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Middagen er 
servert i 
matteltet

Speidere på langturSpeidere på langtur

For første gang i historien dro Torvastad-speiderne i
sommer på leir til utlandet. Sammen med speider-
venner fra Haugesund, Norheim og Halsnøy, totalt
70 personer, satte de kursen mot Sveits i begynnelsen
av juli. Her skulle de tilbringe en uke sammen med 50
tysktalende sveitsiske speidere på en flott gard ved
Genfersjøen – sentralt mellom Geneve og Lausanne.

Etter en lang og svært varm busstur via Danmark og
Tyskland, var det ”himsligt” å slå opp teltene i regn-
vær. Men overgangen fra de siste års speiderleirer
med kuling og regn på Jæren eller regn og ned mot
minusgrader i Suldal, var likevel stor. Det var naturlig
nok også andre forskjeller fra den norske måten å ha
speiderleir på – best satte nok mange pris på at de
slapp å lage maten selv. Sveitserne hadde rigget seg
til med et stort feltkjøkken inne i skogen, og herfra
fikk vi servert mye godt (og noe som ikke var fullt så
godt). 

Dagene var innholdsrike med  bading, bibelarbeid,
idrett og ulike speideraktiviteter og med stemnings-
fulle leirbål i skogen som avslutning. Haiken på over
30 km var lagt til Jurafjellene, og det ble en
anstrengende, men flott tur i frodig natur i over 1500
meters høyde.

En dag dro vi på en lang tur over flere av de flotte
fjellpassene, og vi besøkte blant annet et stort KFUK-
verdenssenter i Our Chalet. En annen dag dro vi på
shopping og sightseeing til Geneve. 

Mange fikk nye venner i løpet av turern – både blant
de norske og de sveitsiske speiderne.
Nå gleder vi oss allerede til at sveitserne kommer til
Norge for å bli med oss på leir – og selvfølgelig er noen
allerede i gang med å sondere mulighetene for nye
speideropplevelser utenlands. Dette gav mersmak!

De fleste Torvastad-
speiderne foran 
Our Chalet-senteret.
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For en del år siden ble det foretatt
en anonym undersøkelse blant sol-
dater i førstegangstjeneste, og det
ble bl.a. spurt om de ba aftenbønn.
Over 50% svarte ja, de ba nok
aftenbønn, - men det var gjerne
langt under dyna, så ingen andre
skulle vite det…………

Bønn er en fin ting. Da kan jeg lik-
som puste ut i fred og ro, legge alt
som tynger fra meg. Jeg tror det er
mange som ber. Både for å få ”ro i
sjelen”, og for å vise omsorg for
andre mennesker ved å be for dem,
eller å få hjelp til det vanskelige i
eget liv.

Uansett, så står det mye flott om
bønn i Bibelen. Maria viste oss
hvordan hun ba da de var i bryllu-
pet i Kaanan. ”De har ikke mer
vin” sa hun. Ingen bønn egentlig.
Hun delte sin bekymring med
Jesus. Men samtidig visste hun at
han kunne gjøre noe med det…..
Og Jesus visste at hun visste.
”Kvinne, hva har du med mitt å
gjøre? Min time er enda ikke kom-
met” Jesus trenger ikke bli instru-
ert av oss hvordan han skal gjøre

det. Det visste Maria også. Derfor
sa hun ikke mer. Hun bare sier så
underfundig til tjenestefolkene i
forbifarten: ”Det han sier, skal
dere gjøre.” Og Jesus gjør sitt før-
ste under. 

En hverdagslig ting, som man vel
egentlig burde klart å ordne opp i
selv. Men Maria visste at Jesus vil
bli inkludert i det vanlige livet vårt.
Han er ingen fjern og upersonlig
Gud, men har så absolutt forståelse
for det livet vi lever,  alt fra det
små og hverdagslige, til de store og
viktige avgjørelser - og her vil han
hjelpe til!

Selv har jeg gjort mange fine erfa-
ringer med bønn. Av frykt for å bli
skuffet, har jeg mange ganger ikke
våget å be om større ting, men de
gangene jeg har gjort det, har det
vært godt, - og sterkt når jeg opp-
lever at bønnen blir hørt. Bønn er
ikke en plikt, - nei, mer et herlig fri-
sted hvor jeg kan legge av alle
tunge tanker og problemer, - ens-
lags meditasjon hvor jeg også opp-
lever å bli fylt av noe godt, - av
Guds ånd.

Bønn er ”sjelens åndedrett” sies
det, og det er et godt bilde. Her får
vi ut mye ”gruff”, men kan samti-
dig bli fylt med noe av det vi treng-
er mest; tilgivelse, omsorg og kjær-
lighet. Vi blir ”koblet til” Guds
eget kraftsenter: Gud kommer oss
nær på en spesiell måte når vi ber,
han ser oss og hva vi trenger. -
Kanskje skulle vi gi oss selv enda
mer tid til bønn? 

”Vær ikke bekymret for noe. Men
la alt som ligger dere på hjertet,
komme fram for Gud i bønn med
påkallelse og takk. Og Guds fred,
som overgår all forstand, skal
bevare deres hjerter og tanker i
Kristus Jesus” Fil.4,6-7

Arnfred Lunde
menighetsprest/adm.leder

BE – JEG???

ALPHA-KURS FOR UNGDOM
Kanskje går du rundt og lurer på hva som egentlig er meningen med livet….. bortsett fra det der med sko-
le og jobb. Mange ungdommer har ingen steder der de kan spørre om slike ting og prøve å finne svar. På
U-Alpha treffer du mennesker som har tid til å høre på deg og dine spørsmål. I tillegg treffer du sikkert en
gjeng med andre ungdommer som det går an å bli kjent med.

U-Alpha starter opp søndag 30.september og vil gå annenhver søndag fra 19-22. Her blir det mat, prat,
musikk, litt film og smågrupper, hvor en også får tatt opp viktige spørsmål. Husk å meld deg på til Jørgen
Østensjø eller Steina Christiansen på forhånd.

Er du en kristen?
Går det an å være sikker på det? Hvordan? Det får du vite på U-Alpha. U-Alpha passer for alle ungdommer.
De som har vært kristne lenge, de som er usikre og de som vil finne ut mer. Få med deg en venn og meld
deg på!



Denne høsten er det
valg.
Hjemme hos oss har
engasjementet våknet. Vi voksne
benker oss foran fjernsynet for å
følge debattene. Aviser og men-
ingsmålinger leses. – Og ungene
blir hysjet på.
Denne valgkampen har mest av alt
handlet om reduksjon av skatter
og avgifter. Om hvordan den en-
kelte av oss kan få mer i egen lom-
mebok. Den har dessverre handlet
mindre om de fellesløft som trengs
for å videreføre velferdssamfunnet
vårt.

Vi skal også velge nytt menighets-
råd denne høsten.
TAKK OG PRIS for at det fortsatt
finnes mennesker som villig gir av
sin fritid.
Hverdagen er travel for de fleste
av oss, også for dem som sier ja!

For meg handler valg om å vise
mennesker tillit:
Tillit bygger på gjensidig respekt
mellom velger og dem som blir
valgt.
Evnen til å lytte, forstå og evnen til
å holde løfter - er egenskaper man
finner hos dem som har tillit blant
folk.
Tillit er noe man gjør seg fortjent
til, det er ikke noe man kan kreve.

For meg handler valg om hvilke
verdier jeg ønsker at samfunnet
vårt skal bygge på: 
Hvilke verdier er viktige for meg?
Hvilket samfunn ønsker jeg?
Hvilken fremtid ønsker jeg for
mine barn, for mine gamle forel-
dre? Ønsker jeg et samfunn som
inkluderer? Ønsker jeg et mang-
foldig samfunn, der alle kan få
utvikle og utfolde seg, ut i fra

egne forutsetninger?
Ønsker jeg et samfunn som hjelper
dem som trenger det?

For meg handler valg om hvem
som skal bestemme på vegne av
meg:
Hvilke egenskaper ønsker jeg at de
som fatter beslutninger på vegne
av meg skal ha?
Ønsker jeg kloke hoder og varme
hjerter? Ønsker jeg mennesker
med ulik bakgrunn og ulik erfa-
ring? Ønsker jeg rause og kloke
mennesker – med evne til å tenke
lenger enn sitt eget beste?

I løpet av livet må man treffe
mange valg. Noen er lettere enn
andre. Noen får større konsekven-
ser enn andre.
Mer enn noen gang trenger vi fol-
kevalgte som har rause og varme
hjerter, som har vilje til å arbeide
for et inkluderende samfunn.
Uansett hvilket ståsted man har,
vil min oppfordring være – å følge
sin overbevisning.
Det å få være engasjert, å få ta
aktivt del: Er en gave – ikke en
plikt!

”Gi oss en levende tro – gi oss de
varme hjerter
Gi oss de åpne hender
Kom inn i vår svake verden!
Bygg oss en bro – inn i en annen
fremtid:
Der sannhet er sannhet, og freden
er fred!
Der mennesker finner hverandre
FORDI DER ER KJÆRLIGHET!

Brita Sørensen
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Torvastad menighetsråd begynte
tidlig å forberede valget. Helt siden
i vår har det vært både en egen
teknisk komité og en nominasjons-
komité i sving. Mange har sikkert
lagt merke til valgkortet som kom i
posten for kort tid siden. Dette er
et av mange tiltak fra teknisk komi-
té for å øke oppslutningen om val-
get. Menighetskontoret fikk i
etterkant av denne utsendelsen en
del henvendelser fra personer som
ikke er medlemmer i Den norske
Kirke, men som allikevel hadde
mottatt valgkort. Dette er bare å
beklage. Det er ikke mange årene
siden det ble opprettet et sentral-
kirkelig register, og det viser seg at
det tar tid å få medlemskartoteket
i orden. Men menighetskontoret
foretar de nødvendige rettinger og
melder disse videre til sentralt hold.
Nominasjonskomitéen på sin side
har arbeidet lenge med å finne de
rette kandidatene, og Kyrkjebladet
er glade for at vi allerede i dette
nummeret kan presentere mange
av de aktuelle kandidatene. 

Torvastad menighet er valgt som
kontrollmenighet for dette valget.
Bakgrunnen for det er at Skjold
menighet er tatt ut som prøveme-
nighet og vil gjennomføre sitt valg
på samme dag som stortingsvalget.
Dette får de tilskudd til. For å kon-
trollere at det er dagen og ikke til-
skuddet som eventuelt får opp
valgprosenten, er det valgt en kon-
tollmenighet som ligner på Skjold.
Og valget falt altså på Torvastad.
Det førte til at Torvastad etter søk-
nad med budsjett for valget fikk et

tilskudd på hele kr.41700,- for å
gjennomføre valget. Vi håper at
dette vil gi utslag i økt valgprosent
også her. At flest mulig møter opp
og gir sin stemme enten 
14. oktober kl.12.00-14.00 på
Bjørgene Grendahus og 
19.00-22.00 i Torvastad kirke,
17.oktober kl.19.00-21.00 i
Torvastad kirke, 
19.oktober kl.19.30-20.00 i
Torvastad kirke eller 
21.oktober 12.00-14.00 i
Torvastad kirke. 
Det blir også anledning til for-
håndsstemming på menighetskon-
toret i ukene før valget starter. 

På Utsira blir valget etter gudstje-
nesten 28.oktober 12.00-13.00 i
Utsira kirke. I ukene før valget blir
det også her blir det anledning til å
forhåndsstemme på kontoret til
daglig leder Lars-Johannes Liknes. 

Hvilke regler som gjelder for valget
vil vi både komme tilbake til her i
Kyrkjebladet og gjøre kjent ved
oppslag på valgstedene. Foreløpig
kan vi si at det blir flertallsvalg med
anledning til både å kumulere, stry-
ke kandidater og føre opp nye
navn. Menighetsrådet vil da bli
sammensatt i rekkefølge ut fra det
antall stemmer den enkelte kandi-
dat får. Dersom listen leveres uen-
dret, er det de først oppførte som
blir faste medlemmer. De siste blir
da varamenn. Vi i kyrkejbladet
ønsker et godt valg både på
Torvastad og Utsira, og håper at
flest mulig bruker sin stemme.

GS
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Det er igjen tid for å velge menighetsråd.  Denne gang for
perioden 2002-2005.  Et menighetsrådsvalg er et viktig valg

for en menighet.  For det er en sentral oppgave i menighe-
ten de valgte går inn i.  I det som blir kalt for formålsparagra-

fen for menighetsråd, heter det at ”menighetsrådet skal ha sin oppmerk-
somhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige
liv i menigheten”.  Oppgaven er klar, men det er mange muligheter når
det gjelder satsingsområder og veivalg.  Derfor gjelder det å finne perso-
ner som kan ta de rette valg.    Og her er det gjort et godt arbeid allerede.  

10 gode råd
for valg av nytt
menighetsråd

23
1

4
5

6

7
89

10

Sjekk at du har fått valgkort og
står i medlemslisten for DNK

Les listen og presentasjonen av
den enkelte kandidat

Se deg ut 8 personer som du
synes passer til å sitte i rådet.

Har du forslag til andre perso-
ner, så meld fra til menighetsrå-
det innen 14.september
(Dette er som et offentlig råd, og
alle som er medlemmer er i prin-
sippet valgbare)

Finn fram listen (som offentlig-
gjøres senest 14 dager før val-
get)

Stryk så over alle de andre nav-
nene, slik at bare ”dine” 8 blir
synlige
(listen er satt opp i prioritert rek-
kefølge, men bare de 8 første
kommer inn i rådet. De neste 5
blir varamenn. Du kan levere
blank liste, men vit da at du
stemmer inn de 8 første.)

Kikk gjennom Kyrkjebladet eller
se på valgkortet om tid og sted
for avstemning, og plukk ut en
passende anledning.

Ta med valgkortet og/eller legiti-
masjon

Avgi din stemme! 
Som medlem av DNK er det vik-
tig at du er med å stemme, og
får opp valgdeltakelsen. 
På den måten får vi et mer repre-
sentativt råd!
Er du student, eller bortreist på
annen måte, kan du avgi for-
håndsstemme ved å ta kontakt 
med menighetskontoret 14
dager før valget.

Kom gjerne med innspill og for-
slag til rådet. 
Menighetsrådsmøtene er offent-
lige og åpne for alle.
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Og de nominerte er…

Navn: Gerd Vikingstad
Alder: 57 år 
Yrke: ekspeditrise

Jeg kunne tenke meg å prøve å
utvide samarbeidet mellom
menigheten og bedehusene i
bygda. Dessuten syns jeg det er
veldig viktig med et godt barne-
og ungdomsarbeid.

Navn: Harald Hausken
Alder: 72 år
Yrke: pensjonist

Mitt bidrag til menighetsarbei-
det er at jeg kan ta meg av prak-
tiske ting, det er mitt talent. Jeg
lager for eksempel lysestakene
som blir gitt til alle dåpsbarn i
menigheten.

Navn: Liv Aanensen
Alder: 60 år
Yrke: sykepleier

Jeg er opptatt av at folk skal
føle seg velkommen til kirken.
Det gjelder ikke minst nye folk i
bygda. Vi bør ha lave terskler i
kirken, som gjør at flest mulig
kan bli inkludert.

Navn: Randi Marie Bø Furlund
Alder: 48 år
Yrke: lærer

Jeg er blitt mer og mer opptatt
av hvor viktig det er med ung-
domsarbeidet i en menighet
.Jeg har også positiv erfaring
med det frivillige menighetsar-
beidet som forbundsringene er.
Det er viktig å skape positive
møteplasser i en menighet.

Navn: Iris Christiansen
Alder: 52 år
Yrke: sykepleier

Jeg brenner spesielt for gudstje-
nesten og gudstjenestelivet. Det
kan være at flere får praktisk
ansvar for selve gudstjenesten
og dermed kan føle medansvar,
eller at flere skal føle seg inklu-
dert. Jeg er også opptatt av  at
det blir dannet små grupper i
menigheten, for å sikre omsorg
for den enkelte.

Navn: Leif Karlsen
Alder: 64 år
Yrke: pensjonist

Jeg har ikke vært med i menig-
hetsråd før. Derfor må jeg først
sette meg inn i sakene, og se
hva som er arbeidsområdene,
før jeg kan uttale meg om hvilke
saker jeg vil engasjere meg spe-
sielt i.

HER ER DE 13 SOM HAR SAGT SEG VILLIGE TIL Å STILLE TIL VALG TIL MENIGHETSRÅDET PÅ

TORVASTAD. 8 AV DEM KOMMER INN I RÅDET, MENS DE RESTERENDE BLIR VARAMEDLEMMER. 

VI HAR SPURT DEM:  ER DET NOE SPESIELT DU HAR LYST TIL Å ARBEIDE MED DERSOM DU KOMMER

INN I MENIGHETSRÅDET?
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Navn: Gunvald Østhus
Alder: 37 år
Yrke:  Produksjonsleder

Jeg er med som leder i Klubb 78
på Ungdomshuset, og ønsker å
jobbe for å styrke barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten.

Navn: Ingmar Areklett
Alder: 63 år
Yrke: rektor

For vår menighet synes jeg det
er viktig å styrke samholdet,
styrke barne- og ungdomsarbei-
det, styrke bemanningen og
inkludere flere.

Navn: Svein Erik Haugen
Alder: 49 år
Yrke: adjunkt

For meg er det arbeidet med
barn og ungdom som er det
aller viktigste.

Navn: Terje Torvestad
Alder: 50 år
Yrke: ligningsrevisor

Jeg ser det som et mål og en
utfordring at det i vår menighet
satses på å skape nye møteste-
der hvor det kan forkynnes og
gis undervisning om kristen tro.
Alpha-kurs er et slikt glimrende
tiltak – som bør utvides og gjer-
ne tilrettelegges spesielt også
for ungdom og eldre.
I møter / samvær bør ”vanlige”
kristne komme mer på banen og
utfordres til å sette ord på og
dele sin tro med andre.

Navn: Leif Egil Holstad
Alder: 34 år
Yrke: advokat

Jeg syns menighetens barne- og
ungdomsarbeid er meget viktig.
Det må prioriteres, men samti-
dig må menighetens arbeid for
eldre opprettholdes. Et sentralt
spørsmål vil hele tiden være hva
som kan gjøres for at kirkens
budskap kan nå ut til enda flere.
For meg personlig har det vært
berikende å være med på
Alpha- kurs og kurset Vandring
gjennom Bibelen.

Navn: Gjertrud Skjølingstad
Alder: 48 år
Yrke: barnehageassistent

Jeg vil at vi skal prioritere for-
kynnelsen, for eksempel
gjennom Alpha-kurs. Dette er
en flott anledning til å lære kris-
tendommen å kjenne, både for
nye kristne som kan tenke seg
en nærmere tilhørighet til
menigheten og som repetisjon
for ”gamle” kristne.
I tillegg bør vi styrke gudstjenes-
ten og gjøre den mer attraktiv
også for kirkefremmede og
søkende mennesker.

Navn: Trygve Utvik
Alder: 38 år
Yrke: vaktmester/bonde

Alle må bidra med sitt for at vi skal få den menigheten vi vil ha. Jeg vil også
arbeide for at det skal bli bedre fremmøte på gudstjenestene, og for at samar-
beidet mellom menigheten og Torvastad K/M skal bli enda bedre.a



KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira 7

Heiúr!
Tórshavn, 02.07.2001
Her kommer en hilsen fra
Færøyene. Fra 40 sirabuer på tur
med musikkorpset til det lille klip-
pelandet vest i havet. Etter en lang
båttur på 25 timer fra Bergen har vi
nå hatt noen spennende, innholds-
rike, men og tåkefylte dager i
Tórshavn og omegn.
Vi vil hilse hjem og fortelle litt av
det vi har opplevd.
Første morgenen purret fisker John
Henry alle på vandrehjemmet klok-
ken 0500 med kraftig banking og
høg røst for å fortelle oss at tåken
har lettet!
Vi har hatt en korpskonsert på
Lágargar_ur, en institusjon for
eldre og pleietrengende i Tórshavn.
Dette ble en positiv opplevelse og
et fint møte med både eldre og
yngre mennesker som nikket gjen-
kjennende når vi fortalte at vi kom
fra Utsira. "Det har vi hørt om på
værmeldinga", sa noen.

Lørdag hadde vi en fantastisk van-
dretur fra Tórshavn til historiske
Kirkjubøur., hvor vår egen kong
Sverre en gang vokste opp og vi

fikk oppleve den nydelige
Roykstovan, den mektige gamle
Magnus-katedralen og dagens
Olav-kirke på plassen som dere
kanskje også kjenner fra boken og
filmen ”Barbara”.

Dagen i dag har vi brukt til å se oss
omkring i øyriket. Med bussen tok
vår gode sjåfør oss med til
Vestmanna, hvor noen fikk med
seg færøysk gudstjeneste, før vi dro
på grottetur med båt i
Vestmannabjørgini, en tur som er
et must for besøkende på
Færøyene. De to båtene "Barbara"
og "Ur_ardrangur" tok oss med
forbi den fraflyttede bygden
Slættanes og videre gjennom smale

sund, inn i dype
grotter og tett
inntil de 600
meter høye lodd-
rette klippeveg-
gene, hvor tuse-
ner av sjøfugler,
som lundefugler,
lomvier, alker og
krykkjer hekket i
skarer. Vi fikk
også se selene
som nysgjerrig
stakk hodet opp
av vannet. Dette 

var et av turens desiderte høyde-
punkt, med fantastiske naturopple-
velser.

Ellers har vi møtt et annet norsk
korps her og hatt konsert sammen
med dem i byen, vært i Nordens
Hus, spilt bowling, badet, hatt grill-
party i silregn,  vært på ridetur og
hatt mye moro.
Vi har prøvd å snakke færøysk og
det meste av samtalene fikk etter
hvert den karakteristiske –ur
endelsen på seg. Barna ropte på
"mammur" og "pappur" og både
store og små kom etter hvert med
setninger som denne: "…og når
bussuren kommur skal vi pakkur alt
i bagasjurommur…"

Nå sitter vi på vandrehjemmet (i
tåke igjen) og skriver kort hjem til
dere etter å ha pakket bagasjen og
minnene i bussen. Vi er klar for
hjemreisen i morgen og gleder oss
til den norske sommeren, som vi
håper blir litt varmere enn den fær-
øyske. Varmen har vi likevel opp-
levd her også, gjennom kultur,
mennesker og det å kunne dele
artige ting sammen på tur.

Mange hilsener fra 40 Sirabuer på
Færøyene

Et postkort fra 
Færøyene
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OPPMERKET PARKERINGSPLASS
Mange har lagt merke til at parkerings-
plassen utenfor kirken nå har fått opp-
merkede felt.  Det ble vurdert flere
alternativer, og vi tror at den løsningen
som ble valgt vil fungere godt.  Ved
større arrangementer vil fortsatt parke-
ringsvakter stue biler slik det har vært
gjort tidligere.  Men det er på slike
dager blir det tydelig at Torvastad kir-
ke på sikt trenger flere parkeringsplas-
ser.    

BASARØYA FEØY
Når det er basar på Feøy går det så det
suser. Det meldes om rekordstort opp-
møte på årets bedehusbasar som var
7.juli.  Med over hundre på basaren ble
det fullt hus og vel så det, og en måtte
sette inn ekstrabåt for å transportere
alle hjem etterpå. Det gikk med liv og
lyst og de minste danset til felemusikk
på dekket. Resultatet ble også bra; vel
29.000,- til bedehuskassen. Og kjenner
vi Føybuen rett, blir det godt oppmøte
og resultat også på Sjømannsmisjons-
basaren 1.september.  

KONFIRMANTENE
Det er et lite kull som er aktuelle som
konfirmanter på Torvastad 2001/2002.
I skrivende stund er det 26 som har
meldt seg på til årets konfirmantunder-
visning, men erfaringsmessig kommer

alltid noen etternølere i forbindelse
med oppstarten.  De som har meldt seg
på fordeler seg i år på tre alternativer:
4 korkonfirmanter, 7 speiderkonfir-
manter og 14 vanlige konfirmanter.
De vil alle bli presentert på presenta-
sjonsgudstjenesten i Torvastad 16.sep-
tember, og vi oppfordrer menigheten
til å ta godt imot dem.  På Utsira der-
imot er det en formidabel økning fra
null i fjor til hele fem i år.  De ble pre-
sentert på gudstjenesten 26.august.  

SILDAJAZZBRUDEPAR FRA TORVASTAD
Det ble Torvastadjenta Anne Marthe
Sørensen og Kurt Børre Aasen fra
Ullsteinvik som vant et gratis bryllup
under Sildajazzfestivalen i Haugesund i
år. De ble gift midt i Byparken akkom-
pagnert av en jazzgruppe fra New
Sealand, i et strålende vær. I tillegg til
bryllupsklær, limousine, fotografering
og lokaler, fikk de også en bryllupsreise
til Newcastle, og dermed ble det enda
et par fra Torvastad som ble gift denne
sommeren. Vi ønsker dem og alle de
andre lykke til med fortsettelsen!

4-ÅRINGENE KOMMER TIL KIRKEN
Søndag 30.september vil det strømme
inn med 4-åringer i kirken. De kommer
for å få utdelt Barnas Kirkebok, som er
et ledd i menighetens dåpsopplærings-
plan. Det er alltid kjekt og mye liv når
smårollingene kommer stivpyntet og
fine, og en herlig opplevelse av at kir-
ken er aldeles full av levende mennes-
ker. Fredagen før, den 28.09, har vi et
opplegg for 4-åringene der de blir bed-
re kjent med både presten og kirken
vår. Alle 4-åringene skal få innbydelse,
men da vi ikke har helt oppdaterte lis-
ter, håper vi på hjelp dersom noen ikke
skulle få brev.

POPULÆRT PÅ SOMMERSTEVNER
I fjor var det TT, - i år var det Oase.
Rundt 35 menighetsmedlemmer reiste i
år til Oase-stevne i Trondheim i midten
av juli. En snau uke med tema: ”Kron
Ham”, bestående av møter og bibelti-
mer, egne opplegg for småbarn, junio-
rer og ten-åringer, samt campingliv på
stevne-områdene. Stadig flere ser ut til
å ville bruke noe av ferien til å oppleve
et større kristent fellesskap, gjerne
med flere tusen tilstede på møtene, -
flott sang og musikk, og taler som vek-
ker ettertanke..

NYE KIRKELIGE STILLINGER 
TIL TORVASTAD?
Karmøy Kirkelige Fellesråd, som nå er
et selvstendig organ i forhold til kom-
munen, - vurderer nå pånytt alle de kir-
kelige stillingene på Karmøy. Statistisk
ligger vi langt under de andre menig-
hetene når det gjelder antall stillinger
og størrelsene på disse, så kanskje
Fellesrådet tilgodeser Torvastad med
en kateket eller en administrativ stil-
ling snart?

ASFALT PÅ KIRKEGÅRDEN?
Skal vi legge asfalt på gangveien inn til
kirken, og eventuelt også gangveiene
nedover kirkegården? Det er ett av de
spørsmålene menighetsrådet må ta stil-
ling til iløpet av høsten. Det er vanske-
lig for folk i rullestol å komme frem når
det er grusganger, likeens er det let-
tere å brøyte om vinteren hvis det er
asfalt. Her må vi veie det praktiske opp
mot det estetiske. Synspunkter? Gi
beskjed til noen i rådet!

KJØLEAGREGAT I BÅREHUSET
Det er nå innstallert et kjøleagregat i
bårehuset, slik at temperaturen kan
holdes nede på varme sommerdager.
Med begravelser bare tirsdager og fre-
dager i Torvastad kirke, er det godt å
kunne ha et bårehus hvor kistene kan
stå over flere dager uten problemer.

MANGE ARRANGEMENTER I ”VALGUKEN”
Det blir mange arrangementer i kirken
i uken hvor valg av nytt menighetsråd
skal foregå.
Haldis Reigstad kommer sammen med
familiemedlemmer som både synger og
spiller, og presenterer egne dikt og
sanger onsdag 17.10 Det blir muligens
en konsert for og av barn på torsdag
18.10, - mens fredag 19. 10 kommer
Haugaland Storband i et arrangement i
forbindelse med innsamlingsaksjonen
til KN. Ved alle disse arrangementene
vil vi gi anledning til å avgi stemme på
nytt menighetsråd.

MANGLER DU NOE?
Et par moderne damebriller er funnet i
kirken etter begravelsen til Maren
Gunnarshaug. Likeledes en nydelig
VM-genser i barnestørrelse som har lig-
get i kirken i ett års tid. Ta kontakt om
du tror det er ditt.

TORVASTADKONFIRMANTER PÅ ISLAND
1.juli ble søskenparet Gretha og Elvar
Berg fra Torvastad konfirmert i
Kopavogskirkja på Island.  Gretha ble
da konfirmert ett år før tiden etter vår
ordning, men på Island er det vanlig at
de blir konfirmert ett år før oss.  Det
var Sr. Ægir Sigurgeirsson i Kopavogi
som sto for konfirmasjonen, men har
fulgt vanlig konfirmantundervisning
her på Torvastad.  Presten var godt for-
nøyd med det konfirmantene hadde
lært på Torvastad, men Gretha og Elvar
måtte sørge for at de kunne både bøn-

Smånytt
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
Torvastad:
27.05. Marthine Østenstad
03.06. Karianne Vikse Storesund

Martine Sørensen Aasen
17.06. Tobias Sørensen

Sigurd Yrke Bleie (Rosendal)
24.06. Ørjan Velde (Avaldsnes)
08.07. Trygve Heien

Natalie Blikra Libæk
Marcus Smith Widvey

15.07. Emma Therese Hovland
29.07. Håkon Ness

Andreas Løyning
Fredrik Grannes

12.08. Kristian Andre Lande
19.08. Kamilla Knutsen
26.08. Håkon Viking Skjølingstad

VIGDE:
Torvastad:
15.06. Anne Siri Haukeland og Bjørn

Egil Klubben (Nedstrand)
23.06. Kjersti Veslestøl Tveito og

Kjetil Kyvik Veim
30.06. Valborg Elisabeth Haldorsen

og Matts Henrik Skagerlind
14.07. Sylvia Bang og Terje Flateby
28.07. Sølvy Kristiansen og Helge

Storstein
Anne Kari Vikingstad og
Bjarte Helgeland

28.07. Siv Tove Severeide og Svein
Øystein Lauknes

04.08. Lene Borgen og Dan Magne
Gaard (Piraeus)
Oddbjørg Johannessen og
Georg Fjeld
Eirin Hoel og Kjetil Hauge

11.08. Hilde Knutsen og Hans
Magnar Aanensen

18.08. Gerd Lillian Hegerland og
Trond Kristiansen

ner, bibelvers og trosbekjennelsen på islandsk.  Så det
ble litt pugging også i sommerferien.  

SØNDAGSSKOLEN PÅ UTSIRA starter opp søndag 2.sep-
tember. Dato for samlingene utover høsten kommer på
plakat eller du kan se på 
www.mamut.no/utsira_menighet 
<http://www.mamut.no/utsira_menighet> .
Søndagsskolen på Utsira har samlet inn kr 1330,- til
misjonsprosjektet på
Madagaskar. Pengene er samlet inn på misjonsbøssen
hver søndag og nå sender vi dem til NMS som vil gi dem
videre til søndagsskolearbeidet på Madagaskar.
Når vi starter opp med søndagsskole igjen i høst vil bøs-
sen være tom – så da kan vi ta med mer penger slik at vi
kanskje har like mye til neste sommer?

ÅPEN KIRKE 
Det har vært åpen kirke på Utsira også denne sommeren.
Det er alltid spennende å åpne gjesteboken og lese hvor
mange som har vært innom i løpet av ferien. I år har det
vært 195 sommerbesøkende i kirken. Flere har uttrykt
glede over å finne Guds hus åpent og vi har hatt besøk
fra både Sverige, Danmark, Tyskland og England. Vi vil
her rette en takk til dem som har tatt på seg opplåsing
og ettersyn i løpet av sommeren.

HUSFELLESSKAP PÅ UTSIRA
Det vil bli husfellesskap på lørdagskvelden de helgene
det er gudstjeneste. Husfellesskapet er et åpent sted der
alle som ønsker det kan være med og møtes til sosialt
samvær, enkel bevertning og en samtale omkring ulike
tema basert på tro, tvil, kristendom og andre sentrale
livs-spørsmål. Vi har hatt flere fine samlinger i vår, og
håper dette tiltaket kan fortsette også i høst. Følg med
på oppslag og menighetens internettsider for nærmere
informasjon.

FOTBALLSPILLERE FRA TORVASTAD
Her ser vi fornøyde fotballspillere fra Torvastad under
sommerens Lyngdal-cup. Sammen med over 200 lag fra
hele Sør-Vestlandet deltok 6 lag fra Torvastad IL.
Sammen med mange foreldre og søsken hadde de fine
dager på Sørlandet, selv om vært var noe variert. På bil-
det ser vi ”Småjenter 13” som gikk til A-sluttspillet til
stor glede for blant andre en entusiastisk trener Tor
Kristian Gaard.

TORVASTAD
17.05. Kirkens Nødhjelp 5 293,50

27.05. Den norske Tibetmisjon 1.934,00

03.06. Menighetsarbeidet 4.357,00

10.06. Det norske Misjonsselskap 3.021,00

17.06. Den norske Sjømannsmisjon 4.189,50

01.07. Norsk Gideon 2.602,00

08.07. Kirkelig ress.sent. for mish. kvinner 2.308,00

15.07. Kirkens Innvandrerarbeid (KIA) 1.830,00

29.07. Torvastad KFUK/M 3.341,50

05.08. Muhammedanermisjonen 2.970,50

12.08. Menighetsfakultetet 3.416,00

19.08. Alternativ til Abort i Norge (AAN) 2.593,50

FEØY
10.06. Misjonsselskapet 2.454,00

12.08. Menighetsfakultetet 1.680,00

UTSIRA
27.05. Kirkens bymisjon 1.584,00

24.06. KABB (Kristent arb. blant blinde) 660,00

22.07. Karmsund søndagsskolekrins 880,50

DØDE:
Torvastad:
26.05. Gunnar Johan Hanevik 

f. 1923
28.05. Lars Lilleskog f. 1914
30.05. Kristine Hansen f. 1923

13.07. Solveig Irene Nordbø f. 1950
12.07. Maren Serine Gunnarshaug f.

1916
06.08. Signe Karoline Larsen f. 1921

Utsira:
13.07. Grete Albert og  Hans Jacob Paulsen

GAVER



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

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
09.09. 14. s.e. pinse: Kl.
12.00: Friluftsgudstjeneste
på Idrettssenteret, Håland.
Sokneprest Geir Styve.

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

23.09.  16. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Offer
til Torvastad KFUK/M.
Kl. 19.30: Søndagsmøte i
kirken. Se annonse i
Haugesunds Avis.

30.09.  17. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste / høst-
takkefest kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Utdeling av Barnas
Kirkebok til 4-åringene.
Offer til menighetsarbeidet.
– Kirkeskyss.

07.10.  18. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd. Offer til
Ungdomsmisjonen. –
Kirkeskyss.

14.10.  19. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer til menigesar-
beidet. Etter gudstjenesten:
Menighetsrådsvalg.
Kl. 19.30: Søndagsmøte i
kirken. Se annonse i
Haugesunds Avis.

21.10.  20. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer til Kirkens Nødhjelp. –
Kirkeskyss. Etter gudstjenes-
ten: Menighetsrådsvalg.

FEØY BEDEHUS
07.10.  18. s.e. pinse:
Gudstjeneste kl. 16.00.
Menighetsprest Arnfred Lunde.
Nattverd. Offer til
Ungdomsmisjonen. – Båt fra
Kveitevika kl. 15.30.

UTSIRA
30.09.  17. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Offer til nytt kirke-
orgel. Konfirmantjubileum.

28.10.  Bots- og bededag:
Gudstjeneste kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Nattverd.  Offer til Kirkens
Nødhjelp. 

Søndagens

tekster

14. s.e. pinse: 
Luk 10, 25-37; 
3 Mos 19, 16-18; 
1 Joh 4, 7-10

15. s.e. pinse: 
Luk 17, 11-19; 
Sal 146; 1 Tess 5,
15-24

16. s.e. pinse: 
Matt 6, 24-34; 
1 Kong 17, 8-16;
Gal 5, 25-6,5

17. s.e. pinse: 
1 Sam 2, 1-6; 
2 Tim 1, 9-12a; 
Joh 11, 
17-27.37-44

18. s.e. pinse: 
Mark 2, 18-28; 
Jes 1, 12-17; 
Rom 14, 1-

19. s.e. pinse: 
Mark 12, 28-34;
Sal 73, 23-28; 
1 Kor 1, 4-9

20. s.e. pinse: 
Mark 2, 1-12; 
1 Mos 15, 1-6;
Rom 4, 1-8

BEDE-
HUSENE

NORDBØ BEDEHUS
09.09. kveld: Normisjonen

12.09. Bedehusbasar

16.09. kveld: Den indre
Sjømannsmisjon

23.09. kl. 11.00:
Misjonsselskapet (felles med
Hauge og Håland, på Nordbø)

30.09. kveld:
Muhammedanermisjonen.
Offerveke 25.-30. Fellesmøter.

07.10. kveld: Den indre
Sjømannsmisjon 

14.10. kl. 11.00:
Misjonssambandet, 
offerveke 9.-14. Fellesmøter.

21.10. kl. 18.00:
Misjosselskapet

HAUGE BEDEHUS
09.09. kveld:
Misjonssambandet 
(Felles på Håland)

16.09. kveld: Normisjonen
(Felles med Håland, på
Hauge)

23.09. kl. 11.00:
Misjonsselskapet 
(Fellesmøte på Nordbø)

30.09. Offerveke for
Muhammedanermisjonen

07.10. kveld: Indre
Sjømannsmisjon (fellesmøte)

14.10. kl. 11.00:
Misjonssambandet (fellesmø-
te på Hauge)

21.10. kveld: Normisjon 
(fellesmøte)

HÅLAND BEDEHUS
09.09. kl. 11.00:
Misjonssambandet

16.09. kveld: Normisjonen

23.09. kl. 11.00:
Misjonsselskapet  
(fellesmøte på Nordbø)

30.09. kveld:
Muhammedanermisjonen

07.10. kveld: Indre
Sjømannsmisjon

14.10. kl. 11.00:
Misjonssambandet

21.10. kveld: Normisjonen

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

UNGDOMSHUSET
08.09: Klubb 2000

11.09: Klubb 78

15.09: Klubb 2000

15.09: Høstbasar

18.09: Klubb 78

21.09: Klubb 2000

21. –  23.09: KFUK-weekend 
Bergen

25.09: Klubb 78

26.09: Kl. 19.30 – 20.30:
Bibeltime

29.09: Klubb 2000

02.10: Klubb 78

03.10: Onsdagstreff

06.10: Klubb 2000    

16.10: Klubb 78

20.10: Klubb 2000
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C
Porto betalt

ved innleveringen

P.P.

Norge/Norvegé

Det var ein gong at eg og mor mi skulle henta syster mi på
flyplassen. Som vanleg var, gjekk det heile litt fort for seg. På fly-

plassen måtte me venta og venta .... Eg dreiv tida med å rusla litt
omkring. Då såg eg noko som fekk meg til å le. Eg stod midt på golvet og lo og
lo. ”Nå må du skjerpa deg”, sa mor mi, men eg stod tvekroka og lo. Mor mi, hun
skjemdes må veta. ”Jamen, sjå her”, fekk eg stotra .
Då var me to
som stod og lo,
- eg med ein blå og ein brune sko.

Asgjerd Widvey Haugen

Asgjerd vil la historiestafetten forbli innen familien, så hun utfordrer sitt gode
søskenbarn Trond Vikshåland til neste nummer av Kyrkjebladet.

Aktiviteten på Bjørgene Grendahus er
for tida den lågaste sidan det var fer-
dig i 1990. Dei ansvarlege håpar eit
nytt styre snart er på plass, og at huset
igjen kan bli mykje brukt. 

- Styret som blei valt i fjor trekte seg.
Dei var ikkje nøgde med måten huset
var drive på, for å seie det slik. Førebels
er det representantskapen som står for
drifta.
Dette fortel Jon Magnus Torvestad,
leiar i representantskapen for Bjørgene
Grendahus.

- Barnehagen og helsestasjonen held
på som før i sine leigde lokale. I sjølve

grendahuset er det gudsteneste ein
søndag i månaden, og søndagsskule
dei andre, fortel Torvestad.
- Korleis står huset seg økonomisk, med
så liten bruk?
- Dei faste husleigene og tilskotet frå
Karmøy kommune gjer at me greier å
betala renter og avdrag på lån, seier
Jon Magnus Torvestad.

Storesund Velforening blei stifta før
huset vart ferdig, og stod som byggher-
re sammen med de andre som hadde
andel. Men velforeningen gjekk i opp-
løysing for 3-4 år sidan og sidan har
representantskapen stått for drifta. I
representantskapen sit folk frå 

kykjelyden,
idrettslaget,
Torvastad
KFUK-M og
to frå an-
delshava-
rane.
No har vi
fått for-

eninga på fote med eit nytt styre, og
det gler me oss over, seier leiaren.

OPPUSSING PÅ DUGNAD
Om det har vore laber aktivitet på
huset ei tid, er Torvestad meir optmis-
tisk for framtida. 
- Frå i sommar har folk frå
Storasundfeltet, idrettslaget og kyrkja
halde dugnad på huset. Me har beisa
yttervegger, lakka golv og mykje meir.
Når me er ferdige, skal det skine av
huset, lovar Torvestad.
- Det står att ein heil del arbeid. På
seinsommaren sende me ut brev til alle
i bygda med  oppmoding om å stilla på
dugnad på laurdagar framover.
Dugnad har forresten mykje positivt
med seg, det er noko langt meir enn
berre dei synlege resultata, seier
Torvestad.
Planen er at huset skal vere utleigeklart
til første november. Vi ynskjer lukke til!

MH

Grendahuset framfor ny start

""ÅÅ ddåå lloo eegg""


