
1

KONFIRMANT T ID : TELT, TRO OG TACOSUPPE

KUNSTNER ASTRI  R ÆSTAD :  INSP IRERES AV INSEKTER

SØNDAGSSKOLEL ÆREREN SOM VELTER SEG I  SØLA

N R  3  A U G U S T  2 0 1 9  Å RG A N G  1 7 K O N TA K T B L A D  F R A  VÅ R  F R E L S E R S ,  R O S S A B Ø  O G  S K Å R E  M E N I G H E T E R  

R

2019

Kirke
valget



2

August måned er tiden der mange av oss starter opp 
igjen med aktiviteter. Ferien er som oftest ferdig. 
Skole og barnehage starter opp. For noen er det helt 
nytt, for andre er det oppstart etter sommerferien. 
Aktiviteter tar til igjen. Plutselig er den korte høsten 
i full gang.

Våren og forsommeren 2019 ble innholdsrike 
måneder for min del. Etter 11 år som assisterende 
kirkeverge, ble stillingen delt for en periode. Jeg 
gikk inn som daglig leder i Rossabø menighet.
Da sommerferien i år startet allerede på årets lys-
este dag, kjentes det som et kjærkomment ut-pust. 
Jeg så fram til rolige dager sammen med familie og 
venner. Høsten ville komme med kirkevalg og flotte 
aktiviteter i menighetene. 

Da jeg minst ventet det kom spørsmålet: Kan du 
tenke deg å gå inn i en prosjektstilling for oppstart 
av kystpilegrimssenter på Avaldsnes? 
Skulle jeg våge? Det er lett å bli selvopptatt og 
grublende i en personlig endringsfase. Kanskje jeg 
etter hvert skulle tørke støv av mottoet som flere av 
oss hadde mer tydelig definert i yngre dager, Jesus 

lead, I follow? 
Jeg valgte å si ja til det ukjente. Nå kan jeg glede 

meg til helt nye utfordringer fra høsten.
Bibelen treffer alltid midt i livene våre.

Denne boka som vi aldri blir riktig ferdig med å 
forstå, forteller også om ulike mennesker i endring. 
Noen av disse var hverdagsmennesker, andre var 
det vi til daglig kaller «store» og betydningsfulle. 
Mange fikk oppleve endringer i livet sitt. Noen valgte 
å svare ja, andre nei. Atter andre svarte kanskje tja, 
og fikk oppleve at det også er et svar som kan prege 
framtiden. Valgene vi tar får betydning. Vi ser det 
ikke alltid like tydelig, noen ganger må vi snu oss litt 
for å forstå endringene som skjedd og hva de har 
ført til. 

Jeg ser fram til høsten. Med kirkevalg, gjensyn 
med kirkens flotte ansatte, oppstart av allsidige 
aktiviteter og enda litt lengre fram – en midlertidig 
stilling med nye oppgaver.
Alle gode ønsker til deg for høsten! 
Lykke til med dine valg. 
   Wenche Lindtner - Ja, jeg er et konkurransemenneske. Elsker fysiske utfordringer.

Squash, løping, golf.  Og har egentlig ennå ikke forstått poen-
get med ikke å vinne.
Håkon og den to år yngre broren, Oskar, konkurrerte ustanselig 
i oppveksten. På Valdres folkehøgskole skjønte både lærere 
og medelever fort at dersom det var en arbeidsoppgave ingen 
ville gjøre, var det bare å legge det fram som en konkurranse. 
Da var alltid Håkon klar!
Men han er langt mer enn en fysisk egotripper. Han er fami-
liefar, leder på søndagsskolen i Rossabø kirke og sitter i styret 
for Unge Voksne. En søndagskveld i måneden, fra klokka 19.30 
til 21.30, samles unge voksne i alderen 20 til 35 år. Samlingene 
går på omgang i Udland og Rossabø kirker og Vår Frelsers 
menighetshus.
- Vi lager mat og spiser sammen, så har vi en andakt med noen 
som jobber i kirken (prest eller diakon/kateket) og så snakker 
vi sammen om åndelige ting. Alle er velkommen. Dere finner 
oss på Facebook eller Kirken i Haugesund, under Unge Vokse, 
Haugesund, reklamerer Håkon.

– HVA GIR DEG GLEDE?
- Når jeg er ute med ungene og de utfolder seg med smil på 
munnen. Når de hviner av glede mens de hopper i et oppblåst 
badebasseng, eller over at de har funnet en edderkopp. Så gir 
det meg mye å være sammen med andre - og å føle at jeg er til 
nytte. Pluss å trene.

– HVILKE EGENSKAPER HOS DEG SELV ER DU MEST FORNØYD MED?
- Jeg prøver å være rettferdig, og så tror jeg at jeg er ganske 
flink til ”å se” folk. Jeg jobber jo med ungdom i tenårene som 
lærer. Jeg ser unge som sliter. Som blir gående alene, som 
føler seg annerledes og ikke er kopla på samfunnet. Dem vil jeg 
gjerne være til stede for. Gi dem håp og livslyst.

– HVA ER DU REDD FOR?
- Egentlig ikke for særlig mye. Selvsagt bekymret ved tanken 
på at noe vondt skal ramme barna våre.Jeg frykter verken 
høyder, vann eller å fly, om det er det du mener. 

– HVA TROR DU PÅ?
- På Gud, Jesus og skaperverket. Og så tror jeg på så enkle 
ting som å være snille med hverandre. Og at det er tilgivelse 
å hente om man ikke alltid lever opp til sine egne idealer for 
hvordan en bør svare eller være.

– HVA GIR DEG HÅP?
- At jeg får gjort noe som betyr noe, som andre setter pris på. 
Og at det er noen som smiler til deg og signaliserer at jeg er 
verdsatt.

– HVA ER FORSKJELLEN PÅ DAGENS UNGDOMSSKOLEELEVER OG 
DIN TID SOM UNGDOMSSKOLEELEV?
- Vi sloss mye mer (ja, jeg også). Nå ser du nesten ikke fysisk 
vold i de skolegårdene jeg kjenner. Jeg tror faktisk dagens 
unge har det bedre - materielt er ting på stell for flere. 
Men mobbingen har vel flyttet seg til det digitale. Vi hadde 
nettopp fått mobiltelefoner der vi kunne spille ringetoner og 
enkle spill. I dag har de anonyme, lukkede grupper på mobi-
len....Ingen kontrollerer appene. Det er skummelt.

– HVA LIKER DU BEST VED BYEN VÅR?
- Du har alt du trenger i en omkrets av 15 minutter. Når jeg 
hører om reisetid og avstand i storbyene, tenker jeg at vi i 
Haugesund er heldige som bruker så liten tid på å forflytte 
oss. Og så kan du ta deg en tur til sentrum og du treffer ga-
rantert folk du kjenner.
Håkon berømmer Rossabø menighet for godt barnearbeid. 
Kona, Katrine, som er sykepleier, traff han også tidlig i hjem-
byen.
- Vi ble kjærester da vi gikk i første klasse på videre-
gående. Jeg er den vimsete, konkurransemessige. 
Hun er mer balansert og hjelper meg til å holde bak-
kekontakten om det kniper. Og så er vi samstemte 
om  hva vi liker å gjøre. Å reise, jobbe med folk. Vi 
gikk til og med på folkehøgskole sammen og vi liker 
hverandres venner.
- Hvorfor ble du siviløkonom når du hele tiden visste 
du ville bli lærer?
- Fordi jeg ikke ville gå den vanlige veien direkte fra 
elevpult via lærerskole til kateteret. Jeg har også 
prøvd meg som økonom noen år. Men jeg har hele 
tiden visst at det var lærer jeg skulle være. Nå tar jeg 
praktisk-pedagogisk utdanning ved siden av at jeg 
jobber fast på Sonans privatskole og som vikar på 
Håvåsen og Danielsen ungdomsskoler.
- Og hjemme venter tre barn i alder fra et halvt til fire år?
- Ja, søvn er midlertidig nedprioritert. 
                            xyz Tekst og foto: Sigmund Hansen

Selv om Håkon Skilhagen Thormodsen (31) har 
blitt trebarnsfar, er han fortsatt en ”vinnerskalle” 
og et konkurransemenneske de luxe. Håkon elsker 
utfordringer.  Han fikk ikke plass på årets ”Beast” 
hinderløp i Skudeneshavn tidligere i sommer - så 
da dro han til Oslo for noen dager siden og fikk 
med seg et løp med hindere, vann og søle som 
heter ”Tøffest”.

Wenche Lindtner er assister-
ende kirkeverge og daglig 
leder i Rossabø menighet

Når jeg av den nærmeste 
familie etter et dødsfall blir gitt 
oppgaven å skrive minneord 
fylles jeg med ærefrykt. Det er 
noe av det mest meningsfulle jeg 
holder på med. Kanskje det er 
sånn fordi ei gravferd eller en 
bisettelse handler om nærhet 
mellom mennesker og nærhet 
mellom mennesker og Gud.

MENIGHE T ENE S  FELLE SKON T OR

FELLESKONTOR  for kirkevergen og de tre 
menighetene i Den norske kirke i Hauge-
sund. Her kan du henvende deg om alle 
tjenester og tilbud kirken har.
TELEFON: 52 80 95 00. Fellesnummer for 
de ansatte i menighetene, på 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:

Wenche Lindtner
wl475@kirken.no 

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

Håkon elsker utfordringer
Håkon Skilhagen Thormodsen
xyz 31 år
xyz Siviløkonom og lærer
xyz Gift med Katrine. Tre barn, på fire, 
to og et halvt år
xyz Med i styret for Unge Voksne 
Haugesund 
xyz Søndagsskolelærer i Rossabø kirke
xyz Løper ekstremløp, spiller golf og 
squash

ÆRES DEN SOM ÆRES BØR! 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

E I N A R  A N D R E A S S E N
P R E S T  I  RO S S A B Ø ,  S K Å R E 
O G  U T S I R A  M E N I G H E T E R

P R E S T E H V E R D A G
I  F O R R I G E  N U M M E R  av ”Folk og Kirke” hadde 
en av våre mer faste frivillige medarbeidere 
helt ufortjent fått æren for den fine artikkelen 

om Røvær kapell. Den 
æren går helt og fullt til 
Tordis Rasmussen, som 
hadde skrevet den. 

Og Bjarte Nesheim er helt korrekt opphavs-
mann for diktet ”Vest her ute”. Men teksten 
til diktet ”Adle sangane” (som er blant Bjarte 
Nesheims favoritter) skal Sigvart Dagsland ha 
æren for!

VIL HA FLERE MED: 
Håkon Skilhagen 
Thormodsen (31) - 
skulle ønske at han 
så flere komme til 
byens kirker. 

NY START
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Foreldrene kom flyttende til Haugesund og bosatte seg 
på Risøy. Der ble Aud født som den yngste av fire søsken. 
Faren, Hermann Bjerkeli, var politimann.
De hun begynte på skolen, bodde familien rett over hau-
gen vest for Lillesund skole, så det var kort skolevei.
- Porten til skolen var stengt i friminuttene, og en lærer 
gikk vakt, minnes hun. Vinters tid var hun på Gina og 
lærte å gå på skøyter, og på sørsiden av skolen var det 
tennisbane.

I 1940 flyttet familien til Grindesvingen.

Sin første jobb hadde hun på Hauge, der hun sto i butik-
ken hos Bø og solgte både kolonialvarer og brød, for de 
hadde eget bakeri. Snart ble hun kjent med den elleve år 
eldre Georg Markhus, som kom fra Åkrafjorden og hadde 
gått på handelsskole i Haugesund før han fikk jobb på 
butikk på Risøy. Snart skapte han sin egen kundekrets 
som han syklet rundt til før han fikk råd til å kjøpe seg 
bruktbil.

Aud og Georg var forelsket og giftet seg da hun var 20 og 
han var 31. Bryllupet feiret de i annen etasje over Milje-
teigs tobakksforretning. Der var det plass nok.
Aud sluttet i butikkjobben, fikk en sønn og bodde 
hjemme hos foreldrene i to år. De fikk da kjøpt leilighet 
i Rogalandgata, der de ble boende til den eldste av de 
to sønnene skulle konfirmeres. Da flyttet de til eget hus i 
Spannevegen, der hun fortsatt bor.

Mannen drev agenturforretning og kjørte rundt til kun-
der i en liten buss han hadde fått laget.  En av hans kun-
der var Næsse & Wåge i Haraldsgata. Da Martha Næsse 
og Margot Wåge sluttet, tok Georg over og drev butikken 
i ti år. – Da arbeidet jeg der, sier Aud, men så ble mannen 
min syk og døde. Nå er det 30 år siden.

KIRKERINGER
Etter at mannen døde fant hun sin plass i Vår Frelsers 
menighet. Hun begynte i kirkering.
- Da var det tolv kirkeringer i menigheten. Jeg var i kirke-
ring 1. Når vi hadde møter, var det fullt hus. Nå er det 
bare seks-sju igjen. Det er så mange som har gått bort. 
Aud har hatt sin plass på kjøkkenet i menighetshuset 
gjennom mange år. Opp tidlig, taxi til menighetshuset 
med nybakt kake eller nystekte pannekaker, smurte 
brød og stekte vafler til inntekt for menigheten. 
– Fantastisk å være med, sier hun nå. I ti år har hun vært 
kirkeringsformann. Fortsatt klarer hun å komme seg til 
kirken og menighetshuset, selv om hun ikke er så godt til 
bens lenger og må ha rullator for å føle seg trygg.

FAMILIE
Familien setter hun pris på, men det gjorde henne vondt 
da den ene sønnen gikk inn i Jehovas Vitner. Han døde 
for noen få år siden. – Jeg var i begravelsen. Det ble sagt 
mye fint der, men det var voldsomt vondt å se at han 
ble senket i jorden uten at noe ble sagt. Ikke noe «Fra 
jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du 
igjen oppstå». Ingen ting. Det var voldsomt vondt. Det 
var det, ja, understreker hun. Nå har hun en sønnesønn 
som også er i Jehovas Vitner. Hun ser ikke noe til ham. 
En annen sønnesønn er musiker og bor i New York. Han 
ringer henne hver søndag.

ODD FELLOW
I 50 år har hun vært medlem i Ruth-losjen i Odd Fellow. 
– Der møtes vi hver 14. dag under mottoet vennskap, 
kjærlighet og sannhet, men størst av alt er kjærligheten. 
Der kaller vi hverandre søstre, og jeg setter stor pris på 
fellesskapet der.

BIBEL OG BØNN
Dagene går med å stelle hus og lage mat. – Vi vasker jo 
ikke klær lenger. Nå trykker vi bare på en knapp. Opp-
vaskmaskin vil hun ikke ha. Ferdigmiddag har hun heller 
ikke noe til overs for.
Når hun ikke er i kirken søndag formiddag, pleier hun å 
lytte på radiogudstjenesten. – Men det er ofte bare sang. 
Slikt er jeg ikke vant med fra kirken, sier hun.
Bibelen og Fredrik Wisløffs «Min bønnebok» ligger 
framme. Der er det bønner for hver dag. – Om morgenen 
takker jeg for god nattesøvn og leser en bønn. Og jeg ber 
aftenbønn. Jeg håper Jesus passer på meg. Det trenger 
jeg. Og så ber jeg hver dag om at jeg en gang skal få 
treffe Georg igjen.
Samtalen nærmer seg slutten. – Jeg har ikke noe å 
klage for, sier Aud og kommer på at hun rent har glemt å 
fortelle at hun bare ser på ett øye. – Men det går fint. Jeg 
trenger ikke briller, bare når jeg skal lese.
 
  

- Ikke noe å klage for

I 30 år har Aud Markhus 
vært med i kirkering. 

Aud Markhus (93) 
takker Gud hver 
morgen for god 
nattesøvn og håper 
Jesus passer på 
henne. 

          xyz Tekst og foto: Knut Meland

God mat? –Ja, sier Agnes (bildet), høflig som hun 
er. For på leir må man spise den maten man får. 
Vi registrerte også at mange konfirmanter 
benyttet seg av gatekjøkkenet på campingen…

Frokost og klar for ny dag på konfACTION. 
-Send meg Sjokaden, sier Victoria som 
akkurat har kommet ut av lavvoen og satt 
seg til frokost sammen med matlaget sitt. 
Her er også matpakkepakkekurs, på tross 
av at ikke alle smører niste nå til dags.
 

–Hils mamma og si at jeg ikke er 
den eneste som har luftmadrass, 

sier Karoline. 
For å få plass i teltet ble de anbefalt 
å ta med noe enklere liggeunderlag.

–Litt trangt, men det går bra, 
sier jentene.

«Til stede» var tema for konfACTION. Som Jesus er til stede i vårt liv skal 
vi også være tilstede for hverandre. Og til stede til frokost. 
Lag 1 var alle tilstede etter en hard kamp for å komme seg ut av soveposen og ut av lavvoen. 
Noen av gutta måtte tømmes ut av posen, og jentene fikk både sang og dikt for å våkne. På 
leiren deltok også noen av konfirmantene fra Haugesund med salg av «Haugesunds beste 
popcorn» på globalmarkedet som gav 3700 KRIK dollar til et internasjonalt prosjekt.

På KonfACTION som arrangeres av KRIK på Bø i 
Telemark i juni var over 10 prosent av deltakerne 
fra Haugesund. 130 konfirmanter fra byen vår  
hadde sin egen teltleir og mattelt sammen med 
1200 andre ungdommer.

Leiren er en viktig del av konfirmantundervis-
ningen og ungdommen får treffe folk fra hele 
Sør-Norge.

Undervisningenen er i form at møter i storteltet 
med heftig sang og god formidling av dyktige 
medarbeidere.

På leiren ordnes mye av maten i Haugesunds 
eget mattelt mens middag ble hentet fra KRIK 
sitt hovedtelt.

På konfirmantleir i telt

Karoline Fredheim er klar for konfir-
mantleir sammen med sine venner. 

T R E  K O N F I R M A N T L E I R E R  Å  V E L G E  M E L L O M :  K O N F A C T I O N ,  P R O S J E K T C A M P  O G  C A M P  N O R E F J E L L 

xyz Tekst og foto: Tom Landås
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ROSSABØ KIRKE 
lørdag 7. sept. kl. 10.00
Mathias Starheim J.  Aasbøe
Terje Ruset Alne
Ole Kristian Gaard Angstaur
Vår Flåtene Bolstad
Marianne Helgesen
Hallvard Helgesen
Vilde Kraft
Ida Marie Knudsen Kvinnsland
Heidi Zhi Lyngholm
Even Stølsvik Merkesvik
Elin Strand Queseth
Sonja Rossebø
Oliver Sokrates Ruud
Benjamin Wiig
 

ROSSABØ KIRKE 
lørdag 7. sept. kl. 12.00
Lisa Baustad-Hardeland
Ihne Olaisen Brekke
Hedda Ilene Hetland Bø
Hanna Nesheim Dahl
Ingrid Dyrhol
Ida Marie Døving
Elise Rønning Eikemo
Robbyn Andre Fielding Falch
Karoline Fredheim
Elisabeth Hansen
Sanu-Therese Khatri Ness
Andrea Rydningen
Ingrid Olsen Røyset
Emma Rydningen Skiftun

Emma Sløgedal Stava
Regine Storstein
Marte Lund Stray
Magne Bjørnsen Hauge Sund
Kristina Svandal
Adine Eriksen Thorbjørnsen
Vilde Rustad Thorsen
Marius Drange Tronstad
Caroline Helen Tvergrov
Adrian Vangdal
 

ROSSABØ KIRKE 
lørdag 7. sept. kl. 14.00
Elias Møinichen Alsos
Tiril Christine B. Danielsen
Maylen Eiternes
Jacob Fjære
Marius Hagenberg Hanssen
Andreas Brummenæs Haraldseid
Kristina Ortega Haugan
Emma Aurelia Halseid Hauge
John Heimdal
Sara Hetland
Even Lampe
Mats Lande
Lars Celius Lervik
Malin Anja Lönnqvist
Emma Julwong Løvlie
Odd Nygaard Madsen
Olav Andre Åserød Myklebust
Thea Myslinska Solstrand
Audun Stensland
Siri Elise Stokka

Jonas Storesund
Magnus Waage Trulserud
Signe Selnes Tveito
Bjørnar Vikingstad
Jonas Hårvik Ørjansen
 

ROSSABØ KIRKE 
søndag 8. sept. kl. 11.00
Violetta  Amiryan
Iselin Marie Berdon Asheim
Kjetil Bergjord
Trond Bergjord
Ulrikke Strønstad Eliassen
Sander Ljøen Gismervik
Katrina Keeble Gloppen
David Grannes
Marion Mannes Haugland
Jørgen Hindal
Jonathan Larsen
Ingeborg Møinichen
Thomas Preston
Malin Risanger-Arnø
Kristian Helgeland Rossebø
Petter Saltvedt
Karl Oskar Stakkestad
Amalie Svendsen
Nadine Chirin Christn Tlili
Hannah Trå Troland
Hendrik Rokne Vries
Aleksander Einem Wågen

VÅR FRELSERS KIRKE 
lørdag 14. sept. kl.11.00

Gunnar Ernesto Aarvik
Adrian Ekker Espeli
Naomi Felecian
Maja Frøvik
Malene Egge Henden
Kristian Hervig
Sindre Staveland Hevrøy
Eline Hundhammer
Eirik Johansen
Telma Bjelland Kjellesvik
Jørgen Heggøy Knudsen
Jonas Snemyr Langesæter
Erika Linga-Sørensen
Hedda Sævdal Litlehamar
Ingeborg Lundegård
Eskil Odland
Bettina Kvåle Pedersen
Joakim Pedersen
Kristoffer Sivertsen
Johne Rushfeldt Stødle
Jørgen Risanger Sønstabø
Kristoffer Haarde Thorbjørnsen
Veronika Tollaksen
Nora Vatnem
 

VÅR FRELSERS KIRKE 
lørdag 14. sept.  kl. 13.00
Eivind Skeie Aksdal
Skage Søndeland Bakkevold
Jesper Breirem Barene
Thea Marianne Dahl
Anna Hagland Ekrene
Maria Aalo Flood

Georg Fonneland
Mikal Sandal Hauge
Mikal Arne Ingebrigtsen
Anna Kolstø Jensen
Norah Elise Hansen Jensen
Erlend Liabø Karlsen
Marius Laastad Karlsson
Camilla Kvamen
Filip Underhaug Marthinussen
Trygve Haga Nesse
Philip Soltvedt Nilsen
Sander Holmedal Nilsen
Malin Reitan
Leander Riise Salama
Veronika Sandor
Nikolai Wichmann Toft
Eivind Lervik Tornli
Lara Sofie Wulst
Marie Wulst
 

VÅR FRELSERS KIRKE 
søndag 15. sept. kl. 11.00
Ingvild Alne
Thea Suphanita Clementsen
Gabriel Ingvaldsen Fenstad
Sander Høie
Tobias Vormestrand Jensen
Karen By Krogenes
Maya Isabel Nordby-Hermansen
Kjell Oscar Aanensen Simonsen
Magnus Kleiveland Skår
Karoline Saue Vestvik

INFOMØTE 
OG PÅMELDING
INFORMASJONSMØTE  for konfirmanter og foreldre/foresatte i 
i den menigheten en tilhører 29. august 2019 kl. 18.00. 
PÅMELDING VIA NETTSIDEN FRA: 29. august 2019 kl. 20.00.  
Gå inn på www.kirken.no/haugesund, velg «KONFIRMASJON». 
    
BETALING: Konfirmantavgiften er kr. 500,-  og betales ved 
oppstart. Dette går bla. til dekning av måltider og materiell. 
I tillegg er det en kostnad for leiralternativene Camp Norefjell 
og KonfAction. ProsjektCamp er et gratis alternativ.
Økonomi skal ikke hindre noen i å bli konfirmant. Dersom 
dette er en utfordring, ta kontakt på mail eller telefon.

DERSOM DU IKKE ER DØPT, kan du likevel melde deg opp som 
konfirmant. Da blir du døpt før konfirmasjonen, og får selv 
være med å bestemme hvor og når det skal skje. 
VELKOMMEN SOM KONFIRMANT!

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!
Tlf: 52 80 95 00 (08.00-15.30) 
Epost: post.haugesund@kirken.no
 

MIN VEG.NO
ENKEL NETTSIDE SOM 
GIR DEG OVERSIKT 
OVER TROSOPPLÆRINGEN
Menighetene i Haugesund håper at «Min 
Veg» skal gjøre det lettere å finne informa-
sjon og å melde seg på de forskjellige aktiviteter som dukker opp 
for barn og unge i alle aldre.

PROSJEKTCAMP: 
Første helg med ProsjektCamp 
var i Udland kirke 16.-17. 
februar. Konfirmantene gikk en 
fin tur i nærområde før deilig 
tacosuppe ble servert. De så 
serien ”Uro - sykt sosial ” og 
diskuterte litt rundt teamet 
sosiale medier før resten av 
dagen ble brukt til å planlegge 
gudstjeneste til søndagen.
24.-25. mai deltok konfirman-
tene på Ungfilm-festivalen i 
Haugesund.

HAUGESUND-KONFIRMANTER PÅ CAMP NOREFJELL
Denne supre gjengen konfirmanter fra Haugesund var på KFUK-KFUM sin nye konfirmantfestival 
Camp Norefjell 24.-28. juni 2019.
”SETT, AVSLØRT OG ELSKET” sang vi i festivalsangen ledet av dyktige forsangere og band fra scenen. 
Det var god stemning blant de 35 konfirmanter + ledere fra Haugesund.
”Kampkveld” der salen ble delt i to, en rød og en blå gruppe som konkurrerte med hverandre ble nok 
et høydepunkt for mange av konfirmantene med høyt engasjement- og lydnivå deretter.
Ellers var det morgenshow og kveldshow, undervisningssamlinger, gudstjeneste, globalløp, valgfrie 
aktiviteter, bading, leilighetssamlinger om kvelden før leggetid og mye mer. 

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

Den norske kirke i Haugesund markerte lørdag 15.juni oppstart av 
kirkens egen portal for Trosopplæring i menighetene. Menighetene
har en plan for barn og unger fra de blir født til de er 18 år. Nå 
synligjøres dette i verktøyet «Min Veg». Tanken er som navnet tilsier 
å invitere alle med på å gå veien med de forskjellige steg i trosopp-
læringen.

LOGG DEG INN I DAG!

Navneliste for Røvær,  Udland og Skåre stod i forrige nummer pga utgivelsesdato.
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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

Du har kanskje lagt merke til at 
kirken var representert på Pride og 
at kirken mener ting om klima, om 
fattigdom, om oljeboring og mange 
andre samfunnsaktuelle saker. Du 
har gjerne også lagt merke til at 
kirken i Haugesund driver Kultur-
kirken Skåre, Barn er Bra (sammen 
med kommunen) og legger til 
rette for kulturarrangementer som 
mange vil mene har svært lite med 
kristen tro å gjøre. Videre at vi lager 
mange arrangementer gjennom 
hele året som kanskje handler mer 
om felleskap, omsorg og nærmiljø 
enn bibel, bønn og salmesang. Har 
du reflektert over hvorfor? Kirken 
gjør dette fordi det å være kirke 
og det å være kristen ikke bare 
handler om en selv og ens relasjon 
til Gud. Å være kristen handler om 
hele livet og alt hva det vil si å være 
menneske. Mennesket er skapt til 
fellesskap både med Gud OG med 
mennesker. Vi er skapt til å være 
kreative, skapende, omsorgsfulle 
og ansvarsfulle. Vi er skapt til 
lidenskap og kjærlighet til alt det 
skapte. Å være skapt slik forplikter 
oss til å være der hvor mennesker 
ferdes, lever og er til. Det forplikter 
oss til å møte menneskers ulike 
behov og det forplikter oss til å ta 
vare på alt rundt oss. Konsekven-
sen kan bli at kirken oppfattes 

som altom-
fattende i sitt 
engasjement og 
for lite opptatt 
av tro og lære. 
Har du oppfattet 

kirken slik? I så tilfelle. Du kan føle 
deg trygg på at det ligger teologi til 
grunn for det meste. 
Vi er nå midt oppe i valgkampen 
inn mot kommunevalget. I den 
forbindelse skal vi også gjennom-
føre vårt eget valg –Kirkevalget. Da 
har du anledning til å påvirke hva 
kirken skal engasjere seg i lokalt 
og sentralt. Vi håper du vil benytte 
din rett til å stemme på hvem som 
skal styre kirken fordi konsekven-
sene av dette valget vil også ha 
konsekvenser for hva kirken lokalt 
og sentralt vil engasjere seg i. Har 
du meldt deg ut av kirken grunnet 
uenighet med kirken? Husk at du 
da heller ikke har innflytelse på hva 
kirken skal være (og mene). Er du 
ikke medlem, så har du ikke innfly-
telse på din lokale kirke gjennom 
valg. Til deg vil jeg si, «Benytt Kirke-
valget til å vurdere om ikke du skal 
melde deg inn i kirken igjen. Kirken 
trenger deg. Innmelding ordner du 
enkelt på kirken.no». Godt valg!

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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Hvordan er vi kirke?

Liker du Folk og kirke - og å gå tur?
I så tilfelle, vil du bli med å bidra til at enda flere får tilgang til bladet? 
Vi har en stor stab med engasjert medarbeidere, men det er alltid be-
hov for nye folk. BÅDE TIL Å PAKKE BLADET KLAR TIL FOR OMBÆRING, 
OG TIL Å BÆRE DET RUNDT TIL DE ULIKE POSTKASSENE. Blir du med 
får du tilgang til et flott fellesskap og til en meningsfull og sunn aktivi-
tet. Din innsats trengs fire ganger i året og er viktig for menighetslivet!
ØNSKER DU Å BLI MED, TA KONTAKT MED DAGLIG LEDER 
i den menigheten du tilhører. Se side 2.

BLI MED PÅ LAGET I KULTURKIRKEN SKÅRE 
Vi ønsker å bygge et fellesskap av frivillige medarbeidere 
som kan bistå 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.

Det finnes planter som rådyr ikke liker. Ifølge ei 
liste utarbeidet ved Naturhistorisk museum i Oslo 
er både blåkorg (BILDE 2) Ageratum housonarium 
og Jernurt verbena sommerblomster som disse 
hjortedyrene ikke har på menyen. 
- Dette er planter som kan være fine på graver, 
men visne blomster og blader må knipes, sier vår 
gartner hos Spanne Plantesalg, ellers ser de ikke 
fine ut.

RÅDYR LIKER IKKE LØK
Høsten er tid for å sette løk. Alle planter i løkslekta 
allium står på lista over planter som rådyra ikke 
vil ha. Hit hører løkslag som grasløk, ramsløk og 
pipeløk, men også Russeblåstjerne Scilla en liten 
blå vårblomst som også finnes med hvite blom-
ster. Perleblom er ei slekt i aspargesfamilien. Det 
finnes arter med hvit, mørk og lys lilla blomster. 
Også dette er vårblomster og egner seg som 
gravplanter. 
De mest kjente løkplantene i hagen er vel krokus 
og liljene i narcissus-slekta. Til dem hører påske-
liljer, narsisser og pinseliljer. Disse pleier å få så i 
fred for hjortedyr. Av krokus er det den med gule 
blomster som får stå i fred. Det går verre med de 
hvite og blå.

SNEGLENES NEI-PLANTER
Liste over hva sneglene ikke liker er lengre, men 
det er ikke så mange arter av disse som passer på 
en grav. Nellikslekta (bildet øverst) dianthus har 
mange arter, og det finnes flere som ikke er for 
høye og kan passe på en grav. – Men de må knipes 
og visne blomster tas bort, sier gartneren.
Stjerneskjerm astrantia major blir 70 cm høy når 
den er fullvoksen. Den er på lista over sneglesikre 
hageplanter, men gartneren vår melder at hun har 
sett at unge planter av arten har blitt sneglemat 
likevel. Men i alle fall er den bievennlig.

Forskjellige arter av timian Thymus kan egne seg 
som dekkeplanter.

BEGONIA OG MARGERITTER
Planter av begoniafamilien er sneglesikre og 
blir mye brukt på kirkegården. Betulia (3) er 
godt egnet. Sommerens mest holdbare blomst, 
hevder noen. Den blomster fra tidlig vår til fros-
ten kommer. Et pluss er at de tåler litt tørke. En 
annen tøffing er isbegonia Begonia semperflo-
rens. Blir ca 25 cm høy og er en lettstelt plante. 
Ikke så store blomster som hos en knollbegonia 
Begonia thyberhybrida, men med tett i tett med 
blomster i en sky rundt bladene. Finnes i farger 
fra rent hvitt til rosa og rødt.
En annen populær plante som står seg godt mot 
snegler er margeritter  (1 og 5) De blomstrer fra 
tidlig vår til frosten kommer. De er lettstelte, 
men krever at du kniper av visne blomster for at 
blomstringen skal bli rikest. 
Fuksia Fuchsia, også kjent under navnet Kristi 
blodsdråpe eller Tåre, finnes det mange arter 
av, og de får står i fred for brunskogsnegler. 
De fleste fuksiaene er 0,2-4 m høye busker. De 
krever lite stell og trives over alt, men visne 
blomster må knipes, slik at planten blomstrer 
hele sommeren.
Smådodre (4) Lobularia maritima avslutter vår 
liste over sneglesikre gravplanter. Den er egnet 
som kantplante. Blomstrer hele sommeren med 
lysende hvite duftende blomster og danner med 
tiden et blomstrende teppe. Bievennlig.

SNEGLENES SNOP
- Hva skal vi ikke velge som gravplanter dersom 
vi vil ha fred for snegler?
- Georginer, tagetes og stemorsblomster. Det er 
kort og godt snop for sneglene., sier gartneren.
     xyz Av Knut Meland

Planter rådyr og snegler IKKE liker
Er det ikke snegler, så er det rådyr. 
Hagevekstene får ikke være i fred. 
Kirkegården er ikke noe unntak.

RÅDYR ER FLEKSIBLE
- Rådyr liker ikke nellik, sier de, 
men jeg er ikke enig, sier Elin Hau-
gen, som arbeider for kirkevergen 
og har ansvar for å plante på fem-
seks hundre graver i Haugesund. 
Hun har merket seg at rådyra er 
roligere når de har fått kalv om vå-
ren. Gravplanter får ikke stå i fred. 
TULIPANER er særlig utsatt. 
- Nå ferdes rådyr også nede i byen. 
På Christine Elisabeths gravlund 
vandrer de inn den åpne porten og 
beiter på tulipaner, sier hun.

Å finne planter som er rådyrsikre 
er ikke enkelt. For det første er 
det bare et fåtall planter som 
rådyrene avskyr, opplyser Natur-
historisk Museum i Oslo. De har 
sine favoritter, og så er det en 
lang liste over planter som de ikke 
liker så godt, men godt kan spise 
om de må. For det andre er det 
variasjoner fra sted til sted og i de 
individuelle rådyrenes fôrvaner. 

Barlind kan være dødelig for rådyr 
hvis de tar en stor førstegangs-
dose. Starter de mer forsiktig, ser 
det ut til at de utvikler avgift-
ningsmekanismer, slik at de tåler 
denne planten, står det å lese på 
Veterinærinstituttets nettside. 
Forgiftning er mest vanlig om 
vinteren når det er dårlig tilgang 
på andre beiteplanter.

 1.  2  3  4  5

KIRKEN
TRENGER DEG!
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TIPS TIL GRAVSTELL



Det er noe mildt, blidt og beroligende 
over Astri Ræstad. Å be denne tekstil- og 
kunstneren i Haugesund velge seg ut ”sitt 
kirkebygg”, ville vært omtrent like urime-
lig som å be en syvbarnsmor peke ut sitt 
favorittavkom.
For faktum er at Astri Ræstad har laget ca 
70 kirketekstiler til et stort antall gudshus. 
Derav 19  messehakler. Sist den nye Ko-
pervik kirke og mellom de andre Nidaros-
domen, Ørsta, Strandebarm og Ellingsøy 
kirker. Bare for å ha nevnt noen.
Men hvis Astri Ræstad skulle velge seg et 
gudshus å møtes i i Haugesund, måtte det 
bli Skåre eller Udland. Som ekta Gard-jente 
og fortsatt bosatt i nordre bydel, sto hun 
konfirmant i gamle Skåre. Her gikk barna 
fra Gard på alle skolegudstjenestene. Og 
der sang hun i barnekoret.
- Jeg kjenner ro i denne kirken.  Alt er en-
kelt, en behagelig letthet, i Skårekirken fra 
1858. Og de grønnmalte tresøylene minner 
meg om svære, skrelte agurker, ler hun.

IKKE HELT SOM ANDRE
Astri husker barndommens somre på hytta 
i Kvalvåg. Interessen for tegning og syiing 
var alt vakt i henne.
- Jeg var vel ikke helt som andre barn. Jeg 
kunne glede meg over regnværsdager. For 
da kunne jeg sitte inne og tegne eller sy, 
husker hun. Av bestemor Matti Ræstad fikk 
hun symaskin da hun gikk ut av syvende 
klasse. Bestemoren bestyrte selskapsloka-
lene i rederiforeningen og Astri var ofte på 
besøk. - Se på glassmaleriene til Frøydis 
Haavardsholm  i dag, kunne bestemor Matti 
si. Eller; se her har du penger til litt tegne-
saker. Hun fikk til og med komme og se 
når portrettmaler Borghild Berge kom fra 
Bergen for å portrettmale  de haugesundske 
skipsrederne. Bestemor slo nupereller, 
mormor lærte henne hedebosøm. Etter å 
ha fullført handelsgym, som regnskaps-
faren sa ”var god å ha å falla tilbake på”, var 

Øverst: KUNSTNEREN SOM UNG: Astri 
Ræstad med den første messehagelen 
hun laget - til Ørsta kirke. Da var Astri 34 
år gammel.

KOPERVIK: Den siste messehagelen 
Astri Ræstad laget, gikk til Kopervik 
kirke. Nederste bilde er skisser til mo-
tivene.

- Jeg kjenner ro i denne 
kirken.  Alt er enkelt, en be-
hagelig letthet, i Skårekirken 
fra 1858. Og de grønnmalte 
tresøylene minner meg om 
svære, skrelte agurker, ler 
hun.

Astri klar for en kunstnerutdannelse.
- Ja, klar og klar. Jeg ville til det som het 
Bergen kunsthåndverkskole. Først ble det 
motetegning på noe de kalte kveldsskolen 
og så fulltidsstudium - først på grafisk linje 
og så på tekstil - og da var jeg hjemme! Det 
var design på stoffer, vev, trykk og broderi.

TIL MØRE OG TILBAKE
Så levde Astri et familieliv med mann, han 
møbeldesigner, og tre barn på Sunnmøre.
- Jeg stilte ut hele veien, fem-seks separat-
utstillinger og omlag 60 kollektivutstillinger 
har det blitt - bilder og tekstiler. Denne 
sommeren skal hun delta i utstillinger 
både i Helsinki og i Estland. Akvarellskrinet 
sto ved siden av symaskinen - slik har det 
vært hele tiden. Hun tok pedagogikk og 
ble lærer på Fagerlia videregående skole, 
Ålesund, i tekstil og forming i 19 år.
I Haugesund billedgalleri stilte hun først 
ut i 1981 - broderi på vannoppløselig stoff. 
En offentlig komite kjøpte inn to store 
broderier. Den ene ble hengt opp i foajeen 
i Festiviteten. Det andre henger i Edda kino 
den dag i dag. (Se framsiden).
- Men det som ble hengt opp i Festiviteten, 
forsvant raskt. Det ble rett og slett stjålet og 
er ennå ikke kommet til rette.

- Broderiet har fulgt meg hele livet. Jeg er 
ingen vever, smiler hun.
Så tok hun enda mer utdanning. Master på 
Institutt for tekstil, Kunsthøgskolen i Bergen. 
Hun underviste på Høgskolen i Bergen i 
åtte år før hun kom tilbake til Haugesund 
og jobb på Haugaland Videregående.
- Jeg hadde vært borte i 35 år , men jeg har 
funnet meg godt til rette - dels med nye 
venner. Og her har jeg bror og søster og 
alle tre barna mine bor faktisk i byen og 
distriktet. To døtre i Haugesund og en sønn 
på Tittelsnes. Dermed har hun også alle 
de seks barnebarna i nærheten. Det er hun 
takknemlig for.

KIRKETEKSTILENE
Det var en minneverdig dag for Astri da hun tok fa-
milien med til Nidarosdomen for å oppleve første 
gang hennes nye, hvite messehagel ble tatt i bruk.
- Det var en konkurranse som ble utlyst. De trengte 
tre nye, hvite stolaer og messehageler.  Torunn 
Halseid Marø i Bergen (opprinnelig fra Halseid) og 
tidl. lærer ved kunsthøgskolen Jon Pettersen var 
de to andre vinnerne.
- Jeg brukte 1000 timer på min messehagel. Jeg 
følte lenge at jeg ikke fikk det til - det kjentes litt 
for mektig for meg. Men så leste jeg om humle- og 
biedøden og alt det minste i skaperverket. ”Alt ned 
til mauren i mold”, ble mitt motto og jeg broderte 
inn 375 forskjellige insekter, hjerter - ingen like - i 
den messehageletni ull og silke.

Litt om Astris sans for detaljer: På innsiden av 
silken til messehagelen i Nidaros oppdaget hun 
en liten vevefeil. En tynn-tynn linje i silkestoffet. 
Der broderte hun inn hele teksten til første vers av 
”Himmelske Fader” og slik dekket hun over veve-
feilen. Som i andres øyne ikke var noen feil, bare 
en nesten usynlig linje på innsiden av messehage-
lens silkedel.
- Hvor lenge varer en messehagel?
- De forrige hagelene i Nidaros var cirka 80 år gam-
le. Materialene i den messehakelen jeg har laget er 
i silke og ull  - til og med sytråden er silke.
- Hva tenker du når du ser en prest i ”din” messe-
hagel - eller en stola du har laget til en kirke?
- Da kjenner jeg på takknemlighet og glede. At det 
er noe igjen etter mitt arbeid som mange kan hvile 
blikket på.

Lokalt laget hun nylig det grønne tekstilsettet til 
Koperviks nye kirke. Karoline Emmerhoff laget det 
lilla, Bodil Sund det hvite og Liv Staupe det røde 
settet.
- Vi satt på kafe MM i Kopervik og trakk lodd om 
fargene, ler hun.
 

    xyz Tekst og foto: Sigmund Hansen

PÅ MESSEHAGELEN TIL NIDAROSDOMEN, med tema ”Alt ned til 
mauren i mold”, engasjerte Astri Ræstad også barnebarna til å teg-
ne insekter og fugler. Den dengang ti år gamle Nils Synnes Jepsen 
tegnet en øyenstikker som mormoren så broderte på messehage-
len. Den er en av 375 ulike insekter og motiver som er brodert på 
Nidarosdomens hvite messehagel. Foto: kirken.no

ASTRI RÆSTAD OM SIN KIRKEKUNST I NIDAROSDOMEN OG I KOPERVIK:

- En glede at andre 
kan hvile blikket 
på mitt arbeid

MIN KIRKE I HAUGESUND: For Astri Ræstad står valget mellom Skåre 
og Udland kirker, ekte Gardjente som hun er. Hun kjenner på ro i de 
enkle omgivelsene i kulturkirken Skåre. HENNES PLASS: Når Astri 
Ræstad er på arrangementer i gamle Skåre kirke, prøver hun alltid å 
få seg en sitteplass i benken ved sideutgangen.

DE GRØNNE SØYLENE: Astri Ræstad liker de mange grønne 
tresøylene inne i kulturkirken Skåre. De minner kunstneren om 
skrelte agurker.

10 11

PÅ VRANGEN
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R O S S A B Ø  M E N I G H E T

Gudstjenesten - 
EN OASE I HVERDAGEN

HVER SØNDAG KL. 11.00 
er det gudstjeneste i Rossabø kirke 

Små og store, eldre og unge er 
invitert til et møte med Gud og med 
hverandre. Vi samles, synger, 
lytter, ber og lærer. Sammen skaper 
vi en trivelig og meningsfull stund. 
Hjertelig velkommen!

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

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

MISJONSSØNDAG 
22. september kl. 11.00.
Bli med på misjonsgudstjeneste i samarbeid med NMS. 
Da markeres misjonsavtalen mellom menigheten og 
Stefanusalliansen. 

HØSTTAKKEFEST
29. september kl. 11.00.
Familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Vi har fremdeles 
all grunn til å feire at grøden er kommet vel i hus. 

JOTA-JOTI
20. oktober kl. 11
Gudstjeneste der speidere fra Haugesund og omegn deltar 
aktivt i programmet.

ALLEHELGENSDAG
3. november kl. 11
Vi minnes de døde. Pårørende som har mistet sine det siste 
året blir spesielt invitert.

BARNEBIBEL TIL 4-ÅRINGENE
10. november, familiegudstjeneste kl. 11. 
Inviter gjerne med faddere og besteforeldre.

PRESENTASJON AV NESTE ÅRS KONFIRMANTER
24. november kl. 11
Innledning av konfirmantåret med presentasjon av konfir-
mantene som tilhører Rossabø menighet.

Vi møtes i kjerka sør i by´n!

FASTE AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE I ROSSABØ

BABYSANG 
Babysang er en flott opplevelse der barn og voksne kan oppleve mye glede og samspill. Også sosialt 
treffpunkt for voksne og en fin anledning til å treffe andre foreldre som nettopp har fått en ny baby i huset. 
Første gruppe starter 21. august, neste gruppe starter 30. oktober. Går over 7 samlinger.
1-6 mnd.  kl. 12:45-14:20
6-12 mnd. kl. 11:00-11:45 

JOTA-JOTI 19.-20. OKTOBER
Radio- og internettkontakt med speidere fra hele verden. Overnatting i kirken. 
Deltakelse på gudstjenesten søndag. Foto fra fjorårets arrangement.

HØSTMARKED LØRDAG 28. SEPTEMBER
Yrende liv i hele kjerka! 
Her får du oppleve flinke og kreative utstillere. Flott sang av Mini- og Maxigospel, Babysang og Tween. 
Salg av flotte produkter, både hjemmelaget og kunsthåndverk, kafé med søtt og salt, loddsalg og lynlotteri, 
ansiktsmaling, fiskedam, barnekino og andre kjekke aktiviteter for barn. 
Program (foreløpig):
Kl. 11.00  Kaféen og salgsbodene åpner
Kl. 12.00  Sang ved Babysang, Mini- og MaxiGospel og Tween
Kl. 13.00  Barnekino i dåpssakristiet
Kl. 14.30  Trekning av lotteriet

SENIORFESTIVAL
Et årlig arrangement som går over ni opplevelsesrike dager i september. Aktivitetene inneholder blant 
annet treff i kirkene og på sykehjemmene. For Rossabø sin del er dagen 11.9  verd å merke seg.

R O S S A B Ø  M E N I G H E T K A N D I D A T E R  T I L  R O S S A B Ø  M E N I G H E T S R Å D
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www.kirken.no/rossabo
Følg oss på Facebook! RossaboMenighet

FASTE AKTIVITETER 
SØNDAGSSKOLEN

SØNDAGER KL. 11, OPPSTART 1. SEPTEMBER.
Søndagsskolen har et spennende opplegg for 
barn fra 3-12 år. De bruker opplegget «Sprell 
levende». I dette opplegget får barna høre flotte 
historier fra Bibelen, ha samling og gjøre kjekke 
aktiviteter. Barn som vil være med på Søndags-
skolen møter opp på gudstjenesten og går 
sammen med Søndagsskolen ut. Søndagsskolen 
holder til i Kirkestuen, men av og til bruker de 
også gymsalen.

MINI- OG MAXIGOSPEL
Torsdager i partallsuker, kl. 17-18.
OPPSTART 22. AUGUST.
Mini- og Maxigospel er egentlig to kor, som øver 
samtidig. Minigospel for de minste barna fra 
3-5 år og Maxigospel for de større barna fra 6-9 
år. Første delen av øvelsen er felles for begge 
korene. Da er det mye sang. Etter ca. 20 min. går 
Minigospel ned i Gymsalen. Der er det sangleker 
og aktiviteter. Etter øvelsen er det kveldsmat for 
sultne og tørste sangstruper.

SPEIDEREN
Det er speidergrupper for både jenter og gutter, 
grupper i ulike aldere.
- ROSSABØ 1 (JENTER): Mandager, kl. 17
OPPSTART 26. AUGUST

- ROSSABØ (GUTTER): Onsdager kl. 18
OPPSTART 28. AUGUST
Spennende aktiviteter og flotte opplevelser som 
friluftsliv, kart og kompass, førstehjelp, kanopad-
ling, baking, primitiv mat, forming, speiderknuter, 
turer, leirer og vennskap. 
- OPPDAGERNE
Onsdager i partallsuker, kl. 17.15 – 18.15
OPPSTART 21. AUGUST.
Oppdagerne er en speideraktivitet med spennen-
de opplevelser – både ute og inne – for gutter og 
jenter i 1. og 2. klasse.
 

TWEEN
Torsdager i partallsuker, kl. 18.00 – 20.00.
OPPSTART 22. AUGUST.
Tween er for førsteklassinger. Her kan du velge 
om du vil synge i kor, lage mat, være aktiv i 
gymsalen eller spille spill. Vi har felles samling 
i kirkerommet før vi spiser den gode maten 
kjøkkengruppa lager.

4T6
er for 4.-6. klassinger, RETT ETTER SKOLETID 
om tirsdagene. Her kan du velge om du vil 
gjøre lekser, spille stikkball i gymsalen, spille 
biljard, bordtennis, fotballspill eller holde på med 
formingsaktivitet. Når været er godt er vi også ute 
på lekeplassen. Vi har et koselig fellesmåltid med 
brødmat og pålegg, før alle går til en samling i 
kirkerommet.

ÅPEN KIRKESTUE
OPPSTART 27.8. HVER TIRSDAG KL. 11-12:30.
Viktig møteplass for mange voksne. Vi synger 
sammen, leser fra bibelen, gode fortellinger med 
god humor, allsidig måltid med sunn brødmat, 
frukt og grønt.

Det er viktig med en kirke som er åpen for alle.
Medmenneskelighet, inkludering og gjensidig 
respekt er viktig.

ELI EMILIE        
HEIMARK

 f. 19606

Jeg ønsker å arbeide for en inkluderende og 
bro- byggende menighet der alle kan føle seg 
velkomne og god nok. Jeg ønsker en kirke som 
er tydelig tilstede i nærmiljøet og i den globale 
verden og som kan møte livet og det enkelte
mennesket slik det faktisk er. Et ungdomsar-
beid som inkluderer, engasjerer og er med på å 
føre ungdom inn i kirke- og menighetsliv.

SVEIN EGIL        
SØRLAND 
f. 1969,                           
Marine Superintendent8

Åpen, inkluderende folkekirke. Samarbeid og 
utvikling av Den norske kirke i Haugesund.
Utvikling av Rossabø menighet. Frivillig og 
best mulig utnyttelse av de menneskelige og 
økonomiske ressursene. Utvikling og oppgra-
dering av kirkebygget, menighetslokaler og 
uteområder.

KARL GERHARD 
BRÅSTEIN DAHL
 f. 1975, 
Økonomidirektør1

Unge voksne-arbeid - aldersgruppe 18-35 år
Barne- og ungdomsarbeid - Diakoni i alle ledd

SILJE OLAUSSEN 

f. 1991, 
Haugesund krk. fellesråd2

Barne- og ungdomsarbeid i skole og fritid.
Miljø - hva kan kirken bidra med?
Eldreomsorg - hva kan kirken bidra med?
Bruk av kirkens lokaler i ulike sammenhenger - 
barn, unge, voksne og eldre.

ELIN KVAMSØY 
SJURSEN               
 f. 1952, 
Overingeniør 11

KJELL IVAR GLETTE

 f. 1957, 
Fastlege12

Jeg er opptatt av at kirken skal vise åpenhet og 
være inkluderende for alle. 

LAILA SYNNØVE 
KONGESTØL             
f. 1947,                            
Pensjonist13

Kirkemusikk
Diakoni

EIRIK HUSTVEDT 

f. 1950, 
Pensjonist9

 Jeg er opptatt av en åpen, inkluderende og 
tolerant folkekirke med vekt på likestilling og 
mangfold i kirken. Barne og ungdomsarbeid.
Kirken i et miljøperspektiv.

ANNE MARTHE 
MØINICHEN
f. 1964, 
Politiadvokat 24

At kirken skal være åpen og tilgjengelig - det 
skal være lav terskel og høyt under taket.
At kirken skal være et godt sted å være der alle 
blir sett og inkludert - og der det skapes arena-
er for fellesskap. Diakonitjenesten - viktigheten 
av å styrke og synliggjøre dette tilbudet
Barne- og ungdomsarbeid

BENEDICTE SKJOLD  
-ØDEGAARD                       
f. 1979,                            
Overlege10

Rossabø menighet skal være: - åpen og 
inkluderende for alle som søker til kirken, 
- omsorgsfull for alle både i sorg og glede,  
- en aktiv menighet som gir tilbud til unge og 
voksne gjennom foreningsliv og frivillig arbeid

KJELL EINAR 
BERGSAGER
 f. 1946, 
Pensjonist3

7
Opprettholde /videreføre satsing på barn/unge

OLAV VÅGE 

f. 1971, 
Selvstendig konsulent

Større satsing på barn og unge i kristelige 
organisasjoner

5

MORTEN WAKA

 f. 1995, 
Elektriker

i menigheten samt at alle generasjoner har et til-
bud i kirken, og at menigheten fortsetter å være 
en møteplass for folk i søre bydel i Haugesund.
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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!

K A N D I D A T E R  T I L  V Å R  F R E L S E R S  M E N I G H E T S R Å D

Menigheten - en god plass å være for små, 
store og godt voksne
God og rett forkynnelse - Misjon
Sang og musikk, barnekor og kor for voksne 
(lavere terskel enn Kantoriet!)

ELIDA KRISTINE 
SORTLAND
Pensjonert adjunkt. 
Fødselsår: 19492

Menighetsarbeid på Røvær

ODDNY KLØVE 
BRYNJELSEN
Assistent i skole/SFO. 
Fødselsår: 19604

Trosopplæring. Gudstjenesten - nå ut til flere
Undervisning for voksne

LIV HJØRDIS 
GLETTE
Adjunkt. 
Fødselsår: 19596

Barne- og ungdomsarbeidet
Integrering av nye landsmenn
Kulturarbeid

INGEBORG 
ANNA STRØMME 
SVENDBY
Pensjonert lektor. 
Fødselsår: 19538

MARIE LOUISE 
AANENSEN
Senior-inspektør 
Fødselsår: 1974

Gudstjenestefellesskapet. Trosopplæring for 
alle. Diakonal omsorg. Bredere misjonsfokus
Kirkekonserter

DAGFINN VÅGE

Lektor. 
Fødselsår: 19601

Barn og unge, kunne gi dem et skikkelig tilbud 
i menigheten. Sørge for at alle, uavhengig 
av legning, blir respektert.  Invitere våre nye 
landsmenn velkommen til menigheten

OLE-JOHN MELKE-
VIK
Spesialist. 
Fødselsår: 19563

Barn og unge. Konfirmantarbeid
Loppemarked/julemesser

5

Åpen og inkluderende folkekirke med god 
takhøyde. En kirke som er tydelig, relevant og 
utviklende. Kirken - en arena hvor barn/unge 
blir sett, hørt og respektert.  Fforvalte de øk. 
og menneskelige ressursene på en god måte. 
Kirken må levere god kvalitet på arbeidet/
tjenestene

STEINAR DAVID 
JANSEN
Pensjonert daglig leder.
Fødselsår: 19537

Barne- og ungdomsarbeidet
Integrering av nye landsmenn
Kulturarbeid

LINDA BEATE 
SALTVEDT
Lærer. 
Fødselsår: 196710

Diakoni
Barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring
Engasjement i bruk av kirken

BERIT SYNNØVE 
TYSVÆR
Sosionom/Fam.terapeut
Fødselsår: 195511

Kirkens tilbud skal være lett tilgjengelig for 
småbarnsfamilier. Kirkens aktiviteter for barn 
skal tilbys alle, også de barn som ikke er døpt
Planmessig rekruttering og oppfølging av frivil-
lige medarbeidere

ÅSE KYVIK 
VALLERSNES
Pensjonert fysioterapeut. 
Fødselsår: 19469

Arbeid direkte mot mennesker i aktiv rus/
tilfriskning - tilby møteplass og samtaler
Opprette lovsangsgruppe
Starte et rusfritt tilbud for ungdom med sang, 
musikk, quiz m.m.
Verve ungdom ved info på skoler, idrettsorg., 
konfirmantgrupper m.m.
Ha jevnlige arrangementer der profilerte 
artister kan bidra

EIGIL KARLSEN

Erfaringskons./musiker. 
Fødselsår: 196612

Omsorg for vanskeligstilte
Pilegrimsarbeid
Kirkekonserter

OLE VIKRE

Pensjonist
Fødselsår: 19613

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

OVERDOSE-DAGEN
Lørdag 31. august kl. 15.00: Gudstjeneste med markering 
av Overdosedagen.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Søndag 1. september kl. 11.00 møtes vi ved inngangen 
til Djupadalen til gudstjeneste «i det fri» i anledning 
«Friluftslivets dag».

MISJONSSØNDAG
Søndag 8. september kl. 11.00: Misjonssøndag med 
gjestetaler fra NMS.

KONFIRMASJON
Lørdag 14. og søndag 15. september. Konfirmasjonssøn-
dager.

GUDSTJENESTER FOR SMÅ OG STORE
Søndag 29. september kl. 11.00 – Utdeling av 4 års-bok
Søndag 20. oktober kl. 11.00 – Høsttakkefest. 5 åringer 
spesielt invitert
Søndag 17. november kl. 11.00 – Babysang og små-
barnsang deltar. 2-åringer spesielt invitert.

BARN ER BRA!
Torsdag 10. oktober kl. 18.00: Gudstjeneste ifm Barn er 
Bra! –festivalen

KANTATEGUDSTJENESTE
Søndag 27. oktober kl. 11.00: Kantategudstjeneste

PRESENTASJON AV OG FORBØNN FOR NYTT 
MENIGHETSRÅD

Søndag 10. november kl. 11.00: Gudstjeneste med pre-
sentasjon av og forbønn for nytt menighetsråd.

GUDSTJENESTER PÅ RØVÆR
Søndag 22. september kl. 14.00
Søndag 13. oktober kl. 14.00
Søndag 17. november kl. 14.00
Søndag 8. desember kl. 14.00
Julaften 24. desember kl. 13.30

KIRKESKYSS TIL GUDSTJENESTEN
1. søndag i måneden er det satt opp kirkeskyss.
Kontakt soknediakonen innen fredagen før: 
tlf. 481 76 830.

FASTE AKTIVITETER
 
BABYSANG

Torsdag 12. september kl. 11.00 er det oppstart for 
ukentlige babysang-samlinger i kirkerommet. 
Alder: 0-1 år. 
Kontakt: Synnøve S. Haakonseth, tlf.: 465 28 756

SMÅBARNSANG
Torsdag 29. august kl. 17.00 er det oppstart for 
småbarnsang. Alder: 1-3 år. Annenhver torsdag på 
menighetshuset. 
Kontakt: Synnøve S. Haakonseth, tlf.: 465 28 756

SUPERTORSDAG
1 torsdag i måneden kl. 16.00-18.00 inviteres det til 
middagskafé i menighetshuset! Åpent for alle aldre. Det 
er småbarnsang kl. 17 samme dag og sted. Datoer for 
supertorsdag: 29. august, 26. september, 24. oktober og 
21. november. Ta med vennefamilier og kom! 
Kontakt: Inger-Mette Brommeland ,tlf.: 934 15 415

OPPDAGERE OG STIFINNERE (speidere)
Torsdag 22. september kl. 17.00 er det oppstart ved 
Rufus barnehage i Skåredalen. Ukentlige samlinger. 
Kontakt: Synnøve S. Haakonseth, tlf.: 465 28 756

LØRDAGSKAFÉEN
Lørdag 7. september kl. 12.00 er det oppstart for lør-
dagskaféen i menighetshuset. Skjer 1. lørdag i måneden! 
Kaféen er for mennesker med utv.hemming. 
Kontakt: Annlaug H. Engmark, tlf.: 48176830

KIRKERINGEN
Onsdag 4. september kl. 11.30 møtes kirkeringen i 
salongen på menighetshuset. Velkommen til månedlige 
samlinger med andakt, sang, kaffemat, info om menig-
hetsarbeidet og kollekt.
Kontakt: Inger-Mette Brommeland, tlf.: 934 15 415

MANNSMØTER
Onsdag 12. september kl. 11.30 inviteres det til 
mannsmøter på menighetshuset. Velkommen til samling 
annenhver onsdag med andakt, formiddagsmat, kåseri 
og godt fellesskap! 
Kontakt: Rune Steensnæs Engedal, tlf.: 918 34 019

MILK – MINILEDERKURS FOR UNGDOM 15+
Onsdag 25. september kl. 18.00 arrangeres første 
MILK-samling på Vår Frelsers menighetshus. 
Kontakt: Synnøve S. Haakonseth, tlf.: 465 28 756 
Bjørg Lund, tlf.: 934 15 417 ellerJon Erik Strand, 
tlf.: 982 42 090

MORGENBØNN
Onsdag 7. august kl. 08.30 begynner høstens
morgenbønn-semester i Vår Frelsers kirke. 
Vi møtes hver onsdag morgen – og det er åpent for alle. 
Skriftlesning, salmesang og bønn.

KANTORIET
Torsdager kl. 19.30-21.30 øver Kantoriet i kirken. 
Kontakt: Goos ten Napel, tlf.: 982 42 076

ÅPEN KIRKE – et godt tiltak!
Sommeren 2019 har Vår Frelsers kirke satt opp dørene på vidt 
gap hver ukedag. Ikke bare for cruise-turister, men også for den 
vanlige byboer og andre turister i byen. 

Antall besøkende har variert mellom 11 og 1100. Vi har fått signaler om at det har 
vært godt å ha kirken så mye åpen! Vi delte opp turistsesongen i tre deler: Våråpen 
kirke, sommeråpen kirke og høståpen kirke. Vår- og høstsesong er kirken åpen ved 
cruise-anløpene. Da er det frivillige kirkeverter som stiller opp og tar imot tyskere, 
amerikanere, spanjoler, briter m.m. Stor takk til dere!  Sommeråpen kirke har vært 
betjent av ungdom som har hatt dette som en sommerjobb. En ny erfaring for oss! 
Takk til dere unge som har stilt opp på jobb halve juni, hele juli og halve august!

FORMIDDAGSTREFF 
UNDER SENIORFESTIVALEN
TIRSDAG 10. SEP. KL. 11.-13 
I VÅR FRELSERS MENIGHETSHUS
«Vestlandsviser» av trubadur 
Jimmy Næs
Sang og musikk. Andakt. God mat. 
Utlodning.
Sanitetskvinnene i Haugesund og 
elever ved Haugaland virderegåen-
de skole blir med.

HØSTTAKKEFEST 
FOR LØRDAGSKAFÉEN

16. OKTOBER KL. 18.00 – 20.00 

ER DET FELLES GUDSTJENESTE 

MED PÅFØLGENDE KVELDSMAT 

I NORHEIM KIRKE.

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

DEN KULTURELLE 
SPASERSTOKKEN 

FRE. 30. AUG. KL. 11.45-12.15: 
Terje Helgesen og Graham Smith 
underholder våre seniorer på fre-
dagskaféen i menighetshuset. 

Arr.: Den kulturelle spaserstokken. 
Gratis entré for konserten. 
Kollekt på kaféen.

14
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Gudstjenesten - 
EN OASE I HVERDAGEN
HVER SØNDAG KL. 11.00
I UDLAND KIRKE 

Gudstjenestene våre er tilrettelagt for alle aldre 
med søndagsskole for de minste og Hellig Uro 
for dem som går i 3. klasse og oppover. Og etter 
hver gudstjeneste samles vi til kirkekaffe.

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

SKOLESTARTSGUDSTJENESTEN 
18. august i Udland
Konfirmasjonene: 24.08 i Udland kl. 11 og 13. 25.08 i 
Skåre kl. 11 og 31.08 i Udland kl 11 og 13.

MISJONSSØNDAG 08.09 kl 11 i Udland.

HØSTTAKKEFEST OG MILJØGUDSTJENESTE 
22.09. kl. 11, i Udland.

GUDSTJENESTE MED 4 ÅRSBOK-UTDELING 
20.10 kl. 11 i Udland. Her blir det basar etter gudstjenesten.

ALLEHELGENSDAG I UDLAND, 03.11, kl. 11 med 
minnemarkering for alle som er gått bort siste året. 

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

«Hoy! Du kan`kje gå inn i ein takling sånn! 
Det ekje fotball detta!» Det tenner til hos 
mannen i 50 åra. Svetten siler og blikket er 
mørkt, før han ser den skuldige løfte armane 
i ei avvergande bevegelse. « –Sorry, men det 
vakje stort verre enn det du gjorde nettopp 
på andra sidå av banen..» Så er diskusjonen 
i gang igjen, men ikkje for lenge for det inne-
bandy me er samla om. Kvar onsdag kveld 
samlar KULA-klubben seg i Udland kirke. Då 
er det innebandy der lårhøner og blåmerker 
sitt laust. Store menn dundrar i bakken når 
intensiteten blir for stor og taklingane litt 
bråe, men det er og ein sjokkerande presisjon 
og eleganse i dragningane og langskot som 
frå fleire meter finn vegen til nettmaskene 
bak ein fortvila målvakt. 
Etter ein times intens balleik er det sirkeltre-
ning, og 80 tals klassikarane frå U2, Queen, 
Petra og Jerusalem dundrar ut av av dei alt 
for små høgtalarane i menighetssalen. Nokon 
får kritikk for alt for høg posisjon på rumpa 
når det er «Planken». Og alle gruar seg til «90 
graderen» der lårmusklaturen verkeleg får 
kjørt seg. 
Heilt til slutt er det eting av frukt og lesing av 
søndagens bibeltekst. Her er alle tidlegerare 

usemjer som blåst bort og samtalen går frå 
laust og fast til kloke og spanande refleksjo-
nar rundt preiketeksten for komande søndag. 
Her er eg med som frivillig. Eg er 2. fruktan-
svarleg og har ikkje anna ansvar enn å lesa 
teksten. Men du verden så mykje eg får ut av 
det som prest. Om det var noko oppdemma 
aggresjon så kom det ut då eg for n-te gang 
bomma på ein 100% sjanse og sendte kølla 
med all kraft i veggen. Eller at det andre laget 
nok ein gang fekk inn sigersmålet sjølv om 
me hadde leia heile tida. Her finn eg godt ka-
meratskap i karar som alle kjem frå ulike yrke 
og samanhenger. Me samlast  i gleda over å 
få spela innebandy, kjærleik til kyrkja, bod-
skapen og det som aldri skal undervurderast: 
Å få prata om ting som ikkje er så viktige, 
men likavel så interressant; Byggeprosjekt, 
hytteturar, fotball, tabbar og tull.
Eg treng ikkje reise vekk frå menigheten 
for å få påfyll og adspredelse. Eg får henta 
meg inn kvar onsdag, i menighetssalen med 
Kulagutta. 
Takk til heile gjengen som er med og skapar 
godt fellesskap, vennskap og gode idear til 
søndagens preik.
                                  xyz Av Arnt Johan Vistnes

K A N D I D A T E R  T I L  S K Å R E  M E N I G H E T S R Å D

Et herlig par
I juni hadde Kul-
turkirken Skåre 
besøk av Kolbein 
Falkeid og Her-
borg Kråkevik. 
Kulturkirken 
Skåre ble fylt opp 
for å høre poesi-
konsert som 
var en blanding 
av diktlesning 
og sang. Og en 

fantastisk flott dialog mellom de to. Kolbein 
og Herborg har kjent hverandre siden Herborg 
debuterte i Gunnar Andersens revytelt på 
90-tallet.

På denne konserten presenteres Kolbein sine 
dikt og Herborgs sanger i skjønn forening.

Helge Lilletvedt spilte piano

Musikk og sang 
Inkludering
Eldreomsorg
Kirke for alle

MARIT BIRK     
DANIELSEN
 
Pensjonist
Fødselsår: 19548

HELGE STAVENES

Fødselsår: 19609

Fellesskap på tvers av generasjoner! 
Søndagen skal være dagen vi samles i kirka, 
liten og stor, for å feire gudstjeneste og livet!
Vi er alle diakoner! Styrke diakoni- og misjons-
arbeidet ved å rekruttere flere frivillige hender. 
Se opp, se inn, se UT!
Hvordan leve ut troen vår? Vi må legge til rette 
for felles undring og gode samtaler i de mange 
gruppene og aktivitetene vi har!
Trosopplæring fra 0 – 100! Sikre at Skåre 
menighet også i fremtiden har et bredt og 
gjennomgående trosopplæringstilbud. 

MARIE MEIDELL 
KRISTENSEN
Lærer
Fødselsår: 19834

JARLE BOTNEN

Pensjonist, tidl prest
Fødselsår: 19531

Treffpunkt for Tro og Tanke – Planlagt oppstart 
24. september 2019. Et tiltak for å stimulere til 
samtale om tro og tanke.
Jeg vil arbeide for at Skåre menighet skal være 
en møteplass for mangfold, inspirasjon og 
erfaringsdeling om livet i Kristus.

SVEIN HÅVÅG

Fødselsår: 19483

Arbeid for og med barn og ungdom i 
menigheten
Rom for mangfold i kirken

KATHRINE LOUISE 
STRAUM
Virksomhetsleder
Fødselsår: 19722 Ta vare på vår kultur- skolegudstjenester 

bl.annet
Barneaktivitet i kirken - Kor-sang og lek
Alle skal føle tilhørlighet til sin menighet og 
kirke

MARGUNN EK 
WATHNE
Pensjonist
Fødselsår: 19526

IVAR OSVALD 
EIKILL

Fødselsår: 19525

ØYVIND            
GRINDHEIM

Fødselsår: 19827

Etter Skoletid
TIRSDAGER I UDLAND KIRKE FRA KL.13
Mat - Samlingsstund - Sport og spill – Håndarbeid 
og tegning mm – Leksekrok – Kor - TVH jr -Middag
13.00 OPPMØTE OG MAT
13.30 GODT NYTT!
13.45  VELG DIN AKTIVITET som tidligere! 
Og om du vil blir du med på TVH jr, 
kor, eller middag i tillegg.
14.00 TVH jr. I samarbeid med 
TV Haugaland og Barn er bra! festivalen lages TVH 
jr sendinger med utgangspunkt i medarbeider og 
barna fra Etter Skoletid. Et spennende prosjekt for 
den som liker å jobbe med å lage TV!
14.30 KORØVELSE med Udland aspirant- og 
barnekor.
Menighetens barnekor flytter øvelsene sin til tirs-
dag og blir en del av Etter Skoletid. Kormedlem-
mer kan velge om de kommer til korøvelsen 
kl. 14.30  eller blir med fra klokken 13. 
Nye medlemmer fra Etter Skoletid er velkommen 
til å begynne i koret.
15.30 MIDDAG  for alle som vil. Både deltakere 
på Etter Skoletid, koret, konfirmanter og hele 
familien (25 kroner).

Flygelet er som nytt!
Det over hundre år gamle flygelet i Udland kirke fremstår som et helt nytt instrument 
etter restaurering i Polen. –Det er flott å spille på, konstaterer organist og musiker 
John-Olof Haakonseth i Skåre menighet. Etter at Per Klaver hentet flygelet og sendte 

det til oppgradering har det 
gått lang tid, men blitt et strå-
lende resultat. Både utseende 
og lyd er blitt praktfullt.

Dette flygelet ble i sin tid kjøpt 
inn som «første byggetrinn» i 
Udland kirke på nittitallet, før 
kirken ble bygget, i mangel 
av orgel. Nå har Udland kirke 
både et fantastisk orgel og 
flygel.

UDLAND ASPIRANT-, BARNE- OG UNGDOMSKOR

ASPIRANTKORET er for deg som liker å synge og leke og går i 
1.-2. klasse.
BARNEKORET er for deg som liker og synge og går i 3.-5. klasse. 
Her får man og lære seg å synge etter noter og synge flerstemt. 
Aspirant- og Barnekoret øver tirsdager kl.14.30-15.30.
UNGDOMSKORET er for deg som går i klasse 6 og oppover. 
Vi synger blandet musikkstil, alt fra gospel til klassisk. 
Ungdomskoret øver onsdager kl. 15.00-16.30

FOR KONTAKT: Organist John Haakonseth, Tel. 465 32 158, 
e-post: jh663@kirken.no

Klubben for mannfolk med lågt tyngdepunkt - KULA
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Kyrkja treng gode  
leiarar – kven vil du  
gje di stemme?
I september avgjer medlemmene i kyrkja kven som skal sitja              
i bispedømmerådet og Kyrkjemøtet i perioden 2019-2023.

Slik går du fram når du skal stemme
Kyrkjevalet har to val: Det 
eine er val til sokneråd og det 
andre er val til bispedømme
rådet/Kyrkjemøtet.

I alle vallokala skal det vere ein 
stad der du i einerom og usett  
kan velje dei stemmesetlane 
du vil ha, og gjere endringar.  
Dette kan til dømes vere eit 
valavlukke eller eit eige rom.

Du må vise legitimasjon. 
Valfunksjonæren kryssar 
deg av i manntalet og 
stemplar stemmesetlane. 

NB! Stemmesetlane må  
ha stempel for å bli  
godkjende. 

4Vel stemmesetlane du vil 
bruke, éin per val. Du kan 
stemme ved eitt val eller 
begge vala.

1

Gjer eventuelle endringar 
på stemmesetlane.2
Brett stemmesetlane  
så ingen kan sjå kva  
du har stemt.

3 Legg stemmesetlane  
i valurna.5

Kva gjer Kyrkjemøtet?

Kyrkjemøtet er «kyrkja sitt storting», og det 
øvste organet i Den norske kyrkja. Her blir alle 
bispedømmeråd samla i ei veke kvart år. Kyrkje-
møtet bestemmer ordningar og liturgiar, og i 
den komande perioden vil det bli viktige saker 
om kyrkja si organisering.

Kva gjer bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styrings-
organet i kyrkja. Rådet tilset prestar og er 
arbeidsgjevar for desse og enkelte andre.  
Det arbeider for samordning av det kyrkje lege 
arbeidet i dei mange kyrkjelydane i bispedøm-
met. Medlemmene i bispedømmeråda utgjer 
samla Kyrkjemøtet.

Kva gjer soknerådet?

Arbeidet til soknerådet spenner over mange 
tema. Det kan vere barne- og ungdomsarbeid, 
juss og økonomiforvaltning, tilsetjingar, guds
tenester, miljø og rettferd, omsorg, musikk og 
misjon. Råda skal sørgje for vekst og næring til 
kyrkja og lokalsamfunnet der du bur. Sjå kven som 
stiller til val i sokneråda på www.kyrkjevalet.no

Ønskjer du meir informasjon? 
Sjå kyrkjevalet.no

Kven kan stemme?

Medlemmer av Den norske kyrkja har stem-
merett frå det året dei fyller 15 år. Du må vere 
døypt for å vere medlem i Den norske kyrkja. 
Nesten 3,1 millionar menneske har stemmerett 
ved Kyrkjevalet i 2019.

Når og kvar er det val?

Kyrkjevalet blir halde 8. og 9. september 2019, 
samtidig med kommunestyre/ fylkestingsvalet. 
Kyrkjevalet finn stad i eit lokale nær det offent-
lege valet. Du kan også stemme på førehand frå 
10. august. Alle med stemmerett får i august eit 
valkort i posten med informasjon om kvar og 
når dei kan stemme.

Kven kan du stemme på?

Du stemmer på kandidatar til soknerådet og 
til bispedømmerådet/Kyrkjemøtet. Kandida-
tane blir valde for ein periode på fire år. Ved 
val til sokneråd er det dei fleste stader berre 
ei val liste. I valet til nytt bispedømeråd er det i 
Stavanger bispedømme tre lister å velje mellom.

Godt å vite om valet

Meir utdjupande informasjon finn du på kyrkja.no/stavanger eller kyrkjevalet.no.            
Informasjon om kva kandidatane og listene står for, presenterer dei sjølve på eigne nettsider.

Frå Rennesøy

Kandidatar frå Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Open Folkekyrkje si liste til bispedømmerådsvalet.
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I Stavanger bispedømme 
er det tre lister ved 
bispedømmeråds valet. 

Listene er presentert  
alfabetisk. Kandidatane på 
kvar liste er presentert  
i prioritert rekkefølgje.

Nominasjonskomiteens listeMagne Hersvik

 f. 1954, Stavanger 
Dagleg leiar1

Birgit Johanne 
Skåland
f. 1947, Moi 
Pensjonist2

Olav Magnus 
Lundø
f. 1955, Hauge i Dalane 
Bedriftssjukepleiar3

Beint Hansen

f. 1945, Hauge i Dalane 
Forkynner7

Simon Pettersen

f. 2001, Lye 
Student4

Gerd Håland

f. 1965, Figgjo 
Frivillig8

Jostein Ådna

f. 1955, Stavanger 
Professor1

Dorrit Vignes    
Isachsen
f. 1984, Finnøy 
Organisasjonssjef11

Turid Eikeland 
Tjora
f. 1964, Sola 
Direktør8

Aleksander Jørgen 
Roscins
 f. 1996, Stavanger 
Student18

Aksel Johan Lund

f. 1995, Åkrehamn 
Student5

Geir Dale

f. 1951, Skudeneshavn 
Pensjonist15

Torhild Nødland

f. 1962, Sandnes 
Adjunkt4

Beate Steinsvik 
Jansen
f. 1994, Stavanger 
Student14

Helen Eskeland

f. 1974, Stavanger  
Gardbrukar5

Kristoffer Nåden 
Havn
f. 1997, Tau 
Frilansar9

Therese 
Egebakken
f. 1998, Hafrsfjord 
Student2

Rita Leinan

f. 1960, Haugesund 
Kontorkonsulent12

Anna Jorunn 
Garvik
f. 1945, Sauda 
Pensjonist9

Liv Heidrun S. 
Heskestad
f. 1951, Lye 
Pensjonist6

 Laila Bergo

f. 1971, Sola 
Førstekonsulent16

Karim Hamed 
Saffaran
f. 1978, Sandnes 
Sivilingeniør6

Berit Erfjord

f. 1941, Moi 
Pensjonist10

Arne Jon Myskja

f. 1952, Nedstrand 
Prosjektdirektør3

Svein Ingve     
Nødland
f. 1955, Dirdal 
Seniorforskar 13

Kjell Bårdsen

f. 1956, Håvik 
Rådgjevar10

Per Arne Sandvold

f. 1949, Egersund 
Pensjonist7

Atle Blomgren

f. 1970, Stavanger 
Seniorforskar17

Bønnelista
Bønnelista vil føre vidare den bibelske 
trua og tradisjonen som Den norske 
kyrkja har vore tufta på sidan reforma
sjonen. 

Alle avgjerdene i kyrkja må vere i tråd 
med Bibel og vedkjenning – kyrkja sitt 
grunnlag. Den norske kyrkja skal vere 
ein del av Guds synlege kyrkje på jorda. 

Me ynskjer ei fornya kyrkje med med-
lemmer som har Jesus som Herre, og 
som søkjer Gud i bøn og tilbeding. 

Me ynskjer ei leiing som er leia av Guds 
Heilage Ande, og som oppmodar alle til 
å tene Gud på forskjellige vis. 

Me ynskjer sjølvstyre i dei lokale sokna, 
kor medlemmene i sokneråda blir kursa 
i kva det vil seie å vere ein disippel, drive 
kyrkjelydsplanting og byggje kyrkjelyd.

www.bonnelista.no 

Thor Magne      
Seland
f. 1967, Sandnes 
Optometrist1

Leif Christian    
Andersen
f. 1984 Stavanger 
Ass. avd.sjukepleiar   11

Simon Næsse

f. 1978, Torvastad 
Kommunaldirektør8

Sander Olsen

f. 2000, Sandnes 
Skuleelev18

Kirsti Flatø

f. 1953, Fister
Avdelingsleiar5

Gaute Brækken

f. 1979, Stavanger 
Dagleg leiar15

Boyd Oyier

f. 1985, Stavanger    
Adm.konsulent 4

Gunvor Ådnøy 
Eriksen
f. 1997, Haugesund 
Student14

Gyrid Espeland

f. 1953, Egersund 
Seksjonssjef 2

Eirik Faret          
Sakariassen
f. 1991, Stavanger 
Kommunalråd12

Siri A. Meling

f. 1963, Egersund 
Regiondirektør9

Kristine Brunvathne 
Bjerkestrand
f. 1984, Hundvåg 
Avdelingsleiar6

Heidi Merethe 
Wolff
f. 1969, Hommersåk 
Inspektør 16

Helene Breivik 
Hellerdal
f. 1983, Haugesund 
Lærar3

Leif Olav Støle

f. 1986, Bryne 
Lærar / student13

Gro Steensnæs 
Håvåg
f. 1948, Haugesund 
Pensjonist10

Daniel Bøhn    
Rayner
f. 1992, Stavanger 
Rådgjevar7

Anne Marie Lund

f. 1996, Sola 
Student17

Det er ein nominasjonskomité som har 
sett opp lista. Nominasjonskomiteen er
valt av representantar frå sokneråda, 
med eit medlem frå kvart prosti, samt 
ein ungdomsrepresentant vald av Ung-
domsrådet i bispedømmet.

Lista er utarbeidd på bakgrunn av for-
slag frå dei lokale sokna i bispedømmet 
og frå medlemmene i nominasjons-
komiteen. Nominasjonskomiteen har 
lagt vekt på at lista skal vere representa-
tiv når det gjeld geografi, kjønn og alder.

Det er vidare lagt vekt på å oppnå ei 
breidde i kandidatane sine syn på aktu-
elle kyrkjelege spørsmål. Dei enkelte 
kandidatane presenterer sjølve sakene 
dei vil engasjera seg spesielt for. 

Ei felles sak for alle kandidatar på nomi-
nasjonskomiteen si liste er arbeid for 
den lokale kyrkja sitt beste.

www.nominasjonslisten.no

Open folkekyrkje
Open folkekyrkje vil at Den norske kyrkja 
skal utviklast vidare som ei open og 
demokratisk folkekyrkje.

Open folkekyrkje vil arbeide for ei 
kyrkje som er open for alle, som fremjar 
menneskeverdet og som arbeider mot 
diskriminering.

«Heilage rom – for alminnelege liv». Me 
vil arbeida for at den kjærleiken Jesus 

står for, skal nå fram til og røre ved 
forskjellige, alminnelige liv.  Me ynskjer 
ei folkekyrkje som er ein brei møteplass, 
med betydning for menneske i alle livs-
fasar. Kyrkja skal vere ein viktig kultur
berar og verdistemme i samfunnet. 

Me som står på Open folkekyrkje si liste 
er forskjellige menneske, i forskjellige 
fasar og med forskjellige erfaringar, men 
me står saman om Open folkekyrkje sitt 
program.

www.apenfolkekirke.org
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– et vakkert og gagnbart 
verktøy til å fokusere på Gud 
og livet i Guds verden

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

Vakttelefon: 41 41 22 22

KRISTUSKRANSEN

TILGIVELSE – MULIGHET FOR NY START

Denne bønnekransen er benyttet 
mye i trosopplæringen i menig-
hetene i Haugesund. 

Kristuskransen, er en bønne- og 
meditasjonskrans utviklet og 
laget av biskop emeritus Martin 
Lönnebo i Den svenske kirken. 
Biskop em Martin Lönnebo har 
skrevet flere bøker om bruken av 
Kristuskransen. Her kan vi  blant 
annet lese:  

Jeg har ofte hatt folk på besøk. 
Det spørsmålet som førte men-
nesker til meg, ble ikke alltid 
uttalt. Likevel var det smertelig 
klart: Hvordan finne fred? Det var 
innholdet i det uutalte. Jeg tenkte, 
med rette, at jeg manglet enkle, 
håndgripelige råd å gi. Derfor 
håper jeg nå av hele mitt hjerte at 
Kristuskransen for mange kan bli 
mer enn et halmstrå å gripe etter.

Det er min inderlige og daglige 
bønn. Jeg håper at vi sammen 
kan søke og finne mot og fred ved 
hjelp av disse enkle perlene. Kris-
ten tro er en tro på mirakler, og på 
at det lille har stor betydning
Det finnes en fred tross alt. Den 
blir ikke vunnet ved å flykte fra 

det vanlige livet, men snarere i 
kampen og hengivenheten for det 
ekte livet. Kristuskransen vil lede 
deg langs den veien.
 
I vår moderne verden mister vi 
mer og mer følelsen av hva som 
er sentrum. Vi fristes til å tro at 
periferien er i midten, og at alle 
nyheter som presenteres og alle 
spørsmål som diskuteres i dag, 
er umistelige. Vi slynges mot 
overflaten, og blir mindre og 
mindre virkelige. Dette fører til 
uro, oppgitthet og tungsinn. Livet 
mister sitt liv. 
Sitt derfor rolig med din perle-
krans. Der er du nær begiven-
hetens sentrum. Der finnes de 
livsviktige nyhetene. Kristuskran-
sen kommer til å spørre deg hvor 
du kommer fra og hvor du har 
tenkt deg hen. Den kommer til å 
rope etter din neste. Den kommer 
til å lede deg inn mot sentrum 
og trene deg i å se hva som er av 
stor betydning, og se hva som 
veier mindre og er forgjengelig. 
Den kommer til å ta deg med på 
en indre reise, den livsviktige, 
strevsomme og livsbejaende 
reisen. Den indre pilegrimsreisen 
er den beste. Den er nemmelig en 

øvelse i å leve nær Gud. Og der Gud 
er, der er livets kilde, kilden som 
flommer over og omfatter alt. I den 
rommes økologi, økonomi, arbeid, 
jordbruk, familie, grubling, kunst, 
det som mislykkes, lyst og bønn.

Som bruker av Kristuskransen 
inviteres du ut på verdens lengste 
reise:
- Fra oppsplitting til helhet
- Fra periferi til sentrum
- Fra overflate til dyp
- Fra egoisme til universalisme
- Fra likegyldighet til kjærlighet
- Fra fravær til nærvær
- Fra uro til fred – midt i uroen

Hentet med tillatelse fra Verbum for-
lag. De har utgitt en rekke bøker om 
Kristuskransen. Finnes hos bokhand-
lerne. Finnes også som APP.

KRISTUSKRANSEN SOM ER PRESEN-
TERT HER ER LAGET AV KAROLINE 
EMMERHOFF og henger i Eikeland 
kapell i Sveio. Kransen har et 
bakteppet med 18 ”rom” - et for 
hvert av perlene. Det er kunstneren 
sin kommentar til Kristuskransen. 
Teppet bak kransen har tittelen 
«INNSIKTER».

GUDSPERLEN, den gylne perlen, er 
tegnet for Guds vesen og hans tilste-
deværelse. Han som er mysteriet, 
bortenfor alt språk og alle tanker, 
men likevel kjenner oss i dypet av 
vårt hjerte.

TAUSHETSPERLENE er det seks stk 
av, de er avlange hvileperler. De 
inviterer til stillhet og meditasjon. 
Her kan du puste inn hellig nærvær, 
godhet og fred, og du kan puste 
ut ondskap,  uro, bekymringer og 
oppgitthet. De kan være som en 
katalysator for de andre perlene, 
innsiktene som er å finne der.
 Foto: Harald Nordbakken

For de fleste av oss er det hverdagene som teller. 
Hverdager som fylles med skole eller jobb, familie 
og venner, mat og aktiviteter av ulikt slag. 

Noen dager tenker vi ikke gjennom livets store 
spørsmål, mens andre dager surrer tankene om alt 
mulig. I dag har jeg tenkt mye på tilgivelse. Det er 
et ord som inneholder mye og som vi kan si mye 
om, og tenke enda mer om. 

Så har jeg tenkt på at noen ganger gjør vi det van-
skelig for oss selv i møtet med andre mennesker. 
Her kan knepet med å tilgi/be om tilgivelse være 
med å hjelpe oss til å unngå mye stress og mange 

vonde timer. Ofte begynner tilgivelse med å bryte 
ned stolthet ved å si unnskyld! 

Det er ikke lett å si unnskyld, og da er det bra om 
vi kan møte hverandre med respekt. Respekt er en 
holdning vi kan bygge opp hos oss selv som barn 
og som voksen. 

Å si unnskyld er handlingen som viser respekten 
for andre. 

Tenk på det! Lykke til!

         xyz Av Einar Andreassen

Sorggrupper
Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i 
Den norske kirke på Haugalandet. Målsettingen er at mennesker som 
opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer 
og være til støtte for hverandre.  

Oppstart høsten 2019:
Vi ønsker å starte opp ulike grupper som:
n Gruppe for personer med ulike typer sorg (ektefelle, store barn, foreldre).
n Grupper for barn og ungdom som har mistet foreldre, 
søsken eller andre som sto dem nær.

n Andre grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding. 

Påmelding og informasjon:

Haugesund: 52 80 95 00, 
post.haugesund@kirken.no

Tysvær: 52 75 77 00, 
khlofthus@tysver.kommune.no

Karmøy: 52 81 00 01, 
post@karmoykirken.no          

Ta kontakt for 
å melde ønsker 

om grupper!



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
Roberto Jensen Zenteno
Ane Karine Kaslegard
Herman Vika Seim
Viktoria Aas Veggeland
Jens Krakk Vikanes
Sverre Skjæveland Alme
Helene Wong Rossebø
Jørgen Johan Enerstvedt
Ella Vestvik Rag
Brage Rossebø Håheim
Tuula Karen Alice Kaukonen 
Andersen

VÅR FRELSERS 
KIRKE 
Emma Kvamen Jordal
Samuel Gundersen
Helene Stange Postvoll
Edvin Knapstad Sandgren
Jorunn Muren
William Olaisen
Ulrik Larsen Nilsson
Lilly Sjursen Klinge
Alexander Olsen
Magnus Ronæs Ytterstad
Thea Suphanita Clementsen

Liam Birkenes Johansen
Aleksander Taranu
Casper Salt Hoftun
Halvard Økland Snørteland
Elle Andrea Kallvik Molander
Emil Økland Ulland Andersen
Pierre Hatlestad Lavie

UDLAND KIRKE
Iris Tveit-Kristinsdóttir
Johannes Hovda Habbestad
Wilma Hebnes-Førre
Max Hebnes-Førre
Matheo Dalen Abrahamsson
Eline Lindvik
Thanos Lien Lilleland 
Lise Munthe
Olene Kvalvåg Byberg
Henrik Grinna Austreim
Frida Nilsen Refsnes
Bjørn Thorbjørnsen Håland
Johannes Flatnes
Aksel Gravdal Slåke

SKÅRE KIRKE
Adrian Enerstvedt Håvås

ROSSABØ MENIGHET
Kitty Bang  f.1921
Arthur Nils Kallevik  f.1927
Inger Rokstad  f.1931
Olav Ingvald Nodland  f.1933
Karsten Sjursen  f.1938
Øyvind Aasbø  f.1938
Reidun Victoria Gilje  f.1938
Bjørg Sofie Halvorsen  f.1943
Anne Gurid Henden  f.1945
Magne Norvald Langhelle  f.1947
Randi Samsøe  f.1948
Leif Rune Hansen  f.1960
Nils Arne Larsen  f.1965
Svein Erik Rud  f.1965

VÅR FRELSERS
MENIGHET 
Kirsten Martine Olsen  f.1921
Edith Thorbjørnsen  f.1922
Magnhild Sørhus  f.1923
Carl Henrik Qvale  f.1927
Hildur Saltvedt  f.1927
Solveig Moldesæter  f.1928
Rigmor Helene Knutsen  f.1928

GRAVLAGTE
Madli Torbjørg Haraldseid f.1928
Sigrun Dorith Rossebø  f.1929
Liv Borghild Omland  f.1931
Inger Sofie Helgeland  f.1931
Sverre Meling  f.1932
Olaug Nilssen  f.1932
Rolf Eritsland  f.1932
Hans Johan Døsen  f.1933
Marit Lundal  f.1940
Arvid Magne Dalen  f.1941
Turid Skjelde  f.1941
Svein Sandvold  f.1947
Lars Håvard Lothe  f.1952
Jorunn Hallaråker  f.1953

SKÅRE MENIGHET
Magne Bratland Olsen  f.1925
Anne Lise Hansen  f.1940
Eivind Johannes Løvereide f.1948
Brynjulv Storstein  f.1952
Tormod Korsø  f.1955
Tove K. Wichstad Sørvig  f.1966
Normann Svandalsflona  f.1975

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

haugesundbok.no

      Gaver til 

konfirmanten

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
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L I T T  A V  H V E R T

Stor konsertopplevelse: 
ORATORIUM ’SAUL’  AV G.  F.  HANDEL
I september 2019 skal Vår Frelsers kirkes kantori og Stavanger Ora-
toriekor i samarbeid sette opp Saul, et stort verk av G.F Händel, for 
kor, solister og orkester med fremføringer i Stavanger og Haugesund

   

«HÄNDELS SAUL» 
Søndag 29. september kl. 19.00: 
Konsert i kirken med Vår Frelsers kirkes kantori 
og Stavanger Oratoriekor.

«IN MEMORY OF ELVIS GOSPEL» 
Onsdag 16. oktober kl. 19.00: 
Konsert i kirken med Elvis Gospel og VissJass.

KULTURNATT 
Lørdag 19. oktober arrangeres Kulturnatt
 i Haugesund by – også i menighetshuset og i kirken. 
Nærmere program kommer – følg med!

STØTTEKONSERT FOR SAMMENSENTERET T3 
Fredag 8. november eller lørdag 9. november 
arrangeres veldedighetskonsert i kirken med 
«A-men» og Eivind Juul Fiksdal til inntekt for 
Sammensenteret                  T3 i Skjoldavegen.

KONSERT MED 3 MANNSKOR 
Søndag 17. november kl. 19.00 
arrangerer Lene Rubæk Romseland konsert 
med 3 mannskor i kirken.

 

VÅR FRELSERS KIRKE

U N G E  V O K S N E
Unge voksne er et samarbeid 
mellom menighetene i Den 
norske kirke i Haugesund og 
et tilbud for aldersgruppa 
unge voksne fra 18-35 år.
Vi har hatt en fin vår med 
IOTA-korset som tema. Vi har 
vært samlet til gode måltider, 
spillekvelder og musikkaften, 
i tillegg til samtale rundt 
fargene i IOTA-korset (se bildet 
under).

Nå er vi klare for et nytt semester, og vi ønsker nye og ”gamle” 
hjertelig velkommen. Gruppa samles ca. en søndag i måneden med 
ulike aktiviteter og tema. 
På Facebook-siden ”Unge voksne - Den norske kirke i Haugesund” 
finnes informasjon om hvor samlingene er, tidspunkt og tema. Her 
skjer også arrangementspåmeldingen til samlingene. 
Kom alene eller ta med en venn.  VELKOMMEN!
     Silje Olaussen

Søndag 25.08 kl. 1930-2130
Udland kirke
Bønnevandring med quiz og taco
75,-

Søndag 29.09 kl. 1930-2130
Rossabø kirke - kjelleren
Høsttakkefest med mat
50,-

Søndag 27.10 kl. 1930-2130
Vår Frelsers menighetshus
Kristuskransen og vårruller
75,-

Søndag 01.12 kl. 1930-2130
Udland kirke
Musikkaften med julebakst
50,-

”IOTA-korset, laget av 4T6 og Tween i Rossabø. Dette har også 
vært tema for Unge voksne dette semesteret.”

 
24. september   
Tidl statsminister Kjell Magne Bondevik/
Tidl LO-leder Gerd Liv Valla: «En samtale om tro og tvil»                    
Musikk: Tove Kyvik, et ungt, svært lovende orgeltalent

16. oktober         
Psykiater Bjarte Stubhaug: «Utfordringer ved å leve»                                                                                                  
Musikk: Ungdomsgruppen i Udland barne- og ungdomskor

19. november     
Kunsthåndtverker og fotograf Karoline Emmerhoff: 
«Trua sitt kunstavtrykk – meir enn glansbilete»                 
Musikk: Himmelhavn - Ny musikk til gamle salmetekster og åndelige viser.
 

Georg Friedrich Händel er en av mu-
sikkhistoriens kjente komponister og 
hadde enorm betydning for utviklingen av 
oratorium som musikkform. Händel var 
opprinnelig tysk men bosatte seg fra 1712 
i Storbritannia hvor han skrev sine største 
verk. I sin samtid var han berømt for de 
store oppsetninger som gjerne kunne vare 
i 3 - 4 timer.
«Messias», er nok det verket de fleste for-
binder med Händel, men han har skrevet 
så mye mer. «Saul», regnes som et av kom-
ponistens mest dramatiske korverk. 
«Saul» er et oratorium i tre akter som ble 
fremført for første gang i the King’s Theatre 
i London 16 januar 1739. Händel tok i sine 
oratorier historier fra Bibelen, gjerne fra 
det gamle testamentet, og komponerte 
musikkdramatiske verk som i form nærmer 
seg opera.
I oratoriet Saul er den dramatiske handlin-
gen hentet fra Samuels Bok.

Historien handler om forholdet mellom 
Kong Saul og David, som har slått Goliat. 

sjalusi, intriger, vennskap og maktkamp er 
viktige ingredienser i historien som til slutt 
fører til Saul sin undergang.
Siden kantoren i Vår Frelsers også er 
dirigent for Stavanger Oratoriekor, har 
han tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt 
mellom disse to kor; Vår Frelsers kirkes 
kantori i Haugesund og Oratoriekoret i 
Stavanger (totalt ca 85 sangere) med tanke 
på å kunne tilby konsertpublikum en ny 
stor konsertopplevelse. Som ellers ved 
våre store konserter, samarbeider vi også 
denne gangen med profesjonelle musikere 
fra Stavanger Symfoniorkester. Solistene 
er av ypperste klasse og hentet fra Inn-og 
utland.
Ekstra kjekt er det at også en dansegrup-
pe fra Skeisvang vgs bidrar med noen 
innslag i forestillingen
 
Sett av datoene for konsertene allerede nå:
søndag 29. september i Vår Frelsers kirke
mandag 30. september i Petrikirken, 
Stavanger. 

SAMTALER OM TRO OG TANKE I  UDLAND
Kjell Magne Bondevik og Gerd Liv Valla er 
først ut på Treffpunkt for tro og tanke, et 
nytt tilbud i Udland kirke. - Dette er for alle, 
uansett hvor de bor og hvordan deres for-
hold til kristentroen er, sier Einar Steensnæs. 
Vi har lagt vekt på å få kjente personer til å 
innlede. Meningen er å stimulere tankene 
og si noe om den kristne tro. Både gjennom 
innledning og samtaler ønsker vi å belyse 
ulike sider av kristentroen. På treffene sam-
les man også om et kveldsmåltid og en felles 
samtale. - Teamene illustrerer hvor vi vil, sier 
Steensnæs.

Prest og tidligere statsminister Kjell Magne 
Bondevik og tidligere LO-leder Gerd Liv Valla 
møtes to ganger i året på kafe for å snakke 
om tro. Gerd Liv Valla er kirkegjenger, men 
åpen på hvorfor hun ikke har tatt skrittet 
helt ut til å bli en nattverdssøkende kristen.
Arbeidsgruppen består av: 
Ingjerd Skaatan, Arnold 
Skaatan, Liv Johanne 
Stavenes, Gro Steensnæs 
Håvåg, Svein Håvåg, Reidun 
Flaten Quale og Einar 
Steensnæs, leder (bilde).

FORANDRINGSHUSET: 
Onsdager 15.00-18.00
Ukentlig middagsservering, 
leksehjelp og kjekke aktiviteter 
for hele familien
FACEBOOK: Forandringshuset

haugesund

ANNONSE

KM-HUSET - Haraldsgt. 70 | ma.-fr.  10-14  |  tlf. 52 72 18 45 | 
e-post: haugesund@kfuk-kfum.no | www.kfuk-kfum.no/haugesund  

På KM-huset syder 
det av aktiveitet - 
hele uken.
Vi har også grupper
i Skåredalen, Rossabø 
og udland

For barn og unge:
- Barnekor
- Tweens
- Ten sing
- Speider
- Volleyball

ÅPEN BARNEHAGE:
mandag-torsdag  9-13
aabhaugesund@kfuk-kfum.no
tlf. 992 32 914
FACEBOOK: Åpen Barnehage

For voksne:
Ulike former 
for fellesskap
- KM-lunch
- strikkekafé
- KM-møter/foredrag
- konserter/messer

info om gruppene:
Sjekk nettsider 
og Facebook!
Ta gjerne kontakt 
ved å ringe oss!



29

T I L B A K E B L I K K

Veien langs Åkrafjorden fantes ikke da 
Kristian Saltvedt begynte med bussrute 
fra Haugesund til Oslo. I 1936 fikk han 
bevilling til å kjøre ruta over Haukeli til 
Bø og videre til Oslo. Veien var smal og 
kjøringen strabasiøs. Bussen hadde 18 
seter og 105 hestekrefter.
Saltvedt hadde brenselforretning på 
Risøy. Der var det travelt om vinteren 
men lite å gjøre om sommeren, så det 
passet fint med busskjøring til Østlan-
det. Hvit vinter lukket alltid veien over 
Haukeli i de månedene folk hadde bruk 
for koks og ved. 

Tidlig buss på svingete grusveier til Åkrafjorden, ferje til Fjæra, overnatting i Seljord. Framme i Oslo 
neste dag. Dette er historien om Vestlandsbussen.

VEIEN MOT ØST

FERJE I ÅKRAFJORDEN
Ruta over fjellet ble utvidet til to turer i 
uka fra 1938, fremdeles med ferje mel-
lom Kyrping og Fjæra i Åkrafjorden. M/K 
«Kinsarvik» hadde plass til en buss og 
to-tre personbiler. Man kjørte om bord  
og i land på planker. 
Vei langs Åkrafjorden kom ikke før under 
krigen. Etter hvert ble ferja sendt til Finn-
mark. Der var den med under tvangseva-
kueringen.
Bussruta over høyfjellet gikk i sommer-
månedene juni, juli og august, og reisen 
fra Haugesund til Oslo kostet i starten 23 
kroner en vei, 45 kroner for tur-retur.

BRØYTET MED SPADE
Å åpne veien om våren var et slit. Det 
var smått med snøfresere og annet 
maskinelt brøytemateriell, så mye av 
arbeidet gikk med håndkraft. Da er det 
lett å forstå at man brøytet ikke mer enn 
nødvendig, så bussene måtte åle seg 
fram med høye brøytekanter bare noen 
centimeter fra siderutene. Var snøen 
ekstra dyp, sparte brøytekarene mye tid 
og krefter ved å grave veitunnel i snøen.

TRE DAGER TUR-RETUR
I våre dager går det buss fra Haugesund 
til Oslo tre ganger om dagen, og turen 
tar åtte og en halv til oppimot ni timer. I 
Vestlandsbussens tidligste tider startet 
turen fra Haugesund om morgenen. 
Om kvelden nådde de fram til Seljord 
der gjestene overnattet på hotell. Så 
var det videre til Oslo neste morgen. Fra 
Oslo kjørte bussen samme ettermiddag, 
var framme ved hotellet i Seljord om 
kvelden og brukte neste dag over fjellet 
vestover til Haugesund. Slik ble det en 
tre dagers tur for sjåføren. Slik kjørte 
Vestlandsbussen to ganger i uka. Man-
dag til onsdag og torsdag til lørdag.

BUSS TIL TOGET
Det varte ikke mange år før Vestlands-
bussen la om ruta. Da ble Bø stasjon sis-
te stopp for de gule og lyseblå bussene. 
Resten av turen til Oslo gikk med toget.
Vi har funnet en rutetabell fra 1955. Da 
var det to busselskaper som trafikkerte 
ruta; Vestlandsbussen og Haugesund 
Turistbil, et selskap som drosjeeiere i 
Haugesund sto for. Bussen fra Hauge-
sund startet halv sju om morgenen. Med 
en halv times stopp ved Solfonn turist-
hotell og tre kvarter på Åmot var bussen 
framme på togstasjonen i Bø etter snaue 
ti timer og 334 km kjøring. (Det er lett 
å regne ut gjennomsnittshastigheten). 
Billetten Haugesund-Bø kostet kr. 49,50. 
I ruteplanen reklameres det med at dette 
var «den hurtigste og billigste landverts 
forbindelse mellom Haugesundsdistrik-
tet og Østlandet». 
I dag kan du også ta bussen fra Hauge-
sund til Bø. Distansen er omtrent den 
samme, men bussen kjører distansen på 
seks timer og et kvarter. Det sier litt.
Ruta fra 1955 har en passus om at ruta 
skulle kjøres til 15. oktober «dersom 
føreforholdene tillater det».
Det var ikke lett for sjåførene å vite hvor-
dan forholdene på fjellet var. Vind og 
vær skifter fort, og det kunne skille lite 
mellom fine forhold og fenner og føyke.
Rolf Borgø Saltvedt, barnebarn av Vest-
landsbussens gründer, har lang erfaring 
med kjøring over høyfjellet med tung-
transport. Han forteller om en sjåfør som 
skulle over fjellet. Han spurte seg for i 
Røldal og fikk vite at det var snø, men to 
biler fra Vest-Transport hadde kjørt over 
for en time eller to siden. Han prøvde, 
men det var ikke mulig å komme over.
Vestlandsbussen kjørte folk over fjellet 
like til 1969. Da ble bussene overdratt til 
nyskapningen Haugaland Billag.

LITEN KLARING. Krigsvinteren 1942-1943 var snørik. Her 
er Vestlandsbussens aller første bil på vei til Haugesund i 
juli 1943. Bildet er utlånt av Rolf Borgø Saltvedt.  xyz Av Knut Meland


