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Etter familiemessen 10. septem-
ber ble det plantet et millenni-
umstre i rundkjøringen på parke-
ringsplassen ved Torvastad kirke.
Vår dyktige kirkegårdsarbeider
John Terje Hagland hadde gjort
alt klart, og etter råd fra fagfolk
falt valget på hvitbarket bjørk.
Dette er en hardfør tresort som
skulle tåle det barske klimaet her

vest.  Plantingen ble foretatt av
representanter for den oppvok-
sende slekt.  Det er en fin symbo-
likk både at treet blir plantet ved
et tusenårsskifte og at det ble
plantet av unge som kan vokse
med treet.  Så får vi håpe at det
vil trives og vil vokse.

Planting av millenniumstrePlanting av millenniumstre
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I dette nummeret
av Kyrkjebladet
fokuserer vi på

Kommunikasjon og
media. Du kan lese

om konfirman-
tenes medie-

(u)vaner, møte en
filosof og en medi-
eforsker som beg-

ge har bodd på
Torvastad, få tips

om TV-titting,
gode internettsider

og den gode 
samtalen.
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”Å syta og sukka giv ingen
mann lukka, du skader di hel-
sa og plagar di sjel.”

Dette skrev en tysk dikter for hun-
drevis av år siden.  Det virker som
han har erfart det selv.  Og men-
neskene har vel ikke forandret seg
mye siden den gang.  Også i dag
finnes det mangt og mye å bekym-
re seg over, sier de som har erfar-
ing med denslags.  Det finnes
mange med høy kompetanse og
lang ansennitet når det gjelder
bekymringer.  Egentlig finnes det
vel ikke noe som ikke kan gi
grunnlag for bekymringer.  Også
jeg vet en del om hvordan bekym-
ringer kan suge ut kraft og livs-
glede.  Hvordan de kan stjele nat-
tesøvnen og ta fra oss motet til å
begynne på en ny dag.  Ja det kan
til og med prege livet i en slik grad
at det å bekymre seg nærmest kan
bli en livsstil.  

Jeg tror vi kan gjøre noe med våre
bekymringer.  En kvinne irriterte
seg over alle bekymringer som stjal
krefter og pågangsmot.  Bagateller

ble til enorme problemer.  I
tankene hennes ble disse filletin-
gene til store og uløselige konflik-
ter.  Så en dag fortalte hun at en
venninne hadde hjulpet henne på
rett kjøl.  Hun hadde ganske enkelt
funnet et muntert ordtak som hun
siterte til alle som hun mente
trengte det.  Det lød: ”Jeg hadde
mange problemer i mitt liv, men de
fleste ble det ikke noe av.”
Kvinnen fortalte at hun sakte men
sikkert kom seg ut av en knugende
selvmedlidenhet.  Hun sa: ”Det var
befriende å kunne le av seg selv,
takket være dette snodige ordtaket
som jeg aldri hadde hørt før.”  

Men jeg tror også at Jesus kan
gjøre noe med våre bekymringer.
Han sa nemlig noe om dette som
skulle gjelde mennesker til alle
tider.  Både den gang ordene kom
fra hans munn, i Tyskland for hun-
drevis av år siden og i dag.  I berg-
prekenen talte han til sine disipler
og sa: ”Vær ikke bekymret”.  Han
gjentok det flere ganger for at
budskapet skulle nå frem.  Han
brukte bilder for å få dem til å

forstå.  Og folk tok imot.  Vi leser
Paulus sa det samme i et brev som
han skrev mens han satt i fangen-
skap.  Han hadde sikkert mye å
være urolig for, men like fullt lød
det:  ”Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt dere har å be om,
fram for Gud i bønn og påkallelse
med takk!”  Det handler om å
bringe bekymringene til Gud.  Han
vil ta seg av dem, disse livsfiendene
som bryter ned og margstjeler oss.
Peter hadde også erfaring med
bekymringer.  Han skrev i et brev:
”Kast alle deres bekymringer på
ham”  Det var Jesus han hadde i
tankene.  Det er en hemmelighet i
dette.  Ikke bare skal vi få tale med
Gud om det som ligger så tungt på
oss.  Vi skal få overlate det til ham.
Så vil han høre.  Så vil han ta imot.
Og i stedet vil han gi oss sin fred.  

Geir Styve
Sokneprest i Torvastad

B E K Y M R I N G E R



Vi som  bor  på Torvastad er heldige som
har et rikt organisasjonsliv. Så vel barn
som unge og voksne  kan velge mellom
ulike fritidsaktiviteter. Det er vel ofte
slik at det er tida som begrenser hva den
enkelte  deltar i  når det gjelder lag og
foreninger .
I dette  Kyrkjebladet har vi lyst til å slå et
slag for søndagsskolen. Vi vet at mange
av dere som leser dette får positive
assosiasjoner når dere ser  ordet
søndagsskole. Noen tenker  kanskje på
egne minner fra  sin søndagsskolegang i
barndommen, andre assosierer gjerne

ordet med den søndagsskolen deres
barn eller barnebarn går på nå.
Vi som er ledere  i søndagsskolen
opplever dette arbeidet som  en svært
viktig oppgave i kirken, og vi ønsker  å
legge sterk vekt på nettopp tilknytnin-
gen til kirkens arbeid. Det å undervise
små og store barn  har gitt og gir oss
stadig mange gode opplevelser.
Slik vi ser det er søndagsskolen et flott
tilbud til barn og deres foreldre av flere
grunner: Søndagsskolen er et svært sen-
tralt sted for dåpsopplæring. Vi vil
gjerne hjelpe foreldrene til å følge opp
det dåpsløftet som de gav da barnet ble
døpt. Vi ønsker å være en døråpner til
kirkens arbeid og til gudstjenestegang.
Stadig får vi høre formidlet  fra ulike
hold et ønske om at flere barn og unge
må finne veien til kirken. Ikke alle er like
fortrolige med de ulike kirkelige
aktivitetene i bygda vår, men mange
kommer likevel til søndagsskolen med

barna sine. Vi ønsker å ta vel i mot alle
og håper  da at mange også finner veien
til gudstjenester både på Grendahuset
og i kirken. Vi  vil  gjerne slå et slag for
søndagen. Mange  mennesker  føler at
de lever et så hektisk liv at det er godt
bare å slappe av denne dagen.  Vi ser på
det som svært viktig at vi  lærer barn og
unge å ta vare på og bruke søndagen til
det den var ment å være: samling om
Guds ord, en dag til inspirasjon og til
ettertanke og til å hente ny kraft og
styrke.
I disse dager opplever vi som arbeider i

Storesund søndagskole at mange nye
barn og foreldre kommer på
Grendahuset. Dette fyller oss med glede
og takknemlighet, noe som igjen gir ny
inspirasjon.
Vi håper at dere  som leser dette  ser på
det arbeidet som vi driver som like viktig
som oss og husker på  oss i deres bønner.
Å sette barn og unge i fokus i kirkens
arbeid synes vi må være helt vesentlig
spesielt nå som vi ser at barne og ung-
domsarbeid mange steder  opplever  en
skikkelig nedtur.

Derfor ønsker vi å slå et slag for
søndagsskolen enten på Grendahuset
eller  på det stedet  det er naturlig for
deg og dine barn/barnebarn  å gå.

Hilsen  lederne på Storesund
søndagsskole:
Janne Munthe, Terje Torvestad, Martha
Woll og Grethe Grønnevik
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Året 1983 ble av FN utropt
som kommunikasjonsåret
mellom mennesker.  Men
det var lite valgmulighet når
det gjaldt kanaler på radio
og TV for sytten år siden.  Og
det var nok langt mellom
mobiltelefonene.  For ikke å
snakke om internett og e-
post.  På de årene som har
gått siden den gang, har det
vært en rivende utvikling
innen kommunikasjon og
media.  Hva framtiden vil

bringe er det ingen som vet.  Det
synes som det ikke er noen grenser
for hvor langt vi kan nå på dette
området.  Kyrkjebladet har spurt
flesteparten av årets konfirmanter
om hvilket forhold de har til kom-

munikasjon og media, og svarene
ga grunnlag for både ettertanke
og refleksjon

Radio og TV holder stand
Det er tydelig at både radio og TV
holder stand.  Nesten alle hører
mye på radio, og alle bruker mye
tid foran fjernsynsapparatene.  Og
her snakker vi ikke bare om
statskanalen.  Vel en tredjedel har
3-4 kanaler, og de fleste har tilgang
på 10-50.  Men det er tydelig at de

er bevisste på at det både er mye
dårlig og mye bra å se på.  Det
synes presten er bra!

Mobiltelefon for de fleste
”Har du jobbet noe i sommer?”
Jeg stilte spørsmålet til en ung-
domsskoleelev fra området.
Vedkommende hadde jobbet en
del, og da jeg spurte hva pengene
skulle gå til, kom svaret ganske
kontant: ”Jeg må jo betale mobil-
telefonregningen!”  
For det koster å ha mobiltelefon.
De fleste av konfirmantene vi
spurte, betaler mellom 100 og 300
kroner i måneden.  Tre av dem
betalte 500, 700 og helt opp i 1000
kroner måneden.  Jeg spurte ikke
om de betalte selv, eller om de
hadde pengesterke sponsorer i
ryggen.  Det viste seg at samtlige
hadde tilgang på mobiltelefon.  De
fleste hadde to til fire mobiltele-
foner hjemme, og de aller fleste
hadde også sin egen.  
Vi samlet en liten gjeng med kon-
firmanter og spurte hva mobiltele-
fonene ble brukt til; Rita, Hilde,
Kenneth, Gerd-Synnøve, Elin og
Steffen.  Det å sende meldinger var
kanskje mest aktuelt.  Men de fort-
alte at det også var en del som hen-
tet spill, vitser og logoer på mobil-
telefonen.  Det koster en del.  8-10
kroner for en vits eller logo.  Og
det blir dyrt i lengden.  Det finnes
også andre dyre tjenester å hente
som for eksempel ringelyder og
bilder.  Og dette er et område som
de unge behersker.  Jeg har sjelden
sett en konfirmant så ivrig som da
han skulle demonstrere noen fete
ringelyder for presten.  En kan til
og med hente fornærmelser for ti

kroner stykket for dem som skulle
være interessert i denslags!
Det ligger nok en tilfredstillelse i
det å beherske den nye teknikken.
Og en som har passert de 40 skjøn-
ner at han er i ferd med å bli
akterutseilt.  I hvert fall når det
gjelder mobiltelefonbruk.  For den
brukes nå aktivt blant den oppvok-
sende generasjon.  For å holde kon-
takt med vennene.  For å sjekke ut
hvor de til enhver tid er.  For å
avtale hvor de skal møtes.  Vil du
være med, så heng på …  Hva så
med den som ikke har mobiltele-
fon?

Internett og kirken
De fleste av konfirmantene har
også tilgang til internett og har
egen e-post adresse.  Da kan det jo
være greit å finne Torvastad
menighet på internett.  For det er
mulig nå.  Faktisk så kommuniserer
vi så smått med konfirmantene på
e-post.  Men vi når jo ikke alle, så vi
bruker fortsatt vanlig post.  Eller
snail-mail som noen kalte det.
Sjømannsmisjonen har også i
mange år hatt et tilbud om konfir-
mantundervisning over internett
og e-post.  Og kanskje vi burde
satse enda mer på dette.  Det at
presten sender en melding til kon-
firmantene på mobiltelefonen
for å minne om konfirmantti-
men ligger kanskje ikke
så langt fremme?  I
denne bransjen dreier
det seg tross alt om
kommunikasjon.  Eller
gjør det ikke det?

GS
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Blir du forstått - misforstått? Så blir det
dumt, når du virkelig må bli forstått. Er
det blikket, eller en berøring eller en
gest som ikke passer, eller passet.
Stopper det i taushet? 

Eller er du av den
typen som lager
godlyder, plystrer
eller nynner? Er av
de heldige som lykkes
med det andre feiler med?
Du får dine medmennesker på gli, kom-
mer i samtale med dem.  Du har nok
strevd med å få det til, og du vet at det
aldri er lett, for det krever noe av deg
hver gang du prøver å få andre til å
skjønne hva du for øyeblikket strir med
og vil ha sagt. 

Vi har snakket med en ordentlig
filosof, en som vi riktignok ikke traff i
”Sofies verden”, for å ha nevnt den
boka. Olav Østensjø Øvrebø (32) treffer
vi som daglig leder for ”Byen Vår
Kopervik”. Han vokste opp i søre delen
av Torvastadbygda, og  noen husker
ham kanskje som sprinter i friidretten
på Avaldsnes? Karmøymester på 100 m
og nest raskest i Rogaland er beste
plasseringer i sin årsklasse. Friidretten
lever fortsatt i ham, men allerede som
ungdom satte kroppslige plager en
stopper for videre utvikling av det tal-
entet. I ham var heldigvis en stor inter-
esse for skjønnlitteratur, men tiden
kom i stedet til å føre Olav dypt og vidt
i filosofiens verden. Han ønsket å se
sammenhengene. Så fra øvelser i sprint
og seier, gikk han over til øvelser i
åpenhet og ærlighet. 
-Ja, for i sin mest suksessfulle form er
samtalen en øvelse i nettopp det, sier
han engasjert. Når vi har noe vi vil at
andre skal forstå og ta del i, er det vik-
tigste ikke å vinne en snakkekonkur-
ranse. Å vinne ry og ære, markedsføre
seg selv, kjenne triumfen over å ha satt
andre fast, blir trusler mot samtalen. Vi
er jo ikke ute etter snakkesalighet.
Platon har forresten en fin en i den
forbindelse, om talekunstneren og leg-
en. En pasient må opereres og legen
legger ut om sine faglige vurderinger.
Men pasienten nekter, selv etter timer

med forsøk på å over-bevise om at
operasjon er eneste mulighet. Da så
talekunstneren blir tilkalt, går det fem
minutter og pasienten er over-talt. Slik

er det fortsatt, to og et halt tusen år
etter. Det er så mange som

forsøker enten å overBEVISE
eller overTALE oss. Snop er
godt,  men ikke godt for oss.

Unngå det forførende språket
som har en skjult hensikt. 

-Fra et filosofisk synspunkt er det språk

og samtale vi forbinder med kommu-
nikasjon. Mennesket er et sosialt
vesen som ønsker, og ikke
bare trenger, å omgås
andre. Og den omgangen
med andre mennesker skjer
ofte som en språkutveksling. 
-Si det sånn: Det er å ta til orde,
ta et steg fra seg selv i retning
den/de andre, for dermed å ta del i et
språklig fellesskap. Først da åpner det
seg en mulighet både til å gi seg selv til
kjenne og oppnå en nærhet til andre.
Om man ikke behersker kunsten å sam-
tale, så behersker man i alle fall kun-
sten å forsøke! Mangelfull praksis og
følelsen av ikke å ha noe å si kan få en
til å ikke føle seg vel i samtalesituasjo-
nen. Og i dag med all den påtrengende
snakkeoppfordingen overalt. Alt skal
det snakkes om. 
-Men hvordan skal det snakkes? Hvilke

prinsipper skal følges? 
-Ja, tålmodighet, lytteevne og enighet
på forhånd om hva det skal snakkes
om. Det er dessverre sjelden enighet
om hvordan det skal snakkes. Da er det
nødvendig å ha noen prinsipper for
samtalen, ha klart på forhånd hvilke
ledestjerner vi skal følge. Når samtalen
unngår å bli en kamp om å vinne, kan
den gode samtalen egentlig være med
å løsne grepet om tilværelsen. Få oss til
å slippe noe av kontrollen. Famling
tillates, dveling, og aller best; man vet
ikke på forhånd helt sikkert hva som
skal menes. Samtalen skal få være lang-
som, trosse kravet om effektiv produk-
sjon av synspunkt. Den problematiserer
gjerne sitt eget grunnlag, tar tak i det
ubehagelige og vanskelige i stedet for
å falle for fristelsen til påståelighet og
snarveier - omveien blir den raskeste
veien.
-Telefon, internett…stadig raskere?
-De er teknologiske innpakninger som
selvfølgelig kan stimulere kommu-
nikasjonen, men de er helst med på å
frata oss anledninger, muligheter, stun-
der til samtale. Den gode samtalen
kommer ikke rekende på ei fjøl. Du må
bestemme deg for den, kvesse viljen til
å påta deg en samtale. Løpe en risiko

når du vil finne ut av noe som
plager deg. ”Vi har ikke

språket, vi er i det”
var det en som sa en
gang. Den ene part
vil kanskje rydde

opp, mens den andre
part trenger å rote det

til. Men når man likevel blir
enige på enden av en lang tankerekke,
oppleves en ordnet tilstand. Alt falt
mer eller mindre plutselig på plass. Da
har man gått en distanse, gått til endes
før neste løp. ”Tanker kommer ikke når
du vil, men (beklageligvis) når de vil”
(Heidegger). Det kan oppleves helt
tomt, målløst, stotrende. Å være på
hugget nytter altså ikke – når man har
noe på hjertet.                                           

rø

Olav Østensjø Øvrebø, filosofen som sier
at vi faktisk ønsker å omgås andre og
”snakke samme språk.”

Fra filosofens side

“

“

I god skjønn-
litteratur får men-

neskene anledning til
å utlevere seg 

selv.

Taushet er gull – 
talende taushet 

er samtale.
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Slutt på TV-vold 

Hun forteller at ”Prosjekt
Vannskille” ble startet av KKL
allerede i 1994. Gjennom spørreun-
dersøkelser fikk de dokumentert at
over 80 % av befolkiningen ønsket
en ”voldsfri sone” fram til klokka
21. Og da de senere kunne presen-
tere en underskriftskampanje hvor
over 25 000 nordmenn  krevde slutt
på vold på fjernsyn før klokka 21,
førte dette til at alle de store TV-
selskapene lovte å følge dette prin-
sippet.  Det vil si at de verken skulle
sende bilder med voldsinnslag på
nyhetene, filmer/serier med vold
eller såkalte trailere (forhånd-
sreklame) med vold.
Dette var i 1997, og i tiden etterpå
har Ann-Karin og hennes medar-
beidere i KKL  med jevne mellom-
rom kontrollert om TV-selskapene
har holdt hva de lovte. Resultatene
har fått stor pressedekning, og det
har vært dårlig reklame for de
kanalene som har kommet ut med
flest overtramp. Det er ingen tvil at
dette har hatt stor virkning, noe
som gjør at vi idag kan glede oss
over mindre vold på TV før kl 21.
Og nå kommer altså hele EØS-
området etter – verden går faktisk
framover på noen områder!

TV-reklame rettet mot barn
Ann-Karin forteller at en annen
aktuell sak hun jobber med for
tiden, er forbud mot TV-reklame
rettet mot barn. Jeg trodde dette
allerede var forbudt, og hun
forteller at dette stemmer i Norge.
Problemet er at forbudet ikke
gjelder TV3 og andre som sender
fra utlandet.
KKL  jobber nå for å få norske myn-
digheter til å jobbe internasjonalt
slik at også dette kan bli et EØS-
forbud. 
Når jeg forteller Ann-Karin at de
fleste på Torvastad ikke får inn TV3
og andre utenlandske kanaler, sier
hun kjapt at det skal vi bare være
glade for. Hun forteller om en
småbarnsfar som har passet på å
legge TV3 på et så høyt kanalvalg
på fjernkontrollen at småbarna
ikke skal finne den.  Han får glede
seg så lenge det varer!

”Barnevakten”
En annen nyskapning fra KKL er
”Barnevakten”. Dette er en pro-
testbevegelse ala Bellona som pro-
testerer når en kommer over
forurensing. Men for ”Barne-
vakten” er det først og fremst

forurensing på Internett og TV-
skjerm en reagerer på.
KKL arrangerer også kurs og semi-
narer rettet mot både hjem, skole
og barnehage. 
Vi spør Ann-Karin hvordan vi kan
ruste barn og unge til å møte den
nye mediaverdenen.
Hun svarer at det er viktig at
hjemmene er på banen. Vi må gi
barna trygghet, være sammen med
dem, våge å sette grenser og ikke
minst prate om det vi ser og hører
og om de grensene vi setter.

Hotell Cæsar neste
Neste prosjekt for Ann-Karin blir en
studie hvor hun skal prøve å finne
ut hvorfor TV2-serien Hotell Cæsar
er blitt så populær. Hun skal blant
annet prøve å finne ut hvilken
påvirkning serien har på de som ser
på, og om personene i serien blir
rollemodeller som seerne.

Vi ønsker Ann-Karin lykke til både
med dette prosjektet og ellers i det
viktige arbeidsfeltet hun jobber
med. Hun ber meg hilse så mye til
venner på Torvastad.

JKH

før kl. 21.00
Et nytt EØS-direktiv pålegger alle medlemslandene å 

innføre et såkalt ”vannskille” for vold i fjernsyn. 
Fjernsynskanalene forplikter seg til å ikke vise 

umotiverte voldsscener før klokken 21. 
–Dette er svært gledelig, sier eks-Torvastadbu 

Ann-Karin Bleivik som er forskningsleder ved Kristelig 
Kringkastingslag i Oslo. Kyrkjebladet har hatt en 

prat med  dama som forlot bygda for åtte år siden.
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DET ER DU SOM SKAPER TV
Det er du som bestemmer hva et TV-program sier og mener. Folk ser og
tolker programmer ulikt. Du er med og skaper mening til et program. Vær
kreativ og bruk fantasien.

TV ER IKKE VIRKELIGHET
TV gir oss et bilde av verden som bare er et bilde. TV-virkeligheten er ofte
forenklet. Prøv å se hvordan TV stemmer og ikke stemmer med verden
rundt deg.

TENK PÅ TV SOM KOLDTBORD
Du kan ta for deg av alle slags retter på skjermen, de gode og de dårlige.
TV tenker alt, tror alt og mener alt. Du må selv bestemme deg for hva du
skal mene, tenke og tro om ditt eget liv og verden rundt deg.

TENK PÅ TV SOM TEKNIKKER
TV og film har et eget språk. Dette språket er fullt av effekter og
teknikker. Se etter disse ”grepene” og lær deg litt TV-språk. Da forstår du
film og TV mye bedre.

TENK PÅ TV SOM BUTIKK
TV er full av åpen og skjult reklame for varer som skal selges: flotte biler,
dyre klær, møbler, musikk og all slags utstyr. De fleste verdier regnes i
kroner eller dollar. Husk at du blir sett på som kunde.

BRUK IKKE  TV SOM BARNEVAKT
Barn trenger ofte hjelp til å finne mening i et TV-program. Settes TV som
barnevakt, blir barna overlatt til alt som sendes og alle inntrykk som
formidles – godt som vondt.

BRUK IKKE  TV SOM RUSMIDDEL
Når noen har problemer, søker de gjerne til steder eller stoffer som en
håper vil hjelpe. Bruker du TV som flukt, flykter du inn i en verden uten
hjelp å få. Søk hjelp andre steder.

TV ER IKKE FOR GJESTER
Slå av TV når det kommer gjester. La ikke noen besøke deg uten å ha
besøkt deg. TV-titting kan være sunt, men ikke når noen vil snakke med
deg eller høre hvordan du har det.

DU HAR KONTROLLEN
Du har kontrollen både over fjernkontrollen og over av/på knappen.
Bryter programmet med dine verdier, slå det av! Ikke alt er bra, ofte er
andre aktiviteter både sunnere og viktigere. Bestemmer TV over deg, må
du ta kontrollen tilbake.

FORTELL TV HVA DU TENKER
Du kan ikke snakke direkte til TV, men du kan skrive til programledere,
kringkastingssjefer eller de organisasjoner som arbeider med TV-spørsmål.
Ta pennen fatt. Din mening  teller langt mer enn du tror.
(Fra KKLs blad ”På bølgelengde”)

10 TIPS for tv-tittingBli KKL-
medlem
28 kristne organisasjoner er
medlemmer i Kristelig
Kringkastingslag foruten
over 30 000 enkeltmedlem-
mer. Organisasjonen har for
tiden åtte ansatte og de
jobber med bevisstgjøring i
mediasaker – de ønsker å
bevisstgjøre både de som
lager programmer og vi
som ser og hører på. De dri-
ver med opinionsarbeid, de
gir ros og ris utfra pub-
likumsreaksjoner, de jobber
for å  få flere kristne pro-
grammer i TV og radio og
de driver ulike forskning-
sprosjekter.

Ingen tvil om at dette er
viktige arbeidsfelt i vår
mediahverdag. Så vi  vil
gjerne slå et slag for det
gode arbeidet som gjøres,
og vi oppfordrer Kyrkje-
bladets lesere til å bli
medlem i KKL for å gi
organisasjonen større slag-
kraft og bedre økonomi!
Prisen er kr 150,- for enkelt-
medlemmer og kr 200,- for
familiemedlemskap. Som
medlem vil du blant annet
få 6 nummer av bladet ”På
bølgelengde” pr år.

Du kan skrive til KKL,
Storgt.10B, 0155 Oslo, ringe
22 42 21 20, maile til kkl.no
eller kontakte Kyrkjeblad-
redaksjonen så kan vi sende
en lang samleliste med nye
medlemmer fra Torvastad!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



8 KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira

Det finnes mye rart ute på nettet, -
nå er også kirkene på Karmøy rep-
resentert. Karmøy kirkelige
fellesråd har nettopp fått egne
hjemmesider, der det finnes en
mengde nyttig informasjon. På
adressen www.karmoykirken.no.
finnes opplysninger om alle kirkene
og menighetene, inkludert
aktiviteter gjennom uken, fakta om
orglene (med lydprøver!), andakter
og historikk. De forskjellige
menighetsbladene kan også lastes
ned på skjermen, selv om  dette tar
litt tid.
KFUK/M har også egen hjemme-
side, - og her kan vi bl.a. se
videosnutter fra Anne og Bjarte sitt
arbeid i Brasil: www.kfuk-kfum.no

Flere og flere menigheter får sin
egen hjemmeside, og en av de
absolutt bedre er hjemmesiden til
Gand menighet i Sandnes:
www.gand-menighet.no Her kan
du til og med laste ned taler fra
ungdomsmenigheten, og det kan
bli en oppbyggelig stund foran PC-
en. Ellers mange gode linker til
andre fine sider.

Siden www.gospelsearch.no er
norsk, og inneholder alt fra chatte-
side (prate-side) til Bibel-spørrepro-
grammer og plateanmeldelser.
Variert og frisk i formen.

Av utenlandske sider har vi en
utrolig bra og vakker side om

”Hvem er Jesus?” på side:
www.ccci.org/whoisjesus Selv om
den er på engelsk, kan den anbe-
fales.

Mens den absolutt mest besøkte
utenlandske siden er Crosswalk:
www.crosswalk.com
Her kan du bli sittende i timesvis –
men, alt er på engelsk.

Datamaskinen kan altså bli brukt til
mer enn bare spill og gøy, - her kan
man også få en fin stund og mange
gode tanker med seg.

Har du flere gode adresser? 
Gi oss et tips: 
torvastad.prestekontor@c2i.net

På et seminar i regi av blant andre Kristelig Kringkastingslag uttalte tidligere TV2-direktør Finn Andreassen
at de ti bud var en god rettesnor å leve etter. Førsteamanuensis ved Norsk Lærerakademi, Geir M. Nyborg
mente budskapet fra TV2 i praksis var et helt annet:
I følge Nyborg opererer TV2 i praksis med følgende budversjoner:
4. bud: -Du skal hedre din far og din mor - om det skulle passe slik!
6. bud: -Du skal ikke drive hor i utide!  
7. bud: -Du skal ikke stjele – men forbudet gjelder ikke om du vil stjele din nestes kone!

Mange synes det er rart at Jesus kan være nær hos alle mennesker sam-
tidig, og at han kan høre alle bønner som blir bedt fra alle verdens kanter.
Det lyder jo helt utrolig!
Men dette er bare et av mange eksempler på at Gud er hevet over alle
begrensninger som vår hjerne og jordisk fysikk setter.
Og det er kanskje ikke så mye mer utrolig enn at noe så menneskeskapt
som Internett kan høre og registrere og være noe for alle over hele klo-
den samtidig. Dette går jo også langt over forstanden til de fleste av oss.
Forskjellen er at Gud i Himmelen er en person som bryr seg om deg, og
som er nær deg uten skjermer og tastatur. Han ønsker å gi deg tilgivelse
og nåde og glede i all evighet!

Kristelig Kringkastingslag
advarer mot følgende
dataspill: Soldier of
Fortune, Blood, Quake,
Halflife, Carmageddon og
Delta Force. Alle disse
spillene inneholder detal-
jerte drap av mennesker,
og det er spilleren som
selv planlegger og utfører
drapene.
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I GLEDE
OG SORGDen gode samtalen

Å snakke i lag er det vi kan aller
best. Men det går likevel an å
skille mellom ein god og mindre
god måte å samtale på.
Kor ofte har vi ikkje prata heile
kvelden, og så var det noko som
ikkje var som det skulle. Det kan
vere at samtaleemna ikkje tre-
ffte så godt. Eg hadde rett og
slett ikkje noko å bidra med, for-
di eg ikkje var inne på emnet.
Ofte har eg tenkt å melde frå til
dei andre at no tek samtalen ei
for eksklusiv vending slik at
berre to sit og snakkar, men eg
har ikkje våga. Eg eller andre har
heller prøvd å kome innpå med
meir eller mindre vellukka
innspel.
Kven har ikkje vore på kurs der vi
i gruppa skulle fram til eit felles
produkt som skulle presenterast
for alle, og så blei det nokså mis-
lukka. Vi fekk aldri til den gode
samtalen i lag. Nokon var for
dominerande. Dei hadde svara
med ein gong, medan andre i
gruppa var altfor stille. Dei
melde seg beint fram ut og var
altfor passive.

«Vere i augnehøgd»
Berge Furre brukte dette
utrykket då han vitja Torvastad
på 17. mai for eit par år sidan.
Han meinte at vi nordmenn ikkje
liker å sjå opp til andre, at vi
ikkje aksepterer at eit fåtal tener
så mykje meir enn vanlege folk.
Dette kan vi overføre på kommu-
nikasjon mellom oss. Vi vil delta,
kjenne oss verdifulle og sette pris
på, også når vi snakkar i lag. Vi
liker ikkje å bli fortalt sanninga
av andre heile tida. I ein god
samtale blir vår stemme høyrt og
tatt alvorleg av dei andre.

Ikkje alltid samde
Det er ingen føresetnad at vi skal
ha same oppfatning om eit
spørsmål for å ha ein god sam-
tale. Grunnlaget er respekt frå
dei andre. Dei må høyre på meg,
og eg på dei. Eit forum der det
kjennest godt å ha ulike oppfat-
ningar, og at alle vågar å kome
med si meining, må vere målet.
Med til den gode samtalen høyr-
er den gode lyttaren. Han som
teier heilt stilt når andre har
ordet, slik at vedkommande får
fortalt heile si historie. Vi kan
(kvinner meir enn menn?) ha ein
tendens til å kome med endå
sterkare historier enn den for-
rrige. Noko med meir sus i. Dette
kan vere med på å dukke den
andre ned, utan at ein er klar
over det.     

Kjemien
Å snakke i lag trengjer ikkje vere
kjekt heile tida. Det kan vera slit-
somt og ta på kreftene fordi ein
har brukt heile seg. Men det å
oppleve at her er ein god stad å
vere, skal ikkje undervurderast.
Å kjenne seg vel, gjer at vi får
nye krefter og inspirasjon. Vi er
blitt flinke å snakke om god og
dårleg kjemi mellom folk. Vi må
kan hende innrømme at vi ikkje
trivst i lag med alle. Det er betre
å bli snakka med enn til.

Oppskrifta
Å finne oppskrifta på den gode
samtalen blir rein teori. Vi kan
aldri vite kvar ein samtale fører
hen. Å kjenne seg vel, få den
gode kjensla av at her kunne
folk lufte synspunkta sine utan å
bli sett skeivt på, det trur eg er
rette teikna på ein god samtale.
Vi treng øving, nokon kvar. 

MH

DØPTE:
TORVASTAD:
17.09. Audun Andre Hausken Heskja          

Ingri Bjordal                        
08.10. Lars Øystein Skeie                              

Terje André Pedersen                       
Tobias Osnes Johannesen                 
Tore Mølstre Pettersen             
Maria Steinstø                  
Julia Isabella Jensen Ågren               
Bendik Johan Grønningen Aa
(Gloppen, Sandane)

VIGDE:
TORVASTAD:
22.07. Tjerand Tormod Lunde  og               

Cecilie Baumann (Sør-Varanger)      
23.09. Helge Rolf Sørensen                   

og Tone Osnes              
30.09. Dag Egel Økland og                     

Anne Johanson

UTSIRA:
25.08. Asbjørn Jensen og                 

Karianne Dale  (Kristiansand)           

DØDE:
TORVASTAD:
17.08. Einar  Kålås f. 1919
Betzy Leonarde Terese Haraldseid f. 1913   
25.09. Brita Øvretveit f. 1904                       
28.09. Sissel Elisabeth Neverdal

Kristensen f. 1952              
Ådne Skålnes f. 1918

TORVASTAD:
20.08. Ungdomsmisjonen 3.616,50
27.08. Misjonsselskapet 4.153,50
03.09. Ungdomsmisjonen 2.491,50
10.09. IKO (Institutt for kristen 

oppseding) 2.951,50
17.09. Menighetsarbeidet 4.550,00
24.09. Karmsund Sunh.

Søndagsskolekrets 2.233,50
01.10. Torvastad KFUK/KFUM 3.742,00

GAVER
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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

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

DNE AMDAL



NORDBØ BEDEHUS

29.10 kl. 18.00:
Misjonssambandet –
fellesmøte Nordbø

05/11 kl. 18.00:
Misjonsselskapet

08/11.
Basar for barnelaget

12.11 kl. 18.00:
Indre Sjømannsmisjon –
fellesmøte

19.11
Indremisjonen veke

19.11 kl. 11.00:
fellesmøte

26/11 kl. 18.00:
Misjonssambandet

03.12 kl. 18.00:
Misjonsselskapet

10.12 kl. 10.30:
Bedehusfrokost

HÅLAND BEDEHUS

29.10 kveld:
Misjonssambandet –
fellesmøte Nordbø

05.11 kveld:
Santalmisjonen

12.11 kveld:
Indre Sjømannsmisjon –
fellesmøte

19.11 kl. 11.00:
Indremisjonen – fellesmøte

26.11 kveld:
Misjonsselskapet

03.12 kveld:
Santalmisjonen

10.12 kl. 11.00:
Indre Sjømannsmisjon

HAUGE BEDEHUS

29.10 kveld:
Misjonssambandet –
fellesmøte Nordbø

05.11 kl. 19.30:
Misjonsselskapet

12.11 kl. 19.30:
Indre Sjømannsmisjon –
fellesmøte

19.11 kl. 11.00:
Indremisjonen – fellesmøte

26.11 kl. 19.30:
Misjonsselskapet

03.12 kl. 19.30:
Santalmisjonen

10.12 kl. 11.00:
Misjonsselskapet
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BEDE-
HUSENE

TORVASTAD
29.10. Bots- og bededag:
Gudstjeneste kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Skriftemål og nattverd.
Offer til AAN (Alternativ til
abort, Norge). – Kirkeskyss. 
Kl. 20.00:
Ungdomsgudstjeneste.
Menighetsprest Arnfred
Lunde.

05.11 Allehelgensdag: 
Minnegudstjeneste kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Nattverd. Offer til KIA
(Kristent innvandrerarbeid). –
Kirkeskyss. 
Kl. 19.30: 
Konsert ved Owe Håstø.

12.11 22. s.e. pinse:
Familiegudstjeneste / høst-
takkefest kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Dåp. Utdeling av
Barnas Kirkebok til 4-åringene.
Offer til menighetsarbeidet. –
Kirkeskyss.

19.11 23. s.e. pinse: 
Familiegudstjeneste på
Grendahuset. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Offer til
Ungdomsmisjonen.
Kl. 19.30: 
Søndagsmøte i kirken. Taler
stiftskapellan Asbjørn Salthe.
Tema: ”Kristen i hverdagen”.
Sang av Scala.

26.11 Siste s. i kirkeåret: 
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Nattverd. Offer til 
Misjonssambandet. –
Kirkeskyss.
Kl. 20.00:
Ungdomsgudstjeneste.
Menighetsprest Arnfred
Lunde.

03.12 1. s. i advent: 
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Dåp. Offer til 
Torvastad KFUK/KFUM. –
Kirkeskyss.

10.12 2. s. i advent: 
Lysmesse kl. 19.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Konfirmantene deltar.
Offer til Aksjon Håp.

FEØY BEDEHUS
10.12 2. s. i advent: 
Høymesse kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer til Aksjon Håp. –
Båt fra Kveitevika kl. 10.30.

UTSIRA
05.11 Allehelgensdag: 
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Nattverd. Offer til
nytt orgel.

03.12. 1. s. i advent:
Høymesse kl. 11.00. Sokneprest
Geir Styve. Dåp. Offer til IKO
(Institutt for kristen oppsed-
ing) 

Søndagens

tekster

Bots- og bededag: 
Luk 13, 23-30; 
Jes 55, 6-7; 
Gal 6, 7-10

Allehelgensdag: 
Matt 5, 13-16;  
Jes 60, 18-22; 
Hebr 12, 1-3

22. s.e. pinse: 
Rom 8, 31-39; 
Sal 100; 
Matt 11, 25-30

23. s.e. pinse: 
Matt 18, 15-20; 
Esek 33, 7-11; 
Ef 4, 30-32

Siste s. i kirkeåret: 
Matt 25, 1-13; 
Jes 51, 11-15; 
Åp 22, 12-17

1.s. i advent: 
Matt 21, 1-9; 
Jes 62, 10-12; 
Rom 13, 11-14

2.s. i advent: 
Mark 1, 14-15; 
Mal 3, 17-4,2 a; 
Rom 15, 4-7

UNGDOMSHUSET
27.10 Klubb 78
28.10 Klubb 2000
01.11 Onsdagstreff
03.11 Klubb 78        
04.11 Klubb 2000 Hallkveld     
10.11 Klubb 78          
11.11 Ten Sing  Night 
19.11 KM-uka        
15.11 KM-fest voksne
16.11 KM-fest barn               
17.11 Klubb 78       
18.11 Klubb 2000              
24.11 Klubb 78                
25.11 Natt Cafe kl. 23.00          
29.11 Onsdagsmøte            
01.12 Klubb 78           
02.12 Julemarket             
02.12 Klubb 2000         
03.12 Speiderfest  K+M
08.12 Klubb 78          
09.12 Ten Sing Night
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""ÅÅ  ddåå  lloo  eegg""

I kommunestyret på Utsira ble det for en del år tilbake
stilt spørsmål om det var mulig å legge det svært skjem-
mende ledningsnettet på øya ned i jorda. Flere av rep-
resentantene grep ordet og argumenterte tildels høyly-
dt for at det var Karmsund Kraftlag sitt ansvar å rydde
opp i forholdene – noen hevdet sågar at det elektriske
ledningsnettet på Utsira var plassert etter innfallsmeto-
den og svært lite i samsvar med
fornuft og estetiske hensyn.
Saken ble heftig diskutert og
flertallet ble etter hvert skjønt
enige om at et innspill mot
Kraftlaget burde være på sin
plass.
Da grep plutselig en av represen-
tantene ordet og uttalte: ”Men ka slags tiltak meina
ordføraren at me ska iverksetja dersom ditta arbeie ska
gjønåførast – for ka ska då staren sitta på når
foglatrekke kjeme te våren?”
(”Ikke en spurv til jorden...”? – bemerkning fra LJL)

Dagens historie kommer fra Reidar Klovning, ordfør-
eren  på Utsira. 
Til neste nummer av Kyrkjebladet utfordrer han 
”gamlepresten” Jon Ådnøy.

AKSJON HÅP
Søndag 10.desember går Aksjon Håp av sta-
belen.  Anslagsvis 70.000 bøssebærere vil gå
fra dør til dør i Norge, og også takkofferet i
kirkene går denne søndagen til Aksjon Håp.
Både på aksjonsdagen og på forhånd er det
også anledning til å gi bidrag ved å ringe 820
43050.  Ved å ringe dette nummeret gir du 100 kroner til Aksjon
Håp.  Målet for aksjonen er å samle inn 60 millioner kroner til bis-
tandsprosjekter som norsk misjon driver i utlandet.  Bak aksjonen
står Norsk Misjonsråd som består av 18 misjonsorganisasjoner
som representerer et bredt utvalg av kristne kirker og organisas-
joner.  Både Israelsmisjonen, Muhammedanermisjonen,
Santalmisjonen og Misjonsselskapet er blant disse.  De innsam-
lede midlene går til prosjekter som Pinsevennenes Ytre Misjon,
Misjonsalliansen, Norsk Luthersk Misjonssamband og
Metodistkirken står bak.  Ta godt imot bøssebærerne og gi ditt
bidrag hjemmefra eller i Torvastad kirke 10.desember.

50-ÅRS KONFIRMANTER
Her ser vi noen av de som ble konfirmert i Torvastad kirke 1.
oktober 1950. Mannfolkene i bakerste rekker er Magnar
Hausken, Halvard Osnes, Bjarte Chr. Hausken, Kristian Nordbø og
Ragnar Skjølingstad. Damene som står foran sammen med
soknepresten er  Solveig  (Håstø) Størkersen, Eldbjørg (Epland)
Håheim, Elisabeth (Vaula) Floen, Berta Marie (Vikingstad)
Beckstrøm og Reidun (Jørgensen) Totland.

BRUK GIROEN
Fjorårets forsøk med bare ett Kyrkjeblad med giro inni gikk
greit. Vi takker for solid støtte! 
Nå håper vi dere vil være minst like rause i år. De fleste mer-
ket kanskje at siste Kyrkjebladet var litt annerledes. Dette
skyldes at vår faste mann på grafiske utforming og produk-
sjon i over 25 år, Jan Asbjørn Hovland, har tatt seg en velfort-
jent pause. Nå bruker vi Karmøy Trykkeri til å gjøre jobben –
noe som blir en betydelig merkostnad. Så derfor ber vi med
frimodighet om at dere benytter giroen som ligger inni
bladet.

ALLEHELGENSDAG
Søndag 5.november vil det bli allehelgensgudstjenester både
på Torvastad og på Utsira.  Også i år vil vi invitere pårørende
til dem som har gått bort siden sist allehelgensdag.
Gudstjenesten vil bli lagt opp som en minnegudstjeneste der
det blir gitt tid og rom til å sørge.  Vi vil lese opp navnet til
dem som har gått bort og vi vil tenne et lys for hver enkelt.
De som har vært til stede på disse gudstjenestene tidligere år,
har gitt uttrykk for at dette gjorde godt.  De nærmeste vil
som tidligere år få en egen invitasjon i posten, men alle er
velkomne til å være med denne søndagen.

B
Porto betalt

ved innleveringen

P.P.

Norge/Norvegé


