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KyrkjebladetKyrkjebladet
for Torvastad og Utsira

Vi lar et litt utradisjonelt bilde av årets konfirmanter
pryde forsiden av Kyrkjebladet denne gangen. For å
sette en støkk i stolte konfirmant-mødre kunne vi jo
antyde at menigheten har satset på en ny moderne
fotograf i år, eller vi kunne antyde at fotografen i lik-
het med sine kollegaer som fotograferte under prin-
sessebryllupet i Trondhiem ikke var helt heldig med
oppstillingen…..  Men slapp av: Det gode tradisjonel-
le konfirmantbildet ble flott!

Dette siste nummeret av Kyrkjebladet før ferien har
for øvrig et ungdommelig preg: Du kan lese om barn
og unge som utfolder seg på Torvastad Idrettssenter,
om hvilke ferieplaner en del av dem har, om unge
som har gått på Alpha-kurs og noen som har hatt det
”kos” på Engøy. I tillegg er andakten skrevet av to av
ungdommene. 

Vi i redaksjonen ønsker våre lesere en riktig god 
sommer. Ta Gud med - både til lands og til vanns og i
luften med!
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En flott sommerdag rodde vi ut i
”Ingøyne”, en holme på vestsida
av Torvastad. Vi ruslet rundt og
nøt livet. På sørsida la vi oss ned
på svaberga og slappet av i sola.
Mens vi lå og nynnet på den
gamle salmen, ”Jeg er en seiler
på livets hav,” så vi et båtfeste
som lignet et kors. Dette satte
tankene i sving.

Vi er alle seilere på ”livets hav.”
Havet kan virke innbydende;
speilblankt og vakkert. Ingenting
er som solnedgang i speilblank
sjø med en tøffende snekke og
måkeskrik i det fjerne. Men sjøen
kan være lunefull. Skjær, brott-
sjøer og fluer kan komme over-
raskende på.
Når det blåser opp og det speil-
blanke havet vokser til mange
meter høye bølger, kan det bli
tøffe tak. Da er det godt å kom-
me i havn, fortøye båten og kjen-
ne fast grunn under føttene. Vi
har alle muligheten til å fortøye
vår båt til korset. 

Korset står fast om det stormer
aldri så mye. Gud kaller på oss
alle og han har staket ut en kurs
for oss. Bibelen er vårt sjøkart og
Jesus vår los. Vi vet ikke hvordan
livet på havet kommer til å arte
seg. 

Vår oppfordring er derfor; slipp
losen om bord! 

SLIPP LOSEN OMBORD

Andakten er skrevet av Jørgen Skogland Østensjø og Steinar
Christiansen, og det er Steinar som har tatt bildet. Begge er aktive
ledere  i det kristne ungdomsarbeidet i bygda, særlig i Good News. Og
det vil bli et stort savn når de til høsten drar til Bergen for å studere.
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Mat er så 
mangt
Det sies om kineserne at de spiser
alt som har bein, unntatt stoler og
bord....... 
Vel, de spiser jo også dyr som kry-
per på buken,og i enkelte provin-
ser tilbys til og med menneskets
beste venn - hunden - servert på
fat. Mat i Kina er mangfoldig. Som
nordmenn bosatt i Hong Kong i 7
år, har vi lært oss å sette pris på
kinesisk mat generelt og kantone-
sisk mat spesielt. Deres spesialitet
er yam chah - drikke te, som serve-
res mellom kl 7.30 og 13.30. Da til-
bys mangfoldige småretter, over
50 forskjellige vil jeg tro. Et tegn
på at vi har vært lenge nok i stor-
byen, er at vi nå lengter veldig
etter slik mat. Kinarestaurantene i
Norge får ha meg unnskyldt;  vi
synes ikke de kan måle seg med
”ekte vare”.
Når jeg har lært andre mattradi-
sjoner å kjenne, har jeg blitt mer
bevisst og glad i vår norske mat-
kultur. ”Takke” har jeg fått, og
svigermor har lært meg å bake
både lefser og potetkaker.
Ungene er litt fortvilet på mamma
som farvoriserer norsk bondekost
når vi er hjemme dette året.
Komla står høyere forøvrig i kurs
enn tørrfisk, mens deres førstevalg
er  ”instant nudles” og Grandiosa.
I Hong Kong hadde vi endel kine-
sere på mat, og vi har gjort våre
erfaringer. Etter bare kort tid i
byen inviterte vi ei ”ung dame”
hjem til oss. Hun kom rett etter
arbeidstid i seks-syv tida. Vi gikk
på språkskole og hadde spist mid-
dag et par timer tidligere, etter
norks tradisjon. Vår kinesiske ven-
nine sa ikke direkte at vi hadde
bommet når brødet og vafflene
kom på bordet. Men hun la ut om
hvor syk hun ble av alt brødet hun
måtte spise da hun var på interrail
i Europa (hvor hun foresten ble
kjent med min svigerinne Sidsel).

Så vi lærte ganske fort; ber man
kinesere etter kl 5 så er det fort-
satt til middag. Mange av dem spi-
ser i ni-tida.
Men hva serverer man så kresne
kinesere? Jeg har lagd kjøttkaker
etter alle kunstens regler, eller ser-
vert lammestek uten at det har
vekket den store begeistring.Og
skal vi se med kineserenes øyne;
maten er ikke så veldig spennende
når den er  tilberedt omtrent på
samme måte hver gang. Engang
hadde vi imidlertid medarbeide-
rene i menigheten vår på besøk,
og jeg hadde lagd koldtbord. Det
likte de faktisk. Og når jeg hadde
lagd brødet selv, ble de nesten
stumme. Norske bløtkaker har
også slått veldig godt an. Noen
kinesere er mer konservative enn
andre i matveien. Vi har et venne-
par fra Hong Kong, som nok synes
den kinesiske maten er i en klasse
for seg. Så de tør jeg ikke å lage
kjøttkaker til mer. Like før vi reiste
til Norge ifjor, inviterte vi dem ut
på kinesisk restaurant. De skulle
hjelpe oss å bestille, vi skulle beta-
le. Det var ihvertfall forståelse på
forhånd.
Etter mye god mat tok de inner-
svingen på oss igjen. Anthony lur-
te seg bort til kelneren og betalte
før vi fikk sukk for oss. -Neste gang
kan dere betale, sa de. Den har vi
hørt før..... Om det finnes kinesere
med konservative matvaner, fin-
nes de til gangs her på berget
også. Jeg har en far som føler stor
medlidenhet med oss fordi vi må
spise all den risen. Kan et måltid
uten poteter bli middag?

Til høsten er vi tilbake i Hong
Kong og jeg har fått  noen utfor-
dringer om bakekurs. Da skal det
bli andre boller! Har du gode tips?

Alise Tjelta Haaland



Når ungdomsskoleelevene på Bø
en sjelden gang kjeder seg i timen,
og lar øynene ta seg en tur ut av
vinduet og østover mot Karm-
sundet og Avaldsneskirken, vet
nok de færreste av dem  at rett
over veien lå det et stort teglverk
helt fram til begynnelsen av 1970-
tallet. For å gi dem og resten av
våre lesere et lite innblikk i denne
vår nære industrihistorie har Siv
Storesund tatt en prat med Erling
Hagesæther som jobbet på teglver-
ket i over 20 år.

Bø Teglverk kom i drift i 1876, etter
at bergenseren Conrad Brown had-
de oppdaget det rikholdige leirta-
ket på Bøheia, da han bodde her i
en periode. Verkets første navn var
Bergen Teglverk, men etter en ned-
gangsperiode i 1880-årene, brettet
de opp ermene for videre drift, og
navnet ble endret til Bø Teglverk. I
1930 ble teglverket solgt til famili-
en Magnus, som også var fra
Bergen.
Samme år var Erling Hagesæther
konfirmant, og dermed klar for å
gå ut i arbeidslivet.
Det var dårlig med arbeid, men
Erling var tidlig på an, og gikk ned
til teglverket, der lastebåtene fra
Bergen kom sigende inn på
Bøvågen. ”Trenge dokke rom-

mann”, ropte han ombord, da de
klappet til kaien. Og det trengtes,
så dermed hadde han jobb den
dagen.
Denne innsatsen ble lagt merke til,
og dermed fikk han i 1931 jobb på
teglverket.
Om han var kry? Klart det! Måneds-
lønn på 22 kroner  og bare 2-3 kro-
ner i skatt!!
Men det var hardt arbeid han fikk:
fra 07-17 seks dager i uka. Hvor
mange tusen kilo som ble løftet
eller skjøvet hver dag, kan vi bare
fable om. Her var det bruk for sto-
re, kraftige karer.
Det meste gikk med handamakt.
Først skulle leira spas opp fra leirta-
ket og fraktes i svære traller til pro-
duksjonen. Disse trallene skjøv de
foran seg ned til fabrikken, der den
ble renset.
Deretter ble leira lagt i former . Det
var seks arbeidere som strøyk stei-
nen for hånd. De strøyk mellom
4500 og 5000 stein hver dag, alle
seks.
De ferdig strøkne steinene ble så
fraktet på traller til tørking i de sto-
re tørkehusene.
Ferdig tørket, ble 250 stein fraktet
på bukk inn i ovnen for brenning,
og deretter ut igjen for utskiping.

Det meste av teglsteinen ble frak-
tet til Bergen, men noe gikk også
til distriktet her omkring. Et par
båter ble som regel skipet ut dag-
lig.
Om høsten, når frosten kom, var
det ikke lenger råd å få leira opp,
så da var der ikke jobb for alle på
teglverket lenger. Da var det bare
de som jobbet i ovnen og med
utskiping som tok seg av de oppla-
grede, ferdigtørkede steinene.
Så ovnen gikk hele vinteren, og
Erling husker at mangt et fanteføl-
ge søkte varmen i ovnsrommet, når
kulda beit ute. Fantane oppførte
seg alltid skikkelig, og mens de
oppholdt seg på Bø, tok arbeids-
folk med seg ekstra mat som de
kunne dele med dem. Så fikk de
seg kanskje ei synål eller to som
takk.
Erling og de andre måtte vinterstid
se seg om etter annet å gjøre, og
siden vintersilda sto helt ned hit,
var det arbeid å få på Bøneset sild-
oljefabrikk. Det var mange som
pendlet mellom jobber på teglver-
ket og Bøneset.
Folk kom tidlig langveisfra for å
søke arbeid på teglverket.
Schultzen kom helt fra Nordland,
og ellers var det mye striler, sog-
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Teglverket på Bø
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ninger og bergensere.
Det er klart at arbeiderne på tegl-
verket var slitne etter en lang
arbeidsuke, men i helgene var det
likevel vanlig at de møttes for å ha
det moro. Erling husker at de møt-
tes i Dalakrysset, i Torvastadkrossen
og på Dalen på Avaldsnes. Her tok
de med seg trekkspill, og hadde
dans.
Det var ikke fritt for at det av og til
kom til håndgemeng, husker Erling,
og da var det nok endel muskelmas-
se som kom i kok, for arbeiderne på
teglverket var ikke å spøke med i så
måte. Mangt et pikehjerte kom
også i ekstra fart, og mange av de
tilreisende arbeidsfolka ble i bygda ,
og stiftet familie. Det er ikke få som
har sine aner fra disse romansene i
bygda vår.
Erling Hagesæther arbeidet på Bø
teglverk hele sitt yrkesaktive liv. De
hadde det fritt og godt på arbeids-
plassen, husker han. Var det proble-
mer, tok Kaalaasen kontakt med
Magnus i Bergen og ordnet opp på
direkten.
Likevel kom det til to streiker i hans
tid. De hadde en aktiv fagbeve-
gelse, og var tilknyttet Bygnings-
arbeiderforbundet. I 1969 ble Bø
Teglverk nedlagt, men det tok enda
noen år før bygningene ble revet.
Takk til Erling Hagesæther for at
han ville dele disse minnene med
oss!

Erling husker det ble tatt et foto i
søre kontorveggen like etter krigen.
Her var over 50 arbeidsfolk med. Er
det noen som har dette bilde ville vi
i red. gjerne låne det.
Erling husker ennå alle som var
med, så det hadde vært kjekt å få
dette på trykk!
Vi er også interessert i andre gamle
bilder - så har du noen interessante
liggende så ta kontakt med en av
oss i redaksjonen.

ss

Ferieplaner

Jørgen Skogland Østensjø, avtroppende dirigent i
Good News, har et omfattende program.  I juli blir
det både fottur i det skotske høyland, Oase-stevne
i Kristiansand og fot/fisketur på Hardangervidda.
Og i august reiser han for fjerde gang til Estland
med Good News.  Spennende å se om han treffer
igjen kjente.

Tomas Sletten går i 7b på Håland skole.  Han skal
til Vikedal der familien har campingvognen stå-
ende.  Der blir det fisketurer med båten i sjøen, og
kanskje elvefiske i Vikedal eller Suldal.  Ellers blir
det Lyngdal-cup der Tomas er med for andre gang.
Denne gang går de for pokalen.  

På Håland skole traff vi også fire jenter fra
3a.  Siren Helgevold Holgersen (til v.) hadde
ingen konkrete planer for sommeren, men
Silje Amanda Sæbø (til h.) skulle til Kreta.  I
tillegg hadde Silje en hemmelighet som ble
røpet for Kyrkjebladets utsendte.  Men vi
sier det ikke til noen!

Selv om jentene så ut til å ha det travelt, var
det ikke vanskelig å få stille noen spørsmål
og ta noen bilder.  Anette Danielsen
Karlsen (til v.) visste ikke helt hva hun skulle
gjøre i sommer, og Helga Berg (til h.) skulle
enten til Island eller til Liseberg.  Og på
spørsmål om disse fire tredjeklassingene
gledet seg til i sommer, fikk vi et klart ”ja”.  

Vi stilte til slutt spørsmålet til Pål Kvalevåg som går
i 8.klasse på Bø ungdomsskole.  Han skal på
Norway-cup i Oslo.  Pål er nemlig dyktig keeper på
smågutt 14 år i TIL.  Men først skal han til Frankrike
med en kamerat og hans familie.  Han er ikke helt
sikker på detaljene, men var det noe med en sjødy-
rehage?  

Det nærmer seg sommer og ferietid.  Herlige uker og måneder som
kan brukes til så mangt.  Kyrkjebladet spurte sju unge torvastadbuer
om hvilke planer de har for sommeren og ferien.  

Sommer og ferie er en fin tid.  En kan gjøre alt eller ingenting.  En kan
reise langt eller ikke reise i det hele tatt.  Poenget er at en har frihet til
å velge mer selv enn ellers i året.  Kyrkjebladet ønsker både disse og
alle våre lesere en god sommer og en god ferie.                                  gs



6 KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira

En vanlig dag
Aktive mennesker i utvikling, både store og små, får
Torvastad Idrettssenter til å myldre hver dag. Senteret
i seg selv er også i utvikling. Nye planer legges, og
realiseres. En ny ballbinge (17x35 m), står snart klar til
allsidig bruk. Og alle kan bruke hele idrettsanlegget.
Det står klart hele døgnet. Men hvordan oppleves
egentlig en helt vanlig dag på Torvastad Idrettssenter?

Det er alltid noen som enten trener eller spiller kamp,
av de over 300 aktive i fotballavdelingen. Og er fot-
ballspilleren 10 år eller ned mot 5, ja da er jenta eller
gutten en av de 130 som idrettsskolen tilbyr forskjelli-
ge idretter og aktiviteter året gjennom. De som står
midt oppi det merker kanskje ikke at engasjementet er
stort ikke bare på banen, men også langs sidelinjene.

Foreldre som følger gjestende lag og bygdas egne
voksne hyler og skriker og tripper nervøst, og ler, alt
etter situasjonen.

Foreldrene er viktige. De kjører, de husker, de vasker
og steller, og de står og selger. Salg fra kiosken med
vafler og kaffi og søtt og godt, er sikkert som etter-
middasgskoppen på bordet hjemme. Så om du triller
eller rusler forbi Torvastad Idrettssenter en av ukens
fire første ettermiddager, kan du like gjerne stikke
innom kiosken der for en bit og en tår. Underholdning
og prat vanker det oftest også.

300 kamper i sesongen blir spilt på de 4 fotballbanene.
Baner for andre balleker finnes også. Anlegget er så
stort at friidrettsfolket kan utvikle sine ferdigheter og
prestere på det beste underlag, i søre delen av idretts-
senteret. Og forlater vi det menneskeskapte, kommer
vi ut i Bjørgene, orienteringsløpernes nærmeste tre-
nings og konkurranseområde. O-gruppa er desentrali-
sert i sin aktivitet. Kart over flere områder på Karmøy
har forbindelse til Torvastad. 
Men det er fotballen som er mest synlig en vanlig dag
på Torvastad Idrettssenter. De yngste av de eldste i
Torvastad Idrettslag, Oldboys, som har 30 ivrige på tre-
ning, har flust med spillere og innbyttere på sine kam-
per. Ikke for at alle skal få spilletid, men for å få nok
hvile, forsto vi den tirsdagskvelden de møtte Djerv
1919. Da var det papp’ene sine biler som sto parkert
utenfor. Ungenes sykler var hjemme igjen. 

på Torvastad Idrettssenter

Gutter eller jenter med ball, oftest på gras, i forsvar
eller angrep med like stort engasjement hos alle invol-
verte en helt vanlig dag på Torvastad Idrettssenter.

Cato Stueland på autografjakt før 0–6-kampen: ”Eg
vett ikkje ka ’an hette’, men ’an hadde nå fletta”, om
Vikingspilleren som viste seg å ha målteft. ”Håper det
ble bra bilde”, sa trener Benny på vei til nyebanen en
helt vanlig dag på Torvastad Idrettssenter.

Kiosken en helt vanlig dag på Torvastad Idrettssenter
– alltid nye kunder, og hver dag nye foreldre med
vafler og kaffi i luka.
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La oss si at du er uenig med naboen,
innblandet  i konflikter på arbeids-
plasen eller er blitt offer for urett-
ferdig behandling og umulige for-
hold. Kanskje har du begått tyveri,
gjort hærverk, opptrådt upålitelig
eller deltatt i kriminelle handlinger?
I alle disse tilfellene kan sannsynlig-
vis konfliktrådet hjelpe deg.

En liten konflikt kan utvikle seg til å
bli stor og uhåndterlig. Av og til er
det nødvendig å anmelde saken for
å få ordnet opp. Men det finnes
også en annen måte å takle konflik-
ter på. I samarbeid med konfliktrå-
det kan en rekke saker løses direkte
mellom de involverte partene.

Frivillig og gratis
Alle aldersgrupper kan bruke kon-
fliktrådet, også de under kriminell
lavalder (15 år).
Partene deltar selv aktivt sammen
med en megler, og kommer med
forslag til løsninger. I de aller fleste
saker som megles, kommer partene
til enighet. Vanligvis megles saken
innen et par uker etter at vi mottar
dem. Ordningen er frivillig og gra-
tis.

Meglerne er offentlig oppnevnt og
har taushetsplikt. Meglingsmøtene
legges til kommunalt møterom på
hjemstedet.

Hvis du er i tvil om din sak egner
seg for konfliktrådet, kan du ta kon-
takt for å få mer informasjon om til-
budet vårt.

Konfliktrådet behandler også min-
dre straffesaker overført fra politi-
et.

Konfliktrådet i Nord-Rogaland
Møllerveien 28, Boks 278, 
5501 Haugesund
Tlf: 52 71 88 11, Faks: 52 72 87 02
e.mail: nrogaland@konflikt.com

Den positive 
konfliktløsningen

Litt usikker på om man hadde tatt mange og gode nok bilder,  tok
Kyrkjebladet turen opp igjen neste dag. Det ble nok ingen vanlig dag.
Cup-kamp mot selveste Viking og kjempestemning lenge før kamp-
start. Men fotballkamper og -trening, og kiosken, det var hovedmoti-
vene, som dagen før. Som eneste reporter som representerte det tryk-
te ord, følte ikke KBs utsendte seg som streikebryter blant pressens
fremmøtte. Noen timers frivillig og gratis arbeid bryter ingen tariff.
Og på Torvastad Idrettssenter er man omgitt av voksne frivillige, på en
helt vanlig dag.

rø

A-lagsspillerne får støtte av korps og tilskuere under oppvarmingen til
NM-dyst en helt vanlig dag på Torvastad Idrettssenter. 

Oldboyslaget kjemper på gras en uvanlig stille kveld på slutten av en
helt vanlig dag på Torvastad Idrettssenter. Den nye ballbingen ved
kiosken i bakgrunnen, og sangfugler i skogen rundt. 
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Smånytt........“feøy brygge”
VERDIBASERT STABSUTVIKLING
Staben i Torvastad menighet har meldt seg på et kurs i
stabsutvikling.  Kurset går over vel et år og innbefatter
fire to-dagers samlinger i september, november, febru-
ar og mai samt et forkurs for daglig leder og sokne-
prest.  Forhåpentligvis vil dette være utviklende for sta-
ben og også komme menigheten til gode.  

UTSKIFTING I DIAKONIUTVALGET
Vi takker Bodhild Aase, Randi Johnsen og Astrid
Gautesen for mangeårig innsats i diakoniutvalget i
Torvastad menighet.  Samtidig gleder vi oss over at
Marit Areklett, Margrethe Munthe og Mathias
Storesund har svart ja til å gå inn i neste periode.  

ST.HALLVARDSGUTTENE KOMMER
Vi har akkurat fått bekreftet at St.Hallvardsguttene i
Oslo kommer til Utsira og Torvastad.  Koret som flere
ganger har sunget i Peterskirken i Roma, ville legge
turen til sitt eget land i et jubileumsår.  Programmet er
ikke helt fastlagt, men det ligger an til en konsert på
Utsira tirsdag 25.juni og deltakelse på gudstjenesten i
Torvastad kirke søndag 30.juni.  Vi gleder oss og håper
mange vil benytte anledningen til å høre dette flotte
koret som består av 50 gutter i alle aldre.  

ST. HANS - FEIRING MED 
ELLER UTEN STILLONGS
Det drar seg mot midtsommer og St. Hans-feiring, og
det ser ut til å bli en tradisjonell feiring i bygda vår. Og
blir været like tradisjonelt, anbefaler vi de som har lagt
til side stillongsen i det fine vårværet, å finne den fram
igjen  Torvastad Skolekorps inviterer til feiring på Løkka
i Vikjå fredag 21. juni fra kl.18, mens Torvastad KFUK-
KFUM inviterer folk til Prestaneset søndag 23. fra kl 18.

SØNDAGSKLUBB FOR UNGDOM
Mange gleder seg over at det er en del unge som går til
gudstjeneste i Torvastad kirke. De mest observante har
kanskje lagt merke til at det har en tendens til å  skje
annenhver søndag. Og forklaringen er enkel: 
Ungdommene har bestemt seg for å ha søndagsklubb
annenhver søndag. Da møtes de først til gudstjeneste
og så finner de på noe artig etterpå – det kan være en
tur eller viss været er dårlig drar de hjem til noen og
steiker vafler eller lignende.
- Kuult!, sier sognepresten i en kommentar.

INFORMASJON OM STAT/KIRKE UTREDNINGEN
Torsdag 30.mai ble både ansatte og menighetsråd invi-
tert til informasjons- og drøftingsmøter om stat/kirke
utredningen.  Samlingene var lagt til Kopervik ung-
doms- og alderssenter, og ble ledet av leder for utred-
ningen Trond Bakkevik.  Han har for øvrig slektsrøtter
både i Nedstrand og i Haugesund.  Nå er det menighets-
rådene sin tur til å si sin mening i høringsrunden.  

spennende nyetablering på Føynå
I slutten av mai i år åpnet tre ildsjeler på Feøy
et nytt selskapslokale  og kafeteria. Det er
Marianne Svendsen, Elin Jørgensen og Jorunn
Thorsen som skal drive stedet. Vi har tatt oss
en prat med sistnevnte, Jorunn Thorsen.
Hvorfor starter dere opp med denne virksom-
heten?
- Vi har manglet et sånt lokale og tilbud som
dette her ute. Derfor satte vi i gang, og vi
håper også at dette kan skape noen arbeids-
plasser. Det har vært en sommerkafe på sko-
len i noen år, men dette stedet har kanskje en
bedre beliggenhet siden en kan legge båt ved
kaien her.
Jorunn forteller at kafeen vil ha åpent fra
St.Hans og ut hele sommeren. Det vil da bli
middagsservering hele uken. Ellers i året vil
kafeen ha åpent enkelte helger.
I selskapslokalet kan en dekke til max 70-80
stykker. Dette er det mulig å leie hele året.
Menyen med sjømat anbefales av underteg-
nede, men det er også anledning til å få ser-
vert villsau, hvalkjøtt eller andre ting en måt-
te ønske. Ved leie av selskapslokalet kan det
også bli ordnet med skyss dersom en ønsker
det. 
For de som har vært på Feøy før, så ligger
“feøy brygge”  til venstre for butikken, på
den andre siden av sundet. I tillegg til kafe-
driften, tilbyr de også spennende aktiviteter
som  lokalsporten  ”teine dryling”, ro – kon-
kurranse, fisketurer, guidet tur til fots eller
med båt og dykking.
Det er altså mange muligheter for opplevelser
på Feøy denne sommeren. For de som ikke har
oppdaget denne perlen i havgapet, så anbefa-
ler vi øya og “feøy brygge”  på det varmeste.
Vi ønsker initiativtakerne lykke til, og håper
de får en travel sommer.
Telefonnummer til kafeen er 52 84 04 84, -for
de som vil sikre seg et bord allerede. ef
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
Torvastad:
07.04. Terje Haugan

Lars Haugan
14.04. Anne Kristin Ness

Celina Løvfald
21.04. Maren Monsen
19.05. Elisabeth Ness Gabrielsen

VIGDE:
Torvastad:
04.05. Per Olav Jacobsen og

Tove Lillesund
Frank Andersen og
Hege Storesund

01.06. Rune Pedersen og
Anette Knudsen

.....................

DØDE:
Torvastad:
16.04. Inger Karina Bjørkheim f. 1911
18.04. Eli Marie Thuen f. 1926
01.05. Hans Birger Hjertaker f. 1911

Arne Osnes f. 1926
08.05. Helga Konstanse Bentsen f. 1919
18.05. Bjarte Agnar Wegner Hausken f. 1916

UTSIRA:
14.05. Hans Alfred Magnus Klovning f. 1917

Menigheten på tur til Feøy Kr.
Himmelfartsdag

Været viste seg fra den aller beste siden da menigheten
dro på tur til Feøy. Sokneprest og organist sørget for at vi
hadde en fin gudstjeneste på bedehuset, før folket samlet
seg på skoleplassen til grilling, mat og kaffekos, leker og
diverse fysiske utskeielser både for små og store. Noen
benyttet tiden til å se seg om på øya og da skipper Rolf
Svendsen førte oss inn til ”fastlandet” igjen var vi mange
gode minner og festlige opplevelser rikere enn da vi dro
ut. Neste gang er det bare å møte fram på kaien i
Kveitevikjå og bli med!

FERIE FOR KIRKENS ANSATTE
Ferieavviklingen står for døren, og menighetsprest
Arnfred Lunde har ferie 18.06 – 22.07. mens sokneprest
Geir Styve har ferie 23.07. - 26.08. Alle kirkelige tjenes-
ter blir da utført av ”vakthavende ” prest. Ellers vil Irene
Hausken vikariere som kirketjener for Sonny Torvestad i
tiden 07.07 – 04.08. Organistvikar for Steinar Alvsaker
blir Halvor Lillesund 24.06. – 07.07. og  Geir Magne
Fossmark 22.07. – 04.08. I utetjeneste er det 7 forskjelli-
ge ungdommer som deler på arbeidet.

E-POST FRA AVALDSNES
Vi har fått en koselig E-post fra Eva Kirstine Vikshåland
på Avaldsnes som takker for artikkelen om Atle Skudal
og for god omtale av billedkunstneren Knut André
Vikshåland i forrige nummer av KB. Hun skriver at Knut
André setter stor pris på omtalen og på Atle Skudal som
han betegner som både dyktig kunstner og en flott per-
sonlighet. Hun skriver videre at vi bommet litt på fød-
selsåret til Knut Andrè, det rette skal være 1968.
Han har for øvrig solide røtter i Torvastad, som barne-
barn av Margit Knutsen, Viken, (90 år), og avdøde
Andreas Knutsen, født på Vikshåland. Deres datter tidli-
gere Eva Knutsen er moren. Også farfar som flyttet til
Avaldsnes er født på Vikshåland, Knut Vikshåland.
Dersom noen vil vite mer om Knut André kan de gå inn
på  www.vikshaland.net
og se videre under maleri, Om kunstneren.

NYE KONFIRMANTER
Det er nå sendt ut innbydelse til neste års konfirmanter,
med frist for innmelding 30.juni. Vi håper på å få til en
gruppe med kor- og speiderkonfirmanter også i år, men
dette er avhengig av interessen og antallet. Nytt neste
år, er at konf-undervisningen blir på onsdager eller tors-
dager (valgfritt). Spørsmål? Ta kontakt med menighets-
kontoret eller en av prestene.

UNGDOMSARBEIDERE PÅ HUSJAKT
To 20-åringer, nærmere bestemt Sigmund Vedø og Geir
Erik Storesund, ønsker å leie/låne hus bygd på stein-
grunn (les lukas 6, 46-48). Guttene har kompetanse
innen tømring og telekommunikasjon og tar gjerne
oppussings- og vedlikeholdsarbeid. De er begge aktive
ungdomsarbeidere i Torvastad KFUK-KFUM og ønsker å
leie hus fra og med august.
Kontakt Sigmund på 97 79 00 49 eller 
Geir Erik på 91 71 89 91.
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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
16.06. 4. s.e. pinse:
Kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i
Fransahagen, Visnes.
Vikarprest Karl Wikse og
sokneprest Geir Styve. Offer.
Samarbeid med Avaldsnes
menighet.
21.06. Fredag: Kl. 08.30:
Skolegudstjeneste for Bø
Ungdomsskole. Sokneprest 
Geir Styve.
30.06. 6. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Sang av 
St.Hallvardsguttene.  Offer
til Torvastad KFUK/M. –
Kirkeskyss.
07.07. 7. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00:
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer til
Menighetenes Fellestjeneste.
– Kirkeskyss.
21.07- 9. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00:
Sokneprest Geir Styve.
Nattverd. Offer. – Kirkeskyss.
28.07. 10. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.
11.08. 12. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd. Offer. –
Kirkeskyss.
18.08. 13. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer. –
Kirkeskyss.
25.08. 14. s.e. pinse:
(Misjonssøndagen)
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde og rep. fra NMS,
Stavanger. Nattverd. Offer
til Misjonsselskapet. –
Kirkeskyss.

Søndagens

tekster

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

5. s.e. pinse:
Joh 8, 2-11; Sak 7, 8-12
a; Rom 2, 1-4

Sankthans:
Joh 10, 40-42; Mal 4,
5-6; Apg 19, 1-6

6. s.e. pinse:
Matt 16, 13-20; Jer 1,
4-10; 1 Pet 2, 4-10

7. s.e. pinse: 
Matt 16, 24-27; Jos 24,
19-24; 1 Pet 1, 15-21

8. s.e. pinse:
Joel 2, 21-27; 2 Tess 3,
6-12; Matt 10, 28-31

9. s.e. pinse:
Matt 7, 21-29; Jer 23,
16-24; 1 Joh 4, 1-6

10. s.e. pinse:

Luk 12, 42-48; Jes 10,
1-3; Apg 20, 17-24

Olavsdagen:

Matt 20, 25-28; Esek
18, 29-32; Ef 4, 17-21

11. s.e. pinse:

Joh 6, 66-69; Jes 5, 1-7;
Rom 11, 25-32

12. s.e. pinse:
Matt 21, 28-31; Sal 32,
1-5; 1 Joh 1,8-2,2

13. s.e. pinse:
Matt 12, 33-37; Sal 40,
2-6; Jak 3, 8-12

14. s.e. pinse:
Matt 5, 43-48; 
5 Mos 10, 17-21; 
Rom 13, 8-10

15. s.e. pinse:
Ef 5, 15-20; Sal 103, 1-
6; Joh 5, 1-15

16. s.e. pinse: 
Luk 10, 38-42; 5 Mos
4, 29-31; Fil 4, 10-13

FEØY BEDEHUS
18.08. 13. s.e. pinse:
Gudstjeneste kl. 16.00
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer. – Båt fra
Kveitevika kl. 15.30.

HÅLAND BEDEHUS
16.06. kl. 11.00:
Misjonssambandet
23.06. kl. 11.00:
Misjonsselskapet

30.06. kveld:
Indre Sjømannsmisjon
14.07. kveld?
Misjonssambandet
21.07. kveld:
Misjonsselskapet
28.07. kveld:
Indre Sjømannsmisjon
04.08. kl. 18.00:
Avskjedsfest for misjonærfa-
milien Haaland, NLM.

01.09. 15. s.e. pinse:
Friluftsgudstjeneste på
Idrettssenteret, Håland,
kl. 12.00: Menighetsprest
Arnfred Lunde. Kollekt.
Samarbeid med Idrettslaget.
08.09. 16. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Presentasjon av konfirman-
tene. Offer. – Kirkeskyss.

UTSIRA
23.06. 5. s.e. pinse: 
Kl. 12.30:
Friluftsgudstjeneste.
Sokneprest Geir Styve. Sang
av ”Kor i Ølve”. Offer til
Kirkens Nødhjelp
25.06. Konsert med
St.Hallvardsguttene.  
14.07. 8. s.e. pinse:
Høymesse kl. 12.30:
Sjøforsvarsprest Einar
Skomsvoll og sokneprest
Geir Styve. Slektsstevne.
Offer.
04.08. 11. s.e. pinse: 
Kl. 12.30: Høymesse.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer.
01.09. 15. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00:
Prost Gunnar Salomonsen.
Nattverd. Offer.

BEDE-
HUSENE

TORVASTAD
07.04. Kirkens ress.senter f. mish.kvinner 2.751,50
14.04. Normisjon 4.233,50
21.04. Menighetsarbeidet 3.996,00
28.04. Søndagsskolene i Torvastad 2.446,50
30.04. Menighetsarbeidet 1.116,00
05.05. Torvastad KFUK/M 5.891,00
09.05. Menighetsarbeidet (tur Feøy) 1.389,00
12.05. Menighetsarbeidet (Krosshaug) 3.358,00
17.05. Kirkens Nødhjelp 6.895,00
19.05. Menighetsarbeidet 3.596,50
26.05. AAN (Alternativ til abort, Norge) 2.832,00

UTSIRA
24.03. KABB (Kristent arb. blandt blinde) 1.140,00
28.04. Utsira søndagsskole / Karms. krets 1.784,00
17.05. Redd Barna 2.171,50
20.05. NMS-prosjekt 676,00

GAVER



Presten og bussjåføren  døde samtidig da bussen kolliderte med fjellveggen og de kom begge til St. Peter.
Presten ble henvist til kjøkkeninngangen, mens bussjåføren ble sendt inn hovedinngangen

med rød løper, trompetfanfare og til kjempejubel!
Dette synes presten var skikkelig urettferdig og spurte hvor-

for i alle dager det ble slik?
”Du, ” sa St. Peter, ”har riktignok messet i kirken hver

eneste søndag, men menigheten har for det meste
sovet og har vært svært lite engasjert”
”Mens bussjåføren har bidratt i riktig retning!  -
OK, han kjørte alltid som et svin! MEN alle i bussen

la seg ned i midtgangen, foldet hendene og ba
hver gang de kjørte med ham!”

- Det har faktisk foresvevt meg at St Peter kan komma te å seia nåke lignande te meg ein gong,
seie Vigleik Voll  - som i alle fall i ungdommen var kjent for å vara ein av dei friskaste sjåførane i bygdå!

Vigleik utfordrer Thomas Kristian Hausken til å komme med en historie til neste Kyrkjeblad.
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B-blad

KOS...
Laurdag 1.juni fòr Klubben (Klubb 2000 på
Undgomshuset) på tur til Engøynå, ei idyllisk lita øy
utanfor Grønningsjøen. Været viste seg frå si beste
side, og alt låg til rette for ein super utandørs klubb-
kveld. Da alle var komne, fann vi ein fin stad der vi slo
oss ned. Vi fyrte opp bålet, fann fram grillmat og gitar,
og dermed var kosen i gang. Nokon leika med ball,
nokon likte betre sightseeing på øya, mens andre slap-
pa av kring bålet. Etter god grillmat og perfekte pin-
nebrød, drog dei ivrigaste fiskarane fleire fiskar i land.

Da det viste
seg at grill-
kosen vår
var til hin-
dring for ei
måke som
ville heim til
u n g a n e
sine, flytta
me oss til
ein annan
stad på øya

og fyrte opp bålet atter ein gong. Bålkosen ville inga
ende ta, i allefall ikkje før dei fleste deltakarane måtte
dra heim att. Berre 12 tøffe villmarksmenneskje valde
å tilbringe natta ute på øya. Søvnen kom ikkje før utpå
morgonkvisten, og nokon fekk til og med oppleve sol-
oppgangen før dei sovna. Alle var einige om at dette
hadde vore ein vellykka og koseleg klubbkveld!

Ingrid Galtung og Marie Hausken

UNGDOMS-ALPHA
FØRSTE 

AVSLUTTET
Et nytt og spennende tiltak har det siste året vært
Alpha-kurs for ungdom. Anne Beth Lunde startet i sep-
tember opp sammen med Jørgen Østensjø, Steinar
Christiansen, Geir Erik Storesund og Jostein Torvestad,
og har hatt 14 samlinger frem til slutten av april i år. Det
har vært 19 deltakere på kurset, som har møttes på
Ungdomshuset annenhver søndagskveld. Programmet
har bestått av
leker, mat
(pizza, ham-
b u r g e r e ,
lasagne, osv.),
et foredrag
over kveldens
alpha-tema,
samt gruppe-
samling med
god tid til dis-
kusjon rundt
det samme temaet. Siste kvelden var det samling hjem-
me hos Anne Beth og Arnfred med pizza og kursets siste
tema som var  ”Hvordan få mest mulig ut av livet”.
Alpha-temaene er sentrale tema fra kristendommen og
tar opp flere av livets store spørsmål.
Kursdeltakerne var veldig fornøyd med kurset som opp-
levdes som meningsfylt, og mange ville også stille opp
som gruppeledere neste år. Menighetsrådet og Anne
Beth er innstilt på å dra i gang et nytt kurs til høsten, og
noen har allerede meldt sin interesse.

ALu

PORTO BETALT
VED

INNLEVERINGA
P.P.

NORGE/NOREG


