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23. mars 2019. Det var meldt storm over Hustadvika. 
Småbåter og mindre skip lå i havn. De våget seg 
ikke over en av kystens farligste havstrekninger i et 
slikt vær. Men “Viking Sky” lot seg ikke skremme. En 
kjempe av et cruiseskip med over 1300 mennesker 
ombord. Stolte på sin styrke og sin størrelse. La ut i 
storm. Så rammet ulykken dem. Motorhavari. Skipet i 
drift med over 18 meter høye bølger som herjet med 
skip og mennesker. Hjelpeløst på vei inn mot livsfarlige 
grunner. Hele verden fulgte med i dramaet. Så kom 
redningen. De fikk ut ankeret, og de fikk ankerfeste. 
Det berget dem.
Håpet er et ankerfeste, står det i Bibelen. “… håpet 
er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor 
forhenget, dit Jesus gikk inn som forløper for oss, …” 
(Hebr 6,19). Det kristne håpet er redningen i all slags 
vær som livet byr på. Men det må ha sitt feste utenfor 

oss selv. Håpet har sitt ankerfeste i Guds kjærlighet 
og allmakt.
Apostelen Peter levde et stormfylt liv. Noen vil si at 
han var overmodig av natur. Stolte på egne krefter. 
Men han lærte til slutt å ha sitt ankerfeste utenfor seg 
selv. Og håpet ble hans styrke, også da han led martyr-
døden i Rom. Han skriver i et av sine brev: 
“Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin 
rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved 
Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, …” (1 Pet 1,3).

“Et levende håp” er håpet for dagen i dag. 
Et ankerfeste i storm og stille. 
Forankret i Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

  Sigve Hasseløy Clementsen
 

– HVA GIR DEG GLEDE?
–  De uventede, tilfeldige  møtene med folk. Sist på toppen av 
”Klauv”. Der satt en ukjent mann og ”hei” og ”fint vær” utviklet 
seg til noe mer - rett og slett en fin samtale.
Barnebarn, selvsagt og skikkelsene jeg støter på i litteraturen. Ak-
kurat nå ”Rakels bok” av Sissel Værøyvik. Et sterkt møte mellom 
et yngre menneske og den gamle Rakel.

– HVILKE EGENSKAPER HOS DEG SELV ER DU MEST FORNØYD MED?
–  Jeg oppfatter meg selv som åpen og ærlig. Jeg lar meg lett en-
gasjere. Og så er jeg glad i alle unger jeg har møtt på min vei. De 
eldste elevene jeg har hatt er nå 53 år! Mitt store forbilde, Sigurd 
Gundersen, var min lærer på barneskolen. Jeg kom tilbake til 
Gard som lærer, inspektør under Sigurd og så rektor etter ham.
Han var en utrolig menneskeklok mann som kunne si: ”Alle barn 
fortjener kjærlighet. Spesielt dem som ikke fortjener det”.

– HVA ER DU REDD FOR?
–  Jeg er ikke av den engstelige typen. Men jeg er redd for at 
verden skal bli et vanskeligere sted å leve for barn som vokser 
opp i dag. Jeg vil ikke plante frykt i de unge, men jeg er redd for 
hvordan vi takler miljøutfordringene. Og så synes jeg demokra-
tisk underskudd, surskap, hersketeknikker og bitterhet av og til 
stopper gode prosesser.

– HVA TROR DU PÅ?
–  Jeg har min kristentro, selv om ”min benk” kanskje står litt bak 
i kirken...  Jeg synger i ”Amateur” der alle har sine solistoppgaver. 
Konsertene våre har hovedsakelig en kristen grunntone. Jeg kan 
like godt finne mine trosbilder i et sangvers eller i naturen, som 
i Bibelen. Erik Byes ”Blå Salme” eller  ”Djube Spor” med Sigvart 
Dagsland er sterke saker for meg.

– HVA GIR DEG HÅP?
–  Da svarer jeg med Cornelius Vreswijk: ” Så lenge der finnes 
ungar, så finnes det håp”. De unges miljøaksjon representerer 
også et håp. 

– HVA SYNS DU DAGENS UNGDOM ER BEDRE PÅ ENN 
FORRIGE GENERAS JON?
–  De er friere og mer manøvreringsdyktige, ikke minst når det 
gjelder å tilegne seg digital kunnskap. Dessuten er de åpnere 
for at folk og kulturer er forskjellige. Bare se på matvaner og 
matkulturen fra vår oppvekst til i dag. Men jeg vil legge til at vår 
generasjon på flere områder har gått foran - vi har ”pløyd og 
plukka stein” når det gjelder  åpenhetskultur - og så har dagens 
unge tatt det beste med seg videre.

– HVA LIKER DU BEST VED BYEN VÅR?
–  Passe liten, passe stor. Jeg er glad i sjø og hei og her kan jeg nå 
alt sammen i løpet av noen minutter på sykkelen min. Så har jeg 
båten og Gardsvika på få skritts avstand. Som jeg alltid har hatt.
Jeg er ikke glad i storby. Har aldri vært i London. Og kona og jeg 
flyr, av miljøhensyn, kun en gang i året på ferie. Da tar vi en uke 
på Kreta.
Så synes jeg det blir for snevert å snakke bare om byen. Jeg vil 
framheve Haugalandet. På kultursektoren vil jeg rose musikklin-
ja, der alle våre tre barn gikk. Og visjonære folk som Magne og 
Gunnar Johan Løvvik, Gunnar Jæger og utøvere som Leif Ove 
Andsnes, Nils Økland, Hanne Krogh og Vamp. Samt byens hver-
dagshelter som Tor Aanensen - som jeg hadde gleden av å tildele 
”De fykende måker” for hans 25 julekvelder sammen med enslige 
på Vardhuset, Røde Kors innsats og som natteravn.           
         xyz Tekst og foto: Sigmund Hansen

– ...det finnes bare barn som har det vanskelig, 
sier skolepensjonist, korsanger, visesnekker og 
naturvandrer Bjarte Nesheim fra en benk ved 
en bukt på Veste i Gardsvik. Her har han  tidlige 
minner fra badeturer med andre unger, mødre, 
blikkbokser med ”skjeva” og saftflasker. Og fiske-
turer, utallige. Han har båt der den dag i dag. 
Her kjenner han hver tue og hver liten vik - som 
”Påladokken” der de saltimpregnerte tømmer 
eller ”Kattapinå” der de senket kattunger i en 
striesekk med stein ned på havets bunn.

HÅPET

Sigve Hasseløy Clementsen
er sokneprest i Vår Frelsers 
menighet.

– Eg treng ikkje reise vekk frå 
menigheten for å få påfyll og 
adspredelse. Eg får henta meg 
inn kvar onsdag, i menighets-
salen med Kulagutta. Og inni-
mellom: Å få prata byggepro-
sjekt, hytteturar, fotball, tabbar 
og tull. 
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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 
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Skåregaten 145, 5527 Haugesund 
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R O S S A B Ø  M E N I G H E T 
DAGLIG LEDER:

Wenche Lindtner
wl475@kirken.no 

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

Det finnes ikke 
vanskelige barn...

MED BJARTES BRILLER: Det mest er lyst i og rundt Bjarte 
Nesheim. Derfor dyrker han kontrasten med mørke briller 
når han nyter havet ved Veste - der han alltid har hørt til.  

Bjarte Nesheim
xyz Sluttet som rektor på Gard 
skole 15. mars etter 40 år i
Haugesundsskolen
xyz Gift med Marianne, født Ruus, 
tre barn, seks barnebarn
xyz Ap-politiker. 16 år i bystyret
xyz Har ledet kultur/festivalstyret 
og styret for Skåre kulturkirke
xyz Synger i vokalgruppa ”Amateur”
xyz Skriver viser (Se side 6 og 16)

PINSE PÅ KROSSHAUGEN : G AV E  T I L 
F OLK&K IRK E
VIL DU VÆRE MED Å 
STØTTE BLADET?

VIPPS KR 30 ELLER
ANNET BELØP 
for bladet 
du leser 
nå til 
vippsnr. 
534372. 

FOLK OG KIRKE 
DELES UT AV 93 
FRIVILLIGE medar-
beidere til de aller 
fleste postkasser i 
Haugesund.
Ikke alle husstander 
blir dekket, ta kon-
takt hvis du ønsker 
en meningsfull 
spasertur 4 ganger 
i året!

ANNONSER OG 
GAVER dekker det 
meste av utgiftene 
til bladet. Gironr.:
3240 07 22101.
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

A R N T  J O H A N  V I S T N E S ,
S O K N E P R E S T, 
S K Å R E  M E N I G H E T
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Felles økumenisk gudstjeneste feires på 
Krosshaugen. Her blir alle de kristne menig-
hetene i Haugesund invitert. 
Kafé etterpå hvor inntekten går til Skåre 
menighets misjonsprosjekt for Normisjon; 
sykehuset i Okhaldhunga, Nepal.

Arr.: Haugesund Økumeniske Råd - Skåre menighet
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Tre av høstens konfirmanter i Udland er 
enige: - Håp er ganske viktig. 
Det er rett før siste undervisningstime. 
Etterpå er det prosjekt, og i september er 
den store dagen, konfirmasjonsdagen. Vi er 
samlet i kirkerommet. Elise Langøen, Ingrid 
Selle og Mia Staveland er klar.

- Hva er det første dere tenker på når dere 
hører ordet håp?
- Å se fram til noe, sier Elise.
- Å ønske noe, for eksempel at man skal få 
noe, sier Ingrid.
- At man ikke har gitt opp, sier Mia.
- Tenk at dere får det samme spørsmålet om 
ti år. Dere er rundt 25 år. Kan dere tenke dere 
hva dere ville svare da?
- At det handler om et bra liv og en god jobb, 
sier Mia. 
- Ja, en jobb man ønsker seg, stemmer Elise i. 
Ingrid er enig.
- Hvor viktig er håp for menneskene?
- Ganske viktig. Det betyr mye for at man ikke 
gir opp håpet om at livet kan bli bra. Også 
om man lever i krig og sult, sier Mia.
- Hva minner dere om håp her i kirkerommet?
- Lys. Å tenne lys forbinder jeg med håp, sier 
Ingrid.
- Bønnen gir håp, smetter Mia inn.
- Da er kanskje alterringen, der vi kan knele 
og be, noe som minner om dette håpet? 
Dermed fikk Ingrid siste ordet. Og så tenner 
de lys, de tre.

TRO, HÅP OG K JÆRLIGHET
I konfirmanttimen er håp ett av temaene. 
Kateket Reidun Qvale ber konfirmantene 
finne fram i undervisningsdelen i konfirmant-
bibelen. Der finner de symbolet for tro, håp 
og kjærlighet: Kors, anker og hjerte.
- Noen som har sett det symbolet andre 

steder? Hun må hjelpe litt. Joda, klart de har 
sett det på smykker.
Og så tar de for seg de tre symbolene, ett for 
ett. Først ankeret:
- Det var en hendelse under en storm her på 
kysten tidligere i år der det kunne gått skikke-
lig galt om de ikke hadde hatt anker, husker 
dere det? Sokneprest Arnt Johan Vistnes fris-
ker opp hukommelsen om cruiseskipet med 
flere tusen passasjerer om bord som holdt på 
å drive på land.
Også i overført betydning står ankeret for noe 
som gjør at du ikke driver av gårde. 
- Det hjelper deg å holde deg fast og ikke 
drive rundt i håpløshet. Det gir håp, og det 
gir mål og mening, og det gjør at du vet hvor 
du er.

TRE KIRKEKLOKKER BLE TO
Så korset og hjertet: Kateketen forteller om 
dattera som har kors på russedressen for å 
fortelle om sin tro og om faren som sender 
SMSer med hjerte-emojier. – Da vet jeg at 
han forstår og er glad i meg. Og så blar alle 
opp i kjærlighetens høysang, i Paulus’ 1 brev 
til korinterne, kapittel 13, der det står om 
tro, håp og kjærlighet. ..og størst av dem er 
kjærligheten, skriver Paulus.
Arnt Johan forteller om kirkeklokkene i Ud-
land som skulle hete Tro, Håp og Kjærlighet. 
Men i tårnet var det bare plass til to: Tro og 
Håp. Slik minner de oss på at det er vi som 
skal være kjærligheten.

SOMMERFUGLEN OG OPPSTANDELSEN
Så dreier det over på håpet igjen, om døden 
og livet etter døden. Om sommerfugllarven 
som blir til en tilsynelatende død puppe 
som igjen blir til en sommerfugl. Et bilde på 
overgangen fra død til liv. Om Jesus som 
døde, men seiret over døden. – Det gir oss 

et kjempestort håp til alle tider, sier kateket 
Reidun.
Tvers over kirkebakken ligger kirkegården. 
- Vet dere hvilken retning gravene ligger i? 
Sokneprest Arnt Johan spør.
- De døde gravlegges slik at de skal kunne se 
Jesus når han kommer igjen.
- I Bibelen står det at Jesus skal komme som 
en soloppgang, hjelper soknepresten. Og 
hvor står sola opp?
- I vest, nei, i øst, slår en konfirmant fast.
- Og derfor begraves de døde med føttene 
mot øst, fullfører soknepresten.
- Vi lever i et håpefullt samfunn, runder kate-
ket Reidun av.

   xyz Tekst og foto: Knut Meland

UDLAND KIRKE 
lørdag 24. august kl. 11.00
Stian Andre Lie Austrheim
Mathias Bjørgen Birkeland
Fredrik Birkeland
Mia Stavland Dahle
Asbjørn Hagland Engnes
Andrea Roaldtstveit Furre
Ingrid Johanna Gismarvik
Karoline Heien
Marthe Gjerde Hoem
Mads Solberg Johannesen
Sebastian Kalleland
Agnes Klausen-Rygg
Elise Solli Langøen
Lars Milje Nesheim
Rasmus Rønnevik
Jonas Alsaker Sande
Ingrid Førland Selle
Synne Ludvigsen Støle
Sondre Klaussen Øvrebø
 

UDLAND KIRKE 
lørdag 24. august kl. 13.00
Tobias Berning
Smilla Bogshamn
Gjøran Davick
Sigrid Dybvik Ekrene
Solveig Karine Rød Endresen
Julie Engedal
Lars Erik Forland
Mikael Wischmann Frøjd
Melvin Leithe Handeland
Tora Kjellesvik Husveg
Patrick Greipsson Odde
Adrian Olsen
Even Rasmussen
Christina Rosvold
Nora Aukland Sandtorv
Aksel Simonsen-Lie
Mathilde Elsabeth Thu
Simen Eirillsønn Tornes
Frederikke Maria Lea Veuskens

SKÅRE KIRKE 
søndag 25. august kl. 11.00
Anniken Nesheim Bakkevik
Morten Bakkland
Linnea Mariel Steinsnes Bang
William Brynjelsen
Jonas Enerstvedt
Annbjørg Skancke Eriksen
Cassandra Horge
Nicolay Eide Høgenæs
Sheila Victoria Innocent
Julie Møinichen Kvinnsland
Ivan Nikolaev
Frida Oline Steinsnes Nypan
Scott Mcgovern Skjoldevik
Maria Strømme
Emil Knudsen Velde

RØVÆR BEDEHUSKAPELL 
søndag 25. august kl. 14.00
Jack Matthias Thoresen
Hilmar Daniel Brynjolfsson

UDLAND KIRKE 
lørdag 31. august kl. 11.00
Romi-Andrea Aksdal-Mathiesen
Emilie Bjørnnes
Sander Fredriksen Bårdsen
Sofie Hagen
Alexandra Amalie Klette Iversen
Gustav Holme Iversen
Tor Magnus Ekrene Johanssen
Rikke Rossebø Kalstad
Nora Kathrine Kvernenes
Bergljot Apeland Kvæstad
Jon Roar Langøen Mallaug
Michelle Snyen Midtsæter
Live Mortvedt
Helge Møllerhaug
Mathilde Velde
Victoria Vika
Milla Heggebø Wathne
 

UDLAND KIRKE 
lørdag 31. august kl. 13.00
Rikke Hauge Aksland
Marie Sofie Bøe
Adele Davidsen
Kine Torvestad Eide
Irma Halseid Eritsland
Anna Fosen
Victoria Våge Grannes
Maylinn Gjertsen Helland
Daniel Eriksen Isdahl
Marc Philip Arcaza Jensen
Alexander Tindeland Lie
Ine Hjartåker Martinsen
Jorunn Solvi Nordstrøm
Natalie Nygård
Gyrid Nagell Skogland
Johan Solbøe
Thomas Westerlund

Hjerte står for kjærlighet. «….og størst av dem er 
kjærligheten.» Konfirmantene har bladd opp i 
Første Korinterbrev, kapittel 13. Kateket Reidun 
Qvale venter til alle har funnet fram. Sokneprest 
Arnt Johan Vistnes lytter og gir innspill.Kors, anker og hjerte i konfirmantbibelen. Korset forteller 

om troen. Tro er tillit og overgivelse til Gud. Ankeret for-
teller om håpet. Håpet gjør at vi ikke driver av gårde med 
fortvilelsens eller likegyldighetens vær og vind. Hjertet 
forteller om Guds kjærlighet, som Jesus har gitt oss.

Anker står for håp, sier 
kateket Reidun Qvale til 
de 17 konfirmantene.

Det handler om tro, 
håp og kjærlighet

Lys og bønn. Konfirmantene Elise Langøen, 
Ingrid Selle og Mia Staveland tenner lys.

K O N F I R M A S J O N S L I S T E R  -  A U G U S T  2 0 1 9

Lister for konfirmantene i september kommer i neste nummer i slutten av august.
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Solveig Håkonseth (94) synes det er godt å 
leve. Hun leser, strikker og ser på TV. Men 
den dårlige hørselen hemmer henne.

- Jeg ble født i Hjelmeland i Ryfylke. Far var sjø-
mann og mor var fra Hjelmeland, så vi ble boen-
de der til jeg var to år. Senere var vi i Hjelmeland 
hver sommer når far hadde ferie. Vi bodde en tid 
på Dommersnes i Vikebygd og i Kopervik før far 
fikk arbeid på kraftstasjonen i Litledalen i Etne. 
Da var jeg fire år gammel.

SKOLE MED ETT ROM
I Litledalen var det skole. Vi var 12-13 elever i alt 
og gikk på skolen annen hver dag. Alle fikk under-
visning samtidig i det eneste klasserommet. Vi 
begynte klokka ni, og lærer Folkedal bodde i en 
leilighet over skolestua.
I første time hadde vi alltid kristendom, og hver 
dag ba vi Fadervår før vi gikk hjem.
Vi hadde sangtimer og lærte sangene utenat, 
og vi hadde egne sangtimer der vi sang salmer. 
Læreren var god til å fortelle fra Norges-historien. 
Jeg tror han kunne Snorre på fingrene, sier hun 
med et smil.
Annen juledag var det juletrefest på skolen. Det 
var tale, og så var det gang rundt juletreet og 
mat. Brødskiver med sild og egg og skiver med 
brunost og gauda. Og så var det pose med godter 
til ungene.

VERNET
Da krigen kom, var Solveig 15 år og gikk på fram-
haldsskolen på Rygg. På vei til skolen den 9. april 
fikk hun beskjed om at Norge var i krig. Skolen 
var full av norske soldater, så det ble ingen un-
dervisning den dagen.
Til Litledalen kom det folk fra byen – «vernet». 
De skulle vokte kraftstasjonen. I husene rundt 
kraftverket var det ekstra strengt med blending. 
Fiendtlige fly måtte ikke kunne se lys fra bolige-
ne. God blending var også vern av den viktige 
kraftstasjonen. 

Blant «vernerne» i Litledalen fant Solveig Torleif 
Håkonseth. Da var hun 17 år. De ble kjærester, 
men giftet seg ikke før hun var 21.

BODDE PÅ ETT ROM
Torleif var snekker, og de bodde på ett rom i et 
hus i Haugesund sentrum. Der kokte og spiste 
de, og der sov de. Klosettet var på gangen. Hun 
var vant til bedre i Litledalen. Mat og klær var 
rasjonert og lønningene var små, men Torleif var 
aldri arbeidsledig.
Solveig var hjemme og passet barn og stelte 
huset.
- Fikk du tid til å dyrke egne interesser?
- Jeg kom med i kor da ungene vokste til. Da ble 
jeg valgt inn i styret for barnekoret Blåklokkene 
som organist Klara Johannesen ledet.
Torleif bygde huset som de flyttet til på Solvang. 
De fikk etter hvert fire barn, først tre jenter og så 
en gutt, 14 år etter den yngste jenta. Da jentene 
vokste til ble både Torleif og Solveig med i Hau-
gesund Motettkor. Også det ble ledet av Klara 
Johannesen. Så døde Torleif. Julen 1965 satt 
Solveig igjen alene med tre tenåringsjenter og en 
gutt på fire måneder. 
- Men det ordnet seg, slik at jeg fikk trygd og 
kunne bli hjemme. En stund prøvde jeg meg som 
hjemmehjelp, men det var ikke det rette for meg. 
Dagmamma var jeg også en stund.
Den ene datteren døde, 52 år gammel. De to 
gjenlevende døtrene bor i Haugesund og sønnen 
i Sandefjord. Solveig har ni barnebarn og 20 olde-
barn. – Det er kjekt med stor familie, sier hun.
Gjennom mange år har hun deltatt i frivillig 
arbeid: På menighetshuset i Skåre og 20 år på 
Havnaberg eldresenter, fram til hun var 88. Nå 
pleier hun å gå på formiddagstreff i Rossabø 
kirke hver tirsdag, men hun hører dårlig, og det er 
spesielt vanskelig når det er mye folk i rommet. 
Så selv om hun liker å være sammen med folk, 
blir det til at hun sitter mye hjemme og ser på TV 
og hører radiogudstjenesten søndag formiddag. 
            xyz Tekst og foto: Knut Meland

- Det er 
godt å 
leve

- Se den som en forlengelse av bibliote-
ket, som bibliotekets utomhusplan, sier 
sivilarkitekt mnal og byplanlegger Karen 
Ilstad og byantikvar Trygve Eriksen. 

Parken er tegnet av landskapsarkitektene 
Rune Vik og Nora Johanne Mellemstrand 
fra Bjørbekk & Lindheim AS. 
Etter planen skulle parken kunne brukes 
etter 17. mai. 
Her blir benker og bord, vannspeil mot 
Kirkegata, klatre- og rutsjeapparater for 
barna, gangtunnel flettet av pil, eføy og et 
utall forskjellige planter og trær. Her skal 
plantes bærbusker, epletrær og humlene 
skal få sitt ”hotell”. I tillegg til dagens trap-
per fra biblioteket og opp til Ludolf Eides 
Plass, blir det nå en trappefri sti helt nede 
fra Kirkegata og opp til Ludolf Eides Plass.
Like utenfor biblioteket blir den smale, 
hellelagte flaten utvidet mange ganger, 
mens det blir en grasmatte/plen nederst i 
parken mot Kirkegata.
Biblioteket skal bli en plass du kan være 
innendørs - og der du kan ta med deg en 
bok og en kopp kaffe og sitte utendørs når 
været er fint.

PARK FOR ALLE
 Å gjøre det fint i byen, forebygger hær-
verk. På fine dager ser utbyggerne for seg 
at folk vil spise lunsjen sin ute i parken. 
Barnehagebarn og skoleelever, voksne i 
alle aldre, skal være velkommen.
Parken er for alle. En viktig funksjon er alt-

så å utvide biblioteket. Steinar Heen ved 
Haugesund folkebibliotek ser for seg at 
grupper, som skoleklasser og avdelinger 
fra barnehagene, nå vil kunne være aktive 
både ute og inne når de besøker biblio-
teket.

NÅR ÅPNER BIBLIOTEKET?
Steinar Heen kan ikke love annet enn at 
”biblioteket åpnes for publikum en gang 
til høsten”. Vårt helt private og uautoriser-
te tips, er at det vil skje en gang i septem-
ber/oktober.
Selve håndverksarbeidene er ferdige ved 
utgangen av juni. Men så begynner det 
møysommelege arbeidet med å få alt 
innvendig på plass i rom og hyller. Så er 
det juli og ferie....
Den over 50 år gamle bygningen som 
arkitekt David Sandved tegnet, er fredet.
Det betyr at alt som er blitt gjort, med nytt 
varme- og ventilasjonsanlegg, nytt teknisk 
utstyr og heis, som bygget ikke hadde fra 
før, måtte godkjennes ned til minste detalj 
for ikke å bryte med fredningsbestemmel-
sene.

Jeg er glad jeg greier meg selv 
og er klar i hodet. Jeg klager 
ikke, for jeg har det godt, 
sier Solveig Håkonseth.

 
Eg vil bo der eg kan kjenna
duft av hav, av tang og skjell,
møta saltråket og tåkå, 
skrik fra terna og fra tjeld!
Øve friske, grønne bakkar,
ned te strandå imot kveld,
ausa båten, setta teiner,
rusla him i soleheld.
 
Solå farge hav og himmel,
eg må snu meg, stoppa opp,
ta et magadrag av luftå,
gjørr så godt i sjel og kropp!
Slik ein rikdom for ein stakkar: 
Gull på havet, gull på sky!
Himmelhvelving uten like, 
dag for dag så e ’an ny.
 
Her finns minner fra den tidå
gamle Harald ordna opp.
Han fekk støtta attmed krossen.
Hvil i fred, du gamle kropp!
Me, som deg, me slo oss ner her.
Kan’ kje nekta me e kry.
Leva livet vest  her ute,
her i Haugesund, vår by.
 
               Bjarte Nesheim

”Vest her ute” BIBLIOTEK MED EGEN PARK
Allerede før denne utgaven av ”Folk og Kirke” er kommet 
i folks postkasser, er mesteparten av den splitter nye 
”Biblioteksparken” i Haugesund ferdig.

Byantikvar Eriksen forteller at farger på 
veggene, belysning og gulv tilbakeføres til 
sine opprinnelige farger og former og alle 
vinduer blir skiftet.

HVA HAR DET KOSTET?
Byggeleder Asbjørn Flasnes forsikrer at 
byggeledelsen har god kontroll på kostna-
dene for både bibliotek og park. Kostnads-
rammene lyder på 45 millioner kroner for 
å rehabilitere biblioteket. Parken har en 
budsjettramme på 8,5 millioner kroner.
Etter planen skal gjerdene rundt den nye 
Biblioteksparken være fjernet til 17. mai. 
La oss håpe på en fin sommer i en ny 
park i Haugesund.

FRA KAOS TIL PARK (bilde under): Slik så det ut i april da 
Karen Ilstad i Haugesund kommune viste oss rundt på 
det som skulle bli ferdig bibliotekspark i mai. (bildet under). 
Her i samtale med en som har bygget den, Thomas 
Stensland i A. Helgeland entreprenør. 

 xyz Tekst og foto: Sigmund Hansen

INNVENDIG KAOS: Alle elektriske ledninger og ventilasjonsrør 
er skiftet ut inne i biblioteket, som åpner en gang i høst etter en 
fullstendig rehabilitering.

NYHET: 
Når biblioteket 
åpner igjen, får 
det endelig heis.

PARKEN FERDIG (bilde over): Barn og voksne har  
allerede begynt å bruke parken. Til høyre for biblio-
teket går den nye, trappeløse gang- og sykkelveien 
mellom Kirkegata og Ludolf Eides Plass.

VELKOMMEN, NABO! Biblioteksparken blir 
en velkommen nabo til Vår Frelsers kirke. 
Slik så parken ut rundt 10. april - da var 
planen å åpne den til 17. mai.
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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

E T  KORS  F OR  HÅP
I fjor var det en utstilling i Skåre 
kirke med tittelen «Hvor skjer 
Jesus?». Utstillingen synliggjorde at 
Jesus ikke er begrenset til kirkerom 
og tradisjonelle «kristne» settinger 
eller handlinger. Gud overstiger vår 
forestillingsevne, men også hva det 
vil så være kristen overstiger vår 
forestillingsevne. 

Derfor ønsker kirken i Haugesund 
å være en åpen og inkluderende 
folkekirke. Vi ønsker ikke å begrense 
hverken Gud, Jesus eller men-
neskers veier til tro. Derfor har vi 
et bredt utvalg av aktiviteter og 
arrangementer som henvender seg 
til alle. Vi ønsker at kirkeveggene 
skal være så tynne at de helst er 
gjennomsiktige, eller aller helst 
ikke-eksisterende (i den grad det 
går an). 

Kirken skal på sitt beste være en del 
av menneskers hverdag om de tror 
eller ikke. Derfor stiller vi ikke krav 
om bekjennelse for å yte hjelp eller 
bistand, for å invitere til et kulturelt 

arrangement eller for å dele fasci-
nasjonen og mystikken som ligger i 
våre ritualer og seremonier. Kirken 
kan møte alle, på alle steder, i alle 
sammenhenger, og den kan berike 
menneskers liv og la seg berike. 

I Haugesund gir dette seg utslag i 
en del nye initiative,  som du forhå-
pentligvis legger merke til.
 Vi styrker vårt utadrettede arbeid 
mot utsatte grupper og mot unge 
i særdeleshet. Vi skal bli mer 
offensive i vårt informasjonsarbeid 
og vi søker å delta i offentligheten 
på stadig nye måter og med nye 
uttrykk. 

Ønsker du å se noe av det jeg tenker 
på? Gå inn på nettsidene: 
minveg.no (side 18 om lansering) 
og kirken.no/haugesund.

 

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 invita-
sjon 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
Etter året med konfirmasjonsforberedelser 
med samlinger for fellesskap, undervisning, 
gudstjenester og leir, har vi konfirmasjons-
gudstjenester tidlig på høsten. 
Informasjonsmøtet blir i din lokale 
kirke 29. aug. kl. 18.00. NB! Oppstart 
av påmelding på nettet skjer kl. 20.00 
samme dag.

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.
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Korset står for død, men 
også for håp. På kirkegården 
finner du mange symboler, 
men korset er det vanligste.

Du finner det i alle størrelser 
og mange former. Gjerne 

øverst på gravsteinen, og ofte 
sammen med andre elementer. 

Et vitnesbyrd om at de mange som 
hviler i jorden har tilhørt den kristne 
kirke og har hørt korsets evangeli-
um, budskapet som ga korsmerket 
en ny mening. 

- Hva som skal stå på gravsteinen 
er ikke tema i det første møtet med 
pårørende. Men etter gravferden 
møter de oss igjen, blant annet for 
å se på gravstein. Da er det mye 
som går igjen. Folk velger det som 
er vanlig. Da blir de mye kors, sier 
Norfrid Helen Lønning, gravferds-
konsulent hos IMI Begravelsesbyrå. 
- Er håp et tema?
- Det dreier seg mye om et håp de 
har hatt, om å gjøre livet lengst 
mulig. Det kommer an på hva slags 
tro de har. Noen har den, noen ikke, 
sier gravferdskonsulenten. 
Korset representerer håp. Mange 
kommer til at de ønsker korssym-
bolet når de mister noen. De er i en 
sårbar situasjon og ønsker håp, håp 
om kanskje å møtes igjen.

STJERNE OG KORS
Et lite kors brukes også for å angi 
dødsdato. Foran fødselsdato en 
femtakket stjerne. Begge symboler 
har rot i Jesu livshistorie. Betle-
hemsstjernen står i forbindelse med 
hans fødsel og korset i forbindelse 
med hans død.
 
YRKE OG INTERESSER
- Vi spør om de pårørende ønsker 
stjerne og kors i forbindelse med 
fødselsdato og dødsdato. Da er 
svaret ofte at det passer fint. Men 
noen vil ikke ha kors. Når kundene 
kommer til oss har de klart for seg 
hva de ønsker, sier Einar Skattkjær i 
Skattkjær Skiferindustri. 
- Ofte velger man symboler etter 
avdødes yrke eller interesser. En 
sjømann kan få et anker, en bonde 
et kornaks, en som likte blomster 
kan få en rose.
Noen ønsker ingen symboler i det 
hele tatt. Det behøver ikke bety at 
avdøde ikke hadde noen kristen tro. 
Slik var det ikke da jeg begynte 
i denne bransjen i 1976. Da var 
det bare Jehovas vitner som 
ikke ville ha symboler. Mye har 
forandret seg, sier Skattkjær.
     

 xyz Tekst og foto: Knut Meland

Kirke uten vegger!

Anders Steinnes (foran) og Krzysztof 
Trzaskalski i arbeid på taket på Udland kapell.

Tårnet blir som nytt
Tårnet blir som nytt på kapellet på Udland. Kledningen 
var råtten og beslaget på toppen var lekk. Begge deler 
blir skiftet. Ellers legges skifertaket på nytt, og det som 
måtte være av råteskader skal utbedres. 
Arbeidet begynte i mai, og er ventet å ta en måneds 
tid, avhengig av hvor mye skader man finner. Siden i 
sommer skal kapellet skrapes og males, sier driftsleder 
Torvald Haugen.
Til vinteren skal kapellet pusses opp innvendig. Menin-
gen er at det skal kunne brukes til mindre samlinger, 
som for eksempel urnenedsettelser. 

Raka kant
Kirkevergens folk har gjort grundig arbeid på Nordre og 
Søndre Hauge gravlunder. Grusgangene er rensket og 
ny grus lagt. Det er godt gjort om du finner en løvetann 
der nå på en stund.   

KORS MED KORNAKS, som minner om Jesu 
ord i Johannesevangeliet: Hvis ikke hvetekor-
net faller i jorden og dør, blir det bare det ene 
kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. 

DUE MED KVIST. Bakgrunnen er beretningen 
om Noas ark. Duen kom tilbake med en 
olivenkvist da vannet var sunket, et bud om 
tilgivelse og fred.
 
En BETLEHEMSSTJERNE foran fødselsdato. 
Et KORS foran dødsdato.

VALGET

KORS OG ANKER: Masten er 
korset, håpet anker, bønnen 
ankertau og Guds trofasthet 
ankergrunnen.

2019

Kirke
valget

KIRKEN
TRENGER DEG!

Gi din stemme i Kirkevalget!
KIRKEVALGET ER TO VALG: Du kan stemme på kandidater 
til menighetsrådet og til bispedømmeråd/Kirkemøtet
FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGSPERIODE:  10. aug. til 6. sept.
1. sept.:  Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der man har stemmerett.
VALGDAGEN (8.) og 9. sept.
TIL MENIGHETSRÅDSVALGET: I Haugesunds tre menigheter har en gjeng 
flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater til menighetsrådene og lede 
menighetene de neste fire årene. Listene står på menighetssidene i dette 
bladet. Dette er et flertallsvalg, der du blant annet har mulighet til å gi kan-
didater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet.
VED VALGET TIL BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET 
stiller Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste 
og Åpen folkekirke lister. 
God info om valget finner du på: 
www.kirkevalget.no

BLI MED PÅ LAGET I KULTURKIRKEN SKÅRE 
Vi ønsker å bygge et fellesskap av frivillige medarbeidere 
som kan bistår med markedsføring og gjennomføring av 
arrangementer. Ønsker du å bli en del av gjengen kan 
du melde din interesse ved å sende en mail til:
kultur.haugesund@kirken.no. 
Vi håper på et humørfylt, kreativt og spenstig team av 
medarbeidere som har mye moro sammen.



10 11

Midt i sentrum på øya vår ligger Røvær Bedehuskapell, 
et stort, hvitmalt hus med kors på mønet. Det ble byg-
get i 1892 av Vårsildfondets midler. Den gode havna og 
nærheten til fiskefeltet gjorde at Røvær var en svært 
populær plass blant fiskerne. I toppårene kunne her 
være samlet 15 000 fiskere! Med små, åpne båter og 
kummerlige overnattingstilbud kunne de trenge et hus å 
samles i når det var helg eller i uværsperioder. Her var der 
lese-værelse med bøker og aviser, doktor-værelse når de 
fikk besøk av doktor, og et stort forsamligslokale med gal-
leri. Det fortelles at når alt som het nattelosji var stappfult, 

fikk de lov til å sove på galleriet.

Da ”gull-alderen” var over, og både silda 
og fiskerne forsvant, ble det røværsbuen 
som overtok den praktiske driften og an-
svaret for huset. Og det ble godt tatt vare 

på. Her samlet de seg både i sorg og glede. 
Etter at huset ble vigslet til kapell, ble det 

både barnedåp, bryllup og gravferder, senere 
også konfirmasjoner. I Litlesalen, som de eldste frem-
deles kaller Leseværelset, var det søndagsskole, møter 
om søndagskveldene og når omreisende predikanter 
kom på besøk. Men når det var basarer og fester bruk-
te de ”Skjepet”. Når redningsforeningen ”Sjøblomsten” 
hadde sin årlige basar, ble det til og med vist film der! 
De strakte et lerret foran altertavla, og så fikk vi se dra-
matiske klipp fra redningsskøytenes arbeid. Og så en 
om ”Telegrafstolpen og Tilhengeren ” etterpå, til stor 
glede både for barn og voksne. Men en gang var det 
en emmisær på besøk, som reagerte på slik lettsindig-
het, når gullkorset på altertavla kunne anes gjennom 
lerretet. Vel, da flyttet de filmapparatet opp mot koret, 
og hengte opp lerret på bakveggen i stedet.

Juletrefestene var et kapittel for seg. Det kunne 
være fem av dem! Alle møtte i sin beste stas. Så var det 
sang, andakt, gjerne opplesning av ”et stykkje”, mat 
og kaffe, og ikke minst gang rundt juletreet. Mange 
ringer utenpå hverandre, annehver gikk samme vei. De 
gikk og gikk, og når foreldre med unger og de gamle 
var gått hjem, fortsatte ungdommen festen. De sang 
”Den himmelske lovsang” (det er julesang på Røvær), 
gikk rundtom en enærbærbusk og ”knyttet kjærlighets 
hellige bånd.”

3 dager etter at jeg kom til Røvær som lærer i 1956, var 
det juletrefest. Der traff jeg en ung fisker med blå øyne 
og brune krøller. 22. november 2018 feiret vi diamant- 
bryllup!

Tidligere sto huset lenger vest. Det var ikke kjøkken,
ikke innlagt vann, og vi hadde felles utedo med gamle-
skolen. Det var et strev å stelle til juletrefest for 150 
mennesker, alt reint vann måtte bæres inn og alt sø-
levann ut igjen. Men i 1966 skjedde det store ting: det 
ble støpt ny grunnmur, og i kjelleretasjen ble det stor 
spisesal, ordentlig kjøkken og toaletter. Nå ble det en 
lek å være i komiteen.

Men hvordan flytter du et så stort hus? Jo, da byg-
ger du ei ”bru” av solide planker, smører den inn med 
grønnsåpe, fester bolter i huset, finner fram taljer og 
tau, og så må alle være med, store og små, hal i og dra! 
Og så kom huset på plass.

Da Vår Frelsers Kirke fikk det nye klokkespillet, var 
de så flinke til å samle inn penger at det ble en slump 
til overs. Det ble bestemt at Røvær skulle få kirke-
klokke. Vi fikk spørsmål om noen hadde forslag til en 
inskripsjon på klokka. Min gode nabo Bjørn foreslo et 
ord fra da Jesus kalte disiplene sine: ”De forlot straks 
båten og fulgte Ham”.

I taket i kapellet henger ”kirkeskipet” vårt. Det er 
en modell av skøyta som forliste fredag 13. oktober 
1899, på vei hjem fra begravelse. Den gang bodde det 
130 mennesker på Røvær. Ingen av de 30 ombord over-
levde. Søndag morgen fikk de gjenlevende sørge-
budskapet: 13 av dem var blitt enker og 36 barn var 
blitt farløse. Modellen ble laget til 100 års-markeringen 
i 1999, som ble en fantastisk opplevelse for oss alle. 
Ulykken satte naturligvis dype og varige spor. Og det 
vokste fram et samhold og en omsorg for hverandre 
som jeg våger å påstå er levende her fremdeles.

I dag er det ikke lenger kvinneforeninger her ute. 
Men vi har fremdeles 2 basarer i året, Barneforeningen 
sin og Bedehus-basaren. Da lager eller kjøper vi ge-
vinster til basaren, baker til kafeen, tar lodd og kjøper 
mat, og blir veldig imponert over resultatet. Barnefore-

–  DER  T R AFF  J EG  EN  UNG  F ISK ER 
MED  BL Å  ØYNE  OG  BRUNE  K RØLLER . 

«DE  F ORL O T  S T R AKS  BÅT EN   
             OG  FUL G T E  HAM».
       INSK R IP S JON  I  K IRK EK L OKK A

REFLEKSJONER RUNDT ET 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.

– JEG HAR T IL  OG MED FAST PLASS

ningen har nå bestått i over 50 år. De har møter i Bedehuskjelleren 
annen hver onsdag. Og når de er ferdige, samles Strikkeklubben. 
Vi koker kaffe og spiser resten av maten, og så slipper vi å varme 
opp rommet 2 ganger. Vi har da tanker for miljøet!

Røvær Bedhuskapell er så absolutt min kirke! Jeg har til og 
med fast plass. Her har flere av våre barn og barnebarn blitt døpt, 

konfirmert og gift. Nå er det oldebarna som står for tur. Og når min 
tid kommer, regner jeg med å bli gravlagt derfra, og så en siste reis 
med båt over til kirkegården. For veien dit, som ble tegnet inn på 
kartet da tomta vår blei kjøpt for 60 år siden, er ennå ikke kjørbar.

P.s. Har du lyst til å oppleve en gammeldags juletrefest eller 
basar, er du hjertelig velkommen!

–  V I HAR FREMDELES 
TO BASARER I  ÅRET

RØVÆR BEDEHUSKAPELL 
y REFLEKSJONER

xyz Tekst: Sigmund Hansen
xyz Foto/illustrasjon: Anders Færevåg

T ORD IS  R ASMUS SEN :

–  DE T  VOKS T E  FR AM E T  SAMHOLD 
OG  EN  OMSORG  F OR  HV ER ANDRE 
SOM J EG  VÅGER  Å  PÅS TÅ  ER 
LE V ENDE  HER  FREMDELE S .
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Gudstjenesten - 
EN OASE I HVERDAGEN

HVER SØNDAG KL. 11.00 
er det gudstjeneste i Rossabø kirke. 
NB! Se sommerens gudstjenester
sammen med Skåre under! 

Tildelt Kongens fortjenstmedalje  Eksamen i klokkespill, går dét an? 

VI TRENGER VARER TIL HØSTMARKEDET
Vi trenger flere varer for salg. Har du tid, lyst og anledning, 
setter vi pris på f.eks ulike «snekkerier», strikk og søm (vi 
trenger mer til baby, gutt og mann!), syltetøy, marengstop-
per, lapper i pose, lefser, nordlandskaker, kransekakesten-
ger, karameller, brente mandler, salte mandler, grønnsaker, 
frukt, egg, syltet rødløk, honning, knekkebrød – eller annet 
du har lyst til å bidra med! Kontakt Ingunn Bergsager Våge 
på 934 15 417 eller Silje N. Dahl på 920 41 821. 
Følg også med på Facebook-siden vår!
Høstmarkedet er søndag 29. september.

OPPSTART AV AKTIVITETER TIL HØSTEN
De fleste aktivitetene våre starter opp samtidig 
med skolen i uke 34. Dette gjelder både:
Åpen Kirkestue, 4T6, Babysang, Mini – og 
Maxigospel og Tween. 
Andre aktiviteter som: 
Oppdagerne, speidere i alle aldre, 
Misjonsforeningen osv følger på de neste ukene. 

Følg med på Facebooksiden Rossabø menighet og på 
nettsidene våre for mer informasjon om tid og sted!

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!

F Ø R S T E K L A S S E S ! 
For deg som begynner på skolen høsten 2019! 
NB! Felles Rossabø-  og Vår Frelsers menighet

Begynner du i første klasse til høsten? Da er det noe gøy 
du kan være med på noen dager før skolestart, nemlig 
Førsteklasses! På Førsteklasses blir det mye aktivitet både 
ute og inne. Vi skal leke på lekeplassen. Vi skal gå på tur. 
Vi skal lete etter en mann som heter Sakkeus, som har 
gjemt seg i et tre. I tillegg skal vi synge, lese, lage drama-
stykke, ha forming, spise lunsj og frukt, bli kjent med
 kirken, øve til gudstjeneste og vi skal lage vannrutsjebane! 
(Så ta med badebukse og håndkle!)

Datoer, påmelding og pris:
15., 16. og 18. august:
www.kirken.no/rossabo (velg påmeldinger)
Ved påmelding før 1. juli: kr. 100,- Etter 1. juli: kr. 150,-

NOEN GUDSTJENESTER ER LITT ANNERLEDES 
Her ser du en oversikt over dem. 

LEKEPLASSGUDSTJENESTE
16. juni kl. 11.00 er det gudstjeneste for og med barn og 
voksne ute på lekeplassen. Etter gudstjenesten blir det 
kafé med salg av grillpølser, kaker, kaffe og saft. Det blir 
loddsalg, fiskedam, ansiktsmaling og andre kjekke leker og 
aktiviteter - og, kanskje blir det hoppeslott!

KIRKESOMMER (FOR SKÅRE OG ROSSABØ)
Vi bytter på å feire gudstjeneste i Udland og Rossabø.

Vi er «i rute» igjen fra og med 18. august.

Det er ordinære gudstjenester 25. august og 1. september. 

23. juni Udland

30. juni  NB! Kl. 19.00 i Vår Frelsers kirke

7. juli Rossabø

14. juli Udland 

21. juli Rossabø

28. juli Udland

4. aug. Rossabø

11. aug. NB! Sildajazzgudstjeneste i Skåre

FØRSTEKLASSES! – GUDSTJENESTE
Søndag 18. august kl. 11.00. Alle som har vært på 
Førsteklasses (se info annet sted på siden), deltar på 
gudstjenesten. Det blir utdeling av boka Tre i et tre til 
førsteklassingene.

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER 
Lørdag 7. september kl. 10.00, 12.00 og 14.00 og 
søndag 8. september kl. 11.00 

MARKEDSBASAREN 2019
Du vet ikke hva du går glipp av dersom 
du ikke kjøper lodd på årets markeds-
basar! Uten lodd – ingen gevinst. 
KJØP LODD VIA VIPPS NÅ!
Loddet koster kr. 10,- og du kan ta så 
mange du vil. 
Vipps beløpet til Vår Frelsers sokn, 
husk å skrive Markedsbasaren 2019. 
Inger-Mette følger med på Vipps, og 
skriver deg opp med antall lodd som du 
betaler for! 
Se de flotte gevinstene på nettsiden 
vår, det kan lønne seg.

INNSAMLING AV LOPPER 
til MARKEDSDAGENE 2019
Årets loppemarked går av stabelen 
fredag 16. august kl. 10.00 – 17.00 og 
lørdag 17. august kl. 10.00 – 15.00. 

Sette av dagene allerede nå – og ta med 
deg venner og kjente til en spennende 
handel!
Vi tar imot lopper:
Fra man. 12. august -tor. 15. august 
mellom kl. 18.00-20.00.
For henting av lopper: 
Ring Tore Hjortland, tlf. 952 35 040. 

Vi møtes i kjerka sør i by´n!
www.kirken.no/rossabo
Følg oss på Facebook! RossaboMenighet

Peder Johannes Stensland foran alle 
speiderne som deltok på festen. F.v. 
Asbjørn Aga, Leander Ferkingstad 
Stangeland, Karl Oskar Stakkestad, 
Gaute Sunde Hansen, Marius Her-
leiksplass Pettersen, Jan Egil Nuntun, 
Thomas Preston, Knut Inge Knutsen, 
Torstein Høyvik Hauge og Marius 
Vestvik. 

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!

xyz Ring oss HVIS DU TRENGER SKYSS til kirka! 
Telefon 52 80 95 00. 

GUDSTJENESTER VEST I HAVET – RØVÆR
Søndag 9/6, 7/7, 4/8 og 25/8 kl. 14
Søndag 25. august kl. 14 er det konfirmansjons-
gudstjeneste på Røvær bedehuskapell.

NOEN GUDSTJENESTER ER LITT ANNERLEDES 
Her ser du en oversikt over dem.

GUDSTJENESTE MED INNSETTELSE 
OG SOMMERFEST 

Søndag 16. juni kl. 11
SOMMERFEST for hele menigheten i kirke og menighetshus. 
INNSETTELSE av menighetspedagog Synnøve Haakonseth. 
Grilling utenfor menighetshuset etter gudstjenesten!

KVELDSGUDSTJENESTE
Søndag 30. juni kl. 19
GUDSTJENESTE MED NATTVERD på kveldstid grunnet 
IRONMAN-arrangement i byen på formiddagen.

GUDSTJENESTE I FILMFESTIVAL-UKA
Søndag 18. august kl. 11. Biskopen deltar

FRILUFTSGUDSTJENESTE I DJUPADALEN  
Søndag 1. september kl. 12 (ikke gudstjeneste i kirken)
«Kom-deg-ut-dagen». Ta gjerne med sitteunderlag!

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER  
Lørdag 14/9 kl. 11, kl. 13 og kl. 1430  
Søndag 15/9 kl. 11

FREDAG I OG UTENFOR KIRKEN
Kl. 10.00 – 12.00 Åpen Kirke
Kl. 10.45 – 11.00 Orgelmusikk
Kl. 11.00 – 11.20 Liturgisk bønn 
  med orgelspill, salmesang 
  og skriftlesing. 
  Formiddagskaffe i 
  menighetshuset etterpå.
 
Kl. 12.00 - 12.45    Klokkespillkonsert fra kirketårnet 
  (unntatt juli måned)

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

2019

Kirke
valget

Karl Gerhard Bråstein Dahl 1975
Silje Olaussen 1991
Kjell Einar Bergsager 1946
Kirsti Rydningen 1977 
Morten Waka 1995
Eli Emilie Heimark 1960
Olav Våge 1976
Svein Egil Sørland 1969
Eirik Hustvedt 1950
Benedicte Skjold-Ødegaard1979
Elin Kvamsøy Sjursen 1952
Anne Marthe Møinichen 1964
Kjell Ivar Glette 1957

Disse stiller til 
valg i Rossabø
menighetsråd:

Mer om valget på side 8
2019

Kirke
valget

Dagfinn Våge, 59 år
Elida Kristine Sortland, 70 år
Ole-John Melkevik, 63 år
Oddny Kløve Brynjelsen, 59 år
Marie Aanensen, 45 år
Liv Hjørdis Glette, 60 år
Steinar David Jansen, 66 år
Ingeborg A. S. Svendby, 66 år
Åse Kyvik Vallersnes, 73 år
Linda Saltvedt, 51 år
Berit Synnøve Tysvær, 64 år
Eigil Karlsen, 52 år
Ole Vikre, 53 år

Disse stiller til 
valg i Vår Frelsers
menighetsråd:

Mer om valget på side 8 

Tur til Vibrandsøy onsdag 12. juni 
Avreise fra Indre kai kl 11.30 v/Kongetrappen. 
Grilling, kakeservering, fisking, natursti og 
sang ved «A-men», J. Jenssen og E. Karlsen. 
NB! Ved dårlig vær blir turen 19. juni.
Arr. Kirkens Bymisjon, T3, Frelsesarmeen 
og Vår Frelsers menighet

Høstturen 2019 går til Flekkefjord
Folk fra byens  tre menighetene er hjertelig velkommen 
til å være med på busstur  2. – 5. september! 
Reiseledere: diakon i Rossabø menighet, Jon Erik Kiørboe 
Strand og diakon i Vår Frelsers menighet, Annlaug 
Halvorsen Engmark. Medarrangør: Knapphus Buss.

Påmeldingsfrist er 21. juni. Ring 52 80 95 00 eller gå inn 
på www.kirken.no/varfrelsers under linken PÅMELDING. 
NB! Oppgi navn og telefon til pårørende ved påmelding. 
Brosjyre fås på menighetskontorene, på kirkekontoret og 
på Facebook. For mer info: Kontakt Jon Erik Strand, 
tlf. 982 42 090/52 80 95 00. 

Vår Frelsers kirke har et fint 
klokkespill i tårnet. Det er det 
mange som vet. 
Klokkespillet spiller sine melo-
dier automatisk hver time. Og 
det er det mange som har hørt. 
Men visste du at undertegne-
de spiller en klokkespillkon-

sert hver fredag fra kl 12.00 til 12.45? Live!
De siste årene har jeg tatt utdanning i klokkespill 
ved kirkemusikkskolen i Løgumkloster, Danmark 
og har avlagt klokkenisteksamen. Dermed kom jeg 
i det gode selskap med en håndfull andre, norske, 
klokkenister.

Ordtaket sier ’ Mye vil ha mer’ og dermed ble det 
fortsettelse av studiene for å ta en mastergrad i 
klokkespill. Studiet avsluttes snart, blant annet 
med en offentlig konsert på vakre øya Ærø i Dan-
mark. Konserten skal foregå tirsdag 11. juni 2019. 
Om alt går etter planen skilles ’klinten fra hveten’ 
enda et hakk, for, så vidt meg bekjent, finnes det 
i Norge bare to andre klokkenister med samme 
tittel: ’master i klokkespill’. Smak på den!

Så, om du tilfeldigvis skulle være i nærheten er du 
hjertelig velkommen til å være med på begivenheten
tirsdag 11. juni 2019, Marstal på Ærø, Danmark
               Goos ten Napel

Lørdag 4. mai ble speiderlederen Peder Johannes 
Stensland tildelt Kongens fortjenestmedalje på en 
fest i Rossabø kirke, for sin nå 54 år lange utrette-
lige innsats for speidergruppen 1 Rossabø KFUM 
i Rossabø menighet. Ordfører i Haugesund, Arne 
Christian Mohn, overrakte medaljen.
Peder Johannes Stensland startet troppen 24. 
mars 1965 som 17 åring, men var da for ung til for-
melt å stå som leder, så sokneprest Bernt Natvig 
hadde det formelle ansvaret fram til Stensland ble 
godkjent som leder i Norges KFUM-speidere i 1968.
Nå 54 år senere, i 2019, er han fremdeles med som 
gruppeleder og aktiv i samme speidergruppe. I 
alle disse årene har han trofast stilt opp på alle 
møtene til speiderguttene i Rossabø menighet. 
Mange generasjoner av speidergutter har gjennom 
alle disse årene fått utallige flotte opplevelser og 
minner og lærdom fra sine perioder sammen med 
Stensland i speidergruppa. 
Stensland var kasserer i mange år for både Roga-
land og Haugaland kretser av Norges KFUM-spei-
dere, og han har også i mange år vært både kasserer 
og styremedlem i Haugesund Speideravdeling.
Familien Stensland har raust brukt sine egne eien-
dommer til aktiviteter, turer og leirer for speider-
ne. Ei av hyttene etter foreldrene til Stensland 

ble etter deres 
bortgang omdis-
ponert til egen 
speiderhytte for 
troppen. Han sto 
selv i spissen for 
dugnaden med 
å sette hytta i 
stand til dette 
formålet.  
Han har i flere 
perioder vært 
medlem av 
menighets-
rådet i Rossabø 
menighet og i 
alle år deltatt 
i menighetsar-
beidet i mange 
sammenhenger. 
Han er blitt til-
delt flere utmerkelser gjennom årene. I 1982 fikk 
han hederstegn i sølv fra Norges KFUM-speidere og 
i 1995 hederstegn i gull fra samme organisasjonen 
og nå 2019 endelig Kongens fortjenestemedalje.
  Tekst og foto:  Asbjørn Aga

Tur til Stemnestaden:
Lørdagskaféene, 
Klubb-83 og 
Simenklubben
Lørdag 15. juni kl. 12.00 – 14.30. - Påmeldingsfrist: 7. juni. 
Trenger du å sitte på med noen? Gi beskjed ved 
påmelding til Kirkekontoret på tlf. 52 80 95 00.
Gi også beskjed om matallergier.



14

I N N S I K T

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

Det er vår i Norge, og vi synger: 
“No livnar det i lundar, … og 
atter som eit under nytt liv av 
daude gror.”. 

DET PASSER SÅ GODT. For i påsken 
og pinsen feirer kirken det nye 
livet. Men påske og pinse er eldre 
enn kirken. De er opprinnelig 
jødiske høytider. Det gir innsikt å 
se sammenhengen. For også de 
jødiske høytidene Pesach (påsken) 
og Schavuot (pinsen) var fester der 
det nye livet ble feiret.
 
La oss trekke linjene.
PÅSKEN ble feiret til minne om 
befrielsen fra slaveriet i Egypt 
og begynnelsen på det nye livet. 
Men den ble samtidig forbundet 
med “de usyrede brøds høytid”. 
Dette er en førstegrødefest, eller 
høst-takkefest, for å feire den 
første innhøstningen av årets 
kornhøst. Brødet skulle bakes 
uten surdeig. All gammel surdeig 
måtte ut av huset. Det nye skulle 
feires uten spor av det gamle. Da 
denne jordbruksfesten ble feiret 
sammen med påsken, fikk den en 
ny betydning: PÅSKEMÅLTIDET 
skulle spises med usyret brød til 
minne om flukten fra Egypt. Det 
måtte spises i hast.

7 uker og 1 dag etter påske ble 
innhøstingen avsluttet med “Sha-
vuot”. Det betyr rett og slett “uker”, 
og svarer til Pentecost (50 dager 
etter påske). Her ble førstegrøden 
feiret i det jødiske jordbrukssam-
funnet. Men også denne festen ble 
forbundet med den nye begynnel-
sen etter frelsen fra Egypt. Shavuot 
ble feiret som en fest for Sinaipak-
ten, da Moses fikk overrakt Loven 
fra Gud på Sinai-fjellet.

LYDIGHETEN MOT LOVEN var 
hjertet i den israelittiske religion. 
Den jødiske trosbekjennelsen 
lyder sånn:
Hør, Israel! Herren er vår Gud, Her-
ren er én. Du skal elske Herren din 
Gud av hele ditt hjerte og av hele 
din sjel og av all din makt. Disse 
ordene som jeg pålegger deg i 
dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du 
skal gjenta dem for dine barn og 
snakke om dem når du sitter i ditt 
hus og når du går på veien, når du 
legger deg og når du står opp.
Sinaipakten er det kirken kaller 
“den gamle pakt” (det gamle 
testamente). Kirken lever sitt 
liv i “den nye pakt” (det nye 
testamente).

La oss trekke linjene:
DEN JØDISKE PÅSKEN feirer 
befrielsen fra slaveriet i Egypt. Den 
kristne påsken feirer frelsen som 
befrielse fra synd og død. Da Jesus 
feiret det siste jødiske påskemål-
tidet sammen med disiplene, sa 
han: 
“Dette begeret er den nye pakt i 
mitt blod, som blir utøst for dere.”
“De usyrede brøds høytid” feirer 
førstegrøden, den nye begynnel-
sen. Paulus sier om Jesus: 
“… nå er Kristus stått opp fra de 
døde, som førstegrøden av dem 
som er sovnet inn.”

OGSÅ  PINSEN, UKEFESTEN er en 
“førstegrødefest”, begynnelsen 
på det nye livet. Da feires også 
pakten mellom Gud og Israel, 
begynnelsen på gudsfolket i den 
gamle pakt. Kirken feirer pinsen 
som begynnelsen på det nye livet. 
Augustin kaller pinsen for kirkens 
fødselsdag. Guds Ånd bor i kirken 
og i de troende. Peter skriver i sitt 
første brev: 
“Dere som før ikke var et folk, er 
nå Guds folk. Dere som før ikke 
fant barmhjertighet, har nå funnet 
barmhjertighet.”

Sigve Hasseløy Clementsen

NYTT LIV

SE HVA SOM SKJER
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Som en del av en bispevisitas kommer det en 
rapport. Selv om biskopen var klar i sin tale om 
at svært mye var bra i Skåre menighet, finnes det 
utfordringer:
MENIGHETSUTVIKLING
-Fortsatt bruke ressurser på kor, søndagsskole og 
tilbud til mennesker med utviklingshemming. 
-Bidra til rekruttering til kirkelige stillinger blant 
konfirmanter, ungdom og unge voksne og sende 
delegater til ungdomstinget. 
-Se etter hvordan flere kan oppleve eierskap til 
menighetslivet og finne sin plass i medarbeider-
fellesskapet i menigheten. 
-Se etter nye muligheter til å bidra i møte med 
de diakonale utfordringene i byen, for eksempel 
levekårsutfordringer og økt bruk av rusmidler blant 
ungdom. 

-Invitere aktivt til dåp, følge opp Minveg-prosjektet 
og se om dette er et konsept som kan deles med flere.

KIRKE-SKOLE OG KIRKE-KOMMUNE 
-Følge med på nye læreplaner for skolen og lage 
oppdatert plan for kirke-skole-samarbeid 
-Fortsatt delta aktivt i kulturlivet i byen, blant 
annet gjennom Skåre kulturkirke. 

ORGANISERING 
-Legge gode maler for samarbeidet mellom 
ansatte og menighetsråd når nytt råd er på plass 
-Videreutvikle stabssamarbeidet. 
-Videreutvikle samarbeidet mellom menighetene 
i byen der alle tjener på å gjøre ting sammen, for 
eksempel i forhold til kultur, ungdom eller tiltak for 
konfirmantforeldre. 

Gudstjenesten - 
EN OASE I HVERDAGEN

HVER SØNDAG KL. 11.00 
er det gudstjeneste i Udland kirke.
NB! Se sommerens gudstjenester
sammen med Rossabø under!  

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!

xyz For de minste har vi alltid søndagsskole, og 
for de som går i 3. klasse og oppover er det 
Hellig Uro. Kirkekaffe og saft for alle etterpå.
xyz Ring oss HVIS DU TRENGER SKYSS til kirka! 
Telefon 52 80 95 00.

NOEN SØNDAGER ER SPESIELLE: 
Her ser du en oversikt over dem: 

2. PINSEDAG PÅ KROSSHAUGEN KL 11.00
Felles økumenisk gudstjeneste feires på Krosshaugen.
Her blir alle de kristne menighetene i Haugesund invitert. 
Kafé etterpå hvor inntekten går til Skåre menighets misjons-
prosjekt med Normisjon; Sykehuset i Okhaldhunga, Nepal.

KIRKESOMMER (FOR SKÅRE OG ROSSABØ)
Vi bytter på å feire gudstjeneste i Udland og Rossabø.

23. juni Udland

30. juni  NB! Kl. 19.00 i Vår Frelsers kirke

7. juli Rossabø

14. juli Udland 

21. juli Rossabø

28. juli Udland

4. aug. Rossabø

11. aug. NB! Sildajazzgudstjeneste i Skåre

SKOLESTARTSGUDSTJENESTE 
Søndag 18. august kl. 11.00. 
Alle som begynner i 1. klasse er spesielt invitert.

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER:
Lørdag 24. august  kl 11 og 13 i Udland kirke
Søndag 25.august   kl 11 i Skåre kirke
Lørdag 31.august  kl 11 og 13 i Udland kirke

www.kirken.no/skare
Følg oss på Facebook! Skåre menighet

2019

Kirke
valget

Jarle Botnen  1953
Kathrine Straum  1972
Svein Håvåg  1948
Marie M. Kristensen  1983
Ivar Eikill   1952
Margun Ek Wathne  1952
Øyvind Grindheim  1979
Marit Birk Danielsen  1954
Helge Stavenes  1960

Disse stiller til 
valg i Skåre 
menighetsråd:

Mer om valget på side 8

– Etter ei uke i Skåre menighet er jeg glad. Begeistring smitter. Kvalitet gjør trygg. Å oppleve innsats-
vilje gir takknemlighet. Å se omsorg gir varm glede. Å oppleve Gud blant folk gir tro, sa Anne Lise i 
visitasforedraget etter gudstjenesten.
Se bildereportasje les mer om visitasen på  www.kirken.no/skare  og på Facebook.

Bli med på SKOLESTARTLEIR
Info og påmelding på kirken.no/skare

Samtalegruppe for barn
er for barn i alderen 8-10 år som har 
utfordringer der en av foreldrene 
sliter  med sykdom, rus eller feng-
sel. Bildet er fra avslutningen på 
Snurrevarden gård. Det er planlagt 
ny gruppe til høsten. Tiltaket skal gi 
hjelp til å leve med utfordringene og 
kjenne at en ikke er alene.

Tårnagentene gjorde jobben!
Over 40 tårnagenter deltok i årets Tårnagent-helg i Udland 
kirke. Utstyrt med både kikkert og agentutstyr fant de kirkens 
skatter som lå gjemt både inne i og utenfor kirken.
Tårnagent-helg er et landsomfattende prosjekt for Den 
norske kirke som handler om at tredjeklassinger skal få 
oppleve kirkehuset på en spennende måte. Dette er en del 
av trosopplæringsarbeidet i menigheten. 
Barna i Udland kirke fikk store opplevelser og gav rike 
minner til en hel menighet søndag på gudstjenesten med 
tårnagentsangen og sterk medvirkning i hele gudstjenesten.

Biskopen utfordret Biskopen i møte med kommunen (ordfører, 
varaordfører på bildet) og med konfirmanter. De første ting, se, de er kommet. Nå forteller jeg noe nytt.

Før det spirer fram, får dere høre om det. Jes 42,9

Pinsen, er en 
“førstegrødefest”,

begynnelsen på 
det nye livet. 

I app’ en er der fire dele, : Dagens ord, Salmer, Bøn og Velsignelse. 

LAST NED APP-EN OG LA DEG INSPIRERE!
DAGENS ORD 
Dagligt får du et videoklip med en præst, der reflekterer over et bibelord. 
Der lægges op til at tænke over store og små aspekter af livet. 
SALMER
Lyt til Dagens salme, der er sunget af et af Folkekirkens Ungdomskor. 
Du kan også lytte til mange andre af de største danske salmer.
BØNNER
Læs bønner eller skriv din egen. De bønner, du sender ind, gennemlæses 
og godkendes, inden de bliver synlige i Dagens ord. 
VELSIGNELSEN 
Læs og lyt til velsignelsen. 
   

....og så er jo dansk et dejlig språk!

Fra Folkekirken i Danmark har vi hentet informasjon om denne app-en.
De presenterer seg slik: DAGENS ORD er en app, der retter sig mod det 
moderne menneske, som gerne vil have den kristne dimension med i 
hverdagen på en let tilgængelig måde.



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
Oliver Vaage
Chris Alexander Serna Waage
Evan James Frazier
Oscar Sivertsen Valand-Lie
Ada Sandtorv Jacobsen
Tim Kivistø Nordal

VÅR FRELSERS 
KIRKE 
Fredrik Rasmussen Vevatne
Einar SørlandAda Solstrand 
Iversen
Josefine Halvorsrud Pedersen
Evita Hansen Johnsen
Kaja Vestvik Lundemoen
Oscar Ekrem Tveit
Liam Vikse Hillestad
Celine Kydland-Nygaard
Thale Bachmann Eriksen
Celina Louise Knutsen
Isolde Bjelland Kristiansen
Severin Finn Andreassen 
Karlsen
Madelen Røksund Lie
Vilde Røher
Mariell Jørgensen Thorland

UDLAND KIRKE
Leander Våga
Axel Ask Bang
Lilly Lohne
Kristian Våga
Neo Leander Dalaker
Serina Paclar Halvorsen
Lukas Kallevik Nilsen
Mathilde Netland Iversen
Daniel Thormodsen
Gyrid Nagell Skogland
Fie Danielsen
Ine Vikse Hjortland
Henrik Lenthe
Lucas Hansen Bjoland
Sophia Valen Avalos

ROSSABØ MENIGHET
Torin Sigurd Hauge f. 1935
Magne G. Rasmussen f. 1932
Bernhard J. Heggelund f. 1942
Norma Ruth Østenstad f. 1943
Eva Marie Øritsland f. 1921
Frank Martin Salhus f. 1935
Solveig Tvedt Hauge f. 1943
Eldbjørg Hausken  f. 1927
Randi Grønås f. 1928
Geir Inge Vestre f. 1962
Leif Thoralf Hetland f. 1934
Christian A. Storesund f. 1965
Turid Halvorsen f. 1947
Gunnar Magne Mikkelsen f. 1960
Magnhild Rossebø f. 1922
Omar Borhan Steffens f. 1960
Turid Laastad Strømme f. 1936
Berit Sæverud f. 1929
Morten Haraldseid f. 1992
Alfred Johan Ellingsen f. 1924
Anna Amalie Eriksen f. 1920

VÅR FRELSERS
MENIGHET 
Dagny Berntzen f. 1924
Liv Folgerø f. 1937
Alfred Johan Torgersen f. 1934
Johnny Velde-Jensen f. 1951
Einar Jørgensen f. 1931
Gerda Lovise Eikeset f. 1930
Kirsten S. E. Vihovde f. 1950
Petter Mathiassen f. 1920
Bente Mariann Jacobsen f. 1956

GRAVLAGTE
Marie Kristine Rønneberg f. 1939
Kjetil Lauritz Ruset f. 1968
Kitty Kristina Lohne f. 1923
Einar Halvorsen f. 1934
Annbjørg K. Robbestad f. 1937
Berit Ingebrigtsen f. 1939
Per Kristian Kristiansen f. 1928
Sigve Dommersnes f. 1928
Kirsten Johanne Ulvebne f. 1947
Olav Ingarth Utvik f. 1943
Anne Marie Log Halse f. 1943
Nora T. Ellingsen Søvik f. 1923
Per Georg Hagland f. 1937
Marta Grevsted f. 1947

SKÅRE MENIGHET
Ole Jakob Skogland f. 1925
Kjell Rameckers f. 1947
Margunn B. Almenning f. 1926
Arne Austrheim f. 1935
Aud Helgeland f. 1937
Magne Nerheim f. 1952
Nils Wathne f. 1932
Kjell Ludvig Blom f. 1944
Knut Schmidt f. 1952
Marit Schmidt f. 1946
Lars Arne Bauge f. 1952
Tordis Birkeland Lie f. 1941
Ruth Bøe f. 1930
Leif Normann Haga f. 1927
Gunnstein Jordal f. 1948
Mary Hofstad f. 1943
Jakob Arthur Vikse f. 1938
Brita Gunhild Risanger 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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Haraldsgata 119, 5527 Haugesund. Tlf. 52 72 15 30 
Besøk vår nettbutikk: www.haugesundbok.no 

Bibler 
Kristen litteratur 
Andaktsbøker 
Willow Tree figurer 
Dead Sea Minerals 

Adle sangane
Adle sangane som eg har sunge
sprang fra kilder djupt et sted i meg.
De var som vingeslag, som bar meg dag for dag,
for de strakte seg mot deg!
 
Adle stedene eg tror eg såg deg,
adle bilder eg forbandt deg med,
de sto som hogd i stein, de va som himmeltegn
som eg alltid kunne se.
 
Men så vendte tidå kappen sin
og verdener eg aldri visste om, lå åpne og eg kom.
 
Du bĺei fjern, en kulde krøyp te hjerta,
sluser åpna seg, eg steig og falt.
De gamle tegn forsvant og bilder sto på kant
mens eg søkte øve alt.
 
Men då løfta tidå nok et slør,
og i det knuste ansiktet den bar, der så eg at Du va!
 
Nye sanger fødes av de gamle.
Nye kilder velle opp i meg.
Fra en fremmeds nakne tro, øve åpne sansers bro
stige bildene av deg.
 
Og når tidå kaste siste plagg,
då ane eg at øve alt på jord e dine djupe spor.
 
   Bjarte Nesheim

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.no16
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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

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

L I T T  A V  H V E R T

Nok en gang inviterer Den norske 
kirke og Haugesund kommune til 
festival i høstferien for byens barn 
og alle andre barn som vil være med. 
Fra mandag 9. oktober til fredag 11. 
oktober vil det være kreativt kaos i 
Haraldshallen, Haraldsvang skole og 
i hele idrettsparken.

I år inkluderes også den nyeste 
hallen, Kuleisen. Her kan det bli rom 
for nye spennende aktiviteter.
-Gled dere til årets Barn er bra!-festi-
val, sier festivalsjef Tom Landås.

 –Vi er også takknemlig og glade for 
at KM speiderne som i fjor etablerte 
en hel speiderleir på området i år vil 
utvide og tilby barna aktivitet hele 
uken. Dette er midt i blinken for vår 
festival, som ønsker at barna skal 
få spennende utfordringer og gode 
rammer for høstferien, sier Tom.

Barnas Råd har også i hele vinter 
planlagt festival på samme måte 
som de voksnes arbeidsgruppe. Da 
handler det om stadig å utvikle festi-
valen til å bli enda bedre. Program-
met for festivalen og aktivitetene 
er under arbeid og vil bli presentert 
i slutten av august. Der vil man se 
både tradisjonelle og nye aktiviteter.

Festivalen har vært drevet siden 
1988 og har fokus på at det er en 
festival «av, med og for alle barn» 
Det betyr en festival som er avhengig 
av barna som bidragsytere, ungdom 
som ledere og gode samarbeids-
partnere som alle ønsker å si «Barn 
er bra!». Barn er bra!-festivalen gjør 
også sitt ytterste for at alle barn skal 
kunne ha mulighet til å delta. Øko-
nomien til festivalen er stram etter 
et par år med underskudd, men det 
hindrer ikke at man står på videre.

 –Ja, de to siste årene har vi hatt et 
underskudd som vi jobber med å 
rette opp. Det er krevende siden vi 
ikke har mange sponsorer og mange 
støtteordninger.  Vi ønsker heller 
ikke at festivalen skal ha for høy 
deltakeravgift, og  vi har stort fokus 
på at ingen barn i Haugesund skal la 
være å melde seg på selv om de ikke 
har penger til det. Da har vi ordnin-
ger for det, sier festivalsjefen.
 
Nå er det også mulighet til å melde 
seg som leder på festivalen.
 
Følg med på Barn er bra! 
på Facebook og på barnerbra.no.

T R O S O P P L Æ R I N G E N S  D A G  I  H A U G E S U N D  S E N T R U M  1 5 .  J U N I

   VÅR FRELSERS KIRKE
Torsdag 6. juni kl. 19.00: 
Konsert med St. Olaf Choir fra Minnesota, USA.

Fredag 9. august kl. 18.30: 
Sildajazzens kirkekonsert.

Søndag 29. september kl. 19.00:
«Händels Saul» med Vår Frelsers kirkes kantori og 
Stavanger Oratoriekor. Nærmere presentasjon i 
august/sept nr.  Sett av datoen nå. Dette blir stort!

  UDLAND KIRKE
Søndag 16 juni kl. 18.00. 
Sommerkonsert med Udlandkoret med flere
Herved inviteres alle til Udlandkoret sin sommerkon-
sert. Det blir en salig mix av sakral og profan musikk, 
fra klassisk via viser til gospel.
Det blir fellessanger som alle kan synge med i!
Velkommen!

   
KULTURKIRKEN SKÅRE

Torsdag 27. juni kl. 19.00. 
KOLBEIN OG HERBORG:  
Nomaden & bonden - eit umulig par
Billetter fås på: ticketco.events.no.

I BYENS KIRKER

NY JOBB: Anne Birgitte Bødtker 
Ruus forlater Rossabø menighet 
etter nesten 20 års tjeneste. Hun 
begynner som sykehusprest i 
helse Fonna. 

G L E D  D E R E  T I L  B A R N  E R  B R A !  I  H Ø S T F E R I E N

Ved Fiskerne, i Haugesund sentrum, blir det liv og røre 
når Skåre, Rossabø og Vår Frelsers menigheter setter 
fokus på trosopplæringsarbeidet og lanserer sin nye 
nettside MinVeg.no - Nettsiden som vil vise vei inn i 
Den norske kirkes trosopplæring for alle mellom 0-18 år. 
Det blir åpning med klokkespill fra Vår Frelsers kirke kl 12. 

Det blir sang av barn fra scene ved Fiskerne. 
Flanellograf i Lavvo, hoppeslott, pop-corn, 
skattejakt i Vår Frelsers kirke og informasjon om menig-
hetenes trosopplæringsarbeid. Kom og bli kjent med 
alle de flotte arrangementene kirkene i Haugesund 
tilbyr for alle barn og unge mellom 0 og 18 år!

Lansering av nettsiden minveg.no

- Innerst inne har jeg nok tenkt 
at det er prest jeg er - med lyst 
til å være prest i full stilling. 
Det får jeg nå, smiler hun.
En dag i uken skal hun være 
på Valen, resten av tiden på 
sykehuset i byen.
Hun overtar etter Arne Hanssen. 
Prest som gikk av med pensjon 
31. mai.
- Hva vil du savne mest fra 
tiden i Rossabø menighet?
- Det gode gudstjeneste-fel-
lesskapet. Her er mange barn 
og unge som kommer med 
og som virkelig opplever at 
dette er deres kirke. Her er de 
hjemme. Det er så fint å være 
en del av dette. Unger som 
begynte i minigospel og som 
blir med videre i kirkens liv. 
Når du har vært 20 år i en slik 
menighet har du sett unger bli 
døpt, vokst opp og blitt store 
og aktive i Rossabøkirken. Så 
har ”Åpen kirkestue” vært en 
flott samlingsplass. Der fikk jeg 
være en del av fellsskapet der 

de eldre deler glimt fra sin egen 
og Haugesunds historie, byg-
gingen av kirken og ikke minst 
hva troren har betydd for dem. 
Det har vært viktig for meg.
- Hva venter deg på sykehuset?
- En hovedoppgave er å 
være en samtalepartner for 
pasienter, pårørende og andre. 
Vi trenger oss ikke på. Men vi 
vil at pasienter skal vite at vi 
finnes. At vi er der og kan være 
en mulig samtalepartner for 
dem som ønsker det. 
- Når jobber en sykehusprest?
- Vanlige dager, og vi har vakter. 
Vi kan bli tilkalt når som helst. 
Det kan være ved en ulykke, 
noen som er i ferd med å forla-
te dette livet eller det kan være 
en familie, pårørende som har 
behov for en prest å samtale 
med.
- Det høres ut som en alvorlig 
jobb?
- Jeg vil kalle oppgaven 
meningsfull. Men ja, det er nok 
også en oppgave som berører 

A N N E  B I R G I T T E  N Y  S Y K E H U S P R E S T
I nesten 20 år har Anne Birgitte Bødtker Ruus hatt sitt virke 
som daglig leder og diakon i Rossabø menighet. Men fra 
1. juni er hun sykehusprest i helse Fonna - med tjenestested 
Haugesund sykehus og Valen sykehus.

deg. Mange får livene sine snudd 
på hodet på et sykehus. Med dia-
gnoser,tøffe beskjeder og fortvilte 
pårørende. Jobben er alvorlig, men 
full av mening for en prest.

26. mai var det avskjedsguds-
tjeneste for Anne Birgitte i Rossabø 
kirke. Fra nå av er sykehusene 
hennes arbeidssted.

Tekst og foto: Sigmund Hansen
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T I L B A K E B L I K K

Hva har planer om jernbane hatt å si for at Risøy bru ble som den ble? 
14. mai fylte den 80. 

  xyz Tekst og Foto: Knut Meland

Fram til den store dagen i 1939 måtte du 
ta ferje til Risøy. I 24 år gikk de to ferjene i 
pendeltrafikk over Smedasundet, betjent 
av en person, som var både navigatør og 
maskinist i ett. Flytten, en i nord og en i 
sør tok folk over sundet både før og etter 
ferjene, først som robåt med blant andre 
legendariske Ola Flytt ved årene, senere 
som motorbåt.
I 1855 ble det foreslått at Risøy og Has-
seløy skulle få bro til fastlandet. Mange 
syntes tanken var interessant. Det ble 
samlet inn 1.363 speciedaler (tilsvarer ca. 
270.000 kroner i dag) til å utrede saken, 
men hva hjalp det når havnestyret sa nei 
og la saken i en skuff? Fem år senere ble 
det lagt fram planer for flytebro til Risøy. 
Heller ikke de ble noe av. Fløttmennene 
som rodde til og fra med varer og folk var 
og ble forbindelsen til fastlandet.

JERNBANE-PLANER
I 1919 ble Bergensbanen satt i drift. Sam-
tidig ble det jobbet for en stamjernbane 
på Vestlandet. Stavanger hadde alt fått 
Jærbanen i 1878. Nå var forslaget tog-
forbindelse nordover med jernbaneferje 
over Boknafjorden, bane over Karmøy til 
Haugesund og videre innover Åkrafjorden 
til Odda og derfra videre forbindelse nord-
over, til Trondheim. De mest optimistiske 
snakket om forbindelse helt til Hammer-
fest.
I disse tidene ble det igjen snakk om 
Risøybro. Banen måtte føres fram til 
Karmsundet, den store ferdselsåren i 

kysttrafikken og til utlandet. Kaier på 
vestsiden av Risøy var for lengst planlagt. 
Havnevesenet skrev ut konkurranse om 
framtidig havn og jernbanestasjon. Alle de 
premierte og flere andre utkast forutsatte 
bro mellom Risøy og fastlandet. Så kom 
de harde 1920-årene med økonomiske 
nedgangstider. Saken ble lagt til side.

KAI FØRST, SÅ BRO
Havna i Haugesund ble for trang for rute-
farten på utlandet. Eksporten av fersk fisk 
fikk større betydning og krevde moderne 
laste- og losseanlegg i tillegg til fryserier, 
og under vårsildfisket hendte det at det 
lå så tett med fiskefartøyer i Smedasun-
det at man kunne gå tørrskodd over. Det 
trengtes en større havn. For å bøte på 
dette satte man i gang med å bygge kai 
på vestsiden av Risøy - Garpeskjærskaien. 
Forutsetningen var at det måtte bygges 
bro fra Risøy til fastlandet.
Men hvor skulle broen ligge? Mange 
mente at havneinteressene ble best 
tilgodesett ved å legge broen lengst mulig 
mot sør, men da ble det lengre vei for de 
som skulle ferdes over den. I 1933 gikk 
brokomiteen inn for et av forslagene med 
bro til sentrum. 
Skulle broen bli en lav, bevegelig bro, eller 
en høy bro? Brokomiteen satte bom for 
lavbro med begrunnelsen at ulempene 
med en slik bro var større enn fordelene. 
Dessuten ville en slik bro bli dyrere å 
vedlikeholde. 
Hvilken gate skulle broen ende i? Alle 

forslagene til høybro forutsatte at broen 
skulle føres over en eller flere av byens 
hovedgater. Broen skulle begynne flere 
kvartaler inne på fastlandssiden. Mange 
mente at dette ville skjemme byens utse-
ende og at atkomsten ville bli tungvint. 
Havnedirektøren foreslo å ta utgangs-
punkt i Strandgaten, men tapte i bro-
komiteen, der flertallet ville ha bro som 
begynte i Sørhauggaten. Dermed måtte 
den gå over både Haraldsgaten og Strand-
gaten. Likevel seiret mindretallets forslag i 
bystyret, og derfra gikk det ganske radig. I 
september 1937 bevilget bystyret 950.000 
kroner til bro. I desember ble brokomiteen 
nedlagt og byggekomite oppnevnt. 20 
januar 1938 ble byggekontrakt inngått 
med Stoltz, Røthing & Co og Høyer-Ellefsen. 
Kontraktsummen var 750.000 kroner. 
Arbeidet ble så vidt vi kan se satt i gang 
samme dag. 
Søndag 14. mai 1939 var tusenvis av 
mennesker på broåpningen med festmøte 
på Rådhusplassen, prosesjon og musikk 
gjennom gatene og snorklipping på den 
splitter nye broen. 
Dagen etter oppsummerte Haugesunds 
Avis i sin lederartikkel:
«I dag er det hverdagen igjen, med stri-
skjorta og havrelefsa, med arbeid og alle 
de trivielle bekymringer som møter hver 
enkelt av oss i kampen for tilværelsen. 
Men vi er blitt rikere, fordi vi har nådd et 
mål, der er skapt nye muligheter for byen 
og distriktet, og ingen tviler på at de 
vil bli utnyttet.»

Risøy landfast i 80 år


