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Som småbarnsmor er jeg ikke akkurat ukjent med 
fenomenet søvnmangel. Å få lov til å sove ei hel natt 
uten oppvåkninger kan være synonymt med lykke for 
meg. Våkenetter kan være skikkelig slitsomt. Men jeg 
kan huske ei tid det var skikkelig stas med våken-net-
ter. Våken hele (eller halve) natta, sammen med gode 
venner, brettspill, noen filmer og en god dose søtsaker.

Visste du at kirkas nyttårsaften er rett rundt hjørnet? 
Treenighetstiden, kirkeårets lengste årstid, går mot 
slutten, og vi nærmer oss starten på nytt kirkeår. Den 
lilla adventstiden er nemlig ikke bare en nedtelling til 
julaften. Adventstiden er den første av fem årstider i 
kirkeåret. Og den markeres med pysjamasfest rundt 
om i hele landet vårt 1. søndag i advent – Kirkas nytt-
årsdag. Lys Våken kalles denne festen. Du er heldig om 
du er 5. eller 6.klassing – eller forelder til en. Da får du 
nemlig være med på Lys Våken, enten som deltaker 
eller som medhjelper og gjerne nattevakt. 

Å være lys våken for verden, for Gud og for hva som 
kan skje i fremtiden – det er litt av en utfordring å få. 

Heldigvis går vi ikke inn i utfordringen alene, men som 
kirkelig fellesskap; både lokalt og globalt. 

Kirkeåret er kirkas og gudstjenestelivets ramme. De 
fem kirkeårstidene - Adventstiden, Åpenbaringstiden, 
Fastetiden, Påsketiden og Treenighetstiden – gir oss 
en rytme for markering av hverdagsliv og høytider.
 
Hva det nye året vil bringe med seg, blir spennende å 
se. Noe vil være som det har vært; i kirka vil mennes-
ker samles til høytid og fest, sorg og protest. Noe vil 
være nytt; nye ansikter, nye utfordringer, nye sorger, 
gleder og søvnløse netter. La oss gå inn i det nye året 
sammen – i tillit til at Gud er med oss på veien.

Noen må våke i verdens natt, 
noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror, 
Gud, la din vilje skje på jord! 
Hjelp oss å følge ditt bud!  (Svein Ellingsen)
  
   Helene Breivik Hellerdal

Allerede i 1997 passerte hun en million solgte plater, hun fikk 
Spellemannspris for ”Ta meg til havet”. Hanne er Norges Grand 
Prix dronning der hun har vunnet minst tre norske og en inter-
nasjonal finale. I Haugesund har hun gjort det meste - holdt 
17.mai talen, sunget ved åpningen av helårsvegen (E76 - nå 
E 134) over Haukeli, fått ”De fykende måker” og ”Hanne Krogs 
veg” oppkalt etter seg.

Nesten hele familien Krogh Sundbø er i sving når juleturneen 
planlegges ned til den minste detalj. Mannen, Trygve, er en 
trofast støttespiller og sønnen, Sverre - som også er program-
leder og kommentator på tv - er engasjert i familiefirmaet som 
organiserer Hanne Krogs juleturne og artistliv.
Det er bare yngstejenta Amalie, fersk utdannet skuespiller 
og allerede kritikerrost for en hovedrolle i Ibsens ”Fruen fra 
havet”, som ikke har noe med juleturneen å gjøre. Hun bor i 
Storbritiannia.
Nå har Hanne fullt fokus på juleturneen. For henne er en turne 
til jul mer enn bare en kunstnerisk reise i Norge.
- Det er viktig for meg at konsertene har sin forankring i hva julen 
egentlig handler om. Og at vi kan formidle et håp, sier hun.

HVA GIR DEG GLEDE?
- Glede...En rolig dag med de nærmeste med tid til de lange 
samtalene. Å komme over en bok som fenger fra første linje. Å 
stå på scenen og kjenne at publikum og jeg er på akkurat den 
samme frekvensen.

HVILKE EGENSKAPER VED DEG SELV ER DU MEST FORNØYD MED?
- At jeg er kreativ, nysgjerrig på ny kunnskap, løsningsorientert 
- og at jeg liker å møte nye mennesker.

HVA ER DU REDD FOR?
- Høyder, løse hunder og hva Donald Trump  skal finne på neste gang.

HVA TROR DU PÅ?
- Jeg tror på gode hensikter. Og at det finnes noe som er større 
enn meg. At det finnes et vitne til livet mitt og at handlingene 
mine har konsekvenser.

HVA GIR DEG HÅP?
- At unge mennesker igjen har fått et sterkt engasjement.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ DIN GENERASJON OG DINE BARNS 
GENERASJON? ER DET NOE SOM SLÅR DEG?
- Mye. Den største forskjellen er nok at så å si all kunnskap 
er tilgjengelig. Det gir både trygghet og utrygghet på en 
gang. Vi kom fra et ganske fattig land, men med et sterkt 
håp om en bedre fremtid. I dag er det kanskje motsatt?

HVA LIKER DU BEST MED HAUGESUND?
- Haugesund er stedet der røttene mine er festet. Jeg liker 
den røffe naturen, alt været, at Haugesund er en ordentlig 
urban by - og at haugesunderne er vennlige, imøtekommende 
og endringsvillige.

25. november startet juleturneen og den avsluttes i Ris kirke 
i Oslo 22. desember. Da siger inntrykkene etter en hektisk 
måned innover Hanne. Stort sett er det rommelige kultur-
hus de gjester - som Olavshallen i Trondheim der starten 
går. Bare to kirker er inkludert i årets turne: Vår Frelsers i 
Haugesund og Ris kirke i Oslo.

-  HVEM ER DET SOM KOMMER PÅ KONSERTENE DINE?
- Mange kommer igjen og igjen. De sier at det gjør dem gla-
de og forventingsfulle. Jeg gleder meg oppriktig til å møte 
hver og en av dem.

Mandag 9. desember er hun her igjen! Hanne 
Krogh med tre tenorer og et nytt stjerneskudd 
på den norske artisthimmelen, Anna-Lisa Kumoji. 
Med julekonsert i Vår Frelsers kirke. På knapt en 
måned holder de 25 konserter fra Sortland i 
Vesterålen til Kristiansand i sør.

40 års tjeneste som heltids-
prest i kirken går mot slutten. 
Jeg lurer på hvordan livet blir 
etterpå. Lytte og lære fra kirke-
benken. Delta uten å lede. …

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
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R O S S A B Ø  M E N I G H E T 
DAGLIG LEDER:

Silje Olaussen
so369@kirken.no

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

Reisen til julebyen
Hanne Krogh
xyz 63 år
xyz Artist
xyz Gift med Trygve Sundbø som 
også er hennes nærmeste med-
arbeider på fulltid. To voksne 
barn, Sverre (38), programleder 
TV og Amalie (26), skuespiller.
xyz Kommer med juleturneen 
”Hanne & Tre Tenorer - og et stjer-
neskudd” til Vår Frelsers kirke.

NY INFORMASJONSMEDARBEIDER B RU K 
G I RO E N!
STORT ELLER LITE 
BELØP - 
ALT MONNER.

ELLER VIPPS....
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

S I G V E  H A S S E L Ø Y  C L E M E N T S E N , 
S O K N E P R E S T  I  VÅ R  F R E L S E R S 
M E N I G H E T

P R E S T E H V E R D A G

JULEKONSERT: 
- Jeg tror at det 
finnes noe som 
er større enn 
meg, sier Hanne 
Krogh. Foto: 
Morten Bendiksen

LYS VÅKEN

HANNE I  
VÅR FRELSERS: 
Sammen med tre 
stjernetenorer, en 
ny, ung sangstjer-
ne og tre musikere 
holder Hanne 
Krogh julekonsert 
i Haugesund man-
dag 9. desember.  
De tre tenorene er 
fra venstre: Marius 
Roth Christensen, 
Thomas Ruud og 
Nils Harald Sødal. 
Foto: Tor Lindseth  

NYTT STJERNE-
SKUDD: Den unge 
sangerinnen 
Anna-Lisa Kumoji 
blir et helt nytt be-
kjentskap ved årets 
julekonsert.  
Foto: Trygve Sundbø

xyz Tekst: Sigmund Hansen

Helene Breivik Hellerdal
er nyvalgt medlem i Stavanger 
bispedømmeråd fra Haugesund

E IR IK  L UND  er ansatt som ny informasjons-
medarbeider i Den norske kirke  i Hauge-
sund. Han jobber i dag som fotograf hos 
Foto Erik, men fra 1. desember er han på 
plass på felleskontoret i Haugesund. Eirik 
skal i tillegg til Folk og Kirke jobbe sammen 
med Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menig-
heter med å holde publikum oppdatert på 
hva som skjer i menighetene og produsere 
digitalt innhold.



FYSISK BALANSE   Det er en utfordring å skape 
en fysisk balanse i livet. Uten det klarer jeg ikke 
å tenke klart. Nok søvn til riktig tid, mat, passe 
bevegelse er viktig. Har du et søvnproblem tar 
det ikke lang tid får tankekaften blir borte. Uba-
lanse med mat og bevegelse gjør at man lett blir 
sint, depressiv, kan se syner og bli forvirret.

Å VÆRE TIL STEDE I ØYEBLIKKET   Vi er stadig 
på vei til noe. Vi skal være flinke, effektive, 
produsere, tjene penger. Men det er også lurt å 
stoppe opp, ta pauser, puste, være til stede. Det 
er lett å bli halvmoralistisk: Vi ser på TV-kanaler 
og serier. Er dette nødvendig? Det er gøy, men 
må jeg det? Jeg tror vi er for mye der og for lite 
her. Oppskriften er enkel: Pust! Det får meg til å 
kjenne at jeg er her. 

Å GODTA DET SOM SKJER   Hva er alternativet? 
Jo, å benekte. Jeg tror du vil tape hvis du skal 
slåss mot det som er sant. Hvis du godtar det 
som skjer, vil du nærme deg en sinnsro. Hvis 
ikke vil du heller nærme deg en uro. Å godta 
det som skjer er ikke defensivt. Det er det mest 
offensive som finnes.

BRUK TALENTENE   Vi har forskjellig utrustning. 
Spørsmålet er om vi bruker den utrustningen vi 
har fått. Å få brukt sine talenter er en tilfreds-
stillelse, en bekreftelse. Noen har det som en 
leveregel at jeg må passe meg, ikke si noe, ikke 
stikke meg fram, ikke bruke opp talentene. 
Hvordan var det i den bibelske fortellingen om 
talentene? Han som fikk en talent gravde den 
ned. Det var ikke lurt. Det er en utfordring å bru-
ke talentene, selv om man ikke har fått så mye.

Å IKKE BEKYMRE SEG UNØDIG   Det er ikke mulig 
å la være å bekymre seg, men vi bør tenke 
gjennom hva vi bekymrer oss over. Kan jeg la 

være å bekymre meg over det jeg ikke trenger 
å bekymre meg for? Slik som en sykdom jeg 
kanskje kan få, hvilke farer barna kanskje kan bli 
utsatt for i livet, hva jeg skal ha på meg. Hjelper 
det? Man kan bli fanget av bekymringer, og det 
roer seg ikke når man har fri. Det kan ofte være 
bedre å gjøre noe for å holde bekymringene på 
avstand.

Å KUNNE RIVE SEG LØS FRA BEKYMRING
En som visste han skulle dø var opptatt av 
hvordan det skulle bli for de etterlatte etterpå. 
Han hadde behov for å rive seg løs for å være 
til stede der og da, vente med bekymringene. 
Tiden kommer da det er naturlig å bekymre seg. 
Du vet at en situasjon kan bli vanskelig, men 
betyr det at du skal ha oppmerksomhet bare 
på den og ikke noe annet. Det blir slitsomt. Det 
enkleste er å alliere seg med det som er her, det 
som er trygt og sant. Være her, puste. Kjenne 
vinden, lukte. Og så er du her. Å snakke mye om 
bekymringene er sjeldent løsningen. Snarere 
virker det til å forsterke dem.

Å SE MULIGHETER I STEDET FOR BEGRENSNINGER
Vi opplever sykdom, ulykker, virkningen av 
alder. Det er tap. Jeg er ikke lenger den jeg var. 
Jeg har ikke den posisjonen jeg før hadde. Da er 
det viktig å flytte blikket til mulighetene: At jeg 
kan ordne litt i hagen, smile til noen, treffe folk i 
butikken. Å miste et barn er forferdelig, men det 
er også viktig å se de barna som er igjen. Når vi 
mister funksjoner er det lett å tape perspektivet. 
En av de vanskelige tingene er å fokusere på det 
som er her når det er mange ting som mangler 
i livet.

Å TA SKRITTET FRA TANKE TIL HANDLING
Hovedregelen er at vi ikke omsetter våre tanker 
til handling. Vi tenker på de gode tingene i ste-

det for å gjøre dem. Paulus hadde det også slik. 
«Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter 
jeg ikke.  Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men 
det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Det er en 
utfordring å komme fra tanke til handling.

Å HA TILHØRIGHET OG ENGASJEMENT
Det er ikke selvsagt å ha familie og venner. Det 
er nødvendig å holde på det og søke det hvis 
det forsvinner eller du ikke har det. Å være 
sammen med mennesker er ikke noen garanti 
for tilhørighet. Man kan være ensom når man er 
sammen med andre.
Engasjement er motgift mot ting som er vonde. 
Å tenke at det ordner seg av seg selv, uten at jeg 
gjør noe, er farlig. Det fører lett til en følelse av 
tomhet. Engasjement kan være å berge kloden, 
åndelig engasjement, hage, håndarbeid, maling 
eller kunst. Det handler ikke om type engasje-
ment, men om kvaliteten. Engasjement skaper 
ofte tilhørighet, glede, til og med lykke.

Å LEVE I NÅDEN MER ENN UNDER LOVEN
Dette er lett å forholde seg til for de som har 
opplevd Guds nåde. Men det finnes også en 
verdslig nåde. For mye handler om å være slik 
man tror folk vil, kulturelle bestemmelser, nor-
mer, regler. Folk vil leve etter hva som sømmer 
seg, hva som er bra. I forhold til dette settet 
av uskrevne lover og regler finnes det også en 
nåde, en nåde som i likhet med Guds nåde sier 
at jeg er god nok, jeg trenger ikke prestere. Det 
er godt nok at jeg bare er her. Men den nåden 
kommer ikke av seg selv. Reglene skaper en 
skamfølelse og får oss til å gjøre ting. Vi må få 
en sinnsro, at vi er her, sitter her, ligger her, at 
vi puster. En sinnsro som er i slekt med nåde. Vi 
kan søke den, trene på å få den og leve i den.
Lev i nåden!
               xyz Tekst og foto: Knut Meland
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Hun skal jobbe for hele fellesskapet 
- femti prosent med åndelig omsorg  
for alvorlig syke og døende. Resten av 
tiden skal hun jobbe for å søke om støtte 
til prosjekter innen trosopplæring, 
diakoni og alt annet kirkevergen setter 
henne til. Pluss at hun er i full gang, på 
deltid, med masterutdanning i diakoni.

20 ÅR I VESTFOLD
- Jeg har jobbet som sykepleier i 20 år, 
blant annet ved  sykehuset i Tønsberg 
og hjemmesykepleien i Stokke, forteller 
hun.
Mannen til Oddbjørg, Tor Helge Øygar-
den, tok Gjennestad gartnerskole og 
ble etterpå tilbudt jobb der. Nå, hjem-
vendt til Karmøy, jobber han i firmaet 
RTS på Åkra.
Paret har tre barn: Julie som studerer 
jus ved universitetene i Stavanger/Ber-
gen, Martin som er politistudent og i år 
har praksisår i Haugesund og Johanne, 
som er i Luftforsvaret.
Familien har alltid vært aktive i kristne, 
frikirkelige fellesskap. Det var viktig i 
alle årene i Stokke.
Tilbake på Karmøy har Oddbjørg og 
Tor Helge funnet sin plass i menigheten 
Hillsong.
- Egentlig for folk som ikke er vant til å 
gå i en menighet. Her er mange ung-
dommer og Hillsong er kjent for sin mu-
sikk. Jeg vil kalle det en ”kom som du 

er” menighet der alle som engasjerer 
seg i team, får sine oppgaver. Jeg ser på 
Guds menighet som en felles menighet 
over hele verden, smiler Oddbjørg.

JOBBEN NÅ
Etter at familien kom tilbake til Karmøy 
for åtte år siden, har Oddbjørg jobbet 
som sykepleier og hun har hatt et vikariat 
i bedriften ASKI der oppgaven var å 
hjelpe folk som av ulike årsaker hadde 
falt ut av arbeidslivet. En spennende 
jobb med individuell oppfølging.
Nå har hun begynt på diakoniutdan-
ning parallelt med at hun er ansatt i 
fellesrådet som diakonimedarbeider.
Hun skal blant annet ha åndelig 
omsorg for alvorlig syke og døende og 
vil få en del av sine arbeidsdager ved 
Sentrum behandlingssenter, lindrende 
enhet - som ligger på Revmatisme-
sykehuset. Fellesrådet har skrevet en 
samarbeidsavtale med Haugesund 
kommune om nettopp dette.
Tidligere har også Oddbjørg gjennom-
ført bibelstudier som hun sier har gitt 
henne en dypere forståelse for livets 
åndelige dimensjoner.
Foreløpig er Oddbjørg ny og fersk i sin 
nye stilling. Hun håper på godt samar-
beid med folk i alle menighetene.

xyz Tekst og foto: Sigmund Hansen

GERD LIV VALLA OG K JELL 
MAGNE BONDEVIK I  SAMTALE
-Kan noen forklare meg dette 
med himmelen? spurte Gerd Liv 
Valla Kjell Magne Bondevik under 
en varm og god samtale om tro 
og tvil i Udland kirke tirsdag 
25.september. 
«Treffpunkt for tro og tanke hadde sin 
første av en serie samlinger i Udland kirke. 
Vi fikk være tilstede i samtalen Bondevik 
og Valla har hatt gående i mange år. 
-Vanskelig når det blir så mye jeg må 
tro, og ikke vite sa Gerd Liv. Vår tidligere 
statsminister, Bondevik, ledet samtalen og 
fortalte om sin tro.
Treffpunkt for Tro og Tanke drives av fri-
villige i Skåre menighet og ledes av Einar 
Steensnæs.

Ny dame i menighetene :

ÅND,  S J EL  OG  K ROPP
HENGER  SAMMEN

SKAL JOBBE PÅ 
TVERS: Oddbjørg 
Haugen Øygarden 
fra Karmøy er 
ansatt som diakoni-
medarbeider i en 
ny stilling for alle 
i Haugesund - på 
tvers av menig-
hetene. 
PÅGANGSMOT: 
Oddbjørg er utstyrt 
med både på-
gangsmot og godt 
humør. Studier 
og arbeidsdagen 
betyr mye stillesit-
ting. Derfor liker 
Oddbjørg godt å 
starte dagen tidlig, 
med fysisk trening. 

En blid og smilende karmøydame er blitt en del av det 
arbeidende fellesskapet i haugesundsmenighetene. 
Oddbjørg Haugen Øygarden (51) fra Sevland, bosatt på 
Ådland, er tilsatt som diakonimedarbeider.

T R E F F P U N K T  F O R  T R O  O G  T A N K E

- Det er viktig med pauser fra forventninger,
regler og krav vi møter i livet. På oktobermøtet 
i Tro og tanke i Udland kirke snakket psykiater 
Bjarte Stubhaug om utfordringer ved å leve. 
Han hadde samlet disse utfordringene i 
ti punkter. Her er de i konsentrert form: - VÆR MER TIL STEDE OG OPPLEV ØYEBLIKKET,  sa Bjarte Stubhaug. 

 
T I  U T F ORDR INGER  V ED

T R E F F P U N K T  F O R  T R O  O G  T A N K E

26. FEBRUAR          
BJØRN ARE DAVIDSEN                        
EKSISTERER GUD? 
ET SVAR PÅ TILTALE.  

25 .MARS                
LINA SANDELLS LIV OG DIKTNING       
UDLANDKORET, JOHN-OLOF HAAKONSETH, 
ÅSE SAKKESTAD

22. APRIL                
TANIA MICHELET                                 
MIN VEI FRA ATEISME TIL KRISTEN TRO

Udland kirke kl. 18.30 
Program våren 2020
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- Du må se mulighetene, hva du kan, ikke bare det du ikke 
kan. Det er viktig med riktig innstilling. Du vet ikke hva 
morgendagen bringer, spesielt når du er 93, sier hun.
Hun vokste opp ved Gard skole. Faren bygde hus på øst-
siden av skolen, tvers over veien bak gymsalen. Dit flyttet 
familien da hun var tre år gammel. De var fem søsken, og 
Klara var i midten. 

- Før jeg ble konfirmert opplevde jeg noe vondt. Jeg mistet 
en bror. Han ble overkjørt. Jeg tenker på hvordan de har 
det, alle som mister en av sine. Det var forferdelig.
Hun forteller om en god barndom. Skoleveien var kort. 
Det syntes hun ikke bare godt om. 
- De som bodde langt borte kom ofte til skolen med våte 
føtter. Da fikk de ta av seg sko og sokker og tørke dem. Jeg 
fikk ikke det, for jeg hadde så kort vei at jeg rakk ikke å bli 
våt. De hadde nok tøffere vei, de som bodde på Fagerheim 
eller Sørhaug. Regntøy var det dårlig med. Ofte bare en 
lusekofte eller genser. På regnværsdager luktet det ull som 
tørket i klasserommet.

Etter sju års folkeskole måtte hun søke jobb. 
- Jeg begynte på blikkemballasjefabrikk på Bakarøy og 
syntes jeg tjente godt. Med oppsparte penger gikk hun på 
Holgersens handelsskole.
- Og så fikk du jobb?
- Ja, jeg ble headhuntet. Det var slik at de som styrte butik-
kene ofte møttes på Totalen. Og der ble jeg nok anbefalt. 
Jeg fikk i alle fall brev med tilbud om jobb hos Arthur 

 xyz Tekst og foto: 
Knut Meland

F R A  B Y E N  V Å R

- Du må se mest på hva du kan

Klara Sofie 
Gauden tok 
ungdomsskolen 
da hun var 50 
og datakurs 
da hun var 80. 
Nå er hun 93 
og går på turn 
hver tirsdag.

Klara Sofie Gauden tar utfordringen med å løse 
Dagbladets lørdagskryssord hver uke. 

Internasjonalt i bedehuset

KIRKEKAFFE FOR STORE OG SMÅ: 
Jodyne (3) koser seg med kake på 
kirkekaffen i Haugesund bedehus.

De kaller seg ”Norway International Church” og det tales mest på swahili med engelsk 
oversettelse. Nå er det igjen liv og røre i Haugesund bedehus hver søndag ettermiddag. 
Da møtes den nye menigheten til samling - om lag 30 skrevne medlemmer, pluss barn 
og interesserte. Møtene er uformelle i formen og varer gjerne cirka to timer.

BEDEHUSFLOKKEN: Her er en del av den internasjonale 
menigheten som hver søndag ettermiddag samles til møter 
i Haugesund bedehus. De kommer fra Rwanda, Burundi, 
Kongo, Uganda og flere afrikanske land.

KARMØYBU: Marie Louise fra 
Burundi har bodd 19 år på Karmøy 
og jobber i hjemmetjenesten.

TRENGER STØTTE: Pastor Aaron er klar på at den 
nye menigheten trenger støtte, men de har også 
mye å tilby - blant annet entusiasme for evangeliet 
som de ønsker å dele med alle de møter.

FLERE SPRÅK: Pastor Aaron (til 
venstre) taler på swahili mens 
medhjelper  Divin oversetter til 
engelsk. Aaron er fra Rwanda, Divin 
fra Burundi. 

Sampson – på Victoriahjørnet. Det var en fin butikk. Der 
hadde jeg gode år.
På styrmannsskolen gikk Victor Gauden. Butikkjenta og den 
vordende styrmannen møttes, giftet seg og reiste til sjøs, 
han som styrmann, hun som salongjente.
- Vi reiste for Klaveness-rederiet. De gikk i linjefart på øst-
kysten og vestkysten av USA og det fjerne Østen. På båtene 
var det også passasjerer, helst rike enker fra USA. En rundtur 
tok tre måneder, og en av mine oppgaver var å stelle for 
passasjerene. 
De sto om bord i to år om gangen. Da var det anledning til å 
mønstre av med fri hjemreise. Men man drøyet gjerne litt, 
slik at hjemreisen ble så kort som mulig.
Med sju års fartstid gikk hun i land. 
 
- Etter at jeg sluttet å reise sluttet Victor etter én tur. Han 
tok skipperskolen, samtidig som vi bygde hus. Vi flyttet inn i 
Steinsnesvegen i 1959.
Victor fikk etter hvert jobb på Hydro på Karmøy, eller Alnor 
som det den gang het.  
- Han var der fra starten i 1968. Han var skiftleder, og det var 
en god arbeidsplass. Hytte hadde vi på fjellet. Barn fikk vi 
ikke, men vi har hatt hunder, tre i tallet. Ikke samtidig, men i 
tur og orden. 
- I skiftplanen til Victor var det ti dagers friperioder. Da ville 
han at jeg også skulle være fri, så jeg tok meg ikke fast jobb. 
Men jeg hjalp til i fiskebutikken til min bror, Hans, på Hauge.
For noen år siden døde Victor. Det var hardt.

Klara bor fortsatt i huset de bygde. I en krok i stua har hun 
parkert stokken sin, men i garasjen står bilen. Førerkortet 
har hun nettopp fornyet. Hun liker å komme seg ut.
- Tirsdager er jeg på turn. De fleste av mine jevnaldrende 
venner er borte, men på turn har jeg funnet nye. 
På mosjonspartiet for de over 65 er hun den eldste.
- Jeg stiller lengst bak og vifter med armer og bein. Etterpå 
er det kaffe og drøs. Der framsnakker vi hverandre. Jeg kan 
ikke få rost dette nok. For meg er det vitaminer!

På bordet ligger Dagbladets lørdagskryssord. Hun er godt i gang. 
- Står jeg fast, har jeg jo Kryssordkjempen, sier hun og nikker 
mot den bærbare PC-en på skrivebordet. PC, nettbank og 
Facebook er ikke noe problem. Hun tok datakurs da hun 
var 80. Ungdomsskolen tok hun på kveldstid da hun var 50. 
Hun klarte seg på engelsk, men hun ville lære grammatikken 
også.

- Har du ingen fysiske plager?
- Jovisst har jeg det. Balansen er ikke så god. Jeg savner å 
kunne gå turer til fjells. Og å gå til gudstjeneste. Jeg elsker 
de gamle salmene. Det er fint å leve med i liturgien og lese 
et Fadervår sammen. Jeg har hatt gode stunder i kirken, 
både i Skåre og i Udland. Men nå er det så mye styr, og jeg vil 
ikke stikke meg ut i kirken.

- Nei, jeg får se mulighetene og tenke mer på det jeg kan enn 
det jeg ikke kan. Vi må søke det vi kan og dem vi trives med, 
sier hun.

- Vi synger mye, beveger oss og så taler jeg eller noen 
andre vanligvis ca. 45 minutter, smiler pastor Aaron 
(39). Etterpå er det kirkekaffi med sterk kaffi og rikelig 
med kaker. For folk som ikke kjenner Jesus, tror jeg 
at vi først må fortelle dem om Ham, gi dem ordet. Så 
kan musikken komme inn som et viktig supplement, 
særlig for dem som har minimumskjennskap til Bibe-
len og fortellingene der.

Selv er pastor Aaron til daglig firebarns far, bosatt i 
Haugesund og jobber som sveiseinspektør på Aibel. 
Han er født og oppvokst i Rwanda, men har bodd i 
Haugesund i 14 år. Her trives han og familien godt.
Hans nærmeste medhjelper, Divin Nizigiyimana, er fra 
Burundi og begynner som styrmann i Eidesviks rederi 
på Bømlo på nyåret. Han er utdannet fra høgskolen i 
Haugesund og bor på Karmøy.
Denne kristne gruppen, hovedsakelig afrikanere fra 
Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya og Kongo, holdt før 
til i Tabernaklet. Nå er bedehuset deres tilholdssted.

STORE FORSKJELLER
Pastor Aaron forteller om store forskjeller i troslivet til 
kristne i Norge og hans del av Afrika.
- I Norge går få regelmessig til kirke. Det virker som 
om kristendommen mest er en tradisjon. Der jeg 
bodde i Rwanda gikk 98 prosent til kirke, stort sett 
hver søndag.

- Hvor ligger din menighet i kirkelandskapet?
- Vi er en evangelisk menighet. Folk kommer fra ulike 
kirkesamfunn, men vi er vel nærmest det dere vil 
kalle en pinsekirke. Min far er pinsemisjonær i Mosam-
bique med en stor menighet på godt over tusen 
mennesker. Men vi ønsker å samarbeide med alle 
kristne menigheter i Haugesund. Vi brenner for å spre 
evangliet og la folk komme til tro. Når vi får styrket 
oss, vil vi også gå ut på gater og streder og vitne om 
vår kristne tro - og at det finst håp for alle.
Pastor Aaron er klar på at menigheten foreløpig er 
liten og trenger støtte.
 - Vil noen støtte oss eller komme i kontakt med oss, 
er det bare å ringe meg - telefonen er 912 57 815, 
smiler han.

Etniske nordmenn, alle nasjonaliteter, er hjertelig 
velkomne på møtene. Denne søndagen taler pastor 
Aaron om tilgivelse og at Jesus har tatt dine synder 
på seg. 
- Du har blitt berget av korset, smiler han og flokken i 
salen svarer med et ”hallelujah”.
Litt bak i salen sitter to unge menn med en engelsk 
bibel i hendene. De var helt fremmede for kristen-
dommen da de kom til Haugesund. Nå studerer de 
ivrig bibeltekstene og går regelmessig på møter. 

xyz Tekst og foto:  Sigmund Hansen
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R E F L E K S J O N E R

FOLK og KIRKE har i noen nummer utfor-
dret kulturfolk i Haugesund  til å sette ord 
på tanker og følelser de får i møte med et 
valgt kirkebygg. 

I DETTE NUMMERET har tegner og mange-
årig leirskolelærer Anders Færevåg 
fra Røvær bidratt med et bilde av den 
levende Jesus Kristus, som er kirkens 
Herre.
 

FORANLEDNING
Bildet ble tegnet i stort format (30x42cm) i 
1985, på bestilling, med akvarell, fargebly-
anter og penn. Det ble så trykket med tanke 
på salg til inntekt for Skolelaget i Stavanger. 
Trykkene ble nummerert og signert. Origi-
nalen er gått tapt, så dette bildet er skannet 
fra et slikt trykk (takk broder Elfinn!), og så 
viderebehandlet digitalt.

ANDERS  FÆRE VÅG
Født i 1946. Utdannet 
som grafisk formgiver i 
tre år, før treårig musikk-
lærerutdanning; en frukt-
bar kombinasjon. Godt 
førti år som lærer i skole 
og leirskole på Røvær. 
Gift og far til fire.

DET ER MULIG Å KJØPE ET BILDE SOM DETTE, 
laser-printet hos Fagkopi AS på kraftig, syrefritt 
papir i A3-format (30x42) og signert av tegneren. 
Det koster 500 kroner, uten innramming. 
For bestilling, kontakt Anders på mail: 
andfare@me.com eller sms/tlf.: 950 77 360. 
Bildet kan så hentes hos:
Fagkopi AS i Strandgata 54
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Noen sier at vi ikke kan vite noe 
om hva som kommer til å skje i 
framtiden, andre er mer åpne for 
å trekke bastante konklusjoner. 
Forutsigelser om framtiden koker 
fort ned til et spørsmål om tro, eller 
en kombinasjon av tro og ønske-
tenkning. 

Jeg vil ikke hevde meg å være en 
spåmann, men jeg vil likevel påstå 
at jeg kan forutsi hva som ligger 
foran oss, og ikke nok med det, 
jeg vil også påstå at det som ligger 
foran oss er ganske udiskutabelt. 
Det vi vet med sikkerhet om framti-
den er nemlig at den kommer. Ikke 
nok med det, vi vet også at vi vet 
lite om hvordan framtiden vil bli, 
med ett unntak. Vi vet at den vil bli 
annerledes enn nåtiden. 

Med andre ord, ikke mye trøst å 
hente for en som søker sikkerhet 
og stabilitet. Endring er den nye 
normalen sies det ofte, men det er 
jo egentlig ingenting nytt i dette. 
Endring har alltid skjedd, men nå 
skjer endringene gjerne raskere og 
det kan være utfordrende. 

Er vi som kirke berørt av dette? 
Både og. Kirken har en tro og et 

budskap som i 
all hovedsak står 
fast. For mange 
gir dette trygg-
het, stabilitet 
og håp når de 

tenker på alt som ligger foran. 

I Jesasjas bok står det.
«Vær oss nådig, Herre, til deg setter 
vi vårt håp! Vær vår styrke morgen 
etter morgen, vår frelse i nødens tid!» 

Samtidig lever vi her og nå, og 
vil derfor hver dag forhold oss til 
endringer som skjer rundt oss og 
blant oss. Som kirke må vi derfor 
hele tiden søke å fornye arbeidet 
vårt i tråd med samfunnet rundt 
oss uten å endre budskapet om 
Jesus Kristus som vårt HÅP for 
dette livet og for evigheten. 

Jeg gleder meg ukentlig over å 
høre om all den gode kreativiteten 
og alt det gode arbeidet som gjøres 
rundt om i våre menigheter. Den 
norske kirke er mer vital og moderne 
enn noen gang.

Kjetil Nordstrøm
Kirkeverge

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

DÅP
ALLE udøpte har en stående invitasjon til 
å bli døpt. Dåpen knytter oss sammen 
med Gud og hverandre, og gir tro, håp 
og kjærlighet.
u En kan bli døpt i alle aldre. Ved fylte 12 år 
skal det tas hensyn til hva barnet selv mener. 
u Alle blir invitert til en samling med 
presten før dåpen. Ungdom og voksne som 
skal døpes har  en samtale med presten.
u I dåpen blir du medlem i Den norske kirke.
u Alle døpte må ha minst to faddere.
u Man må være døpt for å bli konfirmert 
og være fadder.
u Den norske kirke får ikke lenger sende ut 
dåpsinvitasjon til medlemmers nyfødte barn.

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

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

KONFIRMANT 2020
Etter året med konfirmasjonsforberedelser 
med samlinger for fellesskap, undervisning, 
gudstjenester og leir, har vi konfirmasjons-
gudstjenester tidlig på høsten. 
Litt over 75 % av de døpte har meldt seg på.
Vår Frelsers menighet - 79 konfirmanter
Skåre menighet - 78 konfirmanter
Rossabø -  66 konfirmanter.

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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Framtiden

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.

Action på KRIK Udland
Det er både svette og latter på KRIK Udland søndag 
kveld. Dette ungdomstiltaket har i høst flyttet aktivi-
tetsdag fra torsdag til søndag kveld. På trenerlaget har 
«gamlekateketen» meldt seg til innsats. Reinert Husveg 
og Lilly Husveg leder som oftest treningene og har gitt 
gruppen en ny giv. På KRIK kveldene i Udland kirke byr 
man på et god kveldsmåltid etter treningen.
KRIK passer godt både for den som vanligvis trener 
lite, og mye. Det er allsidige aktiviteter både inne i og 
utenfor Udland kirke. Fra Nepal og 

Tanzania til 
Haugesund

Etter Skoletid og mange andre 
aktiviteter i både Den norske 
kirke, Røde Kors og på Gamle 
Slaktehuset har fått to nye 
medarbeidere. Alaphane fra 
Tanzania og Sheela (bildet) fra 
Nepal er knyttet til Hald inter-
nasjonale senter og Strømme-
stiftelsen. De skal jobbe som 
frivillige medarbeidere frem 
til midten av april. Avtalen har 
kommet i stand med samarbei-
det Strømmestiftelsen har med 
Barn er bra!

LYS VÅKEN ER EN SPENNENDE HELG MED 
OVERNATTING I UDLAND KIRKE OG ROSSABØ KIRKE

B L I  M E D  I  E T  S T O R T  F E L L E S S K A P  F O R  Å  F E I R E 
K I R K E N S  N Y T T Å R S A F T E N !

5. OG 6. KLASSINGER I HELE HAUGESUND 
ER INVITERT TIL LYS VÅKEN 
LØ. 30. NOV. - SØ. 1. DES.
LYS VÅKEN handler om at vi skal være våkne overfor det 
som skjer i oss og rundt oss. Vi skal være våkne overfor 
Gud, hverandre og oss selv. Og ikke minst kan vi opple-
ve at Gud er lys våken for oss!
Av program kan vi nevne: Skattejakt i kirka, lysløype, 
nattkino og pizza. I tillegg til at dette er starten på 
adventstiden markerer 1. søndag i advent starten på et 
nytt kirkeår. Lys våken-deltakerne er med på guds-
tjenesten denne søndagen. 

F O R  R O S S A B Ø -  O G  V Å R  F R E L S E R S  M E N I G H E T E R : 
Overnatting i Rossabø kirke. 

F O R  S K Å R E  M E N I G H E T : 
Overnatting i Udland kirke.

Se nettsider for menighetene for mer detaljert program, 
pris og info og påmelding.
www.kirken.no/skare
www.kirken.no/rossabo

Eller via nettstedet:  minveg.no
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www.kirken.no/rossabo
Følg oss på Facebook! RossaboMenighet

V Å R  F R E L S E R S  M E N I G H E T
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Gudstjenesten - 
EN OASE I HVERDAGEN
HVER SØNDAG KL. 11.00 
ER DET GUDSTJENESTE I VÅR FRELSERS KIRKE. 

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

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

SMÅBARNSSANG I 
ADVENTSTIDA
I år igjen arrangerer Rossabø 
småbarnssang i adventstida 
fire tirsdager for 1- og 
2-åringer. En fin anledning 
både for store og små til å 
roe ned og senke skuldrene 
i den travle førjulstida. 
Vi synger kjente julesanger 
og blir bedre kjent med 
kirka. Vi ønsker alle i alders-
gruppen velkommen!
Påmelding via nettsiden.
 

ADVENTSANG
Torsdag 5. desember kl. 18.30 blir det 
sangstund i Vår Frelsers kirke. Da synger 
vi gjennom de flotte adventsalmene fra 
salmeboka.
 
Mens julemusikken spilles i butikker, 
i radioen og tv fra begynnelsen av 
november, eller kanskje enda tidligere, 
og artistene allerede er kommet minst 
halvveis i sine juleturneer, begynner i 
kirkens tradisjon et nytt kirkeår 4 uker 
før jul. Og året begynner med Advent, en 
forberedelsestid før jul. Fra gammalt 
av fastetid med rom for ettertanke.

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

Gudstjenesten - 
EN OASE I HVERDAGEN
HVER SØNDAG KL. 11.00 

ER DET GUDSTJENESTE I ROSSABØ KIRKE. 

Det er ansatt ny sokneprest i Vår Frelsers 
menighet: Tor Jakob Bjørndal (t.h.) tar over 
stafettpinnen når Sigve Hasseløy Clementsen 
blir pensjonist 1. mars.

Tor Jakob har det siste året vært menighet-
ens kapellan med spesielt ansvar for konfir-
mantarbeidet. En del av stillingen har han 
også som prest i Skåre menighet. Han har 
jobbet i mange år i Rossabø menighet som 
ungdomsprest/ungdomsdiakon. Vi gleder oss 
over at han fortsetter i vår menighet, med en 
ny hatt på hodet!

Søndag 12. januar sier menigheten takk til 
sokneprest Sigve med avskjeds- og kantate-
gudstjeneste og utvidet kirkekaffe.  
Ut februar vil Tor Jakob være fungerende 
sokneprest til Sigve formelt går av den 1. 
mars (soknepresten må bare bruke opp litt 
ferie først…..!)
Til glede for begge to – og for menigheten – 
blir det en «smooth» overgang. Det er vi glad 
for.  Nå er det bare å finne en supergod arvta-
ker etter kapellanen Tor Jakob med hoved-
ansvar for menighetens konfirmantarbeid.

HVA MED ET LITE 
ØYHOPP TIL UTSIRA?

Naturens eget adventslys skaper 
en spesiell stemning her i 
havgapet.

Noen går - og noen kommer

DEN NORSKE KIRKE
   Vår Frelsers menighet

Arrangør: Diakoniutvalget i Vår Frelsers menighet 
i samarbeid med Pensjonistservice

Velkommen til
 

JULEGUDSTJENESTE 

FOR ELDRE
Tirsdag 18. desember 2018 kl. 11.30 

i Vår Frelsers kirke

Sokneprest: Sigve H. Clementsen
Soknediakon: Annlaug H. Engmark
Kantor og solist: Goos ten Napel

KIRKEKAFFE på menighetshuset etterpå
Musikk ved TRIO R. J. H.

Det vil bli anledning til å gi en gave til 
menighetens diakoniarbeid under kirkekaffen

SKYSS FRA: Haraldsvang, Udland, 
Sentrum behandlingssenter og Havnaberg

STJERNEN VISTE VEI! 
12. desember kl. 17.30 
blir årets julemusikal med 
mini-/maxigospel og Tween 
arrangert. Vi gleder oss til en 
flott julemusikal og ønsker 
alle velkommen til en fin 
opplevelse i førjulstida.
 

NOEN GUDSTJENESTER ER LIT T ANNERLEDES 
HER SER DU EN OVERSIKT OVER DEM. 
KONSERTER ER PRESENTERT PÅ SIDE 19

KONFIRMANTPRESENTASJON
Søndag 24. november kl. 11.00
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

LYS VÅKEN-GUDSTJENESTE
Søndag 1. desember kl. 11.00

9 LESSONS AND CAROLS
Søndag 22. desember kl. 11.00
Kantoriet. Felles for Rossabø, Skåre og Vår Frelsers

JULEGUDSTJENESTER
Tirsdag 24. desember kl. 11.00
julegudstjeneste på Bjørgene sykehjem
Tirsdag 24. desember kl. 14.30 
Familiegudstjeneste
Tirsdag 24. desember kl. 16: Familiegudstjeneste
Onsdag 25. desember kl. 12: Høytidsgudstjeneste

GLOBALGUDSTJENESTE
Søndag 19. januar kl. 11.00

OLE-JOHN MELKEVIK SKAL LEDE 
VÅR FRELSERS MENIGHETSRÅD
Vår Felsers menighetsråd har valgt Ole-
John Melkevik til leder for det nyvalgte 
menighetsrådet. og Marie Aanensen til 
nestleder. I tillegg er disse med i rådet:
Dagfinn Våge
Elida Sortland
Åse Kyvik Vallersnes
Linda Saltvedt
Liv Hjørdis Glette
Oddny Brynjelsen

Sognepresten er fast medlem i rådet

1. vara: Berit Synnøve Tysvær
2. vara: Steinar Jansen
3. vara: Eigil Karlsen
4. vara: Ingeborg Anna S. Svendby
5. vara: Ole Vikre

2019
Kirkevalget

Følg gjerne Utsira 
menighet på 
Facebook. 
Foto er hentet fra 
Facebook.

VALGRESULTAT: 
MENIGHETSRÅD
1. Kjell-Ivar Glette
2. Kjell Einar Bergsager  
3. Karl Gerhard B. Dahl  
4. Anne Marthe Møinichen
5. Silje Olaussen
6. Benedicte Skjold Ødegaard 
6. Eirik Hustvedt   
8. Eli Emilie Heimark  
9. Elin K. Sjursen  
10. Morten Waka  
11.Olav Våge  
12.Svein Egil Sørland  
13.Laila Synnøve Kongestøl 

2019
Kirkevalget

8. desember -  kl. 12.00 
ADVENTSGUDSTJENESTE I KIRKA

24. desember - kl. 15.00.  JULEAFTEN
samling i kirka v/ menighetsrådet

Onsdag 4. desember kl. 19.00. 
JULEKONSERT i kirka (Gratis)
Tore Kloster er fra Halsnøy i Kvinnherad.  
Irene Simonsen kommer fra Fitjar.  
Solveig Sørheim  fra Etne. 

NOEN GUDSTJENESTER ER LIT T ANNERLEDES 
HER SER DU EN OVERSIKT OVER DEM. 
KONSERTER ER PRESENTERT PÅ SIDE 19

KONFIRMANTPRESENTASJON 
Søndag 24. nov. kl. 11.00 
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.

LYSMESSE 
Søndag 8. desember kl. 18.00 
For hele menigheten. Speidere/ konfirmanter deltar.

FYLKESTINGET 
Tirsdag 10. desember  kl. 08.30
Gudstjeneste for Rogaland Fylkesting

JULEGUDSTJENESTE FOR ELDRE 
Tirsdag 17. desember 11.00 

9 LESSONS AND CAROLS
Søndag 22. desember kl. 11.00 
Kantoriet. Felles for Rossabø, Skåre og Vår Frelsers

JULAFTEN Tirsdag 24. desember
kl. 13.30: Julegudstjeneste for små og store
kl. 15.00: Julegudstjeneste
kl. 16.15: Julegudstjeneste

JULEDAG Onsdag 25. desember
kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste

NYTTÅRSDAG
Onsdag 1. januar kl. 12.00:  Gudstjeneste

TRAFIKKOFRENES DAG
Torsdag 9. januar kl. 19.00 
Minnegudstjeneste for trafikkofre i 2019

AVSKJEDSGUDSTJENESTE – 
sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen
Søndag 12. januar kl. 11.00 
Avskjedsgudstjeneste med Kantate og utvidet 
kirkekaffe.

GUDSTJENESTER PÅ RØVÆR
Søndag 8. desember kl. 14.00
Gudstjeneste for små og store
Julaften 24. desember kl. 13.30 
Julegudstjeneste

Inspirerende studietur til Egypt 
En uke i oktober fikk vi reise i lag med Stefanusalliansen til Egypt, 
og besøke to prosjekt som menigheten er med og støtter der. 

GLOBALGUDSTJENESTE 
OG –BASAR
19. januar er det global-
gudstjeneste. 20. januar 
arrangeres globalbasar i regi 
av speiderne. Informasjon 
om globalprosjektet til 
KFUK-KFUM, loddsalg og 
bevertning. Globalaksjonen 
fokuserer denne gang på 
ungdoms rettigheter og 
medvirkning i Sør-Sudan, 
Tanzania og Palestina.

JULETREFEST
6. januar kl. 17.00-18.30 
arrangeres årets juletrefest i 
Rossabø kirke. Kake, sang, 
vi går rundt juletreet - og 
kanskje kommer nissen?
 

SUPERTORSDAG I ADVENT
Torsdag 5. desember inviteres til middagsservering og 
juleverksted i Vår Frelsers menighetshus. Starter kl 16.00
Småbarnssang i kirkerommet kl 17.00 .

Det ene var et 
kurs- og utviklings-
senter i ørkenen 
utenfor Kairo. Dette 
er bygget opp av 
biskop Thomas, en 
uredd talsmann for 
sosial rettferdighet 
og tros- og livssynsfrihet. Hans motto er ”kneel down to lift up” 
- med bønnen som grunnlag vil de løfte opp mennesker. HELE 
mennesket og ALLE mennesker. Han ønsker å ta hånd om de 
svakeste i sitt bispedømme, samtidig som han er en inspirator 
for koptisk ungdom -til å være stolt av sin kristne identitet i et 
muslimsk dominert land. 

I tillegg fikk vi besøke Stefanusbarna og Mamma Maggies ar-
beid i Egypt. Vi fikk besøke to barnehager - der de også hadde 
noe yrkesopplæring og møter for eldre barn , samt undervis-
ning for barnas mødre. Her fikk vi se hvordan de jobbet med 
koptiske barn som bor i slumområdene i 
Kairo, såkalte søppelbyer. 
Vi hadde med oss små perle-armbånd 
laget av barn i Rossabø menighet som vi 
delte ut til barn i den ene barnehagen - 
dette var veldig stas og noe de satte pris 
på. Etter jul blir det flere arrangementer 
i kirka med fokus på Egypt og misjons-
prosjektene våre der.

GOD GAMMELDAGS JULETREFEST
Søndag 5. januar kl. 16.00-17.30
Vår Frelsers menighetshus 

Arr.: Haugesund KFUK-KFUM, Normisjon IMI 
Haugesund og Vår Frelsers menighet
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S K Å R E  M E N I G H E T

HER SER DU EN OVERSIKT OVER 
GUDSTJENESTER FRAM MOT JUL OG I JULA.
KONSERTER ER PRESENTERT PÅ SIDE 18 OG 19
 

ADVENTSTIDEN I KIRKEN
1. desember, 1. s. advent, kl. 11 
Lys Våken-gudstjeneste.
8. desember , 2. s. advent  kl. 11
Høymesse
15. desember, 3. s. advent  kl. 11
Høymesse

 
SKOLEGUDSTJENESTENE I ADVENTSTIDEN

4. desember kl. 09.00
for Hauge skole i Skåre kirke
6. desember kl. 09.00 
for Saltveit skole på Salveit skole
12. desember kl. 09.00 
for Gard skole i Udland kirke
19. desember kl. 09.00
for Austrheim skole i Udland kirke

JULEGUDSTJENESTE FOR ELDRE 
18. desember i Udland kirke kl. 11.30

 
MENIGHETENS JULEKONSERT .

8. desember kl. 18.00 - se s. 19

9 LESSONS AND CAROLS
Søndag 22. desember kl. 11.00 i Vår Frelsers kirke 
Kantoriet deltar. Felles for Rossabø, Skåre og Vår 
Frelsers menigheter. Se s. 19.

 
JULEAFTEN I KIRKEN:

kl. 14.30 og 1600 i Udland kirke
Kl. 16.15 i Skåre kirke

 
JULEDAG Onsdag 25. desember
kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste i Udland kirke

ROMJULSGUDSTJENESTE 
29. desember kl. 11 i Skåre kirke
Felles for Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menigheter

 
JULETREFEST 

DE HELLIGE TRE KONGERS DAG 
6. januar kl. 17.00

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

I N N S I K T

Spørsmålene har fascinert og engasjert til 
alle tider. Nå er de blitt aktuelle på flere måter: 
Underholdningsindustrien har gitt oss bøker og 
filmer og dataspill: ”Armageddon!” Spenning som 
både pirrer og underholder!

Vi som er godt voksne husker frykten for atom-
krig på 60-tallet. Et trykk på knappen, og verden 
går under! I dag frykter vi terror. Hva skjer hvis 
den kommer ut av kontroll?

Alle er vi opptatt av trusselen mot miljøet. ”Klok-
ken tikker” sier vi. Vi tegner ulike scenarioer over 
hva som vil skje hvis vi ikke får bukt med foruren-
singen. Vi setter oss mål 30 år fram i tid. Får våre 
barn en klode å arve?

Går vi tett innpå oss selv, er det mange som fryk-
ter for hva som skal skje: Redd for enden. Redd 
for undergangen. Redd for å dø.

La oss oppsøke Johannes åpenbaring igjen. Der 
kan vi lese ord som både gir uro og trøst. Mange 
fester seg med ord som er vanskelige å tolke, og 
som skaper frykt. Men Åpenbaringen er skrevet 
til mennesker til alle tider, når sorte skyer truer i 
horisonten og livet blir truet. 
Johannes forteller oss at det er kampen mellom 
lys og mørke, godhet og ondskap, liv og død, som 
er i gang. 

Hvem er det som vinner? Det er ikke udyret, men 
lammet som ofrer seg og seirer. Lammet er Jesus, 
Guds Sønn. Han har allerede seiret! 

Ordene i Åpenbaringsboken er rammet inn av ord 
som gir trygghet. Ord som sier: Den gode Gud er 
først og sist i alt som er.

Det begynne med …
Nåde være med dere 
og fred fra ham som 
er og som var og 
som kommer… og 
fra Jesus Kristus, 
det troverdige vit-
net, den førstefød-
te av de døde og 
herren over jordens 
konger. … (Kap 1)
Jeg er Alfa og Omega, 
sier Herren Gud, han 
som er og som var og som 
kommer, Den allmektige. 

Og jeg så en ny himmel og en ny jord … 
Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
          «Se, Guds bolig er hos menneskene.
           Han skal bo hos dem,
           og de skal være hans folk,
          og Gud selv skal være hos dem.
           Han skal være deres Gud.
           Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
          og døden skal ikke være mer,
          heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
          For det som en gang var, er borte.»
Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og 
Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tør-
ste å drikke av kilden med livets vann som gave. 
(Kap 21)

Hvordan skal det ende? Åpenbaringen sier oss: 
alt begynner hos Gud, og alt ender hos Gud.
 I det kan vi hvile i trygghet, selv om vi ikke forstår 
alt som skjer. 

 Sigve Hasseløy Clementsen, sokneprest

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

HVORDAN SKAL DET ENDE?
Jeg har vært på studietur 
i Tyrkia. Besøkt ruinene 
etter 7 oldtidsbyer. De 
har til felles at de alle 
fikk brev som er gjengitt 
i Johannes’ åpenbaring. 
En bok i Bibelen som både 
har vakt nysgjerrighet og 
skapt frykt. 
”Hvordan skal det ende?” 
”Er vi nær enden?

STOR TRAFIKK PÅ 
ETTER SKOLETID
70 barn samles i Udland kirke etter skolen, 
ja, i Udland kirke til Etter Skoletid. Frivillige 
medarbeidere servere et måltid mat og 
barna samles til sang og samlingsstund 
etter maten. Barna kan velge mellom mange 
aktiviteter, deltakelse i TVH jr redaksjonen, 
Udland barnekor på samme tid som de er på 
Etter Skoletid.
Og ikke nok med det; siste post på dagen er 
en invitasjon til hele familien som kan kjøpe 
seg dagens middag.

Udland kirke tirsdag kl.13. Middag kl.1530

Sang i Hardangerdomen
Helgen 28.-29.september besøkte Udland-
koret Jondal. Der fikk man synge i Hardan-
gerdomen, Jondal kirke. Koret både øvde 
og sang sammen med Slettebakken motett-
kor fra Bergen i gudstjenesten søndag. 
En stor opplevelse både for korene og 
menigheten som ikke har så mange korsan-
gere på plass hver helg. Jondal byr på flott 
turterreng som koret naturligvis benyttet 
seg av.

JARLE BOTNEN SKAL LEDE 
SKÅRE MENIGHETSRÅD
Skåre menighetsråd har valgt Jarle 
Botnen til leder for det nyvalgte menig-
hetsrådet. Nestleder ble Marie Meidell 
Kristensen. 

Ellers består menighetsrådet av 
Kathrine Louise Straum, 
Svein Håvåg, 
Ivar Osvald Eikill, 
Marit Birk Danielsen, 
Øyvind Grindheim, 
Margunn Ek Wathne. 
Vara: Helge Stavenes, 
Kåre Gaard Hjelmervik, 
Otto Sirnes og 
Kari Sigvor Kollbær Rasmussen. 

I tillegg er soknepresten, Arnt Johan 
Vistnes, medlem av rådet. 
Som representanter til Haugesund kirke-
lige fellesråd er Svein Håvåg og Kathrine 
Straum valgt med Margunn Ek Wathne 
og Jarle Botnen som vara.
Til styre for Frøylandsfondet er valgt 
Ivar Osvald Eikill, Marit Birk Danielsen 
og Arnt Johan Vistnes.

Gudstjenesten - 
EN OASE I HVERDAGEN
HVER SØNDAG KL. 11.00 

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

 

LÆR EN LIGNELSE AV 
FIKENTREET Fra Matt. 24. 
Når greinene har fått sevje og 
bladene springer ut, da vet dere 
at sommeren er nær. - Men denne 
dagen eller timen kjenner ingen, 
ikke engang englene i himmelen, 
ikke engang Sønnen, men bare 
Faderen. Vær på vakt, våk! For 
dere vet ikke når tiden er der. 

Å, Herre, du har jaget søvnen ut av våre øyne
og latt oss komme sammen
så vi kan løfte våre hender
i takk til deg og din rettferdighet.
Ta imot våre bønner.
Gi oss tro og kjærlighet.
Bevar vår inngang og vå utgang.
Bli hos oss i våre tanker, ord og gjerninger.
La oss få begynne denne nye dagen med å prise deg
og din usigelig gode nåde.
La ditt navn være hellig.
La ditt rike komme,
ved Jesus Kristus, vår Herre.

«Intet ondt kan overraske oss 
hvis vi våker, intet ondt kan 
skade oss hvis vi ber,» 
er det sagt.
Her er en gammel salme fra 
200-tallet. Sett gjerne inn 
ditt eget navn og be - som 
salmen heter: 
VED DAGENS BEGYNNELSE

Se mer fra Skåre menighet på s. 11

2019
Kirkevalget



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
Oscar Lundberg
Isak Tveit Nilsen
Hans Vestvik Haukås
Lisa Baustad-Hardeland
Ada Olsen Hollekim
Ada Bjerke-Ertenstein
Mathilde Sakkestad Bringedal
Johanna Netland Olsen
Merle Valen Froestad
Vegard Nuntun Susort
Noah Lindharth Wee
Martine Løkling Paulsen

VÅR FRELSERS 
KIRKE 
Ava Vestvik
Noah Anvedsen
Mathias Knutsen
Selma Foss Quist
Iris Goa Bruvik
Håvard Haugen Barland
Filip Norheim Ingvaldsen
Oliver Dagsland
Aksel Tvedt Lea
Lars-André Bringedal Stange-
land

Louis Martin Sjursen
Joar Aarak Haukanes
Lucas Nuland Hartwedt
Leah Nuland Hartwedt
Leah Eriksen-Skalin
Henry James Kayden Pakai
Malene Norem Bråtun
Thea Tørresdal Stakkestad
Hanna Synnøve Lothe
Isak Rasmussen Vevatne
Filippa Torblå Lindaas
Mikkel Hereid Ytreland
Jakob Waage
Isabella Gilbu Cardoso

UDLAND KIRKE
Sunniva Bjelland
Alva Tomine Riiser-Norman
Mari Lie Opheim
Håkon Aanderaa Hansen
Mikkel Brekke Lokna
Anna Tendeland Mæland
Ulrikke Hynne Hareim
Live Kvarsvik Oma
Odin Østbø
Olaf Hammer Framnes
Saga Jentoft Samuelsen
Vilja Spångberg Nicolaisen

ROSSABØ MENIGHET
Sina Helene Hauge f. 1917 
Mathilde Tjelle                    f. 1917
Anny Lovise Grunnaleite f. 1920
Anna Eltvik f. 1921
Anna Kristine A. Ellingsen f. 1927
Lilly Pauline Skulstad f. 1927
Bertha Karine Auestad      f. 1928
Alf Eide f. 1928
Severin Vallestad  f. 1929
Svein Tormod Lindøe f. 1938
Grethe Riborg Bjerkenes   f. 1939
Hildur Marie Løvvig f. 1939
Jan Erik R. Andersen f. 1947
Alf Ole Olsen f. 1949
Terje Johan Hjelting f. 1952
Marit Oddfrid P. Hansen  f. 1955
Pål Martens f. 1957
Martin Ingvar Wee f. 1957
Tom Storesund f. 1962
Eva Loge f. 1966

VÅR FRELSERS
MENIGHET 
Aud Kyvik Hauge f. 1917
Bertha Jenny Lie f. 1918 
Madli Torbjørg Haraldseid f. 1928
Hans Daniel Gullhaug f. 1930
Kirsten Grunnaleite f. 1930
Jacob Emil Carlsen f. 1931
Helene Iversen f. 1931
Kjell Bendik Rasmussen f. 1933
Hans Andreas Brekke f. 1934
Bjørg Aksdal f. 1935
Sigmonn Magne Mølstre f. 1936
Asbjørn Anfelt Eliassen f. 1937

GRAVLAGTE
Reidun Oftedal f. 1941
Turid Skjelde f. 1941
Liv Furdal f. 1942
Odd Isaksen f. 1942
Solfrid Solland f. 1943
Randi Dalen Kolstø f. 1943
Thor Steinar Hjelmervik f. 1944
Bjørn Hognerud f. 1946
Svein Sandvold f. 1947
Åse Marie Falkeid f. 1953
Åge Liff f. 1956
Ruth Henriksen f. 1962
Bjørn Jarle Nes f. 1962
Ingvill Solheim f. 1968
Marius Øyvind H. Lanto f. 1996

SKÅRE MENIGHET
Ingrid Stensland f. 1920
Ågot Kolbeinsen f. 1922
Randi Holgersen f. 1924
Aud Lillian Austad               f. 1925
Ingjerd Halvorsen f. 1928
Aase Iversen f. 1929
Brynjulf Emanuel Steinsnes f. 1929
Alvhild Lindø Aasland         f. 1931
Solveig Næss f. 1931
Anna Tvedte Svendsbø f. 1935
Martha Sofie Kvale f. 1936
Karen Elisabeth Støle f. 1938
Kåre Martin Hammer f. 1941
Odd Johan Miljeteig f. 1947
Karl Arne Kallevik f. 1948
Henning Bendiksen             f. 1951
Dagfinn Støle f. 1954
Signy Margareth Lervik f. 1955
Rune Olsen f. 1962
Terje Fosse f. 1963

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

Velkommen 
til tradisjonsrik 
julehandel

Kristne bøker | Julekrybber  

Engler | Barnebibler | Willow Tree figurer

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

VARER REISER BEST VIA SJØVEIEN. 

HVERT ÅR FRAKTER VI 130.000 

CONTAINERE MELLOM NORGE OG 

EUROPA.

Møllervegen 22. 

www.ncl.no
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Bønesveien 70, 4260 Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

Birger Aase Bilverksted AS
Årabrotsvegen 19B, 5515 Haugesund

Telefon: 52 73 70 25

kalleberg.no                                     52 73 64 70
Kvalamarka industriområde – Haugesund

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tlf. 52 70 32 20 
post@haugli.no 

www.hauglibakeri.no 
 

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

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

Circle K Kvala

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

www. friestad.as

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

Se vår store utstilling,
 eller be om katalog

Haraldsgt. 140 - 5527 Haugesund

Byggmester 
Kompaniet AS 

Rennesøygt. 12, 
5537 HAUGESUND 

Tlf: 52 73 85 40
post@byggmester-

kompaniet.no

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

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

GARDSENTERET
Nygårdsveien 6, 5515 Haugesund

www.nord-motor.no

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

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

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

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

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

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

GULLSMED/SMYKKEDESIGNER
Facebook: Gullsmed Reidun Breistig

PRØV BYENS BESTE BILVASK!

vaglid.no 
911 27 003

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

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

Vakttelefon: 41 41 22 22
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L I T T  A V  H V E R T

 ROSSABØ KIRKE

Fredag 29. november kl. 18.30 
KONSERT MED KULTURSKOLEN

Søndag 1. desember kl. 17.00. Kollekt. 
KONSERT MED FRELSESARMEEN

Torsdag 12. desember kl. 17.30
«STJERNEN VISTE VEI!»
Julemusikal med mini-/maxigospel og Tween

UTSIRA KIRKE: 
Onsdag 4. desember kl. 19.00
«FAGRE JULEDAG» (Gratis)
Tore Kloster er fra Halsnøy i Kvinnherad.  
Irene Simonsen kommer fra Fitjar.  
Solveig Sørheim  fra Etne. 

   VÅR FRELSERS KIRKE
Onsdag 27. november kl. 19.00
ADAM DOUGLAS ”An American Holiday”

Søndag 1. desember kl. 13.00 
HAUGESUND UNGDOMSKORPS

Søndag 1. desember kl. 18.00 
KORFORBUNDETS JULEKONSERT

Lørdag 7. desember kl. 17.30 
«VÅR JUL» med Torstein Sødal, Maria Arredondo, 
Christian Ingebretsen, Tine Thing Helseth. Gaute
Ormåsen

Mandag 9. desember kl. 18.30 
HANNE OG TRE TENORER….. og et stjerneskudd!

Fredag 13. desember kl. 18.00 
HELENE BØKSLE: «Det hev ei rose sprunge»

Søndag 15. desember kl. 18.00
 «JULEORATORIET» med Vår Frelsers kirkes kantori
musikere fra Stavanger Symfoniorkester og solister

  UDLAND KIRKE
Søndag 8. des. kl. 18.00
JULEKONSERT
Medvirkende: Udlandkoret, Udland Aspirant og 
Barnekor og Udland Ungdomskorgruppe. 
Fløyte: Ingrid Vestvik Nilsen
Orgel og piano: Ove Olaisen
Musikalsk leder: John-Olof S Haakonseth

   
KULTURKIRKEN SKÅRE

Lørdag 14. desember kl. 18.00 
KAMMERKORET BOCCA SYNGER JULEN INN
Billetter fås kjøpt på Ticketco og ved inngangen.

I BYENS KIRKER

Kammerkoret Bocca synger julen inn i Skåre kirke
Kammerkoret Bocca med dirigent Ive 
Buch Romme har de siste årene skapt en 
tradisjon med stemningsfulle julekonser-
ter i Kulturkirken Skåre, hvert år med ny 
innfallsvinkel og ulike medmusikere. I årets 
julekonsert har konserten det lille barnet 
i sentrum. Romme forteller: - Det nyfødte 
barnet er så uskyldig og rent, fullstendig av-
hengig av andres omsorg, hjelp og beskyt-
telse. Viktigere enn all verdens materielle 
ting er foreldrenes nærhet og uforbeholdne 
kjærlighet. Gleden over barnet er den 
største glede, og det å få barn er livets gave. 
Vi vugger og bysser, koser og trøster – vel vi-
tende om at livet som venter vil by på både 
motstand og smerte. Dette vil vi formidle i 

julekonserten ”Et barn er født”. Koristenes  
vakre stemmer får klinge i et spennende 
lydbilde lokket frem av perkusjonist Eddie 
Andresen fra Stavanger. Til å binde det hele 
sammen, har vi med oss skuespiller Elsa 
Aanensen som tekstleser.
Konserten framføres i kulturkirken Skåre 
kirke lørdag 14. desember kl. 18:00, samt i 
Kopervik kirke dagen før. Billetter fås kjøpt 
på Ticketco og ved inngangen.

En krybbe var vuggen som ventet ham her,
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
det lille barn Jesus, på leiet av strå.

’Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage’! Med 
denne jubelen åpner koret, akkompagnert av fullt 
orkester med trompeter og pauker. Bachs juleoratori-
um hører julen til som få andre verk. Det er allerede 7 
år siden dette feiende flotte verk ble fremført for siste 
gang i Vår Frelsers kirke. 

Oratoriet, som består av 6 kantater, ble skrevet 
for de 6 julefestdagene. Verket blir nå til dags som 
oftest fremført i ukene før jul og da særlig de første 3 
kantatene. Vår Frelsers kirkes kantori fremfører disse 
3, med et sammensatt orkester og solister. Blant so-
listene finner vi noen som har sunget med kantoriet 
tidligere, Sunniva Eliassen, alt, og Mathias Gillebo, 
tenor, mens Ørjan Hartveit, bass, er et nytt bekjent-
skap. To av kantoriets egne, dyktige, sopraner, Mette 
Kvalevåg og Ragnhild Alvsaker, tar seg av sopransolo-
ene. Kantor Goos ten Napel dirigerer.

Her er det mye og glede seg til! 

A CEREMONY OF 9 LESSONS AND CAROLS 
Dette er en tradisjon som kommer fra anglikansk tradisjon. Det er en liturgisk 
feiring, opprinnelig for julaften. 9 tekstlesinger,  fra det Gamle og nyeTestamente, 
fra Adams fall i paradiset frem til Jesu fødsel, blir fremført i avveksling med kjente 
og litt mindre kjente julesalmer. 
Søndag 22. desember, 4. s. i advent skal gudstjenesten bli lagt opp etter tilpasset 
engelsk modell. Det har vi gjort de siste årene og det har etterhvert blitt en fin tradisjon 
som mange setter pris på. Kantoriet og flere instrumentalister er med for å løfte fellessangen

Vår Frelsers kirke, søndag 22. desember kl. 11.00. FELLESSAMLING FOR ALLE BYENS MENIGHETER

JULEORATORIET

Vår Frelsers menighetshus torsdag 19. desember kl 12:30.
Lystenning i kirken etter programmet

Deilig HJEMMELAGET BETASUPPE og kaffe og kake serveres
MUSIKKINNSLAG ved Eivind Juul 

JULEEVANGELIET leses av ordfører Arne Christian Mohn 
JULEANDAKT ved prost Rune Steensnæs Engedal 

HJERTELIG VELKOMMEN

Gjestebud
T3, KIRKENS BYMISJON, FRELSESARMEEN OG 

VÅR FRELSERS MENIGHET INVITERER TIL
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BILDE UNDER: Helge Nesheim styrte 
Gard skole i over 30 år. Dessuten var 
han aktiv i avholdslaget, mållaget, 
partiorganisasjoner, holdt foredrag, 
var klokker i Skåre kirke og forkyn-
ner. I tillegg redigerte han juleheftet 
«Jolehøgtid». Her det hundre år gamle 
nummeret fra 1919, som barnebarnet 
Bjarte Nesheim viser fram. Han har styrt 
Gard skole i «bare» 23 år.

Bestefars julehefte
Helge Nesheim var lærer på Gard skole fra den 
var ny i 1911. Samme år begynte han som jule-
hefteredaktør. Det var et klenodium sønnesønnen 
Bjarte Nesheim fant i en bruktbutikk. «Jolehøgtid» 
fra 1919, akkurat hundre år gammelt, utgitt av 
Umbodsmannalaget Trygd i Kristiania. Skriftstyrar, 
eller redaktør om man vil, var Helge Nesheim, 
bestefaren til den pensjonerte rektoren på Gard. 

«Julehøgtid» var et forseggjort, 
litterært julehefte. 

 xyz Tekst og foto: Knut Meland

Juleheftet kom ut hvert år fra 1911 til 1921, bortsett 
fra i 1920. «Jolehøgtid» var et blad rikt på ressurser. 
Kunstneren Mons Breidvik ble ansvarlig for illustra-
sjoner. Skriftstyraren i Haugesund knyttet til seg kjente 
navn: Johan Falkberget, Hulda Garborg, Olav Aukrust. 
I en konkurranse om beste bidrag til heftet vant en 
ung mann med navnet T. Vesaas. Han hadde skrevet et 
prosadikt «Til mi solmøy». Vesaas må da ha vært tidlig i 
20-årene. Men han var i godt selskap. Hun som skulle bli 
kona hans, Haldis Moren, var bare 
15 år da hun fikk sin første julehefte-fortelling på trykk.
 
KUNSTVERK
Illustratørene var ikke hvem som helst, de heller: Harri-
et Backer, Nikolai Astrup og Emanuel Vigeland, Gustavs 
yngre bror. Og haugesunderen Ole Frøvig. Hjemme hos 
Bjarte Nesheim henger noen av originaltegningene. 
Kjente norske kunstverk fulgte med juleheftet hvert 
år. Det var laget slik at de lett kunne lirkes ut, settes i 
ramme og henges på veggen til glede og berikelse i de 
tusen hjem.

GULLALDER
For hundre år siden var vi i juleheftenes første gullalder. 
«Jul i Norge», «Jul» og det nynorske «Juletre» er noen 
av heftene. Senere kommer yrkesgruppene; «Fiskarens 
Jul» og «Husmorens Jul». Det siste slaget er helt borte 
nå. Helge Nesheims julehefte kom omtrent samtidig 
med de første tegneserie-juleheftene. Der var «Knold 
og Tots overmand Mester Graa» fra 1914 først ut. 
Senere kom «Nils og Blåmann» i 1927 og «Stomperud»
 i 1937, og mange vil nok dra kjensel på «Smørbukk», 
«Vangsgutane», «Tuss og Troll» og flere med som man 
fikk bestille gjennom skolen før jul.
 
TEGNESERIEHEFTER
I mellomkrigstiden fikk juleheftene sin andre gullalder. 
Nå var det tegneserieheftene som dominerte. Etter 
trange kår med papirmangel i krigsårene tok salget seg 
opp etter krigen. Så kom fjernsynet, og dermed ble det 
flere utenlandske og færre norske hefter. 

I 1975 lyste Haugesunds Avis ut en konkurranse der 
det gjaldt å sende inn gamle julehefter. Det strømmet 
inn i store mengder. Blant de lokale var «Jul ved havet» 
(1920), «Jul i Haugesund» (1931). Det ble stoff i avisen 
og utstilling i vinduene til Bergen Bank. 
De litterære juleheftene var til å ta vare på, på alle må-
ter forseggjorte som de var. 

FORTELLINGER
Fortellinger var det mange av i de gamle juleheftene. 
Skriftstyrar Nesheim forteller blant annet om den første 
julen som nyutdannet lærer. Kona og han kom til skolen 
i Luster. Den var ikke slik som de hadde fått den beskre-
vet. Det var mildt sagt mye å rydde opp i før den enkle 
lærerleiligheten var beboelig. Da de hadde stått i både 
langt og lenge og endelig kunne ha sitt første 
skikkelige måltid ved eget bord, var det med 
høytid han sa: «No trur eg me ber bordbøna 
ståande». Slik blir det, og akkurat dette gylne 
øyeblikket er tegnet i juleheftet.

Helge Nesheim rakk også å 
lage bidrag til andre hefter, 
blant annet «Jul ved havet», 
der han skriver 
et juledikt:
No tendest ljos på grøne grein –
no ljoder songen ljos og rein
fraa tusund barnemunnar.
Du kjem med fest, med høgd og helg, 
gjer heimen ljos og varm og fjelg.
- gjern vetternatt til sumar.
Syng ut, sorg, sut!
Klapp i hender, vener frender!
Syng ut ordi, um kjærleik 
og um fred på jordi.


