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- Godt å være i 
kirken
Kjersti Beiermann meldte 
seg ut av kirken i protest som 
18-åring. Nå kjenner hun at 
takhøyden i Vår Frelsers kan 
gjøre det aktuelt å melde seg 
inn igjen.  

Se side 3
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Visjonen – og veien fram
Et blomstrende gudstjenesteliv, enda flere som søker dåp 
og trosopplæring, en aktiv og samfunnsengasjert kirke og 
nok av frivillige og ansatte.  
Hvordan blir denne drømmen virkelighet i Haugesunds 
menigheter? Temaet i dette nummeret er kirkens visjoner 
og hva vi gjør for å oppfylle dem.

Se side 4 -10

Hang takken i treet
Mye rart kan skje i en guds- 
tjeneste. Du kan finne takke-
bønner i et tre, tanker om til-
givelse i en krukke, sette nåler 
på et verdenskart eller få tegnet 
kors i hånda med dåpsvann. 

Se side 6 og 8

- Klart vi skal  
stemme
Et av kirkas mål er å få 
flest mulig medlemmer 
til å stemme ved kirke-
valget. To generasjoner 
Haugen-familie på café-
tur var ikke i tvil om 
hva de skulle til høsten. 

Se side 4
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Kommentar

NYTT FRA KIRKEVERGEN:

Takk for meg!

«TIL PARIS, 
TIL PARIS, 
SKAL VI 
RIDE PÅ EN 
GRIS...» 

Det var den første sangen jeg lærte meg å 
spille på piano. Mestringsfølelsen og gle-
den av å høre den rette melodien tilslørte 
de tekstlige absurditetene og mangelen på 
realisme – som for så vidt kjennetegner de 
fleste barnesanger. 

Like greit, kanskje. Men her en dag dukket 
plutselig teksten opp igjen. Slik små minne-
kapsler fra barndommen kommer opp når 
du minst venter det. Sammenhengen var for 
så vidt logisk. Jeg forberedte oppgaven min 
som debattleder på Klimaseminaret som 
kirka arrangerer 11. februar. FNs klimatopp-
møte i Paris i november er en av grunnene 
til at kirka – og svært mange organisasjoner 
med den, fokuserer på klimautfordringene 
akkurat i år. 

Og det andre verset slo inn med full tyngde, 
om en slik betegnelse kan brukes på et slikt 
vers. «Det kan ta noen år, men jeg tror nok 
at det går.»

Akkurat. Like realistisk som at vi skal greie 
å snu klima-krisen ved hjelp av søppel- 
sortering og elbiler kanskje? Eller like ab-
surd som at kirka skal blande seg inn i en 
politisk debatt, vil kanskje noen si?

Hva er det som gjør at noen kan ha klokke-
klar tro på å få til en oppgave som andre vil 
betegne som fullstendig uoppnåelig? (Mens 
andre igjen betegner den som totalt me-
ningsløs siden det likevel ikke er nødven-
dig…)

Kanskje det er her drømmerne og realistene 
skiller vei. Drømmerne tar gjerne grisen -  
eller landeveien. Realistene bestiller en 
CO2- holdig flybillett.

Kunsten er å tørre å drømme for å skape nye 
realiteter. Ikke for å kose seg med drømmens 
deilige virkelighetsflukt.  Men å våge å innse 
at visjonene kan bli virkelighet hvis vi bret-
ter opp ermene og tar de riktige grepene. 

Denne utgaven av Folk og Kirke handler om 
kirkens egne visjoner og strategiene vi har 
for å nå dem. En kirke som tar vare på ska-
perverket er et av punktene. Tør vi si: «Det 
kan ta noen år, men jeg tror nok at det går?»

FELLESSKAPT

AV TOVE MARIE SORTLAND, REDAKTØR

«Hva vil det si å være kristen?» spurte jeg 
noen ungdommer på LIV-kurs. «Felles-
skap» fikk jeg til svar fra en gutt på 17år. 
Klokt svar! På teologistudiene lærte jeg at 
Gud er fellesskap; skaper, frelser og livgiver 
er ett. Og det guddommelige fellesskap har 
skapt oss til fellesskap med hverandre og 
med Gud. Derfor er vi til; til for hverandre. 
Vi er felles-skapt.

Et hovedmål for KFUK-KFUM er å skape 
åpne og trygge fellesskap der unge mennes-
ker deltar og har innflytelse. Derfor driver vi 
lederkurs sammen med kirkens menigheter 
for å sette ungdom i stand til å utvikle arbei-
det de er en del av. Vi ønsker ungt ansvar! 

Samtidig trengs voksent nærvær for å skape 
trygge rammer rundt fellesskapene. 

Barn og unges virkelighet i dag er en annen 
enn for få år siden. Ungdomsgenerasjonen 
vi har nå, beskrives som hardt arbeidende, 
snille, familiekjære, men samtidig sosialt usi-
kre, strever hardt for å være perfekte på alt, 
og svært sårbare når noe går galt. Hvis du 
skal bære byrden av din egen lykke helt alene 
som 16-åring, så er fallhøyden stor. I kirka 
har vi muligheten til å tilby barn og ungdom 
fellesskap hvor de kan være seg selv uten å 
måtte prestere på alle områder; fellesskap 
hvor du er god nok, bra nok, sånn som du er. 

AV LARS BREIVIK HELLERDAL, DAGLIG LEDER AV HAUGALAND KRETS AV NORGES KFUK-KFUM

AV MERETHE ENDRESEN

Etter 15 år, først som assisterende kirkeverge 
og deretter som kirkeverge, er det på tide å 
takke for meg. Jeg har hatt utrolig spennende 
og lærerike år. Kirken i Haugesund er en le-
vende kirke med stor aktivitet. Jeg har vært 
heldig som har fått lede en stab med 32 flotte 
ansatte som strekker seg veldig langt for å 
gjøre en best mulig jobb for kirken. I tillegg 
har vi hundrevis av frivillige medarbeidere 
som gjør en stor innsats for at vi skal få arbei-
det til å fungere. 

I Haugesund har kirken flotte bygg og an-
legg. Å få være med på rehabiliteringen av 
«katedralen» Vår Frelsers kirke har vært et 
ærefullt oppdrag. Jeg er utrolig takknemlig 
for at akkurat dette arbeidet kom i min pe-
riode som kirkeverge. Det var flott å se en-
gasjementet og interessen fra hele byen. Det 
viser hvor viktig slike sentrale kirkebygg er i 
et lokalsamfunn. 

Utvidelsen av Udland gravlund er et stort 
prosjekt som avsluttes i disse dager og som 
det har vært interessant å få være med på. Jeg 

synes det er viktig at en gravlund blir estetisk 
vakker, at det kan bli et sted hvor vi finner ro 
og tid til ettertanke. «Hellig hage» er et vak-
kert uttrykk for en gravlund. Jeg tror vi har 
fått til noe av den følelsen på Udland.

Jeg har hatt et godt og tett samarbeid med 
Haugesund kommune i alle årene jeg har 
jobbet her. Jeg synes at både administrasjo-
nen ved rådmann og økonomisjef, samt det 
politiske miljøet ved ordfører, formannskap 
og bystyre, har hatt respekt for og sett vik-
tigheten av kirkens arbeid. Kirkelige investe-
ringsbehov er blitt prioritert med stor poli-
tisk enighet, noe vi er særlig takknemlige for.

Den norske kirke står foran store utfordrin-
ger i tiden som kommer. Løsrivelse fra sta-
ten og etablering av større, robuste enheter 
er viktige og spennende saker, som den neste 
kirkevergen kommer til å få beskjeftige seg 
mye med. Det blir spennende, og jeg gleder 
meg til å følge utviklingen for Den norske 
kirke og for kirken i Haugesund spesielt.

Lykke til videre!
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- For noen år siden 
gikk det opp for meg 
at jeg aldri egentlig har 
tilhørt noen gjeng. Jeg 
er kanskje litt outsider, 
sier Kjersti Beiermann, 
avdelingsleder på barne- 
og ungdomsavdelingen på 
Haugesund bibliotek.

Portrett

- Jeg var for «strait» til å være pønker og så 
var jeg for opprørsk til å være «soss».
Kirken meldte hun seg ut av som 18-åring. 
Grunnen var striden om kvinnelige prester. 
Nå vurderer hun å melde seg inn igjen. - Hjer-
tet mitt er der. I kirken, sier hun.
- Jeg føler det er høyt under taket i Vår Frel-
sers kirke. Det er godt å være der. Jeg blir lett 
rørt når jeg er der. Det kan være selve kirke-
rommet som gjør inntrykk, en strofe eller 
melodien i en salme eller noe som blir sagt i 
en god preken. Der er jeg konfirmert. Begge 
eldstejentene våre er konfirmert der. Minste-
jenta  er døpt der. Det er min kirke.
Det er travelt og trivelig hjemme hos Kjersti 
og hennes danske ektemann Peder og tre jen-
ter på 12, 16 og 19 år i rekkehuset på Geita-
fjellet. Der er Kjersti også leder av velforenin-
gen. Hun klarer seg med seks timers søvn, fra 
midnatt til 06.00. Timen fram til klokka sju 
om morgenen er hennes egen: morgenstell, 
kaffi og Haugesunds Avis – papirutgaven. 
Stille i huset. En god oppvåkning for Kjersti.
Torsdager er det ut og jogg med nabo og barn-
domsvenninne Anne Omland . Helst opp til 
Krokavatnet – før en litt sein arbeidsdag be-
gynner. Torsdagen begynner hun klokka 12 
og holder på til klokka 19 som avdelingsleder 
på barne- og ungdomsavdelingen på Hauge-
sund bibliotek. Her har hun vært i 20 år.
-  Biblioteket var mitt andre hjem i oppvek-
sten.   Jeg gikk på Breidablik skole og hadde 
tante Kari (Lundervold) som bibliotek-
sjef  bare noen kvartaler lenger nord. Jeg har 
alltid vært lesehest og lånte haugevis av bøker.

Aldri til Haugesund
Da Kjersti dro ut i verden, levde hun først stu-
dentens «lyckliga dar» i Bergen. Der snuste 
hun på det ene studiet etter det andre, sam-
tidig som hun var supersosial og jobbet på 

studentstedet «Hulen».  Derfra gikk ferden 
videre til København og Danmarks bibliotek-
skole. Via en venninne traff hun Peder. Han 
studerte dansk og retorikk.

Ferdig utdannet bibliotekar sto hun i jobbkø i 
København, der det var rundt 200 kvalifiserte 
søkere til hver bibliotekarjobb. Da ringte en 
venninne, Olaug Østebø. Hun var lærer på 
Feøy og trengte en vikar fordi hun skulle ha 
barn.
-  Jeg slo til høsten 1994. Like før jul kom 
Peder også. Han ville vi skulle slå oss ned i 
Haugesund. For meg var det en ny tanke. Jeg 
hadde tenkt meg tilbake til København så 
fort vikariatet var over. Men Haugesund ble 
det. Et år etterpå kom Mathilde til verden og 
vi bodde i blokkleilighet i Stordgata like ved 
siden av min mormor, Elen Kristine Sandved.
- Men hva jobber Peder med i Haugesund? Mar-
kedet for dansk og retorikk er vel begrenset her?
-  Han jobber med IKT i Haugesund kom-
mune.

Elsker Danmark
Kjersti og Peder besøker gjerne Danmark. 
Der har Peder to søsken og døtrene har fire 
søskenbarn, alle jenter. Ferieøya er Ærø. Her 
hjemme har familien hytte på Fosen og der 
tilbringer de både påskeferier og andre ferier.
-  Jeg er vokst opp med vinter- og påskefe-
rier på Olalia. Pappa, Harald Beiermann, var 
hyttevakt for turistforeningen i en årrekke. 
Jeg og min bror Hans elsket disse feriene på 
Olalihytta. Sammen med datteren til kokka 
var Kjersti høyt og lavt – snørekjørte etter 
snøscooter, var ute og basket i snøen og lo av 
«rare» haugesundere som kom på ski i don-
geribukse og bulende boblejakke. Peder er 
også glad i fjell og natur, men skiturer og snø 
er ikke det helt store for ham.
Kjersti elsker det danske landskapet. De bøl-
gende, grønne engene og de små høydene 
der det gjerne ligger en hvitkalket steinkir-
ke. Kultur og natur.   Danmarks hager og for 
ikke å snakke om Danmarks øyer. Ærø, ikke 
minst… På samme måte som Peder overvel-
des av Norges fjell, synker inntrykkene av det 
danske inn hos Kjersti.
Men i sitt sinn er Kjersti vestlending. Hun sy-
nes folk skal yte før de skal nyte. Hun reagerer 
på det materielle jaget og kaster ikke mat. - Jeg 
bruker nese og øyne og kaster ikke bare fordi 
maten er gått ut på dato. 
Hun holdt stand mot bil og bilkjøring helt 
til hun var 42, lager mat fra bunnen av, rører 
ikke industrielt produsert kylling og laks, og 
har ukentlig flere vegetarmiddager. Balansen 
mellom «strait» og opprørsk er ennå viktig 
for Kjersti Beiermann. 

AV SIGMUND HANSEN

Hun meldte seg  
ut som 18-åring,  

grunnen var striden om 
kvinnelige prester. 
Nå vurderer hun 

å melde seg inn igjen.

- Hjertet mitt er i kirken
Kjersti Beiermann (48) synes foreldre og besteforeldre skulle lese flere ungdomsbøker. Så ville de bedre forstått hvordan 
det er å være ung i dag. Selv har hun aldri følt seg helt hjemme i noen gruppe.

Foto: Sigmund Hansen
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 «Vi vil fremme tiltak  
som kan styrke  

deltakelsen  
ved kirkevalgene.»

Byfolk

- Vi stemte ved sist valg, 
og vil stemme igjen, sier 
to generasjoner Haugen.  
- Og får de en sånn fin le-
kebil i barnekroken i Vår 
Frelsers kirke, kommer 
vi i hvert fall, humrer far 
til Elly Ann og Jan Emil, 
Sverre Asmund Haugen. 
Til venstre Jan Haugen 
og i midten Torhild 
Haugen.  

- Vi vil jo at kirka skal være der, at det skal skje 
noe der. Og kirka kan godt være enda mer på 
offensiven, vi vil jo ta vare på kulturen vår, 
sier Torhild Haugen. Hun er på café-tur med 
mannen Jan og sønnen Sverre Asmund, som 
også har med seg barna Elly Ann og Jan Emil. 
Alle tre viser seg å tilhøre mindretallet som 
faktisk stemte ved forrige kirkevalg. Men så er 
de også engasjerte i kirka si.
- Kirka bør ikke bare være for de gamle, re-
kruttering må til, konstaterer familien, som 
alle tilhører Vår Frelsers menighet. 
- Ofte kan det bli litt stivt og høytidelig. Det er 
viktig å legge til rette for barnefamilier. Nå vet 
jeg det er blitt søndagsskole i menighetshu-
set, det er flott. En enda bedre lekekrok hadde 
også vært fint, det er ikke alltid så mye som 
skal til, sier Sverre Asmund Haugen og kikker 
bort på de to barna som er i ivrig lek. 
- Jeg var på skolegudstjenesten før jul i Vår 
Frelsers som bestemor, det var veldig fint. 
Det var også flere andre besteforeldre der. Og 
presten var jo veldig fin og hyggelig, forteller 
Torhild.

Ønsker mer informasjon
- Hva tror dere skal til for at enda flere engasjerer 
seg og stemmer ved kirkevalget? 
- Valget bør bli holdt sammen med kommune 
eller stortingsvalget, så blir det enklere for 
folk å stemme. Da er de jo allerede der, og det 
er bare å hooke dem inn, sier Sverre Asmund.
- Opplysninger om valget og informasjon der 
det trengs. Vi kan gjerne få litt mer informa-
sjon om kandidatene. Kanskje på TV Hauga-
land? foreslår Jan Haugen. 
På bordet bortenfor sitter Evy Alice Hjelm-
tveit fra Etne. Også hun stemte ved sist kirke-
valg og vil gjøre det igjen.
- Ja, jeg har tenkt å stemme. Jeg ønsker å be-
vare Den norske kirke slik den har vært gjen-
nom oppveksten min, og viser engasjementet 
mitt ved å stemme.
- Er det noen spesielle saker som engasjerer deg?
- Kanskje det med at den gamle måten å ha 
gudstjenester på har falt litt bort. Det er viktig 
med fornyelse, men jeg liker den gammeldag-
se måten best, den er litt mer høytidelig, sy-
nes Hjelmtveit. Hun bruker valglistene aktivt 
for å se hvem som deler hennes oppfatning av 
gudstjenesten. 
- Jeg er jo medlem i kirka, og liker å ha et ord 
med i laget, smiler hun.

Benkefjerning ga engasjement
Berit Agasøster og moren Marie Olsen fra 
Bømlo tilhører også det engasjerte mindre-
tall.  I likhet med mange på Bremnes var det 
en helt konkret sak som førte til at engasje-
mentet nylig blomstret opp. 
- Da menighetsrådet avgjorde at de gamle 
kirkebenkene skulle byttes ut med stoler, 
fikk nok folk øynene opp for at de ikke vis-
ste hvem som bestemte i menigheten. Jeg tror 
nok de gjør en god jobb i rådet, men folk har 
aldri før hatt interesse for å stemme ved disse 
valgene. Jeg selv går der ikke ofte nok til at jeg 
tror jeg vil stemme, selv om jeg er med på ja-
nitsjarkonsert der hvert år, sier Agasøster.
Mor Marie Olsen bor rett ved kirka og er ofte 
på gudstjeneste. - Det kan godt hende jeg 
kommer til å stemme, tror hun, og avslører 
at hun gjerne hadde sett at de gamle benkene 
fikk bli.

STEMMER FOR Å VISE ENGASJEMENT
Planen var å gå ut for å møte det store flertallet i byen – de som ikke stemte ved sist kirkevalg – og finne ut hva som skal til for 
at de til høsten nærmer seg de kirkelige valgurnene.  Og på café finner man vel de fleste? Men nei, Markedet viste seg å være 
stedet for mindretalls-medlemmene. Og dermed satt engasjementet og de gode rådene laust.  

AV TOVE MARIE SORTLAND

- Jeg er jo medlem og liker å ha et ord med i 
laget, sier Evy Alice Hjelmtveit. Å bevare den 
«gamle» måten å feire gudstjeneste på, er en 
av hennes hjertesaker. 

Sitatene på de neste sidene er fra 
Stavanger bispedømmes  
visjons- og strategidokument  
«Mer himmel på jord». Scan QR-
koden for å se hele dokumentet

4



Bybarn

Niåringene Hannah 
Emilie Nes, Tina Hes-
tenes Troland og Karin 
Eidesvik Grønningen 
går på flere aktiviteter i 
kirka hver uke. - Jeg føler 
jeg hører til her. I hvert 
fall litt, sier Tina. 

ER I KIRKA FLERE GANGER I UKA
Fjerdeklassingene Hannah Emilie Nes, Tina Hestenes Troland og Karin Eidesvik Grønningen synes det er gøy å gå på 
gudstjeneste, men skulle ønske de slapp å sitte så mye stille. Da er det godt de får rørt på seg både på speideren og på 
klubben 4T6.

- Vi er i kirka både på mandagen og tirsda-
gen, og så kommer vi på søndagen når vi 
kan, forteller jentene, som denne sønda-
gen er på Global-gudstjeneste i Rossabø 
kirke. Noen av dem har vært med å bidra 
i gudstjenesten gjennom å lese bønner og 
tekster. 
- Det er gøy å bli spurt om å hjelpe til i 
gudstjenesten. Ellers er det vanskelig å 
sitte i ro hele tiden. Vi har jo lyst til å gå litt 
rundt omkring, sier Karin.
- Jeg synes også det er gøy med gudstjenes-
te, vi ber og lærer mer om Gud, sier Tina.
- Men av og til synes jeg det er litt sørgelig 
å være i kirka, fordi lillebroren min døde da 
han bare var noen dager. Jeg tenker litt ek-
stra på han når jeg er i kirka, forteller hun.

Kjekt da Postmann Pat kom 
- Føler dere at dere hører til i denne kirka? At 
det er «deres» kirke, liksom?

- Ja, jeg føler jeg hører litt til her, sier Tina.
- Ja! mener Karin. - Jeg er døpt her og føler 
jeg hører til. Da lillebroren min ble døpt 
fikk jeg tørke hodet hans med en fin ser-
viett. Det syntes jeg var kjempestas. Og da 
jeg var 4 år kom Postmann Pat med bibel-
bok til meg! Det husker jeg godt, forteller 
hun.
- Men hvis denne kirka var min, så ville 
jo dette kanskje være soverommet mitt, 

funderer hun og ser drømmende opp i det 
høye taket. - Og lekeplass ville vi jo hatt rett 
utenfor! Ingenting kunne vært bedre…
- Og kjøkken har vi jo nede, legger Tina til. 
Jentene har snart flytteplanene klare.
- Jeg vet ikke om jeg føler at dette er «min» 
kirke, men jeg går på speider på mandager 
og 4T6 på tirsdager og er døpt her, sier 
Hannah Emilie Nes. 
- Hva gjør dere i kirka de andre dagene da?
- På speideren har vi det gøy med leker og 
aktiviteter og lager ting. Så lager vi mat fra 
andre land. Sist lagde vi stekt ris og frukt 
fra Tanzania, og lærte om ei jente som he-
ter Gloria som bor der. De voksne ber og 
leser fra Bibelen. I jula spilte vi skuespill, 
forteller Karianne og Hannah.

AV TOVE MARIE SORTLAND

«Vi vil at unge mennesker 
skal bli møtt av et variert og 
relevant kirkelig nærvær og 
en tydelig utfordring til et liv 

i tro og etterfølgelse.»
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På et verdenskart kunne 
små og store feste 
knappenåler på steder de 
visste om noen som de 
ville tenke spesielt på.

Foreningsliv

På veggen mot sakristiet henger et verdenskart med knappenåler spredd utover alle kontinentene. Bortover orgelveg-
gen er det klistret lapper med håndskrevne bønner. Små og store tenner lys i lysgloben.  - Vi som er unge, kan forandre 
verden, sier ungdommene som er med å holde prekenen. 

Globalgudstjenesten i Rossabø kirke den 18. 
januar utfordret til engasjement og handling.
- Det er mange fattige og foreldreløse i Tan-
zania, der pengene blir brukt i år. Gjennom 
aksjonen lærer vi om dem og hvordan de le-
ver, og vi får vise engasjement og gjøre noe for 
de som trenger det, sa Elise Håland Knutsen, 
som også var med og holdt preken. Begge 
ungdommene er også engasjert i lokalgruppa 
av Stop Poverty, som KFUK-KFUM Global 
startet i 2011. Målet er 0 fattige i 2030. 
- Hvis ikke vi bryr oss, hvem skal bry seg da? 
spør Håland Knutsen.
- Vi som er unge, kan forandre verden. Men 
vi må tro at det går an, sa Johanne Steensnæs 
Engedal. 

- Det er mange grunner til å bry seg! Fattig-
dommen finnes blant annet fordi noen tar 
mer enn det som er deres, så fordelingen blir 
urettferdig.
Prest Rune Steensnæs Engedal fortalte at 
møtet med Jesus kan være livsforvandlende, 
slik det var for kvinnen som møtte Jesus ved 
brønnen.
- Jesus kaller oss til å ta livet på alvor, ikke bare 
vårt eget, men andres også. Vi lever ikke bare 
for oss selv. Alle folk i verden har med oss å 
gjøre, sa han.

- Viktig å delta på aksjonen  
Speiderne hadde bønne- og leseoppdrag 
gjennom hele gudstjenesten, og minte også 

om vårt oppdrag for å dele godene i verden.
- Vi legger vekt på at ungene skal forstå hva 
globalaksjonen går ut på, og gir dem informa-
sjon i forkant av arrangementene, forteller 
speiderleder Oddveig Bergsager. 
- Vi laget for eksempel mat fra Tanzania på et 
speidermøte. Mye ris med krydder og frukt 
og grønnsaker, og lefser til å ha det inni. Det 
smakte kjempegodt, mente både speiderne og 
lederne. Vi serverte rundt bordene, men sa at 
i Tanzania satt de på gulvet. Da ville selvsagt 
alle sitte på gulvet. Ellers fikk de tegne flagget 
til Tanzania, som er litt spesielt. De fikk også 
høre om ei foreldreløs jente som heter Gloria 
som er med i prosjektet. 
- Hvorfor deltar dere på aksjonen?
- Globalaksjonen er et fellesprosjekt mellom 
KM-speiderne og sivilt KFUK/M. Det er 
veldig viktig at speiderne deltar på denne. Jeg 
synes også at det er viktig å være sammen om 
aksjonen og involvere foreldrene/besteforel-
drene, som inviteres til å komme både søndag 
og mandag på basaren, forteller Bergsager. 
Etter aksjonen kunne menigheten sende 
8.500,- til arbeidet blant fattige i Tanzania. 

- HVIS IKKE VI BRYR OSS, HVEM SKAL BRY SEG DA?

«Bidra til at menighetene 
fremmer menneskeverd, 

fred, menneskerettigheter  
og respekt for  
skaperverket.»

Johanne Steensnæs Engedal (t.v.) og Elise 
Håland Knutsen var med og holdt preika 
sammen med prest Rune Steensnæs Engedal.

AV TOVE MARIE SORTLAND
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Foreningsliv

Det er de fattigste som rammes hardest av kli-
maendringene, enten det er i tyfon på Filip-
pinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan.
En av dem som nylig har fått merke dette på 
kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift 
og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz 
Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, 
kom flommen til landsbyen. Og den kom 
brått. 
- Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg 
måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi 
løp til nærmeste landevei, som ligger litt høy-
ere enn resten av landsbyen. Slik berget vi 
livet, forteller Muhammed til Kirkens Nød-
hjelp.

Ble syk av vannet
Familien ble boende på denne landeveien 
uten ly i over en måned, ventende på hjelp. 
Da flommen kom, hadde de ikke tid til å ta 
med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble 
fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. 
- Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det 
er noe helt nytt, sier Muhammed. 
Flommen hadde store konsekvenser for Mu-
hammeds familie. Tidligere jobbet Muham-
med som sikkerhetsvakt og hele storfamilien 
var avhengige av inntekten hans. Etter flom-
men måtte Muhammed være sammen med 
familien og han mistet derfor jobben. I tillegg 
har flommen gjort at drikkevannet er foru-
renset. 

- Datteren min på to år har blitt syk av å drikke 
vannet etter flommen. Det er så vidt vi hadde 
råd til å betale for medisinene hun trenger for 
å overleve, forteller han alvorlig mens kona 
holder datteren tett inntil seg. 
Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av 
de første organisasjonene som kom til Basti 
Riaz Abad. De skal gi Muhammed og lands-
byen nye håndpumper, latriner, hygieneut-
styr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av 
det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med 
i katastrofer. De sørger for rent vann og mu-
lighet til gode sanitærforhold der alt er øde-
lagt.  Samtidig jobber de sammen med folk 
i utsatte områder for å forebygge den neste 
naturkatastrofen.  Kirkens Nødhjelp jobber i 
tillegg med å påvirke politikere og andre be-
slutningstakere til å stanse klimaendringene.  
- 24. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
2015 av stabelen i Haugesund. Dette er me-
nighetenes egen aksjon. Våre bidrag gjør det 
mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med 
rent vann når katastrofen rammer. Derfor hå-
per vi flest mulig vil støtte fasteaksjonen den 
24. mars, enten ved å stille som bøssebærer 
sammen med konfirmantene, eller med pen-
ger i bøssa, sier Arve Dalby, diakon i Vår Frel-
sers menighet. 

- HVIS IKKE VI BRYR OSS, HVEM SKAL BRY SEG DA?

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2015:
KONFIRMANTENE HJELPER I VANNKRISEN
Klimaendringene fører til flere og verre naturkatastrofer, og truer mennes-
kers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den 
dramatiske flommen i Pakistan. Den 24. mars samler byens konfirmanter inn 
penger for å sikre vann i slike krisesituasjoner.

TIL TANZANIA PÅ  
LEDERTRENINGSTUR
Lederkurset LIV 3, med ungdommer fra 
flere av menighetene i Haugesund, drar 
til Tanzania 15.-22. februar for å besøke 
Lushoto YMCA. 
- Vi er 6 ungdommer og 2 voksne som 
gleder oss masse til spennende dager og 
erfaringer sammen med våre søsken fra 
KFUK-KFUM i Tanzania, forteller Lars 
Breivik Hellerdal, daglig leder i Hauga-
land Krets av KFUK-KFUM.
- I Lushoto vil vi lære om hvordan KFUK-
KFUM jobber for å bekjempe fattigdom 
i et land som egentlig er svært rikt. En av 
årsakene til fattigdom i Tanzania handler 
om hvordan internasjonale selskaper ut-
nytter naturresursene, og gir lite tilbake 
til landet. Vi vil derfor være i spennet 
mellom å gå sammen med vanlige Tanza-
nianere på landsbygda i deres hverdagsliv 
– til å diskutere de store spørsmålene om 
internasjonal handelspolitikk.

Familien: Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen rammet 
landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det 
forurensede vannet.  Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp.

Veien til Paris
KLIMASEMINAR

11. FEBRUAR 2015 KL.18:30-21:30
VÅR FRELSERS MENIGHETSHUS HAUGESUND

n  Kirkelig klimaengasjement og   
 aktiviteter i 2015

n  “Veien til Paris”; foredrag om 
 klimaforhandlingene som nå pågår

n  Politikerdebatt 

BIDRAGSYTERE:
q POLITIKERE FRA ROGALAND

q KIRKERÅDET v/rådgiver for diakoni og samfunn Hans Jürgen Schorre

q STAVANGER BISPEDØMME v/diakonirådgiver Asbjørn Finnbakk

q KIRKENS NØDHJELP v/kampanjerådgiver Torbjørn Gjefsen 
 og regionkoordinator Olav Myrstad

q HAUGALAND KFUK-KFUM v/daglig leder Lars Breivik Hellerdal

Vår Frelsers menighetshus kl. 9:30-12.00 samme dag: KLIMASEMINAR for kirkelig ansatte

 
Haugaland prosti - Karmøy ProstiHaugaland  

KIRKA INVITERER 
TIL KLIMASEMINAR
Onsdag 11. februar inviterer Den norske 
kirke, Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM 
til et felles Klimaseminar i Vår Frelsers me-
nighetshus. - Seminaret er for alle interes-
serte, enten de har trua på at vi kan gjøre noe 
med klimaendringene eller ikke, sier diakon 
Arve Dalby i Vår Frelsers menighet.
At klima er på dagsorden i kirka er helt na-
turlig og nødvendig, mener Dalby.
- Vi mennesker er jo gitt et spesielt ansvar 
av Gud Skaperen for å ta vare på og forvalte 
skaperverket. Det er politikere som skal 
møte på Klimatoppmøtet i Paris i novem-
ber, men vi som kirke har ansvar for å være 
med å gi våre innspill til politikerne for å 
bidra til en mest mulig rettferdig avtale. Det 
er jo dessverre de aller fattigste i verden som 
blir hardest rammet når klimaet endrer seg. 
Derfor handler dette også om internasjonal 
diakoni, sier Dalby.
- Hvem er seminaret for?
- Det er todelt, et på dagen for kirkelige an-
satte i hele nordfylket, men også et kvelds-
seminar fra kl. 18.30-21.30, som er åpent for 
alle interesserte. Det finnes jo mange for-
skjellige synspunkter på dette med klimaet 
og hva som er årsaken. Jeg synes det er flott 
om folk med forskjellige meninger kommer.
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Over 120 konfirmanter og eldre ungdom 
deltok på kveldsmessa, og fikk blant annet 
med seg Sara Louise Igelkjøn Emmerhoffs 
friske og fengende andakt.
- Tro er en gave fra Gud. Du blir ikke mer 
kristen av å gå i kirka, enn du blir en ham-
burger av å spise på McDonalds. Det er av 
nåde vi blir frelst, ved tro, sa hun. - Jeg kan 
ikke love dere at alt skal bli bra bare dere 
ber til Gud. Men jeg kan love at han alltid 
vil være der for deg. Bruk tid med Gud! 
Hold fast i barnetroen og voks med den, så 
du får en voksen tro, anbefalte hun. 
Sara Louise fortalte så lignelsen om den 
bortkomne sønn på sin helt egne måte, før 
hun avsluttet med en bønn: «Gud, du ser 
ikke Michael Kors-bags og fint hår, du ser 
hjertene våre. Takk for det.»
- Snakket så vi skjønte det
- Det var bra det var hun der Sara som 
holdt preika, konstaterte konfirmantene 

Trygve, Håkon, Andreas og Ole Christian 
etterpå. - Hun var kul. Hun snakket så vi 
skjønte det. 
- Hva likte dere ellers med gudstjenesten?
- Det er kjekt når vi kan bidra og være med 
å synge, synes Ole Christian, til de andres 
forbauselse.
Men også de trivdes greit med sangen og 
musikken, kommer det fram etter hvert, 

selv om ikke alle sang med selv. 
- Jeg er ikke helt med på det der med syn-
ging og bønn, sier Andreas, men synes det 
er viktig å gå på gudstjeneste for å bevare 
tradisjonen. De andre tre er enige.
- Ja, det er en viktig tradisjon å konfirmere 
seg, synes Håkon. 
- Jeg er enig, men synes egentlig gudstje-
nesten er litt koselig også, sier Trygve, og 
får de andre med seg. 
- Ja, jeg får en litt sånn koselig følelse av å 
synge sammen, medgir Andreas.  - Egent-
lig kunne flere ha vært med på det.  
- Men husker dere hovedpoenget til Sara Lo-
uise?
- Ja. Samme hva du gjør, så kommer Gud 
alltid til å elske deg, sier Håkon. 
Neste Late Night Service er i Rossabø kir-
ke fredag 6. februar kl. 20.00.

Temaside

- GUDSTJENESTE KAN JO VÆRE LITT KOSELIG OGSÅ 
Det er torsdag kveld og stolene i Udland kirke begynner sakte men sikkert å fylles opp – av ungdom. De flirer og knuf-
fer litt, eller er stille og kikker rundt seg. - Så kjekt at så mange ville komme til Late Night Service, sier prest Tor Jakob 
Bjørndal, og inviterer til myldring, kvelds og KRIK etter gudstjenesten.

Håkon Steinsvåg, Ole Christian Bjelland Haagenvik, Trygve Klovning og Andreas Aukland trivdes 
greit på gudstjenesten, men hadde syntes det var enda kjekkere hvis flere var med å synge.

Etter messa var det KRIK-trening. Det siste året har en voksende ungdomsgjeng samlet seg 
til KRIK Skåre. - Nå er vi opptatt av å ta vare på dette miljøet. Vi må jobbe og stå på, sier 
trosopplærer Tom Landås. 

 «Inspirere menigheter  
til å starte og utvikle  

ungdomsarbeid.»

AV TOVE MARIE SORTLAND

Det ble kø foran døpefonten av ungdom 
som ville ha tegnet korsets tegn med vann i 
håndflata. I midtgangen stimlet folk sammen 
for å skrive ned bønner og tanker om 
tilgivelse. 
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Temaside

«Vi ønsker at kristen tro 
og praksis sterkere og 
dypere kan prege flere 
mennesker og blir mer 
tydelig i samfunnet.»

«Bidra med tiltak 
som styrker deltakelsen i  

gudstjenestelivet.»

«KIRKA SKAL HA ROM FOR AT VI MENNESKER ER ULIKE.»

Jorunn Kraft Vistnes

Vår Frelsers menighet har arbeidet fram 
sitt eget plandokument med beskrivelse av 
disse tre fokusområdene:
Barn og unge: «Vi vil legge til rette for at 
barn og unge og deres familier kan bli en 
større del av menighetens gudstjenestefel-
lesskap.»
Et liv i tro: «Vi vil styrke bevisstheten om 
at vi døpes til et liv som Jesu Kristi disipler 

i hjem, kirke og samfunn. Trosopplæring 
er livslang læring. «Hva vil det si å følge Je-

sus Kristus i vår tid?» Dette er et spørsmål 
vi ønsker å holde levende i vår menighet.»
Medarbeiderskap: «Vi vil arbeide 
sammen i team og tenke om hverandre 
som et stort lag. Ulønnede og lønnede 
medarbeidere skal oppleve at de blir satt 
pris på, og at de blir gitt spillerom» 

Skåre menighet bruker bispedømmets vi-
sjonsdokument som bakgrunn og inspira-
sjon til egne strategier. For 2015 er målet 
klart: 10% økning i gudstjenesteoppmøtet. 
- Vi er veldig glade for at vi har flere som 
kom til gudstjeneste i Skåre i 2014 enn året 
før. Samt de tre foregående år, sier daglig 
leder Tom Landås.
- Vi hadde 7, 2 prosent økning i gudstje-
nestedeltakelse i 2014, så 10 prosent vi-

dere er fullt mulig om folk vil, sier daglig 
leder Tom Landås.
- Gudstjenestevekst er egentlig veldig 
enkelt. Det er bare for folk å møte opp. 

Gjerne noen ganger flere enn året før… 
Samtidig ser vi at om vi engasjerer mange 
til å delta i gudstjenesten, så spretter tal-
lene opp. Våren 2014 hadde vi en serie 
av slike gudstjenester hvor mange deltok, 
da hadde vi på de fire første månedene en 
fremgang på 30 prosent. 
Vi vet at dette har blitt til med ekstraordi-
nær innsats i forbindelse med mange guds-
tjenester med særpreg.

- Mulighetene til å involvere lokalt kultur-
liv i gudstjenesten er store her i byen, me-
ner Alie Hamberg, kantor i Rossabø me-
nighet. Hun henter inn både amatører og 
proffe, unge og voksne, for å få varierte og 
stemningsfulle gudstjenester.
- Folk sier ofte ja når jeg spør, smiler hun. 
- De som har et forhold til kirka synes det 
er kjekt å få være med å bidra. For noen få 
uker siden var det med en elev fra Skeis-
vang på fløyte, forteller Hamberg, elevene 
der trenger praksis og et lyttende publi-
kum om de har planer om å bli utøvende 
musikere. Hun nevner også en mor og dat-

ter på trompet, et gutte-band, en ungdom 
på saxofon, en som spilte på selvlaget leir-
fløyte; såkalt ocarin, motettkoret på julaf-
ten og Keystone 1. juledag. Snart kommer 
også Juniororkesteret fra Kulturskolen.
- Jeg prøver å få inn ekstra musikk-krefter 
når det er spesielle gudstjenester, forteller 
Hamberg, som ikke er vanskelig når det 
gjelder å godkjenne repertoar. 

- Sjangeren er ikke det viktigste, men at det 
er med å løfte gudstjenesten. Take 5 som 
postludium kan passe bra, når det er det 
som er repertoaret på gjestemusikerne.
- Hvor viktig er det med deltakelse fra lokalt 
kulturliv i gudstjenesten?
- Det er veldig viktig. Det blir stemnings-
fullt og rikt, og gjør gudstjenesten levende. 
De som deltar får også ofte god tilbakemel-
ding, så jeg tror det er kjekt for dem også, 
sier Hamberg, og minner om at det finnes 
mange innslag av lokalt musikkliv i menig-
heten også utenom gudstjenestene.

Jorunn Kraft Vist-
nes er fra årsskiftet 
ny stiftsdirektør i 
Stavanger bispe-
dømme, som Hau-
gesund tilhører. 
Hun er en av le-
derne som har mest 
ansvar for at kirka 

jobber strategisk fram mot visjonene sine. 
Folk og Kirke stilte den nye direktø-
ren noen spørsmål med utgangspunkt 
i visjonsdokumentet «Mer himmel på 
jord», som bispedømmet har vedtatt skal 
gjelde fram til 2018. Mange menigheter 
bruker dette som inspirasjon til sine egne 
visjonsdokumenter. 
- Noen mener stadig at kirken bør bli mer 
relevant for at gudstjenestedeltakelsen skal 
gå opp. Hvordan kan den bli det? Og hva er 

det å være en relevant kirke?
- En relevant kirke er en kirke som er i 
dialog med folks hverdag og med Gud, og 
som klarer å leve i dette skjæringspunktet.  
Vi som kirke, som ansatte og frivillige, må 
engasjere oss i lokalsamfunnet vi tilhører. 
Være naturlige deltagere på andre arenaer 
enn i kirken. Så må vi selv også være et-
terfølgere av Kristus, og forkynne slik at 
det berører folks liv og utfordrer til etter-
følgelse. 
- Hva menes med at «gudstjenestene skal 
vise at vi er en HEL kirke»?
- En HEL kirke er en kirke som har rom 
for at vi som mennesker er ulike, og at 
alle like verdifulle. Vi lever i et samfunn 
der det er fokus på å prestere. Jeg tenker at 
kirken skal være et annerledes sted, i tråd 
med det at vi alle er skapt verdifulle. 

- Hvordan kan kirken drive mer undervis-
ning av barn og voksne uten å skremme bort 
folk?
- Det kan vi ved å undervise om tema som 
folk opplever at treffer deres liv. Jeg tror 
vi må bruke ord som er forståelige, og gi 
innhold til ord som virker fremmede og 
fjerne. 
- Et av hovedmålene i visjonen er at flere skal 
la barna sine døpe. Hvordan skal det skje?
- For oss som kirke er det viktig å ta på 
alvor at dåpstallene synker. Vi trenger å 
kommunisere ut hva dåp er, og vi må ut-
fordre og motivere foreldre til å døpe sine 
barn.  Dåpen er en feiring av det nye livet, 
og en inngang i kirkens fellesskap. For 
meg er dåpen et synlig bevis på at jeg er et 
Guds barn og har en plass i kirken. Som 
menneske er det godt å ha et slikt synlig 
bevis. 

«Å involvere lokale 
sang- og musikkressurser 

i gudstjenestene.»

Mer himmel på jord...
VÅR FRELSERS MENIGHET:  «Hva vil det si å følge Jesus Kristus i vår tid?»

SKÅRE MENIGHET: «Fullt mulig med 10% økning på gudstjenestene!»

ROSSABØ MENIGHET:  «Viktig å være en del av det lokale kulturelle fellesskapet.»
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Gudstjenesteliv

Velkommen 
til fest og glede, eller en stille stund helt for deg selv.
Hver søndag i byens menigheter vil du finne varierte former for guds-
tjenester. Gudstjenesteliturgien har noen lokale forskjeller, men vil 
oppleves forholdsvis lik fra kirke til kirke. Den norske kirke utvikler 
stadig nye måter og former for å få et bedre gudstjenesteliv. Forutset-
ningen er først og fremst at folk møtes, synger, lytter og er til stede. 
Vær velkommen!

Følg ellers med i kirkeannonsen i HA lørdager. - Ikke vær redd for å ta kontakt. Vi henter deg gjerne!
Kirkeskyss ring 52 80 95 00

Alle søndagsgudstjenester i Rossabø, Vår Frelsers og Skåre menigheter starter kl. 11.00 hvis ikke annet er annonsert. 
Se også www.haugesund.kirken.no og velg GUDSTJENESTER fra øverste linje for å få oppdatert oversikt over alle gudstjenester.

8. februar: 
Gudstjeneste.

15. februar:   
Vi feirer gudstjeneste i Vår Frelsers kirke.

22. februar:  
Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Lørdag 28. februar kl. 08.00:  
Ortodoks gudstjeneste.

1. mars:    
Gudstjeneste med dåp og nattverd.

8. mars:    
Ung Messe med dåp og nattverd. Tema: Dia-
koni. Konfirmanter og ledertreningsungdom 
deltar.

Tirsdag 10. mars kl. 11.00:  
Fastegudstjeneste.

15. mars:    
Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Lørdag 21. februar kl. 08.00:  
Ortodoks gudstjeneste.

22. mars:    
Gudstjeneste. Speiderjubileum.

29. mars:    
Barnas påskegudstjeneste. 

UDLAND KIRKE 
Det er normalt både dåp og nattverd på  
gudstjenestene i Udland kirke.

8. februar: 
Høymesse.

15. februar:
Gudstjeneste for små og store. Karneval. Tween 
Udland deltar.

1. mars: 
Høymesse. Babysang deltar.

8. mars: 
Høymesse. MiLk (Miniledere) deltar.

15. mars: 
Høymesse. Utdeling av bibel til 4-åringer.

22. mars: 
Høymesse.

Åpen kirke
Udland kirke er åpen alle hverdager i kontor-
tiden  – i tillegg til når det er arrangement i 
kirken. Kirkerommet kan brukes til stillhet og 
bønn. Lysgloben kan brukes til tenning av lys. 

Bønn
Bønn hver søndag kl. 10.30 i Udland kirke. Vi 
følger skoleruta. Kontaktperson: Anne Berit 
Emmerhoff: Tlf  480 400 50. Mail: anne.berit@
hogi.no
Kirkekaffe for alle i Udland kirke etter gudstje-
nesten…

Søndagsskole
Hver søndag (utenom familiegudstjenester) kl. 
11.00 i Udland kirke for barn fra 0 år.
”Hellig Uro” for barn fra 2. klasse.

KULTURKIRKEN SKÅRE
”Vi vil skape en møteplass mellom himmel og 
jord for det brede lag av folket, der vi vil samle 
ulike kulturkrefter og formidle kulturuttrykk 
gjennom nye og eksperimentelle former.” Følg 
med på annonsering av arrangement fremover.

VÅR FRELSERS KIRKE
8. februar:
Familiegudstjeneste med myldring.

15. februar:
Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndags-
skole.

22. februar: 
Gudstjeneste med dåp.

1. mars: 
Gudstjeneste med dåp og nattverd.

8. mars: 
Gudstjeneste med nattverd. Lørdagskaféen 
deltar.

15. mars: 
Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndags-
skole.

22. mars: 
Familiegudstjeneste med utdeling av barnebibel 
til 4-åringer.

29. mars: 
Palmesøndag. Gudstjeneste med dåp og 
nattverd.

SKÅREDALEN LOKALMENIGHET  
– FLERBRUKSHALLEN:
8. mars: 
Gudstjeneste.

12. april: 
Gudstjeneste.

RØVÆR BEDEHUSKAPELL:
8. mars kl. 14.00: 
Gudstjeneste

5. april kl. 14.00: 
Påskedag. Høytidsgudstjeneste.

Morgenbønn 
onsdag kl. 08.15
 i «Det stille rom» i menighetshuset.

Formiddagsandakt 
fredag kl. 11.00 i kirken.

ROSSABØ MENIGHET SKÅRE MENIGHET VÅR FRELSERS MENIGHET

«At flere deltar og opplever gudstjenesten 
som et åpent og inkluderende fellesskap. 

Gudstjenesten gir et møte med Gud, skaper 
og fornyer troen, gir relevant livshjelp 
og utfordrer og utruster til misjon.» 

Mer himmel på jord...

Arrangører: SoN Senter TETRE,  
Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeens rusomsorg,  
Skåre menighet, Veiledningssenteret for pårørende.
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Livets gang

STEDT TIL HVILE

DØPTE

SKÅRE MENIGHET
Lars Andreas Vikse f. 1924
Astri Thorsen f. 1935
Malin Nygård Askeland f. 2014
Dagrun Elise Støle f. 1928
Wenche Thorsen f. 1954
Einar Sørvåg f. 1928
Gunbjørg Brekke f. 1923
Lilly Linea Erikson f. 1919
Laurie Marie Halvorsen f. 1930
Torbjørn Husby f. 1924

VÅR FRELSERS MENIGHET
Klara Valborg Sundfør f. 1923
Lilly Hedvig Pedersen f. 1920
Magne Georg Clementsen f. 1937
Helene Elisabeth Wilhelmsen f. 1928
Reidar Aas f. 1961
Ingeborg Lykling f. 1927
Ernst Hilmar Nilsen f. 1925
Elisabeth Øverland f. 1928
Marie Tollaksen f. 1931
Reidar Torkelsen f. 1941
Per Houeland f. 1932
Gunnar Trygve Isdahl f. 1950
Einar Berlin Ellingsen f. 1922
Leif-Petter Askeland f. 1961

ROSSABØ MENIGHET
Gro Svendsen f. 1961
Marit Ellinor Gaard Pedersen f. 1914
Arthur Richard Sørvik f. 1941
Anders Sigurd Mikkelsen f. 1950
Olaug Gullhaugen f. 1924
Ester Brekke Grinde f. 1922
Lovise Marie Helgesen f. 1921
Lovise Erlandsen f. 1916
Nancy Camilla Ådnanes f. 1926
Leif Larsen f. 1949
Valborg Tveit f. 1930
Geir Olav Nygaard f. 1970
Atle Matias Eikeset f. 1920

UDLAND KIRKE
7. desember:

Mads Rossebø Grindheim
Michelle Bueno Nimubona

11. januar:
Asbjørn Steinsvik Helgesen

Jon Monclair Kaarstad
Mila Vikse Murtagh

25. januar:
Lilly Stalsberg Aase

Savannah Kinn Jacobsen
Johannes Hustvedt Kolnes
Leo Tafari Hauge Mbamba

Elliot Bantu Hauge Mbamba

ROSSABØ KIRKE
30. november:

Noah Bakkevik Solberg

21. desember
Hedvig Byrkjeland

Emil Kaya

25. januar:
Anders Trovåg Bolstad

VÅR FRELSERS KIRKE
14. desember:

Marcus Førre Askeland
Sigrid Alicia Johanne Holvik

21. desember:
Eline Vaage Holgersen

Ingrid Vevang Kolbeinsen

25. desember:
Andreas Skjoldevik

18. januar:
Jenny Heskja

Olivia Elin Jørgensen Lokna
Abel Olah Ingvaldsen

25. januar:
Ella Tindeland Larsen

John Sørvåg Helle

Herren skal bevare din utgang og din inngang  
fra nå og til evig tid.

Salmenes bok 121, 8

«Blant  
mennesker  
som Gud  
har glede i.»

Det er avslutningen på englenes sang for 
gjeterne julenatten dette er tatt fra. Og 
vi synger det hver søndag i våre guds-
tjenester. Hvem er disse menneskene 
Gud har glede i, er det noen spesielle 
personer? Eller er det alle mennesker 
som menes? Den greske teksten gir oss 
ikke noe entydig svar.

Sangen lød for gjeterne, og var det noe spesielt 
med dem? Ikke som spesielt prektige i hvert 
fall – de ble heller sett ned på. Det var et yrke 
som var blant de dårligst betalte og gjeterne 
ble ofte uglesett i samfunnet.

Senere omgikk Jesus mange ulike folk, og det 
så ikke ut som han rangerte noen over andre i 
forhold til om de var viktige eller verd å omgås. 
Det så faktisk ut som han gav alle mennesker 
lik verdi. Til fortørnelse for mange ledende i 
hans samtid.

Når vi lar Jesus definere nærmere hvem disse 
menneskene er, kan vi med glede synge med 
i «Gloria» neste gang vi feirer gudstjeneste. 
Det gjelder for alle mennesker. Gud har sin 
glede i oss, i deg og meg! Her er ingen betin-
gelser skrevet med liten skrift. Gud har sin 
glede i oss mennesker. Det er godt nytt!

AV SOKNEPREST I ROSSABØ TOR EGIL ERIKSEN 

PREKESTOLEN:
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Nytt

Trosopplærerne Tor Jakob Bjørndal, Jon Erik Strand, Bjørg Lund og Tom Landås jobbet 
fram store tanker om hvordan kirken i Haugesund ser ut om 4 år.

DRØMTE SEG FRAM TIL 2019
På et felles stabsmøte i januar fikk alle ansatte i kirken i Haugesund samme ut-
fordring: Se for dere at vi har kommet til 2019. Kirken i Haugesund opplever en 
oppsiktsvekkende stor oppslutning på arrangementene sine, og de ansatte tri-
ves bedre enn noen gang. - Vi blir bedt om å holde en tale på en kirkekonferanse 
for å forklare suksessen. Hva forteller dere? utfordret kirkevergen.

UT I ALL SLAGS VÆR!
Familiespeiderne i ruskevær og med refleksløp i det fri.   

Med lommelykt og refleksvest stortrives vi!

Andakt og samling på kvisten når dagen er på hell.  
Siden lek og aktivitet til den mørke kveld!

Pinnebrød og pølse på grill - i vinter-Norge får vi det til.  
Store og små tar alltid uvær og kulde med et smil.

Når neste måned kommer er det på an` igjen,  
med nye opplevelser i både solskinn og regn.

Vi drar stadig ut på ny tur, Ekornmaskotten følger med.  
Ta kontakt med oss, husk naturen er vårt sted! 

Hilsen fra familiespeiderne i  
Rossabø 1 KFUK-KFUM – Aktiviteter for hele familien

Kontaktperson Ingunn Bergsager Våge tlf. 934 15 417

KJETIL NORDSTRØM  
BLIR NY KIRKEVERGE
Enhetsleder for helse og sosial i Etne, Kjetil 
Nordstrøm (43), tiltrer i stillingen som kir-
keverge i Haugesund i mai, etter at Merethe 
Endresen sa opp for å bli direktør på UNI-K.
 - Det er en krevende jobb å være kirkeverge. 
Nordstrøm har tyngden som trengs, sier leder 
for fellesrådet Bernhard Engedal. 
Kjetil Nordstrøm har bakgrunn fra blant annet 
barnevernet og rekrutteringsfirma, og holder 
nå på med en master i business og administra-
sjon.
- Akkurat nå gleder jeg meg mest til å bli kjent 
med mangfoldet av mennesker og arbeidsopp-
gaver som ligger til jobben som kirkeverge. Jeg 
har allerede blitt ønsket velkommen av mange 
mennesker i kirken, som fram til nå har vært 
mer eller mindre ukjente for meg. Det har vært 
særdeles hyggelig og nesten litt overveldende, 
forteller Nordstrøm 
- Hvorfor ønsket du jobben som kirkeverge?
- Stillingen gir en flott mulighet for å få være 
med å legge til rette for engasjement, trosliv 
og gode rammer for gudstjenesteliv for alle 
fra krybbe til grav. Det har vært drivende for 
min motivasjon. Jeg ønsker å bidra til at Den 
norske kirke kan bli enda mer synlig, åpen og 
inkluderende, og at enda flere kan finne veien 
til det flotte fellesskapet som vi er en del av.

Høsten 2014 hadde alle kirkelig ansatte i 
Haugesund møter og samtaler om hvordan 
man kan samarbeide tettere og enda mer ef-
fektivt. Stabsdagen i januar var satt av til at 
alle de tre stabene felles skulle jobbe fram 
visjoner og strategier for vekst og samar-
beid, både i felles faggrupper og på tvers av 
menighetsgrenser.
- Dette er en genial måte å gjøre det på. Vi 
kan tørre å tenke stort uten å være heftet 
med altfor mye av virkeligheten. Det er på 
den måten vi lager nye virkeligheter, sa Tom 
Landås. 
- Nå drømmer vi vilt og heftig! konstaterte 
Tor Jakob Bjørndal. I arbeidsgruppa for tro-
sopplærere så de for seg kaos i Haraldsgata i 
forbindelse med 4-årsbok, stor samling i en 
idrettshall og 85% oppslutning på gudstje-
nestene der boka blir delt ut. 
- De resterende 15% kommer for å få boka 
uka etter. 
Gruppa drømte om å forstørre opp de 
punktuelle tiltakene, slik at det kontinuer-
lige tilbudet også kan vokse. 
- Samarbeidet mellom menighetene kan 
skape synergieffekter, ved å gjøre store 
ting felles slik at menighetsarbeidet vokser, 
mente Landås.
- Men vi må jobbe knallhardt med frivillig-
het, mente Tor Jakob, og begynte dermed 
på strategiarbeidet for å nå visjonen de 
hadde satt seg. Han konstaterte at det gir en 
positiv energi å drømme sammen. 
- Det gjør noe med fellesskapet, og det er 
gøy å høre på hva de andre drømmer om.
Her er noen av drømmene og ideene som 
kom fram:
• Et blomstrende gudstjenesteliv på grunn 
av stor involvering av lokale krefter, alt fra 

hagelag til gammeldansklubber ble ønsket 
velkommen.
• En økende i stedet for synkende oppslut-
ning om dåpen, på grunn av god formidling 
av invitasjon til dåp, også gjennom lokale 
medier. Greier å formidle at udøpte voksne 
også er hjertelig velkommen til dåp i lokal-
menigheten. 
• Enda tettere felles faglig samarbeid på 
noen områder, slik som blant annet for dia-
koner og kateketer. Men likevel fokus på at 
det overordnede målet med tilhørighet og 
vekst lokalt ikke bør svekkes.
• Bør kirkemusikken igjen bli mer enhetlig? 
Ta folks musikalske følelser på alvor. 
• Et felles undervisningsopplegg for hele 
byen etter modell av Alpha-kursene, var det 
flere som nevnte. 
• Orgel i Udlandkirka vil gi gudstjeneste-
vekst og musikalsk engasjement!
• Kirketjenerne ønsket seg blant annet be-
talingsautomater i stedet for offerposer, og 
fikk forsikret at løsningene er rett rundt 
hjørnet. 
• Ledertreningsleir i Danmark med ung-
dom etter konfirmanttida. Gjerne kombi-
nert med familieleir.
I tillegg kom det fram svært mange store og 
små drømmer, ønsker, visjoner og forslag til 
strategier, som alt ble notert ned. 
- Å høre hva dere har jobbet fram her i dag 
har vært fantastisk, sa kirkeverge Merethe 
Endresen etter fem timer med idemyldring 
og drømmer. Hun lovte å ta ideene videre 
til fellesrådet og sende videre til menighets-
rådene, som er de som til slutt vedtar hva 
som skal skje i en menighet. 

AV TOVE MARIE SORTLAND

FÅ MED DEG EN MORGENMESSE FØR JOBB
Hver onsdag fra og med askeonsdag 18. februar inviterer Kirkens 
Bymisjon til morgenmesser med nattverd i Festivalkapellet ved 
Risøybrua. 
- Det er frivilliige bymisjonsprester som vil holde messene, for-
teller daglig leder i Kirkens Bymisjon i Haugesund, Arne Valen.
Messen varer fra klokken kl. 07.30-08.00 slik at det kan gå an å få 
med seg både bønn, sang og nattverd før man går på jobb. 
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* FLEKSIBLE ROMLØSNINGER 
Storsal: 100-120 pers. – Lillesal: 50 pers. – Salong: 25 pers.
Disse kan benyttes enkeltvis, eller i kombinasjon.
To grupperom/seminarrom er også blant våre fasiliteter.

* PRAKTISK KJØKKEN 
    Romslig med det meste av utstyr. Stort kjølerom. Tekjøkken i tillegg.

* UNIVERSAL UTFORMING 
Lokalene er lett tilgjengelig for f.eks. rullestolbrukere.

Utleien er basert på at leietaker ordner det praktiske selv. 

For informasjon og leie: Heidi Saltvedt, 982 42 075/52 80 95 00 (sentralbord), 

heidi.saltvedt@haugesund.kirken.no 

Lokaler til leie
Stiftelsen Vår Frelsers menighetshus – sentralt i Haugesund Sentrum –  
leier ut lokaler når det er ledig kapasitet i forhold til menighetens eget bruk.
Bygget har et innvendig atrium som slipper inn mye lys og gjør lokalene lyse 
og trivelige - sommer som vinter. Lokalene er praktiske og lettstelte.

Foto: Erik Hustvedt

Annonser

Døgnvakt: 52 70 19 70 

50  år i Haugesund 

Tradisjonsrikt og moderne i nye lokaler 

Strandgata 196 

Kundeparkering 

Egne solister og pianist 

Utstilling av gravstein 

www.imibb.no 

Fleksibil i tet  og regularitet
NORTH SEA CONTAINERLINE (NCL) er den ledende transportør av enhetslaster 
mellom Vestlandet/Nord-Norge og kontinentet.

NCL bidrar til å øke sine kunders konkurranseevne gjennom god regularitet, 
leveringsdyktighet, fl eksible transportørløsninger og kvalitetstonnasje til 
optimale fraktbetingelser

NORTH SEA CONTAINERLINE AS, Postboks 291, 5501 Haugesund, Norway
Offi ce address: Møllerveien 22, tel. +47 52 70 01 40, fax +47 52 70 01 49.

Website: www.ncl.no       E-mail: ncl@ncl.no

Bodø

Trondheim

Ålesund

Florø

Bergen

Haugesund

Stavanger

Immingham

Rotterdam

Hamburg

Bremerhaven

C O N T A I N E R  T R A N S P O R T  W E S T E R N / N O R T H E R N  N O R W A Y  –  T H E  C O N T I N E N T
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O.  J.  Hanssen A/S
Haraldsgt.  147 – 5527 Haugesund

Knutsen OAS
Shipping

Haraldsgt. 120 - 5500 Haugesund - Tlf. 52 72 42 89

Birger Aase Bilrekvisita as
5500 Haugesund
Telefon 52 73 70 25

GRAVSTEIN
Se vår store
utstilling,eller 
be om katalog

Skattkjær Skiferindustri as
Ørpetveitvn.  59 
5534 Haugesund. 
www. skattkjaer. no

Telefon 52 70 42 90
Telefax 52 70 42 91
E-mail: post@skattkjaer. no

TOOLS butikken på Raglamyr
 Tlf.52864900 Fax.52717071

   www.maskinforretningen.no

TOOLS BUTIKKEN PÅ RAGLAMYR
Tlf.  52 86 49 00 • Fax.  52 71 70 71

 www. maskinforretningen. no

GARDSENTERET

Brandtzæg helsekost

HAGLAND
www. hagland. com

Telefon 52 72 15 55

Øvregt.  173 – 5525 Haugesund
Tlf.  40 30 00 80

Per VELde as

EN GOD KONTAKT

Salhusveien 148, Tlf.  52 73 73 00
www.rosseboblomster.no

Tlf.  52 73 73 00
post@haraldseid-trafikk.com

JaDa, din frisør i Kvalasenteret 

og i Solvangen nærsenter.  
Langåpent hver dag!  
Kvalasenter, tlf: 52 73 66 00, 
Solvangen, tlf: 52 73 86 00

Karmsundgt.  58 – P. b.  2129, 5504 Haugesund
Butikk: 52 80 60 70 – Mob.  408 06 070 – Vakttlf.  41 41 22 22

Haugevn.  70    tlf 52 71 37 44
Raglamyrsenteret	 tlf	52	71	78	95
Kvalasenteret	 tlf	52	86	60	40
Haraldsgt.		51				 tlf	52	71	65	00

Rennesøygt.	12,
5537	Haugesund
Tlf.		52	73	85	40

post@byggmesterkompaniet.no
www.byggmesterkompaniet.no

Skjoldavegen 121, 5519 Haugesund
Tlf.  52 71 77 11 – E-post: post@haugel. no

Raglamyrveien	11	–	5504	Haugesund
	Telefon	52	71	31	55

 Leverandør av 
Låssystem og dørbeslag

Åkra Bil
Diktervegen 8, 
5538 Haugesund
52 70 60 00
www. aakrabil. no 

 

Åkra Bilimport
Rådhusgaten
4270 Åkrehamn
52 84 55 00
www. aakrabilimport. no  

KURS OG STUDIER DER DU BOR!
www. folkeuniversitetet. no

Telefon 52 83 09 28

Annonser

Bønesveien 70, 4260 Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

(mandag - fredag)

Steinsenteret Haugesund
Tlf: 52 73 95 95

Åpent: 8-17, tor 8-18, lør 9-14

VI LEVERER OG 
MONTERER GRAVSTEIN 

Kom innom eller ring 
for hjemmebesøk

Tlf 5377 5200       www.olenbetong.no 

Nygaardsvn. 6, 5515 Haugesund

Statoil Kvala
Prøv byens 

beste bilvask

Svelland Bygg as

Haraldsgt. 140 – 5527 Haugesund

Friestad Kjøkken & Interiør as
Vestheimvegen	33
4250	Kopervik
Telefon	5284509
www.friestad.as

Tannleger M. N. T. F.
Anna Benedicte Pugerud, Jouko J. Rytilahti, Siv Storesund

Karmsundgt. 59 B, Postboks 4093, 5506 Haugesund
Telefon 52 01 08 60
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På plakaten

VELKOMMEN TIL MENIGHETSLIV FOR STORE OG SMÅ!
Her er et utvalg tilbud. For fullstendig oversikt og mer informasjon, se www.haugesund.kirken.no

VÅR FRELSERS MENIGHET

ROSSABØ MENIGHET

SKÅRE MENIGHET– For flere arrangement og mer info: www.udlandkirka.no

FORMIDDAGSANDAKT  
OG KAFé HVER FREDAG:
Hver fredag kl. 11.00 er det formiddagsbønn 
i Vår Frelsers menighetshus og ”åpent hus” 
med kaffe og noko attått etterpå. Avvik fra 
dette er fredag etter Kr.Himmelfartsdag, 
1.mai og andre helligdager.   

SØNDAGSSKOLE
Følgende søndager inviterer vi til søndags-
skole under gudstjenesten. Frammøte i 
kirken kl. 11.00.
15. februar, 15. mars, 19. april, 3. mai.

VÅRBASAR
Fredag 24. april – rett etter formiddagsandak-
ten – blir det vårbasar på menighetshuset.

ÅRSMØTER
Søndag 15. mars på kirkekaffen etter guds-
tjenesten i Vår Frelsers og Rossabø kirke 
der årsmelding og regnskap legges fram for 
menigheten. 

KIRKERINGEN 
Første onsdag i måneden i salongen på Vår 
Frelsers menighetshus kl. 11.30.
4.februar, 4.mars, 8.april, 6.mai, 3.juni.

Konserter i Vår Frelsers kirke
Søndag 8.februar kl. 18.00: 
Orgelkonsert m/ Guy Boupart.  
Kollekt v/utg.
Søndag 1.mars kl. 21.00: 
Orgelkonsert med Irina Vassiljevna Vavilova, 
Helsinki, og Goos ten Napel.
Søndag 22.mars kl. 18.00: 
Pasjonskonsert med Vår Frelsers kirkes 
kantori og Nord Rogaland Symfoniorkester: 
Requiem av Gabriel Faure + salme 42,  
Felix Mendelssohn Bartoldy

LØRDAGSKAFÉ FOR MENNESKER 
MED UTVIKLINGSHEMMING
I salongen på Vår Frelsers menighetshus  
kl. 12.00. 7. februar, 7. mars, 11. april, 9. mai, 
13. juni – ut på tur!

LØRDAGSGODT FOR 10-12 ÅRINGER 
– I MENIGHETSHUSET
28. februar og 11. april

BABYSANG OG SMÅBARNSANG 
Torsdag kl. 10.30: Babysang
Torsdag kl. 12.00: Småbarnsang 
På Menighetshuset

KLIMASEMINAR
Onsdag 11. februar kl. 18.30-21.30 inviteres 
det til klimaseminar i Vår Frelsers menighets-
hus med tittelen: «Veien til Paris!»  
Se omtale side 7.

Rossabødagene 2015
Mandag 2. feb.: 
Karneval for alle fra 3. klasse og oppover
Onsdag 4. feb.: 
Konsert med Sigvart Dagsland
Onsdag 11. feb.: 
Formiddagstreff
Torsdag 12. feb.: 
Bamsebasar med mange 
bamsegevinster og variert 
program. Sang ved Mini- 
og Maxigospel.

Konfirmantfest
Det er fest for konfirmanter og foreldre onsdag 12. mars kl. 18.00. Sammen med konkurranser, 
mat og annet program, er også festen oppkjøring til årets fasteaksjon. Se mer informasjon om 
fasteaksjonen på side 7. Alle er hjertelig velkommen!

MENIGHETSFEST
Fredag 13. mars i Udland kirke kl. 19.00
-En fest for hele menigheten!
-Godt program og god tid til mat og 
fellesskap.
-Medarbeiderpris
-Inspirerende rapport for 2014

Faste aktiviteter i 
Skåre menighet:
Kor og lek
Mandager kl. 17.00-17.45. Fra 0-6 år. 
Mye sang og musikk, lek og aktiviteter. 
Samlingsstund.

Udland aspirantkor
Mandager kl. 17.00-17.45. Fra 1.-2. klasse. 
Sangglede, koropplæring og fellesskap. 
For gutter og jenter. 

Udland barnekor
Mandager kl. 17.30-19.00. Fra 3.-7. klasse. 
Korfellesskap, noteopplæring, sangglede og 
gudstjenestedeltaking!
For jenter og gutter. 

Etter skoletid
Tirsdager kl. 13.00-15.00. Fra 1.- 7. klasse. 
Klubb med måltid, lek, idrett, spill, forming 
og musikk. Samling i kirkerommet med bønn 
og lystenning. Fra 5.-7. klasse er du med som 
minilederagent, med egne samlinger!

KFUK-KFUM-speidere
Oppdagere torsdager kl. 17.00. Fra 2. klasse. 
Speidere torsdag kl. 18.30. Fra 4. kl. Felles 
samling og patruljemøter.
Oppdagere og stifinnere: kontaktperson 
Anne Skogland, mob 92499581.
Speidere: kontaktperson  
Hans Erling Bjelland, mob 95754530.

KRIK Skåre
For ungdom fra 8. klasse og oppover hver 
torsdag klokken 19.30 i Udland kirke. Sport, 
action, lek, kafé, nattcup, preik, helgeturer og 
friluftsliv.

Tween Udland 
Annenhver torsdag i partallsuker kl. 18.00-
20.00. Klubb for deg som går i 5.- 7.klasse. På 
Tweens kan du velge mellom ulike aktivi-
tetsgrupper: matlaging, idrett, musikk&sang, 
spill og forming. Felles måltid og samling.

Late night service - 15+
Går på rundgang i byens kirker. Følg med på 
annonsering! Ungdomsgudstjeneste med 
nattverd, lystenning, mye sang og band som 
spiller. Etterpå blir det kveldsmat. 

FAMILIEGUDSTJENESTE 
MED MYLDRING 

Denne våren inviteres det til familiegudstje-
neste med myldring i kirken på en søndag!

Nærmere bestemt søndag 8. februar  
kl. 11.00. Ta med venner og hele slekta  
og vær velkommen! Menighetens aller 

minste mellom 0-5 år får brev i posten, men 
gudstjenesten er åpen for alle.

(bruk  gjerne  plakat  om  Bamsebasar  +  evt  Sigvart  Dagsland  og  LNS  Rossabø  side  siden  de  har  mindre  
stoff  enn  de  andre…)  

Rossabødagene  

2.  februar  kl.  17.30:  Karneval  for  alle  fra  3.  klasse  og  oppover!  

4.  februar  kl.  19.30:  Konsert  med  Sigvart  Dagsland.  

11.  februar  kl.  11.00:  Formiddagstreff.  

12.  februar  kl.  17.30:  Bamsebasar  med  mange  bamsegevinster  og  variert  program.  Sang  ved  Mini-‐  og  
Maxigospel.  

  

Konfirmantfest  

Det  er  fest  for  konfirmanter  og  foreldre  onsdag  12.  mars  kl.  18.00.  Sammen  med  konkurranser,  mat  
og  annet  program,  er  også  festen  oppkjøring  til  årets  fasteaksjon.  Se  mer  informasjon  om  
fasteaksjonen  på  side  7.  

Alle  er  hjertelig  velkommen!  

  

Wolfgang  Plagge-‐konsert  i  april  

Teksten  kommer!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.  ROSSABØ  KFUK-‐KFUM-‐SPEIDERE            
5  0    Å  R  

Vi  inviterer  alle  tidligere  
ledere  m/følge  til  

jubileumsfest  lørdag  21.  mars  
i  Rossabø  kirke    

Bindene  påmelding  innen  1.  mars!            Entré:  Gratis  
Påmelding  til  tlf.  90  12  99  27  eller  asba@online.no  
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Til slutt

Redningsmann: Lars Hægland Hansen, født 17.8. 
1910,  var sønn av bakermester Berdinius Hansen, 
som hadde bakeri i Haraldsgata 61. På naustet i 
Haraldsvang har han fått sitt minne.

Redningsmateriell: Stige 
og bøye henger ved de to 

naustene i Haraldsvang. Slik 
var det ikke for 80 år siden.

AV KNUT MELAND

Foto: Knut Meland

Foto: Knut Meland

ETTER EN TRAGEDIE
På naustet i Haraldsvang henger et skilt. Et navn og en dato. Fem- 
åringen blir nysgjerrig.

- Bor det nåken der? vil han vite.

- Nei, det gjør det nok ikke. Det er et minneskilt.

- Minneskilt. Ka då for?

- Jo, for lenge siden skjedde det en ulykke her. Det var en lørdag, og 
det begynte å bli vår. Sola varmet godt om dagen, men ennå var det 
kuldegrader om natta. På Nora Skeisvatnet var det fremdeles is. I ka-
feen var det lite folk. Bare en gjest. Studenten Lars Hægland Hansen 
(24) hadde tatt litt fri fra lesingen. Godt med en lørdagstur til Vangen 
i varmende marssol. Han studerte jus og skulle snart inn til universi-
tetet i Oslo for å ta eksamen. Nå bodde han hjemme hos foreldrene i 
Haraldsgata. 

Men hva var det? Noen som ropte? Der var det igjen. 

- Jeg tror de roper om hjelp, utbrøt serveringsdamen, Astrid Sørensen. 

Lars Hægland Hansen løp straks ut. Ropene kom fra isen. Han la på 
sprang det forteste han kunne. Serveringsdamen tok i farten med seg 

en stige som hun trakk med seg nedover skråningen mot vannet.

Der nede ser hun Hansen løpe utover mot råken hvor to gutter hadde 
gått gjennom. Hun kunne se den ene. Han holdt seg fast i iskanten og 
prøvde å komme seg opp. Hansen griper etter ham, men så brister isen 
under ham også. Men i det kalde vannet får han tak i gutten.

Så fort hun kan får hun lagt den tunge stigen ut mot råken. Hansen har 
nå fått gutten på ryggen og svømmer mot stigen. Nå er han så nær at 
han skal til å gripe etter den, men så skjer det: Han bøyer seg bakover, 
går under og blir borte. 

Fru Larsen, som styrte kafeen, hadde hørt at noe var galt, men skjønte 
ikke hvor alvorlig det var. For sikkerhets skyld ringte hun til lege og 
varslet naboene. Så grep hun en stor fiskehåv og løp ned til vannet. Ute 
i råken så hun to luer som lå og fløt. Ikke noe liv. Sammen med ser-
veringsdamen begynte hun å sokne. Doktor Nervik var den første fra 
byen som kom til ulykkesstedet. Like etter kom politikonstabel Dahl 
og et par politifolk til, men det var lite de kunne gjøre. Ulykkesstedet 
var bare seks-sju meter fra land, men det var for dypt. Selv ikke med 
den lange båtshaken politiet hadde med, kunne de nå bunnen.  De 
måtte ha båt. Den ble kjørt med lastebil fra indre kai. 

Det gikk en og en halv time før Lars Hansen ble funnet. Legen hadde 
lenge stått og ventet, men nå var han nettopp kjørt tilbake til byen. Alt 
håp var ute. Det tok ennå en halv time før også de to guttene var fun-
net. Alf Kleppe var ti og et halvt år gammel. Det var også Peder Nilsen. 

I garderoben i kafeen hang studentens hatt og frakk, sto det i Hauge-
sunds Avis mandagen etter. 

At det ikke var noen båt eller redningsmateriell på stedet ble kritisert 
etter ulykken. Politimesteren ba straks kommunen sørge for at slikt 
utstyr kom på plass. Uka etter hadde Hjemmenes Vel i Haugesund be-
stemt seg for å betale for en flatbunnet båt ved Skeisvatnet. 

- E’ de’ den båten så ligge inne i huset?

- Nei, den båten er nok ikke mer. Men det ligger en båt der. Og den kan 
jo være god å ha, både sommer og vinter.
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