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Ti små kirkefolkTi små kirkefolk
Ti små kirkefolk gikk på kirkesti.
Regnet skremte en av dem, og dermed var de ni.

Ni små kirkefolk ut av sengen trådte,
en sov for lenge, og dermed var de åtte.

Åtte små kirkefolk, solen skinner nu,
en dro på hytta, og dermed var de sju.

Sju små kirkefolk kom fra et kompeks,
en gikk på trening, og dermed var de seks.

Seks små kirkefolk holdt av sine hjem,
en satt foran TV’n, og dermed var de fem.

Fem små kirkefolk så sin hage spire, 
en rakte løv, og dermed var de fire.

Fire små kirkefolk av og til å se, 
en ble støtt av presten, og dermed var de tre.

Tre små kirkefolk sang om håp og tro,
for en var salmen ukjent, og dermed var de to.

To små kirkefolk
satt i komiteen,
der ble de uenige,
og dermed var det
én.

En liten kirkemann
slet ut sine sko,
hilste på en ensom,
og dermed var de
to.

To små kirkefolk fikk troen til å spire, 
først hos sine venner, og dermed var de fire.

Fire små kirkefolk lærte at de måtte 
spre litt tro og glede, og dermed var de åtte.

Åtte små kirkefolk har en grei beskjed:
Kirken er for alle, kom, vil du bli med?
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Den 30.september 1951 var det
konfirmasjonssøndag i Torvastad
kirke. 23 spente og forventnings-
fulle konfirmanter var samlet sam-
men med familie og menighet til
gudstjeneste. Så etter 50 år – den
2.september 2001 -  var flokken
igjen samlet. Ikke så unge lenger,
men spente og forventningsfulle
fortsatt. Nå skulle vi møtes igjen!
Gleden og gjensynet var stort.
Mange gode minner ble trukket
frem. Det ble litt vemodig å sitte i
kirkebenken. La tankene gå tilba-
ke. Så mye hadde hendt i livet vårt
både på godt og vondt. Tankene
gikk også tilbake til konfirmasjons-
dagen. Hva sokneprest Vaula spur-
te oss om, husker jeg ikke, men
svarte gjorde vi. Høytidstunden ble
avsluttet med at vi sang: ”Bær meg
o Gud i all min lengsel.” 

Men hva mer fikk denne ungdoms-
flokken med seg på veien? Jo, Det
nye testamente til den enkelte av
oss, hvor Johannes 6, vers 37, var
understreket:

”Alle de som Faderen gir meg,
kommer til meg og den som kom-
mer til meg, 
vil jeg ikke støte bort”. 

Var ikke det noe å ta med seg?
Tenk at Jesus alltid tar imot oss, når
vi kommer til han i tro. Han avviser
ingen, men tar imot oss i kjærlig-
het. Og dette er Guds løfter, at alle
som søker ham, vil han føre frem til
det evige liv. Vi blir bevart i Jesus
Kristus. Har vi ikke mye å takke
for?
En av salmene vi også lærte har
betydd mye for meg: ”Jeg er en
seiler på livets hav ...”.
Og videre heter det: ”Den Herre
Kristus meg kursen gav, og denne
kurs vil jeg følge.” Kursen er staket
opp for oss. Så er det opp til den
enkelte å være villige å følge kur-
sen og veien som er lagt ferdige
for oss.

Hilser dere alle i Torvastad menig-
het. Håper dere fortsatt er en åpen
menighet  som stadig fornyes i tro

en på Jesus Kristus.
En spesiell hilsen til de konfirman-
tene som ikke var tilstede ved jubi-
leet. Vi savnet dere. 
Takk til sokneprest Styve og
Diakoniutvalget som gjorde ”kon-
firmasjonsdagen” til en fin og
minnerik dag for oss – den gikk
bare så altfor fort.

De beste og varmeste hilsener
Marie Louise Calausen Landsverk

JESUS AVVISER INGEN!

Her ser vi Marie Louise sam-
men med resten av 50-årsju-
bilantene like etter gudstje-
nesten i Torvastad kirke
2.september.  
Fra venstre ser vi i første rek-
ke: sokneprest Geir Styve,
Hallbjørg Thorsen
f.Dagsland, Magnhild Tveit
f.Norem, Mariann Lindland
f.Storesund, Anna Utvik
f.Garvik og Therese
Berthelsen f.Johansson.
Midtre rekke: Magnhild
Johanna Svendsen
f.Mikalsen, Marie Louise
Landsverk f.Clausen, Martha
Haegeland f.Storesund,
Jorunn Larsen f.Hauge og
Aud Stange f.Hausken.
Bakre rekke: John Karsten
Sæbø, Edvin Østenstad,
Edvard Nordbø, Rossbjørn
Torvestad og Svein Stange.
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La veien gå 
hvorhen den vil…?

Strofen fra den velkjente sangen sitter
i meg som en glad opplevelse fra sorg-
løse ungdomsdager, da sang og spill
var viktige ingredienser og hvor veien
gikk der og da, hadde mindre betyd-
ning.

Når disse linjer skrives, er verdenssam-
funnet i en situasjon der stormaktenes
veivalg kan være et enten eller. Stilt
opp mot en slik situasjon, blir lokale
problemstillinger små og til og med
uvesentlige?  Men vi skal ikke i all vår
uro og bekymring for framtiden,
glemme å ta vare på de nære ting..
Ved å ha et godt forhold hjemme, til
ektefelle, til barn, til venner, til nabo-
er, til sambygdinger, til kolleger, er
grunnlaget tilstede for at en grenses-
prengende fellesskapsbølge kan bre
seg. Nøkkelen for riktige veivalg ligger
kanskje her. Starter det med meg og
fortsetter med våre omgivelser, vil
dette bre seg som ringer i vannet og vi
snur fokuset fra jeg til vi.

Torvastad KFUK/KFUM har gjennom
sitt medlemskap i Norges KFUK/KFUM
også medlemskap i det internasjonale
KFUK/KFUM. Hvert år har denne ver-
densomspennende organisasjonen en
bønne- og fellesskapsuke i november;
World YWCA-YMCA Week of Prayer
and World Fellowship 11.-17. novem-
ber 2001 and YMCA Peace Day 18.
november 2001. Temaet for uka er
”Fra jeg til vi” – ”Me – We” og setter
fokus på rasisme. Det internasjonale
forbundet har satt som overskrift:

”Equal in the eyes of God” – ”Vi er alle
like for Gud” Et meget interessant
blikkfang er logoen for KM-uka: Der
har de brukt de engelske ordene me
og we. Dreies m’en 180 grader blir
bokstaven m til en w og ordet blir we!

I Torvastad er det mange unge som
står på for at andre unge skal få en
meningsfylt oppvekst og en god start
på livet. I Torvastad er det mange
voksne som ønsker å legge forholdene
til rette slik at barna og de unge skal
få meningsfylte fritidssysler. Det er
ikke lenger selvfølge at voksne etter
en lang og krevende arbeidsdag job-
ber ytterligere 3-4 timer for sine og
andres barn. I Torvastad er det en rea-
litet at flere gjør dette en eller flere
dager i uken.

Fra jeg til vi? Ønsker du å være med i
en positiv utvikling til beste for
Torvastadbygda? Torvastad KFUK/-
KFUM ønsker deg hjertelig velkom-
men!

Håkon Areklett

I dette nummeret av Kyrkjebladet
fokuserer vi på gudstjenestelivet. Les
hvilke krav Jon Ådnøy stiller til en
gudstjeneste, og få øynene opp for
alle de flotte symbolene du møter når
du går til gudstjeneste i Torvastad kir-
ke. Ellers skriver vi som vanlig om litt
av det som har skjedd eller skal skje i
menigheten vår. Sangen på forsiden
oppstod innen Jesus-bevegelsen på 70-
tallet, men skulle være minst like aktu-
ell i dag. Vi takker Inger Areklett
Vikingstad for illustrasjonene, og
håper sangen kan være både en tan-
kevekker og en inspirasjon til å møte
mannsterkt opp til gudstjeneste.
”Unngå julerushet – gå i kirka hele
året!”

red.

…EN BEVEGELSE FRA TORVASTAD?

La veien gå 
hvorhen den vil…?



Det er alltid noe nytt å oppdage i
en kirke.  I løpet av generasjoner er
en kirke gjerne rikt utsmykket og
er fylt av symboler og detaljer som
en ikke får med seg med en gang.
Selv har jeg opplevd flere ganger å
oppdage noe nytt etter mange års
tjeneste i samme kirke.  Slik er det
også med Torvastad kirke.  Her er
det mange symboler og detaljer
som en ikke får med seg med første
øyekast.  Det vil føre for langt å ta
med alt en liten artikkel, men vi
kan ta med noe.  

MANGE KORS
Et av de symbolene vi først legger
merke til, er de mange korsene vi
finner i kirken.   Vi ser det blant
andre på glassmaleriet i sør, øverst
på alteret og vi har prosesjonskor-
set som tidligere sto midt på alte-
ret.  Utsira kirke har et slikt kors på
alteret den dag i dag.  Korset var
tidlig i bruk i den kristne kirke.
Allerede i det 2.århundre ble det

brukt i gudstjenesten.  I løpet av
det 4.århundre ble det å finne
overalt.  Kirkefaderen Chrysosto-
mus skriver: ”Korstegnet som alle
engang avskydde, den høyeste

straffs for-
b a n n e d e
verktøy, er nå
blitt det mest
ønskelige og
ærede.  Det
finnes nå hos
fyrster og
deres undersåtter, hos kvinner og
menn, hos jomfruer og fruer, slaver
og frie …  Overalt ser man det høy-
aktet og æret: I husene, på vegg og
tak, i byer og landsbyer, på tor-
gene, ved veier, i ørkener, på berg
og i daler, på havets øyer og skip, i
bøker, på våpen.”  

STJERNER OVERALT!
Stjerner er det også mange av i
Torvastad kirke.  Vi ser dem over
hele teppet i midtgangen opp til
alteret, over alle salme- og tekst-
tavlene og to store stjerner plassert
i sirkler i taket.  Da en skoleklasse
var på besøk i kirken, oppfordret
jeg barna til å telle stjernene.  Og

før noen hadde rukket å telle fer-
dig, var det en som utbrøt: ”Jeg ser
stjerner overalt!”  Og det stemmer.
Kirken er full av stjerner.
Inntrykket ble forsterket de gang-

ene skoleklasser har hengt stjerner
over hele kirken i forbindelse med
skolegudstjenestene.  Men den
mest sentrale stjernen i kirken er
stjernen over alteret.  I sin form
minner den om Davidsstjernen som
har to trekanter som står i hveran-
dre.  Men Davidsstjernen som sym-
bol har den kristne kunst gjennom-
gående forlatt, da det er blitt et
spesielt tegn for jøder over hele
verden.  For dem skal den med sine
seks kanter minne om Guds makt
som når til alt og alle.  På julevan-
dringene med barnehagene og
småklassene har den blitt
Betlehemsstjernen.  Ikke minst for-
di vi setter krybben med

Jesusbarnet like under.
Samlingen under stjernen
blir da høydepunktet og
avslutningen på hele van-
dringen.  

SKRELTE BANANER?
Et symbol som går igjen i
hele kirken er liljen.  Den
ser vi øverst i alle de ti
store vinduene i kirken.
Mest synlig er den øverst
på begge sider av alteret.
Disse vekket både etter-
tanke og forundring hos

en av de små som var i kirken.
Etter å ha betraktet og fundert og
betraktet igjen, gikk spørsmålet til
en av de store: ”Hvorfor er det
skrelte bananer der oppe?”  De kan
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Symboler
i  To r va s t a d  k i r k e

Utsnitt av altertavla med kors, stjerne og liljer.

Stjerner overalt – på gulv, samletavle og i tak.
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nok minne om det, men er altså lil-
jer som symboliserer uskyld og ren-
het.  De trebladete liljene slik vi
finner dem i Torvastad kirke sym-
boliserer treenigheten.    

TENTE LYS
Mange andre symboler kunne vært
tatt med, men vi avslutter vår lille
runde med symboler i Torvastad
kirke med noen av de mange
lysene i kirken.  Den trearmede
lysestaken symboliserer den treeni-
ge Gud og de syvarmede lysesta-
kene som brukes når det er begra-
velse, på lysmesser og på grenda-
husgudstjenestene.  Den har blitt
et hovedsymbol for jødedommen
fra de tidligste tider.  Men i jøde-
dommen tennes den ikke før
Messias kommer.  I vår kristne kirke
tennes den for å feire at Messias
har kommet.  Lysene på alteret har
også sin symbolikk.  De kan stå for
GT og NT, men også at lyset til ven-
stre symboliserer Kristus (Joh.8,12)
og lyset til høyre symboliserer de
troende. (Mt.5,14)  

Kirken med sine mange symboler
og detaljer forteller oss noe viktig
om Gud.  Vi får ikke med oss alt
med en gang.  Men etter hvert vil
vi oppdage stadig mer av mangfol-
det og rikdommen.    

GS

”Skrelte bananer” øverst i alle
glassvinduene.

To ting må til: 
Det skal seiast kven eg er. 
Og det skal seiast kven Gud er.
Om gudstenesta er høgtideleg eller
ledig i forma, om det er populært eller
blir oppfatta som sært å vera med på
gudstenesta, om musikken er med
gitar eller orgel, det betyr lite.
Men gudstenesta må snakka sant, om
meg, og om Gud.
Mange har synspunkt på meg. Somme
har mykje rett i oppfatninga si. Andre
innbiller seg at dei veit noko om meg,
men har ikkje peiling. Sjølv trur eg at
eg har litt peiling. Men oppfatninga
kan svinga mykje, alt etter kva form eg
er i, kven eg snakka med sist, om eg
har overskot av krefter eller er litt i
bakleksa.

Eg har ikkje alltid rett
Gudstenesta har sanningar å seia om
meg som er meir sanne enn dei orda og
tankane eg - eller andre - har om meg.
Syndsvedkjenninga i starten på gudste-
nesta er nøktern. Det er ikkje alltid
kjenslene seier «Ja!» til orda, men eg
veit det stemmer. Difor seier eg dei,
saman med dei andre i kyrkja. Så er me
i det minste fleire i same båten.
Gudstenesta slepper meg ikkje der, i
erkjenninga av at eg er ein syndar.
Gudsordet møter meg, om at eg ein til-
gjeven syndar, for Jesu skuld.

Eg lit meir på Gud enn på kjensler
Det er ikkje alltid kjenslene seier «Ja!»
til orda om tilgjeving, men eg veit det
stemmer. Difor høyrer eg også desse
orda, saman med andre. Så er me fram-
leis fleire i same båten.
Gudstenesta endar med at eg blir send
ut som eit nytt menneske. Liksom dåps-
barnet er kledd i den riene dåpskjolen,
som bilde på kven det er når det høyrer
Jesus til, blir eg ekspedert ut i livet som
ein som høyrer Jesus til. Det gode Gud
vil gje til meg og andre, ber eg med
meg ut frå gudstenesta.

Eit sant bilde av Gud
Gudstenesta snakkar sant om meg, for-
di det kjem til uttrykk meir tydeleg enn
på noko anna vis kven Gud er. Han er
den som Jesus har vist oss. Det er svært
av dette eg ikkje skjønar meg noko
særleg på. Gudstenesta legg ord i mun-
nen på meg som eg berre har ei aning
av. «Ære vere Gud i det høgste!».
«Halleluja!». Eller i salmevers, skrivne i
ei heilt anna tid, av menneske med
andre erfaringar av å vera til.
Om Gud høyrer også øyrene mine når
det blir lese høgt frå Bibelen, og når
orda blir lagde ut. Noko greier tanken
å fylgja med på, men ikkje alt. Kven
Gud er, kan ikkje fangast i ord. Det er
mi evne til å fatta som er avgrensa,
ikkje den allmektige.

Eit stort under
Det finst fleire bilde av Gud i ei gudste-
neste. Døypefonten minner meg om at
å leva i tru er å døy med Kristus og å
leva i hans oppstode. Lysa på altaret
talar om Jesus som er levande og nær i
Anden, og spreier varme og ljos.
Brødet og vinen i nattverden fortel til
mange sansar at Jesus levde og døydde
for oss.
Det viktigaste bildet i gudstenesta er
det mange som overser: Dei som er i
kyrkja, kyrkjelyden. Me er vanlege
menneske med synd og skuld, men i
Jesus er me Guds born, fødde på nytt
ved Den heilage anden. Med potensial
til å gjera himmelske ting. Gud gjer oss
til ein flokk med englar, der me sit. 
«Guds menighet er jordens største
under» står det i salmeboka.

Avsporingar
Det går an å ha meiningar om uttrykks-
måtar i gudstenesta. Om presten var
flink, om orgelet spelte for fort, om det
var vel mykje barnetramp eller om me
skulle klappa meir i hendene. 
Det er ingenting i vegen for å ha syns-
punkt på slikt. Men for meg blir det
bagatellar.
Det viktigaste er at gudstenesta snakkar
sant - om kven eg er, og kven Gud er.

J O N  Å D N Ø Y

«Eg har berre to krav
til ei gudsteneste»



Vi tok en prat med den av kon-
firmantjubilantene som hadde
reist lengst for å komme på
årets  konfirmantjubileum i
Torvastad, Martha Haegeland
f.Storesund.  Hun kom med sin
mann Ivar fra deres hjem i
Huntington, Long Island i USA.
De siste fem årene har hun og
mannen vært årvisse gjester på
både hans hjemsted Hægeland
ved Kristiansand og på
Torvastad.  De har sitt eget hus
her, for de har beholdt famili-
en Storesunds hus på Salhus.
Men selv om de er hyppige
gjester på Torvastad, var det
mange av jubilantene hun ikke hadde
sett på lang tid.  

Men denne turen til Norge ble annerle-
des.  De som bor så nær til Manhattan
og New York fikk følge terrorhandling-
ene 11.september mot bl.a. World
Trade Center på avstand.   De fikk raskt
kontakt med sine sønner Garry og
Steven som bor like i nærheten, og fikk
konstatert at alt sto bra til med dem og
deres familier.  Yngstemann Roy Ivar
bor i Seattle med sin familie.  Men
Marthe med sin bakgrunn bl.a. fra et
vikarbyrå og Ivar som pensjonert byg-
ningsmann har mange kjente i verdens-
metropolen.  Så tragedien har gjort et

dypt inntrykk.

Martha flyttet fra Torvastad allerede i
november 1951, samme år hun som
hun ble konfirmert.  Som så mange
andre Torvastadbuer dro familien
Storesund til Brooklyn.  Både moren
Åsta, faren Simon, Martha og hennes
yngre søster Edith.  Martha husker
navn som Sigvald Osmundsen, Malene
Sandvik, Endre Storesund, Øystein Bø,
Martha Dale og Gunhild Førland som
ble gift med Sverre Hjelmaas.  Mange
av dem lever ennå: Grethe og John
Nordbø, Martha Nordbø, Bernice
Johannessen, Alfrida Håland og Marie
Hentze som ble gift med Olaf Bø.  Men

miljøet er i ferd med å forandre
seg.  Mange av de norske butik-
kene er overtatt av forretnings-
menn med kinesisk opprinnelse.
Men fremdeles er det mulig å få
kjøpt både norsk ost og norsk
melkesjokolade.  

Da Martha bodde på Torvastad
gikk hun i jentelaget.  En av leder-
ne der var Ingrid Velde som
senere flyttet til Chicago. Da
Martha flyttet til Brooklyn kom
hun med i det engelske ungdoms-
miljøet i Lutheran Brethren
Church i 59.Street.  Senere var hun
med i den norske ungdomsfor-

eningen i 1.Evangelical Free Church i
66.Street.  Da de flyttet til Huntington
var det en kirke som hørte til Lutheran
Brethren Church i nærheten som igjen
ble deres kirke.  Der ble hun også for-
mann i Woman Missionary Fellewship.
Hun sier selv at troen ble noe av det
viktigste i livet siden hun ble omvendt
på en leir i 13-14 års-alderen.  Det var
også noe av innholdet i en hilsen på
konfirmantjubileet 2.september.  Hun
takker diakoniutvalget i Torvastad
menighet som la opp jubileet, og sen-
der en hilsen til både jubilanter, familie
og andre kjente.  

GS
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Fra terror i New yorktil jubileum på Torvastad

Martha og Ivar Haegeland i deres hus på Salhus

BOWLINGKONFIRMANTER?
Selv om Torvastad menighet i år både har kor- og speiderkonfirmanter, er
nok ikke bowlingkonfirmanter et eget tilbud på Torvastad. Men det kan jo
være greit å bli kjent med kirketjeneren og presten på en annen arena enn i
kirken og klasserommet. Torsdag 6. september var de vanlige konfirman-
tene samlet på Bowleren i Haugesund. Som vi ser på bildene er innsatsen
upåklagelig. Selv ikke et armbrudd kunne stoppe en av konfirmantene. Man
har da to armer! Noen ville ha gjerder langs banen og andre bowlet uten. Og
poeng ble det på alle. Husker jeg feil når jeg skriver at rekorden ble 137? Det
ble i hvert fall en kjekk kveld som frister til gjentakelse for både konfirman-
ter, kirketjener og prest. 

PPSS. En far foreslo forleden at menigheten burde starte med fotballkonfirmanter. Så mulighetene er

mange.

Kveldens vinnere?  

Fra venstre Magrete

Løvbrekke og 

Victoria Freihow.  

Kirketjener Sonny Torvestad kan mer enn å ringe med kirkeklokkene.  

I bakgrunnen Ørjan Gloppen.
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Er du oppmerksom på hvilket tilbud som står åpent for deg
og dine i Sauda? Bare spør etter nøkkelen, så kan du
nyte natur og hytteliv i Maldal, ei halv mil utover
fjorden etter at du har passert selve Sauda.
Det er Torvastad KFUK/M, Ungdomslaget i
dagligtale, som nå eier og driver stedet. Om
dere ikke er medlemmer, så bare spør like-
vel. Vi spør Einar Vikingstad og han kan for-
telle om fin natur med mange slags mulig-
heter hele året. Om du i sommerhalvåret
går tur i urskog ned liene mot Saudafjorden,
eller du bruker noen timer oppover til
Reinsnuten, 1169 meter over flomålet, så er det
akkurat det du er ute etter. Saudabyen har også
mye å tilby, fjordbyen mellom høyfjellsslettene.
Vinterturene står for døra får vi håpe, og det er lysløype
og oppkjørte spor i Slettedalen, en halvtimes kjøring fra
Maldal. 
Hvordan er selve hytta da? Jo, den har det som trengs. Ved og peisovn, elektrisitet og
alle kokemuligheter, vann hentes i en bekk like ved. Det er sengeplass til 20-25 personer, og det er hyttedo
innendørs. Hytta er under stadig utbedring. Den ligger 20-30 meter fra veien, like ovenfor et fiskevann der det
er aure. Veien er brøytet vinterstid. 
- Vi ønsker at Maldalshytta skal bli mer brukt, så viss du kan tenke deg en tur i bil 10-11 mil på gode veier et par
timer fra Torvastad, så er det bare å melde sin interesse, sier Vikingstad. 

Døgnprisen er en femtilapp per hode, eller maks to hundre kroner per familie. Da er strøm og fiskemuligheter
og alt inkludert. God tur!

rø

Tilbudet står der!

på UtsiraMenighetsrådsvalget
2001 på Utsira:
Nå er det snart tid for
menighetsrådsvalg også

på Utsira. Valget  finner sted søndag
28. oktober i Utsira kirke etter gudstje-
nesten. Det er mulig å forhåndsstemme
mandag 15.- fredag 26. oktober ved
menighetskontoret på Siratun

Alle som er medlem av Den norske kir-
ke, har fylt 18 år før utgangen av 2001,
bor i soknet og har stemmerett ved
offentlige valg, kan stemme ved valg til
menighetsråd.
En kan selv kontrollere om du er regis-

trert i det kirkelige manntallet. 
Dette kan gjøres på menighetskontoret
i perioden 15. – 26. oktober. Evt. klage
på manntallet må være menighetsrå-
det i hende innen 31. oktober.

Det skal velges 4 medlemmer og 5 vara-
medlemmer til menighetsrådet. Du kan
kumulere, tilføye eller stryke navn og
endre rekkefølgen på navn. 
For ytterligere informasjon, ta kontakt
med menighetskontoret:
Utsira menighet, Siratun, 5547 Utsira,
telefon 52 75 01 25  

KANDIDATLISTE:
1 Arnstein Eek, 39
2 Ingvar Eriksen, 34
3 Marit E.Klovning, 46
4 Kjellaug Klovning, 43
5 Tormod Kvalvik, 29
6 Ingvild B. Nilsen, 25
7 Torill Nilsen, 46
8 Jorun Nordvik, 50
9 Bjørgunn Ravndal, 47

10 Inge Silden, 50
11 Tor-Kjell Tørsdal, 43



Helgen 29.-30.9. var det duket for kon-
firmanttreff på Utsira igjen. 
Før var festen en av høstens store begi-
venheter på øya, men de siste årene
har ikke oppslutningen vært så stor.
Derfor har en bestemt seg for å bare
arrangere sammenkomsten annethvert
år. I år var derfor både konfirmantene
fra 1950 og 1951 invitert, i tillegg til
årets 5 konfirmanter og de 4 som ble
konfirmert i 2000. Som kjent var det
ingen konfirmanter på Utsira i 2001. 
Lørdagskvelden var det tradisjonell fest
på bedehuset. Her ble det gjensyn med
50-tallet gjennom både bilder og ord.
Kirkevergen hadde funnet fram bilder
fra disse årene og viste dem på lysark.
Mange kjente seg selv igjen, og disku-
sjonene gikk selvfølgelig høyt om hvem
den og den kunne være. Som seg hør
og bør på en slik markering var det god
servering med masse snitter og kaker.
Etter maten fikk noen av nåværende
og forhenværende konfirmanter være
med på en konkurranse som utfordret
både motorikk og hjerne. 50-års jubi-
lant Reidar Klovning var med på det
vinnende laget og mente i ettertid at
dette var et tegn på at de yngste frem-
deles var yngst….
Kåre Kvalvik hadde en flott hilsen hvor
han mimret om da de reiste til
Haugesund med nytt konfirmantstøy (3
nr for stort) og ny konfirmanthatt 

(brun og 3 nr for stor…)
Han husket at en unge i
Haraldsgaten kommen-
terte: ”Mamma, se på dei
små mannane!”
Etter en hyggelig fest
med både alvor og skjemt
ble kvelden avrundet
med Utsira-sangen, som
står både dagens øybuer
og utflyttede sirabuers
hjerte nær. 

Søndagen var det gudstjeneste i Utsira
kirke. Her fikk de tilreisende jubilanter
oppleve kirken slik den er i dag og fikk
erfare hvordan konfirmantundervis-
ningen fungerer i 2001. Våre 5 konfir-
manter sto for klokkeroppgavene og
viste hvordan vi integrerer dem i guds-
tjenesten.
Etter gudstjenesten var det dekket til
middag på Dalanaustet og jubileums-
helgen ble avsluttet med god mat og
mer mimring. 

Menighetsrådet ser verdien av en slik
samling, både i det at utflyttede sirabu-
er får en mulighet til å treffes igjen og
gjenoppfriske gamle minner, men også
som en anledning til å minnes på kon-
firmanttiden og de verdier og kunnska-
per en da fikk med seg. 

LJL
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Smånytt

Nytt Alpha-kurs starter 31. oktober
AALLPPHHAA -- FFOORR DDEEGG SSOOMM SSØØKKEERR SSVVAARR
Alpha er for deg som vil få et avklart forhold til kristen tro,
enten du nylig er blitt  kristen, du er ny i menigheten, eller du
vil repetere troens innhold, eller rett og slett er interessert i
kursets innhold.Kurset tar for seg forskjellige emner som bely-
ser hva kristendommen er, hva vi tror på. Kurskvelden begyn-
ner med kveldsmat. Det sosiale blir tatt vare på. Så blir kvel-
dens emne gjennomgått. Etter talen er det kaffe - og så samta-
ler i grupper om kveldens tema.

Mange har vært begeistret for kurset. Det har vært interessant
og engasjerende. De fleste syntes de har fått mye utav det.
Derfor oppfordrer vi deg til å melde deg på.

AAllpphhaa--kkuurrsseett ggåårr oovveerr 99 oonnssddaaggeerr ffrraa 1199..3300 ––2222..0000

ppåå TToorrvvaassttaadd UUnnggddoommsshhuuss..

4 kvelder før jul, og 5 etter jul. I tillegg arrangeres

det en weekendsamling 15. og 16. februar. 

PPååmmeellddiinngg iinnnneenn 2233..ookkttoobbeerr.. 

(Det går an å komme uten å være påmeldt også)

KKuurrsspprriiss:: KKrr.. 5500,,--

KKuurrsslleeddeerr:: SSvveeiinn OOvvee UUttvviikk

FFoorreeddrraaggsshhoollddeerree:: GGeeiirr SSttyyvvee oogg AArrnnffrreedd LLuunnddee

Jubilantene samlet i kirka

Konfirmantjubileum P Å  U T S I R A

MISJONÆRER PÅ HJEMMEOPPHOLD
Familien Alise og Per Gunvald Haaland
med sine tre barn Astrid, Anna Kristin
og Sigmund er for tiden på hjemme-
opphold fra sin misjonærtjeneste i
Hong Kong.  Denne gang skal de bo på
Torvastad et helt år, og vi ønsker dem
et godt år på alle måter.

MINNEGUDSTJENESTE 
På allehelgensdag 4.november er alle
som har mistet noen av sine kjære i
løpet av det siste året spesielt invitert
til en minnegudstjeneste i Torvastad
kirke.  Gudstjenesten vil gi rom for
både ettertanke og stillhet, og vil være
åpen for alle.  
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I GLEDE
OG SORG

DØPTE:
Torvastad:
16.09. Thomas Hetleflåt

Vilde Areklett
30.09. Maria Stene Holstad

TORVASTAD
26.08. Misjonsselskapet 3.972,00
02.09. Menighetsarbeidet 3.974,50
16.09. Torvastad KFUK/M 5.388,50
23.09. Torvastad KFUK/M 2.550,50
23.09. Søndagsmøte i kirken 960,00
30.09. Menighetsarbeidet 5.164,50

UTSIRA
24/6 KABB 660,00
22/7 Karmsund søndagsskolekrins 850,50
26/8 NMS-prosjektet 1015,00
30/9 Nytt kirkeorgel 1441,00

DØDE:
Torvastad:
29.08. Gerhard Lorentz Storesund fø 1923
31.08. Grethe Hausken f. 1946
18.09. Bergliot Garthe f. 1914

Fredrik Grønningen f. 1932
23.09. Bård Vold f. 1914
29.09. Rolf Torvestad f. 1915

GAVER

MALERIUTLODNING PÅ UTSIRA
En glad giver har gitt tre malerier som gave til Utsira menig-
het.  De har alle motiv fra Utsira og er malt av Margrethe
Skåren Eldhuset. Det første bærer tittelen ”Mot kveld” og har
kirken som motiv.  Det andre heter ”Julestemning i
Tuevågen” og er et vinterbilde fra sørsiden av øya.  Det tredje
bildet har tittelen ”En varm sommerdag” med motiv fra
Teineberget i Skjevika.  Maleriene vil bli loddet ut til inntekt
for det nye kirkeorgelet, og interesserte kan ta kontakt med
menighetskontorene.

TILBUD TIL MAKELØSE OG ENESTÅENDE
Kyrkjebladet har fått informasjon fra Single-gruppen som er
en tverrkirkelig gruppe for enslige på Haugalandet.  De hen-
vender seg til voksne enslige i 40-50 års alderen og har som
mål å lage et sosialt treffsted for denne gruppen.   De har
både bibelgruppe,  månedlige treff og alpha-kurs.
Interesserte kan ta kontakt med Torvastad menighetskontor
eller ta kontakt med gruppen tlf. 52 71 56 71, fax 52 85 80 39
eller http://www.angelfire.com/nb/single/ 

STEINAR ER TILBAKE
Steinar Alvsaker som vi kjenner fra tidligere, ble i slutten av
september ansatt i stillingen som organist i Torvastad.
Stillingen har nå øket fra en 50% til en 60% stilling, og vi reg-
ner med at han er på plass etter nyttår.  Vi er glade for at
Steinar søkte, og ønsker han velkommen tilbake.  

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Vi tar med et bilde fra friluftsgudstjenesten på Bjørgenedagen
9.september der hele 180 var samlet til gudstjeneste.  Etterpå
var det trimløype og kafé.  Dette årvisse arrangementet er et
samarbeid mellom Torvastad Idrettslag og Torvastad menig-
het.  

VI GÅR MED UNDERSKUDD
Kyrkjebladet gikk med ca 20 000 i underskudd i fjor, og vi
frykter at resultatet kan bli noe lignende i år også – med
mindre vi får inn betydelig mer på giroene vi sender ved
dette nummeret. Det er layout og trykking som er den 
store utgiftsposten med over 60 000. På inntektssiden har
vi de siste årene fått ca 30 000 i gaver fra våre lesere og
rundt 20 000 i fra våre annonsører. 
Foreløpig har vi fortsatt noe penger på konto, men vi er
avhengig av større inntekter.
Så viss du setter pris på Kyrkjebladet - bruk giroen, og gi
oss en skikkelig indeksregulering!
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Torvastad Stein a.s
Gravmonumenter 

Vedlikehold på kirkegårder  
Påføring av navn

Telefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210

Lorentz Storesund
& Sønner

Oljebunkers
Tlf. 52 83 98 83 - Storesund

4260 Torvastad

A n l e g g s g a r t n e r  o g  e n t r e p r e n ø r

OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - SKUDENESHAVNB

Bø Vest, postboks 130 - 4299 Avaldsnes

TORVASTAD
Åpningstider: Hverdag 08.00-21.00

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

POSTFILIAL

Helganesvegen 34 - 4299 Avaldsnes
Tlf. 52 84 53 30 - Fax 52 84 53 31

Hagesenteret
Bøkrossen AS
Bøheiveien 3

4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 34 44

Begravelsesbyrå

Strandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52
Telefaks 52 71 58 95

Vi ordner alt ved begravelser og 
bisettelser i byen og distriktet

4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71

MURMESTER

Norheim
Trappeverksted A.s.
Salhusvn. 333 - Tlf. 52 83 18 33

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

Leif Klovning

5547 UTSIRA
Landhandel

Postfilial
Tippe-

kommisjonær
Tlf. 52 74 92 20

Sildakongen
Produksjon as

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

Mob 932 12 321

Alt innen VVS
Bademøbler m.m.

Tlf 52 84 86 86 - fax 52 84 86 96

Telefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51

www.heckettmultiserv.com

Spisestova
i Dalanaustet

Telefon 52 74 91 50 - Fax 52 74 91 48

Mobil 90 16 50 50

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

parkeringsmuligheter - 
egen buss satt opp fra Haugesund sentrum

Haugesund
Blokk & Grussenter

Nær
Butikken

ÅDNE AMDAL
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TORVASTAD
21.10. - 20. s.e. pinse:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Sang av SangRia.  Offer til
Kirkens Nødhjelp. –
Kirkeskyss. Etter gudstjenes-
ten valg av nytt menighets-
råd.

28.10. - Bots- og bededag:
Gudstjeneste kl. 11.00.
Vikarprest. Skriftemål. Offer
til Normisjon. – Kirkeskyss.

04.11. - Allehelgensdag:
Gudstjeneste kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Offer
til Torvastad KFUK/M. –
Kirkeskyss.

11.11. - 23. s.e. pinse: -
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Offer til Misjonshøgskolen,
Stavanger. – Kirkeskyss.

18.11. - 24. s.e.
Forbønnsgudstjeneste kl.
19.30. Menighetsprest
Arnfred Lunde. Nattverd.
Offer til Torvastad KFUK/M.
– Kirkeskyss.

25.11. - Siste s. i kirkeå-
ret: Familiegudstjeneste på
Grendahuset kl. 11.00.
Menighetsprest Arnfred
Lunde. Offer til
Karmsund/Sunnhordland
søndagsskolekrins.

02.12. - 1. s. i advent:
Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Dåp.
Speiderne deltar. Offer til
Ungdomsmisjonen. –
Kirkeskyss.

09.12. - 2. s. i advent:
Lysmesse kl. 19.30.
Sokneprest Geir Styve.
Konfirmantene deltar. Offer
til Misjonsselskapet. –
Kirkeskyss.

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

25.11. - Siste søndag i kirke-
året: Høymesse kl. 11.00.
Sokneprest Geir Styve. Utdeling
av  Barnas Kirkebok til 4-åring-
ene. Offer til IKO (Institutt for
kristen oppseding).

Søndagens

tekster

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

Bots- og bededag:
Matt 7, 7-14; Jes
59, 1-4.8-9; Gal 5,
16-24

Allehelgensdag:
Matt 5, 1-12; Jes
49, 8-10; Åp 7, 9-
17

23. s.e. pinse: 
Matt 18, 21-35; 1
Mos 50, 15-21; Fil
1, 6-11

24. s.e. pinse: 
Matt 22, 15-22;
Am 8, 4-7; 1 Tim 1,
1-6a

Siste søndag i kir-
keåret: Jes 65, 17-
19; Åp 20, 11-13;
Matt 25, 31-46

1. søndag i
advent: Sef 3, 14-
18 (T);Åp 5, 1-5(6-
10); Luk 4, 16-22

2. søndag i
advent: Luk 12,
35-40;  Joel 3, 3-5;
Hebr 10, 35-39

NORDBØ BEDEHUS
21.10. kl. 18.00:
Misjonsselskapet
28.10. kveld:
Den indre sjømannsmisjon.
04.11. Bedehusmøte
07.11. Basar barnelaget
11.11. kveld:
Misjonsselskapet
18.11. kl. 11.00: 
Den indre Sjømannsmisjon
25.11. kveld:
Misjonssambandet
02.12. kveld:
Misjonsselskapet
09.12. kl. 11.00:
Bedehusfrokost

HAUGE BEDEHUS
21.10. kveld: Normisjon.
Felles med Håland.
28.10. kveld:
Misjonsselskapet. 
Felles med Håland.
04.11. kveld: Indre
Sjømannsmisjon. 
Fellesmøte
11.11. kveld:
Misjonssambandet.
Fellesmøte med Håland.
18.11. kveld: Normisjon.
Fellesmøte

25.11. kl. 11.00:
Misjonsselskapet. 
Fellesmøte på Håland.
02.12. kveld: Indre
Sjømannsmisjon. Fellesmøte.
09.12. kl. 11.00:
Misjonssambandet. 
Felles. Bedehusfrokost. 

HÅLAND BEDEHUS
21.10. kveld: Normisjon.
Felles med Hauge.
28.10. kveld:
Misjonsselskapet. 
Felles med Hauge.
04.11. kveld: Indre
Sjømannsmisjon. 
Felles med Hauge.
11.11. kveld:
Misjonssambandet. 
Felles med Hauge.
18.11. kveld: Normisjon. 
25.11. kl. 11.00:
Misjonsselskapet. 
Felles med Hauge (På Håland)
02.12. kveld: Indre
Sjømannsmisjon
09.12. kveld:
Misjonssambandet

UNGDOMSHUSET
20.10: Klubb 2000
23.10: Klubb 78
24.10: Kl. 19.30:
Onsdagsmøte. Kapellan
Kristian Støle.
27.10: Klubb 2000
30.10: Klubb 78
01.11: Klubb 78
03.11: Klubb 2000
06.11: Klubb 78
07.11: Onsdagstreff
10.11: Klubb 2000
11.11. –
18.11: KM-uka
13.11: Klubb 78
17.11: Klubb 2000
20.11: Klubb 78
21.11: Kl. 19.30:
Onsdagsmøte. Prost Gunnar
Salomonsen
24.11: Klubb 2000
27.11: Klubb 78
01.12: Klubb 78
01.12: Julemarket
02.12: Speiderfest K + M
04.12: Klubb 78
08.12: Klubb 2000

BEDE-
HUSENE
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C
Porto betalt

ved innleveringen

P.P.

Norge/Norvegé

Sildajazzen er en fin tid. En kveld vi var ute
og hørte på jazz og hadde det veldig gøy,

var det en av våre kamerater som syntest
at han hadde fått for mye jazz og måt-
te ut for å få litt frisk luft. Han sklei ned
av barkrakken, men beina ville ikke
bære han så han tankte at jeg får krype

ut - for frisk luft måtte han ha. Da han
kom utenfor ved en lyktestolpe prøvde han

å reise seg, men beina ville fremdeles ikke bære han, så han
tenkte at eg krype him, eg bur bara ett kvartal herfra så det kla-

rer eg. Det gikk fint, han kom seg hjem og til køys.
Neste morgen ble han vekket av en hissig kone som spurte: Hadde du det

kjekt i går? Han svarte ja. Dette spørsmålet gjentok seg flere ganger og til slutt så
ble han irritert og spurte: ”Ka e det du gnåle for ???????? Ja, svarte kona. De ringte fra puben og sa at du hadde
glemt rullestolen din der nede.

Trond Vikshåland

Trond utfordrer Ingeborg Sørhus i Hauskevågen til å komme med en god historie til neste nummer av Kyrkjebladet.

Torvastad KFUK/KFUM ønsker deg 
velkommen til følgende aktiviteter på Ungdomshuset
Mandag
kl 1800 til 2145 Motorgruppe Aktivitetshuset

Kontaktperson Svein H Kristoffersen 
Tlf 52 85 17 57

kl 2000 til 2100 Voksenkoret Scala  Kontaktperson. 
Håkon Areklett Tlf 52 83 94 12

Onsdag
kl 1000 til 1200 Lekefrokost for foreldre og barn.

Kontaktperson Hilde Kristine Storesund 
Tlf. 52 83 94 15 Kl 1930 til 2030
Onsdagsmøte  Se annonse
Kontaktperson Gurine Christiansen 
Tlf. 52 83 94 19

Kl 1930 til 2200 Onsdagstreff Se annonse Kontaktperson
Einar Vikingstad tlf. 52 83 90 98

Kl 1700 til 1830 Ulvunger  Kontaktperson Bjart Grutle 
Tlf  52 83 90 31

Kl 1700 til 1830 Meisene  Kontaktperson Inger F Hausken
tlf 52 83 91 90

Kl 1800 til 2145 Motorgruppe Aktivitetshuset
Kontaktperson Svein H Kristoffersen 
Tlf 52 85 17 57

Kl 1900 til 2100 Klubb78 Kontaktperson Knut B Storesund
tlf. 52 83 91 63

Torsdag
kl 1700 til 1900 KFUK-speidere Kontaktperson 

Signy Storesund Tlf 52 83 80 07

Kl 1700 til 1900 KFUM-speidere Kontaktperson Svein E
Haugen Tlf 52 84 29 58

Kl 1800 til 1930 Barnekoret Korus Kontaktperson Anita H
Grønningen Tlf 52 83 82 36

Kl 2030 til 2200 Trimgruppe herrer Hauges skole
Kontaktperson Trond Bø Tlf 52 84 30 18
Trimgruppe gutter Håland skole
Kontaktperson Hole Tlf. 52 84 23 72
Basketballgruppe Kontaktperson Sverre
Storesund
Volleyballgruppe Kontaktperson Sverre
StoresundLf. 52 83 94 15

Fredag
kl 1900 til 2200 Ten Sing koret Good News Kontaktperson

Anne Berit Thorsen tlf  52 83 91 29
Lørdag
kl 2000 til 2400 Klubb2000(Klubb og Åpent hus)

Kontaktperson Geir Erik Storesund 
tlf 52 83 91 63

Andre tilbud:
Grupper for voksne – kvinner og menn (Forbundsringer)
Kontaktperson Anne B Thorsen Tlf. 52 83 91 29
Leie av Maldalshytta i Sauda 
Kontaktperson Einar Vikingstad Tlf 52 83 90 98
Leie av Torvastad Ungdomshus 
Kontaktperson Brita Sørensen tlf. 52 83 91 88


