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- Gudstjenesten gir en følelse av felles-
skap. Nattverden er høydepunktet. Den 
gir oss et konkret møte med det hellige. 
Men ellers kan det være høyst ulikt hva 
den enkelte opplever som høydepunkter 
under en gudstjeneste: Det kan være pre-
kenen, salmesangen og det musikalske, 
fellesskapet, tenning av et lys i globen....
- Men gruer ikke en ung kapellan seg for 
alle begravelsene?
- Jeg har hatt et tyvetalls allerede som vi-
karprest på Stord. Gravferdsritualet er så 
vakkert. Mennesker som har mistet noen 
de er glade i , kommer sammen. Midt 
opp i dette får jeg, presten, høre mennes-
ker fortelle om livet  til den som er gått 
bort - og om savnet de etterlatte kjenner 
på. I vårt samfunn er vi så opptatt av ikke 
å vise sårbarhet. Jovisst er det stor trist-
het i en begravelse, men jeg oppfatter 
det som et uttrykk for kjærlighet.

Siden sommeren 2019 har farmorens 
barndomshjem, Styrk og Magnhild Fjør-
tofts hus fra 1924 i Førde, vært Ingvilds 
hjem. Sammen med mannen, Petter 
Hanseid og sønnen Torstein (2) .Petter 
jobber som leder for Connect 365 - et 
selskap i Omegagruppen i Ølensvåg. 
Sammen har paret tatt for seg rom etter 
rom og pusset opp. - Petter er praktisk og 
jeg er god til å male, smiler Ingvild. Hel-
digvis hadde pappa Torstein Lalim sørget 
for nytt kjøkken og bad da de flyttet inn.
- Vi har kost oss med oppussingen. Det 
ligger en glede i å skape et hjem. Og 
huset er gammelt, men solid. Det har 
tre stuer, er på 250 kvadratmeter over to 
etasjer, pluss kjeller og loft. I lensmann 
Styrk Fjærtofts tid vanket det mange 
folk i huset. - Det fortelles at min oldefar 
hadde en avtale med oldemor om at han 
skulle ringe på forhånd om han hadde 
flere enn to ekstra med seg hjem til 
middag...

At Ingvild skulle bli prest, var kanskje 
ingen stor overraskelse. Både mor, 
Helen Bjørnøy, og far ,Torstein Lalim, 
er prester av utdannelse. Torstein er 
fremdeles prost i Nedre Romerike mens 
mamma Helen både har vært statsråd i 
den rød-grønne regjeringen, generalse-
kretær i Kirkens Bymisjon og nå sist, til 
hun ble pensjonist, den siste fylkesmann 
i Buskerud (som i dag er en del av Viken 
fylkeskommune).
Ingvild har tre eldre søsken - Marta har 
blitt varaordfører i Vang i Valdres, Ivar 
jobber i direktoratet for økonomistyring 
mens Tora er ansatt i Senter mot incest 
og seksuelle overgrep.
- Jeg visste ganske tidlig at jeg kunne 
tenke meg å bli prest. Men jeg begynte 
på jus. Etter et år brøt jeg av og begynte 
på Menighetsfakultetet.

HVA GIR DEG GLEDE?
- Gode venner, god mat. En god kopp te. 
Og så gir jobben meg glede - jeg synes 
det er gøy å være på jobb

HVILKE EGENSKAPER VED DEG SELV ER DU 
MEST FORNØYD MED?
- Jeg er strukturert og så er jeg i godt 
humør. Blid.

HVA ER DU REDD FOR?
- Jeg er selvsagt redd for at det skal skje 
noe med Torstein eller at det skal hende 
noe med familien, mine nærmeste. Jeg 
har verken flyskrekk eller høydeskrekk, 
hvis det er det du tenker på. Men jeg har 
vel et snev av det som kalles ”rekke-
viddeangst” - jeg har en fire år gammel 
E-Golf og kommer meg akkurat fram og 
tilbake fra Førde til flyplassen - med et 
nødskrik.

HVA TROR DU PÅ?
- Jeg tror på fellesskap - med Gud og 

med hverandre. Og så tror jeg på raushet. 
Og ja, jeg tror på mennesker.

HVA GIR DEG HÅP?
-  Våren. Tenk at det fra den frosne jorda 
spirer nytt liv. Det passer så fint med 
vitnesbyrdet om påsken. I påskefortellin-
gen får vi den gledelige meldingen om 
livet som vinner over døden. For meg er 
våren, fra frossen jord til synlige spirer, 
også en fortelling om livet som vinner 
over døden. Tro, nesten på tross, er å 
tro på håpet. Selv når vi ser en ødelagt 
verden, prega av vonde ting, fortsetter vi 
å synge ”Deilig er jorden” - som et trassig 
håp, som en vår med nye spirer....

HVA SYNES DU ER STØRSTE FORSKJELLEN 
MELLOM DIN GENERASJON OG DIN 
FORELDREGENERASJON?
- Hver generasjon har sine ”ting” som 
er nye og fort naturlige for den opp-
voksende generasjonen. Det kan være 
forskjeller i tilnærmingen til teknologiske 
duppeditter. Men både mine foreldre og 
jeg har vokst opp i et liv med velstand 
- det har vel prega begge disse generasjo-
nene, på godt og vondt.
De som er litt yngre enn meg, de som står 
opp for klima og for andre, gir meg håp.

HVA LIKER DU BEST VED Å BO I EN BYGD 
SOM FØRDE?
- Jeg, og min familie, er blitt tatt godt 
imot av folk i bygda. Torstein storkoser 
seg i barnehagen. Så liker jeg å være på 
sjøen, fiske - jeg liker Førdespollen og 
Kråkeholmen. Og så er jeg blitt glad i 
Totalen i Haugesund, en kaffibar slik jeg 
har vært vant til fra Oslo. Der er jeg gan-
ske ofte. Jeg liker hverdager, jeg er glad i 
huset vi bor i - synes det er stas å bo her 
i mine oldeforeldres bolig.

              xyz Tekst: Sigmund Hansen  

Ingvild Bjørnøy Lalim er tilbake, med sin egen familie, i olde-
foreldrenes hus i Førde i Sveio. 
23. februar ble hun ordinert i Vår Frelsers kirke, og tirsdag 
21. april ble den nye kapellanen i både Vår Frelsers og 
Skåre menighet innsatt i Udland kirke.

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 kirkekontoret 
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
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:

Silje Olaussen
so369@kirken.no

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

K A N  D U  B I D R A ?

Når Folk og Kirke nå 
blir digitalt har vi også 
større behov for redak-
sjonelle bidrag. Kan du 
levere bilder, video 
eller tekst til saker 
om det som skjer i 
menighetene eller 
byen vår? 
TA KONTAKT!

Folk og Kirke deles ut av 
93 frivillige medarbeide-
re til de aller fleste post-
kasser i Haugesund.
Ikke alle husstander 
blir dekket, ta kontakt 
hvis du ønsker en 
meningsfull spasertur 
2 ganger i året!

ANNONSER OG GAVER 
dekker det meste av 
utgiftene til bladet. 
Stort eller lite beløp – 
alt monner 
Gironr.:
3240 07 22101.
ELLER VIPPS....
vippsnr. 534372

TAKK FOR GAVEN!

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

DEN NYE KAPELLANEN: Ingvild Bjørnøy Lalim 
foran slektshuset hun og familien har flyttet 
inn i - i Førde i Sveio.

I denne spesielle tiden der pandemien 
har skapt avstand mellom oss, og man-
ge har kjent på utrygghet for fremtiden, 
har regnbuen blitt et symbol på håp: Alt 
blir bra! Barna har tegnet regnbuer og 
vist dem fram i vinduer, i sosiale medier, 
langs turstier, i kirkene og mange andre 
offentlige steder.
                 
Regnbuen er et gammelt symbol brukt i 
mange ulike sammenhenger. Også i vår 
tid som symbol på mangfold og likeverd. 
Slik blir den brukt av Pride-bevegelsen.

Regnbuen er også et viktig symbol i 
kirken, brukt bl.a. av Kirkens Nødhjelp i 
Fasteaksjonen. 
I fastetiden tenner vi derfor lys i kirken, 
i alle regnbuens sju farger, for fred i 
verden og håp for alle mennesker. 

I Bibelen er regnbuen et fredssymbol. 
Regnbuen er, i fortellingen om Noa og 
arken (1. Mos. 9), et tegn på Guds løfte 
til hver levende skapning, om ikke å 
ødelegge det: 
«Jeg setter buen min i skyene, den skal 
være et tegn på pakten mellom meg og 
jorden. … Aldri mer skal vannet bli til 
en storflom som ødelegger alt kjøtt og 
blod. ….Når buen viser seg i skyene, vil 
jeg se den og tenke på den evige pakten 
mellom Gud og hver levende skapning alt 
kjøtt og blod på jorden.» 

Regnbuen er altså et tegn på fredspak-
ten mellom Gud og alt levende. En pakt 
er en forpliktelse mellom to parter. Her 
er det imidlertid Gud som alene forplik-
ter seg på aldri å ødelegge alt livet på 
jorden. Regnbuen er en påminnelse for 

Gud om dette løftet, og for menneskene 
om at alt liv har verdi. 

Men regnbuen blir også av profeten 
Esekiel og i Johannes Åpenbaring, brukt 
for å beskrive Guds herlighet: 
«Lysglansen så ut som buen i skyen på en 
regnværsdag. Det var dette Herrens her-
lighet lignet, slik så den ut.» (Esek. 1, 28). 
«Og se, i himmelen sto det en trone, og 
det satt en på tronen.  3 Han som satt 
der, så ut som jaspis og karneol, og 
tronen var omgitt av en regnbue; den var 
som smaragd.»  (Åp. 4, 2-3). 
Regnbuen minner oss slik også om 
det himmelske håpet. Det som Jesus 
har vunnet for oss gjennom sin død og 
oppstandelse.

Alt blir bra!

Regnbuen i Bibelen - et tegn som symboliserer fred og håp

Bård Egil Dyrhol 
er sokneprest i 
Rossabø menighet

P O R T R E T T

M Y E  M E R  F O L K  O G  K I R K E
«Folk og kirke» har i mange år vært 
et viktig kontaktpunkt mellom kirken 
i Haugesund og medlemmene, 
bokstavelig talt et møtested mellom 
folket og kirken. Det er derfor veldig 
gøy å kunne fortelle at du nå får 
mye mer «Folk og kirke» og et bedre 
tilbud.
Først og fremst er vi nå på nett. 
Nettstedet www.folk-og-kirke.no 
vil bygge mye på det samme som 
magasinet har gjort i alle år. Du vil få 
spennende saker som handler om 
det som skjer i menighetene og det 
som skjer i byen din. Forskjellen blir 
allikevel stor når vi alltid kan være 
oppdatert.
Utenom nettsiden kan du følge oss 
på Instagram (kirkenihaugesund), på 
Youtube (Folk og kirke), ja til og med 

på tik-tok (folkogkirke). Lurer du på 
hva tik-tok er kan du spørre barn 
eller barnebarn for de vet det helt 
sikkert! I tillegg til dette vil vi også 
starte med podcaster.
Hvorfor gjør vi dette? Rett og slett 
for å møte flere, være mer aktuelle 
og ikke minst kunne gå i dybden. 
Fremover kan vi gi deg bibeltimer, 
portrettintervjuer, saker om folk 
og hendelse i byen og alt dette kan 
vi gi deg både i tekst, lyd og video. 
Sammen med to årlige magasiner 
som deles ut til samtlige husstander 
i Haugesund er vi trygg på at alle vil 
finne mye de vil like – på ett eller 
flere steder. Har du tanker eller ideer 
på hva vi burde lage? Eller kanskje 
du selv ønsker å bidra? Ta kontakt 
med Eirik på e-post el669@kirken.no

Tilbake til røttene
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Kan vi jobbe med diakoni uten å være 
nær? Våren 2020 fikk alle verdens kirker 
utfordringer med fellesskapet. Selv om 
koronasituasjonen førte til stengte kirker 
ble ikke det kristne oppdraget på noen 
måte avviklet. Gjennom denne tiden har 
jeg kjent meg ekstra stolt over å tilhøre 
den kristne kirke. Jeg er stolt på vegne 
av kristne brødre og søstre i dette landet 
som har tatt nye utfordringer på mange 
ulike arenaer når situasjonen krevde det. 
Mange går langt for at budskapet skal 
nå til alle som er der ute. Det har vi sett 
tydelig i sosiale medier denne våren. Når 
mennesker er villige til å strekke seg ut 
over det som er komfortabelt oppleves 
troverdighet. 

Å være utenfor er et kjent begrep for 
diakonien. Plutselig var vi alle utenfor 
fellesskapet. Det kan fort skape et stress. 
Etter å ha tatt eksamen i denne tiden 
har jeg måttet repetere ulike stressmest-
ringsstrategier. Å være oppgavefokusert 
hjalp meg å komme i mål. Når kirkens 
fokus er på det kristne oppdraget kan 
koronasituasjonen bli vår mulighet. 

Det er dette kirken har vist i denne 
tiden som gjør meg varm i hjertet. Ernas 
utfordring om å drive dugnad tenker jeg 
gjelder særlig for menigheten. Dugnad 
handler om frivillighet og en indre drive 
om å tjene både Gud og mennesker der 
hvor vi er. Denne driven gir oss både 

øyne og ører til å lese situasjonen med. 
Dette skjer ikke alltid på de store scene-
ne, men ofte i individuelle møter med en 
tenåring som måtte endre sitt livs plan, 
pårørende som var i karantene og ikke 
fikk delta når bestefar skulle begraves 
eller i telefonsamtalen med en gammel 
mor som ikke lenger kunne få besøk. 

Ofte snakkes det om at «diakonien er 
en tjeneste ved bordene». Noen mener 
diakonien startet med de sju mennene 
som ble valgt ut for å hjelpe disiplene 
med matutdelingen i den første kristne 
tid. Bordene vi tjener fra kan være ulike. 

Henriksson mfl i Frivillig diakonalt arbete 
(1994) beskriver at disse bordene noen 
ganger kommer i form av et sofabord der 
vi stopper opp som en samtalepartner 
og lytter til andres virkelighet. Andre 
ganger er det via skrivebordet for å skri-
ve en søknad, en artikkel, ta en telefon-
samtale, skrive en mail eller chatte via 
sosiale medier. Arbeid skal administreres 
og inn i faste former. Ved kjøkkenbordet 
får vi hverdagens fine møtepunkter. Der 
skal vi høre på alles stemmer. Ved kate-
teret er det de pedagogiske oppgaver 
som blir utfordret. Talerstolen er bordet 
satt på høykant. Der kan vi stå opp for 
andre. Vi kan stå i en forsonende tjeneste 
og protestere på den urett andre lider av. 
Alteret eller nattverdbordet er et symbol 
på et møte med Gud. Hos ham henter vi 

nye krefter og legger alt vi har å be om 
fram for han. 

Denne våren er det blitt utført arbeid 
fra alle disse bordene. Nye utfordringer, 
nye muligheter. Når vi står overfor nye 
situasjoner kan vi alle kjenne på usikker-
het hvordan vi skal forholde oss. Jeg tror 
på en Gud som kan lede våre diakonale 
oppgaver i den konkrete situasjon vi 
står overfor. Han kan legge sine tanker 
ned i våre tanker. Jeg blir motivert av 
Filip i Apostlenes gjerninger kapittel 10. 
Han opplevde å bli ledet dit hvor han 
skulle dra. Det var først da han kom fram 
til stedet han forstod oppdraget sitt. 
Han nyttiggjorde seg situasjonen som 
oppstod og forkynte evangeliet. Han 
både underviste og døpte. Deretter dro 
han videre på neste oppdrag. Mannen 
han reiste ifra fikk dra videre i sitt liv med 
glede. 

Er vi villige vil Gud sette et bord foran 
oss der vi kan gjøre tjenesten som vil 
være til andres glede. La oss som kirke 
være både løsnings- og oppgaveorien-
tert og på den måten håndterer vi stresset 
og dugnaden sammen.

           xyz Tekst: Oddbjørg H. Øygarden, 
                     Diakonimedarbeider
           xyz Foto: Pixabay: Heidi Hanson

NÆRHET UTEN NÆRVÆR

OFTE SNAKKES DET OM AT «DIAKONIEN ER EN TJENESTE 
VED BORDENE». BORDENE VI TJENER FRA KAN VÆRE ULIKE. 

På gateplan laget faren Viking-brus. I etasjen over ble Øyvind 
født  den siste januardagen i 1930. 
Øyvind Leite var den nest yngste av åtte søsken, tre jenter og 
fem gutter. Han var bare et halvt år da mor, far og de sju ungene 
– den åttende var ikke født ennå - flyttet til Førre. 
- Der hadde far et småbruk etter farfar. Stort var det ikke, men 
vi hadde ei ku. Under krigen hadde vi tre. Da gjorde vi som det 
var vanlig i de årene – ga kyrne cellulose i tillegg til høy.
Førre hørte til Avaldsnes den gangen. Der var skole, kirke, 
handelslag og bedehus. 
- På skolen fikk vi ei stund en lærer som ikke kunne synge. Da 
var det jeg som måtte til. En gang husker jeg at jeg hadde vondt 
i halsen og måtte dampe meg – puste inn vanndamp. Synge 
måtte jeg slett ikke. Og så skulle naturligvis klassen synge. 
Ingen torde begynne, alle stolte på meg. Vel, vi kom i gang til 
slutt, smiler han.

SNEKKER OG BEDEHUSORGANIST
Fra 12-13-årsalderen var han med i kor. Det var Klara Johannes-
sen, den gang organist i Avaldsnes, som ledet koret. Snart kom 
han med i Unges Misjon på bedehuset, og der fant han seg til 
rette. Øyvind lærte seg å spille, og snart var det han som spilte 
til sangene. - Jeg var bedehusorganist, sier han og ler.
- Spiller du fortsatt?
- Nei, jeg har latt det gå ut, vifter han det vekk.
Øyvind fikk en handikappet bror – nummer åtte i søskenflok-
ken, tre år yngre. 
- Det ble slik at min søster Borgny og jeg bodde hjemme så 
lenge foreldrene våre levde.
Jeg hadde gått på snekkerskole på Sand i 1949-50. Etter det var 
det militærtjeneste. Jeg ble sendt til Tysklandsbrigaden.
Fram til 1957 var han praktiserende snekker på Høvleriet og 
satte sammen dører og vinduer. 
Så var det brus.

- Den siste viking

Øyvind Leite 
er den siste 
gjenlevende av 
de tre brødre-
ne som laget 
Viking-brus.

«NEPTUN» BLE «VIKING»
Faren – Baard Leite - var bare 20 år gammel da han i 1911 fikk 
anledning til å kjøpe brusfabrikk. Han hadde lite penger. Men 
han spurte onklene om lån, og det fikk han. 2.000 kroner – en 
årslønn for en butikkekspeditør på den tiden – uten at foreldrene 
visste noe.
- Nede ved kaien så han en kopi av et vikingskip. Da var det 
bestemt. «Viking» skal fabrikken hete.
Slik ble det til at «Neptun» - Haalands brusfabrikk fra Stavanger 
- ble kjøpt til Haugesund og ble «Viking».
- Fabrikken holdt til i kjelleren i Haraldsgata 48. Etiketter limte 
han for hånd. I bakgården laget de drops. Far hadde vært i 
København for å lære den kunsten. Vi leverte drops i spann på 
fire liter. Sjokolade solgte vi engros.

TRE BRØDRE
Brusfabrikken ble snart en familiebedrift. Øyvinds bror, Karl 
Johan, begynte hos faren før han var konfirmert.  Siden kom 
Ole Andreas med, og til sist Øyvind, den yngste av de tre.
Brus leverte de både i byen og distriktet; Sauda, Bømlo, Karmøy.
I 1975 flyttet brusfabrikken til Svehaug. Der fortsatte de pro-
duksjonen fram til jul i 2000. De tre brødrene Leite hadde da 
både godt og vel nådd pensjonsalder. 
Nå er det bare Øyvind igjen av de tre brus-brødrene.

MØRK HEMMELIGHET
Den mørke drikken Sjako var en spesialitet som nådde butikk-
hyllene på Haugalandet på 1930 tallet, lenge før Coca Cola var 
handelsvare i Norge. Oppskriften var Vikings mørke hemmelighet. 
- Men nå som den for lengst er gått over i historien kan jeg vel 
trygt røpe oppskriften. «Sja» sto for sjampanje og «ko» sto for 
konjakk. Den var laget med sjampanje- og konjakkessens.

KORSANG 
I 1971 giftet Øyvind seg med Mary, som satt igjen med fire 
sønner under 12 år da mannen døde i 1964. Sammen fikk de en 
sønn.
I Rossabø menighet kom Øyvind med i menighetskoret allere-
de før kirken var bygd, og korsang har han fortsatt med lenge 
etter at kirken kom. - Jeg fikk hederstegn etter 25 år i koret, 
men nå er det snart 25 år siden, blunker han. Det er noen år 
siden han sluttet korkarrieren.
- Jeg er glad i kirken og liker å gå til gudstjeneste og synge 
salmer. Hver tirsdag er jeg på «Vi over 60» i Rossabø kirke. 
Hver fredag går jeg på formiddagsbønn i Vår Frelsers og annen 
hver onsdag på mannsmøte. Og så går jeg på trening. Jeg 
kjører fortsatt bil, og middag lager jeg selv. Hver dag går jeg på 
sykehjemmet for å besøke kona, som sitter i rullestol. Dagene 
går fort.

       xyz Tekst og foto: Knut Meland
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K O R O N A T I D E R

Kyrkja er stengt – kva no?
SOKNEPREST I SKÅRE – ARNT JOHAN VISTNES: PRESTEKVARDAGEN I KORONATIDA 

12. mars sat fleire kyrkjeleg tilsette i 
møte på Vår Frelsers menighetshus. 
Koronaviruset hadde gjort seg gjeldan-
de. Folk snakka om stenging av skular og 
barnehagar. Nærleik og handhelsing var 
brått noko me skulle unngå. Me snakka
om alt som kanskje måtte avlysast; 
gudstenester, trusopplæringstiltak, kon-
firmantundervisning, kanskje til og med 
leirane? Kva med gravferdene? Samtala-
ne med folk?

Nokre timar seinare vart det klart. Erna 
hadde pressekonferanse og stadfesta at 
no måtte me stenga for å slå ned viruset. 
Kva skulle me finne på no? Det blei ikkje 
gudstenester som før, ingen konfirmant-
timar, ingen trusopplæringstiltak, samta-
leavtalar blir utsett og sommarleirane 
hang i ein tynn, tynn tråd. Korleis skulle 
me vera ei synleg og nærværande kyrkje 
no når me måtte gjere det motsette av 
det me ville, nemleg be folk halde seg 
heime og stenge døra?

Jo, me prestar skulle jo ha gravferder 
med dei næraste til stades. Me skulle 
gjennomføre dåp og vigsel for dei som 
ville. Så noko var likevel som før, sjølv 
om ramma var svært annleis. For min 
egen del var det og akkurat som ei anna 
dør opna seg den første veka. No når 
alle dei tradisjonelle aktivitetane måtte 
stenga måtte me tenka nytt. Og kva det 
nye kunne vera var det ingen som hadde 
satt reglar for. No gjaldt det å finne dei 
nye grepa. Kyrkja må på eit vis vera 
tilgjengeleg. 

Mange gode idear vart delt mellom 
prestane og dei andre tilsette: 
Andaktssnuttar på Facebook kom fort 
opp.  Eg måtte venna meg til å snakka til 
eit kamera. Dette var ei anna kommuni-
kasjonsform og det gjaldt å koma raskt 
til poenget. Tenkepausar og fomling har 
ikkje folk tid til når dei blar i facebook-
feeden sin. Ein lærdom eg sikkert ikkje 
hadde vondt av. Men ikkje berre prestar 
stilte seg opp framfor kamera. Andre til-
sette og mange frivillige i heile byen var 
mellom anna med på å lesa lidingssoga 
til Langfredag. Me fekk opptak frå stover, 
skog og fjell der unge vaksne og eldre 
med respekt og innleving leste sin del og 
me kunne saman følge Jesus på veg mot 
Golgata.
 

Frå ulike plassar i landet kom det andre 
spreke idear til korleis ein kunne vera 
kyrkje. Nokon hadde fått med seg at på 
austlandet hadde dei drive-in gudstenes-
ter. Det måtte me prøva! Vinteren hadde 
ikkje heilt sleppt taket då me rigga oss 
til på haugen framfor Udlandkyrkja. Å 
stå der i stiv kuling og sjå ut over ein kyr-
kjelyd av Volvoar, Toyotaer, Tesla, Golf, 
og Mercedes m.fl. var utan tvil ei ny og 
spanande oppleving. Her fekk me og, på 
nokon lunde, verdig vis tatt avskjed med 
studentane våre, Sheela og Alephane. 
Dei vart sendt av garde i ein kakafoni av 
bilhorn. Få dagar etter drive-in gudste-
nesta var det med sorg og vantru me tok 
imot bodskapen om at han som hadde 
ordna FM-sendinga vår denne søndagen, 
Odd Arild Larsen, var død. Me kan berre 
takka for at me fekk låna han den vesle 
stunda utanfor Udlandkyrkja. 
 
Tilsette i kyrkja har ulike ansvarsområ-
der og tenesteoppgåver. No gjaldt det å 
trekka lasset saman. Teknisk utstyr var 
allereie på plass så me kunne ha heime-
kontor og digitale møter. Det vart lagt til 
rette for gjennomføring av både digitale 
gudstenester og drive-in. Kollegaer på 
kyrkjekontoret endra på arbeidstidene 
sine og stilte opp der dei kunne. Kateket 
la opp ny strategi for å få kunne møte 
konfirmantane og me fekk til og med 
gjennomført leir. Me måtte og vera meir 
kreative på kva form ei gudsteneste 
kunne ha. Her og gjaldt det å koma til 
poenget og liturgien vart trimma ned til 
eit minimum. Dette var lærerikt og gav 
ny inspirasjon for snekring av gudstenes-
ter i framtida. Dei digitale sendingane 
treng ikkje forsvinna når me går tilbake 
til normalen. Me må berre finna ut 
korleis me kan utnytta alt det Koronatida 
har lært oss om det å vera kyrkje. Her er 
tilbakemeldingar både frå kollegaer og 
andre som har opplevd kyrkja i denne 
tida svært viktige. 

Så kom tida då me kunne opne opp litt. 
50 menneske kunne etter kvart møta i 
kyrkja. Seinare 200. Då vart det hektisk 
på ein anna måte. Smittevernreglar 
måtte følgast, kyrkjegjengerar måtte 
registrerast, kvar stol måtte vaskast, 
avstand måtte haldast. Det var mykje 
meir å tenka på til ein vanleg søndag enn 
elles. Men endeleg kunne me stå andlet 
til andlet med kyrkjelyden igjen. I alle fall 

nokon om gongen. Eg skulle jo 
ønska at når me først opna opp 
så fekk me gjera det utan frykt 
for smitte og vera i lag igjen på 
same måte som før. Når den dagen 
kjem er enno usikkert. Men han kjem. 

Det har vore ein lærerik vår for ein 
prest. For mange har det og vore positivt 
at ein har fått meir tid i lag som familie 
og at dagane ikkje har vore så hektiske. 
Så veit eg og at for andre har det vore 
svært krevjande og vanskeleg. Gjennom 
telefonsamtalar fekk eg ta inn kor ulikt 
folk kunne oppleva denne situasjonen. 
Alt i frå frykt og uro til stoisk ro. Og heile 
tida var uroa der over menneske som 
heilt sikkert gjekk under radaren. Det 
er mange som har vore og er isolerte 
frå å treffa andre menneske.  
 
Eg håpar eg får tid og høve til å lytta 
til menneske sine fortellingar frå desse 
månadene. Eg håpar at me som kyrkje 
kan vera der og lytta til både det gode og 
det vonde og samstundes tenna håp og 
tru på at Guds løfter knytt til regnbogen 
er sanne. At ein dag skal ALT BLI BRA!

Eg seier til slutt i lag med Elias Blix: 
«Du vår med lyse dagar, med lengting, 
liv og song. Du spår at Gud oss lagar ein 
betre vår ein gong.» 

EN GOD VANDRING BEHØVER IKKE VÆRE EN 
LANG VANDRING
Det er mange grunner til å reise som pile-
grim. Fra gammelt av kunne man reise til 
spesielle steder for å gjøre bot, eller be om 
hjelp for seg selv eller andre. Andre reiste 
for å finne seg selv og Gud. De er det nok 
flest av i dag, og den reisen trenger ikke 
være lang. Den reisen kan du gjøre bare mi-
nutter ifra din egen dør – på Avaldsnes. Det 
som er ekstra fint er at alt er lagt til rette for 
en god vandring, sammen med andre eller 
alene. 

PILEGRIMSVANDRINGENS SYV DELER
Det er syv ting som kjennetegner en 
pilgrimsvandring. Det er langsomhet, 
frihet, enkelhet, bekymringsløshet, stillhet, 
felleskap og åndelighet. På Avaldsnes får du 
hjelp til å oppleve alle syv.
I mellom vikinggården på Bukkøy kan du ta 
din egen pilgrimsvandring. Den begynner 
ved brygga på vikinggården og slutter ved 
Olavskirka.
Den har syv punkter du kan stoppe ved, 
ett for hver av pilegrimsvandringens syv 
deler. Hvert sted har et skilt som tar deg 
gjennom forklaringen av punktet, viser deg 

et pilegrimssymbol og forteller deg litt om 
pilegrimshistorien på Avaldsnes. Men det 
viktigste for deg og din personlige reise – 
det er også et bibelsitat til ettertanke og en 
bønn.
Når du selv vandrer fra Bukkøy og opp til 
Olavskirken kan du jo sende noen tanker til 
de som har gått før deg. I tusenvis av år har 
det gått pilegrimer i de sporene, sammen 
med kongelige, handelsmenn og mennes-
ker i fra alle samfunnslag og fra store deler 
av verden. Hva tror du de har hatt i tankene 
på vei opp mot kirken?
            xyz Tekst: Eirik Lund

Kortreist pilegrim
Du har helt sikkert hørt om en eller annen som har reist på pilegrimsreise. Noen reiser på 

forskjellige ruter i Norge, andre reiser nedover i Europa. Santiago De Compostella er en av de 
mest kjente pilegrimsveiene. Men du vet at vi har vårt eget pilegrimssenter på Avaldsnes? 

langsomhet
frihet

enkelhet

bekymringsløshet

stillhet
felleskap

åndelighet

P I L E G R I M

Prosjektkoordinator og leder for det regionale pilegrimssenteret Wenche Lindtner har 
brukt sommeren på å møte gjester på Pilegrimssenter Avaldsnes. Senteret har også 
arrangert pilegrimsvandring på Bukkøy hver tirsdag i juli. Hun forteller at det har vært 
godt besøk på senteret i sommer.
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SKÅRE MENIGHET
UDLAND KIRKE 
lørdag 29. august kl. 10:00
Thea Elise Guasa Bua
Helena Bye
Thea Steinsvik Helgesen
Karoline Marie Aase Spies
Amalie Staalesen
Per Andreas Skaar Sønstabø
John Karsten Tindeland

UDLAND KIRKE 
lørdag 29. august kl. 11:30
Elise Askeland
Joakim Haug Gard
Tobias Rønnevik Jensen
Benedikte Kalleland
Anna Martens
Erling Saltveit
Morten Holden Sæverud

UDLAND KIRKE 
lørdag 29. august kl. 13:00
Solveig Aaholm
Linnea Bjørkelund-Solvang
Jo Sebastian Vatne
Mathias Hanssen
Sondre Scheffler
Kristian Owen Baker Rullestad
Casper Andre Stange

UDLAND KIRKE 
lørdag 29. august kl. 14:30
Anders Bondhus
Benjamin Haukås Eriksen
Maria Kaasing Grindheim
Maren Vatlestad Grønn
Espen Storstein Jansen
Mathias Kirkensgaard Kristjansson
David Street
Anna Sofie Ydstebø

UDLAND KIRKE 
lørdag 29. august kl. 16:00
Anne Steinstø Friis
Emma Totland Gudmundsdottir
Gerd Helene Gjerde Hystad
Andreas Aarreberg Lofthus
Robbin Markhus
Peder Saltvedt
Åsmund Torkildsen

SKÅRE KIRKE 
søndag 30. august kl. 11:00
Alice Amdal Håkonsen
Katrine Josefsen
Constance Lothe
Robert Oluf Skjoldevik McGovern
Karin Apeland Minde
Thomas Frank Nilsen
Karina Kathleen Nilsen
Julia Ørpetveit Solberg

SKÅRE KIRKE 
søndag 30. august kl. 13:00
Leander Steinsnes Bang
Sunniva Bjelland

Drifa Hronn Brynjolfsdottir
Tobias Helgevold Dahle
Adele Eskevik
Ida Osnes Frøvik
June Stensen Gramshaug
Aurora Eline Johansen

UDLAND KIRKE 
lørdag 5. september kl. 10:00
Bjørnar Birkeland
Patrick Birkeland
Jonas Bårtvedt
Mathias Hovland
Mathea Raknes Moss
Veslemøy Simonsen-Lie
Joakim Vågen

UDLAND KIRKE 
lørdag 5. september kl. 11:30
Mathias Risanger Dahl
Tore Halvorsen
Vetle Austrheim Mardal
Sofie Grutle Nilsen
Mathias Jensen Oldervoll
Mai Helene Reidarson
Tobias Stokken

UDLAND KIRKE 
lørdag 5. september kl. 13:00
Mathias Korsedal Bua
Anne Berit Haugen
Helene Høie
Daniel Fjellvang Lie
Isak Næsheim
Emily Kjellsvik Robertson
Dylan Kjellsvik Robertson

UDLAND KIRKE 
lørdag 5. september kl. 14:30
Hans Emil Hagen Brekke
Emil Hovden
Emma Marie Larsson-Carlsen
Ingrid Pedersen
Jesper Skaten
Henrik Vatnem-Sjursen

ROSSABØ MENIGHET
ROSSABØ KIRKE 
lørdag 12. september kl. 10:00
Hanna Hindal
Mathias Hjelmervik
Tobias Ekrene Innbjo
Andrea Langhelle Kongsvik
Thomas Krageboen
Renee Pedersen Liknes
Hannah Emilie Nes
Melina Nymann
Thea Hovda Olsen

ROSSABØ KIRKE 
lørdag 12. september kl. 11:15
Andrea Gasowski Eiken
Ada Rambo Gjelsten
Karin Eidesvik Grønningen
Lionel André   Hendset
Agnes Indrehus

Julie Melbo Kallevik
Håkon Charles Kvale
Leah Lura Larsen
Emma Håheim Saltvedt
Emma Severinsen
Nora Severinsen
Sindre Viklund Tveit

ROSSABØ KIRKE 
lørdag 12.september kl. 12:30
Martin Ellingsen Alvseike
Mattea Kold Knutsen
Synnøve Rokstad
Alexander Zahl Røksund
Tale Øvsthus Selsvik
Emilie Ellingsen Thorsen
Sindre Torgersen
Petter Trå Troland
Marius Susort Vikse
Silvia Maria Ånensen

ROSSABØ KIRKE 
lørdag 12.september kl. 14:00
Mira Grindheim
Nelly Ullensvang Haavik
Torstein Høivik Hauge
Robin Helliesen
Magnus Hjelmtveit
Dennis Merkesvik
Eirik Waage Nilsen
Sjur Larsen Solvang
Astrid Malene Thuestad
Kevin Urrang

ROSSABØ KIRKE 
lørdag 12.september kl. 15:15
Marte Almås Areklett
Henry Vargervik Eek Eriksson
Øyvind Stensland Haugen
Unni Marie Heimdal
Thea Bisgaard Herløe
Eivor Klette
Celine Eliassen Larsen
Richard Meling
Emma Tøkje Vaa

ROSSABØ KIRKE 
søndag 13. september kl. 11:00
Fredrik Eriksson
Mari Hjelmtveit Fjeldheim
Mathias Halstensen
Endre Hauge Saltveit
Emilie Høyland Schou
Malin Linløkken Torsteinsen
Tina Hestenes Troland

ROSSABØ KIRKE 
søndag 13. september kl. 12:00
Anna Aasland
Magnus Kaurin Andersen
Johannes Hovde Hansen
Leander August Medhaug
Camilla Hadland Pedersen
Sara Utne-Reitan
Thomas Vikse
Rune Høvring Westergaard

VÅR FRELSERS MENIGHET
RØVÆR BEDEHUSKAPELL 
lørdag 29.august kl. 14:30
Elias Mikkelsen Mathiassen

VÅR FRELSERS KIRKE 
lørdag 19. september kl. 10:00
Selma Holm Alsaker
Thomas Johan Fagerland
Andreas Haanes
Johanne Vikse Haukås
Christoffer Johannes Lippens
Charlotte Mæland
Evelyn Rikala Olsen
Andrea Hagland Pedersen
Nikolai Saltvedt
Vebjørn Styve Staalesen
Connie Eliin Taranger
Sigrid Andrea Sandve Tellmann
Thea Hammer Torgersen
Vilde Hammer Torgersen
Cecilie Andersen Tveit
Jon Kristoffer Tørresdal

VÅR FRELSERS KIRKE 
lørdag 19. september kl. 11:30
Oscar Kvalsvik Aasland
Mathilde Kalleland Egeskog
Norah Kalleland Egeskog
Thomas Eikemo-Tørring
Markus Eikemo-Tørring
Malin Heggland Karlsen
Alf Kismul
Elias Larssen
Tina Hausken Lindkvist
Fredrik Markhus
Henrik Fløgstad Meling
Olai Melkevik
Johan Pettersen
Johanne Pettersen Solli
Jakob Thorsen
Sindre Netland Øie

VÅR FRELSERS KIRKE 
lørdag 19. september kl. 13:00
Teodor Alfredsen
Jone Berge
Olav Gramstad Berstad
Mathias Dommersnes

Lucas Hansen Ellefsen
Helene Bautista Hope
Brage Hugvik
Mats Andreas Larsen
Elise Osmundsen Løvvik
Ingrid Emilie Schultz
Christoffer Silva Sjøstrand
Fabian Midtbø Skogøy
Håkon Veslestøl Tveito
Sondre Vee
Adrian Tveito Veim
Preben Voilås
Hans Martin Steinsland Østensen

VÅR FRELSERS KIRKE 
lørdag 19. september kl. 14:30
Cato Bligaard
Madeline Kate Dahl
Johannes Myklebust Dahle
Sebastian J. Stocher Inermo
Michael Kristinn Jones
Othelie Landa
Sander Martin Flatnes Liknes
Kristian F. Huanca Lindgren
Per Erik Bådsvik Ohm
Mattis Bo Reinhardt
Oliver Sangolt
Johanne Karine Stuve
Ida Malene Sydnes
Rebin Tveit
Eline Holgersen Warvik

VÅR FRELSERS KIRKE 
søndag 20. september kl. 11:00
Marius Fresvik Bøe
Eivind Færaas Ernstsen
Adrian Lilleskare Folgerø
Victor Fykse Furseth
Linn Kristin Sørvaag Grinde
Erik Hamre Haraldseid
Karol André Harris-Christensen
Ida Heggen
Tobias Svendsen Holden
Sander Tollaksen Iversen
Robin Jacobsen
Malin Johnsen
Jone Gautesen Knutsen
Ella Bredland Kvarven
Emma Gardsteig Lyngholm
Benjamin Sørbø Sjøvoll

Konfirmanter Haugesund 2020

KONFIRMANTENE  har i år vært nødt til å gjøre ting litt annerledes. Allerede 
i de vanlige konfirmantundervisningene måtte de legge om opplegget. 
På grunn av smittevernregler måtte de undervises i små grupper. Noen 
menigheter hadde alle på en gang, fordelt i små grupper og andre hadde 
fordelt smågruppene over flere dager.

De fleste store arrangementer ble avlyst i Norge denne sommeren, det gjaldt 
også de nasjonale konfirmantleirene. Menighetene valgte å arrangere egne 
leirer der konfirmantene bodde hjemme og deltok på aktiviteter på dagtid.

ROSSABØ KONFIRMANTENE startet den første dagen på sykkel. De begynte på 
Krosshaugen nord i byen og syklet sørover og hjem til sin egen kirke. Turen 
gikk gjennom byen der de jaktet på spor fra kristendommens historie og 
dagens diakoni.
Den andre dagen var delt i to. Den første delen arrangerte de «Mesternes Mester» 
rundt kirka og den andre delen så de en film med rasisme som tema.
Det var også felles lunsj med pizzaboller fra Salhusveien hjemmebakeri.

KONFIRMANTENE I SKÅRE MENIGHET kunne velge mellom å delta på båttur 
med «Johanne Karine» , spill og lek i Vangen, sykkeltur i distriktet og fjelltur 
til byheiene.
På lørdagen var det «regn og surt vær» som nok krevde litt ekstra både av 
ledere og konfirmanter for å holde humøret oppe. På søndagen var det 
derimot flott vær som ga fine forhold for de om gikk på fjelltur. De som var 
med «Johanne Karine» fikk være med på å kun bruke seil – det var det ifølge 
mannskapet lenge siden de hadde hatt mulighet til sist. På Våga i Sveio 
spanderte soknepresten is til varme syklister. Kort sagt var det en helt annen 
opplevelse på søndagen og stemningen var på topp.

VÅR FRELSERS MENIGHET  hadde en dag med «Mesternes Mester», quiz, 
90 graders knebøy, stafett, og hukommelsestest. De hadde menighetshuset 
sammen med biblioteksparken og rundt kirken som utgangspunkt for sine 
aktiviteter.
I tillegg til «Mesternes Mester» hadde de 15 poster rundt i byen på steder 
som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, kirker og bedehus med små oppgaver 
rundt temaet «Spor av Gud i byen». De som oppsøkte flest poster vant en stor 
bøtte med godteri. Vinnerne av «Mesternes Mester» fikk medaljer.

På søndagen var alle konfirmantene på gudstjeneste i kirken. Selv om 
dette ikke var planene for konfirmanttiden og det heller ikke ble en like stor 
opplevelse som de tradisjonelle leirene, så virket det som om konfirmantene 
var godt fornøyde med de dagene og utfordringene de fikk.
                   xyz Tekst: Eirik Lund

Gøy på 
hjemmeleir
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Spørsmålet kjenner vi. Bakgrunnen 
var en dramatisk sportsbegivenhet 
som “alle” fikk med seg og som 
festet seg i minnet til mange. 
Jeg blir ikke overrasket fremtidens 
spørsmål blir “Hvor var du da Erna 
stengte Norge?” Jeg husker godt 
hvor jeg var. Det var på møterom-
met med de andre ansatte på 
kontoret. Like etter kontaktet jeg 
kirkens dataavdeling i Oslo, og ba 
dem om å framskynde installasjon 
av Teams. Dagen etter fikk alle 
invitasjon til opplæring via webi-
nar. Tre dager senere var vi langt 
på vei klare for å jobbe via Teams 
alle sammen. Dette sier mye om 
mulighetene som ligger i dagens 
IT-løsninger, men også veldig mye 
om våre ansatte. For det ble ikke 
bare Teams som skulle læres. 
En enorm kreativitet og evne til 
læring kom til syne og ansatte
lærte å fotografere, filme, redigere, 
streame, filme og poste på ulike vis 
og i ulike kanaler. 
Daglig ble jeg imponert over digital 
kompetanse hos våre ansatte. Men 
alt var ikke digitalt. Noen er ikke på 
nett, noen ble mer hjemme, mer 
alene og mer isolerte. De ble sett av 
våre diakoner. Ringelister ble lagd 
og diakonene tok telefonen fatt. Et 
tilbud mange satte pris på. 
Konfirmanter måtte også få nytt 
tilbud. Her ble endringsevnen og 
kreativiteten satt på prøve. Nye 

lokale leirer 
oppstod, nye 
ledere kom til 
og nye opplegg 
ble utviklet på 
kort tid. Hadde 
vi trodd det var 

mulig seks måneder før?
Har vi som organisasjon lært noe? 
Ja. Vi har lært om teknologi, sosiale 
medier, smittevern og r-tall. Vi har 
sett at vi er i stand til mye mer enn 
vi tror, og at vi kan langt mer enn 
vi tør å nevne. Mest av alt har vi 
lært og sett at framtiden ikke bare 
er digital. Vi har sett at folk trenger 
relasjoner og fysiske møteplasser.  
Fellesskapet som kirken tilbyr, har 
vært savnet av mange. Vi har blitt 
påminnet viktigheten av at men-
nesker kan ta del i håpet om en 
bedre framtid og en bedre verden, 
og at det gir mot til å gå videre. Vi 
trenger å kunne ha tillit til at det er 
én som er med oss, også når vi er 
alene. Gud minner oss om å ta vare 
på hverandre, støtte og elske hver-
andre. Han bringer fram det beste i 
oss, til beste for alle. Det skjer med 
og uten skjerm, men best er det når 
det skjer uten. Vi ser fram til at vi 
igjen skal kunne åpne opp kirker og 
kapeller til glede og nytte for alle. 
Vi ser fram til å se deg i høst. Helt 
analogt.
 Kjetil Nordstrøm
 Kirkeverge

KIRKELIGE HANDLINGER
Dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd 
kalles «kirkelige handlinger». Ofte 
handler det om noen av de viktigste øye-
blikk i enkeltpersoners og familiers liv.  

DÅP
ALLE udøpte har en stående invitasjon til 
å bli døpt. Dåpen knytter oss sammen 
med Gud og hverandre, og gir tro, håp 
og kjærlighet.
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. Ungdom og voksne som 
skal døpes har  en samtale med presten.
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 Den norske kirke får ikke lenger sende ut 
dåpsinvitasjon til medlemmers nyfødte barn.

Dåp kan meldes opp på våre nettsider: 
www.kirken.no/haugesund , velg DÅP.
Eller kontakt oss på tlf.: 52 80 95 00 eller 
post.haugesund@kirken.no

VIGSEL 
Kirken tilbyr vigsel lørdag ettermiddag, 
søndag etter gudstjenesten eller hver-
dager kl. 15.00, eller annet tidspunkt.
Ta kontakt for å avtale vielse: 
post.haugesund@kirken.no eller 52 80 95 00.

KONFIRMANT 2020-2021
Det blir informasjonsmøte i din lokale kirke 
eller menighetshus 15. sept. klokken 18.00. 
Det er også mulighet for å melde seg på 
fra samme dato på kirken.no/haugesund 
under menyen konfirmasjon.
Konfirmasjonsdatoer i 2021 er:
Skåre menighet: 28.- 29. aug. og 4 sept.
Rossabø: 11. og 12. september
Vår Frelser: 18. og 19. sept. (Røvær etter avtale.)

GRAVFERD
Haugesund kirkelige fellesråd yter tjenes-
ter som ansvarlig gravferdsmyndighet 
for hele kommunens befolkning, uav-
hengig av tro, livssyn eller kulturell bak-
grunn. Haugesund har seks gravlunder.
VÅR FRELSERS GRAVLUND: Kistegravleg-
ging, urnenedsettelse, anonym minnelund. 

CHRISTINE ELISABETHS GRAVLUND 
Urnenedsettelse. Kistegrav ved søknad. 

RØVÆR GRAVLUND 
Kistegravlegging og urnenedsettelse.

NORDRE HAUGE GRAVLUND
Urnenedsettelse. 

SØNDRE HAUGE GRAVLUND 
Urnenedsettelse, kistegrav ved søknad.

UDLAND GRAVLUND Kistegravlegging og 
urnenedsettelse, navnet minnelund.10

Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?  

11

Den nye kapellanen i Skåre og Rossabø 
menigheter har en litt annerledes bak-
grunn enn de mange andre prester. Han 
tok siste halvdel av presteutdannelsen 
i Århus i Danmark og sine første år som 
prest også i Danmark.

Ole Amund er gift med Iselin og sammen 
har de 2 gutter. De kjøpte seg hus i Hau-
gesund i nordre bydel og bor dermed 
i det ene soknet han jobber i – Skåre. 
Grunnen til at de valgte å flytte til Hau-
gesund var både fordi kona har en stor 
familie her, nærmere bestemt på Karmøy, 
og fordi hun fikk jobb på sykehuset som 
farmasøyt. Nå har også Ole Amund fått 
prestestilling her. «Det var kanskje en 
stor sjans å ta når vi kjøpte hus her uten 
at jeg hadde fast jobb, men nå har jeg 
det, barna har fått plass i en god barne-
hage og vi regner nå Haugesund for byen 
vår og ser frem til å etablere oss her» sier 
han.

Han startet sin utdannelse i Norge på MF 
og tok rundt halvparten av presteutdan-
nelsen der, før han reiste til Danmark. 
«Det var kona som reiste først til Dan-
mark og hun trivdes så godt der at jeg 
reiste etter.»  I første omgang var dette 
på ett års utvekslingsprogram, men etter 
at det året var over fikk han overført den 
utdannelsen han hadde tatt i Norge til 
Danmark. 

«For meg var det veldig spennende å få 
studere på universitetet i Århus. Spesielt 
fordi den store danske teologen Løgstrup 
har satt veldig preg på universitetets 
teologiutdannelse. Det var et trekkplaster 
for meg.» Forteller han.

Ett år etter at han var ferdig i Århus tok 
han pastoralseminaret i Danmark. Pasto-
ralseminaret er en praktisk teologisk ut-
dannelse, som tilsvarer praktikum i Norge.

NY KAPELLAN I SKÅRE OG ROSSABØ
OLE AMUND HALVORSEN GAUSTAD :

STARTET I FENGSELET
Det første halvannet året som prest 
jobbet Ole Amund som fengselsprest i to 
forskjellige fengsler.

Hvordan var det å jobbe som fengsels-
prest?
«Det var veldig fint å jobbe som feng-
selsprest. Det var også den type preste-
gjerning jeg hadde sett for meg i starten. 
Jeg synes tilværelsen som sokneprest 
virket litt skremmende» forteller han.
Det å få jobbe som fengselsprest synes 
han var en fin jobb. «Jeg ble møtt med 
stor åpenhet i fengselet og det var 
mange som ønsket og hadde behov for 
å møte en prest. Jeg fikk mange fine 
samtaler der» sier han.
Nettopp de gode samtalene er en av de 
sidene ved prestejobben Ole Amund 
setter mest pris på.

TRIVES I PRESTEROLLEN
Men etter en stund begynte han allikevel 
som menighetsprest i bydelen Vollsmose
i Odense. «Vollsmose er en typisk multi-
kulturell bydel og har i tillegg en del 
sosiale utfordringer også blant de etnisk 
danske innbyggerne» forteller han. 
«Jeg har stort sett vært prest på veldig 
spesielle steder» sier han og ler. Dette var 
en stilling der han kunne ta med enkelte 
erfaringer fra sin tid som fengselsprest.

Sett bort ifra de spesielle stillingene du 
har hatt, er det stor forskjell på å være 
prest i Norge og Danmark?
Ole Amund forteller at jobben som prest 
er litt forskjellig i Danmark og Norge. 
«En av de største forskjellene er nok at 
det i Danmark er en forventning om at 
presten er tilgjengelig mer eller mindre 
hele tiden. I Norge har det blitt mer fokus 
på ordnede arbeidsforhold, så det blir 
lettere å skille mellom arbeid og fritid.»
Det er flere ting som er annerledes i 

menighetene han nå jobber i og der han 
jobbet i Danmark. «I Danmark var det 
ganske klare linjer på hva som var prestens 
bord, et bord som ofte ble ganske stort» 
sier han og smiler. Han er glad for at det 
her er et mye tettere samarbeid mellom 
de ansatte i stabene. «Det er veldig kjekt 
når vi er flere hoder som kan planlegge 
og flere som kan gjennomføre det vi 
planlegger.»

Ole Amund skal dele arbeidsted mellom 
menighetene Rossabø og Skåre. I 
sistnevnte er deler av stillingen satt av 
til trosopplæring, det betyr mye arbeid 
blant barn og unge. Som ung prest og 
småbarnsfar er dette arbeidsoppgaver 
som passer han bra.

Er det noe spesielt du ser frem til i 
denne jobben?
Når dette bladet går i trykken har han 
enda ikke fått truffet så mange av med-
lemmene i noen av menighetene han 
jobber. Dermed er det også det som er 
det første han gleder seg til – å få møte 
flere folk i begge menighetene.

«Mye av gleden i prestelivet frem til nå 
har vært de helt vanlige presteoppgave-
ne som begravelser, dåp og guds-
tjenester. Jeg finner mye arbeidsglede 
i den helt vanlige prestehverdagen. Nå 
er disse gledene enda større når jeg har 
flere jeg kan samarbeide med om disse 
tingene»

Han trenger ikke store planer eller pro-
sjekter for å trives. «Jeg tror på de enkle 
tingene og de nære møtene.»

  xyz Tekst: Eirik Lund

– Jeg tror på de ENKLE TINGENE 
        og de NÆRE MØTENE

DE GIKK IKKE HJEM
Når mange andre fikk hjemmekontor, var 
det noen som måtte bli igjen på jobb –
det var driftsavdelingen. De fortsatte 
med sine vanlige oppgaver i forbindelse 
med begravelser, drift og vedlikehold av 
både bygg og gravlunder. I tillegg fikk de 
flere oppgaver, mange som måtte løses 
raskt. 
Allerede i løpet av de første dagene 
sørget de for at de aller fleste vaskene i 

kirkebyggene ble byttet ut med berøringsfrie vasker. De sørget for at alle praktiske 
og tekniske krav til gjennomføringen av begravelser ble holdt slik at de kunne 
gjennomføres. Det måtte sørges for at det ikke kom for mange inn, eller satt for 
nære hverandre. Men også før og etter seremoniene måtte det vaskes, steriliseres 
og klargjøres etter strenge regler.
Elin Haugen (bildet) som til daglig har ansvaret for rengjøring har fått ekstra mye 
å gjøre. Det er en rekke nye krav til vask og det må vaskes oftere. Elin har i tillegg 
måtte lære opp de ansatte i menighetene i smittevern og rengjøring. Uten 
driftsavdelingen ville det vært umulig for kirken å gjennomføre noen aktivitet i vår.
      xyz Tekst: Eirik Lund
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www.kirken.no/rossabo
Følg oss på Facebook! RossaboMenighet
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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 stund. 
HJERTELIG VELKOMMEN!

www.kirken.no/varfrelsers
Følg oss på Facebook! 
varfrelsersmenighet 

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!

Gudstjenesten - 
EN OASE I HVERDAGEN
HVER SØNDAG KL. 11.00 

ER DET GUDSTJENESTE I ROSSABØ KIRKE. 

Vi pusser opp
Gjennom hele våren har det pågått både små og store prosjekter i og rundt kirka vår. Den 
røde og gråe fargen ved vinduene er byttet ut til originalfargen brun, alle de rundt 150 
vinduene våre er byttet og blitt nye, orgelet vårt er renovert og arbeidet med nybygget 
vårt er godt i gang. Vi gleder oss over oppgraderingene som nå allerede er utført og som 
fortsatt pågår.

MARKEDSDAGER
Det blir markedsdager i år også – men ANNERLEDES! Det legges opp til SKATTEMARKED en-
ten inne (etter smittevernregler) eller ute og NETTAUKSJON!  BASAREN skjer ved at folk kan 
vippse et visst antall beløp (kr. 10,- pr. lodd) til Vår Frelsers sokn (102727) og skrive LODD + tlf. 
nr. Navnet kommer fram hos ansvarlig og skrives opp i loddbok etter hvert som det kjøpes 
lodd!! Tusen takk – inntektene går til menighetshus og barne- og ungdomsarbeidet. 

Program
Hver torsdag fra torsdag 27. august kl. 11.00:
BABYSANG: med Synnøve – i kirkerommet 

Annenhver torsdag fra torsdag 27. august kl. 17.00: 
SMÅBARNSANG: med Synnøve – på menighetshuset

SUPERTORSDAG: starter opp torsdag 24. sept.
Velkommen til middag, konfirmantundervisning, 
småbarnsang – la det yre av liv på menighetshuset.

MANNSMØTER: Det blir oppstart for mannsmøtene 
30. september kl 11.30 i Vår Frelsers menighetshus:
Kåseri ved Hans Kristian Stensland: 
«Handel i Haugesund i over 130 år».

KONFIRMASJONSFEIRING 2020: 
Se oversikten side 8-9 for tidspunkt og grupper.

Tirsdag 15. sept. kl. 18 i Vår Frelsers menighetshus:
INNSKRIVING FOR 2021-KONFIRMANTER: 

Program
Tor/fre 13.-14.08:            
FØRSTEKLASSES - skolestartleir for 6-åringene!

Tirsdag 18.08:                 
 4T6 – «ETTER-SKOLETIDKLUBB» for 4.-6. klassinger

Onsdag 19.08:                  
BABYSANG 6-12 MND - BABYSANG 1-6 MND

Torsdag 20.08:                
MINI- OG MAXIGOSPEL, 
BARNEKOR for 3-9 åringer
TWEEN, forskjellige aktiviteter for 5.-8. klassinger

Mandag 24.08:                
LEDERSAMLING for alle ledere i trosopplæringen

Tirsdag 25.08:  ÅPEN KIRKESTUE

Onsdag 26.08:  SANGANDAKT PÅ BJØRGENE

Mandag 31.08:               
JENTESPEIDEREN, fra 3. klasse og oppover

Onsdag 02.09:                  
OPPDAGERNE, speideraktiviteter for 1. og 2. klasse                           
GUTTESPEIDEREN, fra 3. klasse og oppover

Søndag 06.09: SØNDAGSSKOLE

Helga 12.-13.09:  KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER

Tirsdag 15.09: INFORMASJONSMØTE for foresatte 
 til nye konfirmanter
Onsdag 23.09:                  
MILK, LEDERKURS for 10. kl., Vår Fr. menighetshus

Lørdag 26.10: HØSTMARKED!

Torsdag 22.10: 1-ÅRSSAMLING

Torsdag 05.11: SAMLING FOR 4-ÅRINGENE

Tirsdagene i desember:  
SMÅBARNSSANG for 1- og 2-åringer

 

NY KAPELLAN 
21. juni hadde vi innsettel-
se av vår nye kapellan Ole 
Amund Halvorsen Gaustad. 

Du kan lese mer om i Ole 
Amund i portrettintervjuet 
på s. 11.

Se kirken.no/rossabo for mer informasjon om klokke-
slett og påmelding. Kontakt oss gjerne via Facebook 
eller nettsiden vår hvis det er noe dere lurer på.

GIVERTJENESTE
Lyst å bli fast giver i Vår Frelsers me-
nighet?  Se kirken.no/varfrelsers for 
registrering av digital avtale – veldig 
enkelt og greit for dem som har nett-
bank/Bank ID med eller uten mobil.  
Der ligger også et skjema for utfylling 
for dere som ikke har nettbank. Ta 
kontakt med adm.leder og vær hjer-
telig velkommen som fast giver!

UNG STAB 
I 2020 fikk Vår Frelsers 
menighet rekrutteringsmidler 
fra Kirkerådet og tre ungdom-
mer ble engasjert. Det er 17 
år gamle Nadja Bertelsen, 17 
år gamle Guro Tonjer og 18 år 
gamle Arne Martin Tysvær.  

Ung stab begynte å jobbe i Vår Frelsers menighet bare noen uker før Norge ble stengt 
ned. De har likevel jobbet engasjert og vist stor interesse for det arbeidet kirken driver 
med. I perioden da alt var stengt, var de med på flere digitale innslag som ble vist på 
menighetens facebookside. De bidro både under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, i 
påsken og på 17.mai. De har deltatt på flere gudstjenester både som medliturg og 
tekstlesere, de sitter i komitéen for årets alternative markedsdager og de har vært 
kirkeverter under åpen kirke i sommer. 
Ikke minst så har de vært utrolig viktige i konfirmantarbeidet vårt. Her har de bidratt 
til et godt fellesskap på konfirmantsamlingene og inspirert dem til å bli med videre 
på ledertrening. Nå jobber de med å starte opp ungdomsklubb på menighetshuset en 
fredagskveld i måneden med oppstart 11. september. Dette er noe vi gleder oss veldig 
til å komme i gang med. 

Arne Martin Tysvær, Nadja Bertelsen og Guro Tonjer

«FØRSTEKLASSES» SAMMEN MED ROSSABØ
13. og 14. august blir det som vanlig «Førsteklasses», som er et trosopplæringstiltak for 
6-åringer som skal begynne på skolen. Vår Frelsers menighet arrangerer dette sammen 
med Rossabø menighet i Rossabø kirke. Her blir det masse utelek, vannrutsjebane 
utenfor kirken, vi skal lete etter Sakkeus som kanskje har gjemt seg i et tre og alle får 
den kjempefine boken «Tre i et tre» som passer perfekt til førsteklassinger.

FREDAGSPROGRAM hver uke:
Kl. 1000-1200:   Åpen kirke
Kl. 1045-1100:   Orgelresitasjon
Kl. 1100-1120:   Formiddagsbønn/salmesang
Kl. 1130-1230:   Fredagskaffe i menighetshuset
Kl. 1200-1230:   Klokkespillkonsert



Barne og ungdomsarbeid uten barn
Barn og ungdom er kanskje de som har vært mest påvirket av 
denne pandemien. De har hatt hjemmeskole, de har ikke kunnet 
delta på aktiviteter eller hatt vanlig omgang med venner. 
Dette har også påvirket de som arbeider med barn, både 
lærere og idrettstrenere sammen med ledere for barne-
og ungdomsarbeid i kirken. Kreativiteten har vært stor 
og løsningene har vært forskjellige. 

ROSSABØ BRUKTE FACEBOOK
Rossabø menighet har brukt Facebook, særlig 
Facebookgrupper med stor suksess.  Noen av 
gruppene er lukkede, det som blir publisert og 
skrevet i disse gruppene er det bare med-
lemmene som ser. Da kan barna, sammen 
med foreldrene, møtes trygt. Men gruppa til 
babysang er åpen. Filmer og tekster som blir 
delt der kan alle interesserte se. 
Rossabø har hatt direktesendinger i gruppen 
til både til babysang, småbarnssang og Mini- 
og MaxiGospel.
Det kjekke med å ha «livesendinger» med 
Mini- og MaxiGospel, forteller Silje Nesheim 
Dahl, er at vi nesten kunne snakket med barna 
selv om de ikke var i samme rom. 
-De kunne legge inn kommentarer og svare på 
det vi sa, forteller hun. Det var også kjekt at 
filmene ble liggende tilgjengelige i ei uke, så 
de som ikke fikk sett filmen direkte, kunne se 
den når det passet bedre. 
Til og med sommeravslutningen til Mini- og 
MaxiGospel tok de på en slik sending på Face-
book. De fortalte foreldrene på forhånd at de 
skulle spise is i sammen og så kjøpte alle inn 
hver sin is og var klar til kos hjemme hos seg 
selv foran sin egen skjerm. De plantet også frø 
i potter som de pakket inn i plastposer, som 
små drivhus, skrev barnas navn på og satte 
utenfor kirkedøren. Så kunne barna komme til 
kirken og hente pakken.  

UTEAKTIVITETER
I Rossabø menighet har de vært opptatt av 
å prøve å få medlemmene med på mer enn 
digitale aktiviteter og lagt opp til at folk kan 
komme til kirken, selv om de ikke kunne få 
komme inn. Derfor har de laget aktivitets-
løyper i forbindelse med påske og pinse. De 
som deltok i påskevandringen kunne vinne 
påskeegg om de registrerte seg med bilde 
på Facebook. I Rossabø laget de også et 
alternativ til digitale gudstjenester, gudstjene-
stevandringer med både fysiske og digitale 
innslag. Under gudstjenestevandringen kunne 
man bruke QR-koder på mobilen og da kunne 
man se og høre alt fra salmer til preken. 

De laget ikke bare aktiviteter til bruk 
rundt kirken, men også ting man kunne bruke 
ellers i nærmiljøet. For småbarnssang laget de 
turbingoer med koselige tegninger tegnet av 
Trine Sørbø. De laget også en regnbuejakt, et 
ark man kunne skrive ut og ta med seg på tur 
og krysse av regnbuer etter hvert som man så 
dem, og vinne koselige små premier.

SKÅRE BRUKTE E-POST OG SMS
– Vi valgte å bruke e-post og SMS når vi 
holdt kontakt med våre medlemmer, forteller 
barne- og ungdomsarbeider Bjørg Lund. Hun 
synes det har vært vanskelig å ikke kunne 
treffe barna. – Men vi har hatt god respons på 
meldingene vi har sendt ut på mobil. Barna 
har svart med videohilsener tilbake og det er jo 
så godt å få sett dem på den måten når vi ikke 
får møte dem.
Bjørg er veldig takknemlig for at de strengeste 
restriksjonene nå er avsluttet. Det å få til
 sommeravslutning i kirken var bra, selv om 
det fortsatt var en del 
smittevernregler. 
– Jeg hadde jo så lyst til å 
gi dem en skikkelig klem 
når jeg traff dem igjen, 
men det får vi jo ikke, 
sukker hun.

VÅR FRELSERS MENIGHET 
Synnøve og familien 
hadde direktesending 
hjemmefra i påsken. De 
sang kjente påskesalmer
med både gitar og fløyte-
akkompagnement.  Vår 
Frelser har også brukt 
Facebook grupper for baby-
sang- og småbarnsang-
gruppene.

xyz Tekst: Eirik Lund
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www.kirken.no/skare
Følg oss på Facebook! Skåre menighet

B A R N  O G  U N G E

Endelig kan vi åpne opp Klubb 83
På grunn av koronarestriksjoner, så kan vi kun åpne for en del av medlemmene.
I denne omgangen åpner vi for de som bor i Haugesund kommune. Vi håper på 
forståelse for dette. Alle må overholde 1 meters avstand og god håndhygiene, 
dette er vi blitt gode på etter hvert ?
Oppstart 3. september kl 18.00-20.00 i Udland kirke.
Fortsettelsen blir annenhver torsdag i partallsukene.
Klubbkveldene vil bestå av spill, sang og musikk, mat og prat. Av og til blir det utlodning.
 
Vi gleder oss til å møte dere igjen. Hilsen Lillian, Gerd og diakon Lisbeth

Gudstjenesten - 
EN OASE I HVERDAGEN
HVER SØNDAG KL. 11.00 

ER DET GUDSTJENESTE I UDLAND KIRKE.
MED SØNDAGSSKOLE OG HELLIG URO OG 
KIRKEKAFFE ETTERPÅ.

 

Fornyelse av lekeparken ved Udland kirke
Som et ledd i trosopplæringen i Skåre menighet ble det 
i sin tid bygget en leke- og aktivitetspark ved Udland 
kirke. Den blir også kalt «bibelparken» siden den er 
prydet av bibelfortellinger både på kirkeveggen og på 
stativ. Nå er det satt opp et nytt stativ som inspirerer til 
trening og aktivitet både for unge, voksne og eldre som 
vil ta en treningsøkt. Lekeparken er mye brukt av folk i 
forskjellig alder og forteller noe om at kirkeliv også er 
lek og bevegelse.

Program
Tirsdag 25. august kl. 19.00:
UDLANDKORET starter øvelser 

Tirsdag 25. august kl. 15.30-16.00:
TIRSDAGSMIDDAG for alle som ønsker en sosial 
og enkel middagsservering. 

Oppstart 3. september kl 18.00-20.00. i Udland kirke:
KLUBB 83 STARTER OPP IGJEN 
Torsdager kl. 18.00-20.30 på Gamle Slakthuset. 

Tirsdag 15. september kl. 18: 
INFORMASJONSMØTE for foresatte til nye 
konfirmanter

16.september: 
TREFFPUNKT FOR TRO OG TANKE 
 Tomm Kristiansen: «Afrika, mitt Afrika»
Den mangeårige utenrikskorrespondenten vil fortelle 
om kristendommens vekst og betydning i Afrika. 

En sykkeltur til Førland 
og Hagland anbefales!
Fredag 26. juni, en av de mange 
vakre dagene i sommer, tok jeg 
meg en sykkeltur til den nordre 
delen av Skåre menighet. Turen 
gikk via Førland ned til kaien på 
Strømsnes på Hagland der veien 
stopper. På veien traff jeg noen 
kjente som viste seg å bo i disse 
idylliske omgivelsene - fastbo-
ende, hyttefolk, storfe og sauer. 
Noen koste seg i solen, en annen 
satte ut båten sin og en annen 
kjørte traktor. På Hagland er det 
muligheter for å ta seg en topptur 
til f.eks. Tømmerhammar, eller gå 
ut mot havet i vest til Varden fyr, 
eller opp igjennom alle trappene 
til utleiehyttene på Selvågen og 
videre på stier over halvøya. 
På turen syklet jeg også innom 
Naturparken Hagland festning, 
tidligere Ravnafloke. Der fikk jeg 
meg en prat med en hyggelig 
dame, mor til nåværende eier. 
Hun viste seg å være Haldis fra 
Bondekvinnelaget, som jeg 
noen uker tidligere hadde vært i 
kontakt med om et samarbeids-
prosjekt i menigheten vår.
Som menighetens diakon ønsker 
jeg at vi fortsatt kan gjøre oss 
nytte av ulike ressurser som også 
finnes i denne delen av menig-
heten vår. Mange tanker slo meg; 
f.eks. hva med en menighetstur til 
Hagland festning til høsten?
   
Lisbeth Skilhagen Haaheim
Soknediakon

Vil du synge i kor?
Udlandkoret ble til som det første «byggetrinn» i Udland kirke 
før kirken ble ferdig bygget i 2000. Koret er fortsatt i full vigør 
og er åpne for nye sangere. Koret passe både for de som har 
sunget mye i kor og de som vil være debutanter som korsanger. 
Koret har godt voksne medlemmer, men er åpne for voksne i 
alle aldre. Det er John-Olof Haakonseth som er dirigent for 
koret. Koret øver tirsdag kveld. 

Søndagsskole i Udland
Tenk deg at du som voksen kan ta med barn 
eller barnebarn, gå til kirken søndag formiddag 
og være trygg på at barna får en flott opplevelse 
på søndagsskolen, og du et godt kirkebesøk! 
I Udland kirke er det tilrettelagt for at både 
voksne og barn kan trives. Om foreldrene ikke 
kan følge barna til kirken, så er det sikkert noen 
besteforeldre som kan ha glede av det. Søndag 
for liten og stor!

Flaggskipet ETTER SKOLETID 
seiler igjen!
I vår måtte Etter Skoletid, som alt annet, stenge ned 
virksomheten. Det førte til et stort savn både for menig-
heten, barn og foreldre. Tirsdagene fra klokken ett, etter 
skoledagens slutt, var ikke de samme uten dette frodige 
tiltaket. Når skolen starter opp igjen er Etter Skoletid på 
plass som vanlig. Her blir det aktiviteter av mange slag, 
mat og inspirerende samlingsstund i Udland kirke fra 
klokken ett til halv fire.

NY MENIGHETSPEDAGOG
Etter at daglig leder Tom Landås ble omorganisert til også å 
være personalrådgiver for Haugesund kirkelige fellesråd, fra 
stillingen som trosopplæringskoordinator, er det nå ny medar-
beider på plass. Jarle Kristoffersen (bildet) er ansatt som ny 
menighetspedagog i 50 prosent stilling. Han er både pedagog 
og musiker, og har mye erfaring med arbeid blant barn og unge. 
Menigheten ser frem til å få en slik dyktig medarbeider på plass.
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DÅP kan meldes opp på våre nettsider: www.kirken.no/haugesund , velg DÅP.
Eller kontakt oss på tlf.: 52 80 95 00 eller post.haugesund@kirken.no

ALLTID TILGANG 
TIL KONTO(R)?

Vi har åtte lokale kontorer + 
gode digitale løsninger.

TELEFON 52705000
HAUGESUND-SPAREBANK.NO

ROSSABØ KIRKE
Leah Egeskog
Alexander Lund Lane
Helene Stürtzel
Elina Wahlberg
Klara Hindal Jensen
Elias Birkeland
Eilif Hjorteseth Notland
Eben Andersen Frøyland
Isak Vercosa Svendsen
Jonas Vikre Tjøsvoll
Luna Sofie Karlsen
Liva Bagne-Westergård
Loke Thorsland Gustafsson
Nathalie Tveit Munoz
Isac Urrang
Espen Olsen
Kevin Urrang
Sam Wee Lyngholm
Mathilde Sandvik Bøe
Xander Rasmussen Jacobsen
Brage Bratland
Ulrik Haavik

VÅR FRELSERS 
KIRKE 
Einar Lindeland Eileraas
Linnea Hetland
Emil Nygård Aursland
Sarah Haug Osmundsen
Daniel Storm Røgelstad
Ragnvald Sakkestad Thorsen
Haakon Løvvig Bertelsen
Mille Storm Solberg
Ole Bro Matland
Lisa Østrem Bowman
Bendik Mikal Iversen Eike

Sonja Emberland
Steffen Alexander Yrke
Lucas Alexander S. Handeland
Ella Sofie Jørgensen Botngård
Didrik Stuve-Sande
Kristina Ellingsen Østebøvik
Markus Ringen Mortveit
Emil Wangen-Vormedal
Thea Stuve
Charlotte Mæland
Rebin Tveit
Tina Hausken Lindkvist
Gustav Cordeiro Fyllingen
Lotte Holgersen Røed
Olav Vevang Kolbeinsen
Vegard Molvik Slokvik
Marie Bredal Velde

UDLAND KIRKE
Kristian Antonio Silva-Strand
Sunniva Strøm Gjellesvik
Marie Bøe Vormedal
Simon Vestvik
Sander Haraldseid Skogøy
Felix Stokkenes Skiftun
Anna Vanessa Sofi Lie
Tellef Stav-Nesheim
Adrian Øfelt
Mats Vold
Daniel Andreas Østenstad
Ronja Sarkon Kifarkis
Mikkel Vestvik Sørbø
Odin Solhaug
Benjamin Knarvik Gundersen
Sofie Lilleland Sørenes
Irma Elida Øfelt Leite
Benjamin Flagtvedt
Ellie Nora Brekke Birkeland

ROSSABØ MENIGHET
Jorunn Sørensen f.1946
Per Martin Baugstø f.1941
Unni Hope f.1961
Aud Nansy Dahle f.1932
Kjell E. K. Gunnarshaug f.1931
Ingebjørg Hauge f.1927
Anne Sofie Fatland f.1947
Ester Endresen f.1929
Randi Rønnevig f.1935
Rigmor Jakobsen f.1927
Bjarte Stamnes f.1940
Berit Laurense Hovland f.1931
Aud Aanerud f.1926
Kari Vik f.1944
Erik Emil Wolfenstein f.1943
Martin Andreas Steensnæs f.1925
Karl Halle Grude f.1942
Mildred Johanne Blom f.1932
Nils Samson Årekol f.1948

VÅR FRELSERS
MENIGHET 
John Otto Dommersnes f.1927
Elisabeth M. W. Rasmussen f.1926
Oscar Osmundsen f.1931
Hans Christian Balchen f.1925
David Alexander Kristensen f.1957
Sjur Espeland Ramstad f.1926
Jan Berthelsen f.1945
Aud Lillian Markhus f.1929
Anna Bertine Tonjer f.1923
Berit Olaug Søndenaa f.1944
Arne Sigmund Lillesund f.1935
Erling Mæland f.1937
Tor Arne Skree f.1962
Johanne Marie Ripnes f.1925
Øivind Lien f.1937
Tor Ingebrigt Kalland f.1933
Ole Andreas Hauge f.1943
Irene Bjørlo f.1925
Magda Bjelland f.1931
Steinar Berg f.1939
Ingjerd Rønning f.1936
Lars Helgeland f.1918
Solveig Alise Dahle f.1951

GRAVLAGTE
Ingrid Oddbjørg Dåvøy f.1940
Odd Berhard Soland f.1944
Mathilde Lyngholm f.1985
Edin Otterholm f.1952
Reimund Ytreland f.1959
Else Hagenberg f.1921
Else Irgens Misje f.1943
Helga Kallevig Chan f.1955
Marit Charina Hagland f.1966
Leif Hagen f.1929
Ole Karsten Olsen f.1932
Leif Hovda f.1938
Liv Marit Kalstø f.1926
Katarina Serine Skauvold f.1928
Egil Hustvedt  f.1934
Odd Fjon  f.1939

SKÅRE MENIGHET
Karin Andrea Kyvig f.1933
Marit Kolstø f.1945
Else Marion Mattson f.1931
Liv Margit Kvale Tønnessen f.1926
Leif Bernhard Bendiksen f.1948
Daniel Støle f.1936
Anne Marie Eritsland f.1932
Karl Jørgen Haakonseth f.1941
Mia Helmersen f.1975
Helga Elisabeth Steinsnes f.1927
Else Johanne Helgesen f.1938
Rigmor Inger Hansen f.1933
John Emil Spidsø f.1946
Aud Ingeborg Lodden f.1938
Hans Magne Solhaug f.1945
Åge Bergkvist f.1961
Otto Karsten Framnes f.1923
Thor Arne Soland f.1944
Jan Erik Bjelland f.1950
Bjørg Eriksen f.1929
Johannes Kallevik f.1948
Frantz Karl Hansen f.1943
Helga Beate Lie f.1953
Terje Andreas Didriksen f.1954
Reidunn Halvorsen f.1931
Anne-Lise Tangerås Lodden f.1938
Nils Gård f.1934
Rolv Nymann f.1938
Margot Humlen f.1949
Laila Anny Viestad f.1930

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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VARER REISER BEST VIA SJØVEIEN. 

HVERT ÅR FRAKTER VI 130.000 

CONTAINERE MELLOM NORGE OG 

EUROPA.

Møllervegen 22. 

www.ncl.no

Haraldsgata 119, 5527 Haugesund, tlf. 52 72 15 30

BBeessøøkk  vvåårr  nneettttbbuuttiikkkk::  wwwwww..hhaauuggeessuunnddbbookk..nnoo

Kristne bøker

Willow Tree figurer

Produkter fra Israel
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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

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

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

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

L I T T  A V  H V E R T

16.SEPTEMBER         
TOMM KRISTIANSEN 
«AFRIKA, MITT AFRIKA»
Den mangeårige utenrikskorrespondenten 
vil fortelle om kristendommens vekst og 
betydning i Afrika. 

14.OKTOBER                
SALMEKVELD 
MED LINA SANDELLS SALMER

11. NOVEMBER               
TANIA MICHELET                                 
MIN VEI FRA ATEISME TIL KRISTEN TRO

Program høsten 2020

TREFFPUNKT FOR 
TRO OG TANKE
er et forum som 
det siste året 
har hatt mange 
spennende 
møter. Og slik 
blir det også i 
høst.

VÅR FRELSERS MENIGHETSHUS 

ANNENHVER ONSDAG 11.30-13.30

Stikk innom på et treff så kan 
du se om dette faller i smak. 
Kanskje er det midt i blinken!

Rune Steensnæs 
Engedal

Norodd Stavenjord

Arve Dalby

KOMITEEN:

Svein Syre

30.09  HANS KRISTIAN STENSLAND
 «Handel i  sentrum i 130 år» 

14.10. TRULS HORVEI
 «FROSTSKRIFT – tekster om tvi l  og tro, 
 gleder og sorger, og om barnebarn» 
 
28.10. GUNNAR JOHAN LØVVIK 
 «Fra Hol lywood t i l  Haugesund og fra 
 Madagaskar t i l  Fartein Valen i  Valevåg.» 

11.11. MARIANNE HIRZEL 
 Omvisning på «nye» bibl ioteket
 
25.11. KÅRE VIGGO NILSEN
 «Pietro Querinis fareful le ferd 
 fra Kreta t i l  Røst 1431.»
 
09.12. ADVENTSMØTE 
 Damene er også velkommen!

PROGRAM HØSTEN 2020

: Lunch og kaffe 
: Andakt 
: Kåseri
: God tid til prat

FOR HELE HAUGESUND

VERDENS 
OVERDOSEDAG 
31.AUGUST
Hvert år siden 2001 har denne dagen vært markert. 
Første gang i Australia. Etterhvert har flere land kommet 
med til nå å være et verdensomspennende tiltak. En 
dag til å minnes alle de vi mister i overdoser og alle vi 
mister som følge av rusmisbruk, legalt og illegalt. Det er 
også viktig å vise solidaritet med pårørende etter disse 
ulike overdosedødsfallene. Vi mister i snitt 260 mennes-
ker i overdoser hvert år. 
Denne dagen vil det være stand fra kl. 12.-14 
i Haraldsgaten ovenfor Fiskerne. 
Det blir appell ved Jørn Hansen fra IOGT. 
Arrangører i Haugesund er: Kirkens Bymisjon, 
Frelsesarmeens Rusomsorg, Representant for 
Pårørendegruppen, IOGT - SammenSenteret, Haugesund 
kommune, Veiledningssenteret for pårørende og Rossabø, 
Skåre og Vår Frelsers menigheter.

GUDSTJENESTE 30. AUGUST KL.19.00 I 
SKÅRE KIRKE
Vi vil alt starte dagen før, søndag kveld, i Skåre kirke 
med en enkel gudstjeneste. 
Diakonene i menighetene våre er medvirkende under 
gudstjenesten, Lisbeth Skilhagen Haaheim-Skåre, 
Jon Erik Kiørboe Strand-Rossabø og Annlaug 
Halvorsen Engmark-Vår Frelsers. 
I tillegg deltar diakonen i Kirkens bymisjon Lars Breivik 
Hellerdal også. De andre samarbeidspartnerne vil også 
være til stede. Vi plasserer tomme sko i midtgangen 
med en rød rose oppi. En symbolsk markering på alle 
de vi har mistet. Alle medaktørene vil også legge en rød 
rose på alteret for å si hvem de representerer. Varaord-
fører Trine Meling Stokland holder appell og diakon 
Lars har andakten. Vi får lytte til fin musikk av organist 
John Olof Haakonseth. «A-men» ved Eigil Karlsen og 
Jostein Jensen bidrar med sine flotte sanger og vi får 
også høre fin sang av Tina Larsson.

Vær med og støtt opp om arrangementet!

TILBUD OM
ENKELTSAMTALE ELLER SORGGRUPPER
Det har vært en svært spesiell tid for alle dere som har opplevet dødsfall under 
denne «koronatiden».
Skulle du kjenne på at det ville vært fint å snakke med noen må du gjerne 
kontakte diakoner eller prester i menighetene våre. 
Da ringer du vårt Felleskontor – 52 80 95 00 som vil formidle kontakt.

Alle prostiene/menighetene her på Haugalandet er sammen om å ha sorggrupper 
som ledes av prest eller diakon, ofte sammen med en erfaren frivillig person. 
Vi starter opp ulike grupper så snart vi har fått nok deltakere. 

Kontaktperson: Diakon Kjersti Hjelmervik Lofthus
Kontaktinfo:  Tlf. 52 75 77 03 – 488 91 427
  Kjersti-Hjelmervik.Lofthus@tysver.kommune.no
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Den norske kirke og 
Haugesund kommune 
har sammen med sine 
samarbeidspartnere 
funnet en god måte å 
arrangere Barn er bra! 
til høsten uten å ha 
«hundrevis av unger 
samla i en sal», som det 
heter i Barn er bra-sangen. 
Det blir en desentralisert 
festival i trygge rammer. 
Les mer på www.kirken.
no/haugesund
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 xyz Av Knut Meland

Hva er det som gjør at Bergen har buekorps? Disse som 
marsjerer taktfast rundt i gatene med tre-gevær eller 
den middelalderske krysningen av gevær og bue – arm-
brøst - på skulderen. Og så trommer de. Trommer og 
trommer. Til glede for noen, til irritasjon for andre. For 
eksempel studenter midt i eksamenslesingen. 

Hør nå her: Bergen er ikke alene om buekorpsene. 
Se bare på bildet. Et ekte haugesundsk buekorps, foto-
grafert i skolegården på Havnaberg 17. mai 1907. Kom 
ikke her, Haugesund har hatt buekorps. Ikke bare ett, 
men seks. Det begynte i 1894. Haugesunds Buekorps så 
dagen. Året etter kom det et korps på Hasseløy. Risøy 
var ikke langt etter. Og Haraldsgata hadde sitt korps. 
Grønhaug hadde sin turnforening, men det var også 
et buekorps. På museet finnes det også et banner for 
Lillesund buekorps.
Tenåringen Sjur Lothe, senere skipsreder, skipshandler 
og forfatter stiftet Haugesunds Buekorps. Vi ser ham i 
fremste rekke, helt til høyre. Han var leder for sykkel-
korpset. Det var noe nytt. Sykkel var in. Bak til venstre 
står de som trommet og bar gevær i 17. mai-toget. De 
som står foran ledet buekorpset, både i toget og ellers. 
Foran gikk sjefen, og lengre bak hadde adjutant, kap-
tein og løytnant sine plasser.

Jeg skal innrømme at buekorpsene ikke fikk noen 
lang historie i Haugesund. Lothes korps, som både ble 
kalt Haugesunds buekorps og Haugesunds garde, ble 
opprettet i 1909 eller 1907. Dette korpset ser ut til å ha 
tatt opp i seg de andre korpsene. Etter sammenslåingen 
deltok det til å begynne med 170 gutter på øvelsene i 
middelskolegården på Havnaberg. De forsøkte også å få 
til et musikkorps uten å lykkes. Etter 1911 hører vi ikke 
noe til Haugesunds Garde.  

Noen av de andre korpsene fortsatte som små bydels-
korps fram til rundt 1930.
Haraldsgadens Buekorps holdt til i området rundt Festi-
viteten, som gikk under navnet «Chicago». I likhet med 
sine bergenske brødre i ånden utkjempet buekorpsene 
regulære slag seg imellom. 
I Haugesunds Avis forteller i 1988 den da 83 år gamle 
Holger Johnsen at gutter fra Lillesund og Hollender-
haugen sjelden våget seg ned i «Chicago». 
– Vi fra «Chicago» kunne på vår side regne med bank 
hvis vi tok båten over til Risøy.
Opptaksprøven var hard. Å hoppe utfor en tre meter 
høy skrent bak datidens Betania bedehus.

Buekorpsene i Haugesund dukket opp lenge før Baden 
Powell stiftet speiderbevegelsen i 1907. Selv om den 
kom til Haugesund allerede tre år etter at den startet 
i England og ett år før Norsk Speiderguttforbund ble 
stiftet, var buekorpsene foran.
Buekorpsene er også en forgjenger til musikkorpsene, 
som også var tuftet på militære tradisjoner. Først i 1912 
ble det startet korps på Breidablik skole, Haugesunds 
guttemusikkorps.

I Bergen lever buekorpsene fortsatt. Der har de til og 
med sitt eget buekorpsmuseum, som på sin nettside 
fabulerer over hvorfor de utenbys buekorpsene ikke 
fikk så lang levetid. De lister opp: Manglende tradi-
sjon, at speiderbevegelsen oppsto og vokste fram, og 
1930-årenes antimilitaristiske holdning. Og til slutt: 
De hadde ingen bypatriotisme på linje med Bergens!
Hva skal man si til slikt? 
Jo. Haugesund har seks nedlagte buekorps. Bergen har 
lagt ned over 200. Men de slår oss på tradisjonen. 
Det skal de ha!

KLAR FOR 17. MAI: 
Haugesunds buekorps, 
fotografert i middelskole-
gården på Havnaberg 
1907.
Foto: Haugalandmuseet

Hva er det med Bergen?


