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Fra venstre, 1.rekke: Eli Hognaland Medhaug, Birgitte Storesund, Hilde Storesund, Chanel Andrea Strand, menighetsprest Arnfred Lunde,
sokneprest Geir Styve, Elin Natterøy, Laila Bentsen, Linn Kristin Sørvik, 2.rekke: Solveig Margrethe Myge, Aina Synnøve Halvorsen, Marie
Hausken, Lena Frøyland, Nina-Kathrine Baartvedt Storesund, Benedichte Bø Furlund, Gerd Synnøve Nilsen, Elisabeth Nilsen, Linda
Christensen Førland, Janne Stange, Karina Kvinnesland, Alice Andersen, 3.rekke: Alexander Munthe, Per Magne Mølstre Vikshåland,
Trygve Emil Løvbrekke (Sauda), Ivar Stange, Lars Andreas Kaalaas, Ole Bø, Olav Storesund, Arild Thorbjørnsen, Frode Kallevik, Morten
Munthe, Rita Bendiksen, Ingvild Foldøy Grutle, 4.rekke: Eirik Andreas Nesheim Østebø, Sigurd Andreas Widvey Haugen, Dag Helge
Ragnvaldjord, Odd Helge Østhus, Steffen Vikre, Anders Endresen, Kristoffer Støle, Roger Vikshåland, Espen Lindstrøm, John Øistein Sletten
og Harald Spångberg.  Gretha  og Elvar Berg blir konfirmert på Island 24.juni.  

Konfirmanter i Torvastad kirke 6. mai 2001
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Jeg flyttet fra Torvastad på slutten
av tenårene mine. Det er litt rart å
gjenhuske ”bygda mi” nå, for den,
og dere som bodde der da, er jo
fortsatt knyttet til nettopp
tenårene mine, enda både dere og
jeg har bevegd oss 12 år lengre
fram i tid...

I skrivende stund er det snart pinse
igjen, og i min jobb blir jeg stadig
på nytt utfordret til å finne ord for
hva pinsen handler om, hvem
Ånden er og hva Ånden egentlig
gjør. 

Jeg tenker at Ånden har mye med
fellesskap å gjøre! Pinsen handler
om at vi kan forlate de innestengte
rommene vi lever i og våge oss
utenfor til de andre! Den styrke
Ånden kan gi oss, er at vi kan våge
og bryte noen grenser mellom oss
og de andre, mellom oss som taler
på vårt språk og de andre som taler
et annet språk.

Jeg husker en del av tenåringstiden
min som en tid fylt av mange slags
grenser mellom oss som levde og
bodde sammen. Noen av oss var de

‘personlig’ kristne, mens andre ikke
vågde å kalle seg for det, eller så
ville de ikke være det. Noen av oss
var ‘de stilige og tøffe’, mens vi
andre ikke nådde opp til idealene.
Uansett hvem vi var, så opplevde vi
nok alle grenser mellom oss, og at
vi satte hverandre i ulike ”båser”.
Jeg husker det gjorde meg ganske
forvirra, og en tid også ganske
redd det fellesskapet jeg egentlig
skulle være en del av. Mye av dette
tror jeg handler om det å være
tenåring, men jeg tror at det også
handler om hvor altfor flinke vi er
til å bygge opp murer mellom oss
og ”de andre”. 

Disse murene kan Ånden ta bort
igjen! Den Hellige Ånd bryter
grensene mellom oss ned, og
tilbake er det bare oss. Alle vi som
er like verdifulle, like elska, like
verdsatt av den Gud som skapte oss
og ville at vi først og fremst skulle
leve det livet vi har fått av Gud!

Jesus har tatt bort det som kan hin-
dre kontakten mellom oss og Gud,
og Ånden kan hjelpe oss til å rive
ned murene mellom oss som lever

sammen. Den Gud som kan ta bort
grumset mellom oss, og som skaper
noe nytt og godt i stedet, den Gud
er det jeg tror på. Og nettopp det
handler pinsetiden om: en ny start
og et nyskapt fellesskap!

De redde disiplene vågde å åpne
sine stengte dører og gikk ut til
folkemengden i Jerusalem den
aller første pinsedag, ut til alle
disse menneskene som talte så
mange ulike språk. Og i samme
stund var språkbarrierene mellom
dem borte og alle kunne høre at
disiplene talte på sitt eget
morsmål! 

Jeg håper pinsen i år kan få være
sånn for oss også: at frykten for
naboene våre og menneskene i
vårt fellesskap blir så liten at vi
våger å komme dem i møte! Og jeg
håper at vi også får høre Guds
gode budskap til oss, på et språk vi
forstår! Da tror jeg at det nye,
gode fellesskapet kan få gro fram
midt iblant oss. Allerede nå!

God pinse!

VI TRENGER IKKE
Å LEVE BAK STENGTE DØRER

Andakten er skrevet av Torhild Viste, datter av
Tor Jostein Viste som var sogneprest på
Torvastad på 80-tallet. Som 17-åring flyttet
hun sammen med familien til Klepp på Jæren.
Hun studerte senere på Menighetsfakultetet,
og etter fem somre som prestevikar i Nord-
Norge er det ikke uventet at hun i dag er prest
på Tranøy på Senja.



Sommeren er slutt for i
år, sa enkelte da god-
værsdagene før 17.
mai forsvant. Mange
føler at værlaget er
snudd på hodet. I janu-
ar spirte busker og
blomster før kulda satte inn.
Gjelder ikke barndommens og
Vivaldis rekkefølge av de fire
årstider lenger?

Barndommens somre står i egen
glans. For oss eldre var og for
dagens barn og unge er sommerti-
da full av opplevelser – glede –
lange dager – turer sammen med
familie og nære venner. Men
ferievanene har endret seg i løpet
av få tiår. Vi reiser nå lengre og
oftere. Middelhavets byer og
strender er blant favorittene.

Paulus var på reise i samme far-
vann, om ikke som turist. I Aten
besøkte han Areopagos. I dag er
det et berømt turistmål som ligger
i ruiner, den gang var det sam-
lingssted for høyesterett. Det var
et område hvor ”athenere og
utlendinger brukte tida til å
fortelle og høre nytt,” som det
heter i Apostlenes gjerninger,
kapittel 17. Aktuelle tema også
2000 år senere! De diskusjon-
slystne på Areopagos ville gjerne
høre mer av Paulus som sa han
hadde svaret på alterets inskrip-
sjon: ”For en ukjent Gud”.

Gud, vår skaper, var ikke lenge
ukjent for athenerne. ”Det er i
ham vi lever og beveger oss og er
til,” fortalte Paulus. Gud vil bevare
fellesskap med oss mennesker i
alle livets faser. Livet er en gave
som vi skal dele med hverandre.
Fra Bibelens første blad under-
strekes det at Gud er glad i
skaperverket og ikke minst i men-
neskene. Det er ikke tilfeldig at
trosbekjennelsen aller først min-
ner oss om at Gud er skaper.

Sommer og ferie varer ut over
noen uker. Vi får et vinterdepot
av kraftfòr og krefter, mat og
minner. La reiseplanene omfatte
kultur og kristent fellesskap når vi
reiser. ”Areopagos” og kirker er
derfor naturlige 
stoppesteder og hvilesteder. De er
underveis matstasjoner for sjel og
ånd som gir inspirasjon og etter-
tanke når vi er kommet heim.

God sommer med tid til å koble
av, koble om og koble til.

Ingmar Areklett
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Korpsets musikanter i både røde
og blåe uniformer spilte ved flag-
gheis, i morgenprosesjonen og ved
kransnedleggingen før frokosten.
Deretter var det imidlertid nye tak-
ter i kjent musikk. Barnetogene
startet uten tonefølge fra sine
respektive skoler. Litt tamt og
stille, var den gjengse kom-
mentaren. Dirigent Bent Gunnar
Bjerkvik satte pris på at korpset
fikk spille for mange mennesker i
Munkaskar der man hadde tatt
oppstilling i år. Og derfra til kirken
hadde skolene et spillende korps
mellom seg. Avslutningen på bar-
netoget foregikk dermed i kjent
stil. 
Men hva blir konsekvensene av at
skolene nå stiller med ett korps?
Hvordan blir grunnlovsfeiringen på
Torvastad i framtida? KB har
snakket med noen sentrale person-
er i 2001-feiringen. Meningene er
mange og til dels sammenfallende.
Og entusiasmen er stor.
– 17.mai er like kjekt hvert år! Det
er en stor dag uansett, sier Torunn
Aase Totland, korpsformann
Hauge. – I korpssammenheng
ønsker vi et felles barnetog. Det

blir lettere for musikantene.
Korpsmedlemmene må, slik situ-
asjonen er, ta mange valg som gjør
det vanskelig for dem. Viss vi kan,
så må vi gjøre det lettere for dem
ved å finne nye løsninger på ting.
– Vi ser en framtid i samarbeid,
men hvordan — det blir oppgaven
framover. Korpsene er  sterkt knyt-
tet til skolene. Å snu den
tilhørigheten til at korpset er for
bygda, slik idrettslaget er bygdas
lag, blir en av oppgavene
framover. – Å sjå og høyra korpset
er noko som gjør godt om hjarta,
syns Torunn. 

– Morgenprosesjonen er bra! sier
Siv Storesund, Håland sin korpsfor-
mann. Den lille morgentimen med
høgtid må det hegnes om, for det
er det aller beste med hele 17.mai.
Og frokostarrangementene er
veldig positivt. En annen positiv
tanke er ett barnetog i framtiden.
Det brenner jeg for.
17.maiarrangement på skolene
etterpå, det tror jeg er best også i
framtiden. – Jeg vil ikke nød-
vendigvis kaste tradisjoner over
bord, men en nytenkning rundt

korpset må til, mener Siv.

– Skolene kan godt være kraftsen-
tre i 17.maisammenheng. Det er jo
ganske mange kloke hoder på
Torvastad som kan komme sam-
men og tenke høyt, mener Brita
Sørensen, komiteleder på Håland, i
år som for 4 år siden. 
Når det gjelder komité, sier Brita
at den ikke behøver å bestå av
bare foreldrene på skolene slik sys-
temet er nå. 
Det er flere foreninger og lag i
bygda… Allerede før korpsene slo
seg sammen, var det to røster som
i Kyrkjebladet etterlyste nytenkn-
ing rundt 17.mai. Det viktigste er
at det ikke skapes splid.
Tradisjoner må tas vare på. Det er
opplevelsen av at alle er vennlige
på en dag som er ekstra ekstra for
ungene. Det at ungene får en så
god opplevelse hver 17.mai at de
vil det samme for sine, må være
målet. Suksess med lekene på
17.maiarrangementet er viktig. På
Håland hadde vi et nytt innslag i år
– en god gammeldags narr som
dro i gang ting. Det spredte seg en
god, positiv stemning rundt nar-

Tradisjonell 1Tradisjonell 17. m
med felles 

17.mai er 17.mai - tradisjoner er tradis-

joner. Korpsmusikk er 17.maitradisjon.

Men ting skjer og alt er ikke hva det var.

Her i bygda er skolekorpsene nå i den

situasjon at de går i samlet tropp og gjør

det meste av sine musikalske anstren-

gelser sammen. Torvastadbuen opplevde

en annerledes grunnlovsdag i år.
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ren.  Vi må se framover på hva som
gagner Torvastadbygda. Kanskje
en egen, grundigarbeidende
lekekomité er vel så viktig som de
syttendemaikomiteene vi er vant
til. Tenk om det hadde latt seg
gjøre å få til et fellesarrangement
på sen ettermiddagstid for eksem-
pel? La 17.mai fortsette å være en
positiv dugnad til glede spesielt for
ungene på Torvastad, sier Brita.

– Det var tomt og løye uten korps,
mente folk på Hauge om barneto-
get, forteller Jostein Hauge, årets
komitéleder. – Men korpset var jo
med både tidlig og sent, og det er
virkelig godt. Utfordringen for
framtiden blir stor, for ungene i
korpsene føler sterk tilhørighet til
sin skole. Skal man slå sammen til
ett tog, må det være et forbere- delsesarbeid som påbeg-

ynnes allerede ved neste
skolestart. 
17.mai er en av de dagene
der hovedtyngden av folk
treffes for å prate, sier
Jostein. 
Men programmet for dagen
byr på både lek og alvor. 
De tradisjonelle elevinnsla-
gene før toget må flyttes til
et annet tidspunkt, parker-
ing blir kanskje et kjem-
peproblem.  17.maitalen som
er en høytidelig sak, håper
Jostein Hauge at folk satte
pris på i år også. 

Viss toget blir lagt til
Storesundsfeltet kan kanskje
mange la bilen stå hjemme,
og busser til kirken etterpå
kan stå klare? (KB anm.)

rø

mai-feiring
korps

HALVOR LILLESUND
SLUTTER
Organisten vår de siste to årene,
Halvor Lillesund, ser seg nødt til å
slutte i stillingen som organist. Dette
beklager vi sterkt, for det er ikke
mange som har en så allsidig mann
på orgelkrakken. Hovedgrunnen er
at en 50% stilling er for lite å leve
av, - og det blir for travelt når en må
kombinere dette med mye annet.
Halvor jobber også i musikkskolen, i
tillegg til utallige engasjementer i
byens øvrige musikkliv, med alt fra
det musikalske ansvaret på
teateroppsetninger, til revyer i
Bakgårdsteltet. Han reiser også
rundt og turnerer med forskjellige
grupper, - og ser ikke bort fra at vi
vil både se og høre mye til ham selv
om han altså fra 2.juli slutter som
vår faste organist. 

INGEN NY ORGANIST
TIL TORVASTAD
Torvastad Menighetsråd har sett seg
lei på den stadige utskiftingen av
organister. Dersom stillingen hadde
vært større, hadde vi nok fått
beholdt organistene våre, men slik
det er nå, vil det sannsynligvis være
stor gjennomtrekk også i fremtiden,
og vanskelig å få utdannede organ-
ister til å ta jobben. Menighetsrådet
har derfor henstilt til Karmøy
Kirkelige Fellesråd om ikke å lyse ut
stillingen før den er 100%. I mel-
lomtiden må vi ordne oss med vikar-
er. Heldigvis har Halvor sagt seg vil-
lig til å stille opp som vikar, og så får
vi se om organiststillingen får et
løft…?
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Fra Utsira til 
Og nå skal dere reise til
Kuwait?
- Ja, grunnen er først og fremst
jobb, kombinert med lysten til å
prøve noe nytt, sier Miriam. Jeg
avslutter min utdanning i aromat-
erapi den 8.-9. juni og er da god-
kjent for å arbeide med dette. Da
jeg i fjor fortalte min mor i
Libanon at jeg holdt på å utdanne
meg innen dette, tok hun kontakt
med søskenbarnet mitt som bor i
Kuwait. Hun ringte til meg og
tilbød meg en jobb på hennes
klinikk. Dette var tidlig på høsten
2000 og i februar/mars i år hadde
vi bestemt oss for å gripe sjansen
og begynte å forberede oss på å
reise.

Kuwait høres eksotisk ut, er
det svært annerledes enn
Norge og Utsira?
- Vel, språket er jo annerledes, ler
Harry. Han kan en del arabisk, men
er spent på hvordan det vil bli å
forholde seg til språkbarrieren i
forhold til jobb og liknende. Han
arbeider i dag på sykehjemmet på
Utsira, og ser muligheter for å få
liknende jobb i Kuwait. - Men kan-
skje det hadde vært bedre å kjøre
ambulanse, sier han og tenker på
språkproblemer igjen. -Nei, du er
flink å snakke, Harry, svarer
Miriam og skryter av mannens ara-

biske ferdigheter.
Hun påpeker at
det er viktig at
Harry får en jobb
som samsvarer
med utdannelsen,
da dette gir
mange fordeler i
Kuwait. Og
språket mener hun
bestemt ikke vil bli
noe problem. - De

annonserer jo etter europeere, sier
hun. For Harry blir det litt likt som
da jeg kom til Norge, nå er det han
som er ”fremmed” og jeg som
kommer ”hjem”. 

Men hva med klima og kultur?
- Det er svært varmt i Kuwait, den
25.april var det 35 varmegrader og
på høsten kan temperaturen
komme opp i over 50 grader. Men
det er air-condition overalt, så det
skal gå bra. Når det gjelder kultur
så er jo Kuwait et muslimsk land,
så vi er forberedt på en del andre
kulturytringer enn her hjemme.
Det er for eksempel total forbud
på alkohol i Kuwait. Og på
klinikken jeg skal jobbe er det bare
for kvinner, sier Miriam. 

- Kanskje jeg bare får arbeide med
menn, undres Harry og ser for seg
ett sykehjem for menn og ett for
damer. I tillegg er det jo torsdag
og fredag som er fridager, ikke
lørdag og søndag. Men totalt sett
er Kuwait, i likhet med flere av de
store olje-nasjonene i Arabia,
likevel blitt mer vestlig orientert.
Dette henger nok sammen med at
det er mange utlendinger som
kommer for å arbeide der, fortset-
ter han. 

Hvor skal dere bo?
- Vi skal bo i en by som heter Al-
Khiran. Den ligger ved kysten, ca
120 km fra hovedstaden Kuwait
City. Det er ikke så stor by
egentlig, sier Harry. 
- Men den har IKEA og Hennes &
Mauritz, skyter Miriam inn. Så det
blir ikke noe savn!

Hva med barna i forhold til
skole, språk og slikt?
- De skal gå på en engelsk skole i

På Utsira sitter en fam-
ilie som for tiden er
ekstra spent på hva
den kommende som-
meren vil bringe. Den
1.juli i år skal nemlig
Miriam og Harry
Halvorsen reise sam-
men med ungene
George (10), Harald (8)
og Jan (5) til Kuwait.
Men dette er ikke en
eksotisk ferietur med
et reisebyrå – de har
tenkt å bli der i minst
ett år.
Miriam kommer
opprinnelig fra Beirut i
Libanon, men flyttet til
Utsira i 1989 etter å ha
truffet Harry som var i
FN-tjeneste i Libanon.
Han hadde fått jobb
på Utsira året før de
møttes, så det var
naturlig å slå seg ned
her når de giftet seg
og reiste til Norge. 
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Kuwait
Al-Khiran og da vil jo hoved-
språket naturlig være engelsk,
sier Miriam. Men vi vil prøve å
vedlikeholde det norske
språket også, i tillegg til å lære
dem litt arabisk. Noe kan de jo
fra før også, etter flere turer til
Libanon. Når det gjelder ven-

ner, så har søskenbarnet mitt 3
unger på samme alder, så det
vil være en god start. Vi regner
med at det nære fellesskapet
på skolen vil gjøre at de får
kamerater ganske raskt. 

Men blir det ikke trist å
bryte opp fra Utsira?
- I og med at vi ikke har slekt
her, så har vi jo heller ikke så
sterke bånd til øya som mange
andre føler. Likevel er det
vemodig å reise av gårde etter
å ha vært her i 12-13 år. Vi vet
jo ikke helt hva framtiden vil
bringe, kanskje er vi tilbake om
et år, kanskje kommer vi ikke

igjen før på lenge. Vi trives jo
svært godt på Utsira, og det er
trygt for ungene, så vi kommer
til å savne stedet. Samtidig vet
vi at ungene savner slekten sin
og at de gleder seg til å få
være sammen med dem både i
Beirut og i Kuwait. 

Hvor lenge blir dere i
Kuwait?
- Det er vanskelig å si. I
utgangspunktet har vi et per-
spektiv på 1 år, men dersom
det legger seg til rette og vi
trives, vil vi nok bli lenger. Vi
tar det som det kommer og ser
hvordan tingene utvikler seg,
avslutter de to. 

Vi ønsker herved familien
Halvorsen god tur og lykke
til i nye omgivelser!

LJL

FRILUFTSGUD-
STJENESTER I
SKUDDET

Det er for tiden høysesong for
friluftsgudstjenester.  På siste side
kan du lese om friluftsgudstjenesten
på Utsira – trolig Norges vestligste,
men de er langtfra de eneste som
satser på gudstjeneste i Guds frie
natur i disse vakre vårtider.
På Krosshaugen på Torvastad var
over 200 tilstede på friluftsgudstjen-
esten 20. mai. Avaldsnes mengihet
var også invitert til  feire gudstjen-
este sammen med oss. Det ble en
noe kald fornøyelse da nordavinden
stod rett på – selv om SangRia stillte
opp både som levegg og med sang
som varmet. Ellers var både speidere
og noen messingblåsere, for ikke å
glemme sognepresten med på  å
gjøre det hele til en trivelig samling
ved den nye steinkrossen vår.

Kristi Himmelfartsdag var det også
mange friluftsgudstjenester i distrik-
tet – og vi vet at det var
Torvastadbuer tilstede både på
Rønningen leirsted i Tysvær og på
Stemnestaden i Grinde. Neste
mulighet for de friluftsinteresserte
er  2. pinsedag, da det er en stor
fellesmarkering på Krosshaugen i
Haugesund, hvor menigheter og
kirkesamfunn fra hele Haugalandet
er invitert til å feire pinse sammen 
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UNGDOMSARBEID OG
LÅVEGOSPEL
Vi har det siste året prøvd et
samarbeid med våre to
nabomenigheter (Norheim og
Avaldsnes)om noen felles ungdom-
sarrangementer, for å styrke kon-
takten og gi ungdommene følelsen
av et større kristent fellesskap. Det
siste arrangementet var låvegospel
på Tuastad gård, hvor korene fra
menighetene deltok, og etterpå
var det grilling og konkurranser. Vi
bytter på å arrangere disse tilstel-
ningene, og til neste år blir det satt
opp følgende fellesarrangementer: 
Fredag 7.sept: Ungdoms-
gudstjeneste kl. 21.00 m/ sosialt
samvær på Karmel etterpå
Fredag 16.nov: Ten Sing Galla i
Håvikhallen (i forb.m/KM-uka) med
påfølgende nattcup (fotball) til ca.
kl.02.00 
Lørdag 19.januar: Ungdomsguds-
tjeneste i Torvastad kirke kl. 21.00
m/ arr.på Ungdomshuset etterpå
Fredag 17.mai: Låvegospel på
Tuastad gård, m/grilling, konkur-
ranser og fest.

MENIGHETSRÅDSVALG 
TIL HØSTEN
I disse dager spør-
res utvalgte per-
soner til å stille i
menighetsrådet
for neste periode,
som er på 4 år.
Menighetsrådet
har som hovedoppgave å styrke og
nære menighetens åndelige liv, og
har fra 01.01.98. ikke lenger noe
økonomisk ansvar for driften av
menigheten. Dette har resultert i
at en får frigjort krefter og tid til å
drive med menighetsarbeid, og
ikke jobbe som ”basarkomité”.
Menighetsrådet i Torvastad består
av 8 medlemmer, foruten vara-
menn og sokneprest. Vi håper folk
er sitt ansvar bevisst, og er villig til
å ta sin ”tørn” til denne viktige
oppgaven.

KONFIRMANTINN-
SKRIVING OG 
INFORMASJONSMØTE
Dette året blir det konfirman-
tinnskriving og et informasjons-
møte på Torvastad Kulturhus tors-
dag 14. juni kl.19.00 Dette er for
både konfirmanter og foreldre, og
vi vil her informere om konfirman-
topplegget for neste år. 

REPARASJONSARBEID PÅ
TORVASTAD KIRKE
Det er nå satt i gang et større
reparasjonsarbeid på kirken, hvor
vi skal skifte ut råtne fjøler, tette
sprekker og male over det meste.
Torvastad kirke er klassifisert som
verneverdig, og det innebærer
strenge regler for hvordan arbei-
det skal gjøres. En må bl.a. ikke
bruke høytrykksspyler for
rengjøring utvendig, men stålkost.
Av rengjøringsmidler er det bare
salmiakk og klorin som er godkjent
av riksantikvaren. Vi skulle ha spylt
av grønsken på taket, men trenger
nå heller frivillige med klatreerfar-
ing og gode børsteegenskaper…

MENIGHETSTUREN AVLYST
Menighetsturen for Torvastad til
Kvinnherad ble dessverre avlyst.
En uke etter at påmeldingsfristen
hadde gått ut, lå det an til å bli 13
deltakere, og det ble for lite til den
innleide båten som kunne ta 38
passasjerer.  

FERIEAVVIKLING PÅ 
TORVASTAD
Kontorfullmektig Bjørg Areklett
har ferie fra 9.juli til 5.august.
Kirkegårdsarbeider John Terje
Hagland har ferie fra 16.juli til
7.august.  Følgende vil vikareriere
her og på Norheim: Gry
V.Pedersen, Elin Hjelmås, Anne og
Mona Dysjeland, Terje B. Hausken
og Marianne Pedersen.
Kirketjener Sonny Torvestad har
ferie fra 17.juli til 7.august, og kir-
ketjenervikarer er Anne Kari

Vikingstad og Jostein Torvestad.
Organist Halvor Lillesund slutter
1.juli og tar ut ferien etter dette.
Ivar Tjøstheim vikarierer som
organist fra 2.-22.juli.  Når det
gjelder prestene, så har Arnfred
Lunde  ferie fra 17.juli til 13.august
og Geir Styve fra 19.juni til 18.juli.  

VEKKELSEN PÅ ÅKRA
Redaksjonssekretær i Utsyn, Sidsel
Haaland, skriver nå bok om
vekkelsen på Åkra.  Hun kommer
opprinnelig fra Torvastad, og
skulle kjenne godt til kristenlivet
på Karmøy.  Tittelen på boken er
ikke klar, men den vil inneholde
både vitnesbyrd, møte med talerne
og smakebiter fra talene.
Utgiverne vil vise at arbeidet over
lang til gir resultater og håper at
boken vil bli til inspirasjon for
mange.  Manus leveres nå i juni og
er planlagt utgitt i september.  

BRØD FOR VERDEN
Konfirmanter og konfirmantforel-
dre gjorde en fin innsats på årets
innsamlingsaksjon for Kirkens
Nødhjelp. På bøsseinnsamlingen
3.april ble det samlet inn kr.
29.363,50 til gatebarn i Brasil.  

SPEIDERE PÅ LANGTUR
14 speidere fra Torvastad skal helt
til Sveits på leir i sommer. Sammen
med speidere fra Haugesund og
Norheim busser de av gårde 4. juli.
I Sveits skal de delta på en lokal
leir med ca 70 sveitsiske speidere.
Disse kommer fra den tysktalende
delen av landet, mens leiren skal
foregå i den fransktalende delen,
så det ligger an til flere språklige
utfordringer. Foruten vanlig spei-
derliv består programmet av hike
høyt oppe i Alpene og turer til
Geneve og andre kjente steder i
området.

LYD-TESTAMENTET
Har du ikke tid til å lese i Bibelen?
Ønsker du at Bibelen skal fornye
ditt liv? Tror du Bibelen har mer å

Smånytt
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
TORVASTAD:
25.03. Helene Fosen Jacobsen
01.04. Tuva Johanne Hagesæther Røthe
08.04. Kristine Berthelsen

Elise Dybvik Jensen
Andreas Voraa Brekke (Avaldsnes)

06.05. Elise Thorbjørnsen Munthe
13.05. Roy Emil Mannes

Sindre Storesund

Utsira:
16.04. Robert Robertsen

Vigde:
Torvastad:
12.05. Iren Torvestad og Svein Egil Lerøy
19.05. Elizabeth Nielsen og Kenneth Vinnes Nilssen

DØDE:
Torvastad:
23.04. Geir Johnny Sollien f. 1973
07.05. Gunvald Førland f. 1917

TORVASTAD
11.03. Kristenrussens misjonsprosjekt 3.474,50
14.03. Kirkens Nødhjelp 1.215,50
18.03. Søndagsskolene i Torvastad 2.001,50
25.03. Kirkens SOS, Rogaland 2.664,50
28.03. Det norske misjonsselskap 1.262,00
28.03. Ungdomsmisjonen 895,00
01.04. Menighetsarbeidet 3.871,50
08.04. Kirkens Nødhjelp 4.510,00
12.04. Israelsmisjonen 2.001,00
15.04. Ungdomsmisjonen 8.169,50
22.04. Institutt for kristen oppseding (IKO) 2.543,00
22.04. Normisjonen (søndagsmøte) 1.542,50
29.04. Kirkens sosialtjeneste 3.018,00
06.05. Torvastad KFUK/M 9.371,00
13.05. Haugaland krets av KFUK/M
2.637,50

FEØY
28.01. Torvastad KFUK/M 950,00
15.04. Kirkens Nødhjelp 2.830,50

UTSIRA
01.04. Kirkens Nødhjelp

16.04. Kirkeorgel
29.04. NMS-prosjekt
17.05. Søndagsskolen i Utsira
27.05. Kirkens Bymisjon, Haugalandet

GAVER

gi deg i hverdagen?

Mange synes dagene er for hektiske til å sette av
tid til daglig bibellesning.
Nå går det an å lytte seg gjennom hele
Nytestamentet, takket være Bibelselskapets ”mille-
niumsutgave”. Hele NT er spilt inn på lydkassetter/
CD-er av skuespillere, som lydbok og radioteater.
Flere steder med bakgrunnsmusikk. Lytt deg gjen-
nom hele NT på 40 dager -det innebærer ca en
halv time lytting hver dag.
Gjør det samtidig med andre i menigheten, lytt i
fellesskap med familie og venner. Lytt i bilen, ved
kjøkkenbenken, på tur eller i godstolen. ”Guds ord
vender ikke tomt tilbake” – dette er en mulighet vi
synes mange bør benytte seg av.

Lyd-Testamentet er kun til salgs gjennom organis-
ert bruk i lokal-menigheten (sterkt subsidiert), og
vi tar opp en felles bestilling som vi sender inn den
26.06. Vil du være med, så ring, fax eller mail til
oss innen den dato. Vi kjøper inn noen ekstra, som
kan fåes i etterkant på prestekontoret. (tlf.52 84
53 80/ fax 52 84 53 81/ mail: torvastad.prestekon-
tor@c2i.net)
Pris: Kassetter 16 stk. kr. 298,-
CD-er 22 stk. kr. 498,-

Husfellesskap
Menigheten på Utsira har i vår tatt initiativ til å
starte opp med husfellesskap. Dette har fungert
med samlinger på lørdagskvelden de helgene det
har vært gudstjeneste. Samlingene har vært i pri-
vate hjem og det har vært 5-15 stk som har vært
sammen hver gang.
Opplegget er enkelt, basert
på samtale omkring temaer
hentet fra ”Underveis”, et
samtaleopplegg utviklet av
Norsk Kristelig Studieråd i
samarbeid med Sandnes
menighet. 

Terskelen har vært lav, og de som har vært med
synes opplegget har fungert bra, da det tar
utgangspunkt i å dele erfaringer og ikke diskutere
og forsvare sine meninger. Alle har jo sine person-
lige erfaringer og forventinger og det er det vi
kommer sammen for å dele. Vi håper å fortsette
med opplegget utover i år, og derved skape et
møtested hvor mennesker med forskjellig ståsted
kan dele erfaringer angående tro, tvil, kristne og
ikke-kristne fellesskap, kultur og tradisjon. Neste
samling blir lørdag 23.06. Tid og sted vil bli slått
opp på plakat. 
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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

Haugesund
Blokk & Grussenter

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL
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TORVASTAD
10.06.
Treenighetssøndag:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til
Misjonsselskapet.–Kirkeskyss.
Kl. 20.00: Konsert ved INITZ-
duo.

17.06. 2. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer til For Livsrett 
og Menneskeverd.
–Kirkeskyss.
21.06. Torsdag:
Skolegudstjenester.

01.07. 4. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd. Offer til
Norsk Gidion. – Kirkeskyss.

08.07. 5. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer til Kirkelig
ressurssenter for mishan-
dlede kvinner. – Kirkeskyss.

15.07. 6. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd. Offer til
Kristent innvandrerarbeid. –
Kirkeskyss.

29.07. 8. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer til Torvastad KFUK/M.
– Kirkeskyss.

05.08. 9. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til Den
norske Muhammedaner-
misjonen. – Kirkeskyss.

12.08. 10. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer til
Menighetsfakultetet. –
Kirkeskyss.

19.08. 11. s.e. pinse:

Høymesse kl. 11.00. Menighets-
prest Arnfred Lunde. Nattverd.
Offer til AAN (Alternativ til
abort, Norge). – Kirkeskyss.

26.08. 12. s.e. pinse
(Misjonssøndagen):
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred Lunde
og en repr. fra
Misjonsselskapet. Dåp. Offer til
Misjonsselskapet. – Kirkeskyss.

02.09. 13. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. 50-års konfirmantju-
bileum. Nattverd. Offer til
menighetsarbeidet. –
Kirkeskyss.

09.09. 14. s.e. pinse:
Friluftsgudstjeneste på
Idrettssenteret, Håland, 
kl. 12.00. (Merk tiden) 

FEØY BEDEHUS
10.06. Treenighetssøndag:
Gudstjeneste kl. 16.00.
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til 
Misjonsselskapet. – Båt fra
Kveitevika kl. 15.30.

12.08. 10. s.e. pinse:
Gudstjeneste kl. 16.00.
Sokneprest Geir Styve. Offer til 
Menighetsfakultetet. – Båt fra
Kveitevika kl. 15.30.

UTSIRA
24.06. 3. s.e. pinse
(Sankthans): Høymesse kl.
12.30 (Merk tiden).
Menighetsprest Arnfred 
Lunde. Nattverd. Offer til
Kristent arbeid blant blinde
(KABB)

22.07. 7. s.e. pinse:
Høymesse kl. 12.30 (Merk
tiden). Sokneprest Geir Styve.
Offer til 
Karmsund Søndagsskolekrins.

26.08. 12. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Nattverd. Offer til
NMS-
prosjektet.
Konfirmantjubileum.

Søndagens

tekster

Treenighetssøndag: 
Joh 3, 1-15; 
5 Mos 6, 4-7; 
Rom 11, 33-36

2. s.e. pinse: 
Luk 16, 19-31; 
5 Mos 15, 7-8.10-11; 
1 Joh 3, 13-18

3. s.e. pinse: 
Joh 10, 40-42; 
Apg 19, 1-6; 
Mal 4, 5-6

4. s.e. pinse: 
Luk 15, 1-10; 
Mi 7, 18-19; 
Ef 2, 1-10

5. s.e. pinse: 
Matt 7, 1-5; 
1 Mos 4, 8-15; 
Rom 14, 7-13

6. s.e. pinse: 
Luk 5, l-11; 
1 Mos 12, 1-4a; 
1 Tim 1, 12-17

7 s.e. pinse: 
Matt 5, 20-24 (25-26); 
5 Mos 30, 11-16; 
Fil 3, 3b-11

8. s.e. pinse (Olsok): 
Sal 33, 12-22; 
Ef 2, 11-14; 
Luk 22, 24-27

9 s.e. pinse: 
Matt 7, 15-20; 
Mi 3, 5-7; 
Gal 1, 6-9

10. s.e. pinse: 
Matt 25, 14-30; 
Ordsp 2, 1-6; 
1 Kor 3, 10-17

11. s.e. pinse: 
Jer 18, 1-10; 
Rom 9, 1-5; 
og 10, 1-4; 
Luk 19, 41-48

12. s.e. pinse: 
Luk 18, 9-14; 
Jes 2, 12-17; 
Rom 3, 21-26

13. s.e. pinse: 
Mark 7, 31-37; 
1 Sam 3, 1-10; 
2 Kor 3, 4-6

14. s.e. pinse: 
Luk 10, 25-37; 
3 Mos 19, 16-19; 
1 Joh 4, 7-10

BEDE-
HUSENE

NORDBØ BEDEHUS
10.06. kl. 18.00:
Misjonssambandet
(fellesmøte på Hauge)

17.06. kl. 18.00: Bedehuset

24.06. kl. 11.00: Indre
Sjømannsmisjon (fellesmøte
for alle på Håland)

01.07. kl. 18.00:
Misjonsselskapet 
(fellesmøte på Håland)

HAUGE BEDEHUS
10.06. kl. 18.00: Misjons-
sambandet (felles med
Nordbø)

17.06. kl. 18.00: Nor Misjon

24.06. kl. 11.00: Indre
Sjømannsmisjon (fellesmøte
for alle på Håland)

HÅLAND BEDEHUS
10.06. kveld:
Misjonssambandet

17.06. kveld: Nor Misjon

24.06. kl. 11.00: Indre
Sjømannsmisjon (fellesmøte
for alle på Håland)

01.07. kveld:
Misjonsselskapet

08.07. kveld: ?

15.07. kveld: Indre
Sjømannsmisjon

22.07. kl. 11.00:
Misjonsselskapet

29.07. kveld: ?

UNGDOMSHUSET
09.06. Sommermarked

13.06. Klubb 78

16.06. Klubb 2000

21.- 24.06. Jenteleir på
Rønningen

21.- 24.06. Gutteleir på
Vigdarheim

23.06. St. Hans feiring
Prestaneset

05. – 08.07. Landsmøte
Sogndal
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C
Porto betalt

ved innleveringen

P.P.

Norge/Norvegé

Det var en predikant som hadde et problem. Han hadde den
uvanen at talene hans ble for lange. Så var det noen venner som

gav han et godt råd. De sa at han måtte kjøpe seg ei eske med sug-
etabletter, sånne store svarte. Han fulgte rådet og før han gikk på talerstolen
puttet han så innpå en tablett.
Dette gikk veldig fint, og talene ble passelig lange. Men så var det en søndag
han skulle tale på et møte. Han stakk som vanlig hånda ned i lommen og tok
sugetabletten. Men den smeltet ikke. Han talte og sugde og sugde og talte, men
tabletten var og ble like stor. Til slutt måtte han jo slutte talen sin. Han gikk ned
og satte seg og tok ut sugetabletten – som viste seg  være en bukseknapp.

Gustav Håstø

Gustav utfordrer Asgjerd Widvey Haugen til å komme med en historie til neste
nummer.

Det å arrangere friluftsgudstjeneste
på Vestlandet kan være en utfor-
drende oppgave værmessig. Vi var
spente på været da søndagen
opprant, og skuffelsen var stor da vi
kikket ut vinduet og såg regndråpene
sildre ned. ”Ja, ja”, tenkte vi, ”nå blir
det friluftsgudstjeneste i kirken i år
også”. I fjor måtte vi nemlig trekke
innendørs fordi været var så dårlig.
Undertegnede lå i telefonisk kontakt
med menighetsrådsformannen og vi
avtalte å ”sjå an an” til ut på formid-
dagen. Og sannelig klarnet det opp! 
Små gløtt av sol og svak bris fra sør
gjorde oss så optimistiske at vi tok
sjansen på å frakte utstyret opp til
Gamlefyren. Før vi kunne rigge oss til
måtte vi rydde vekk noen spor fra
sauene som vanligvis ferdes her. Etter
hvert ble det klart til å ta imot kirkeg-
jengerne og klokka 11.55 kom rute-
båten med presten tøffende inn på
nord. 35 minutter senere var det sam-
let ca 50 stk på gressmatten nord for
den gamle murbygningen på bakke-
toppen. Sola kikket fram fra skyene
og etter å ha strevd litt med å få

strøm til anlegget var alt klart og gud-
stjenesten kunne starte. 
Geir prest talte over et avsnitt i Peters
første brev og fokuserte på bønn,
kjærlighet og tjeneste. Folk satt på
både plastikkstoler, steiner og
knauser og lyttet. Alteret var for
anledningen pyntet med markblom-
ster og alterlysene skiftet ut med vin-
dsterke fakler som brant livlig.

Altertavlen var den flotte utsikten
over Utsira med det blikkstille havet
rundt oss og Haugalandet i horison-
ten i øst. Orgelet ble erstattet med et
keyboard, men det var bra
menighetssang for det. Faktisk så bra
at noen engelske turister som ikke vis-
ste om arrangementet, lurte på hva

det var de hørte på sin vei gjennom
marka, da sang og musikk strømmet
mot dem midt blant lyng og steinrab-
ber! 
I tillegg til sirabuen, var det også flere
ansatte fra Bok&Media kjeden i Norge
som var med på gudstjenesten. De
hadde i forbindelse med en konfer-
anse lagt turen til Utsira og tok seg en
tur til ”kirken” etter en omvisning på
det fyret som er i daglig drift. Etter
gudstjenesten var det kirkekaffe,
kjeks og sosialt samvær. Da skyet det
over igjen og vinden begynte igjen å
sende frysninger nedover ryggen på
folk. Og når båten ut på ettermidda-
gen forlot øya med både prest og
gjester om bord, var det i tett tåke. Så
vi var veldig heldige denne dagen
med valg av tidspunkt for å feire gud-
stjeneste i friluft! 
Vi håper å kunne ha en av årets gudst-
jenester utendørs også i framtiden.
Det er en fin avveksling i rammen
rundt høymessen og gir en mulighet
til å bruke den flotte naturen vår i en
fin kombinasjon med det sakrale.

LJL

Friluftsgudstjeneste Utsira 27.5.2001

""ÅÅ ddåå lloo eegg""


