort og godt aldri
lei av disse salmene.

Resten av året hører vi derimot
ofte at salmene i kirken er ”kjede-
lige, tunge og gammeldagse”.
Hvorfor er det slik at salmer gene-
relt blir oppfattet som noe kjede-
lig og avleggs, mens julens melodi-
er har en helt annen status?

Jeg tør påstå at dette ikke er et
spørsmål om musikalsk kvalitet
eller god diktning. Det dreier seg
om noe annet. Jeg tror at ”eiefor-
hold” og ”forventning” er nøkkel-
ord her. Man blir ofte glad i det
man kjenner og kan, det blir lik-
som en av oss selv, noe en eier. Vi
er ikke så ulike unger som vil høre
det samme eventyret igjen og
igjen. Men det har også noe med
forventning å gjøre. Man forven-
ter noe spesielt som skal skje ved
at tradisjoner holdes i hevd. Alt
det positive bakes inn i disse  jule-
salmene og dermed oppstår det et
forhold der julesalmene blir uad-
skillelige fra alt det andre.
Ser vi på salmer som ”Her kom-
mer, Jesus dine små” og ”Deilig er
jorden”, så er disse i musikalsk
henseende hverken bedre eller
dårligere enn flere av de andre sal-

mene som av mange får beteg-
nelsen ”kjedelige”.

Hvorfor er det da slik at mange
bare får et nært forhold til julens
salmer, og ikke opplever noe sær-
lig ved andre? Og kan man få det-
te gode forholdet til salmer gene-
relt? Jeg tror det. Det krever først
at man faktisk lærer salmene å
kjenne, både tekst og melodi.
Julens salmer kan vi og liker vi for-
di vi hører og synger de mye. Og
det fine med salmer er at jo mer
de synges til finere blir de, du opp-
dager stadig nye moment og de
blir ikke utslitt. Mange har erfart
at det var en salme eller bare et
vers som kom dem til hjelp i en
vanskelig livssituasjon, p.g.a. at de
tidligere hadde tilegnet seg dette.
Dernest må man oppleve hvilken
sammenheng de står i ikke minst i
kirkeårets perspektiv. Slik kan sal-
mene være med å skape forvent-
ning og profilere de ulike tidene i
kirkeåret på en rikere måte.

Hvem kan være uberørt når vi
1.påskedag synger ”Deg være
ære” og ”Påskemorgen slukker
sorgen” eller Allehelgenssøndag
synger ”Eg veit i himmerik ei
borg”?
Ta hele kirkeåret med salmene
som hører til i bruk, og kanskje du
får et ”eieforhold” til mange sal-
mer. Da har du en stor rikdom i
vente.

Steinar Alvsaker
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Å «eie» salmene
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De lever av og for

1. Jeg heter Owe Håstø og er 37 år
gammel, oppvokst i Vikjå, bor nå på
Nesse på Bømlo.

UTDANNING:
• Treårig faglærerutdanning i musikk

ved Østlandets musikkonservato-
rium - Oslo

• To år Utøvende videreutdanning –
samme sted

• Et år Advanced diploma ved Welsh
college of music and drama – Cardiff

Jeg jobber nå ved Bømlo Musikk- og
Kulturskole som gitarlærer, hvor jeg
har ca. 50 enkeltelever og mindre grup-
per. De fleste spiller klassisk gitar,  men
jeg har også noen elever på el. gitar.
Jeg prøver også og få holdt noen kon-
serter innimellom

2. Jeg tok først en praktisk utdannelse
som tavlemontør (en slags elektriker).

Det ble imidlertid musikken som opp-
tok meg mest, og jeg bestemte meg for
å satse for fullt på musikken. Jeg sa opp
jobben og begynte på folkehøyskole i
Sandefjord, så ble det musikklinja på
Skeisvang før Konservatoriet. Målet var
for meg som for mange andre musikk-
studenter å bli utøvende musiker, men
som de fleste andre fant jeg ut at for å
overleve så må man undervise – noe
som  jeg etter hvert har funnet ut er
veldig givende.

3. Jeg var innom både kor, korps og
musikkskole da jeg var ung, men det
som har betydd mest for mitt yrkesvalg
er at vi startet et rockeband.  Opplev-
elsen av å skape egen musikk uten at
noen fortalte hvordan det skulle være,
var utrolig motiverende og utviklende
både for kreativitet og spilleglede og
interesse for musikk generelt. Nå er jeg
vel av den oppfatning  og erfaring med
egne elever at musikkopplæring i kom-
binasjon med fri utfoldelse i f.eks roc-
keband er et bra alternativ. 

4. Det at jeg får lov til å jobbe med
musikk, betyr for meg at jeg får holde
på med det jeg liker å drive med – der-
for er jeg stort sett godt fornøyd med
livet. Men det betyr også opplevelser.
Jeg tror at en av grunnene til at jeg dri-

ver med musikk er jakten på musikk-
opplevelser, og de dukker opp hele
tiden – små og store, gode og dårlige
og av og til helt fantastiske.

1. Jeg heter Lars Christen Hausken er
22 år og studerer sang ved Grieg-
akademiet i Bergen.

2. Det høres kanskje litt lite gjennom-
tenkt ut, men det var ikke et valg jeg
tok der og da. Det var noe som kom
over tid. Jeg følte ikke at det var så
mye annet som var aktuelt, så da ble
det bare sånn.

3. Det å drive med kor og ungdomsar-
beid tidligere var svært verdifullt for
meg. Vi lærte å ta ansvar og organi-
sere, og det var stimulerende å være
med i et så skapende og kreativt miljø.

4. Musikk har betydd og betyr veldig

De fleste av oss elsker musikk av ulik

slag og omgir oss med musikk daglig.

Det er likevel svært få som satser på

musikken som yrke. Vi har kontaktet 4 torvastadbuer , 2 som studerer og 2 som har avsluttet sin

musikkutdannelse og nå jobber med musikk.

VI STILTE DEM FØLGENDE SPØRSMÅL:

1. Gi en kort presentasjon av deg selv. 

2. Hvorfor valgte du å utdanne deg innen musikk?

3. Hva har musikalske aktiviteter i barne/ungdomsår betydd for din utdanning/yrkesvalg?

4. Hva betyr musikken for deg?

musikken
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mye for meg. Men på forskjellige måter
og til forskjellig tid. Noe musikk passer
bra når jeg vasker opp, mens andre
musikkstykker kunne jeg ikke klart
meg uten. Da ville jeg syntes at livet
ikke var så meningsfylt. Men det viktig-
ste for meg , er allikevel å prøve å for-
midle noe til andre gjennom musikken.

1. Jeg heter
Vegard Fossum, er 26 år og er fortsatt
under utdannelse. Nå er jeg inne i mitt
tredje semester på musikk hovedfag
ved Universitetet i Oslo. I denne
sammenheng har jeg tatt en del kurs
ved NOTAM (Norsk Senter for
Teknologi, Akustikk og Musikk). Mitt
fordypningsemne er musikkteknologi i
tillegg tilhovedinstrument. Ved siden
av studiene har jeg sammen med en
kamerat leid et lokale som vi bruker til
øving, og som vi også leier ut til innspil-
ling. Og ellers har jeg litt småjobber
her og der som trommeslager (konser-
ter, revyer, teater, innspilling o.l).

2./3. Det er vanskelig å sette fingeren
på konkrete årsaker til hvorfor jeg
valgte å utdanne meg innen musikk.
For min del er det nok mange elemen-
ter som er årsaken til det. Det er ingen
tvil om at tenårene i Good News har
vært av stor betydning for utviklingen
av min interesse for musikk. Disse årene
la nok grunnlaget. I tillegg har nok
også min fars interesse for musikk også
smittet over på meg. Også mine onklers
og bestefars evner på forskjellige
instrumenter har vært viktige motiva-
sjonsfaktorer.
Nokså tidlig begynte jeg å få undervis-
ning hos Jostein Hustveit. For meg var
dette også verdifullt, da Jostein var/er
en utrolig flink lærer og inspirator.Alle
disse faktorene, og flere til, har nok
spilt en stor rolle for valg avutdanning.

4. I mitt liv har musikk veldig stor plass.
Fra morgen til kveld, er det stort sett
det det dreier seg om. Skille mellom
hobby og utdanning/yrke viskes stadig
bort. Det er ganske befriende å kunne
bruke tiden til noe man har en slik
interesse for. Det sosiale aspektet ved
utøvelse av musikk er viktig for meg.
Det å ”skape” noe, og å formidle noe, i
samspill med andre er en givende opp-
levelse.
ef

TREKKSPILLER MED HANG TIL MOLL

For 29 år gamle Halvor Lillesund
betyr musikken alt. Fire år gammel fikk
han sitt første trekkspill, og siden har
gutten vært temmelig ensporet.

Musikk betyr alt for meg
- Det høres lett pompøst ut når jeg
snakker om musikk, men sannheten er
at den betyr alt for meg, smiler Halvor
Lillesund. 
- Hva andre synes om det jeg gjør er
ubetydelig. Musikken er hva jeg lever
for – og av! Gjennom musikken får jeg
uttrykt tanker og følelser som ikke kan
omformes til ord, forteller trekkspille-
ren.
Da Kyrkjebladet fremdeles kun utkom-
mer svart på hvitt, er ord likevel nødt til
å sette grenser for hva torvastadbuen
kan uttrykke denne gang.

Halvor ønsket tidlig å begynne i
musikkskolen, men der var det ikke
plass for unge racer- trekkspillere.
Privattimer hos Erling Kvarven ble løs-
ningen. En løsning som skulle vise seg å
fungere meget bra.
- Som barn spilte jeg kun etter gehør.
Erling lot meg videreutvikle denne
egenskapen samtidig som han læret
meg å lese noter. Det var i disse timene
jeg læret alt det jeg senere dro nytte av

i diverse bruksmusikk-sammenhenger.

Bruksmusikk
Ordet ”bruksmusikk” er et ord Halvor
benytter flittig.
- Bruksmusikk er håndverk, ikke kunst.
Det er hva jeg må spille for å tjene
penger. Når musikken blir levevei kan
en ikke bare konsentrere seg om verk
som virkelig betyr noe, sier Halvor lett
beklagende.
Han skynder seg å fortsette.
- Derfor er det ekstra viktig å gi meg
selv anledning til å spille ting jeg bren-
ner for. Jeg må gi meg selv utfordring-
er og sørge for å holde nivået oppe.

Solist-Diplom
Utvikling krever imidlertid mange
timers innsats per dag. Dette er vanske-
lig når bruksmusikk og undervisning
opptar for stor del av hverdagen.
Slik har situasjonen vært for Halvor de
tre årene som har gått siden han kom
hjem fra København med Solist-Diplom
fra Det Kongelige Danske Musikk-
konservatorium. Halvor debuterte i
København i desember 1997. Siden tur-
nerte han både som solist og sammen
med diverse ensembler frem til en ledig
organiststilling i Torvastad kirke fristet
han til å slå seg ned i gamlelandet. I
bagasjen hadde han selvfølgelig trekk-
spillet – pluss tre(!) orgeltimer med hus-
verten.

- Valget har gitt meg et nytt bein å stå
på, ler Halvor, utallige bruksmusikkti-
mer senere.
- Jeg skulle forresten ønske jeg kunne
brukt det beinet til pedallspill! Det sli-
ter jeg med fortsatt, flirer han så.
Da Halvor like før sommeren valgte å
slutte i organistjobben, var det ikke for
å slippe pedallspillet, men for å få mer
tid til den musikken som virkelig betyr
noe for han. 
- Jeg kan ikke definere slik musikk
innen en spesiell sjanger. Det handler
om enkelte verk som fanger meg..
Dessuten har jeg en hang til moll, inn-
rømmer Halvor.

Birgit Amalie Nilsen
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Det er mange kjente sangere og musikere som har sin
bakgrunn i ten-sing bevegelsen; Bjørn Eidsvåg, Morten
Harket, Sigvart Dagsland, Grethe Svendsen, Gisle
Børge Styve og Silje Nergaard for å nevne noen.  Det
er mange band med tilknytning til Torvastad og Utsira
som er i ferd med å gjøre seg bemerket.  Tre av disse
har forbindelse med ten-sing koret Good News på
Torvastad .  Det er Mute, Oddball og Jehu.

MUTE er et rent jenteband der alle er elever på Skeisvang
Videregående Skole: Ingrid Hiller trommer, Marianne Bråtun
trombone, tangenter og sang, Kristi Anna Isene bass og
sang, Ingrid Myrstad gitar og Birgitte Kristoffersen sang.
Både Ingrid fra Torvastad og Birgitte fra Vorraa går i Good
News.  Etter eget sigende spiller de både rolig og snill og
mer ”slem” rock og har som motto: ”break the silence”.  De
var med på ungdommens kulturmønstring i Haugesund i
januar og gikk videre til fylkeskulturmønstring i Tysvær som
går av stabelen nå i mars.  Vi kan også høre dem på konsert
på slakthuset i Haugesund i april.  

ODDBALL er også et band med forbindelse til Good News.
Her er det Paul Inge Vikingstad på bass som kommer fra
Good News og Torvastad.  Men de fleste har tilknytning til
ten-sing koret Key Stone i Haugesund: Åsmund Glette trom-
mer, Snorre Sturla Lyngstad sang og gitar, Øystin Braut gitar

og Eirik Hauge perkusjon.  Oddball betyr en ”artig liten
skrue” og de er inspirert av amerikansk 70-talls gitarrock.  De
har hatt konsert på Torvastad ungdomshus sammen med
bluesgitaristen Eirik Bringsvor og Jehu, og de deltok også på
ungdommens kulturmønstring nå i januar.  I det siste har de
fått veldig bra kritikk i lokalpressen.  

De som har holdt på lengst er JEHU som har spilt sammen i
fem år.  Her er det gitarist Kjell Magne Storesund og bassist
Alexi Santana som kommer fra Torvastad.  Begge har lang
fartstid fra orkesteret i Good News.  Bandet består også av
vokalist Kirsten Jørgensen fra Skudenes og bandleder Jostein
Austvik fra Sveio som spiller trommer og perkusjon.  De spil-
ler en særegen rock med vekt på både melodi og komplekse
rytmer.  Etter konserter både på Flytten, Stødden og Gamle
Slaktehuset i Haugesund og Den Stundesløse og Kvarteret i
Bergen er de et band som har blitt lagt merke til.  De vant
Haugalandsmesterskapet i pop og rock nå i desember og fikk
med seg en studioinnspilling verd 5000 kroner.  Nylig fikk de
også en 5.plass i Norgesmesterskapet i rock på Rockefeller i
Oslo.  

Det skal bli spennende å følge Mute, Oddball og Jehu videre,
og vi i Kyrkjebladet ønsker dem lykke til.  
gs

Unge band
på Torvastad

JEHU

ODDBALL
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Et menighetsråd har akkurat
takket for seg etter fire år og et
nytt  har fire nye år foran seg.
Det kan være tidspunktet for å
stoppe litt opp, løfte øynene og
se både bakover og framover,
og vurdere hvordan det står til i
menigheten vår.
Vi har utfordret lederen av det
gamle menighetsrådet, Einar
Vikingstad og  påtroppende
leder i det nye rådet , Gerd
Vikingstad til å dele noen av
deres tanker med oss.

Hva er det mest positive som har
skjedd i menigheten de siste årene?
Her trekker Einar fram Alpha-kur-
sene som har samlet mange med
ulik bakgrunn og ståsted. Han er
også glad for at det er kommet i
gang  alternative konfirmantopp-
legg med speider - og kor-konfirman-
ter.
Gerd nevner gudstjenestene på
Grendahuset hvor en samler nye folk,
ikke minst en del unge familier. Hun
gleder seg også over at menigheten
fungerer som et omsorgsfellesskap.
Mange kan fortelle om uvurderlig
hjelp og støtte fra folk i menigheten i
forbindelse med sykdom, dødsfall
eller andre vanskelige situasjoner.

Hva er det mest negative/skuffende
som har skjedd de siste årene?
Dette var det vanskeligere å svare på,
men Einar synes det er trist at det er
så få unge som går til gudstjeneste og
dermed går glipp av gudstjenestefel-
lesskapet. Gerd synes det er skuf-
fende at det nå er andakter på
Storesund bu- og behandlingsheim
kun annenhver søndag på grunn av
problemer med å skaffe andaktshol-
dere. Hun savner også et bedre felles-

skap mellom generasjonene, særlig
mellom de unge og de voksne. Det er
få treffpunkter hvor unge og voksne
kan møtes og oppleve at vi hører
sammen.

Hvordan er situasjonen i menigheten
i dag: Hva kan vi glede oss over?
Gerd trekker fram alle de aktive frivil-
lige lederne som gjør en kjempejobb
på ulike steder i menigheten. Selv om
vi er ulike er samarbeidet godt. Einar
peker på at vi fortsatt er en folkekirke
i ordets rette forstand – menigheten
får svært mange i tale i løpet av året,
både i forbindelse med ulike gudstje-
nester, onsdagsmøter, Alpha-kurs og
gjennom et godt barne- og ungdoms-
arbeid.
Begge skryter av de ansatte i menig-
heten som gjør en kjempejobb.
Prestene har det utrolig travelt og
bruker uforholdsmessig mye tid på
administrasjon og kontorarbeid noe

som går ut over annen prestetjenes-
te og besøkstjenesten. Det hadde
vært ønskelig med mer kontorhjelp.
Det jobbes også med å få utvidet
organiststillingen.

Hvilke oppgaver bør prioriteres i
årene som kommer?
Einar trekker fram den vedtatte
målsetningen som menighetsrådet
har jobbet etter. Her står det blant
annet at en skal jobbe for å styrke
og nære det kristne fellesskapet og
skape gode møteplasser for å få
med nye. Han håper kanskje at det
spesielt blir jobbet med hvordan en
kan få de unge til å komme tilbake
til gudstjenesten. Einar er også
spent på hvordan det vil gå med
ungdomsarbeidet i årene som kom-
mer. Det er ikke lett å drive godt
ungdomsarbeid, så her ligger det
store utfordringer.

Gerd ønsker å utfordre stadig nye
folk til tjeneste. Mange blir kanskje
aldri spurt, selv om de er villige. Den
store oppslutningen om dugnaden på
Ungdomshuset i det siste vitner om at
det er mange som har lyst til å gjøre
en innsats viss de bare blir spurt.

Vi spurte til slutt Gerd om hun på veg-
ne av det nye menighetsrådet har
noen utfordringer til Kyrkjebladets
lesere:
Kom gjerne med råd og tips til både
menighetsråd og ansatte, sier Gerd,
og ikke vær redd for å komme med
kritikk. BE for arbeidet i menigheten,
i menighetsrådet og for de ansatte.
Bønn virker, det har jeg erfart, sier
Gerd, som også understreker at vi
ikke skal drive arbeidet i menigheten
i egen kraft. Heldigvis er det Gud
som skal lede oss og Han vil gi oss
kraft, avslutter Gerd.

jkh

Tanker ved et 
«regimeskifte»

Gerd Vikingstad takket sin forgjenger, Einar
Vikingstad  for  innsatsen under menighetens
årsfest.



MENIGHETSRÅDET PÅ KURS
Det nye menighetsrådet begynte sin
periode med å reise på kurs til
Stavanger: ”Bygg din kirke i våre hjer-
ter” med Bill Hybels og Egil Svartdahl.
Her ble en oppfordret til å fokusere
arbeidet på det viktigste: nemlig å fiske
mennesker, og bevare en levende tro i
menigheten. Det er mange gode ting å
engasjere seg i, men vi må samtidig
ikke miste fokus. En inspirerende og fin
start på en ny 4-års periode.

ÅRSMELDING FOR MENIGHETEN
Egentlig burde alle medlemmer av
Torvastad menighet fått hver sin års-
melding, men istedenfor ble den delt
ut ved en gudstjeneste, og andre inter-
esserte kan få den enten i kirken eller
ved henv. til menighetskontoret. 
Vi sakser litt fra årsmeldingen:

FÆRRE TIL GUDSTJENESTER I KIRKEN,
FLERE TIL GRENDAHUSET
Det gjenomsnittlige fremmøtet i kirken
gikk ned fra 155 i fjor til 144 i år. På
grendahuset gikk snittet opp fra 133 til
162, en kraftig økning med andre ord.
Gudstjenestene på Bjørgene grendahus
er familiegudstjenester med en noe fri-
ere form enn i kirken. Det er ikke dåp
eller nattverd på Grendahuset.

FLERE TIL NATTVERD
Etter flere år med stadig færre natt-
verdgjester i kirken, har trenden nå
snudd, fra 56,7 i snitt i fjor til 88,3 i
snitt i år. Kanskje flere oppdager styr-
ken en får ved å gå frem til nattverd?
Kanskje også flere ser at nattverdbor-
det ikke er et premiebord men et nåde-
bord? Uansett, så ønsker vi flere til
nattverd, også barn. Barn trenger ikke
forstå alt, men at det handler om å ta
imot Jesus.

BESØK AV BISKOP
PER LØNNING
Søndag 10. februar
hadde menigheten
besøk av Per
Lønning. Han hadde
gudstjeneste sam-
men med Geir Styve
på formiddagen, og
om kvelden talte

han på menighetens årsfest. 
Han var en engasjert pensjonistbiskop
som hadde mye på hjertet – han talte
blant annet varmt for at vi bør gjen-
oppdage fastetidens innhold.

VELKOMMEN TILBAKE STEINAR!

Vi er glade for å ha Steinar Alvsaker til-
bake på orgelkrakken i Torvastad. Han
har flere ting på gang, og vi tar med et
par av dem:

FORSANGERGRUPPE / KIRKEKOR
Her på Torvastad er det mange gode
kor. Likevel kunne det vært fint å prø-
ve å starte et kirkekor eller en forsang-
ergruppe. Dette koret ville hatt sin tje-
neste primært knyttet opp mot guds-
tjenester, og på den måten medvirke til
å styrke kirkesangen og det liturgiske
liv i menigheten. Det trengs ikke
mange for å få i gang en forsanger-
gruppe, og kanskje kan denne utvides
til et kor på sikt? Hvis du kunne tenke
deg å være med kan du kontakte
menighetskontoret tlf. 52 84 53 80 eller
Steinar Alvsaker tlf. 52 72 84 71.
Så får oppslutningen avgjøre hvilken
form dette får når det gjelder øvelser
osv.
Det er selvsagt en fordel å være glad i
salmesang og kirkemusikk.

KONSERTER VÅREN 2002

SØNDAG 3. MARS KL. 20.00
Orgelkonsert ved Steinar Alvsaker
Verker av Bach, Buxtehude og Bøhm

SØNDAG 21. APRIL KL. 20.00   
Konsert ved Haugesund Vikalensemble
dir. Åse Sakkestad
Orgel Steinar Alvsaker
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Smånytt

Steinar Alvsaker

Tips fra 
kirkegårds-
arbeideren

LØS GRAVPYNT
Vi har mye vind her på vestkys-
ten, og det hender ofte at grav-
pynt er blåst avgårde og ligger
på helt andre plasser enn der
det var lagt.
Da det er vanskelig å vite hvor
slikt hører til, legger vi det ved
nærmeste vannpost slik at de
som eventuelt kjenner det igjen,
kan finne det der.
Et godt råd er å feste all pynt og
kranser med streng e.l., noe som
mange også gjør.

GJØDSLING
* Du skal vite hvorfor du 

gjødsler.
* Du skal bare gjødsle når det

er nødvendig. Vanlig hage-
jord i god hevd, trenger ofte
bare litt nitrogen (salpeter).

* Du skal ta jordprøver og
finne årsaken hvis veksten er
dårlig. (Felleskjøpet hjelper).
Det er ikke sikkert det er
næring som mangler.

* Du kan forbedre jorda med
drenering, kalking, kompost,
husdyrgjødsel og vekstskifte.

* Det er bedre å gjødsle lite og
ofte enn mye og sjelden.

* Vis varsomhet med å gjødsle i
tørre perioder. Du kan svi
plantene. Det er bedre å ven-
te til like før regn eller at du
skal vanne.    

Ha en fin vår og sommer!

Hilsen John Terje
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
Torvastad:
02.12. Mathias Dybvik Kaasen

Svein Helge Skigelstrand
01.01. Stefan Li Emmerhoff
06.01. Ina Torvestad Eliassen

Kristine Kvalevåg
Sander Jacobsen

27.01. Askil Aasbø Våge
Silje Isberg Hansen

10.02. Eirik Bentsen
Daniel Nilsen Heggheim

TORVASTAD
02.12. Ungdomsmisjonen 7.562,50
09.12. Misjonshøgskolen 2.712,00
16.12. Menighetsarbeidet 2.883,50
16.12. Nye kirkeklokker (julekons.) 6.622,00
24.12. Kirkens Nødhjelp 20.773,50
25.12. Sjømannsmisjonen 6.285,50
01.01. Misjonssambandet 3.271,00
06.06. Norges KFUK/M 4.177,00
13.01. Menighetsarbeidet 3.444,50
20.01. Misjonsselskapet 3.380,50
27.01. Det norske Bibelselskap 4.576,00
03.02. Torvastad KFUK/M 5.015,50
10.02. Menighetsarbeidet| 5.094,00

FEØY
26.12. Sjømannsmisjonen 1.521,50
13.01. Menighetsarbeidet 760,00

UTSIRA
24.12. Redd Barna 1.760,00
20.01. Bibelselskapet 966,50
17.02.  Menighetsarbeidet 1.050,00

DØDE:
Torvastad:
05.12. Jarle Nordbø Engedal f. 1980
08.12. Gurine Christiansen f. 1946
24.12. John Edvard Karlson f. 1916

Gustav Edvard Storm f. 1938
13.01. Arvid Karlsson f. 1926
14.01. Bjarne Blom Kalstø f.1910
21.01. Harald Mørk Nikolaisen f. 1910
31.01. Hans Kjeilen f. 1969
04.02. Helge Skjølingstad f. 1985

GAVER

MEN DUGNADSÅNDEN
VAR IKKE DØD…

Noen har kanskje slått i sin første spiker, enda flere har tatt
sine første famlende penselstrøk. Og fint blir det, sier både
ung og gammel om rolige, harmoniske farger i husets ånd.
Mer enn hundre unge og eldre torvastadbuer har vært med i
stordugnaden som siden rett over nyttår har pågått i
Torvastad KFUK-KFUMs gamle hus. Nytt og stilig blir det, et
ærverdig interiør til hverdags og festbruk, utført av så vel pro-
fesjonelle som amatører, med hjerte for et stort fellesgode.
Unge foreldre har ordnet med barnevakt for en stund, travle
mennesker av vår tid har kommet og gått i ledige stunder,
men veldig mange har vært med fire timer på kveldstid eller
fem på lørdags formiddager. Fredagskvelden har vært fri;
Good News har måttet øve! De ivrige ungdommene har også
sin egen storstue å fornye, peisestua oppe. Så det er ikke bare
i jobben med matsal og storsal nede de har vært lærlinger i
forskjellige håndverksdisipliner. Humøret har de med, og vel-
smakende bidrag av mat og god prat gjør sitt til at et stort
arbeid nå nærmer seg slutten. Dugnadsånden våkner visst
hver gang det er behov for den, i alle lag i bygda; tar vi ikke
helt feil så har Grendahuset hatt sin dugnad og idrettslaget
skal til med ny stor dugnad ...

rø
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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

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

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

Advokat
Leif Egil Holstad

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL
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TORVASTAD
03.03. 3. s. i faste: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer. – Kirkeskyss.
10.03. 4. s. i faste: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. – Kirkeskyss.
13.03. Onsdag: 
Fastegudstjeneste kl. 19.00.
Misjonsprest Erik Tangedal
(NMS) Offer til
Misjonsselskapet. –
Kirkeskyss.
17.03. Maria
Budskapsdag: 
Familiegudstjeneste kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. 1. klassing-
ene deltar. Offer . –
Kirkeskyss.
24.03. Palmesøndag: 
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer.
28.03. Skjærtorsdag: 
Kveldsgudstjeneste kl. 19.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. – Kirkeskyss.
29.03. Langfredag: 
Gudstjeneste kl. 11.00.
Vikarprest. – Kirkeskyss.
31.03. 1.påskedag: 
Høytidsgudstjeneste kl.
11.00. Sokneprest Geir Styve.
Dåp. Offer. – Kirkeskyss.
07.04. 1. s.e. påske: 
Høymesse kl. 11.00.
Prostiprest Lars Harald
Tjøstheim. Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss.
14.04. 2. s.e. påske: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve og
repr. fra Normisjon. Dåp.
Offer til Normisjon. –
Kirkeskyss.
21.04. 3. s.e. påske: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. – Kirkeskyss.

FEØY BEDEHUS
31.03. 1. PÅSKEDAG: 
Høytidsgudstjeneste kl. 16.00.
Sokneprest Geir Styve. Offer. –
Båt fra Kveitevika kl. 15.30.

UTSIRA
24.03. Palmesøndag: 
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Nattverd. Offer.
28.04. 4. s.e. påske: 
Konfirmasjonsgudstjeneste kl.
12.30. Sokneprest Geir Styve.
Offer.

Søndagens

tekster

3. s. i faste: 
Luk 4, 31-37; 
2 Sam 22, 1-7; 2 Kor
12, 7-10

4. s. i faste: 
2 Mos 16, 11-18; 
1 Kor 10, 1-6; Joh 6,
24-36

Maria Budskapsdag:
Luk 1, 46-55; 
Jer 33, 14-17; Ef 1, 3-6

Palmesøndag: 
Joh 12, 12-24; 
2 Mos 12, 21-28; Hebr.
2, 14-18

Skjærtorsdag: 
Joh 13, 1-15; 
Jes 53, 1-5; 1 Kor 11,
23-26 (27-29)

Langfredag: 
Mark 14, 26-15,37

Påskedag: 
Joh 20, 1-10; 
Jes 25, 8-9; Rom 6, 9-
11

Andre Påskedag:
Joh 20, 11-18; 
Sal 16, 8-11; 2 Kor 5,
14-21

1. s.e. påske: 
Joh 21, 1-14; 
Sal 116, 1-9; 1 Kor 15,
12-21

2. s.e. påske: 
Joh 21, 15-19; 
Sal 23, Hebr 13, 20-21

3. s.e. påske: 
Joh 14, 1-11; 
Sal 126; 2 Kor 4, 14-18

NORDBØ BEDEHUS
03.03. kveld: 
Misjonssambandet
10.03. kveld: 
Kristen Muslimmisjon
17.03. kveld: 
Offerveke for
Misjonsselskapet
24.03. kl. 11.00: 
Misjonssambandet
28.03. kl. 11.00: 
Bedehuset
01.04. kl. 11.00: 
Normisjon
07.04. kveld: 
Misjonssambandet
14.04. kveld: 
Misjonsselskapet
21.04. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon

HAUGE BEDEHUS
03.03. kl. 19.30: 
Normisjon
10.03. kl. 19.30: 
Misjonssambandet
17.03. 
Offerveke ved
Misjonsselskapet
24.03. kl. 11.00: 

Normisjon, evt. fellesmøte
07.04. kl. 19.30: 
Indre Sjømannsmisjon
14.04. kl. 19.30: 
Misjonssambandet
02.04. kl. 19.30: 
Normisjon

HÅLAND BEDEHUS
03.03. kveld: 
Normisjon
10.03. kveld: 
Misjonssambandet
17.03. kveld: 
Misjonsselskapet
24.03. kl. 11.00: 
Normisjon
28.03. kl. 11.00: 
Indre Sjømannsmisjon
01.04. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet
07.04. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
14.04. kveld: 
Misjonssambandet
21.04. kveld: 
Normisjon

NB! En del av møtene på
bedehusen blir fellesmø-
ter. Se derfor  også
annonsen i avisen.

BEDE-
HUSENE

Klokker Bjarne, han ba for presten

i sakristiet før hver messe:

"No må du Jesus hjelpa presten 

til å peika på Deg i dag!"

Da falt det og dråper på presten

av nåderegn på en klokker!

og gjerning med Ord og Sakrament 

ble Guds, og himmelvendt.

Nå Bjarne er gått hjem til Jesus.

Minnet for en som skal preke

er bønnen om å få peke

på Jesus - og vegen hjem.

I takknemlighet

Per Myrstad

Klokker 
Bjarne Blom

Kalstø



Morå vår låg på Bygnes sykehjem, hu' var nok ikkje alltid lika klar i
hov'et sitt.

Så ein dag kom eit søskenbarn av na' på
besøk, og han hadde nå hørt at hu' rørte

litt.
-God dag, Hanna, kjenne du meg?
-Ja, bevare meg vel. Komme du heilt her
sør, for å få veta kim du e'?
Og så lo hu'.

"Eg oppfordra Jorunn Nilsen te å komma
med ei historie te neste nummer, seie

Anne Marie Bentsen.
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C
Porto betalt

ved innleveringen

P.P.

Norge/Norvegé

Nesten hver onsdag
formiddag kan vi
treffe Kåre Håstø
med trekkspill på
Storesund bu – og
behandlingsheim.
Mens beboerne
koser seg med hånd-
arbeid eller en kaf-
fetår, synger og spil-
ler Kåre for dem og
med dem. 
Repetoaret er allsi-
dig, fra Aleksander
Hauges Karmøysang
til Blåveispiken og
Navnet Jesus. 

Beboerne foreslår og Kåre kan det meste –
selv om han ikke kan en eneste note.
”Det e voldsomt kjekt, og når de gamle
kose seg, kose eg meg ò,” seie Kåre som i
en alder av 73 år ikke regner seg som en
av de gamle. 
Det er ikke bare til beboerne på Storesund
Kåre sprer glede med trekkspillet sitt, han
spiller også på alderspensjonatet, på pen-
sjonisttreffet og av og til på Bjørgene
Sykehjem.

Og at de gamle satte pris på sangen og
musikken var det ingen tvil om. ”Komme
du igjen i mårå?” spurte en av tilhørerne
idet Kåre pakket ned trekkspillet.

Håland + Hauge = Torvastad
23.oktober 2001 fikk Torvastad et ”nytt” medlem til sitt rikholdige
sang- og musikkliv. De to gamle traverne, Hauge og Håland skole-
korps, med hver sine over 40 års marsjtid, bestemte seg for å gå  sam-
men til Torvastad skolekorps.

Bakgrunnen for dette er sviktende rekruttering over lengre tid. Men
sammen skal vi prøve å nå god, gammel glanstid igjen. Vår trofaste
dirigent, Bent Gunnar Bjerkvik, har takket for seg etter mange gode
år, og vi har vært så heldige å få en verdig arvtager allerede. Den nye
dirigenten heter Hilde Bjelland, har ” livslang” fartstid fra Stange-
landskorpsene, og er 19 år. Velkommen til Torvastads musikkliv, Hilde!
På et ekstraordinært årsmøte 14.februar ble Torunn Aase Totland
valgt til leder. Med seg i styret har hun Dagfinn Iversen, Bjørg Tone
Vikshåland, Arne Grønås, Brit Margareth Amdal, Tove Stensland og Siv
Storesund. Her ligger mye korpserfaring, og vi ser lyst på framtiden!
Det første folk flest spør seg nå er vel kanskje: Hva med 17. mai?
Og det har vi ikke noe svar på. Det er opp til 17. mai-komiteene å leg-
ge løpet, vi stiller opp så godt vi kan!

ss

Torvastad Skolekorps’ første opptreden
under julekonserten i Torvastad kirke.


