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Tor Inge er født og oppvokst på Hauskje.
Etter videregående studerte han ved
Idrettshøgskolen hvor han tok hovedfag
med sandvolleyball som tema. Han har
jobbet 6 år ved Rønningen Folkehøgskole i
Oslo før han  i 1999 fikk muligheten til å
prøve ut sine volleyballkunnskaper i
landslagssammenheng.

DDrrøømmmmeejjoobbbb
Tor Inge forteller at han stortrives i jobben
som landslagstrener.Og når han forteller om
programmet for siste halvåret forstår vi han
godt: Først en rolig tre måneders trenings-
periode i California hvor han hadde med seg
kona og datteren på 1 år. Etterpå har
programmet bestått av turneringer i Hong
Kong, Mexico, Canada, Chicago, Stavanger,
Italia og Portugal. Resultatene til de norske
utøverne har ikke vært de beste, så
forventningene foran OL er ikke så veldig
høye, men Tor Inge mener at begge de
norske lagene kan ha medaljesjanser viss
de spiller opp mot sitt beste. Og ddeett er det

blant annet Tor Inges jobb å sørge for. Tor
Inge synes det er spennende å jobbe tett
med spillerne, psyke dem opp og få dem til
å fungere optimalt sammen. Han setter
mindre pris på alle timene foran PC’en med
analyser av kampene til både motstandere
og egne spillere.

MMoobbbbeett  ffoorr  kknnoottiinngg
Da verdenseliten i sandvolleyball var samlet
til turnering i Stavanger i sommer, fikk vi
høre Tor Inge som TV 2’s ekspertkommen-
tator. En jobb han for øvrig likte godt - viss
det ikke hadde vært for all mobbingen
etterpå. Venner og kjente syntes nemlig det
ble vel mye knoting – noe som kanskje ikke
er så rart ettersom han har bodd i Oslo i
over 10 år.
Tor Inge forteller for øvrig at han har god
kontakt med flere av vennene fra
Ungdomshus-miljøet. Og han regner seg
fortsatt som Torvastadbu selv om han er
sjeldnere i hjembygda etter at foreldrene
flyttet og besteforeldrene døde.

EEggeenn  OOLL--kkiirrkkee
Tor Inge forteller at det under OL i Syndey
vil være en egen nordisk OL-kirke. Det er et
samarbeid mellom KRIK-prest Kjell Markset
og sjømannskirkene. Det var et lignende
tilbud under OL i Atlanta og dette var meget
populært treffsted for både aktive, trenere,
journalister og publikum. Og Tor Inge håper
tilbudet i Sydney vil bli like godt og
populært.

KKoomm  ttiill  RRøønnnniinnggeenn
Etter OL i Sydney går Tor Inge tilbake til
jobben som lærer ved Rønningen folkehøg-
skole – uavhengig om  OL-deltakelsen blir
en suksess eller fiasko. Han kommer trolig
til å fortsette som landslagstrener i en
deltidsstilling, men gleder seg til å få mer tid
sammen med familien og til å jobbe blant
ungdommene på skolen. Han ber meg
skrive at han gjerne skulle sett flere unge fra
Torvastad på Rønningen. Skolen eies jo av
KFUK-KFUM, så det burde være et naturlig
valg for mange på Torvastad.

Torvastadbu  i sitt andre OL
For fire år siden var Tor Inge
Askeland med til OL  i Atlanta
som medhjelper for de norske
sandvolleyballspillerne. I disse
dager befinner han seg igjen i
begivenhetenes sentrum i
Sydney –OL, denne gang som
landslagstrener.
Vi hadde en prat med Tor Inge da
han var på en snarvisitt hjemom
på sensommeren.
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av: Arnfred Lunde

Er det galt å være utro? 

Dette ble tatt opp i en artikkelserie i
Vårt Land her på forsommeren, hvor
mennesker skrev inn og fortalte fra
sine liv og hvorfor de var utro. ”Min
kone må da være bedre tjent med en
mann som er fornøyd og glad, - og
det hun ikke vet, har hun ikke vondt
av” – ”Hvordan kan noe som bare er
så vakkert og fint være galt?”
Unnskyldningene var mange. Men er
det noe vi vet inn i margen, så er det
at utroskap, - hvor fint vi enn pakker
det inn, er et alvorlig svik mot den
som står oss aller nærmest, og som
vi har lovet troskap mot resten av
livet.

Svik, - kanskje noe av det verste vi
kan oppleve i medmenneskelige
forhold.

Profeten Hosea fikk et merkelig
budskap fra Gud. ”Gå og ta deg en
troløs kvinne, og få deg et hore-
barn” Et merkelig oppdrag for en

”hellig mann” som de ofte ble kalt, -
nedverdigende også. Men dette
skulle være et eksempel på Israels-
folket som var troløse mot Gud, - og
leser vi i Hoseaboken i det Gamle
Testamentet, så ser vi hvor gripende
fortellingen er om hvordan profeten
blir sveket, - og et sterkt bilde på
hvordan Gud føler seg sveket av sitt
folk.

Vi svikter Gud når vi ikke følger hans
lov. Når vi glemmer Guds bud og
ikke lever etter det vi vet er rett, så
er vi utro mot Gud. Å være en kristen
er mer enn å ha et stempel på
dåpsattesten. Det handler om å leve
i samfunn med Gud, - i fellesskap. Et
forhold går begge veier. Gud vil
være sammen med oss i guds-
tjenesten, i Bibelen, i bønnen og
fellesskapet. 

Hosea elsket sin kvinne likevel, selv
om hun var utro. Derfor blir
fortvilelsen så stor. Gud elsker deg
og meg også, - selv om vi skulle
være utro mot Ham.

Hva så? Er skilsmisse uunngåelig? –
Ja, hvis ikke den ene parten er villig
til å snu og gi avkall på sin nye
kjærlighet. Men hvis den en elsker
kommer tilbake, så er det mulig å
tilgi. Hvertfall for Gud. Ingen har så
stor kjærlighet som den som gir sitt
liv for den en elsker. Og så stor er
Guds kjærlighet til deg og meg. Til
tross for at vi har vært utro!

Men det innebærer noe. Vi må
vende oss bort fra det som er galt,
og vende oss mot Gud og søke
fellesskap med ham. Disippelen fikk
beskjed: ”Ta opp ditt kors og følg
meg!” Det er ikke alltid lett å leve
som en kristen. Det kan innebære å
ta ubehagelige oppgjør.

Men du verden så godt det er
etterpå. Å leve som en kristen, er å
ha et rett forhold til Gud. Og da er
det minst like godt som å få JA fra
den du elsker, og få dele livet i
trygghet sammen. Dette er et
forhold det er verd å satse på!

Utroskap



Hvorfor driver vi kristent ungdoms-
arbeid? 
- Det er vel fordi vi selv har fått erfare
Guds kjærlighet (halleluja) og ikke
klarer å la være å fortelle andre om
den? Ja, for det er vel ikke bare for å
bevare ungdommen i et trygt og godt
miljø? 
JESUS kalte oss til å gjøre disipler. Det
er dette som er vår oppgave. 
En kalv blir født og trenger straks
råmelk for å overleve. Først av flaske,
så må bonden lære den å drikke av
bøtte. Deretter en tid der den skal gå
over til surmelk, og det er ikke alltid
like lett. Men litt om litt slurper den
grådig i seg. Senere får kalven smaken
på kraftfôr, først blandet i melk, siden
for seg selv. Etter en tid får bonden
møye med å få kalven til å like silo ved
å putte små dotter inn i munnen på
den. Han må ha tålmodighet, for
kalven syns dette smaker surt, og ikke
er det særlig lett å tygge heller.
Bonden klapper den fornøyd på hodet
den dagen kalven spiser selv. 
Som små gutter gikk vi mang en gang
løs på nye prosjekter. Da mamma fant
fram løker og frø om våren og begynte
å grave i bedet, fikk vi også lyst til å
prøve oss. Med friskt mot og eget lite
bed, gjorde vi oss flid for å få det
flotteste bedet i hele hagen. Da
knotten kom, gikk vi inn og spiste
fornøyd kveldsmaten mens vi så på
barne-TV. 
Neste morgen ville vi gjerne bygge
kassebil. Bedet ble glemt - og grodde
igjen.I ungdomsarbeidet blir mange
gode frø sådd, men frøene skal spire
og vokse og bli levende vekster som
suger til seg næring og blomstrer i
vakker skrud. Vi takker ofte Gud for
ungdomshuset og den gode råmelka vi
blir gitt. Men kalver kan ikke vokse
opp på råmelk. Mange er modne for
surmelk og noen er klare for litt
kraftfôr. 

Vi trenger et fellesskap der vi kan
utvikle oss som kristne i tro og
tjeneste. Vi er alle på forskjellige
stadier og trenger derfor ulik føde.
Noen er, og noen vil bli klare for større
utfordringer. Så la oss gi dem det! Slik
vokser kalvene. 
Vi driver kristent ungdomsarbeid.
Målet er å gjøre disipler - unge for
Kristus. La oss derfor ikke miste fokus
så arbeidet bare blir vafler og kurong.
Vi trenger underholdning og
aktiviteter, men også et varmt, kristent
felleskap.
KFUK/Ms trekant står for ånd, sjel og
legeme. Alle sider av trekanten må
ivaretas for å få et helt menneske.
Derfor må vi ha et levende kristent
fellesskap på ungdomshuset. Det skal
ikke bare være for ungdommen, for vi
trenger også vekst etter at vi er fylt
nitten. Slik kan plantene vokse ut i full
blomst og bære gode frukter.
I en Jesus-bevegelse som KFUK/M må
vi ikke nødvendigvis alltid fortsette i
den gamle tralten. For når treet bærer
mindre frukt, beskjærer, gjødsler og
tynner bonden så treet igjen kan bære
rike frukter.
Vi ønsker å takke alle som  har gjort og
gjør en innsats i det kristne
ungdomsarbeidet her i bygda. Vi ber
også om at Jesus må få stå enda
tydeligere i sentrum i alt vårt arbeid.

Guds Fred!
Steinar Christiansen og 

Jørgen Skogland Østensjø
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2600 ungdommer fra hele Norge var i tiden 24. – 29. juni samlet på KFUK-
M’s TenåringsTreff i Tønsberg. Hele 2 % av disse ungdommene

(nærmere bestemt 51 personer) kom fra Torvastad. De fikk
oppleve 5 dager fulle av nye inntrykk og opplevelser. Mottoet

for TT var ”Ingen grenser over hodet”. Fokus ble rettet mot
Guds grenseløshet. Det finnes ingen grenser for Gud
verken i tid eller rom. Heller ikke finnes det grenser for
hans kjærlighet til oss. Dette var noe av det arrangørene av

TT ønsket å formidle til deltagerne. Kyrkjebladets utsendte
medarbeider har truffet fem av disse deltagerne for å høre

med dem hva de tenker om TT.

5 på TT
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5 på TT

Ivar Stange,
snart 14 år.

1.   Kameratene mine skulle
på TT, derfor hadde jeg også
lyst til å reise. Dessuten

hadde søsteren min sagt at det var gøy. Hun
var på TT-96 i Bergen.

2. Det har vært mye morsomt her, så det er
vanskelig å trekke frem noe spesielt. Kanskje
det morsomste var da jeg så på at noen lagde
musikk på data. Det ble spesielt morsomt da
noen spilte inn en sang.

3. Det store sirkusteltet hvor fellessamlingene
har vært. Dessuten kommer jeg til å huske
området her, alle folkene jeg har møtt og
skolen vi bor på. I tillegg kommer jeg til å
tenke på hvor kjekt det har vært.

4. Ikke ennå.

5. Det var den dagen det regnet og jeg måtte
vente 20 minutter før jeg fikk ta bussen
tilbake til skolen. Da jeg skulle ta bussen fikk
jeg beskjed om at den var full og at jeg måtte
vente. Rett etterpå fikk to jenter lov til å gå
på. Det var urettferdig!

Christine Valen,
snart 16 år

1. Jeg syns det virket kjekt. Dessuten var det
mange jeg kjente som skulle reise.

2. Det var da Star Wars (en gruppe fra Torvastad) opptrådte på
Scene 1. De sang en sang som heter: Eg kan ein sang som
går folk på nervene.

3. Jeg kommer til å huske de som jeg har blitt kjent med. Dess-
uten kommer jeg til å huske de sangene som vi har lært.

4. Nei, det er rett og slett for få søte gutter her.

5. Møtene er for lange. Det er kjedelig.

Ingvild Foldøy Grutle,
14 år

1.  Jeg reiste fordi det hørtes gøy ut.
Søsteren min hadde dessuten sagt at det
var gøy.

3. Aller best kommer jeg til å huske det store teltet og det som
har skjedd der.

4. Det er mange fine gutter her, mer vil jeg ikke si.

5. Det er kjedelig å stå opp så tidlig om morgenen.

1. Hvorfor reiste du på TT?

2. Hva er det morsomste du har

opplevd så langt på TT?

3. Hva tror du at du kommer til å huske

fra TT når du kommer hjem igjen?

4. Har du blitt forelsket på TT?

5. Hva er det kjedeligste som har

skjedd hittil på TT?
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Ingrid Myrstad,
snart 15 år.

1.  Alle som har vært på TT før sier at
det er gøy. For meg var det en
selvfølge å reise.

2. Det har vært mye morsomt. Jeg har ledd mest når jeg
har vært overtrøtt. Dessuten var kjærlighetskvelden i
teltet veldig morsom.

3. Jeg tror jeg kommer til å huske det meste. Spesielt
kommer jeg til å se for meg området og det store
sirkusteltet. Kveldene i teltet kommer jeg til å huske.

4. Det er mange fine gutter her, men jeg har ikke blitt
forelsket

5. Det er kjedelig når vi må legge oss. Jeg synes 00.30 er
for tidlig.

Geir Erik Storesund,
snart 18 år.

1.  Jeg var på TT-96 i Bergen. Det var
gøy. Dessuten hadde jeg gledet
meg til å stå på skateboard. Det ble

en skuffelse at det ikke ble noe av det.

2. Det må være den automatiske doen i Tønsberg. Den
har tale-info og er selvspylende.

3. Jeg kommer i alle fall til å huske den automatiske
doen. Dessuten kommer jeg til å huske en taxi som
vi tok. Den hadde et veldig bra anlegg og var
skikkelig rånete. Fra selve TT tror jeg at teltkveldene
er det jeg vil huske best.

4. Det er masse fine jenter her, men allikevel er jeg
ikke blitt forelsket.

5. Det må være den morgenen vi så på en
konfirmantmusikal. Den var kjempekjedelig!

Sundag 13. august var det
slektstemne med full middag og kaffi
på Ungdomshuset. Ein dugnads-
gjeng under Kirsten Vikingstad si
leiing styrte ståket.
- Det må vere rekord med så mange
til bords?
- Eg trur dette er det meste vi har
klart å dekke på til. Slekta ville så
gjerne at alle fekk plass ein stad. Vi
streva hardt for å få det til, seier
Kirsten Vikingstad. 
Det trengs pengar omtanke og
innsats av frivillige for å halde
Ungdomshuset i stand. I fremste
rekke i dugnadsgjengen finn vi ofte
Kirsten Vikingstad.
Det var ikkje berre  å hive oppi
tomatsuppe og nokre boksar og
varme det heile litt på sundagen, når
327 skulle ha varm mat på ein gong.

- Torsdagen var ein gjeng i gang med
å sette opp bord og stolar. Halve
laurdag steikte vi kjøtdeig, laga salat
og pynta. Sundagen var dei fyrste av
oss i sving frå klokka 9, fortel ho.
Ikkje før i nitida om kvelden kunne
ho strekkje føtene heime.
Kirsten Vikingstad tener ikkje pengar
på denne jobben. Nettoen går til
Ungdomshuset.
- Både eg og alle eg har med meg
veit at dette kjem Ungdomshuset og
det kristne ungdomsarbeidet i bygda
til gode. For å seie det sjølv er eg
ganske god med pengar, slik at det
blir eit skikkeleg overskot, smiler
Kirsten.
Ho strekar under at det er kjekt å
jobbe i lag. Dugnadsgjengen ler og
kosar seg, jamvel om det å stå i
oppvasken time etter time ikkje er

det mest
gjevande.
- Kva er den
tyngste delen
av jobben?
- Alle tele-
fonane eg må
ta på førehand. No har eg nokre
solide menn og kvinner rundt meg
som eg kommanderer greit på, om
du forstår meg rett, seier Kirsten
Vikingstad.
Det er ikkje få timar i veka ho
arbeider for Ungdomshuset, om det
er ved arrangement, eller rett og slett
golvvask.
- Dugnader og frivillig arbeid kunne
godt vore vanlegare. Det er bruk for
mange slags hender, avsluttar
Kirsten.

mh

327 til bords 
på Ungdomshuset
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Fri fra arbeid er et privilegium, ja faktisk
også i ordets rette forstand. Søndagsfri,
og i nyere tid også lørdagsfri, er gitt
hver og en av oss i lovs form. Vi nyter
friheten så godt vi kan, men ikke alle av
oss har fri hver bidige helg. Et annet
privilegium, eneretten til å drive
handel, ble det slutt på for over 150 år
siden, noe Haugesund by og
framveksten av andre handelssteder er
eksempler på. Handel drives det også i
våre hjemlige bygder, både virkedag og
i helg. Helgeåpent er det mange som
reagerer på, i alle fall når søndagen blir
fast handledag.
Hageland i Bøkrossen har i år lagt seg
på 7-dagers uke. Kyrkjebladet lurer på
hvorfor.
-Vi har kort sesong, som begynner i
april/mai, svarer Ola Steinar Apeland,
travel men gemyttlig Senterparti-
politiker fra Tysvær som driver butikken
på Bø. –I vår bransje har de store
gartneriene på Haugalandet alle
sammen søndagsåpent i sesongen.
-Har det vært noen suksess da?
-Ja, det har kommet mye folk. 1. mai ble
absolutt beste dagen i år. Og vi har
også hatt lenger oppe i år, til ut juli.
-Hvordan har kundene tatt imot
søndagsåpent?
-Det har vært familier, planteinteres-
serte, til og med en prest var innom en
rask tur og hilste på. Mange har faktisk
unnskyldt seg og beklaget at de
kommer. Det har vært mye besøk fra
lokalmiljøet Vi har åpnet klokken 12,
ikke 10 som andre steder. Vi setter
grenser, men samtidig har vi flyttet
grenser..
Jeg har reflektert over dette med
søndagsåpent, er selv oppvokst i et
misjonsmiljø. Men produktene våre er
jo slik at handelen nærmest kan regnes

som en utvidet kulturaktivitet. Planter
er positive ting, noe som er med på å
gjøre det litt lettere å holde åpent på
søndagen. Det kan kanskje oppfattes
som en unnskyldning fra min side, men
vi vil fortsette så lenge folk vil ha det
slik. Mange tar turen på Hageland som
en utflukt, de tar seg god tid, er mer
avslappet. Har roen. Men nå er det
stengt for i år. Siste søndagen var
”Hagens dag” sist i august, en
landsomfattende hagedag. 

-De ansatte da, hvordan stiller de seg til
søndagsåpent?
-De går jo ikke hver helg. Og i og med at
planter har sin sesong, er det
naturligvis ekstrahjelp og ikke bare
helårsansatte som er i arbeid. Noen få
er der før åpningstid for å gjøre klar,
men resten kommer et kvarter før. De
som har ettermiddagsvaktene går litt
etter 6. Faktisk har det vært færre
ansatte enn man skulle tro, fordi
kundene er roligere og har mer tid og
tålmodighet enn på ukedagene. Mai er

beste måneden, og det har vært mye
kjøp. Unge ektepar har vært gjen-
gangere, sier Apeland.

En del lover som står sentralt i forhold
til forbrukeren kom i stand lenge før
begrepet ”forbruker” eksisterte. Etter
forbrukerrådets mening har de båret et
sterkt preg av næringsinteresser, bl.a.
Lukkeloven fra 1913. Unge mennesker i
dag er vant med at ”alt er åpent alltid”.
De har ikke noe minne om at vanlige

åpningstider var til ? 5, 2 på lørdagen
og bare én langdag, vanligvis torsdag
til 7. Brudd med slike stengetider var en
sensasjon for oss som er blitt litt eldre.
Attraksjonen var stor, men seinere
lukningstider generelt gir vel i lengden
bortskjemte kunder og utslitt ansatte.

-Noe har vel skjedd med lovene de siste
20-30 årene? hevder KB.
-Ja, nå er det Åpningstidsloven som
gjelder. Hagesentre og blomsterutsalg
er som kiosker og bensinstasjoner

Søndagsåpent i vår
kjøpmanns hage 
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unntatt og kan holde åpent 365 dager i
året. Det trenger de ikke søke om
heller.

-Men har du ingen betenkeligheter med
å holde søndagsåpent, dvs. praktisere
7-dagers arbeidsuke og ta fra folk den
tradisjonelle hviledagen, dagen som
attpåtil skal helligholdes i vårt land?
-Hvis det ikke lenger blir forskjell på
hverdager og helg, så ser jeg nok mye
negativt i det. Det er et behov for å
skjerme søndagen. For vår del er det
varespekteret og sesongen som
trekker i positiv retning, mener jeg. Og
når Stortinget har vedtatt loven, så
holder man seg til det. Bransjen holder
søndagsåpent i sesongen her på
Haugalandet. Størstedelen av vår
omsetning foregår mellom mars og
oktober, men også litt før jul. Vi
nordmenn har det så utrolig godt
økonomisk sett og tillater oss luksus.
Det er vår virkelighet for tiden, og den
forholder vi oss til. Fra før av ble det
holdt åpent noen søndager hvert år, for
eksempel ”Hagens dag”. En dag som 1.
mai er blitt aldri så lite sår for LO. Så
det er flere som reagerer på
åpningstidene.
-Men nå i år holdt dere åpent også 1.
påskedag. (2. påskedag også, sier
du…) Årets nesten helligste dager.
(Men ikke langfredag, sier du…) Var det
en glipp som gjorde det, eller ville dere
provosere? Folk har nemlig reagert…
-Det var den sene påsken i år som
gjorde at vi valgte å ha åpent også
påskedagene. 
-Men neste år blir det ikke åpent
påskedag?
- … Tenke på det… Hvis mange
henvendelser så..., stusser
hagesentermann og Sp-politiker Ola
Steinar Apeland, som begynte med
”Hagens dag” og nå har latt
søndagsåpent gjelde for hele den
hektiske sommersesongen.

rø 

Så gikk turen videre til
Kristiansand hvor de forteller at
presten gikk på shopping med
konfirmantene mens Lars

Johannes tok seg en lur. På
Danmarksbåten påstår konfir-
mantene at Geir og Lars Johannes
så på film mens de selv shoppet og
spilte på automater.
Vel framme i Hirsthals var noen
oppe grytidlig en morgen for å få
med seg den berømte auksjonen
på havnen – det var bare synd at
det var en lørdag, og da er det
ingen auksjon.

Videre forteller konfirmantene om
besøk på Hirsthals fyr, på Norsø-
museet og om en lang guds-
tjeneste på dansk og færøysk i
Hirsthals kirke som de ikke skjønte
så mye av.
Hjemturen gikk via Setesdal og

Åkrafjorden hvor de også havnet
oppi ei trafikkulykke.
Og ved siden av et bilde med
sovende ungdommer i en minibuss
avslutter konfirmantene med:  Vi
hadde i hvert fall en fin tur!!!

Utsira-konfirmantene på

Danmarkstur
Konfirmantene på Utsira har
tradisjon for å reise på tur. I år
ble det en noe utradisjonell tur
– til Hirtshals hvor de fikk
oppleve mye både av natur,
kultur og bare turopplevelser.
Konfirmantene fikk i oppgave
å skrive om turen etterpå, og
at de behersker mer enn selve
skrivingen fikk vi et eksempel
på da det kom en CD-plate i
posten til Kyrkjebladet med 6
sider tekst pluss flotte bilder
fra turen.
Det er synd vi ikke kan dele
alt dette med våre lesere,
men vi gir dere et lite
innblikk. Janett skriver:

Den 1/6 reiste fjorårets og årets konfirmanterpå tur til Danmark. De som reiste var Kjetilsom er fjorårets konfirmant, Stig, JohnHelge, Jan Magne og Janett som er åretskonfirmanter, Geir Styve som er presten ogLars Johannes Liknes som er i menig-hetsrådet.
Vi startet turen med Utsirabåten og ble møttav faren til Lars Johannes og bilen som viskulle kjøre ned over Danmark med. Senerepå kvelden gikk vi på konsert i Avaldsneskirke, og så skulle vi ligge på ”DugnebergHill Hotell”, som viste seg å være LarsJohannes sine foreldres hus. Han hadde baretullet med oss, og det viste seg at ingen avoss konfirmanter visste hvor det var. Da vikom vel inn i et hus, etter å ha vært på enlang konsert med tyske kantorer som spilteorgel og sang, ble vi endelig servert pizza.



Alle 
som leter!
ALPHA-kurset er
for alle som vil
vite mer om den
kristne tro, eller
som leter etter et
kristent
fellesskap å
tilhøre

Vi har mye å lære!
På ALPHA-kurset
går det også an å
ha det moro
samtidig som man
lærer mer om den
kristne tro.

Kurskvelden
begynner med en
kveldsmat. Dette
er en fin anled-
ning til å bli kjent
med hverandre og
få nye venner

I smågruppene
kan vi hjelpe
hverandre med å
finne svar på de
vanskelige
spørsmålene.
Samtalen kan gå
dypere, og du kan
få hjelp til dine
spørsmål.

Ingen spørsmål er
for store eller for
små, vanskelige
eller for dumme.
På ALPHA-kurset
vil du bli tatt på
alvor med alle
dine spørsmål,
ideer og tanker
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Gurine Christiansen, Torvastad

"Jeg begynte på Alpha-kurs fordi det

hørtes utfordrende og lærerrikt ut. Jeg

opplevde at vi fikk et fint fellesskap hvor

jeg også ble kjent med nye folk. Spesielt

samtalegruppene var fine."

Margrethe Munthe, Torvastad

"Som konfirmantforeldre fikk jeg

invitasjon, og syntes det hørtes spennende

ut.Vi fikk snakket om mye som ellers ikke

blir diskutert, i tillegg til at vi hadde det

veldig koselig sammen. Jeg vil oppfordre

alle andre konfirmantforeldre til å melde

seg på. Dette var flott!"

Hildur og Leif Karlsen, Torvastad

For oss forholdsvis nyinnflyttede til

Torvastad, så vi det som en mulighet til å

bli bedre sosialt kjent med hyggelige

mennesker vi var "på hils" med. Både den

åndelige og den sosiale siden var en

positiv opplevelse. Idéen med kveldsmat,

sosialt samvær og bibelsk undervisning

fungerte veldig fint.

NÅR OG HVOR?
ALPHA-kurset går over 8
kvelder og en weekendsamling
på kulturhuset i januar. Vi
starter opp onsdag 18. oktober,
og har samlinger 25/10, 8/11,
25/11 før jul, og likedan 4
onsdager etter jul.  (Ca.
annenhver)
Vi begynner med kveldsmat kl.
19.30 på Ungdomshuset, - og
er ferdig i gruppene ca. 22.00.

Interessert? Snakk med noen
som har vært med før! Kurset
kan anbefales!
Vi betaler kr. 60,- for boken, og
litt for maten hver gang. 
Påmelding innen 28.
september.

Kursledere: Arnfred Lunde og
Geir Styve

Informasjon/ påmelding:
Prestekontoret: Tlf 52 84 53 80

Læring 
og latter!

Pizza 
og Pasta!

Hjelpe
hverandre!

Alle 
som leter!

Alpha-kurs på Torvastad!
Livet stiller oss overfor mange vanskelige spørsmål. Om meningen med det hele, om døden, om Gud - og hvem er nå egentlig
denne Jesus? Mange velger å leve med sine spørsmål, men for mange kommer tiden da man trenger svar som er til å stole
på. ALPHA-kurset er et sted der du kan finne svar på dine spørsmål.

ALPHA er for deg som vil få et avklart forhold til kristen tro, som nylig er blitt
kristen, som er ny i menigheten, som vil repetere troens innhold - eller som
helt enkelt er interessert i kursets innhold.

Alpha
for deg som søker svar

«Hvem er Jesus?»
«Hvorfor måtte Jesus dø?»
«Hvorfor og hvordan skal jeg
lese i bibelen?»
«Hvor og hvordan skal jeg be?»

«Hva med den Hellige ånd?»
«Hvordan leder Gud?»
«elbreder Gud i dag?»
«Hva med Kirken?»
«Finnes det et liv etter døden?»



MISJONÆRER PÅ HJEMMEBESØK
Vi har i sommer hatt gleden av å få møte
familien Haaland som er misjonærer i
Hong Kong.  De kom hjem 7.juni, og det
var fint å både se og høre dem da de
deltok på gudstjenesten i Torvastad
25.juni.  Både Alise og Per Gunvald og
barna Astrid, Anna Kristin og Sigmund.
Denne gang ble de i seks uker, men til
neste år er de tilbake på et lengre
hjemmeopphold.  Vi ønsker lykke til og
Guds velsignelse i tjenesten.  

FOTBALLSOMMER
I sommer var det mange av Torvastads
unge som var i aksjon på fotballbanen.
På Lyngdalcup deltok Torvastad
idrettslag for tiende gang.  Og mange
familier fulgte sine håpefulle.  Det var
grønne TIL-skjorter å se over hele
Lyngdal disse dagene i begynnelsen av
august.  Denne gang deltok TIL med syv
lag.  Alle med topp innsats og
eksemplarisk oppførsel.  Det var
spennende å følge jentene i 13/14-
årsklassen i sluttspillet som endte opp
med bronse.  Laget besto av Victoria
Freihow, Hilde Pedersen, Janne Stange,
Karen Hetland, Stine Nordahl, Sissel
Haugen, Solveig Stensland og Lena
Frøyland.  Ett lag var i Oslo på
Norwaycup, og juniorlaget gjorde en fin
innsats da de kom til sluttspillet i
Gothiacup. Kyrkjebladet gratulerer!

BASAR PÅ FEØY
8.juli gikk den årlige bedehusbasaren på
Feøy av stabelen.  Og som alltid, var det
stuvende fullt.  Det bor ikke mer enn
ca.50 på Feøy, men bedehusbasaren er

tydeligvis det store møtestedet for både
fastboende og tilreisende, hyttefolk og
andre med tilknytning til Feøy.  Så det må
ha vært over 100 som var til stede denne
lørdagskvelden.  Andakten var ved
sokneprest Geir Styve, og Liv Marit
Mathiassen og Johanne Louise Bjørnsen
sto for trekningen.   Og det var skikkelig
bedehusstemning med kaffe og god mat.
Og gevinster til både store og små.  Det
var jubel fra de minste vinnerne og
kanskje en liten tåre i øyekroken på dem
av de minste som ikke vant.  Det hører
med.  Og resultatet var det ikke noe å si
på.  Det kom inn hele 23348,50 til driften
av bedehuset.  Kjempefint!

ÅPEN KIRKE PÅ UTSIRA
Også denne sommeren har Utsira kirke
vært åpen, med mulighet for turister og
fastboende til å ta turen innom for en titt
og ha en rolig stund. Kirken har vært
åpen hver dag i perioden 1/7 – 6/8 fra kl
11 til 17. At dette er et populært tiltak
viser gjesteboken som i sommer har fått
hele 267 nye hilsener.

KLOKKERSITUASJONEN
Vi har i Torvastad en ordning med frivillig
klokkertjeneste.  Den går ut på at tre fra
menigheten gjør klokkertjeneste på
omgang.  Nå er det to av disse faste
klokkerne som er ferdige med sin
tjeneste, og menighetsrådet vil gjerne
takke både Marte Haugland og Heidi
Reiersen for innsatsen.  Nå er det altså
bare Anne Berit Thorsen som er igjen,
men vi håper å ha to nye på plass så
snart som mulig.  

GAMMELDAGS KIRKESØNDAG
I høst blir det lagt opp til to
gudstjenester utenom det vanlige.  I
tilknytning til 2000 års jubileet for vår
kirke og 120 års jubileet for Torvastad
kirke inviterer vi til gammeldags
kirkesøndag.  Og da tenker vi oss at vi
går vel 100 år tilbake i tid.  Vi bruker
gammel liturgi, setter opp gamle salmer,
leser en gammel preken og presten
stiller opp i den gamle prestekjolen.  For
å få det så autentisk som mulig,
oppfordrer menighetsrådet alle til å stille
opp i mest mulig tidsriktige klær.  Dette
kan bli en fin og tankevekkende
opplevelse som du må få med deg.  Vi
satser på fulle kirker, og datoene er
10.september på Utsira og 22.oktober på
Torvastad.  
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I GLEDE
OG SORG

GAVER

Smånytt
DØPTE:
TORVASTAD:
21.05 Nathalie Stange
04.06 Hannah Pettersen
25.06 Milena Marie Jansen

Kristian Hausken
Maria del Carmen Lucero Kværnøy

09.07 Guro og Lovise Vikingstad
30.07 Annika Marie Woll
06.08 Jonas Kjærandsen                                         
27.08 Vegard Bråstein

Casper Lie Nybøe
Therese Johannessen Fjeld

VIGDE:
TORVASTAD:
27.05 Bjørn Hognerud og Marian Vikingstad     
03.06 Aksel Johansen og Ellen Kristin Vedø       
01.07 Ingve Lande og Linn Elen Vestre
29.07 Johannes Nyhamn og Åslaug Lunde
05.08 Owe Johan Håstø og Kristin Bjelland        
Tor Einar Haugvaldstad og Margareth Hausken

UTSIRA:
10.06 Kjell G. Skåren og Olaug Elin Hovda
01.07 Frode Skare og Anne Karine Bakken
25.07 Asbjørn Jensen og Karianne Dale

DØDE:
TORVASTAD:
25.05 Jenny Bårdsen f. 1911
25.06 Roald Åsen f. 1981
26.06 Ingolf Bjarne Klubben f. 1955
16.07 Elfrid Molly Øvrebø f. 1916
21.07 Arne Magne Duøy f. 1938
08.08 Mathilde Pauline Vestbø f. 1915
12.08 Anna Elise Visnes f. 1918
17.08. Lilly Salhus f. 1926

UTSIRA:
26.07. Gudmund Skåren f. 1914

UTSIRA:
17.05. Røde Kors aksjonen 622,50
01.06. Søndagsskolen 468,00
15.06. Gave til søndagsskolen 1.000,00
18.06. Elieser 2.346,50
19.06. Gave konfirmantarbeidet 1.500,00
16.07. Kristent arbeid blant blinde 670,00
09.08. Gave til søndagsskolen 1.600,00

TORVASTAD:
17.05. Kirkens Nødhjelp 5.989,00
21.05. Menighetsarbeidet 3.638,50
28.05. Misjonsselskapet 

(søndagsmøte) 1.291,00

04.06. Menighetsarbeidet 2.295,50
11.06. Menighetsarbeidet 4.010,50
25.06. Misjonssambandet 3.806,50
02.07. Menighetenes fellestjeneste,

Bisp.d.råd 2.087,00
09.07. Gå Ut Senteret, Hurdal 2.008,00
23.07. Haugaland krets av 

Norges KFUK/M 2.210,50
30.07. Ungdomsmisjonen 1.881,50
06.08. Menighetsarbeidet 2.813,50

FEØY:
02.07. Menighetenes fellestjeneste,
Bisp.d.råd 720,00



10 KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira

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

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - SKUDENESHAVNB

TORVASTAD
Åpningstider: Hverdag 08.00-21.00

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

POSTFILIAL

Nygård, 4262 Avaldsnes - Tlf. 52 84 39 00
Distriktets største møbel- og interiørvarehus

Hagesenteret
Bøkrossen AS
Bøheiveien 3

4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 34 44

Begravelsesbyrå

Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52
Mobil 94 67 26 71 - 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

AVALDSNES BILISTSENTER
SHELL SERVICE AS
Tlf. 52 83 95 65

Salg & reparasjon av
plenklippere og motorsager
Tlf. 52 83 13 03 - Bø vest, 4262 Avaldsnes

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Sildakongen
Produksjon as

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

Mob 932 12 321

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Tlf 52 84 86 86 - fax 52 84 86 96

Spisestova
i Dalanaustet

Telefon 52 74 91 50 - Fax 52 74 91 48

Mobil 90 16 50 50

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

parkeringsmuligheter - 
egen buss satt opp fra Haugesund sentrum

SMARTENHaugesund
Blokk & Grussenter

HILLESLAND
Godt utvalg i religiøse bøker fra

BØKER - PAPIR - FOTO - KONTORUTSTYR - SKOLEMATERIELL

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL



NORDBØ BEDEHUS
kl. 18.00: Indre

Sjømannsmisjon,
fellesmøte se
annonse. Basar for
bedehuset

kl. 18.00: Misjonsselskapet,
fellesmøte se
annonse

kl. 11.00: Misjonssambandet,
fellesmøte på Håland

26.09. – 01.10.
Offerveke for Muham-
medanermisjonen

kl. 18.00: Avslutn. offerveke
Muhammedanermisj.,
fellesmøte se

annonse
kl. 18.00: Indre Sjømanns-

misjon, fellesmøte, 
se annonse

kl. 11.00: Misjonsselskapet

17.10. – 29.10.
Misjonssambandet og
bedehuset: Aksjon –
felles v. John Ståle
Egge og Anne 
Kristine Rosberg

kl. 18.00: Misjonssambandet,
fellesmøte (Nordbø)
se annonse

kl. 18.00: Misjonssambandet,
fellesmøte (Nordbø)
se annonse

HÅLAND BEDEHUS
kveld: Indre Sjømanns-

misjon, fellesmøte, 
se annonse

kveld: Misjonsselskapet,
fellesmøte,
se annonse

kl. 11.00: Misjonssambandet,
fellesmøte,
se annonse

kveld: Muhammedaner-
misjonen, fellesmøte,
se annonse

kveld: Indre Sjømanns-
misjon, fellesmøte se
annonse

kl. 11.00: Indremisjonen
22.10: kveld: Misjonssam-

bandet, fellesmøte se
annonse

kveld: Misjonssambandet,
fellesmøte,
se annonse

HAUGE BEDEHUS
kveld: Indre Sjømanns-

misjon, fellesmøte,
se annonse

kveld: Misjonsselskapet,
fellesmøte,
se annonse

kl. 11.00: Misjonssambandet,
fellesmøte,
se annonse

kveld: Muhammedaner-
misjonen, fellesmøte,
se annonse

kl. 19.30: Santalmisjonen
kl. 11.00: Indremisjonen
22.10: kveld: Misjonssam-

bandet, fellesmøte,
se annonse

29.10. kveld: Misjonssam-
bandet, fellesmøte,
se annonse
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BEDE-
HUSENE

TORVASTAD
13. s.e. pinse: 
Familiemesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred Lunde.
Nattverd. Offer til IKO.
Kirkeskyss.

14. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred Lunde.
Dåp. Presentasjon av
konfirmantene. Offer til
menighetsarbeidet. –
Kirkeskyss.

15. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Offer til
Karmsund / Sunnhordland
søndagsskolekrets. 
Kl. 19.30: Søndagsmøte i
kirken. Tale ved prest Norodd
Stavenjord. Tema:” Kristus i
hverdagen”.

16. s.e. pinse: 
Ung messe kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred Lunde.
Nattverd. Offer til Torvastad
KFUK/M. – Kirkeskyss.

17. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
50-års konfirmantjubileun.
Offer til menighetsarbeidet. –
Kirkeskyss.

18. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Offer til
søndagsskolene i Torvastad.
22.10

19. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00.
(Gammeldags kirkesøndag)
Sokneprest Geir Styve. Offer. –
Kirkeskyss.

Bots- og bededag: 
Gudstjeneste kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred Lunde.
Skriftemål og nattverd. Offer til
AAN. – Kirkeskyss.
Kl. 20.00:
Ungdomsgudstjeneste.
Menighetsprest Arnfred Lunde.

FEØY BEDEHUS
14. s.e. pinse: 
Gudstjeneste kl. 16.00.
Menighetsprest Arnfred Lunde.
Offer til menighetsarbeidet.
Båt fra Kveitevika kl. 15.30.

UTSIRA
13. s.e. pinse: 
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Natverd. Offer. 01.10.

16. s.e. pinse: 
Familiegudstjeneste kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve.
Høsttakkefest. Utdeling av
Barnas Kirkebok til 4-
åringene.Offer.

Søndagens

tekster

1133..  ss..ee..  ppiinnssee::  
Matt 12, 33-37; 
Sal 40, 2-6; 
Jak 3, 8-12

1144..  ss..ee..  ppiinnssee::
Matt 5, 43-48; 
5 Mos 10, 17-21; 
Rom 13, 8-10

1155..  ss..ee..  ppiinnssee::
Joh 5, 1-15; 
Sal 103, 1-6; 
Ef 5,15-20

1166..  ss..ee..  ppiinnssee::  
Luk 10, 38-42; 
5 Mos 4, 29-31; 
Fil 4, 10-13

1177..  ss..ee..  ppiinnssee::
Luk 7, 11-17; 
Job 19, 25-27; 
Rom 8, 18-23

1188..  ss..ee..  ppiinnssee::  
Jer 6, 16-20; 
Gal 5, 1-6; 
Joh 8, 31-36

1199..  ss..ee..  ppiinnssee::
Mark 10, 17-27; 
2 Mos 20, 1-8.12-17; 
Fil 1, 20-26

BBoottss--  oogg  bbeeddeeddaagg::
Luk 13, 23-30; 
Jes 55, 6-7; 
Gal 6, 7-10
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""ÅÅ  ddåå  lloo  eegg""

- Korleis har du hatt det i ferien? spør vi kvarandre på desse
tider.  På førehand ber vi i oss draumen om dagar med godt ver,
gode opplevingar og om å samle nye krefter og inspirasjon til
eit nytt arbeidsår. Overskrifta kan lesast på to ulike måtar ved å
leggje trykket anten på tanken (som i ein bensintank), eller som
ein tanke vi har i hovudet. Eg er blitt mange opplevingar rikare
og har hatt ein god ferie, så difor har min ferietank fått påfyll i
sommar. Eg har vore på biltur i Aust-Europa. Der trefte eg Maria
og Olga.

Maria 
Maria møtte eg i Polen, i ein by som heiter Czestochowa. Olga
møtte eg i landsbyen Sasa, midt i Slovakia. 
Maria er mor til Jesus. Olga er dotter til Milan.
I vår var eg oppteken av Maria sin plass i kyrkja før og no, og

las mykje om denne unge mora.
Difor ville eg vitje «Maria-byen» i
Polen. 
Eitt ikon som tradisjonen vil ha
skal vere av dei aller eldste Maria-
bileta som finst, heng i klosteret
Jasna Gora i Czestochowa. Hit
kjem dagleg polakkar i hopetal for
å be til Maria og for å heidre
hennar innsats som polakkane sin
beskyttar. På ei enorm slette
nedanfor talte den polskfødde
paven i 1991 til eit par millionar
menneske, og han har valt ut

Maria til sin skytshelgen. 
Då vi var i Jasna Gora, skjønte vi at Maria-dyrkinga langt frå var
berre historie. I Maria-kapellet hang det krykkjer, rosenkransar
og andre gåver som folk hadde gjeve til kyrkja i rein takksemd.
Alle slags folk la seg ned på kne og gjekk rundt Marialteret i ein
botsgang. Det gjorde sterkt inntrykk på meg. 
Likevel må eg innrømme at eg tenkte at dette må vere langt frå
den unge og uskuldige Maria eg har eit bilete av i mitt hovud. 

Olga
Ho er berre så vidt starta på livet. Ho var 10 dagar då vi møtte
ho godt inntulla i mor sine armar. Ikkje veit ho kva som ventar,
men at ho møter mange som vil elske ho, det veit eg. Ho er
Guds barn som Maria, men ingen sto i kø for å helse på. Berre
vi var forvetne. Ho er dotter til Milan, som er prest i Slovakia.
Foreldra var så lukkelege og takksame for dette nye livet som
hadde kome til dei.Vi kan aldri ta eit nyfødd barn som noko
sjølvsagt og noko vi har krav på, tenkte eg då.  Ikkje visste vi at
Milan hadde stifta familie, og så var vi så heldige å dumpe bort
i dette vidunderet, nett heimkomen frå sjukehuset.
Å sjå Olga var ei større oppleving enn å møte Maria på veggen

utstyrt med
diamantar og
rubinar i den
polske kyrkja.
Olga er eit
levande
menneske
som får
kjenne
kjærleiken
frå Gud, mor
og far og andre
som står ho nær.

Felles for dei to kvinnene er at dei kom i min veg i
sommar. Det fekk meg til å tenkje på at livet ikkje er
sjølvsagt. Det er ei gåve frå Gud, som Maria og Olga er
det til oss.    mh

Ein av dei gamle prestane i Torvastad likte godt turane
til Utsira, spesielt i dårleg ver. 
Så var det ei uvershelg han hadde lyst å ha kånå med
seg over Sirafjorden. Men då gav prestakånå klar
beskjed: ”Eg har lovt å fylgja deg i medgang og
motgang, men ikkje i bølgegang og sjøgang!”

Eg utfordrer ein Sirabu til å
komma med ei ny historia til
neste nummer.

Harald Hausken

Og vi i Kyrkjeblad-redaksjonen

lar liksågodt utfordringen gå til

sjefen sjøl – ordfører  Reidar

Klovning.

FerietankenFerietanken


