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Hverdagen vår består av små og store valg. De fleste 
har det gått automatikk i. Jeg lurer ikke på om jeg skal 
velge å pusse tennene om morgenen. Jeg bare gjør det. 
Velger jeg å åpne Facebook? Tja. Går ganske automa-
tisk det også, visst. Hva vi skal ha til middag, om jeg skal 

engasjere meg i frivil-
lig arbeid eller hva jeg 
skal stemme på ved 
høstens valg er forhå-
pentligvis hakket mer 
bevisste valg.

Å stille til menighetsrådsvalg er et valg rådsmedlem-
mene på side 6-7 er glade for å ha gjort. De har tatt 
ansvar, engasjert seg og kan være stolte over det. De 
oppfordrer flere til å ta samme valget! Noen valg er 
såpass viktige at de fortjener en ekstra vurdering. 

Er vi bevisst nok på at vi hele tiden kan justere veien 
vår? Går vi i retningen vi ønsker? Holder vi kursen som 
er bra for oss og de rundt oss? 
Som du kanskje ser har vi valgt å fornye Folk og Kirke! 
Målet er at et forfrisket blad skal gi god energi for veien 
videre – og et godt og givende innhold til deg som 
leser. 

Så har jeg gjort et litt vemodig valg helt for meg selv: 
Jeg går videre som kommunikasjonsrådgiver i Den 
norske kirke, men ikke som redaktør for Folk og Kirke. 
Det har vært fantastisk å være ansatt i kirken i Hauge-
sund i 15 år. Nå velger jeg endring, men fortsatt med 
hjertet og jobben i Kirken.

Tusen takk for følget!

– HVA GIR DEG GLEDE?
–  Å se glede i andres øyne. Som når folk rundt meg har det godt, 
og når jeg får være med å bidra til det.  Jeg ga nettopp bort en 
gammel lupelampe til en dame som ikke hadde så godt syn. 
Hun ble helt euforisk over noe som bare sto og støvet ned 
hos meg. Jeg blir også glad når jeg ser at folk finner sin plass i 
fellesskapet og blomstrer. At folk finner noe å leve for. Barn og 
barnebarn som bor i nærheten, gir også stor glede.

– HVILKE EGENSKAPER HOS DEG SELV ER DU MEST FORNØYD MED?
–  Jeg er god til å se muligheter. Det er kanskje noe av det jeg 
er best på. Slik kom jeg i kontakt med Tilskuddsportalen, som 
er bakgrunnen for at vi fikk til Forandringshuset. Nå er det å 
etablere Forandringshus rundt om i Norge KFUK-KFUMs største 
diakonale satsing. Men alt henger sammen: å se muligheter, ha 
idéer, skaffe penger og det å se utfordringene og få folk med i et 
fellesskap. Jeg er en gründertype, tenker gjerne nytt og samar-
beider med alle som vil.
–  Jeg er fornøyd med at jeg følger min indre stemme. Jeg går for 
det jeg føler er rett. Slik fant jeg f.eks mannen min Erling. Når jeg 
sier «Go for it» påstår Erling at ingenting kan stoppe meg.

– HVA ER DU REDD FOR?
–  Jeg er redd for å ikke «please» alle. Jeg er også litt redd for 
kritikk, det er vel en typisk damegreie. Jeg kan ligge våken og be-
kymre meg for kritikk fra de som ikke liker utspillene og forslage-
ne mine. Jeg kan også være redd for media, jeg liker ikke å stikke 
meg fram, egentlig. 

– HVA TROR DU PÅ?
–  Jeg tror på en sammenheng, at det ikke er tilfeldig at vi lever. 

Jeg tror vi er skapt av en treenig Gud med en hensikt å fylle vår 
plass i fellesskapet med våre muligheter og begrensninger. Jeg 
tror at Guds stemme er i meg og er en veiviser som har gitt en rød 
tråd i mitt liv. Men spørsmålet er for stort til å svare kort på.

– HVA GIR DEG HÅP?
–  Mennesker gir meg håp! Når jeg ser at vi i felleskap kan gå 
sammen om noe godt. Folk vil jo gode ting og har det gode i seg. 
Når flyktningene kommer hit og har forlatt alt sitt, gir det håp å 
skape gode fellesskap for dem og hjelp til å finne seg til rette. 
Lediggang er roten til alt ondt, og den store utfordringen frem-
over er ensomheten. Det blir så tomt når folk er seg selv nok.

– HVA SYNS DU DAGENS UNGDOM ER BEDRE PÅ ENN 
FORRIGE GENERAS JON?
–  De er bedre på så mange områder! De er bedre på det tekniske 
og det vi eldre bruker masse tid på. Unge finner fort fram i ting. 
Jeg lærer utrolig mye av unge, det er derfor jobben min er så 
kjekk. Det gleder meg hver dag å ha ungdommer rundt meg. De 
ser farene for miljøet og kloden, de bryr seg og tar vare på hver-
andre. Nå reiser en stor gjeng unge fra KFUK-KFUM Haugaland til 
Tanzania på lederkurs. De engasjerer seg for noe annet enn seg selv.

– HVA LIKER DU BEST VED BYEN VÅR?
–  Jeg liker mer og mer ved byen vår! Jeg liker størrelsen, belig-
genheten mellom sjø og fjell, og med utsikt som gir næring til 
vyer og visjoner. Da jeg gikk inn i bystyret, hadde vi en elendig 
boligsosial situasjon i Haugesund. Det at vi greide å få byen ut av 
denne situasjonen, er noe av det største jeg har fått være med på 
politisk. Før var det slik at alle kjente alle her, men slik er det ikke 
lenger. Jeg er veldig takknemlig for at Haugesund har tatt imot 
så mange nye haugesundere. Når jeg går gjennom Haraldsgata 
møter jeg gjerne folk fra flere ulike nasjoner. Jeg kjenner mange, 
og det blir en del varme klemmer og hyggelige møter.              
                  xyz Av Tove Marie Sortland

– Det går en rød tråd gjennom hendelsene i livet 
mitt, sier diakonen, gründeren, politikeren og 
bypatrioten Marit Rønnevik Brathole. Det passer 
henne perfekt å jobbe i organisasjonen med slag-
ordet «Vær deg selv, stå opp for andre». 

VALGENE VÅRE

HAR DU TIPS til saker å 
skrive om, kommentarer 
eller synspunkt? 
Send gjerne en mail til 
post.haugesund@kirken.no 
med emnet Folk og Kirke. 
Neste nummer kommer ut 
5. juni, med deadline 20. mai.

–  Jeg synes det er svært me-
ningsfullt å gå på besøk til de 
innsatte i fengselet. Det er et 
givende arbeid, som handler 
om å ha respekt og en god por-
sjon åpenhet i møte med men-
neskene og erfaringene de har.

MENIGHE T ENE S  FELLE SKON T OR
FELLESKONTOR  for kirkevergen og de tre 
menighetene i Den norske kirke i Hauge-
sund. Her kan du henvende deg om alle 
tjenester og tilbud kirken har.
TELEFON: 52 80 95 00. Fellesnummer for 
de ansatte i menighetene, på kirkekonto-
ret og kirkegårdsarbeidere. 
ÅPENT:   Man-fre 08.00-15.30
E-POST: post.haugesund@kirken.no 
KONTORADRESSE: 
Skåregaten 145, 5527 Haugesund 
2. etasje i Vår Frelsers menighetshus
POSTADRESSE: 
Postboks 612 , 5501 Haugesund
NETTADRESSE: 
www.kirken.no/haugesund
BEREDSKAPSPREST: tlf 52 80 95 16
Utenom vanlig åpningstid.
DRIFTSLEDER GRAVLUNDER OG BYGG
Torvald M. Haugen 
934 15 411 - th682@kirken.no
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R O S S A B Ø  M E N I G H E T 
DAGLIG LEDER:

Anne Birgitte Bødtker Ruus
ar892@kirken.no 

ROSSABØ KIRKE
Torvastadgata 13
5529 Haugesund
Man-Fred 9-14
www.kirken.no/rossabo

Er seg selv, 
står opp for andre

FRA KONTORET SITT PÅ KM-HUSET SER MARIT RØNNEVIK 
BRATHOLE RETT BORT PÅ RÅDHUSET, DER HUN HAR VÆRT 
MED PÅ Å TA FLERE STORE AVGJØRELSER FOR BYEN. 

Marit Rønnevik Brathole
xyz I sin 3. periode som folke-
valgt for KrF
xyz Daglig leder av Haugesund 
KFUK-KFUM
xyz Daglig leder av Hjemme 
best, hjemmetjenester
xyz Tildelt hedersprisen 
«De fykende måker» for enga-
sjement og utviklingsarbeid

F O L K  O M  F O L K  O G  K I R K E : B L I  M E D  Å 
FÅ  B L A D E T 
U T !
Folk og Kirke deles 
ut av 93 frivillige 
medarbeidere til de 
aller fleste postkas-
ser i Haugesund.
Ikke alle husstan-
der blir dekket, ta 
kontakt hvis du øn-
sker en meningsfull 
spasertur 4 ganger 
i året!

ANNONSER OG 
GAVER dekker det 
meste av utgiftene 
til bladet.

VIL DU VÆRE MED Å 
STØTTE BLADET?
Gå til www.kirken.
no/haugesund, velg 
FOLK og KIRKE og 
fyll ut giveravtale. 

ELLER VIPPS 
KR 50,- 
for bladet du 
leser nå til vippsnr. 
534372.

V Å R  F R E L S E R S  M E N I G H E T 
DAGLIG LEDER:

Inger-Mette Brommeland
ib435@kirken.no

VÅR FRELSERS MENIGHETHUS
Skåregata 145, 
5527 Haugesund
Mand-Fred 8-1530
www.kirken.no/varfrelsers

S K Å R E  M E N I G H E T 
DAGLIG LEDER:

Tom Landås
tl766@kirken.no

UDLAND KIRKE
Austrheimsveien 60, 
5518 Haugesund
Mand-Fred 9-14
www.kirken.no/skare

Jeg lurer ikke på om 
jeg skal velge å pusse 
tennene om morgenen

T O R  J A K O B  B J Ø R N D A L , 
K A P E L L A N  I  S K Å R E  O G 
VÅ R  F R E L S E R S  M E N I G H E T E R

P R E S T E H V E R D A G
K J E R S T I  B E I E R M A N N :
–  Jeg må innrømme at 
jeg leser bladet hver gang 
det kommer, det er koselig 
å følge med på hva som 
skjer. Og så liker jeg de 
reflekterte tankene det blir 
gitt uttrykk for.
 
R I TA  L E I N A N :
–  Jeg leser alltid Folk og 
Kirke. Bladet gir en god 
oversikt over hva som 
har skjedd, hvem som er 
døpt, osv. Folk og Kirke gir 
meg lyst til å gå oftere til 
gudstjenesten. Jeg følger 

også med på siden om Haugesund før i 
tiden. For meg som ikke er fra byen er det 
verdifullt å få inn historien.
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Å R E T  R U N D T

– Velkommen inn! Deg kjenner jeg jo! 
Bare gå inn og heng av dere, så skal vi 
snart gå opp og spise. 

Menighetspedagog Ingunn Bergsager 
Våge står i døra og hilser konfirmantene 
velkommen. De kommer rett fra skolen. 
Håvåsen ungdomsskole ligger like ved 
Rossabø kirke, og nå passer det bra 
med en matbit før andre del av dagens 
undervisning starter. For konfirmanttiden 
handler jo mest om undervisning, eller?
Dagens ungdom er i hvert fall ikke redde 
for å lære. 
– Jeg håper jeg får mer kjennskap og 
kunnskap om Bibelen, om kristendommen 
og om Gud. Jeg ser fram til det, smiler 
Ulrikke Strønstad Eliassen. 
Sammen med Marion Mannes Haugland 
har hun møtt opp til første konfirmanttime. 
– Jeg valgte kirkelig konfirmasjon fordi det 
er tradisjon i familien, men jeg sto helt fritt 
til å velge, forteller Ulrikke. 
Marion er enig. Under armen har de Bibelen 
de nettopp har fått på presentasjonsguds-
tjenesten. 
– Hva tror dere skjer når dere begynner å 
lese i den?
– Jeg vet ikke, vi blir gjerne litt mer kjent 
med Gud, hvem han er? Og finner litt mer 
ut om verdier og sånn?

LEIR, GAVER OG OPPMERKSOMHET
Etter at tacolefser med ost og skinke 
er spist og noen bli-kjent-leker er vel 
overstått, samles halve konfirmantgruppa 
i kjelleren for å snakke om forventninger. 
Andre halvdel går inn i kirkerommet. I 
kjelleren kommer det fram tanker om hva 

ELLINOR SKANCKE ERIKSEN (10)
– Hva er vennskap for deg?
– Det er å være sammen og trøste 
hverandre og hjelpe, og si fine ting til 
hverandre. 
– Hvordan pleier du å si unnskyld?
– Jeg sier: Går det bra? Det var ikke 
meningen.
– Hva sier du når du tilgir?
– Da sier jeg: Det går bra. 

ANNE MERETHE KJELLESVIK DALE (39)
– Hva er vennskap for deg?
– Vennskap er å ha en trygghet sammen. 
Være der for hverandre når vi trenger det. 
Det er å ha noen i gode og dårlige tider. 
– Hvordan pleier du å si unnskyld?
– Jeg sier: Beklager for det jeg sa eller 
gjorde. Jeg skulle ikke sagt/ gjort det.
– Hva sier du når du tilgir?
– Da sier jeg: OK, da er vi ferdige med 
det, vi kan gå videre.

IDAR KJELLESVIK DALE (41)
– Hva er vennskap for deg?
– Det er å ha noen å snakke med, både 
i gode og dårlige dager. Å kunne stole 
på hverandre og ha noen å gjøre ting 
sammen med. Vennskap er å ha noen 
du kan få hjelp fra, og hjelpe tilbake. 
– Hvordan pleier du å si unnskyld?
– Jeg sier det ikke ofte nok, men pleier 
å si: Unnskyld for det som skjedde, 
eller det jeg sa.
– Hva sier du når du tilgir?
– Jeg sier: Ok, da kan vi gå videre med 
et smil.

KRISTIAN BJØRKLI LARSEN (10)
– Hva er vennskap for deg?
– Det er å leke og ha det gøy sammen. 
– Hvordan pleier du å si unnskyld?
– Jeg pleier noen ganger å bare si «unn-
skyld» .
– Hva sier du når du tilgir?
– Jeg sender kanskje en melding og spør 
om vi er venner.

det vil si å være konfirmant.
– Jeg tenker at nå begynner vi å bli voksne. 
Vi kan være faddere! sier en. 
– Dette blir «next level» for kristendom-
men! konstaterer en annen.
– Jeg gleder meg til leiren, og til selve kon-
firmasjonsdagen. Til gaver, kaker, penger 
og all oppmerksomheten. 
– Hva tenker dere om hva som skal skje 
her i konfirmantgruppene, da? spør Våge.
– Jeg håper å få nye venner, både her og 
på leiren, svarer en gutt.
– Ja, og vi skal passe på å være positive, 
inkluderende og ta kontakt hvis noen er 
alene. Her skal vi snakke om tro, etikk og 
meninger. Det er viktig å respektere alle, å 
ta hverandre på alvor slik at alle kjenner det 
er trygt her. Er dere med på det? spør Våge. 
Alle nikker. 

BLI KJENT MED EN USYNLIG GUD
– Hvilke forventninger har dere til Bibelen da?
– Det er en viktig historiebok. 
– Bibelen vil fortelle oss noe! At Gud vil 
velsigne oss, at Jesus finnes, og masse 
annet fint, sier Våge.
– Er det det som er meningen med Bibelen? 
spør en. 
– Ja. Det er akkurat det som er meningen. 
Bibelen er til for at vi skal bli bedre kjent 
med Gud. 
– Men hvordan kan vi bli kjent med Gud og 
vite hva han har sagt når han er usynlig?
– Det er et godt spørsmål! Det skal vi finne 
ut av sammen. Jeg anbefaler å begynne 
med å lese Det nye testamentet for å bli 
kjent med Jesus. Jeg håper dere har lyst å 
lese i Bibelen, for da kan dere også spørre 
om mer, sier Våge.

LYS I MØRKET
Oppe i kirkerommet har de allerede funnet 
fram til flere sentrale bibelvers. Nå har alle 
slått opp på Johannes 8,12, der Jesus sier 
at Han er verdens lys. 
– Jesus ber også oss om å være lys, sier 
kapellan Einar Andreassen. – Det er ikke 
alltid lett, det finnes så mye dritt i verden. 
Men Guds lys vinner over mørket. Når vi 
slipper ham til, sier Andreassen. 
Mellom persiennene sprenger den lave 
vintersola seg inn i kirkerommet. Konfir-
mantene blar rundt i de tynne arkene.
– Nå samles vi rundt lysgloben, sier 
presten. – Her tenner vi Kristuslyset i midt-
en, fordi Jesus er verdens lys. 
Så tenner konfirmantene lys for hver-
andre, hver og en, til hele sirkelen med 
små lys rundt Kristuslyset stråler i det 
halvmørke kirkerommet.
Andreassen lærer dem å si velsignelsen, 
og så er første konfirmanttime over. 
             xyz Av Tove Marie Sortland

Marion Mannes 
Haugland (i grå 
genser) og Ulrikke 
Strønstad Eliassen 
(t.h.) forsyner seg 
med tacolefser på 
første konfirmant-
time. Prest Einar 
Andreassen (t.v.) 
skal snart lære 
dem å slå opp i 
Bibelen de har 
med. 

VINTERSOLA STRÅLER INN MELLOM PERSIENNENE MENS 
KONFIRMANTENE BLAR RUNDT I BIBELEN . 
– HER SIER JESUS AT GUDS LYS VINNER OVER MØRKET, 
SIER ANDREASSEN NÅR ALLE HAR FUNNET JOHANNES 8,12.

for kristendommen 

I FOLK OG KIRKES 
BARN ER BRA-
SPALTE SKRIVER 
BARN OM TEMA 
SOM ANGÅR BÅDE 
BARN OG VOKSNE.

Vennskap handler om å 
gjøre fine ting sammen 
og om å gi hverandre 
komplimenter og støtte. 
I et vennskap kan vi si ting 
til hverandre, og fortelle 
de største hemmeligheter 
uten å lure på om vennen 
kommer til å si det videre. 
Det skal man ikke hvis det 
er ekte vennskap. 

Vi har spurt noen barn og 
voksne om hva vennskap 
er for dem. 

Lærer Bente Skogland Flåten sammen 
med Barn er bra-journalistene. Bente 
mener vennskap er å stole på hverandre, 
å ikke lyve til hverandre,  men kunne si alt. 

Ingrid Amalie Soland Drabløs  

og Ellinor Schanche Eriksen 

er gode venner.

xyz TEKST:  Christina Høiberg Dale 
xyz FOTO: Marthe Miljeteig Aarsand, 
Ingelin With Ottesen, og Sofia 
Bjørgen Hammer
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Ingvar Meyer Eide (94) fra Halsnøy kan se til-
bake på et langt og rikt liv. Han forteller om 
hverdagsglimt og perspektiver, takknemlighet 
og prøvelser.
- Vi var seks søsken, tre gutter og tre jenter. Jeg 
hadde en god barndom, det var trygt og godt. Far 
var fisker og gardbruker. Vi hadde mel, høns, gris 
og korn. Fisk var hovedmåltidet. Vi «svalt» ikke og 
hadde ingen nød. Stranda var leikeplassen vår, vi 
bodde rett ved sjøen. Vi fant krabber og letta på 
steiner, det var en verden som var gild å få med 
seg i barndommen. 
Jeg likte meg på skolen. Men jeg var heldig, og 
har i ettertid tenkt at det må ha vært vanskelig 
å gå på skole for de som lærte seint å lese og 
regne. Det som de kaller mobbing i dag var det 
sikkert mye av. Jeg har nok også vært med på 
det, og ble mobbet selv. Men da kalte vi det 
erting. Det er naivt å tro at det skal bli slutt på 
mobbingen. Mennesker er ikke slik. Hver enkelt 
generasjon er noe for seg, og må oppdras på nytt.

SULTEN I NAZILEIR
Så kom okkupasjonen og elendigheten startet. 
Jeg husker vi samlet inn ulltepper og ryggsek-
ker til soldatene i Finlandskrigen. Krigen ble en 
ventetid, et hull i ungdomstiden. Men jeg gikk på 
Sunnhordaland folkehøgskole og tok realskole-
eksamen som privatist. Og så drev jeg med fiske 
sommer og vinter, det var en del av livet for en 
som var halsnøybu.
I 1942 ville jeg til England. Ruta vestover gikk fra 
Bømlo, og jeg ville være med å frigjøre Norge, 
intet mindre. Men det ble ikke noe av. Jeg tok 
handelsskolen på Lervik i stedet, samme år. I 
1944 var jeg noen måneder i en nazileir. Vi drev 
med grøftegraving og torvskjæring. Det var et vel-
dig strengt regime. Jeg var konstant sulten, det 
var ikke en likelig plass for noen. En gang hesja 
vi høy hos naboen, og fikk et 10-liters spann med 
fersk melk på deling. Det var fantastisk.

LIVSLANGT YRKE I POSTEN
Statsetatene var attraktive arbeidsgivere på den 
tiden, jobben var fast og man så pensjonen i det 
fjerne. Jeg endte i postverket, og kom til Hauge-
sund postkontor den 2. januar 1946. Det var 
enda tyskere i byen da, på kaien så jeg de lastet 

INGVAR MEYER EIDE TIL-
BRAKTE HELE SITT YRKESLIV 
I POSTEN. – STATSETATENE 
VAR ATTRAKTIVE ARBEIDS-
GIVERE PÅ 40-TALLET, 
FORKLARER HAN.

Maria-Louise Bordvik, Silje Olaussen og 
Harald Nes er glade for at de har enga-
sjert seg i menigheten sin.  – Vi har fått 
mye tilbake, forteller de. 

HVORFOR BLE DERE MED I MENIGHETSRÅDET?
Maria-Louise: Det var en spennende utfor-
dring, og jeg var nysgjerrig. Jeg hadde ikke 
noe forhold til menigheten fra før av, men 
en kollega spurte om jeg ville stille. Og jeg 
tenkte «Hvorfor ikke?»
Silje: Jeg har vært aktiv i menigheten 
siden jeg var konfirmant, så det var 
naturlig å stille opp da jeg ble spurt. Jeg 
ble overbevist om at alle aldre trengtes 
i rådet! Det har vært overkommelige møte-
tider og oppgaver. Det er ikke et veldig 
tidkrevende verv, men viktig. Og det har 
vært spennende!
Harald: Jeg har vokst opp med at det å 
engasjere seg er en selvfølgelighet. Jeg 
tenker at her hører jeg til, og da får jeg 
benytte sjansen til å være med å påvirke. 
Til høsten har jeg vært med i 10 år i menig-
hetsrådet.

HVA HAR VÆRT KJEKT?
Maria-Louise: Jeg har blitt kjent med 
mange nye flotte folk! Og jeg har lært mye 
om hvordan Den norske kirke virker. Jeg 
og familien bruker også kirka mer enn før.

kanoner som de hadde hatt oppi haugene her. 
De var fanger og isolerte da. Vi var veldig glade 
da de dro.
Jeg fikk etter hvert leie en hybel til 30 kroner 
måneden. Middagen ble spist i Lunsjsalongen 
hos Helga Østebøvik i Strandgata: fiskemiddag til 
80 øre og kjøttkaker til 1,20 kroner.
I 1946 ringforlovet jeg meg med ei jente jeg traff 
på folkehøgskolen, Jenny Dommersnes fra Vike-
bygd. Jeg vet ikke helt hva det var jeg falt for med 
henne, men de snakker jo om kjemi. Vi trivdes i 
lag selv om vi var veldig ulike, og det ble 65 år i 
ekteskap. Jeg ble alene da hun døde i 2013, men 
det har gått bra. 
Posten ble mitt livsvarige yrke. En stund reiste jeg 
på postekspedisjonen, nattruten mellom Stavan-
ger og Bergen, og jeg var fungerende postmester 
i Norheimsund. Men ellers ble jeg værende i 
Haugesund.

LITE SNAKK OM SYND OG NÅDE
Jeg vokste opp i en kristen familie. I 1943, midt i 
det svarteste mørket, tok jeg et kristent stand-
punkt. Norge hadde bruk for Gud under krigen, 
det var vekkelser og mye kristen aktivitet. Jeg 
klamrer meg fortsatt til trua. Jeg er gammeldags, 
jeg vet det – men Jesu soningsverk synes det ikke 
som om de fleste har bruk for lenger. Før snakket 
vi om synd og nåde. Det er ikke så mye om det i 
forkynnelsen i Den norske kirke lenger. Og veldig 
sjelden i radioandakten. 
Nå bruker jeg tiden på å lese, og jeg får være 
med på arrangementer som Åpen kirkestue i 
Rossabø og mannsmøter i Vår Frelsers menighet. 
Jeg var veldig god venn med Bernt Natvig, og var 
med å starte mannsgruppe i Rossabø før jeg ble 
pensjonist. 
Jenny og jeg fikk to barn, og de har oppført 
seg bra. Nå er de begge pensjonister. De bor 
i Vikebygd og på Randaberg, men de har ikke 
glemt meg. Og så har det blitt seks barnebarn og 
dobbelt så mange oldebarn. Jeg blir ganske rørt 
når jeg snakker om det. Jeg er klar over at jeg har 
hatt et makalaust liv, og er takknemlig for det. 
Jeg har bedt til Gud om at jeg ikke må være nega-
tiv. Men så prøver jeg så godt jeg kan å ikke være 
negativ også da. Jeg må jo hjelpe litt til selv og!
              xyz Tove Marie Sortland

– Spennende å være i menighetsrådet

2019

Kirke
valget

Silje: Jeg synes fortsatt at jeg lærer noe 
nytt! Det er mye å sette seg inn i, men det 
er en erfaring det og. Det har vært kjekt å 
bli kjent, og å få være med å på virke litt! 
For eksempel når det gjelder utbygging 
av Rossabø kirke. Det er også kjekt å se at 
kirka er i bruk av så mange! Som rådsmed-
lem føler jeg større eierskap til alt. Også 
familien min gjør det, det er viktig for meg. 
Harald: Jeg tror jeg vil sitere Jan Erik Vold: 
«Ikke alle kjærtegn lykkes. Noen går i vasken 
og jeg trekker meg tilbake med et fåret 
smil. Men noen lykkes.»
Vi kan ha mange gode intensjoner og ideer, 
og ikke alle når fram. Men «ja!» -noen 
ganger får vi det til! De gangene gir ny 
motivasjon som man husker lenge. 

HVA HAR VÆRT MEST UTFORDRENDE?
Maria-Louise: Å bygge et fellesskap av 
unge familier og unge voksne, og ikke bare 
aktiviteter man kommer til og går hjem 
fra, har vært en at de største utfordringe-
ne. Felleskap er nøkkelen til suksess for 
menigheten. 
Silje: Vi er mange engasjerte og travle folk i 
rådet, det kan være vanskelig å få dradd ting 
i gang, selv om vi har gode ideer. Vi kan ikke 
overbelaste verken frivillige eller ansatte.
Harald: Jeg kunne ønske meg at vi hadde 
fått til enda mer idetenkning og aktivt 

initiativ, at det vi kjenner som utfordringer 
fra hverdagen kommer fram i utviklingen 
av menigheten. Det kan bli litt mye saks-
behandling.  

HVA ER DU STOLT AV AT DU HAR VÆRT MED PÅ?
Harald: Vi gikk flere sammen om å være 
oppsøkende i gudstjenesten, spesielt på 
kirkekaffen, for å være proaktive og få nye 
folk til bli sett og møtt. Det førte til at flere 
ble værende og kom igjen, og ikke bare 
stakk innom gudstjenesten.
Jeg vil også trekke fram husgruppesatsin-
gen. Tanken er at smågrupper støtter opp 
om det store fellesskapet. 
Maria: «Supertorsdag» i Vår Frelsers 
menighet er jeg stolt over! Det har gjort 
noe med gruppa av familier som er med 
på babysang og andre aktiviteter å samles 
til et felles måltid. Tilbudet er lavterskel, 
alle kan komme. 

HVA ER EN GOD GRUNN FOR NYE TIL Å BLI 
MED I MENIGHETSRÅDET?
Harald: Hvis man har meninger om 
ting, for eksempel noe som skulle vært 
annerledes i menigheten, er det en gylden 
anledning til å være med å påvirke.
Silje: Det er absolutt en fordel at alle 
aldrer er representert i rådet. Og det er 
kjekt å vært med i ulike utvalg, der man 

- Jeg har hatt 
 et makalaust liv

kan jobbe enda mer konkret med tema 
man er opptatt av. Jeg har vært med i 
trosopplæringsutvalget, mens andre er 
mer interessert i gudstjeneste, musikk 
eller misjon.

HVA ER DRØMMEN DIN FOR KIRKA?
Harald: Kirka bør være et sted der men-
nesker kan kjenne tilhørighet, utvikle 
seg og være aktive. Vi prøver tross alt å 
misjonere for noe som er helt vesentlig!
Silje: Å nå ut til enda flere med tilbudet 
vårt! Det skjer så masse og er så mye 
kjekt for alle aldre. Noen tror kanskje vi 
bare driver med gudstjeneste, men kirka 
er så mye mer. Og det stilles ikke krav for 
å være med. Flere generasjoner kommer 
til kirka jevnlig, det er så fint! 
Maria: Drømmen er at menigheten 
er nesten som et hjem. At det blir like 
naturlig å møtes i kirka som hjemme 
hos naboen, fordi jeg vet at jeg treffer et 
fellesskap der. Vår Frelsers kirke har en 
unik posisjon i bybildet. Det er på mange 
måter en høykirkelig kirke, men den skal 
ha lav terskel for å komme inn. Min sønn 
på 3 år har et naturlig og nært forhold til 
kirka som er veldig forbilledlig. «Jippi! Vi 
skal i kirka i dag!» jubler han. Det smitter 
over på oss foreldre.
                           xyz Tove Marie Sortland

F.V.: MARIA-LOUISE BORDVIK, SILJE OLAUSSEN OG  HARALD NES HAR OPP-
LEVD BÅDE GLEDER OG UTFORDRINGER I MENIGHETSRÅDSARBEIDET. 
– DRØMMEN ER AT MENIGHETEN BLIR SOM ET HJEM, SIER MARIA-LOUISE.

Silje (27) er prosessoperatør, 
Maria-Louise (33) er integrerings-
veileder og Harald (59) er røntgen-
lege. Siden 2015 har de også 
vært medlemmer av henholdsvis 
Rossabø, Vår Frelsers og Skåre 
menighetsråd. Der har de prøvd å 
virkeliggjøre visjonene de har for 
kirken sin. Til høsten er det nytt 
kirkevalg, og de tre har tanker om 
hvorfor det har vært kjekt å være 
med i kirkeledelsen.

KIRKEN
TRENGER DEG!
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G R A V L U N D E N EF R A  M E N I G H E T E N E S  F E L L E S K O N T O R

VÅR  PÅ  GR AV L UNDEN

Digitalisering – også på gravlunden
Digitalisering skjer på de fleste samfunnsområder, 
så også på gravlunden. For eksempel får alle som 
har stell-avtale tilsendt et bilde av graven når den 
er ferdig stelt.
I tillegg ferdigstilles det for tiden publikumsvenn-
lige kart over Christine Elisabeth gravlund samt 
utvidelsen av Udland gravlund. Det betyr at ved 
søk på nett vil kartene se gjenkjennbare ut, og ikke 
tegnede skjema som tidligere.

Gravlundene er parkområder som både er 
sine egne små økosystem, samtidig som de 
eksisterer i pakt med naturen omkring. For-
andringer på gravlunden påvirker områdene 
rundt, og omvendt.

I den senere tid har det blitt større bevisst-
het om å legge til rette for pollinerende 
insekter på offentlige grøntområder. 
Insekt-bestanden krymper faretruende. 
Stadig mindre områder med utmark, eng 
og uklippa grøftekanter gjør at blant annet 
humlene får dårlige kår. 

På kirkegården er driftslederen bevisst 
problematikken, og leter etter muligheter for 
blomstring på områdene.
– Vi holder igjen på kantingen flere steder, 
slik at det blir plass til frittvoksende blom-
ster. Det er også allerede en del blomster og 
blomstrende busker på gravlundene, spesi-
elt på Christine Elisabeth og Udland. Vi liker 
at det er litt liv på kirkegården, og blomster 
er vakkert. Samtidig har slik tilrettelegging 
litt med kapasitet å gjøre, områdene skal 
også være velstelte, forteller Haugen.

TIPS TIL RÅDYR-UVENNLIGE BLOMSTER
Endringer i klima og natur har også gjort at 
rådyr er et vanlig syn på gravlunden, spesielt 
på Udland.  Roser og tulipaner står på favo-
ritt-menyen.
– Tulipaner blir spist opp av rådyr på Udland 
gravlund. Rosene napper de opp og slenger 
rundt. Det ser ut som folk har vært der og 
herjet, men det er dyrene som gjør det, 
forklarer gravlundsarbeider Elin Haugen.
Vil du sikre at plantene du pynter gravste-
det med ikke blir borte? Velg påskeliljer, 
stemorsblomster eller nellik.

HUSK Å SORTERE!  
Mens vi er i miljøhjørnet: Husk å kildesor-
tere på gravlunden! 
Planter og grønt skal 
i komposten. Resten i 
rest. Trær og naturlig 
avfall etter vedlikehold 
på gravlunden blir 
også resirkulert. Noe 
blir til bark og flis, store 
trær gis til kommunen 
for gjenvinning.

Kirken er stedet for de store øyeblikk

Den store fortellingen
Folk og Kirke har kommet i ny drakt! Vi håper du liker 
både uttrykk og innhold. Ny utforming er et resultat av 
en prosess som vår kommunikasjonsrådgiver, Tove Marie 
Sortland, har stått i spissen for. Jeg vil kalle resultatet et 
verdig punktum. Tove takker nemlig om kort tid for seg i 
vår sammenheng. Hun skal videre til liknende oppgaver i 
Stavanger bispedømme. 
Når vi har søkt etter ny kommunikasjonsmedarbeider har 
vi stilt spørsmålet «Vil du være en del av den store fortel-
lingen?» Hvilken fortelling tenker vi på? Vi tenker på den 
store fortellingen som vi alle er en del av. Fortellingen om 
deg og meg og alle andre. Fortellingen om hvor vi kommer 
fra, og hvor vi skal, hvorfor vi finnes og hva vi er skapt til. 
Den fortellingen har vært fra tidens begynnelse og den 
fortsetter. Den forteller oss at vi ikke er resultat av en til-
feldighet, men at vi er skapt med en hensikt. Den norske 
kirke i Haugesund inngår i denne fortellingen. Vi er med i 
alle livets situasjoner. Fra vugge til grav, 
i sorg og i glede, i hverdag og til fest. Sam-
men skal vi fortsette å skape den store for-
tellingen, med plass til hver og en av oss. 

Kirkeverge Kjetil Nordstrøm

Gravlundene i Haugesund
Haugesund kirkelige fellesråd yter tjenester som 
ansvarlig gravferdsmyndighet for hele kommunens 
befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell 
bakgrunn. Haugesund har seks gravlunder.
 
VÅR FRELSERS GRAVLUND fra 1911 tilbyr kistegravleg-
ging og urnenedsettelse, anonym minnelund. 
CHRISTINE ELISABETHS GRAVLUND fra 1892 er åpen for 
urnenedsettelse. Kistegrav ved søknad. 
RØVÆR GRAVLUND ble etablert i 1901. Kistegravlegging 
og urnenedsettelse.
NORDRE HAUGE GRAVLUND fra 1876 har kun urnened-
settelse. 
SØNDRE HAUGE GRAVLUND fra 1963 har urnenedset-
telse, kistegrav ved søknad.
UDLAND GRAVLUND fra 1863 har gjennomgått flere ut-
videlser, sist i 2015. Kistegravlegging og urnenedsettelse, 
navnet minnelund.

Er du med i Norges største medlemsorganisasjon?
Alle døpte blir medlem i Den norske kirke, i den menigheten de bor .
Medlemskapet gir stemmerett og medbestemmelse i din lokale 
menighet og i Den norske kirke på landsplan. 
Her finner du mer informasjon om medlemskap: 
www.kirken.no/haugesund velg OM.

Vigsel - en feiring av kjærligheten
Kirken tilbyr vigsel lørdag ettermiddag, søndag etter 
gudstjenesten eller hverdager kl. 15.00, eller annet 
tidspunkt avtalt med presten.
For å avtale vielse, ta kontakt: 
post.haugesund@kirken.no eller 52 80 95 00.

Dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd kalles 
«kirkelige handlinger» – men mest av alt 
handler det om noen av de viktigste øyeblikk i 
enkeltpersoners liv.  
Dåpen er et slikt helt spesielt øyeblikk, både 
for den som blir døpt, for familien og fadder-
ne. Dåpen knytter oss sammen med Gud og 
hverandre, og gir tro, håp og kjærlighet.
 
Visste du dette om dåpen?
u I dåpen blir du medlem i Den norske kirke.
u Alle døpte må ha minst to faddere.
u Man må være døpt for å bli konfirmert og 
være fadder.

u En kan bli døpt i alle aldre. Ved fylte 12 år skal det tas 
hensyn til hva barnet selv mener. 
u Alle blir invitert til en samling med presten før dåpen.
u Ungdom og voksne som skal døpes har en samtale 
med presten før dåpen.
u Den norske kirke får ikke lenger sende ut dåpsinvita-
sjon til medlemmers nyfødte barn, men ALLE udøpte 
har en stående invitasjon til å bli døpt.

Dåp kan meldes opp på våre nettsider: 
www.kirken.no/haugesund , velg DÅP.
Finner dere ikke noen dato eller sted som passer ta 
kontakt: post.haugesund@kirken.no eller 52 80 95 00.

Hvorfor døde Jesus? 

20. mars 19.00 Foredrag ved Hilde 
Brekke Møller, studiedirektør ved 
Menighetsfaktultet, Ph.d. innen 
Det nye testamentet. En kveld som 
vil kunne bekrefte, overraske og kanskje provosere.
Gratis inngang/kollekt

Kontraster - MUNOR
21. mars 19.30  Komponister er Arvo Pärt, Sergei 
Rachmaninoff og Wolfgang Amadeus Mozart. 
Steinwayflygel fra Festiviteten benyttes.

Tro på tvers - Samtaler om tro
27. mars 19.00  BUSHRA ISHAQ og SUNNIVA GYLVER 
utforsker hverandres og egen tro. Hvordan arter 
hverdagstroen seg for en muslim og en kristen? 

kulturkirkenhaugesundBilletter fås på: ticketco.events.no.

Kulturkirken Skåre søker etter medarbeidere.
    Se side 18

Litt om bier, blomster – og rådyr

Våren er en travel tid på gravlunden. Ryd-
ding etter vinteren, vedlikehold og klargjø-
ring til en spirende sesong tar det meste av 
timeplanen som ikke blir brukt til gravferder, 
forteller driftsleder Torvald Haugen. Her er 
litt av planene for tiden framover:
Det er allerede tatt ned og beskåret trær 
på Vår Frelsers gravlund. De store granene 
var syke og dårlige og måtte ned. 
Veiene på Søndre og Nordre Hauge blir 
vedlikeholdt. Ny grus kommer og ugress og 
annet tas bort, slik at ferdselen bedres. 
Før påske begynner stell av legat-gravene. 
Det tas av dekke og kranser og gjøres klart 
til våren. Der hvor det ikke kommer opp 
noe, plantes stemor og påskeliljer. 

Det blir gjort klart til såing der det har vært 
gravlagt i vinter. Såingen starter i april-mai, 
og så sås det gjennom hele sommeren. 
Alle benkene som har vært lagret på drifts-
bygningen på Udland blir malt og satt ut i 
løpet av våren. 
Kosting og rydding rundt kirkene må til 
etter vinteren, og i tillegg må maskinparken 
vedlikeholdes.  
Kapellet på Vår Frelsers gravlund skal 
males. I tillegg skal et nytt varmeanlegg 
samt et nytt lydanlegg på plass. Kjøleaggre-
gatet i kjelleren bygges også om. 

DRIFTSLEDER TORVALD HAUGEN HAR ANSVAR FOR 
FORESTÅENDE OPPGRADERINGER AV KAPELLENE 
PÅ BÅDE VÅR FRELSERS OG UDLAND GRAVLUND.

Nytt om gamle Udland kapell
i vår blir både Udland kapell og områdene rundt 
fornyet. Det settes kantstein rundt den eldste 
delen av gravlunden, slik at det blir en finere 
avgrensning mellom vei og plen. Nedenfor ka-
pellet blir det satt opp granittmur mot grusveien 
og det legges stein i skråningen over for å holde 
jordmassene fint på plass. 
Det er også planer om å restaurere kapellet 
fra 1930-tallet slik at det kan brukes til mindre 
samlinger, for eksempel ved urnenedsettelser. 
Bygget kan da også brukes til mindre gravferder, 
i tillegg til gravferdene fra Udland kirke. Utven-
dig skal det legges nytt tak og males. Etterpå blir 
kapellet malt og gjort i stand innvendig. 
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Skåre kirke ligger opplyst med lyskastere fra flere sider. Bak 
billedgalleriet, på Hauge, i gamle Skåre kommune. Fra fortauet 
på baksiden ser vi at her inne er det ikke noe som helst kirkelig 
kveldsarrangement på gang. 

Det er ikke et sirlig nedskrevet program utenfor i glassmonteren, 
og så er det nok for kaldt innendørs. Haugaland Kraft ville 

gnidd seg i hendene om et Tensing-kor hadde insistert 
på øvelser hver tirsdag kveld her inne. Det nytter ikke 

med bare telys i 2019 for å gjøre det komfortabelt. 
Men en pakke telys ligger faktisk klar i en stor økono-
mipakke fra Tybring Gjedde like innenfor sakristiet. 

Skåre kirke. Den undervurderte kirken i Haugesund. Vår 
Frelsers har statusen og glamouren. Udland sørger for mo-

derniteten, rekrutteringen og gode arbeidsforhold. Rossabø kirke 
har den udefinerbare gatesmarte coolheten som setter alle andre 
i skyggen. Skåre kirke er old school. Og det skal vi aldri kimse av. 

Skåre kirke er KrF og Kjell Magne Bondevik. Skåre kirke er skepsis. 
Noen forsøker å markedsføre Skåre som en moderne kulturkirke i 
byen. Liker vi egentlig det? Kanskje karakteren passer best som et 
alternativ til trendy forståsegpåere og til de andre spradebassene 
av noen kirkebygg rundt i Haugesund. Skåre kirke vil til Gud der 
de andre ser etter smutthull for å tilfredsstille massene.  
  
Skåre kirke reiste seg i 1858 med diverse ut- og påbygg etter 
hvert. Det er for det meste treverk. Den lever. Den er større enn 
den kan se ut til, men ikke så mye. Selve kirkerommet er en flott 
konstruksjon som ikke kunne blitt tenkt ut i dag, bjelkene går på 
kryss og tvers i et salig system, med flere himmelskip fra taket og 
lite dominerende farger i lyseblått og rødt. Skåre kirke krever en 
bevissthet av brukerne sine. Skåre kirke tar stilling. 

Undertegnede er ikke så bevandret i religiøse miljøer, jeg har 
stått utenfor alt av livssynsorganisasjoner siden jeg ble myndig 
og kunne gjøre det motsatte av det min mor ønsket av meg. Men 
jeg er både døpt og konfirmert i trygge omgivelser i Skåre kirke. 
Så et eller annet sted her inne er navnet mitt notert og krysset av. 
Det liker jeg. This is my place. 

Og så er det noe med dørene inn til benkeradene som fascinerer 
og interesserer. Små porter som glir rolig igjen når folk har satt 
seg ned. Småunger har alltid trivdes i Skåre, mye på grunn av 
disse dørene som har gitt dem noe å holde på med.
 
Skåre kirke blir passert hver eneste dag av folk, biler og busser. 
Det ligger en bråkete skolegård like ved, et stille kvartal neden-
for. Her soler den seg ikke. Skåre kirke har ikke dagens skrikende 
behov etter bekreftelser, «likes» og overdrevet skryt. 

Den er det den er. 
Skåre kirke. 

DEN  UNDERV URDERT E  OG     UNDERKOMMUNISERT E

E T ELLER  ANNE T  S T ED  HER  INNE  ER  NAVNE T 
MIT T NOTERT OG KRYSSET AV.  DET L IKER JEG.

SKÅRE  K IRK E  ER  OLD  SCHOOL . 
OG DET SKAL VI ALDRI KIMSE AV.

SKÅRE KIRKE y REFLEKSJONER

REFLEKS JONER RUNDT E T HELT SPESIELT HUS
Kirkene er noe helt for seg selv. Samtidig er de der for 
alle oss. Byggene setter sitt preg på byen – på sine ulike vis.
De preger også oss som ser dem, som er inne i kirkene og 
bruker dem. Sjelden eller jevnlig. Kort eller lengre.  
På ulikt vis.

Folk og Kirke utfordrer i denne spalten kulturfolk 
i Haugesund til å sette ord på tanker og følelser de får
i møte med et valgt kirkebygg.

Tekst og foto: Roar Eskild Jacobsen
Foto merket T.S.: Tage Sortland

THIS  IS  MY PLACE. 

T.S.

T.S. T.S. T.S.



R O S S A B Ø  M E N I G H E T V Å R  F R E L S E R S  M E N I G H E T

xyz Ring oss HVIS DU TRENGER SKYSS til kirka! 
Telefon 52 80 95 00. 
xyz Noen gudstjenester er litt ANNERLEDES, 
under ser du en oversikt over dem. 

Ung messe
17. mars er det Ung messe. Konfirmanter har 
forberedt gudstjenesten, og deltar sammen med 
menighetens ansatte. 

Utdeling av barnebibel til menighetens fireåringer
Søndag 31. mars kl. 11.00. Tirsdagen før, 26. mars 
inviteres dere også til en egen samling i kirken. 
Alle bosatt i Rossabø menighet som ble døpt våren 
2015 vil få invitasjon i posten.

PÅSKE I KIRKEN: SE HELE PROGRAMMET SIDE 19
Barnas påskefest på palmesøndag

Start påskeferien med en palmesøndagsguds-
tjeneste for hele familien! Etter gudstjenesten er 
det påskeverksted og kirkekaffe. 

1. påskedag 
Velkommen til påskefrokost i menighetssalen 
påskemorgen kl. 09.45. Etter frokost deltar vi på 
høytidsgudstjeneste kl. 11.00.

2. påskedag Mandag 22. april kl. 20.00 
Påskesanggudstjeneste i Rossabø kirke.

Nattverdgudstjeneste med påskepreg på Bjørgene
omsorgssenter onsdag 24. april kl. 11.00. Åpen for alle!

St. Georgsdagsgudstjeneste
Byens speidere inviterer alle til St. Georgsdags-
gudstjeneste i Rossabø kirke tirsdag 23. april. 
Flaggheis ved Håvåsen skole kl. 18.00, før en går 
samlet opp til kirken og gudstjeneste

Gudstjeneste for små og store
Søndag 19. mai inviterer vi til gudstjeneste for alle 
generasjoner!

Lekeplassgudstjeneste
16. juni er det lekeplassgudstjeneste. Det blir gril-
ling, lek og kos etter gudstjenesten. 3-åringer får 
invitasjon i posten.

Gudstjenester på Utsira
17. mars 12.00: Sprell Levende-gudstjeneste i sam-
arbeid med Søndagsskolekretsens leir. 
18. april 12.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
17. mai 11.00: Gudstjeneste på grunnlovsdagen.
9. juni 11.00: Gudstjeneste 1. pinsedag.

Gudstjenesten - 
en oase i hverdagen
HVER SØNDAG KL. 11.00 
ER DET GUDSTJENESTE I 
ROSSABØ KIRKE. 
Små og store, eldre og unge er 
invitert til et møte med Gud og med 
hverandre. Vi samles, synger, lytter, 
ber og lærer. Sammen skaper vi en 
trivelig og meningsfull oase i hver-
dagen. HJERTELIG VELKOMMEN!

SPEIDERE
Torsdager kl. 17-18 møtes 
Oppdagere og Stifinnere, 
enten i Skåredalen eller 
på menighetshuset.
Torsdager kl. 18 – 1930 
møtes de eldre speidere, 
også de bytter på hvor de 
møtes.

LørdagsGODT 
for 10-12 åringer
Lørdag 16. mars og lørdag 
11. mai møtes Lørdags-
GODT-gjengen i menig-
hetshuset.

TÅRNAGENTHELG
Lørdag 6. april kl. 14.00 – 
18.00 og søndag 7. april 
kl. 10.00 – 13.00 er det 
Tårnagenthelg i Vår 
Frelsers kirke for 3. og 4. 
klassinger i Rossabø og 
Vår Frelsers menigheter.

Temakvelder om
 HÅP
Sokneprest 
SIGVE H. CLEMENTSEN 
inviterer til to tema-
samlinger om «HÅP!» 
i menighetshuset: 
Tirsdag 19. mars og 
tirsdag 26. mars
kl. 19-21. 

Gudstjenesten - 
en oase i hverdagen
HVER SØNDAG KL. 11.00 
ER DET GUDSTJENESTE 
I VÅR FRELSERS KIRKE. 
Små og store, eldre og unge er 
invitert til et møte med Gud og 
med hverandre. Vi samles, synger, 
lytter, ber og lærer. Sammen skaper 
vi en trivelig og meningsfull oase 
i hverdagen. HJERTELIG VELKOMMEN!

xyz Ring oss HVIS DU TRENGER SKYSS til kirka! 
Telefon 52 80 95 00. 
xyz Noen gudstjenester er litt ANNERLEDES, 
under ser du en oversikt over dem. 

Gudstjeneste vest i havet
Gudstjenester på Røvær bedehuskapell 
kl. 14.00: 17. mars, 21. april, 12. mai, 9. juni 
og 7. juli. 
Gudstjeneste for små og store

Søndag 17. mars: LØRDAGSGODT-GJENGEN 
er med som deltakere på gudstjenesten.
Søndag 7. april: TÅRNAGENTENE er med.
Søndag 12. mai: 3-ÅRINGER inviteres spesielt. 
Babysang og småbarnssang deltar.
Søndag 16. juni: Sommerfest med guds-
tjeneste for små og store og grillfest
etterpå i  menighetshuset!

PÅSKE I KIRKEN: 
SE HELE PROGRAMMET SIDE 19
Langfredag 19. april

Pasjonsgudstjeneste kl. 11.00  i Vår Frelsers 
kirke.
Korsvandring fra St. Josefs kirke kl. 18.15. 
Åtte bønnestopp på veien, før avslutning i 
Vår Frelsers kirke.

1. påskedag 21. april 
Høytidsgudstjeneste kl. 11.00. 

Kantategudstjeneste
Søndag 28. april blir det kantategudstjeneste 
med Vår Frelsers kirkes kantori, solister og 
orkester.

Misjon og solidaritet
Søndag 5. mai deltar konfirmantene.

Israelsmisjonen 175 år
Kristi Himmelfartsdag  torsdag 30.mai, taler 
gen.sekr. i Israelsmisjonen på gudstjenesten.

Innsettelse av Bymisjonsdiakon
Søndag 2. juni  innsettes Lars Breivik Heller-
dal som diakon i Kirkens Bymisjon under 
gudstjenesten.

Sommerfest Søndag 16. juni. 
Se Gudstjenester for små og store over

Følg oss på Facebook! varfrelsersmenighet - www.kirken.no/varfrelsersFølg oss på Facebook! RossaboMenighet - www.kirken.no/rossabo

Strikkeklubbene i Kjerkå sør i by´n

Ny medarbeider
1. mars startet Jon Erik Strand som ny diakon i Rossabø menighet. 
Jon Erik Strand har hatt en deltidsstilling som trosopplærings-
medarbeider i Rossabø tidligere, men har de siste årene jobbet 
fullt i Vår Frelsers menighet. Strand vil bli innsatt som diakon 
under gudstjenesten søndag 24. mars. 

27. mai starter en spennende og omfat-
tende operasjon i Rossabø kirke. Fram til 
midten av juni, skal orgelet restaureres! 
Orgelet er like gammelt som kirken, dvs. at 
det om tre år kan feire 50-årsjubileum! 
– Vi er spente på hvordan det kommer til 
å bli, forteller administrasjonsleder Anne 
Birgitte B. Ruus. 
–Slik vi har forstått det skal de demontere 
hele orgelet pipe for pipe, rense og fikse 

før de til slutt skal sette pipene en for en 
inn igjen. Bare den siste prosessen der 
pipene skal settes tilbake, stemmes og 
intoneres, er beregnet til å ta tre uker. 
Da må det være helt stille i kirken, og en 
jevn, stabil temperatur. Dette vil naturlig 
nok skje i juli, da tar vi sommerferie! Vi 
gleder oss til å kunne ta i bruk et «nytt» og 
velklingende orgel etter ferien, sier Ruus.

Rens og restaurering av orgelet

Vårkonsert 
Kulturskolen inviterer til sin årlige 
vårkonsert torsdag 23. mai.

Småbarnssang
Tirsdager i mai og juni inviterer vi til Små-
barnssang for 2 og 3-åringer. Velkommen 
til sang og bevegelse, lek og latter i mai 
og juni! Vi skal synge morsomme, vakre 
og rare sanger om alt det fine Gud har 
skapt. Sammen skal vi bevege oss rundt i 
kirken, bruke enkle instrumenter og gøye 
bevegelser, og vi skal ta oss tid til både 
lek, latter, ro og undring.

Spikking og bål for kommende førsteklassinger
Skal du begynne på skolen til høsten og lurer på hva speideren er for noe? I mai kan 
du være med på å oppdage speiderlivet i Rossabø! 13., 20. og 27. mai er det Speider-
Camp for Oppdagere, dvs. for deg som snart er førsteklassing! Det blir mange kjekke 
aktiviteter: spikking, bål, pinnebrød og mye annet som speidere gjør! De kommende 
førsteklassingene vil få en invitasjon i posten når det nærmer seg.

Forberedelser til Høst-
markedet – dugnadsmøter
Vil du være med å planlegge Høstmarkedet 
i september? Har du gode ideer eller tips? 
Hiv deg med på et av vårens dugnadsmøter! 
Kontakt Ingunn Bergsager Våge på 934 15 
417 eller Silje N. Dahl på 920 41 821. 
Følg også med på Facebook-siden vår!

En hyggelig gjeng samles kl. 11.00 siste torsdag i måneden til strikke- og håndar-
beidsklubb i kirkestua. Kvelden før, kl. 20.00 den siste onsdagen i måneden, 
samles strikkeglade til en koselig kveld 
med håndarbeid og sosialt samvær. 
Begge klubbeneblir glade for nye strikkere 
i klubben!
Sett av torsdagene 
28. mars, 25. april, og 30. mai kl. 11.00 
eller onsdagene 
27. mars, 24. april og 29. mai kl. 20.00.
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Salg av MIDDAG dessert, kaffe og kaker 
 

SMÅBARNSSANG  SPEIDERE 
17.00-17.45: For 1-3 åringer    AV OG TIL   1.-4. kl.                                       

Torsd.: 31. jan. | 14. mars | 11. april | 23. mai | 

KREATIVT HJØRNE 
og LEKEKROK

i Vår Frelsers menighetshus kl. 16-18

Mannsmøter 
Hver fjortende onsdag kl. 11.30 
– 13.30, møtes menn til lunsj, 
andakt, kåseri og god tid til prat på 
Vår Frelsers menighetshus. 
27. mars: 
«Politiet skal gå liige til folkets 
hjærte.» Tilbakeblikk på et langt liv i politiet v/Arne Bringsvor. 
10. april: «Jakob Sande – trur eg» v/Gunnar Salomonsen.

Dagstur til Løland og Sauda ons. 24. april
Goos ten Napel, Norodd Stavenjord og Arve Dalby inviterer til 
dagstur til Løland og Sauda. Omvisning både på Løland og i 
Sauda og middag på Sauda Fjordhotell. Avreise fra Vår Frelsers 
menighetshus kl. 08.30, tilbake ca. kl. 18. 
PÅMELDING: senest 10. april på 52 80 95 00 eller 
post.haugesund@kirken.no. Pris: Kr. 650,- v/full buss. 
BETALING: Kontant eller vipps på bussen. 

Kirkeringen
Velkommen i salongen på menig-
hetshuset følgende onsdager: 
10. april, 8. mai og 5. juni 
kl. 11.30 -12.30. 
Andakt, kaffe og noe å bite i, 
informasjon om menigheten
og kollekt i tillegg til god drøs.

Vårbasar
Fredag 26. april er det tid for vårbasar på menighetshuset! 
Vi møtes til formiddagsbønn i kirken kl. 11 og fortsetter 
med formiddagsmat og basar på menighetshuset. 
Ta gjerne med en gevinst!

BABYSANG 0-1 ÅR
Kurs starter 20. mars i Vår Frelsers kirke. Kurset går over syv 
samlinger på onsdager. For info: Ta kontakt med trosopplærer 
Silje N. Dahl, tlf. 920 41 821 eller sd848@kirken.no
Babysang er et felles kursopplegg for Rossabø- og Vår Frelsers 
menigheter. PÅMELDING: kirken.no/varfrelsers. Pris: 150,-

ONSDAG I KIRKEN
MORGENBØNN
Onsdager kl 08.30
Sang, skriftlesing 
og bønn

FREDAG I KIRKEN
HVER FREDAG ER 
VÅR FRELSERS KIRKE 
ÅPEN

10.00-12.00 Åpen kirke
10.45-11.00 Orgelmusikk
11.00-11.20 Liturgisk 
bønn med orgelspill, 
salmesang og skriftlesning. 
Formiddagskaffe
i menighetshuset etterpå

12.00-12.45   
Klokkespill fra tårnetTårnagenthelg

Lørdag 6. april i Vår Frelsers kirke for 
3. og 4. klassinger. Se mer side 13.



I N N S I K T

T I L  H V E R D A G S B R U K

Du kan sette inn ditt eget navn her, 
eller noen du ber for: 

xyz HÅP FOR FREMTIDEN Jer 29,11:
Du vet hvilke tanker du har med ____, 
fredstanker og ikke ulykkestanker. 
Du vil gi ____fremtid og håp. 

xyz TRYGGHET  Jes 41,10:     
Kjære Far, jeg ber om at ____ikke 
må frykte, for du er med____, 
____må ikke være redd, for du er  ____ 
Gud! Må du gjøre ____sterk 
og hjelpe____og holde ____oppe med 
din rettferds høyre hånd.  
           

Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i evighet. 
Amen.
Denne bønnen lærte Jesus sine disipler

xyz Vi har SØNDAGSSKOLETILBUD for barna og 
kirkekaffe og saft for alle etterpå. Søndagsskolen i 
Udland kirke er delt i to, en for de yngste opp til 2. 
klasse og en for de eldste barna.
xyz Ring oss HVIS DU TRENGER SKYSS til kirka! 
Telefon 52 80 95 00. 
xyz Noen gudstjenester er litt ANNERLEDES, 
under ser du en oversikt over dem. 

PÅSKE I KIRKEN: SE HELE PROGRAMMET SIDE 19 
Skjærtorsdag 18. april - SKÅRE KIRKE

Nattverdsgudstjeneste kl 19.00 i Skåre kirke. Du 
blir tatt med i dramaet omkring Jesu siste måltid 
og hans kamp som verdens Frelser.

1. Påskedag søndag 21. april - 11.00 
er det høytidsgudstjeneste med påskesang 
påskeliljer og Udlandkoret.

Tårnagentgudstjeneste 5. mai - 11.00
inviteres det til en gudstjeneste preget av 
deltakere fra årets Tårnagenthelg. Agentene 
som alltid leter etter kirkens skatter…

24 Hours festival 23.-24. mars gir barn og 
unge en unik opplevelse av livsglede, satt i en 
ramme av aktiviteter, musikk, forkynnelse og 
utfordringer. 
Alt skjer i Steinsvik Arena, fra vi møtes lørdag 
formiddag kl. 12.00 til vi avslutter med guds-
tjeneste søndag formiddag. Når det nærmer 
seg festivalen, vil alle som har meldt seg på få 
en mail med nærmere informasjon.

Blant aktivitetene er borrelåsvegg, hoppe-
slott, bungee run, wreckingball, gladiator, 
sumobryting, gigaball og stage-samlinger.
Aldersgruppen 4.-7. klasse.
Pris: 400,-
Arrangører er Skåre menighet, Tabernakelet, 
Nordre misjonskirke, Kyrkjenær i Tysvær og 
Bokn, og Haugesund misjonskirke.
Påmelding på www.kirken.no/skare

Etter Skoletid
Hver tirsdag kl. 13.00-15.00 i Udland kirke. For barn 
i skolealder. Mat, lek, sport og aktivitet ute og inne. 
Miniledere, bønn & lystenning, film og spill. 
Vi gleder oss til å treffe deg! Hilsen Lisbeth, 
Bjørg, Arnt Johan, Tom og de andre lederne.

Damer på tur 
Vil du være med til Alhurin 30. august - 3. september?
Med fokus på fellesskap og tilhørighet ønsker Skåre menighet 
også i år å arrangere tur til Casa Montana, som ligger i Alhurin i 
underkant av 10 km fra Malaga.
Tema og fokus: Hva er jeg god på, min utrustning (nådegave) 
og hva kan jeg bruke mine evner til. 
Det blir to samlinger i forkant av turen: Mandag 13. mai og 

mandag 26. august kl. 18.00 i Udland kirke. Mimrefest blir mandag 30. september kl.18.00
Program for turen vil bli diskutert, alt etter behov. Casa Montana innbyr til sosialt samvær, 
avslapning, utfordringer og opplevelser i nærområdet. 
Pris: Kr. 3.500,- + mat. Inkluderer fly, overnatting og transfer i Malaga. (Forbehold om prisendringer 
på fly).  Bindende påmelding på mail til Lisbeth Skilhagen Haaheim, lh336@kirken.no 
Påmeldingsfrist  9. mai kl. 14.00.  

Turer i nærmiljøet 
TREDJE TORSDAG hver måned kan du bli med på tur fra Udland kirke. 
Turleder er Hildegunn T. Solli Kalleland. Møt opp kl.11.00 ved Udland 
kirke. Ta med nistepakke. Kaffe venter ved turens slutt i Udland kirke. 

DATOER: 21. mars, 11. april, 16. mai og 20. juni.

DELEKVELDER i Udland kirke
Onsdager kl. 19.00 – 21.00.  TEMA, lovsang og 
kveldsmat. Ta med nistepakke.
3. april: Vår yppersteprest - vår forbeder 
v/ Arnold Skaatan
24. april: Vårt lovprisningsoffer 
v/ Gro Steensnæs Håvåg

Gudstjenesten - 
EN OASE I HVERDAGEN
HVER SØNDAG KL. 11.00 
ER DET GUDSTJENESTE I 
UDLAND KIRKE. 
Små og store, eldre og unge er 
invitert til et møte med Gud og med 
hverandre. Vi samles, synger, lytter, 
ber og lærer. Sammen skaper vi en 
trivelig og meningsfull stund
HJERTELIG VELKOMMEN!

GÅ TIL KILDEN

VISSTE DU AT:
Mange i Norge leser ofte i Bibelen. Hele 11 % av oss leser ukentlig!
Og kanskje litt overraskende: Unge menn leser mer enn unge kvinner. 
Rundt 15 % av menn og 7 % av kvinner under 25 år leser i Bibelen.
Kilde: kifo.no

Har du lyst til å bli bedre 
kjent med «Bøkenes bok»? 
Her får du en guide til 
bibellesning på tre
ulike nivåer.

En rask dukkert!
LES DAGENS BIBELTEKST. Bruk 
gjerne Bibelselskapet sin leseplan. 
Da får du et lite avsnitt som følger 
Kirkeåret. En rask dukkert kan gå 
ut på at du leser ordet, tar en liten 
tenkepause, og fortsetter på dagen. 
Hvis du vil kan du gjenta det når du 
har et ledig øyeblikk.
Hvis du vil gjøre det litt grundigere, 

kan du bruke oppskriften «Lectio 
Divina». Den finner du på bibel.no. 
Men poenget med «den raske duk-
kerten», er at den skal være rask og 
overkommelig. Og det fine er, at om 
du mister en dag eller ti, så kan du 
når som helst hoppe på igjen. For 
kirkeåret går sin gang, og hver tekst 
taler for seg.

En svømmetur!
TA DEG TID TIL Å LESE EN TEKST 
SAMMENHENGENDE. Begynn f. eks. 
med evangeliet etter Markus, ett og 
ett kapittel. Da får du sammenheng og 
kan følge linjene i fortellingen. Så kan

du f. eks. fortsette med Apostlenes 
gjerninger, brevet til Galaterne osv. 
Hvis du vil vite litt mer om teksten du 
leser, kan du finne innføringer i enkle 
bøker som er lette å få tak i.

Et dypdykk!
FØLG ET TEMA. Du kan bruke en 
bibelordbok. Velg et tema, og slå 
opp på bibelstedene der temaet er 
nevnt. Du kan ta utgangspunkt i et 
sentralt bibelsted, og følge henvis-
ningene i bibelteksten. De fungerer 
som pekere der det ene verset bely-
ser det andre.

Du kan bruke et av de mange 
bibel-leksika som har blitt gitt ut de 
siste årene. Eller du kan begynne så 
enkelt som å bruke leksikon-delen 
bak i Bibelen. Her finner du alt fra 
ordforklaringer til korte innføringer i 
ulike sider ved religion og samfunns-
liv i den bibelske verden.

UNN DEG ET BIBEL-BAD

Salme 119,130 
Dine ord gir lys når de åpner seg,
de gir uvitende innsikt.

xyz Har du en Bibel i bokhylla eller 
stuet bort et sted?
Legg den der du ser den! 
Det er lettere å lese i det som 
ligger framme.

xyz Følg Bibelselskapet på Face-
book og Instagram og få daglig et 
bibelord i feeden din.

xyz Ta tid til stillhet.  
I forbindelse med bibellesning, 
eller vær bare stille sammen med 
Gud.

xyz Be kveldsbønn! Takk for det 
som er å takke for, be om styrke 
til utfordringer. 

SE HVA SOM SKJER
 

BØNNER TIL BRUK BE MED GUDS ORD

Slik ser bibelleseplanen til 
Bibelselskapet ut. Den koster 
ca 60 kr. og fås kjøpt hos de 
fleste bokhandlere.

xyz Bruker du nettet? 
Klikk deg inn på bibel.no
Her finner du alt du trenger om 
Bibelen. Hvis du vil gå til Bibel-
teksten på nett, går du videre til 
Nettbibelen. 

xyz «Dagens bibelord» 
Her kan du også klikke deg inn på 
bestilling av «Dagens bibelord» 
som epost. Kjempepraktisk!

xyz Bibel-app til telefon eller brett 
uten å være på nett:
For Iphone/Ipad: 
BibleOn (Hentes i Appstore)

xyz For IOS eller Android: 
OliveTree (Hentes i Appstore eller 
GooglePlay)

xyz Den norske kirkes digitale bønnevegg.
Her kan vi dele 
gleder og sorger. 

kirken.no/be

BLI MED PÅ FESTIVAL!

Lykke til og signa lesing! 
xyz Av sokneprest Sigve Clementsen

Følg oss på Facebook! Skåre Menighet - www.kirken.no/skare
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Den nye biskopen, Anne Lise Ådnøy, velger 
Skåre menighet som den første menigheten å 
visitere. Visitasen blir 7.-9. og 12. mai. Sokne-
prest Arnt Johan Vistnes og daglig leder Tom 
Landås i Skåre menighet brukte kun få minut-
ters betenkningstid på å foreslå for menighets-
rådet å si ja til tilbudet.
En visitas er biskopens besøk i soknet for å se til 
at kirkelivet fungerer, og for å utfordre og opp-

muntre menigheten. På forhånd vil menigheten 
forelegge en visitasrapport til biskopen i skriftlig 
form for at hun skal være godt orientert. I løpet 
av kort tid vil også visitasprogrammet bli klart. 
Det blir menighetsfest, arrangement i 
Kulturkirken Skåre, bedriftsbesøk og en van-
dring på kyststien. 
Visitasen avsluttes med gudstjeneste for alle i 
Udland kirke søndag 12. mai kl. 11.00.

Biskopen visiterer Skåre først

S K Å R E  M E N I G H E T
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GOD OG METTENDE MANDAGSMIDDAG
Også dette semesteret inviterer Skåre menighet til mandagsmiddag fra kl. 16.00-17.00. 
Bli med og samles til en god middag før kor-ettermiddag i kirka! 
Maten serveres 25. mars, 8. og 29. april. Gjerne påmelding før kl. 14.00 samme dag! 
Send mail til Lisbeth på lh336@kirken.no.

Vårkonsert med Udland aspirant-, 
barne- og ungdomskor
Velkommen til konsert mandag den 1. april kl. 
18.00 i Udland kirke. Det bys på et allsidig program 
med alt fra klassisk, spirituals, gospel og våre fine 
vår- og sommersanger.



ALLTID TILGANG 
TIL KONTO(R)?

Vi har åtte lokale kontorer + 
gode digitale løsninger.

TELEFON 52705000
HAUGESUND-SPAREBANK.NO

G J E N N O M  L I V E T

ROSSABØ KIRKE
Karsten Ferkingstad
Kevin Sørkås Saavedra
Elisabeth Hansen
Emily Helgesen
Alma Søreng-Ehrnholm
Leon Aarvik Fremmersvik
Jonathan Ødegård
Edvin Jacobsen Martinsen
Ida Waka
Jonas Andersson
Gunnar Taraldsøy Holtskog
Sofia Steensnæs

VÅR FRELSERS 
KIRKE 
Marie Osmundsen Aksdal
Nikoline Nistad Plesner
Lukas Vallestad Sørensen
Olivia Iversen Tøgersen
Aron Haugeberg Våge
Juna Lohne Habbestad
Theodor Matland
Isak Rasmussen
Ida Sofie Malmstedt Sylta
Amalie Mathiassen Eikehaugen
Leah Hauerbach-Hansen
Kaito Nordtveit Jinno
Aksel Lønning Strønstad
Mathias Bakketun
Oscar Øritzland Bang

Linnea Sandven Auestad Haastø
Solveig Stavland Sørenes
Frida Dobler Strand
Eva Linnea Haugen
Oliver Sælevik
Amanda Kromath Waage
Estelle Ramson
Mats Bratthammer Solgård
Terje Coomans Tørresdal

UDLAND KIRKE
Noah Dahle Sutton
Thomas Kvassheim
Liam Kismul
Henry Roness
Kolbein Olai Emberland Sund
Milano Steinsvik
Tuva Knutsen Lokna
Sanna Aanderaa
Elias Aanderaa Førde
Mille Marie Andersen
Wilhelm Skadsem
Live Oline Tønnesen Nilsen
Elise Sande

RØVÆR BEDE-
HUSKAPELL
Frida Dahl Nedrebø

ROSSABØ MENIGHET
Anna Elida Severinsen f. 1923
Ruth Vester Furdal f. 1921
Per Kristian Klausen f. 1936
Arild Sandbekk f. 1950
Inger Johanne Mæland f. 1925 
Marit Gard Aga f. 1939
Karl Johan Stensland f. 1937
Randi Romsøe f. 1935
Einar Wassbrekke f. 1928
Ivar Henning Mæland f. 1952
Solveig Hansen f. 1929
Anne Kari Bjelland f. 1969
Marie Brekke f. 1924
Grete-Marie Ringstad f. 1932
Terje Larsen f. 1949
Bjørn Martin Kvalevaag  f.1955 
Henny Øvrebø Olsen  f.1930
Erling Andreas Horsfjord  f. 1939
Brita Fredrikke Græsdal f. 1946 
Stian Stakland f. 1988
Aud Alfredsen f. 1944
Bjarne Trå  f.1920
Lilly Hilbjørg Olsen f. 1947
Egil Sivertsen f. 1938
Erik Hustvedt f. 1924
Ella Svendsen Førre f. 1928
Solveig J. Annaniassen f. 1919
Astrid Pauline Gilje f. 1943

VÅR FRELSERS
MENIGHET 
Laila Johanne Pearman f. 1948
Knut Martin Glette f. 1926
Aud Kolbeinsen f. 1938

GRAVLAGTE
Olav Gerhard Netland f. 1934
Jan Emil Strøm f. 1958
Harald Haugan f. 1944
Hanna Sofie Holgersen f. 1918
John Simon R. Sandvik f. 1935
Oskar Kyvik f. 1959
Solveig Anita Slaake f. 1966 
David Johan Kallevik f. 1944
Nils Espeland f. 1932
Solveig Elise Tollaksen f. 1940
Eva Lill Grette f. 1928
Svein-Olaf Larsen f. 1966
Anna Marie Martinsen f. 1926
Unni Margrethe Ellingsen f. 1951
Sigbjørn Føyen f. 1954 
Ragna Høyland f. 1921
Johnny Eikeset f. 1935
Aud Wasbrekke f. 1934

SKÅRE MENIGHET
Hans Årebukt f. 1931
Astrid Terese Eriksen f. 1937
Sigrid Esheim Christensen f. 1938
Leif Olav Steinsvåg f. 1939
Inger Kristine Andersen f. 1949
Ingunn Haga f. 1954
Rolf Henry Pedersen f. 1947
Nils Severin Mjelde Fjære f. 1920
Lars Mæland f. 1944
Tom Fjellving f. 1931
Reidar Sigurd Førland f. 1953
Anny Olea Emberland f. 1930
Jan Olav Austrheim f. 1943 
Kristine A. Thorbjørnsen f. 1919
Gustavo Z. R. Villalobos f. 1945
Svein Våge f. 1948
Solveig Høie f. 1926

DØPTE

Herren velsigne deg og bevare deg !
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig !    
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred ! 
4. Mos 6,24-26
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OFFSHORE OG FØRSTEHJELPSKURS 
www.4safety.no

Bønesveien 70, 4260 Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

Birger Aase Bilverksted AS
Årabrotsvegen 19B, 5515 Haugesund

Telefon: 52 73 70 25

kalleberg.no                                     52 73 64 70
Kvalamarka industriområde – Haugesund

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tlf. 52 70 32 20 
post@haugli.no 

www.hauglibakeri.no 
 

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

Circle K Kvala

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

Åkra Bilimport, Åkrehamn
52 84 55 00
www.aakrabilimport.no

Salhusveien 148, tlf. 52 73 73 00
www.roseboblomster.no

Friestad Kjøkken & Interiør
Vestheimveien 33
4250 Kopervik
Telefon: 52 84 50 90

www. friestad.as

Ørpetveitveien 59,
5534 Haugesund
Telefon: 52 70 42 90
post@skattkjaer.no
www.skattkjaer.no

Se vår store utstilling,
 eller be om katalog

Haraldsgt. 140 - 5527 Haugesund

Byggmester 
Kompaniet AS 

Rennesøygt. 12, 
5537 HAUGESUND 

Tlf: 52 73 85 40
post@byggmester-

kompaniet.no

Tel.: 52 85 90 00 
www. kabr.no

ØNSKER DU Å ANNONSERE:
Ta kontakt med:
Wenche Lindtner
Tlf. 982 42 083
E-post: wl475@kirken.no

GARDSENTERET
Nygårdsveien 6, 5515 Haugesund

www.nord-motor.no

Tlf. 52 72 10 39
post@dseid-trafikk.com

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

GRAFISK DESIGN y MARTHA BREISTIG WOLL
4167 2011 -post@marthawoll.no

GULLSMED/SMYKKEDESIGNER
Facebook: Gullsmed Reidun Breistig

PRØV BYENS BESTE BILVASK!

vaglid.no 
911 27 003

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

Karmsundgt. 58 P.b. 2129, 5504 Haugesund
Butikk: 52 80 60 70/408 06 070

Vakttelefon: 41 41 22 22

Ledig stilling som medarbeider i Kulturkirken Skåre
Er du glad i gamle Skåre kirke? Har du lyst å være med på laget for 
å gjøre Skåre kirke til en levende og åpen Kulturkirke? Med konserter, 
messer, samtaler, scenekunst og utstillinger – og prat over en kaffe-
kopp i kirkebenkene. Vi søker folk til en dugnadsgjeng som er med 
å tar ansvar for de praktiske oppgavene i Kulturkirken. 

Du er hjertelig velkommen til å bidra! 

Vår Frelsers kirke åpner dørene 
Haugesunds egen katedral har rekord- 
mange åpne dager denne sesongen.
Se www.kirken.no/varfrelsers 
for fullstendige tider.

VÅR-åpen kirke: 4. februar - 14. juni
SOMMER-åpen kirke hver dag mellom 10-14.
15. juni - 15. august
HØST-åpen kirke: 16. august - 5. oktober 

Duoen Garness, forfatter Jostein Ørum og Stefanusalliansen samarbeider 
om påskekonserten som holdes i Rossabø kirke fredag 5. april kl. 19.30
De nyskrevne sangene er fortellinger om personer som møtte Jesus i hans siste 
uke. De har også i seg et ekko fra den lidende kirke og de som betaler en pris for 
å tro på Gud. Sist men ikke minst rommer de vår tro og vårt liv i dag. Tekstene er 
lagt i munnen på øyenvitner; personer som selv så Jesus fra Nasaret i hans siste 
dager. Og fra Jesu lidelse går det 
en linje til dem som i dag lider på 
grunn av sin tro. Sangene gir dem en 
stemme – og kanskje finner vi ut at 
det også er vår egen stemme?

Kom og hør nye sanger som 
hjelper oss å gjenfinne påskens 
grensesprengende budskap – og å 
komme nærmere gåten om korset.

Bli med på Fasteaksjonen 9. april
– Vi kom hit for at vi ikke skulle dø, sier Hawo med lav 
stemme. Hun er 12 år og har det daglige ansvaret for familien 
sin, der de bor i flyktningleiren i Somalia. Ifølge FN er 2.6 mil-
lioner somaliere i dag på flukt, hovedsakelig fra tørke, men 
også konflikt. Heldigvis sørger Kirkens Nødhjelp for rent vann 
her i leirene. Også i år skal frivillige over hele Norge være 
med på å samle inn penger til brønnboring, latrinebygging 
og andre tiltak som redder liv rundt om i verden. 
Også du kan bidra når Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menig-
heter skal gjennomføre årets aksjon 9. april fra kl. 17.00.
Bli bøssebærer: Ta kontakt med kirkekontoret: 52 80 95 00 
eller støtt aksjonen når konfirmantene ringer på døra.

PÅSKEFEIRING I KIRKEN
Skjærtorsdag 18. april - SKÅRE KIRKE

Nattverdsgudstjeneste kl 19.00 i Skåre kirke. Du blir tatt med i 
dramaet omkring Jesu siste måltid og hans kamp som verdens 
Frelser.

Langfredag 19. april - VÅR FRELSERS KIRKE
Pasjonsgudstjeneste kl 11.00. Vi deler Jesu lidelseshistorie i ord 
og toner.
KORSVANDRING - FRA ST. JOSEFS KIRKE KL 18.15
Åtte bønnestopp på veien før avslutning i Vår Frelsers kirke

1. påskedag 21. april - ROSSABØ, VÅR FRELSERS OG UDLAND KIRKE
Høytidsgudstjenester kl. 11.00. 

2. påskedag 22. april - ROSSABØ KIRKE
Påskesang i Rossabø kirke kl. 20.00. 
Sammen med gode musikkrefter, messingblåsere, korsangere fra 
Udlandkoret og Vår Frelsers kirkes kantori, samt kirkemusikerne 
fra Udland/Skåre, Vår Frelsers og Rossabø, synger vi de flotte 
påskesalmene. 

Se menighetenes egne sider for utfyllende program side 12-14.

Vår Frelsers kirkes kantori og dirigent 
Goos ten Napel har tradisjon for å 
holde konsert i tiden før påske. 
 
SØNDAG 31. MARS KL. 19.00 
fremfører Kantoriet verk av de store 
komponister fra romantikken: Felix 
Mendelssohn Bartholdy og Johannes 
Brahms. Mendelssohn, fra en jødisk 
familie som konverterte til kristen-
dommen, tonesatte flere av Davids-

salmene og er et viktig bidrag til den 
protestantiske kirkemusikken. 
Johannes Brahms sine korverk er 
ikke særlig mange, men av veldig høy 
kvalitet. Hans store motett ‘Warum 
ist das Licht gegeben’ er et av høyde-
punktene i a-capella repertoaret. 
Ellers fremfører Rossabø-organisten 
Alie Hamberg noen orgelsoloer på 
det flotte Verschueren-orgel i Vår 
Frelsers kirke.

Korkonsert i fastetiden
S M Å T T  O G  G O D T

TORBJØRN ØKLAND ( GITAR ) - FREDRIK LUHR DIETRICHSON ( BASS )
STEINAR ANDSNES
KRISTIN SKAARE

Om kjærlighet og selvbilde 
hos Unge Voksne

Sang til byen – sterkt om hav og liv Gåten om korset
 

Synnøve Svensson Haakonseth er ansatt 
som ny menighetspedagog i Vår Frelsers 
menighet.  Synnøve har en bachelor i 
menighetspedagogikk og er i ferd med 
å fullføre en mastergrad i diakoni. Hun 
har arbeidserfaring både som kateket, 
trosopplærer og diakon. Synnøve er 38 år 
og gift med Skåre-organist John-Olof og 
sammen har de tre barn. 
– Jeg synes det er både viktig og menings-
fullt å la barn, ungdom og familier få lære 
om Bibelen og dens fortellinger. Det er 
også viktig å samarbeide med hjemmene, 
fordi det er her den viktigste trosopplær-
ingen skjer, sier Synnøve, som begynner i 
stillingen 27. mai. Vi gleder oss!

Unge Voksne er et tilbud til alle 
mellom 18-35 år som ønsker å 
treffes for et hyggelig måltid, ha 
et godt fellesskap og lære mer 
om kristen tro. Gruppa samles 
en søndag i måneden, og ønsker 
nye folk hjertelig velkommen! 
Kom alene, ta med en venn eller 
partneren. 
– Målet er å ha en sosial samling 

i måneden, turer i friluft og 
kveldsgudstjenester beregnet 
for aldersgruppa, forteller Silje 
Olaussen, en av initiativtakerne 
bak gruppa.  
NESTE TREFF er i Rossabø 7. april 
kl. 19.30 med tema: Kjærlighet og 
selvbilde. Øvrige datoer finnes på 
Facebook-gruppa «Unge Voksne – 
Den norske kirke i Haugesund». 

SØNDAG 17. MARS KL. 19.00 
inviterer Ola Bremnes og Vissjass-
koret med musikere til konserten 
«Sang til byen» i Vår Frelsers kirke.  
Ola Bremnes er eldst i den kjente 
søskentrioen Ola, Kari og Lars 
Bremnes fra Senja. Han har 
skrevet et stort antall viseperler 
og komponert melodier til flere av 
Peter Dass sine tekster. 
Tittelen på konserten spiller på 
hans vise med samme navn. Om 
havet som har betydd så mye og 
om den gamle kirken, landemer-
ket som speiler seg i hav. 
Ola Bremnes formidler sterkt 
livet ved havet, om været, trua og 

håpet. Alvor, men også med mye humor. Han har også en hyllest til silda 
når han først er i sildabyen.

Vissjasskoret har fått med seg musikerne Torbjørn Økland på gitar og 
Fredrik Luhr Dietrichson på bass. Ola Bremnes kommer i tillegg med 
pianisten Kristin Skaare. Dirigent er Steinar Andsnes.  

Ta kontakt med styreleder Kjetil Nordstrøm på kn323@kirken.no eller 474 59 974.
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MMøllestemmen står ennå. Du har kanskje 
ikke lagt merke til den, men du går over 
den når du går stien fra Elvegård-feltet og 
østover mot Uradalsvatnet. Etter gammelt 
ble den kalt Seglem-stemmen, etter han 
som bygde den i 1860-årene, ikke så lenge 
etter at Haugesund ble by.

VINDMØLLE
Historien om møllene i Haugesund be-
gynte på Hasseløy, der det i 1850 ble bygd 
en vindmølle, også av en Seglem. Han het 
Lauritz og var baker og landhandler. Mølla 
ble senere flyttet til Havnaberg. Langs 
Kvalaelva fantes der gårdskverner, men 
Ludvig Seglem tenkte større. Han innløste 
fallrettighetene som tilhørte oppsitterne 
på Gard og Hauge, og så gikk han i gang. 
Den nye mølla skulle avløse de gamle og 

I MØLLEDAMMEN LIGGER EN ROBÅT, OG ELVEGÅRD MØLLE ER FREMDELES EI MØLLE.
FRA BOKA «DET GAMLE HAUGESUND»

Mel og gryn 
fra Elvegård

På Elvegård lempet bøndene kornsekker inn 
fra stemmen og hentet mel og gryn i første 
etasje. Mølla var den gjeveste i byen, bygd av 
den allsidige Ludvig J. Seglem. 

levere all slags gryn og mel. Det var en 
veldig plan. Folk fra gardene omkring sto 
for byggearbeidet. De måtte være både 
murere, smeder og tømmermenn. Seglem 
hadde sans for kvalitet og var ikke av veien 
når det gjaldt det praktiske. Et treskeverk 
han laget var noe enestående. Slik var det 
også med mølla. Solid og traust. Planer 
og beregninger ordnet han med selv. Bare 
det beste var godt nok. 

MÅT TE MALE GRAT IS
Bøndene var ikke bare glade for prosjek-
tet. Den nye mølledammen tok mye av 
vannet de brukte til sine kverner, og Se-
glem fikk betale dyrt. Han måtte forplikte 
seg til å male 300 tønner korn gratis for 
de tidligere rettighetshaverne. Med en slik 
avtale ble mølla mindre lønnsom.
Men Seglem var standhaftig og holdt på 
sine planer. Han steinsatte elva både 
ovenfor demningen og nedenfor. 
Han hadde kjøpt en stor møllestein. Den 
var så stor at det var så vidt folk og hester 
klarte å få den fram til mølla. Alle trodde 
den ville være for stor, men ikke Seglem. 
Han hadde beregnet plassen, og steinen 
var ikke for stor. Men han fikk aldri oppleve 
at den kom på plass. Seglem døde akkurat 
da møllebygningen sto under tak.
Svigersønnen fikk fullført verket. Demning 
og maskiner ble satt i stand og mølla 
kunne motta korn. Den store møllesteinen 

fikk han hogd mindre og satt på plass. 
Bøndene kunne komme med sitt korn og 
hente sitt mel. 
Det er denne tiden Henning Paulsen 
skriver om i Boka «Hjemby og Omland» 
(1919): «Her var slik en kjæk sjau og larm 
av sutlende vatn og svivende hjul. Og 
melet kom hvitt og fint ut gjennom nogen 
tretuter, mens luften var søt av meldust.»

E-VERK STOPPET MØLLA
 Så kom nye tider. Haugesund kommune 
bygde elektrisitetsverk og stem i Eivinds-
vatnet i 1907. Det satte stopp for mølla ved 
Seglemstemmen, i alle fall til Haugesund 
vokste fra det første elektrisitetsverket. Da 
strømforsyningen begynte å komme fra 
Etne i 1920, fikk mølla noen nye gode år.  
Henning Paulsen skriver i 1919: «I aar har 
det derfor været en ret livlig malesjau og 
de omboende gaardbrukere har faat sin 
avling formalet uten at sende kornet bort 
pr. dampskib.»
Slik var mølla igjen mølle, like fram til 
omtrent 1923. Da ble mølla bygd om til løe. 
Slutten kom i 1958. Da ble den revet. Men 
den dag i dag kan du se de solide funda-
mentene. Rundt mølledammen er det 
temmelig tilgrodd. Få kunne ane at det en 
gang var en kunstig innsjø der, oppdemmet 
for at lokale bønder skulle få malt sitt korn.

           xyz TEKST: KNUT MELAND

I DAG ER MØLLEDAMMEN BARE ET MINNE, 
TILGRODD SOM DEN ER. FOTO: KNUT MELAND

   MØLLA SETT NORDFRA I HENNING PAULSENS STREK.
    FRA HAUGESUNDS AVIS 18. JUNI 1918
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