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”Å bli sett” er et moteuttrykk i vår
tid. Lærere og andre profesjonelle
omsorgspersoner forteller hvor vik-
tig det er for oss å bli sett. Ole Paus
foreslo i fjor en ny bestemmelse i
Grunnloven: ”Enhver har rett til å
bli sett”. Og helseminister Dagfinn
Høybråten sa i en kommentar at
viss den loven ble skrevet i våre
hjerter, ville vi alle bidra til å reise
et vern mot dødskreftene blant oss.

Samtidig er det å bli sett noe som
gir oss frysninger nedover ryggen
og minner oss om overvåkningspo-
liti med spioner og mapper, eller
om George Orwells beskrivelse i
boken 1984 av det totale overvåk-
ningssamfunnet der Storebror ser
alt du gjør og ikke tillater noen sel-
vstendig tanke. Det er ikke uten

grunn at TV Norges omdiskuterte
reality-serie fikk navnet Big
Brother. For de som er med blir
fullstendig overvåket 24 timer i
døgnet, slik personene i Orwells
bok ble det.
Men hva er da forskjellen på den
positive og den negative opple-
velsen av å bli sett? 
Jeg tror det dreier seg om hold-
ningene til de som ser oss.
Overvåkerne er ikke interessert i
den de overvåker, de skal beskytte
seg selv eller samfunnet mot en
mulig trussel. 
”Å bli sett” oppleves derimot posi-
tivt når den som ser, viser omsorg.
Vi er glade i de som viser interesse
for oss, når vi tror de vil oss godt,
og når interessen springer ut av et
levende hjerte som bryr seg.

Hva så med Gud? Han ser jo alt,
han følger med oss og vet om
oss. Mange ser på Gud som den
store overvåkeren, den ultima-
te Big Brother. Dette kan ha
flere årsaker. Det har blant
annet blitt sagt en del uklokt i
kristen barneoppdragelse opp
gjennom årene. Og hvem hus-
ker ikke barnesangen ”Vær for-
siktig lille øye hva du ser” som
gir uttrykk for oppfatninger
som har fått godt fotfeste i fol-
ketroen. Det fins nok også

skriftsteder i Bibelen som kan gi oss
et slikt inntrykk av Gud. Men den
viktigste grunnen til å oppleve Gud
bare utstyrt med strenge øyne og
ører, er at en ikke har fått oppleve
Guds nåde. Den som kommer til
Gud med sin hjelpeløshet og mis-
lykkethet, og opplever Guds totale
og gjentatte tilgivelse, kan vanske-
lig se Gud bare som en streng over-
våker. 

Gud er ingen Big Brother som over-
våker oss for å straffe oss. Gud føl-
ger oss først og fremst med sin
kjærlighet og omsorg. Dette er en
trøst i vanskelig tider og et håp i
håpløshet. For ”Herrens øyne hviler
på dem som frykter ham og venter
på hans miskunn”.
Gud er ikke Storebror, men en
kjærlig Far som følger og verner
sine barn.

P.S. Sjekk for øvrig nettsiden
www.bigfather.no - det er noe
annet enn Big Brother! (jfr. s.7)

Er Gud en Big Brother?

Andakten er skrevet av John Kristian Hausken. Hauskjebu, sauebonde, 
lærer ved Karmøy Folkehøgskule og redaktør av Kyrkjebladet.

Fra himmelen skuer Herren ned og ser hvert eneste menneske. 
Fra sin tronstol holder han øye med alle som bor på jorden, han 
som har dannet alles hjerter og merker seg alt det de gjør.
Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans 
miskunn.

Salme 33



Da loven om Den Norske kirkes
Ordning kom i 1953, ble mange skuf-
fet. Vi fikk en stramt styrt statskirke
fortsatt.Men det gikk ikke lang tid før
krav om reformer reiste seg. Og siden
vi fikk innstillingen: Reform av Den
norske kirke i 1965, har statskirkeord-
ningen vært på dagsordenen mer eller
mindre fram til idag.
Vi har hatt utredning på utredning, vi
har hatt omfattende høringer. Men
statskirkeformen har hatt forbau-
sende sterkt tak på folket og på de
politiske beslutningsorganer. En rekke
reformer har det blitt. Vi har fått kir-
keråd og kirkemøte. Bispedømme-
rådene har fått større myndighet osv.
men statskirke er det fremdeles.
Stortinget sitter på pengene og styrer i
stor grad kirken.

Men så fikk vi vi altså nå i mars utred-
ningen fra kirkerådets stat/kirkeut-
valg. Den konkludere med å det treng-
es en ny ordning av forholdet stat-kir-
ke. I praksis betyr det at en ordning vi
har hatt siden reformasjonen
1537/1539, nå blir avviklet. Vel, det
gjenstår litt ennå av vedtak, utred-
ninger og høringer. Men det synes
som om det aksepteres over hele lin-
jen at nå går det bare en vei:
Grunnlovsendring av to storting og så
kan skillet finne sted engang rundt
2010/2012 - ti/tolv år etter svenskene.

Konklusjonen dette stat/kirkeutvalget
har lagt fram har egentlig forårsaket
svært lite debatt, forbausende lite.
Men det avspeiler kanskje at tiden er
moden forlengst.

Hva tjener vi på dette? Økonomisk tje-
ner sannsynligvis kirken ingen ting på
det. Men for undertegnede er ikke det
noen hovedsak. Det viktigste er at det
rent prinsippielt ikke er mening i at et
Storting - som er en sekulær instans og
som kan bestå 100% av ikke medlem-
mer av kirken - skal styre kirken. Som
om bispekollegiet skulle styre huma-
netisk forbund. Dessuten utgjør Norge
nå et samfunn med ganske mange 

kirkesamfunn foruten sekulære livs-
synssamfunn såvel som ikke-kristne
religioner. I et slikt samfunn bør alle
religioner og livssyn stilles likt i for-
hold til de offentlige myndigheter.

Om folkekirken vil bestå fortsatt, er
ikke godt å si. Mange synser om hvor-
dan kirken vil bli oppsplittet eller mot-
satt - at den vil bestå omtrent som nå.
Kirke/statutvalget som nå har lagt
fram sin innstilling, forutsetter nær-
mest at folkekirken vil bestå som nå.
Det kan godt være det. Kirken er jo
den instans/virksomhet som er mest
utbredt i hele kongeriket. Mye vil kan-
skje avgjøres i forbindelse med spørs-
målet om kirkeskatten skal synliggjø-
res på skatteseddelen eller om den
fremdeles ikke skal synliggjøres.
Undertegnede har hvertfall det håp at
folket selv vil ta større ansvar for den
kirke de tilhører ved en ny ordning.
Det skjer ikke over natten, men jeg
håper det vil skje uten at generasjoner
må vandre hen. Noe avskalling vil nok
kirken oppleve.
En kirke som styrer seg selv er prinsipi-
elt det eneste fornuftige og riktige,
slik tenker man jo ellers i verden. Det
blir mange ting å ordne ved denne
"skilsmissen". Hvem eier alt kirkegod-
set? Det spørsmålet og mange andre
blir viktige å ta fatt i.

Kirkeordningsspørsmål er ikke likegyl-
dige spørsmål. Men framover knytter
det seg nok mest spenning til hva slags
åndelig gehalt kirken får med ny ord-
ning vis a vis staten. Da tenker jeg bl.a.
på den teologiske bredde som pr idag
har rom i kirken. Det kan godt tenkes -
dessverre - at kirken opplever sterkere
polarisering ved en nyordning. Det
kan bli enda sterkere dreakamp om
hvilken teologisk retning som får mak-
ta. Om jeg enn alt lenge har ønsket
skille stat-kirke, er det ikke sikkert det
blir lettere på noe vis i en kirke fri fra
staten - kanskje tvertimot. Men det vil
være rettere. Og jeg håper i det 
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Torvastad menighet:
Kontor: Torvastad Aktivitetshus
Tlf. 52 84 53 80 - Fax 52 84 53 81
Kontortid:
Tirsdag - fredag kl. 08.30 - 11.30.

Sokneprest: Geir Styve
Privat - utenom kontortid tlf.52 83 80 33
Mobiltlf.: 91 84 19 49
E-post: geir.styve@c2i.net

Menighetsprest: Arnfred Lunde
Privat - utenom kontortid, tlf.52 83 11 40
Mobiltlf.: 92 82 68 80
E-post: arnfred.lunde@c2i.net

Organist: Steinar Alvsaker
Tlf. 52 72 84 71

Kontorfullmektig:
Bjørg Areklett,
kontortid: Menighetskontoret
Tirsdag -  fredag

kl. 08.30 - 11.30,
Privat tlf.: 52 83 94 11.

Kirketjener:
Sonny Torvestad, tlf. 52 83 95 69.

Kirkegårdsarbeider:
John Terje Hagland
Mob. tlf. 911 49 538

Formann i menighetsrådet:
Gerd Vikingstad, tlf. 52 83 93 59

Kirkeverge i Karmøy:
Marta L. Medhaug, Rådh., tlf. 52 85 71 27

Utsira menighet:
Sokneprest: 
Geir Styve, tlf. 52 83 80 33.

Kirketjener:
Sigurd Nordvik, tlf. 52 74 91 70.

Formann i menighetsrådet:
Arnstein Eek tlf. 52 74 92 74

Kirkeverge:
Lars-Johannes Liknes, tlf. 52 75 01 25

Statskirken 
mot slutten!

Forts. s. 5
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I  skjønnhetens
tjeneste

Å male er å være i skjønnhetens tjeneste, sier maleren Atle

Skudal.  Han er fra Torvastad og og lager vakre bilder.  Hans

uttrykk ligger i så måte nærmest den klassiske realisme.  

Atle har vært representert på flere utstillinger med Odd Nerdrum,

var med på fjorårets Karmøyutstilling 

og nylig hadde han også arbeider på 

en utstilling i Florida. 

Atle er født i 1972 som sønn av Gunnvor f.
Larsen og Sverre Skudal, og er den mellomste
av tre brødre.  Han bodde en periode i Oslo og
var i to år elev av Odd Nerdrum.  Utrolig læreri-
ke år, sier Atle.  Vi skjønner at han setter sin
læremester høyt, og mener han er mer aner-
kjent i utlandet enn her hjemme.  The Florence
Academy of Art, der Atle for tiden studerer,
holder faktisk Odd Nerdrum for den største nålevende kunstner innen
sin genre.  Atle mener at noe av det som gjør Nerdrum stor, er at han har
et tema i sine bilder og at han fortsatt er søkende.  Av lokale kunstere
holder Atle Lauritz Haaland, Lars Hertervig og Carl Sundt-Hansen høyt.
Av våre nålevende kunstnere trekker han frem Knut André Vikshåland
(f.1967) som også har røtter på Torvastad.  Knut Andre Vikshåland arbei-
der med malerier i det store format og er ifølge Atle en seriøs kunstner
som virkelig vil noe.  

Kunsten har ulik stilling i de forskjellige kirkesamfunn, men i vår tradi-
sjon kan vi trygt si at kunsten har sin plass innenfor kirken.  Her på
Haugalandet har vi en lang og god tradisjon for å bruke lokale kunst-
nere i våre gudshus.  Vi kan nevne  Fredrik Kolstøs altertavle i Vår
Frelsers kirke, Ole Frøvigs altertavle i Torvastad kirke, Thorbjørn
Øritslands bilde i Feøy bedehus og Bernhard Østebøs altertalve i den nye
Udland kirke.  Nå er det Kopervik menighet som står foran et valg.  Både
når det gjelder motiv og valg av kunstner.  Atle mener at de da bør utly-
se en konkurranse og gjerne utfordre kunstnere som de mener har noe å
bidra med.  Og på grunnlag av de innsendte utkast velge den som de
ønsker å gi oppdraget.  Det var slik Michelangelo skapte David-statuen.
Ulike kunststiler kan fungere.  Men Atle understreker at når det kommer
noe nytt i noe gammelt så må det harmonere.  Han har ikke sansen for
det stilbrudd med moderne kunst i middelalderkirker som vi kan finner
eksempler på i Danmark.  I det hele tatt er han kritisk til mye moderne
kunst.  Han vil ikke være med på at en knust flaske som stilles ut i et gal-
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leri kan sammenlignes med et
Renoir-bilde.  Det må stilles visse
kvalitetskrav til en kunstner.  Det er
ikke lenge siden minstekravet i en
kunstutdanning var å kunne tegne
en hånd, et ansikt og en kropp.  

Men kunst skal gjøre noe med oss.
Kunsten skal bevege.  Det å lage et
bilde handler om kvalitet og
skjønnhet, men kunstneren må
også evne å gi noe fra seg.  Han er
et stykke på vei når han kan gjengi
en følelse.  Det å gi andre innpass i
den samme følelse er mer kompli-
sert.  Atle viser til to bilder.  Det
ene er Ilja Repins bilde ”Ivan, den
grusomme”.  Det viser Ivan når han
har drept sin egen sønn.  Og bildet
formidler det øyeblikket da en gal
mann skjønner hva han har gjort.
Han tar også fram Antonio Ciseris
bilde som er gjengitt på forsiden av
Kyrkjebladet.  Det er dit han vil.
Men det er langt frem.  En blir i
grunnen aldri utlært.  Men det er
det som gjør det spennende å
male.  Du kan alltid gi noe mer.
Atle som selv regner seg som en
kristen, ønsker å være i skjønnhe-
tens tjeneste.  Vi ønsker ham lykke
til i tjenesten og Guds velsignelse
over hans arbeid.  Og tar med et
sitat av John Keats (1795-1821) som
skrev: ”Beauty is truth, truth beau-
ty – that is all Ye know on earth,
and all ye need to know”.  
gs

Vi har tatt noen av Atles bilder med
her i Kyrkjebladet.  Du kan også se
noen av hans bilder i årets
Vardkalender og på internettadres-
sen www.skudal.com

• «Portrett av mann»  
Kullstift 2001

• «Studie etter maleri av 
Rafael Serbo» (1844-1931)  
Blyanttegning 2001

• «Fredrikke Larsen» 
Portrett 1999

• «Stilleben»  
Oljemaleri 2001

Margrete ordinert
10. mars ble Margrete Hausken Hovland ordinert i Hamar Domkirke av
Rosemarie Køhn.
- Det var en stor dag. Høytidelig og med mye ”fine” folk tilstede, og
samtidig en god gudstjeneste, forteller Margrete på telefon fra Oslo.
Margrete kommer fra Sæbø og er datter av Inger Målfrid og Jan Asbjørn
Hovland. Hun har studert teologi ved Menighetsfakultetet og tok Det
praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo. Hun hadde også et
avbrekk i teologistudiet for å ta grunnfag i drama- og teaterkommuni-
kasjon.
- Det er rart å være ferdig etter så mange års studier. Det føles også litt
skummelt. Mens jeg tidligere visste hva som lå foran, er det nå spen-
nende hvordan livet mitt skal bli en ett eller tre år. Sier Margrete som
kan glede seg over at hun allerede er i full aktivitet i ny jobb som stu-
dentprest i Oslo Kristelige Studentforbund. Her har hun særlig ansvar
for gudstjenestearbeidet, og hun forteller at de har gudstjeneste hver
fredag kveld med påfølgende sosialt samvær. I tillegg har hun en del
administrative oppga-
ver og er ellers til-
gjengelig for studenter
som ønsker samtale.
Hun begynte i jobben i
januar, trives veldig
godt og synes det er
en god plass å få starte
og jobbe.
Vi gratulerer Margrete
med både ordinasjon
og ny jobb, og ønsker
henne alt godt og
Guds velsignelse.

lengste at det skal gi kirken større åndelig kraft enn jeg synes den har idag.
Kirken vil miste sin status som statens religionsvesen. Men dersom kirken
besinner seg på sin egenart og blir sterkt opptatt av sin egentlige funksjon som
lys og salt i verden, vil dens betydning i samfunnet slettes ikke avta, tvertimot.
Dens betydning blir større enn noensinne selvom den kanskje får det trangere
økonomisk. I allefall vil dens betydning øke enormt dersom folket slutter å
behandle kirken som en kafe vi stikker innom når det passer og heller begynner
å betrakte den som sitt hjem vi har ansvar for. Får folket det perspektivet på kir-
ken, blir ikke økonomien heller noe problem.
Når kirkemøtet har behandlet denne saken på sitt møte kommende høst, vil de
øverste politiske myndigheter ta tak i saken. Og da vil vi vel utpå vinteren 02/03
ha en viss peiling på den endelige avviklingen av statskirken i Norge.

Gunnar Salomonsen

Forts. fra side 3

Statskirken mot slutten!
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Høsten 2000 ble det satt i gang et utvidet skoletilbud
for elever ved Håland, Hauge,
Avaldsnes skole og Bø ungdomsskole. Utgangspunktet
for dette var at skolene hadde opplevd et stort behov
for å utvide læringsarenaen for enkelte barn. 
I flere år har Trond  Bø arbeidet som miljøarbeider ved
Hauge skole, og har erfart at han fikk gode resultater
med å bruke garden sin og utføre praktiske oppgaver
i arbeidet med elever.
Foruten Trond Bø, er også Knut Bendik Storesund
ansatt som miljøarbeider ved Bøtoppen.

Når en skal sette i gang nye tiltak, er det ofte en lang
vei å gå. Muligheten for å sette i gang Bø-toppen-pro-
sjektet ble realisert da en fikk prosjektmidler fra
Statens utdanningskontor i Rogaland. Kirkens
Bymisjon og Barnevernstjenesten har også bidratt til å
starte og opprettholde prosjektet. Dette har gjort det
mulig blant annet å få innredet et fint undervisnings-
lokale inne i løa til Trond. Med dette som utgangs-
punkt tar de imot faste brukere fra de forskjellige sko-
lene, i gjennomsnitt ca 25 elever i uka. Elevene er da
på Bøtoppen en del av skoleuka, og har undervisning
på sine respektive skoler resten av uka.  

På Bøtoppen får elevene være med på mye forskjellig

praktisk arbeid. De følger året på en gård i forhold til
dyr og avling. De får bruke båt, fiske og nytter også
mye av tiden på friluftsliv. I disse dager er det nok
spennende å være med under lammingen – Trond ven-
ter over 200 lam i løpet av noen hektiske uker.
De bruker også Bjørgene mye og her holder de for
tiden på med å sette opp en lavvu som skal være til
glede for både skoleunger og andre.

For en del barn er ikke skolen slik den tradisjonelt har
vært organisert tilpasset barn med spesielle behov. På
Bøtoppen opplever disse elevene at de mestrer ting.
De får lov til å gjøre mye av det de er flinke til, og får
mye ros og oppmuntring.
Elevene er stolte av å få være på Bøtoppen. Ofte får
klassekamerater være med, eller det blir laget i stand
f.eks. julekos der hele klassen deltar. Bøtoppen blir
også brukt av klasser til f.eks. praktisk prosjektarbeid.
Selv om prosjektet er nokså nytt, er det allerede blitt
lagt merke til, og det kommer stadig besøk fra andre
kommuner og fylker som vil se og lære.

ef

Kilde: 
Rapport/evaluering av første året på Bøtoppen-John Geir Knutsen 

BØ-toppen
– et utvidet skoletilbud

Grilling i januar. Bøtoppen har egen isbane på
Bøvatnet. Hva er vel bedre enn nygrillet pølse etter
noen runder på isen?

Fins det noe finere enn nyfødte lam?
(Bildene er hentet fra Bøtoppens egen  kalender 2002)
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Velkommen til det intergalak-
tiske Big Father! Den ultima-
te virkelighet!
- I Big Father er det ikke 10
mennesker - men over 6
milliarder !
- ikke bare ett hus, men en
hel planet!
- Big Father varer ikke i 100
dager - men fra evighet til
evighet.
- Glem et titalls kameraer
og spylines - Big Father
både ser og hører deg til
enhver tid - ikke engang
tankene dine kan du holde
for deg selv.

Høres dette for tøft ut? 
Velkommen, våkn opp,
dette er virkelig virkelig-
het - ikke for pyser!
- og DU er allerede med!
Tror du at du har et valg? 
Nei - du har vært med i Big
Father siden før du ble født.
Som alle de andre 6 milliarder
deltagerne er du unik og spe-
sielt valgt ut. Alle bidrar til
fellesskapet på sin måte - ing-
enting er tilfeldig i Big Fathers
plan.
Her i Big Father vil du oppleve
kjærlighet, vennskap, intriger,
sex, vold, krig og forsoning.
Deltagerne har selv valgt å
leve adskilt fra Big Father -

selv om mange av deltagerne
ikke lengre husker hvorfor det
er slik.
Lurer du på hvordan du ble
med i Big Father? Synes du til-
værelsen i Big Father kan
synes meningsløs og uten
mål? Lurer du på hvorfor det
er sånn?
Som deltager i Big Father ser
du bare spillet og dets delta-
gere. Men hvor kommer vi
fra? 
Hvem har regissert Big
Father? 
Eller rettere sagt: hvem ER
Big Father?

Big Father ser deg - har du
oppdaget ham? 
Vil du ut av serien? 
Vil du møte Big Father og
oppdage hele den verdenen
som er på utsiden av det du
kan se?
Ønsker du å se meningen med
tilværelsen?
Big Father har gitt deg et fri-
pass ut av serien - en sjanse til
å komme ut av galskapen og
inn i fellesskap med ham - hva
sier du? 
Lær mer om hvordan Big
Father kan hjelpe deg ut på
www.jesus.no!

Virkelig
virkelighet
– I K K E  F O R  P Y S E R

www.bigfather.no



RESULTATET FRA FASTEAKSJONEN
Konfirmanter og konfirmantforel-
dre sammen med andre gode hjel-
pere gjorde en kjempeinnsats på
bøsseinnsamlingen 19.mars.  På
Utsira ble det samlet inn kr.3773,-,
på Feøy 2335,- og på Torvastad
27754,50 og 5 Euro!  Til sammen
ca.kr.34000,-.  Takk for innsatsen!

PÅSKEGUDSTJENESTE MED SKOLENE
Dette året ønsket skolene å flytte
sin tradisjonelle avslutningsguds-
tjeneste til like før påske. Da hadde
Feøy, Hauge og Håland to flotte
gudstjenester på fredagen, hvor
elevene hadde nesten hele gudstje-
nesten. En flott opplevelse og en
fin innledning til påskehøytiden for
alle som var med.

KONFIRMANTER I TORVASTAD 5.MAI
Klokken 10.30 blir disse 10 konfir-
mert: Guro Katrine Østensjø, Karl
Anders Furdal, Alexander Børseth
Hauge, Solveig Stensland, Katrine
Kvaløy Berntsen, Victoria Freihow,
Catarina Iselin Mikalsen, Thomas
Grønnevik Rasmussen, Marius
Sandvik og May Britt Vaage.  
Klokken 12.30 blir det 16 konfir-
manter: Sindre Sørensen Haarr,
Sissel Haugen, Kristin Førre
Mortveit, Stine Strand Nordahl,
Susanne Øvrevik Bø, Terje Haugan,
Hilde Pedersen, Nils Magne
Svendsen, Ørjan Gloppen, Karen
Gunnarshaug Hetland, Ronny
Johnsen, Magrete Løvbrekke,
Andreas Mathiassen, Ann Jeanette
Mæland, Jon Bendik Wegner
Storesund og Glenn Michael Velde.
Alle er hjertelig velkomne på disse
gudstjenestene, men det er nok
lettest å få plass på den første.  

KONFIRMANTER PÅ UTSIRA
28.APRIL
Disse konfirmeres kl.11.00:
Christine Haugland Austrheim,

Synnøve Austrheim, Aleksander
Klovning, Asle Skare og Anette
Tverdal Thorland.

MENIGHETSTUR TIL TORVASTAD
Påskeaften hadde menigheten
besøk av 90 fra Vår Frelsers, Skåre
og Rossabø menigheter.  De startet
med gudstjeneste i kirken, og fikk
senere mat på helselagshuset.
Kapellan Kristian Støle fra
Torvastad var med.  

MENIGHETSTUR TIL FEØY
Menighetsturen for Torvastad går i
år til Feøy Kristi himmelfartsdag.
Skyssbåt fra Kveitevika 11.30. Det
blir leker for barna, tur for de voks-
ne og grilling av medbragt mat på
skoleplassen etter gudstjenesten.

MENIGHETSTUR TIL UTSIRA
”Kor i Ølve”, et kor fra Kvinnherad,
har lagt sin menighetstur til Utsira i
år.  De kommer helgen 22-23.juni
og deltar på både gudstjenesten
og andakten på Siratun.  

KONFIRMANTER PÅ SKIWEEKEND

Speider- og korkonfirmantene var
på skiweekend til Sauda i februar.
To måtte til legevakten, en for å sy
et kutt i hodet etter fall med snow-
board, en annen måtte gipse hån-
den pga. en brukket finger. En tre-

dje forfrøs hånden etter å ha snak-
ket for lenge i mobiltelefon … Men
likevel strålte alle som soler da de
kom hjem, og alt var egentlig vel-
dig bra. I mai blir det kanotur, hvor
konfirmantene skal padle i 5-6 for-
skjellige vann og bære kanoene
over. Da skal alle ha redningsvest
…

”BETA-KURS”
Menighetens 3. Alpha-kurs er
avviklet med nesten 30 deltakere,
og responsen var så positiv, at vi
har umiddelbart satt i gang med et
”Beta-kurs” på 3 samlinger.
Invitasjon til alle som før har gått
på Alpha-kurs er sendt ut, og vi
starter nå opp med nesten 40 del-
takere på ”Beta-kurset”

NYTT ALPHA-KURS
Menigheten har fått mange hen-
vendelser ang. Alpha-kurset fra
folk som ikke har kunnet være med
pga. at onsdagen har vært en van-
skelig dag. Til høsten starter
menigheten opp med Alpha-kurs
på torsdager, og da vil en prøve å

ha det på
Grendahuset som
en variasjon.

ALPHA-KURS FOR
UNGDOM
- Er et lignende
kurs som menig-
heten har arran-
gert på søndags-
kveldene på
Ungdomshuset .
Her har rundt 20
ungdommer tro-
fast møtt fram og
lært mer om hva
kristendom er og

fått samtale i grupper med yngre
gruppeledere. En håper å få startet
opp med nytt kurs til høsten også
for ungdommene.
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Smånytt

KONFIRMANTER PÅ SKIWEEKEND
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
Torvastad:
03.03. John Gøthesen

Tvillingene Vegar og
Sindre Pedersen
Maria Riborg Vedø
Torvald Grønningen

31.03. Marie Kvale Vikingstad
Håkon Utvik

VIGDE:
Torvastad:
23.03. Hilde Nilsen og

Tom Østensvik (Avaldsnes)
06.04. Eli Stange og

Stein Morgan Gravdal

DØDE:
Torvastad:
10.02. Morten Risanger f. 1973
11.02. Astrid Wegner Grønningen f. 1908
08.03. Eli Sæbø f. 1915
01.04. Gudrun Langeland f. 1916

TORVASTAD

17.02. Kirkens Nødhjelp 4.168,50

24.02. Karmsund Sunh.sønd.skolekrets 2.261,50

03.03. De 4 diakoniinstitusjoner 4.475,00

10.03. Torvastad KFUK/M 2.860,00

13.03. Misjonsselskapet (fastegudstj.) 3.474,50

17.03. Menighetsarbeidet 5.034,50

24.03. IKO 

(Institutt for kristen oppseding) 1.829,00

28.03. Menighetsfakultetet 2.257,50

31.03. Ungdomsmisjonen 7.610,50

FEØY BEDEHUS

31.03. Ungdomsmisjonen 1.177,50

GAVER

ANNONSERINGER 
I KIRKEBLADER

Det hender rett som det er at både vi i
Kyrkjebladet og våre mange kollegaer i menig-
hetsblader andre steder i verden er litt uheldige
med måten vi formulerer oss på. Av og til blir det
hele uforståelig, andre ganger både morsomt og
kanskje pinlig. Vi tar med noen eksempler på det
siste:
• Under kveldsseremonien vil temaet være: ”Hva

er helvete”. Kom tidlig og hør koret øve.
• Onsdag møtes litteraturforeningen. Mrs. Jones

vil synge ”Put me in my little bed” fulgt  av pres-
ten.

• For de som har barn, og som ikke vet det, så har
vi en barnehage i kjelleren.

• Denne ettermiddagen har vi dåp både i nord-
og sydenden av kirken. Barn vil bli døpt i begge
ender.

• Siden det er påskesøndag, vil vi be Mrs. Lewis å
komme frem og legge et egg på alteret.

• 8.klasse skal onsdag framføre Shakespeares
”Hamlet” kl. 20. Menigheten er velkommen til å
bivåne denne tragedien.

• Pastor Adams talte kort, til stor glede for menig-
heten.

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
PÅ KROSSHAUG

12.mai blir det friluftsgudstjeneste på Krosshaug.
Vi regner med godt vær, men blir det for galt

trekker vi inn i Grendahuset.  
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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
21.04. 3. s.e. påske: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Sang av Scala.
Offer til menighetsarbei-
det. – Kirkeskyss.
28.04. 4. s.e. påske:  
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer til
Søndagsskolene i
Torvastad.
Kl. 19.30: Søndagsmøte i
kirken. Tale ved  Arne
Aurdal. Tema:
”Menigheten – levende
grener på vintreet”.
30.04. Tirsdag: 
Samtalegudstjeneste kl.
19.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde og konfir-
mantene.
05.05. 5. s.e. påske: 
Konfirmasjonsgudstjenest
er kl. 10.30 og kl. 12.30.
Sokneprest Geir Styve og
menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer til Torvastad
KFUK/M.
09.05. Kr.himmelfarts-
dag: 
Menighetstur til Feøy kl.
12.00. Sokneprest Geir
Styve.
12.05. 6. s.e. påske: 
Friluftsgudstjeneste på
Krosshaug, Torvastad, kl.
11.00. Sokneprest Geir
Styve.
17.05. Grunnlovsdag: 
Familiegudstjeneste kl.
11.00. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Offer til
Kirkens Nødhjelp.
19.05. Pinsedag: 

Høytidsgudstjeneste kl.
11.00. Sokneprest Geir
Styve. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet. – Kirkeskyss.
26.05.
Treenighetssøndag: 
Høymesse kl. 11.00. Vikar.
Nattverd. Offer til AAN,
Haugesund. – Kirkeskyss.
02.06. 2. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer til
Normisjon. – Kirkeskyss.
09.06. 3. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00.
Prostiprest Lars Harald
Tjøstheim. Nattverd. Offer
til Misjonshøgskolen,
Stavanger. – Kirkeskyss.
16.06. 4. s.e. pinse: 
Friluftsgudstjeneste i Visnes
kl. 11.00. Samarbeid med
Avaldsnes menighet.

FEØY BEDEHUS
09.05. Kr.himmelfarts-
dag: 
Gudstjeneste kl. 12.00.
Sokneprest Geir Styve.
(Menighetstur)

UTSIRA
28.04. 4. s.e. påske: 
Konfirmasjonsgudstjeneste
kl. 12.30. Sokneprest Geir
Styve. Offer til Karmsund /
Sunnhordland søndagsskole-
krets.
17.05. Grunnlovsdag: 
Familiegudstjeneste kl.
11.00. Offer til Redd Barna.
20.05. 2. pinsedag:
Høymesse kl. 12.30.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til NMS-pro-
sjektet.

Søndagens

tekster

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

4. s.e. påske: Joh 15,
10-17; Jes 1, 18-20; 1
Joh 4, 10-16

5. s.e. påske: Matt 6,
6-13; Dan 6, 4-12;
Rom 8, 24-28

Kr.himmelfartsdag:
Apg 1, 1-11; Sal 110,
1-4; Ef 1, 17-23

6. s.e. påske:  Ef 4,
1-6; Sak 14, 7-9; Joh
17, 9-17
Grunnlovsdag: Joh
12, 35-36; 5 Mos 30,
19-20 a; Fil 3, 12-16

Pinsedag: Joh 14,
15-21; Joel 3, 1-2; Ef
2, 17-22

2. pinsedag: Joh 6,
44-47; Esek 11, 19-20;
Apg. 2, 42-47

Treenighetssøndag:
Matt 28, 16-20; 
Jes 6, 1-8; Tit 3, 4-7

2. s.e. pinse: Luk 12,
13-21; Fork 12, 1-7; 1
Tim 6, 6-12

3. s.e. pinse: Luk 19,
1-10; 5 Mos 7, 6-8; 1
Kor 1, 26-31

4 s.e. pinse: Sal 139,
1-12; 1 Pet 5,5b – 11;
Luk 15, 11-32

NORDBØ BEDEHUS
21.04. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
28.04. kl. 11.00: 
Normisjon
09.05. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet
26.05. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
02.06. kveld: 
Misjonsselskapet
09.06. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
16.06. kl. 11.00: 
Misjonssambandet

HAUGE BEDEHUS
21.04. kl. 19.30: 
Normisjon
28.04. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet
12.05. kl. 19.30: 
Misjonssambandet
26.05. kl. 19.30: 
Indre Sjømannsmisjon

HÅLAND BEDEHUS
21.04. kveld: 
Normisjon
28.04. kl. 11.00: 
Misjonsselskapet
12.05.  kl. 11.00: 
Misjonssambandet
20.05. kl. 11.00: 
Normisjon
26.05. kveld: 
Indre Sjømannsmisjon
02.06. kveld: 
Misjonsselskapet
09.06. kveld: 
Normisjon
16.06. kl. 11.00: 
Misjonssambandet

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

BEDE-
HUSENE



Datteren til noen venner av meg var nettopp begynt på skolen, og hadde fått i
oppgave å lære en gåte. Denne skulle hun presentere i klassen, så hun

måtte pugge den utenat. Med god hjelp fra mor kom
de på denne: Hva er det som går opp når det går

ned?  Svaret var glidelåsen.
Jenta pugget i vei og gikk optimistisk til 
skolen. Ville noen løse gåta? Hun kom 
gledesstrålende hjem fra skolen: 
Mamma, ingen klarte den!
Å? svarte mamma, husket du den ordentlig

da? Jada, svarte jenta: Hva er det som går opp
når glidelåsen går ned?
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B
Porto betalt

ved innleveringen

P.P.

Norge/Norvegé

Langt inn i skogen den grønne, ja,
så langt inn at ingen vet hvor,
møtes hver onsdag ettermiddag et
snes guttunger i sin beste alder.
Ulvungene i 1. Torvastad KFUM og
deres ledere har nemlig en hemme-
lig skog. 

Nesten uansett vær, benker seg på
en triangel av tømmerstokker
under skogens eldste tre. Da det
var ordentlige ulver på Karmøy, var

den sikkert bare et frø i en
kongle. Så stor og tjukk er
den grana. 
Ivrige, rastløse hender fing-
rer med tørre kongler, mens
flagrende, spisse ulvevalp-
ører får høre litt alvors-
snakk, litt dramatisk
Jungelbok-fortelling. Og
beskjeder. To timers uteak-
tivitet går jo ikke av seg
selv. Fire fuglekasser skal
henges opp og flyttes inn i
av kjøttmeis, fluesnapper
eller andre fugler som må
ha rugehull. Forlatte hak-
kespetthull er sjeldne, for
gamle trær får ikke stå.
Fuglekassene må til om det
skal bli nok fugleunger til å

holde i sjakk årets insekter. 
Men det er ikke bare nyttige ting
alle de mer eller mindre halvtamme
dyrene i skogen foretar seg. Strev
med hyttebygging både her og der,
klatring og balansegang, bruk av
kniv og jungelplaster, og litt god-
gjørende styrkedrikk fra primusen
er midt i blinken når man er midt
oppi livets harde virkelighet.
De gamle lederulvene som roper
FLOKK FLOKK FLOKK hver gang de

lettbeinte ulvungene skal samles,
er Jon Ådnøy, Arne Grønås og Bjart
Grutle. Ulvungene sjøl er 3. og 4.-
klassinger. De eldste kan begynne i
speideren etter høsten i femte. Og
med så barske ulvunger blir det
helt sikkert ordentlig god speidere
av dem.
Før sommeren skal hele gjengen på
leir litt lenger sør på Karmøy. Det
gleder de seg til, for gutter på tur
er bra. På leiren blir det forhåpent-
ligvis mulig å være med på flagg-
heis. Det har nemlig ulvungene litt
trening i, med egen tømmerstokk
til flaggstang på ei slette i skogkan-
ten. Minst 5 meter høy er den, og
den kan lett settes opp og tas ned
igjen. Den støttes nemlig av tre
spisse bein som er surret fast på
beste og fineste vis. Speiding er
god blanding av oppfinnsomhet,
samarbeid og egne ideer. Slik at
hele flokken klarer det som må til. 
Også en hemmelig skog må til for
hvert valpekull som vokser opp.
Det er jo der menneskeunger
finner ut at de er små og hjelpeløse
viss de ikke er i flokk. 

rø

Jorunn Nilssen sender utfordringen videre til Vigleik Voll.

Gutta på tur

FLOKK FLOKK FLOKKFLOKK FLOKK FLOKK


