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Ikke over streken 
Det var dengang det. Da 
femøringen var stor som et 
kumlokk, og man måtte ha  
is i magen for å sikre seg  
karameller i lomma. 
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Sterke damer lager  
strålende engler

Tålmodighet, utholdenhet og 
nøyaktighet er gode egenskaper på 
et Engleverksted. Herdingen får det 
vakre og skinnende til å tåle en støyt. 

Se side 4 
FOLK OG KIRKE
Postboks 612
5501 Haugesund

3240 07 22101

3240 07 22101

Vi ber om din støtte! 
Tusen takk til alle dere som betalte for bladet sist vi ba om penger! 
Givere dekker halvparten av kostnadene til bladet. Annonsører 
betaler resten av utgiftene til å trykke Folk og Kirke. Samtidig sparer 
vi store utgifter ved at de som legger bladet i postkassen jobber på 
dugnad. På den måten får vi det hele til å gå rundt!

Det er Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter som gir ut bladet. 
Vi lager bladet med den største glede for å kunne formidle masse 
godt stoff om både folk og kirke.

Tusen takk til alle dere som støtter oss med å betale for bladet. 
Virkelig gledelig! Vi takker også våre sponsorer.

Til lesere som ikke ønsker å betale: ta imot bladet med god samvit-
tighet, vi har laget det for deg og alle andre!

Hilsen utgiverne av Folk og Kirke

DEN 
NORSKE 
KIRKE

GAVE TIL FOLK OG KIRKE 
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Vi ber om din støtte! Tusen takk til alle dere som betalte for bladet sist vi ba om penger! Givere til bladet dekker halvparten av kostnadene, og annonsører betaler resten av utgiftene til å trykke Folk og Kirke. Samtidig sparer 
vi halvparten av de utgifter vi kunne pådratt oss ved at de som legger 
bladet i postkassen jobber på dugnad. På den måten får vi det hele til å gå rundt!

Det er Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter som gir ut bladet. Vi lager bladet med den største glede for å kunne formidle masse godt stoff om både folk og kirke…Tusen takk til alle dere som har støttet oss med å betale for bladet. Virkelig gledelig! Vi takker også våre sponsorer.Til dem som ikke ønsker å betale: ta imot bladet med god samvit-tighet, vi har laget det for deg og alle andre!
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Kjærlighets-engleneI jula er det viktig å være sammen med familien og gjøre litt ekstra gode gjernin-ger, synes Amors fem engler fra teaterstykket «Tre nøtter til Askepott». Se side 5
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Ansvaret tyngerIkke alle kan gå med lett hjerte inn i jula. Aibel preges av masseoppsigelser, og mange har delt bekymringene sine med klubbleder Trond Skree. Se side 3 

Nå tennes tusen julelys, det stråler rundt vår jord,  og himlens stjerner blinker ned, til liten og til stor.Kirkene i Haugesund inviterer også i år til et variert utvalg julekonserter.Se side 9 og 15  
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& && &L LL LO OO OKFWWW.HAUGESUND.KIRKEN.NOKIRKE&LO Gi en julegave til  Folk og Kirke!Halvparten av bladets inntekter kommer fra leserne, resten dekkes av annonser. Vi er svært takknemlige for alle bidrag! Store som små. Benytt vedlagte giro.
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Din gave er viktig!Halvparten av Folk og Kirkes inn-tekter kommer fra leserne, resten dekkes av annonser. Vi er svært takknemlige for alle bidrag, store som små. 

Benytt vedlagte giro.

  Agenter fant overraskende skatt  - Gøy å være Tårnagent, syns Kristian, Marius og Tobias.  
        Ferske agentbevis viser at de løste oppdraget og fant skatten.  
  Den var mer verdifull enn de hadde forestilt seg. Hver vår blir byens 3. klassinger invitert til agent-helg,  

            for å finne ut spennende ting om både tro og kirke.        Se side 5
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Din gave er viktig!
Halvparten av Folk og Kirkes inn-
tekter kommer fra leserne, resten 
dekkes av annonser. Vi er svært 
takknemlige for alle bidrag, store 
som små. 

Benytt vedlagte giro.

  Agenter fant overraskende skatt 
 - Gøy å være Tårnagent, syns Kristian, Marius og Tobias.  
        Ferske agentbevis viser at de løste oppdraget og fant skatten.  
  Den var mer verdifull enn de hadde forestilt seg. 

Hver vår blir byens 3. klassinger invitert til agent-helg,  
            for å finne ut spennende ting om både tro og kirke. 

       Se side 5
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Kommentar

NYTT FRA KIRKEVERGEN:

I min Fars hus  
er det mange rom

Vår, tralala vår… 
Å nei. Ikke nå igjen
For å gjøre det klart: 
dette er ingen hyllest til 
våren. Den lovsangen 
finner du garantert alle 
andre steder. 

Våren er tiden da alle har det travelt med å 
fortelle hvor fantastisk de synes det er med 
vår. Lysere dager, grønnere greiner og flere 
fridager får oss visstnok til å finne meningen 
med livet igjen etter den mørke vestlands-
vinteren. For ikke å snakke om forsomme-
ren – DA er livet deilig da. 

Hvem elsker ikke våren, liksom. Muligheter 
for å grille, pusse opp, få lyset inn gjennom 
luftige sommergardiner. Våren er jo alle end-
ringers store, kreative, livgivende mor. For-
andring fryder! Eller…?

Ikke alle setter endring øverst på ønskelista. 
Vår-elskerne har nok fylt opp energilagrene 
i løpet av vinternettene og jogger briste-
klare ut i pollenskyene. Men for andre har 
februar-mørket vært et trygt og godt teppe 
å gjemme seg under. Det nådeløse lyset som 
tvinger seg inn i alle støv-kroker blottlegger 
gjerne mer enn godt er. 

For mange føles våren skikkelig, skikke-
lig tung. Kontrasten mellom ytre livsglede 
og indre livslede blir umulig å ignorere. At 
man i tillegg forventes å være både våryr og 
takknemlig for alt lyset og livet, forsterker 
gjerne følelsen av tomhet, meningsløshet og 
melankoli.

Å være sørgende om våren kan også være en 
ekstra belastning. Der man vanligvis ville la 
seg smitte av sprudlende fuglesang, blir det 
nå fristende å grave seg enda lenger ned og 
bort fra alt det lyse og lette.

Men hvorfor i all verden kommer jeg dra-
gende med alt dette triste pratet, nå når 
selve sommeren står på stupekanten? Vel.  
Å være deppa om våren er vanlig. Hvis du 
ikke kjenner til det selv, kjenner du garantert 
noen som vet hva jeg mener. Anse dette som 
en vennlig påminning om å se dem. Spør 
hvordan de har det. Anerkjenn følelsene 
deres, selv om de ikke ligner på dine. Vis 
dem litt ekstra godheti sommer.   For vår-
vegrerne kan det være godt å lytte til noen 
som har gått tunge veier før. Som Svein El-
lingsen: «Se, mørket blir din modningstid! 
Hold ut til natten vender! Se bort fra angst 
og indre splid, du er i gode hender! Se, du 
er fri og lever i Guds løfterike fremtid.» 
Med ønske om en god og fri sommer!

VERDEN TRENGER 
GODE HJELPERE

AV TOVE MARIE SORTLAND, REDAKTØR

Helhetlig helse består av en fysisk, psykisk, 
sosial og åndelig dimensjon. I Dagbladets 
nettavis (02.05.14) sto en artikkel av Jørn 
Lemvik, generalsekretær i Digni, som het 
«Framtiden er religiøs». Det ligger i religio-
nens natur at den ikke er privat, fordi den regu-
lerer menneskets relasjoner til hverandre, sam-
funnet og Gud… For folk flest i verden styrer 
religionen tanker og handlinger, familieliv og 
politikk. Man kan like det eller mislike det, men 
slik er det. 

Vi utfordres alle til tjeneste for hverandre, 
det bidrar til gjensidig trivsel og hverdags-
lykke. Kjærlighet og omsorg er diakoniens 
bærebjelke. Alle døpte er spesielt utfordret 
til å utføre diakoni. Vi utfordres til tjeneste 
for vår neste, og da spesielt med omsorg for 
de marginaliserte, ensomme, sårbare og ut-
satte enkeltmennesker eller grupper.

Menighetene i Haugesund har alle en an-
satt diakon som skal se til at det forkynnes 
og praktiseres diakoni. Vi har diakoniutvalg 
som prøver å legge til rette for kirkens om-
sorgstjeneste i kirke og nærmiljø. Vi ønsker 
å gi deg inspirasjon til å gjøre en endring 
eller utvide engasjementet ditt til å omfatte 
praktiske handlinger. Gjennom handlinger 
kan du levendegjøre Jesu ord, og på den 
måten sikre at menighetene setter diakoni 
eller kirkens omsorgstjeneste i sentrum. Hva 
vi vier tid, oppmerksomhet og prioriterer 
er av stor betydning for hvordan vi har det. 
Verden trenger gode hjelpere. Be til Jesus om 
at du skal få et diakonalt blikk, slik at du ser 
hvem som trenger en oppmuntring eller hjelp, 
og at du får mot til å gjøre noe med det. Å være 
omsorgsfull og hjelpsom er både hyggelig 
for deg og for andre. Alle er viktige for noen! 
DU kan gjøre en forskjell! 

AV LISBETH SKILHAGEN HAAHEIM, SOKNEDIAKON I SKÅRE MENIGHET

AV KJETIL NORDSTRØM, KIRKEVERGE

I skrivende stund har jeg hatt 11 arbeidsda-
ger som kirkeverge, og folk spør meg hvor-
dan det har vært. La meg fortelle: De første 
dagene har jeg brukt på å komme rundt til 
menighetsstabene og driftsavdelingen for 
å bli kjent med medarbeidere og oppgaver, 
og jeg har etter dette ikke kunnet svare an-
net enn «Fantastisk! For ei flott kirke og for 
noen flotte folk!» 

Selv har jeg hatt min menighetstilhørighet 
utenfor Den norske kirke i mange år, så for 
meg har den siste tida vært en oppdagel-
sesreise hvor jeg har måttet oppdage Den 
norske kirke på nytt. Jeg imponeres, over-
veldes, forundres, pirres og engasjeres over 
alle «skattene» jeg stadig støter på. Det er 
et slikt mangfold i uttrykk, trosliv, aktiviteter 
og frivillighet, at det er vanskelig å beskrive 
det på en måte som yter det rettferdighet. Vi 
har et budskap som er livsforvandlende, og 
det er tydelig for meg at vi har et menighets-
liv som gir rom for å leve dette budskapet ut 
på uendelig mange måter. Byens innbyggere 
har god grunn til å være positivt nysgjerrige 

på både Jesus Kristus og hans kirke i Hauge-
sund. Ut fra egen erfaring tror jeg kanskje at 
mange ikke er klar over hvilken skattkiste og 
hvilken ressurs kirken i Haugesund repre-
senterer for innbyggerne i denne byen. Byen 
hadde vært fattig uten og dårligere stilt.

Mitt største ønske og mål som kirkeverge 
er todelt: Bidra til at våre menigheter i enda 
større grad kan få komme opp og fram med 
alle sine kvaliteter. Samtidig ønsker jeg å 
legge til rette for alle medarbeiderne, slik at 
de har best mulig forutsetninger for å utføre 
sine oppgaver og stå i sin tjeneste. 

Sist, men ikke minst! Kirkevergen er ikke 
bare for kirkefolket. Jeg er også gitt å drifte, 
forvalte og utvikle gravlundene. I dag har 
vi en forvaltning som vi kan være stolte av. 
I det som for mange er den tyngste stunden i 
livet, innbyr gravlundene våre til ydmykhet, 
ettertanke, undring, respekt og ærbødighet 
uansett livssyn. Slik skal det fortsatt være. 

Jeg takker for flott velkomst og gleder meg til 
dagene som ligger foran.
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Portrett

YNGST: Elise Håland Knutsen fyller 18 år i juli og er yngste  
kandidat på listen til høstens valg av menighetsråd.

AV SIGMUND HANSEN

Våre yngste kandidater
To unge damer, Elise Håland Knutsen (snart 18 år) og Amalie Storesund (18) har sagt ja til å stå på listen til menighets-
rådsvalget i Vår Frelsers menighet til høsten. Etter å ha møtt dem begge, går det ikke an å se pessimistisk på framtiden.

LEDER: Amalie Storesund, stiller til menighetsrådsvalg.  
Hun er allerede med som leder i Microklubb og søndagsskole. 

Elise liker dans og drama og er aktiv på flere 
fronter gjennom Norges KFUK-KFUM. 
Amalie liker tall og realfag og er aktivt med 
som leder i Microklubben i Skåredalen og 
på søndagsskolen. Begge tar alle trinnene 
av LIV-kursene (Leder i vekst) og er svært 
bevisste på å skolere seg til et voksenliv med 
mål og mening.
Begge forteller den samme historien om 
kristne barne- og ungdomsmiljøer de trivdes 
i. Konfirmasjonstiden var spennende og de 
ble med videre, i KM-miljøet og på lederutvi-
klingskursene kirken tilbyr ungdommer helt 
fra konfirmasjonsalder. Kanskje delvis derfor 
framstår de i dag som to selvstendige jenter 
– strålende blide - med klare mål for de nær-
meste årene staket ut.

Fred og konflikt-studier
- Jeg skal på en av KFUK-KFUMs folkehøy-
skoler og gå på et av ettåringsprogrammene, 
forteller Elise. Hun er ferdig med videregåen-
de, dramalinja på Skeisvang, til neste sommer. 
Som ettåring blir du sendt mye ut på praksis, 
gjerne til et annet land. Det har Elise lyst til. 
Samtidig som hun ønsker å danse og synge 
videre. På sikt er drømmen å studere fred og 
konflikt ved Universitetet i Oslo. Hun er alt 
engasjert styreleder i Peacemakers og jobber 
tungt for palestinernes sak.
- Palestinerne lider mest i konflikten. Israel er 
den sterke parten. Det er de som har makt til 
å endre situasjonen. Og alle vil på sikt være 
tjent med en rettferdig fred.

- Synes du selv at du er en moden jente?
- Det er kanskje teit å svare ja på et sånt spørs-
mål. Men jeg gjør faktisk det. Jeg har så mye å 
holde på med, at jeg ikke har tid til å prioritere 
«å gå på byen». Og fram til jeg i alle fall er 18 
år, er jeg avholds, sier Elise, som også – når 
hun får tid – fremdeles brettseiler på Åkrasan-
den med pappa Morten Knutsen.
Elise synes det er lurt å få inn også unge stem-
mer i menighetsrådet. Og hun er opptatt av 
å lage gudstjenester som framstår som mer 
åpne – for eksempel samlinger med folk fra 
ulike trossamfunn.

Dradd inn i kirkemiljøet
Amalie har vel et år igjen på videregående. 
Hun forteller hun ble dradd inn i kirkemiljøet 
i konfirmasjonstiden. Lederkursene har hun 
lært utrolig mye fra.

- Her er det vekt på praksis. Dessuten er jeg 
blitt introdusert til mange nye aktiviteter. Nå 
er jeg medhjelper og leder både i Microklub-
ben og i søndagsskolen. På lederkursene er 
vi blitt en hel, stor vennegjeng med folk fra 
Sveio i nord til Kopervik i sør.
Amalie beskriver seg selv som en jente som 
ville prøve alt i oppveksten: fløytespill, piano, 
speideren, fotball. Nå fokuserer hun på skole, 
ledertrening og oppgavene sine i menigheten.
- Hvordan opplever du at ikke-kristne ungdom-
mer ser på deg?
- Jeg er takknemlig for at jeg har funnet et mil-
jø med mange kjekke folk som finner på mye 
gøy sammen. Jeg lærte dessuten i ung alder at 
jeg ikke skal bry meg om hva andre folk synes. 
En venninne som er veldig åpen på at hun er 
kristen, har også lært meg mye. Troen er blitt 
en del av meg.
- Men hvordan kombinerer du din interesse for 
fysikk og realfag med alt som står i Bibelen?
- Jeg ser på Bibelen som ei gullgruve. I alle 
slike gruver er det mye gråstein. Men mellom 
all gråsteinen finner du noen gullklumper. Jeg 
fornekter ikke vitenskapens oppdagelser. Jeg 
tror på «The Big Bang», men jeg tror også at 
det var Gud som fikk «Big Bang» til å skje. 
Jeg får vitenskapen til å stemme overens med 
troen min.«Jeg vil ha en  

rettferdig fred  
i Midt-Østen»

Elise Håland Knutsen

«Troen har blitt  
en del av meg»

Amalie Storesund
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Mercedes Aarvik  
(i midten) er stolt over 
medarbeiderne sine 
May Sætre (t.v.) og  
Oddny Dahl.  
– Dette er to jenter som 
vil glede andre og bidra 
i samfunnet, sier hun.

Knust glass ligger strødd over verkstedben-
ken. Opp til veggen står store, gamle og del-
vis ødelagte vinduer. To damer sitter bøyd 
over et bittelite og nennsomt arbeid. Det er 
lett å få kutt, og det skal lite til før glassbitene 
blir ødelagt i prosessen. Men May Sætre og  
Oddny Dahl vet hva de driver med. Figurene 
blir vakre og gjennomskinnelige. Hvitt lys 
skinner skarpt over englene de allerede har 
laget i dag, og som nå ligger til herding. 
Damene i Bymisjonens Engleverksted har 
måttet lære litt om herding opp gjennom 
årene. Noen får utdelt større utfordringer enn 
andre i livet. Men «motgang gjør sterk» er 
ikke bare en klisje. Mange har prøvd seg på 
engle-arbeidet, men de fleste falt av under-
veis. De to har holdt ut og er blitt værende. 

Tålmodighet og teknikk
- Jeg er veldig glad i lappen som følger med 
engelen, der det står at vi lager noe vakkert av 
det som er knust, sier May Sætre. – Det kan 
være fint å si til alle. Hvem har ikke noe knust 
i livet sitt?
May synes det er godt å ha en rolig plass å 
komme til noen dager i uka. Et fredelig ar-
beidssted, der hun kan bruke evnene og inter-
essen sin for å arbeide med hendene. 
- Englene er så fine, og de kan brukes til så 
mye. Jeg har vært på kurs i Oslo og lært meg 

hvordan de lages. Det er ikke så enkelt, man 
må ha både tålmodighet og teknikk, smiler 
hun. 
Oddny Dahl har lenge holdt på med et ekstra 
bittelite arbeid. Nå retter hun seg opp i ryggen 
og viser fornøyd fram resultatet: den minste 
engelen verkstedet har produsert. Den skal 
henges på bursdagskortet til sjefen, Arne Va-
len.
- Arbeidet krever presisjon og nøyaktighet, 
bekrefter hun. – Og det er viktig å passe tiden 
under herdingen! 

Det meste kan bestilles
Mercedes Aarvik leder I Jobb Haugesund, der 
Engleverkstedet hører til sammen med As-
falt-selgerne og bygate-rydderne. Hun er stolt 
av medarbeiderne sine og produktet de lager. 
- Englene er spesielle, de er laget av to jenter 
som vil glede andre og bidra i samfunnet. 
Folk skal ikke kjøpe dem fordi de synes synd 
på oss, men fordi englene er fine, understre-
ker Aarvik. Samtidig legger hun ikke skjul på 
at det er englesalget som gjør at arbeidstilta-
ket kan gå rundt økonomisk. 
Mange forbinder nok glassenglene med jule-
pynt, men nå har verkstedet produsert flere 
nye modeller, som kan brukes til alt mulig, 
synes Aarvik. 
- Til konfirmasjonsgaver, sommergaver, ven-
negaver, eller dekk et nydelig sommerbord 
med rosa engler! foreslår hun. Verkstedet la-
ger mange typer engler i alle typer farger, men 
trenger bestillinger for å kunne gjøre det. Og 
kommer det en større bestilling fra bedrifter 
eller venneklubber, blir de ekstra glade.
- Vi prøver å fornye oss litt, men går ikke bort 
fra englemotivet. Englene kan uttrykke både 
glede, sorg og vennskap. Vi konkurrerer med 
alle slags engler, men disse er håndlagede. Og 
det er en mening med det vi driver med, sier 
Mercedes Aarvik.

VART OG VAKKERT FRA STERKE DAMER

AV TOVE MARIE SORTLAND

Lurer du på hva du skal gi i konfirmasjonsgave? Eller kjenner du noen som trenger en oppmuntring? Kanskje vil du dekke 
sommerens vakreste bord? Bymisjonsenglene kan brukes til alt – og det er noen av byens mest ressurssterke damer som 
skaper dem.

En halvferdig engel bader i hvitt, skarpt lys. 
Etterpå er den ferdig herdet.

1. pinsedag var det avskjedsgudstjeneste for prost 
Norodd Stavenjord på Røvær. Njål Steinsland var or-
ganist. Opp mot 30 personer deltok i gudstjenesten. 
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i bedehuskjel-
leren. Prosten fikk overrakt blomster og boka ”Adle e 
gåne”, som ble utgitt i 1999 til 100-årsmarkeringen av 
Røværulykka. Takk til prosten for fine prekener og for 
den interessen han har vist Røværsamfunnet! Vi ønsker 

han alt godt som pensjonist! Selv om dette var prostens 
siste gudstjeneste på Røvær som fast ansatt, håper vi 
han kommer tilbake ved senere anledninger. Lokalme-
nigheten på Røvær setter stor pris på han.

Byfolk

AV MARIT FÆREVÅG

AVSKJEDSGUDSTJENESTE FOR PROST NORODD STAVENJORD I RØVÆR BEDEHUSKAPELL

Norodd og Ingebjørg 
Stavenjord ble satt pris på.
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Bybarn

AV TOVE MARIE SORTLAND
AV TOVE MARIE SORTLAND

Kirkekaffen etter avskjedsgudstjenesten for prost Norodd Stavenjord fikk en 
pangstart da sokneprest Sveinar Medhaug utfordret den kommende pensjo-
nisten til kappløp. - Siden konfirmanttiden har jeg hatt som mål å bli sprekere 
enn deg, innrømmet Medhaug. Men etter spurten rundt kirken kom Stavenjord 
ensom inn på oppløpssiden, der han ble jublet og heiet i mål som verdig vinner 
og fullfører. 

Kristian Samdal Lund (f.v.), Marius Al-Khouri 
og Tobias Sandvik Sandal viser fram beviset 
på at de klarte alle utfordringene som fulgte 
med agentoppdraget.

AGENTENE FANT SKATTEN 
TIL SLUTT
I april var 45 Tårnagenter på hemmelig 
oppdrag i Rossabø kirke. 3.-klassingene 
kom fra hele byen, og skulle finne spor 
langs ei løype rundt og i kirka. Skatten de 
fant til slutt kom som en gledelig og tanke-
vekkende overraskelse. 
- Vi har vært på skattejakt, fortalte en gutte-
gjeng mellom sangøvelse, fotball, turning og 
pizza på lørdag. Marius Al-Khouri, Eirik Pe-
dersen Milje, Tobias Sandvik Sandal, Kristian 
Samdal Lund og Bjørn-Oscar Thoresen tok en 
liten pust i bakken for å fortelle om hvordan 
det er å være Tårnagent. 
De forteller om både synging, supersetninger 
og spor.
- Vi har leita etter spor rundt om i kirka, og har 
funnet Kristus-lyset. Det er et talglys som er et 
tegn på Jesus, forteller en. 
- Og så samlet vi bilder og skulle finne en bok, 
Bibelen var det visst, som lå oppå det store 
bordet midt i kirka, sier kameraten.
- Men til slutt fant vi skatten. 
- Hva var det da?
- Det er oss, menneskene. Gud er mer glad i 
oss enn alt annet på jorden. Han dumper oss 
aldri, forteller Kristian Sandal Lund.
Barna deltok også på gudstjeneste sammen 
med ungdomsledere og konfirmanter. 
- Spennende å være leder
Camilla Merkesvik fra Rossabø og Bjørnar 
Ruus fra Skåre går på ledertreningskurs og har 
praksis på Tårnagenthelgen.
- Det er skikkelig spennende å være leder her! 
forteller Camilla. - Det har vært kjekkest å lete 
etter skatten og være i aktivitet med ungene.  
 Jeg ser at jeg gjør noe viktig, og ungene får en 
fin måte å lære seg ting på. 
Hun kan også fortelle at supersetningen unge-
ne får med seg hjem er ”Jesus sier: Jeg er veien, 
sannheten og livet”.
Bjørnar Ruus trives også godt som leder for 
barn. 
- Utfordringene er vel at de ikke skal løpe vekk 
og sånn. Ellers tror jeg de får med seg viktige 
ting hjem, sier han.
Neste vår blir det på ny Tårnagent-helg for  
byens 3. klassinger.

BLE HEIET FRAM TIL MÅL

Prost Norodd 
Stavenjord 
fullførte løpet 
og ble heiet 
fram med flagg, 
konfetti og 
musikk de siste 
meterne av sin 
proste-gjerning.

Men før kirkekaffe, løp, gaver, mat og taler, 
var det tid for gudstjeneste. Mange hadde 
møtt opp til kveldsgudstjenesten, og kanto-
riet og Linda Mattson på trompet skapte et 
flott høytidspreg. Den avgående prosten var 
preget av stunden. 
- Det gjør et sterkt inntrykk å se dere alle her, 
sa han. - Som dere vet er det en spesiell kveld. 
Men alt har sin tid, og dette må bli en guds-
tjeneste i takknemlighetens tegn. 
Stavenjord trakk tidslinjen tilbake til sin or-
dinasjon, 5. februar 1978 i Ulnes i Valdres, 
da biskop Georg Hille ordinerte ham til 
misjonstjeneste. 
Tema for gudstjenesten var fornyelse, og Sta-
venjord brukte Jesaja 43 som utgangspunkt 
for prekenen. 
- Alle har vi en drivkraft i oss til å søke etter 
noe nytt, som kan løfte oss opp på et høyere 
plan. Har du forventning til at Gud skal ska-
pe noe nytt i ditt liv? I tilgivelse og fornyelse 
ligger vårt håp, sa prosten fra prekestolen.
Det kom inn 9.500,- i offer til Søndagsskole-
kretsen under gudstjenesten. Stavenjord har 
lenge vært en pådriver for å få søndagsskole i 
Vår Frelsers menighet.

Sportslig utfordring
- Det var du som konfirmerte meg, Norodd, 
og jeg husker det var alltid stas når du skulle 
preke på gudstjenesten. Da visste vi alltid at 
vi fikk noe bra, sa sokneprest i Vår Frelsers 
menighet, Sveinar Medhaug. Han hadde en 
utfordring i ermet til prosten. - Du var en 
sprek prest, og et av målene mine var at jeg 
ville bli like sprek som deg. Helst sprekere. 
Du talte i prekenen om å jage mot målet. 
Nå får du muligheten til et kappløp rundt 
kirken. Ingebjørg, hva har du i vesken din? 
spurte Medhaug fru Stavenjord, som fisket 
opp prostens joggesko. 
Spreke Stavenjord lot seg ikke be to ganger. 
Foran en jublende menighetssal løp han så 

alene inn på oppløpssiden, og kom i mål til 
konfetti og seiersrop. Tonen var satt for av-
skjedsfeiringen.  
Karianne Volden Hjortland var den første til 
å takke prosten for tiden han har vært i Vår 
Frelsers menighet.
- Du har tatt på deg mange og store oppga-
ver. Jeg vil også takke deg for engasjement på 
mange områder. Også for din positive inn-
stilling og lune humor. Du er veldig tydelig 
på en utrolig lun måte, sa Hjortland, og over-
rakte blant annet et gavekort på deltakelse på 
KRIKs Puls-arrangement neste år.
Ordfører Petter Steen jr. hilste fra kommu-
nen, og overbrakte gave og blomster. Stiftsdi-
rektør i bispedømmet, Jorunn Kraft Vistnes, 
overrakte et kunstverk av Per Odd Aarrestad. 

- Alt har sin tid
Så kom talene og hilsenene tett i tett. Prost 
på Karmøy Helge Gaard var først ut, så kom 
sokneprest Johannes Nedrelid fra Vinda-
fjord, og Einar Andreassen som represen-
terte Tysvær. 
Konstituert kirkeverge Wenche Lindtner les-
te dikt og takket for vennlighet og godt sam-
arbeid. Tidligere sokneprest Jostein Vestbø 
takket for samarbeidet, og minnet om at ”alt 
har sin tid”. Diakon Arve Dalby takket for 
samarbeid om høstturer, mannsgrupper og 
gudstjenesteplanlegging blant annet. Prost 
emeritus Gunnar Salomonsen holdt en hu-
mørfylt tale og var glad for 100% økning i 
foreningen for avgåtte proster på Haugalan-
det. 
Påtroppende prost Rune Steensnæs Engedal 
hadde også en hilsen. Han takket for gode 
samtaler og forberedelser til oppgaven som 
venter til høsten. Ut Juni kommer Stavenjord 
til å fungere som vikarprest, før Rune Enge-
dal Steensnæs starter som prost etter sitt sy-
kefravær. 
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Foreningsliv

- Så liten kan en kiste 
være. Hvis dette var mitt 
barn, ville jeg båret den 
slik, i armene mine, sier 
Sigurd Johan Mevik fra 
IMI Begravelsesbyrå til 4. 
klassingene på samlingen 
om sorg og begravelse i 
Udland kirke. 

- Det å snakke om sorg og begravelse er vanskelig.  Selv for meg, som har jobbet med det i 40 år. Det synes sikkert dere 
og, sier Sigurd Johan Mevik fra IMI Begravelsesbyrå til 4. klassingene fra Gard skole.

SORG PÅ TIMEPLANEN

Den livlige gjengen som for få minutter si-
den sto i en munter og støyende kø utenfor 
kirka, sitter riktignok svært så stille på stolene 
fremst i Udland kirke. De har møtt opp til en 
samling om sorg og begravelse, et av arrange-
mentene i undervisningssamarbeidet mellom 
Skåre og skolene i menigheten.
- I livet skjer det gode ting, og det kommer da-
ger som ikke er gode. Har dere opplevd det? 
De tristeste dagene for meg, det var da de jeg 
var glad i døde. Moren min og faren min. Når 
slikt skjer, føler vi noe spesielt inni oss. Da er 
vi leie oss. Det kalles sorg. Det oppleves ulikt. 
Noen blir stille, de vil kanskje ikke gå på sko-
len.  Men det er ikke en sykdom. Det er noe 
som er leit. Og det går litt etter litt over. Vi læ-
rer å leve på en litt annen måte. Men vi glem-
mer ikke de som er døde likevel, sier Mevik. 

- Det tristeste av alt
Elevene rekker opp hendene. Forteller om 
besteforeldre. Søskenbarn. Kjæledyr. Deler 
erfaringer og blir lyttet til.
Sigurd Johan Mevik begynte i IMI Begravel-
sesbyrå før mange av elevenes foreldre engang 
var født. Samarbeidet med kirken og skolen 
startet i kjelleren til begravelsesbyrået, men 
fortsatte så i kirkens lokaler. Mevik forteller 
barna om jobben sin, om hvordan de legger 
de døde kroppene i en kiste. Og om hva det 
er å være død.
- De fleste mennesker som dør, er gamle. De 
har på en måte fått levd livet sitt ferdig. Krop-
pen begynner å visne litt. Men det hender at 
folk dør før. At babyer dør. Det er det tristeste 
av alt. Hvorfor er det sånt?  Vi har ikke peiling, 
konstaterer Mevik.
Barna deler på ny historier og erfaringer. De 
kjenner både andre barn og babyer som er 
døde.
Elevene har også mer praktiske spørsmål. 
Hvor mye aske blir det igjen etter en krema-
sjon? Hvordan kan man vite om kista er stor 
nok? Er det lov å ha på seg joggebukse når 
man ligger i kista?
- Jeg har gravlagt mange i joggebukse. Og i 
fotballt-skjorter. Men mange velger å ha fin-
klær på de døde. Men akkurat det kan vi over-
late til andre å bestemme. Det trenger vi ikke 
å tenke på nå.

En helt spesiell seng
Sokneprest Arnold Skaatan forteller om hva 
han gjør før og under begravelsen. 
- Jeg skriver et minneord, en fortelling om li-
vet slik det ble. Vi leser det opp i begravelsen, 
forteller han.  
Så tar han på seg alba og fiolett stola. 

- Fiolett er fargen for sorg. Men også for for-
beredelse og forventning.
Elevene går puljevis bort til en tom kiste.  
- Hva ligner dette på? spør Mevik.
- En seng ja. Men denne er helt spesiell.   De 
som ligger i denne senga våkner ikke igjen.
Elevene har mange spørsmål, og Mevik svarer 
så godt han kan.
Så tar han fram en bitteliten kiste. 
- Åh… Elevene sukker tenksomt. Noen synes 
kisten ser søt ut. 
- Så liten kan kisten være. Denne er til en 
baby. Den trenger ikke håndtak.
Vi begraver babyer akkurat likt som vi gjør 
med voksne. Og besøker grava akkurat som 
vanlig.

Smil og samtale
Etter samlingen i kirkerommet, er det dek-
ket på og pyntet til minnemøte i kirkestua. På 
bordene ligger sangark til «Ola Nordmann» 
sin begravelse. 
Diakon Lisbeth Skilhagen Haaheim spør om 
noen har vært på minnemøte før.
- Ja, svarer en. - Da bestefar døde. Da sang 
pappa en sang, og når jeg hører den nå kan jeg 
begynne å gråte.
Sammen synger barna og de voksne «Kjær-
lighet fra Gud.» En av de vanligste sangene i 
begravelser. 
Så er det mer samtale og refleksjon, men også 
smil og latter, før det serveres lapper, frukt og 
saft til alle.
- Takk for i dag! Jeg håper dere har lært litt og 
har fått spurt om det dere lurte på, sier dia-
konen. 

- De fleste, men ikke alle begravelser blir 
ledet av en prest. Når jeg er med, så har jeg 
på meg en slik alba, forteller sokneprest 
Arnold Skaatan til elevene. 

AV TOVE MARIE SORTLAND
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En hel delegasjon var 
på plass da orgelbygger 
Hendrik Ahrend var i 
Udland kirke for å for-
berede installasjonen av 
instrumentet. F.v. orgel-
konsulent Njål Steins-
land, daglig leder Tom 
Landås, Hendrik Ahrend, 
kantor Leiv Rossehaug, 
skoleelev Andreas Lund 
på utplassering, kirke-
verge Kjetil Nordstrøm 
og driftsleder Torvald 
Haugen.

ORGELBYGGER HENDRIK AHREND:
- BEGEISTRET FOR ORGELETS NYE HJEM

Kirka tar med ungdommene på leir

Arbeidet med å få et pipeorgel til Udland 
kirke fikk en brå og gledelig slutt da bisko-
pen endelig godkjente Ahrend-orgelet som 
menigheten fikk kjøpe til redusert pris. Et 
orgelkupp er sjeldne saker, og konsulent Njål 
Steinsland lot ikke muligheten gå forbi da han 
ble gjort oppmerksom på det ferdige kvali-
tetsinstrumentet tidligere i vår. Nå får Skåre 
menighet pipeorgelet på plass innen juli. 
15. juni starter arbeidet med å bygge orgelet 
inn i nisjen som har stått klar i 13 år. Arbeidet 
innebærer blant annet uker med stemming, 
en prosess Ahrend betegner som helt spesiell.
- Det er to uker med intens konsentrasjon. 
Instrumentet er spesielt ømfintlig for tempe-
ratursvingninger da, og alt annet arbeid som 
skaper lyd i kirken må egentlig opphøre, for-
talte han gruppen han møtte til planlegging i 
mai. 

Mange detaljer skulle avklares. Teleskop-lift 
eller rullende stillas? Hvor skal viften plas-
seres? Stemming for full eller halvtom kirke? 
Spørsmålene var mange, og Ahrend imøte-
kom alle på en grundig, tenksom og vennlig 
måte. Han var rett og slett svært fornøyd med 
hva han både så og hørte.  - Jeg er svært be-
geistret for at orgelet skal få stå her. Rommet 
er så fint og lyst, og er bygget for lyd. Det er i 
stor grad brukt eik her, det samme materialet 
orgelet er bygget i. 

- Orgelet er ikke en skulptur
Debatten og forprosessen til orgelkjøpet, som 
i stor grad handlet om hvorvidt orgelet passer 
inn visuelt, kommenterte han slik:
- Jeg hører det snakkes om kulturkrasj…  Jeg 
vet ikke helt. Samtidskultur er et begrep som 
ble innført på midten av 1800-tallet, i likhet 

med moderne tenkning om arkitektur. Det er 
en ny idé at alt må stemme overens og ligne 
på hverandre. Mye av musikken og liturgien 
vi bruker i kirka er 1000 år gammel. Det kom-
mer an på hvordan man ser på det. Vårt or-
gel er bygget på gamlemåten. Det er ikke en 
skulptur, men et instrument som er tenkt som 
en forlengelse av lovsangen her i kirken. 
Og når det gjelder om instrumentet blir stemt 
i forhold til full eller halvfull kirke, ble dette 
den foreløpige konklusjonen:  
- For 300 år siden satte man alltid lyden høy-
est mulig siden kirken alltid var full. Slik er 
det jo ikke nå. Min far fokuserte på renessan-
se-stemming, en ikke så kraftig men veldig fin 
lyd. Han gjorde mye forskning på dette feltet, 
fortalte Ahrend. - Så jeg har gode instrumen-
ter for å måle dette, og kan prøve å sammen-
ligne og optimalisere lyden for begge forhold. 

AV TOVE MARIE SORTLAND

I sommer skal rundt 300 ungdommer fra 
Haugesund på leir i regi av Den norske 
kirke. Leirene er noe av det siste som skjer i 
konfirmanttiden, før selve konfirmasjonene 
til høsten.  I tillegg reiser mange eldre ung-
dommer som ledere på leirene som KFUK-
KFUM og KRIK arrangerer. Etter å ha delt 
mange timers undervisning  til nå i konfir-
mantåret, er både ungdommer og ledere 
godt kjent når de drar avgårde for å ha enda 
mer undervisning og mange kjekke opple-
velser sammen .
19.-23. juni arrangeres KonfAction ved Bø 
Sommarland i Telemark. Dette er en aktiv 
og sportslig leir, der konfirmantgjengen fra 
Haugesund i mange år har utgjort den stør-
ste delegasjonen.
23.-28. juni avholdes TT på Gjøvik, KFUK-
KFUMs store sommerleir for ungdom. 
Kreativitet, sport og globalt engasjement er 

stikkord her. Stadig flere konfirmanter vel-
ger dette leiropplegget.  
ProsjektCampkonfirmantene er et tredje 
leiralternativ i Haugesund. De har allerede 
hatt sine weekender.  
- Lørdag 30. mai startet vi dagen med å gå en 
kjekk rundtur opp til Tjelltjønn. Da vi kom 
tilbake til kirka ventet ei stor gryte med laps-
kaus, og alt ble spist opp med god appetitt, 
forteller kateket Reidun Qvale.  -  Deretter 
hadde vi gudstjenesteverksted for å forbe-
rede konfirmantenes deltagelse på gudstje-
nesten på Treenighetssøndagen. Teksten fra 
1. Mos. 18, 1-8 ble dramatisert og andre for-
beredte tekstlesing og lysbæring. I tillegg til 
de i overkant 50 ProsjektCampkonfirman-
tene var det godt oppmøte på gudstjenesten 
i Udland kirke, og mange kirkegjengere ga 
gode og hyggelige tilbakemeldinger til kon-
firmantene da de var ferdige, forteller Qvale.

Se www.haugesund.kirken.no for oversikt 
over hvor og når konfirmantene skal kon-
firmeres! Her finnes også oversikt over kon-
firmasjonsdatoene fram til  2018. Klikk på 
KONFIRMANT øverst på siden og følg 
linken til Konfirmantplaner.

ProsjektCampkonfirmanter på tur rundt  
Tjelltjønn. Etterpå ventet lapskaus og 
gudstjenesteverksted.
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Temaside

KLUBB 83 – EN BERIKELSE TRUET AV INNSPARING
Klubb 83 på Gamle Slaktehuset var lenge truet av nedleggelse. Kommunen hadde ikke lenger råd. Da kom Skåre menighet 
på banen. - Det er en berikelse for menigheten å være her, sier diakon Lisbeth Skilhagen Haaheim. Hun leder nå klubben for 
mennesker med en utviklingshemming. - Jeg liker alt som skjer her! Klart man m å bruke penger på dette, sier klubbveteran 
Frode Sætre.

DEN VIKTIGE MØTEPLASSEN

Det er onsdag kveld, og Storsalen på Gam-
le Slaktehuset fylles opp av deltakere og 
følgesvenner i stort antall. Ute pøser det 
ned, mens inne dufter det deilig fra ka-
féen. Men ikke alle har forsynt seg ennå. 
Om ikke lenge drar nemlig delegasjonen 
som skal på Dolly Dimple’s avgårde. Det 
er pizzakveld på Klubb 83, og Adine Erik-
sen Thorbjørnsen er med bestemor Gerd 
på «jobb». Hun har notert seg ei lang 
liste over de som skal være med ut, mens 
en god gjeng ønsker å være igjen og spille 
spill, prate og høre på musikk. 
Eva Bjørnevåg er en av de faste deltakerne 
på klubben. Hun trives godt med god mat 
og kjekke folk, og er glad i å bruke aktivi-
tetstilbudet. 
- Og så skal jeg snart reise til Solgården i 
Spania! Det gleder jeg meg til, smiler hun 
bredt. Flere andre klubbdeltakere skal 
også bli med på turen.

- Klart jeg kan hjelpe til!
Bestemor Gerd Thorbjørnsen ble enga-
sjert frivillig ved at barnebarnet Alexander 
er ivrig bruker av klubben. En dag hun bare 
skulle nedom med litt kafé-penger til ham, 
oppdaget hun at det var behov for hjelp. - 
Så klart jeg kan hjelpe til! sa jeg da. Jeg er jo 
pensjonist og har tid. 
Siden har hun vært fast frivillig, og nå også 
med Adine som medhjelper. - Det er kjem-
peviktig at klubben fortsetter! Jeg er så ir-
ritert på kuttene i kommunen. Heldigvis at 
kirka tok over, synes Thorbjørnsen.

Mellom bordene treffer vi kommunens 
eget intern-postbud, Frode Sætre. Han er 
glad i klubben sin. 
- Jeg liker alt som skjer her! Og så drar vi 
på så fine turer. Klart man må bruke pen-
ger på dette, smiler han bredt. Hver uke 
dukker han opp, og hjelper gjerne til med 
praktiske gjøremål om det trengs. 
- Det er en berikelse for menigheten å være 
med her! utbryter diakon Lisbeth Skilha-
gen Haaheim, når vi spør om hvordan det 
er for menigheten å drive klubben. - Det 
er så mye medmenneskelighet og varme 
her! Det er ikke sånn så mange andre ste-
der i samfunnet. Man sier at klubben er for 
mennesker med en utviklingshemming, 
men hvem av oss er det egentlig som er 
hemmet? Er det de, som viser fram følel-
sene sine på godt og vondt og er så åpne 
om hvordan de har det, spør hun retorisk.
- Det er ikke vanskelig å gjøre en god dia-
konal jobb i samtaler her, legger diakonen 
til.

- Viser at klubben er viktig
Skåre menighet samarbeider med Gamle 
Slaktehuset om å drive klubben. Menighe-
ten har ansvar for drift og økonomi, mens 
lokalene på Slaktehuset er de samme som 
de alltid har vært. - Vi har ikke andakter el-
ler driver med forkynnelse på den måten, 
sier Skilhagen Haaheim. - Men vi driver 
diakoni
- Det er veldig givende å være her, istem-
mer diakonimedarbeider i Skåre menig-

het Marie Meidell Kristensen. Hun pusler 
puslespill sammen med Bjørg Sveinsvoll, 
som også er en av veteranene. - Hun pleier 
å krysse av navnene på lista, og hjalp meg 
i begynnelsen da jeg ikke kunne så mange 
navn, forteller Skilhagen Haaheim. 
- Klubben er ikke bare for Haugesund, også 
folk fra distriktet rundt kommer. De kjører 
langt for å bli med, og viser at klubben er 
viktig for dem, forteller Kristensen. Ofte er 
det oppe i 80-90 deltakere på klubbkvelde-
ne. Da trengs det mange hjelpende hender. 
- Vi trenger flere frivillige, bekrefter Skilha-
gen Haaheim, og understreker at hjelpere 
ikke trenger å ha noen spesiell tilknytning 
hverken til klubben eller kirka. -  Frivillig 
arbeid er med på å styrke oss som mennes-
ker, mener hun.

En møteplass der man treffer andre for en prat, en kaffe og litt fellesskap - for mange er det en hverdagslig selvfølge. Men for andre 
er det forskjellen på en god og dårlig uke, eller god og dårlig helse. Her kan du lese om noen av de livsviktige møteplassene i byen 
vår. Og legg gjerne merke til at alle ønsker seg flere frivillige… 

Marie Meidell Kristensen (t.v.) og Lisbeth Skilhagen Haaheim (t.h.) serverer lapskaus og gode 
ord til klubbdeltaker Eva Bjørnevåg.

Frode Sætre har gått på Klubb 83 i mange, 
mange år. Hver uke stiller han opp. - Jeg 
liker spesielt godt pizzakveldene og når det 
er disco. Da hjelper jeg til, forteller han. 

Adine Eriksen Thorbjørnsen (t.h.) er med 
og hjelper «bestå» og frivillig medarbeider 
Gerd Thorbjørnsen. De rekker et slag 
kinasjakk før de skal ut og lede gjengen 
som skal spise pizza på Dolly Dimple’s 
denne kvelden.

AV TOVE MARIE SORTLAND
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TemasideDEN VIKTIGE MØTEPLASSEN
- DET ER VIKTIG Å IKKE SITTE ALENE 
MADEL NESHAVN (91)

Åpent hus i Vår Frelsers menighetshus, Åpen kirkestue i 
Rossabø og Møteplassen i Udland kirke, alle sier de med 
navnet hva som er meningen: å ha åpne dører og lave ter-
skler for hverdagens viktige treff. - Det betyr veldig mye å 
komme hit, vi gleder oss hele uka, smiler Anne Lise Hågen-
vik, og ser fram til åpent hus gjennom hele sommeren.

Hver fredag formiddag klokken 11.00 ringer klokkene til for-
middagsandakt i Vår Frelsers kirke. Etter samlingen ønskes alle 
som vil velkommen over veien og inn til Åpent hus. Denne fre-
dagen i slutten av mai er strømmen av eldre som følger hveran-
dre og kaffelukta inn på menighetshuset, omtrent like stor som 
vanlig. Mange damer i dag, men mennene pleier også å være re-
presentert. For mange av de eldre er fredagskaffen og praten en 
av bærebjelkene i hverdagen. 
- Det er en stor og trofast gjeng som kommer hit hver fredag 
hele året. Det er også åpent her hele sommeren, forteller en av 
de mest trofaste, Anne Lise Hågenvik. Hun synes også det er 
viktig å få med seg formiddagsandakten. 
- Det er kjekt å være i kirka først, og høre andakten der. Vi gleder 
oss hele uka! Menighetshuset har blitt vårt andre hjem. Ellers 
sitter vi jo hjemme alene.
Bordvenninnen Birgit Bjelland istemmer: - Det er godt å kom-
me en plass og høre Guds ord, synes hun. - Og så er det jo veldig 
sosialt å komme her etterpå.

Ønsker seg rekruttering
Både venninnegjengen og diakon Arve Dalby forteller at det er 
minst like fullt om sommeren som ellers i året. 
- Det viser behovet for en møteplass som dette, mener de. 
Denne fredagen serveres det rester fra 17. mai i kaféen. Bordet 
ser innbydende ut med karbonader og kremkaker. 
- Jeg kunne kommet hit bare for kaffen og maten, ler Aud Karin 
Ellingsen.
Damene har glimt i øyet og ungdommelig gnist, men de inn-
rømmer at gjennomsnittsalderen på fredagssamlingene går 
jevnt oppover. 
- Vi trenger yngre rekruttering! Ikke minst blant de frivillige. 
Folk faller fra, men de yngre kommer ikke i like stor grad. Det 
er ikke samme tradisjon for å gå i klubb og kirkering nå som før, 
konstaterer Anne Lise Hågenvik.  

- Vi må bevege oss
En av de ivrigste og sprekeste sitter ved bordenden. Hun ser ikke 
mye, men sprudler av liv og er kjapp i kommentarene. Madel 
Neshavn (91) har funnet nøkkelen til en god alderdom. 
- Det er viktig å komme ut og snakke med folk, og ikke sitte 
alene. Det gjør ikke godt, slår hun fast. Med et smittende smil.
- Ja, humøret det har eg, det er som medisin. Men det største 
synes jeg er å kunne stelle seg selv. Vi må bevege oss! Jeg går til 
byen så ofte jeg kan. 
- Går og går, du løper vel nærmest, kommenterer venninnegjen-
gen muntert.
Drøsen har vart en stund, nå er det tid for litt sang.
- Det er så kaldt ute, nå må vi synge «Kom mai du skjønne mil-
de», sier diakon Dalby, og bidrar til enda mer trivelig stemning. 
For alle som ønsker en prat, litt kaffe og et fellesskap.

ÅPEN KIRKESTUE I ROSSABØ
- Jeg tror vi fyller et behov. Det er mange ensomme mennesker 
her i menigheten. Og når det er slutt den ene tirsdagen, begynner 
vi å glede oss til den neste, forteller Sigrid Bjørhovde. Sammen 
med mannen Bjarne Fjelltveit og skoleelev Kaja Storesund Ol-
sen, som er på utplassering, rydder hun opp etter enda en vel-
lykket Åpen kirkestue. Hver tirsdag fra kl. 11.00 åpnes dørene til 
kirkestuen ved Siloen i Rossabø.
- Det kommer mange hver tirsdag. Vi spiser sammen og har tid 
til en god prat. Av og til har vi litt program, i dag ble det diktopp-
lesning. Ellers er det en liten gjeng trofaste frivillige som holder 
kirkestuen åpen. Bjørhovde kunne gjerne tenke seg litt flere med 
på laget. 
- Kanskje noen yngre pensjonister kunne hatt lyst å bli med? Vi 
har noe å lære av hverandre. Vi eldre med erfaringen og de yngre 
med alt det nye, vet du, smiler Bjørhovde. 
- Hovedsaken er å gi folk muligheten til komme sammen og ha 
tid til mat og prat.

- Vi har alle behov for en møteplass
I Udland kirke finnes Møteplassen – Åpen kafé. Der står kaffen 
klar hver torsdag fra kl. 11.00-13.00. «Vi har alle behov for en 
møteplass i hverdagen. Stikk innom før eller etter formiddagstu-
ren! Her kan du kjøpe kaffe og vafler, lese dagens aviser, slå av en 
prat med kjente eller kirkelig ansatte, ha en stille stund i kirke-
rommet…» inviteres det der. I oktober-utgaven av Folk og Kirke 
i fjor, portretterte vi Jan Thorsen, ildsjelen bak Møteplassen.

AV TOVE MARIE SORTLAND

Skoleelev Kaja Storesund Olsen er på utplassering i Rossabø 
menighet, og rydder opp etter Åpen kirkestue sammen med 
Sigrid Bjørhovde og Bjarne Fjelltveit. - Vi tar gjerne imot yngre 
pensjonister her også, sier Sigrid og Bjarne.

- Viktig å ha noe å se fram til, samstemmer (f.v.) Birgit Bjelland, 
Anne Lise Hågenvik, Aud Karin Ellingsen og Madel Neshavn på Vår 
Frelsers menighetshus. De har faste plasser hver fredag formiddag, 
og ønsker nye kaffegjester hjertelig velkommen i salongen.

AV TOVE MARIE SORTLAND
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Gudstjenesteliv

Velkommen 
til fest og glede, eller en stille stund helt for deg selv.
Hver søndag i byens menigheter vil du finne varierte former for guds-
tjenester. Gudstjenesteliturgien har noen lokale forskjeller, men vil 
oppleves forholdsvis lik fra kirke til kirke. Den norske kirke utvikler 
stadig nye måter og former for å få et bedre gudstjenesteliv. Forutset-
ningen er først og fremst at folk møtes, synger, lytter og er til stede. 
Vær velkommen!

Følg ellers med i kirkeannonsen i HA lørdager. - Ikke vær redd for å ta kontakt. Vi henter deg gjerne!
Kirkeskyss ring 52 80 95 00

Alle søndagsgudstjenester i Rossabø, Vår Frelsers og Skåre menigheter starter kl. 11.00 hvis ikke annet er annonsert. 
Se også www.haugesund.kirken.no og velg GUDSTJENESTER fra øverste linje for å få oppdatert oversikt over alle gudstjenester.

Hvis ikke annet er annonsert,  
starter gudstjenesten kl. 11.00

Søndag 14. juni kl. 11.00:  
Lekeplassgudstjeneste. Etter gudstjenesten er det 
trosvandring/sporløp, lek og grilling for hele fami-
lien! Ta med campingstol og grillmat. 3-åringer blir 
spesielt invitert.

Felles kirkesommer med Skåre menighet, 
se egen notis!

16. august:   
Gudstjeneste. Menighetens 6-åringer deltar
23. august:   
Gudstjeneste med innsettelse av kapellan Silje 
Arnevik Barkved.
30. august:   
Gudstjeneste
6. september:   
Gudstjeneste
Lørdag 12. september:  
Konfirmasjonsgudstjenester kl. 10.00, 12.00 og 
14.00.
Søndag 13. september:  
Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11.00 og 13.00.

Gudstjenester i Udland kirke 
hver søndag kl. 11.00
Felles kirkesommer med Rossabø menighet, se 
egen notis!
16. august kl. 11.00:  
Skolestartgudstjeneste med utdeling av 6-årsbok.

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER
29. august kl. 11.00 og 13.00 i Udland kirke 
30. august kl. 11.00 i Skåre kirke 
5. september kl. 11.00 og 13.00 i Udland kirke 
6. september kl. 11.00 i Udland kirke

Kulturkirken Skåre
”Vi vil skape en møteplass mellom himmel og jord 
for det brede lag av folket, der vi vil samle ulike 
kulturkrefter og formidle kulturuttrykk gjennom 
nye og eksperimentelle former.”  
Følg med på annonsering av arrangement fremover.

Åpen kirke 
Udland kirke er åpen alle hverdager i kontortiden 
– i tillegg til når det er arrangement i kirken. Kirke-
rommet kan brukes til stillhet og bønn. Lysgloben 
kan brukes til tenning av lys. 

Bønn 
Bønn hver søndag kl. 10.30 i Udland kirke. Vi 
følger skoleruta.  
Kontaktperson: Anne Berit Emmerhoff. Tlf: 
480 400 50. Mail: anne.berit@hogi.no

Kirkekaffe for alle  
i Udland kirke etter gudstjenesten…

KIRKESOMMER 2015
Rossabø og Skåre menighet samarbeider om å ha 
gudstjenester annenhver søndag i Udland og Ros-
sabø kirke kl. 11.00. På grunn av Iron-man er det 
også felles gudstjeneste i Vår Frelsers kirke søndag 
5. juli kl. 19.00.
21. juni kl. 11.00: Udland kirke
28. juni kl. 11.00: Rossabø kirke
5. juli kl. 19.00: Vår Frelsers kirke 
12. juli kl. 11.00: Udland kirke
19. juli kl. 11.00: Rossabø kirke
26. juli kl. 11.00: Udland kirke
2. august kl. 11.00: Rossabø kirke
9. august kl. 11.00: Kulturkirken Skåre,  
                                      Sildajazzmesse

Vår Frelsers kirke
Søndag 14. juni: 
Gudstjeneste og sommerfest for hele menigheten
Søndag 21. juni:  
Høymesse. Nattverd.
Søndag 28. juni:  
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 5. juli kl. 19.00 (Mrk. tidspunktet!): 
Kveldsmesse. Nattverd.
Søndag 12. juli:  
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 19. juli:  
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 26. juli:  
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 2. august:  
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 9. august:  
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 16. august:  
Familiegudstjeneste. Dåp. 6-årsbok.
Søndag 23. august:  
Høymesse. Dåp. Nattverd. Søndagsskole.
Søndag 30. august:  
Høymesse. Nattverd.
Søndag 6. september:  
Friluftsgudstjeneste i Djupadalen. Ikke i kirken.
Konfirmasjonsgudstjenester i Vår Frelsers i slutten 
av september kunngjøres i neste nummer og på 
www.haugesund.kirken.no

Røvær bedehuskapell:
Søndag 19. juli kl. 14.00:  
Høymesse. Nattverd.
Søndag 16. august kl. 14.00:  
Høymesse. Nattverd.
   
Formiddagsandakt hver fredag kl. 11.00 i Vår 
Frelsers kirke. «Åpent hus» i menighetshuset 
etterpå.

ROSSABØ MENIGHET SKÅRE MENIGHET VÅR FRELSERS MENIGHET

2. Pinsedag feiret kristne fra flere kirkesamfunn gudstjeneste 
sammen på Krosshaugen. Fra venstre: pater Lucas, sokneprest Arnold 
Skaatan, pater Joseph og Gordon Valen fra Misjonskirken.

Konfirmasjonene starter i slutten av august, 
de første skjer i Skåre menighet. Så følger 
Rossabø i midten av september og Vår 
Frelsers i slutten av september.  

Silje Arnevik Barkved er tilsatt som 
kapellan for Rossabø og Skåre 
menigheter. Søndag 23. august er hennes 
innsettelsesgudstjeneste i Rossabø, der hun 
har hovedarbeidssted. 
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Livets gang

STEDT TIL HVILE

DØPTE

SKÅRE MENIGHET
Grethe Marie Stokvold f. 1954
Anders Birger Lid f.1925
Brynhild Steinsnes f. 1927
Kari Høiness f. 1937
Harald Sigurd Kvale f. 1929
Lars Tungland f. 1923
Agnes Olsen f. 1921
Sigrun Johanne Gismervik f. 1930
Ola Kjell Ottesen f. 1934
Arvid Ingvald Ingvaldsen f. 1939
Rolf Skalleberg f. 1938
Mary Pedersen f. 1927
Olga Ellingsen f. 1921
Stanley Leite f. 1932
Klara Nilsen f. 1922
Therese Storesund f. 1933

VÅR FRELSERS MENIGHET
Magnhild Kallevig f. 1964
Kjell Arthur Hamkvist f. 1943
Anne Gurine Hauge f. 1924
Astrid Sivertsen f. 1944
Peder Emil Brekke f. 1924
Harald Fagerland f. 1938
Alfred Bernhard Olufsen f. 1924
Ronny Carlsson f. 1950
Johanne Karin Baardsen f. 1944
Eva Bergliot Værvågen f. 1925
Ragnhild Kristiansen f. 1960
Leiv Alvestad f. 1924
Georg Hernes f. 1929
Allis Ottesen f. 1918
Else Marie Larsen f. 1929

ROSSABØ MENIGHET
Else Harriet Sætre f. 1923
Sissi Kristoffersen f. 1930
Lovise Stokken Lomeland f. 1922
Liv Oddny Eintveit Løvereide f. 1943
Peder Kristian Haavaas f. 1928
Olaug Hanesand f. 1927
Harry Askeland f. 1936
Else Osmundsen f. 1944
Gunnar Birkeland f. 1941
Solveig Johanne Sørensen f. 1927
Jens Petter Jensen  f. 1963
Solveig Sakkestad f. 1925
Fritjof Westerlund f. 1951
Borghild Knutsen Vanvik f. 1920
Rune Westerlund f. 1958
Tore Oskar Ruud f. 1944

UDLAND KIRKE

29. mars:
Ella Furali

Mareno Fredheim Storeide
5. april:

Helena Hovda
Amalie Dahle Sutton

19. april:
Rebekka Krunenes Olsen

26. april:
Ulrik Vestre Risanger

3. mai:
Vilja Bjotveit

Bodvard Matheo Johansen
24. mai:

Aksel Barane
Magnus Kleivset Østensjø

Daniel Aaserød

ROSSABØ KIRKE

29. mars:
Nathaniel Rydland

19. april:
Olve Ulstein Brandtzæg
Daniel Enerstedt Håvås

26. april:
Scott Holtskog-Nyhuus
Elliot Holtskog-Nyhuus

Marianne Gaquit Tollaksen
3. mai:

Ava Serine Larsen-Javadi
10. mai:

Ingrid Bårtvedt Skogland

VÅR FRELSERS KIRKE

15. mars:
Arthur Nedrebø Welde
Andrine Green Kallevik

Martine Steinsland Berge
Viljar Olai Hovland Lillehammer

22. mars:
Johannes André Rossebø Haukås

Leon Kolltveit
Imre Emilian Skadsheim

Olivia Aase Spies
12. april:

Mads Falkeid Berge
Eivor Ferkingstad

Jakob Gismervik Rasmussen
Sigurd Rønnevik

Erling Njøs Tønnesen
19. april:

Emma Nygård Aursland
10. mai:

Selma Vatland Andreassen
Linnea Netland

Magne Medhaug Steinsnes

Herren skal bevare din utgang og din inngang  
fra nå og til evig tid.

Salmenes bok 121, 8

GUDSTJENESTEN 
ER EN SAMTALE
Ole Sæverud het en gang en prest fra Haugesund. 
I noen få år var han prest i Bergen. Så ble han syk 
og ufør. Når han orket var han festtaler ved store 
anledninger eller han prekte i kirken der han 
bodde. Han gav også ut bøker med prekener og 
taler, og små underfundige funderinger. Smuler 
er også brød, het en. Han betydde mye for man-
ge, i og utenfor kirken.

Jeg ble kjent med ham da jeg var student. Han 
hadde da flyttet til mine hjemtrakter, og vi så 
hverandre i sommerferiene. En gang traff jeg han 
på torget og han spurte om jeg kunne ta en tur 
opp til ham samme kveld.

”Beklager”, svarte jeg, ”jeg skal fiske laks i kveld”. 
”Så godt har jeg lært å kjenne folk her, at det blir 

et lett valg for deg”, svarte han. Og han fikk rett. 
Det skulle mye til å velge bort en sommerkveld 
på fiske. Jeg tror det var et dårlig valg. For en sam-
tale med ham var aldri bortkastet. 

Gudstjenesten er også en samtale, en dialog mel-
lom Gud og mennesker, mellom Skaper og skap-
ning. Gud tjener oss, og vi tjener Gud og hveran-
dre. Vi kommer til Gud med oss selv, våre synder, 
våre klager, vår tro, våre bønner og vår takk. Og 
Gud møter oss med tilgivelse, velsignelse og løf-
ter.

Gud hører på oss. Han kommuniserer med oss. 
Gudstjenesten er ikke enetale. Gud henvender 
seg til oss og vi til ham. Smuler er også brød. Det 
er alltid noe å fundere over.

AV ARNOLD SKAATAN, SOKNEPREST I SKÅRE MENIGHET

PREKESTOLEN:
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Nytt

BUDFEST FOR DET 
GLADE BUDSKAP

FESTEAVGIFT – HVA ER DET?
I slutten av juni blir det sendt ut regninger 
til de som er ansvarlig fester for gravsteder i 
Haugesund. Gravsteder som nå er 20 år gam-
le kan festes i 10 år til, og det må det betales 
for.  Det har allerede blitt sendt ut informa-
sjonsbrev om dette, og mange av telefonene 
som Gerd Pedersen ved sentralbordet på Fel-
leskontoret mottar, handler om festeavgift. 
- Hva spør folk om?
- Mange lurer på hvorfor de har fått brevet. 
Ikke alle er klar over at de ble fester av en 
grav for 20 år siden. I dag er praksisen at når 
noen dør, avgjør boet hvem som skal stå som 
fester, og personen skriver under på det. De 
som får brev i dag, har ikke skrevet under på 
noe slikt og er gjerne ikke klar over at de er 
festere, det vil si ansvarlig for gravstedet, sier 
Pedersen, som dermed ikke synes det er rart 
at folk lurer. 
- Hva skal folk gjøre når de får brevet?
- Festeansvarlig får spørsmål i brevet om de 
vil fornye gravstedet i 10 år til. I så fall vil de 
jo betale regningen som kommer, og vi hører 
gjerne ikke noe fra dem. 
- Hvor mye penger er det snakk om?

- En grav koster 1500 kroner å feste i 10 år til. 
Et gravsted kan inneholde flere graver, så hvis 
en er fester for fire graver, så må man betale 
6000 kroner.
Trenger skriftlig beskjed om sletting
- Hva skjer hvis folk ikke betaler?
- Hvis de ikke betaler regningen som kom-
mer nå i sommer, så blir det satt lapp på gra-
ven med beskjed om å ta kontakt hvis noen 
andre ønsker å være ansvarlig. Den lappen 
skal stå over en sommer og over en julehelg 
før graven blir slettet. Hvis opprinnelig fester 
er død, blir brevet sendt til fester på avdødes 
gravsted. 
- Mange mener at når de ikke betaler, så er det 
svar på at de ikke skal ha graven. Men det sva-
ret trenger vi skriftlig, forklarer Pedersen. En 
mail til post@haugesund.kirken.no holder. 
Eller et brev. Men graven blir altså ikke auto-
matisk slettet om folk ikke betaler, understre-
ker Pedersen.
- Så ta kontakt hvis gravstedet skal slettes, 
eller en annen skal stå som fester. Eller ring 
52809500 hvis du lurer på noe i forbindelse 
med grav og festeavgift.

TEMAKVELDER OM KRISTEN TRO FOR VOKSNE I ALLE ALDRE

Mange møtte fram på avskjedsgudstjenes-
ten for Rune Steensnæs Engedal i Rossabø 
kirke 31. mai. Vokalgruppa Amateur, som 
påtroppende prost Engedal er med i, hadde 
sanginnslag og han hadde selv prekenen. I en 
fullsatt menighetssal etterpå var det festkaker, 
hilsener og gaveoverrekkelser. Fungerende 
menighetsrådsleder Kjell Einar Bergsager 
overrakte Rossabø menighets gave, et maleri 
av Brian Wallace. - En begivenhetsrik dag med 
mange sterke inntrykk, oppsummerte Ste-
ensnæs Engedal selv etterpå.

Fra høsten av inviterer menighetene til temakvelder med tre ukers mellomrom. Boka Kris-
ten tro – Oppdatert: for den som ikke tar alle svar for gitt av Nyhus og Nyhus blir brukt 
som ressursmateriale. - Vi kommer til å sende spesiell invitasjon til konfirmantforeldre, 
men målgruppa er 18+, det vil si voksne i alle aldre, forteller Anne Birgitte Ruus i Rossabø 
menighet.
Høstens tre kvelder ser slik ut:
20. oktober i Vår Frelsers menighetshus: «Vi søker – Gud skaper»
10. november i Udland kirke: «Gud skaper – skapt i Guds bilde»
1. desember i Rossabø kirke: «Tapt paradis»

27. mai inviterte Folk og Kirke til en fest 
for bladets mange frivillige bud. Kaken 
vitnet om at den trofaste tjenesten bu-
dene gjør blir satt pris på! Sigmund Han-
sen kåserte om ulike typer bud-tjenester 
opp gjennom historien, og Knut Meland 
hadde gjort et dypdykk i arkivet. Kors og 
Kirke kom ut hver 14. dag fra januar 1960 
under initiativtaker og redaktør Leif Wins-
nes. Mye har endret seg på 65 år, men bla-
det har ennå samme målsetting: å nå ut til 
byens befolkning med det gode budskap. 
Vil du også gå en liten tur 6 ganger i året og 
legge bladet i de av byens postkasser som 
ennå ikke får det? Ta kontakt med sentral-
bordet på 52809500 og vær velkommen 
med på laget!

MINILEDERE 
FULLFØRTE 
KURSET

Året etter konfirmasjonen kan alle som vil av konfirmantene delta på MILK- Minilederkurs 
i kirka. Her får ungdommene ledertrening i både teori og praksis, og et godt grunnlag for 
å delta på videre ledertreningskurs for eldre ungdom. I mai fikk årets kull fra hele byen 
diplom da de var samlet til kursavslutning i Udland kirke. Se på side 3 om hva årets yngste 
kandidater til menighetsrådsvalget synes om ledertreningen de har fått i kirka.

FULLSATT  
AVSKJEDSGUDSTJENESTE

SATSER PÅ UNGE VOKSNE
Menighetene i Haugesund og Haugesund 
KFUK-KFUM ønsker å samarbeide om å 
starte opp et Unge Voksne-arbeid i byen. 
- Unge Voksne er alle mellom 18 og 35 år, 
forklarer Marie Meidell Kristensen i Skåre 
menighet.
- Vi ønsker å etablere et miljø for denne 

gruppen, med fokus både på det sosiale fel-
lesskapet, det åndelige fellesskapet og det å 
gjøre aktiviteter sammen. Til høsten ser vi 
for oss å arrangere kveldssamlinger ca. en 
gang i måneden, med mat, sosialt samvær 
og en liturgisk avslutning, sier Kristensen.  
- Vi vet at det er et behov for et eget Unge 

Voksne arbeid i byen, og håper at mange 
ønsker å ta turen til grillfesten i Rossabø 
kirke den 17. juni kl. 18.00 – 20.00. Dette 
blir som en kick-off, med god mat, som-
merleker og tid for å bli kjent! Så satser vi 
på å invitere til første kveldssamling i høst i  
Udland kirke, fredag 18. sept. kl. 19.30. 
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Fleksibil i tet  og regularitet
NORTH SEA CONTAINERLINE (NCL) er den ledende transportør av enhetslaster 
mellom Vestlandet/Nord-Norge og kontinentet.

NCL bidrar til å øke sine kunders konkurranseevne gjennom god regularitet, 
leveringsdyktighet, fl eksible transportørløsninger og kvalitetstonnasje til 
optimale fraktbetingelser

NORTH SEA CONTAINERLINE AS, Postboks 291, 5501 Haugesund, Norway
Offi ce address: Møllerveien 22, tel. +47 52 70 01 40, fax +47 52 70 01 49.

Website: www.ncl.no       E-mail: ncl@ncl.no

Bodø

Trondheim

Ålesund

Florø

Bergen

Haugesund

Stavanger

Immingham

Rotterdam

Hamburg

Bremerhaven

C O N T A I N E R  T R A N S P O R T  W E S T E R N / N O R T H E R N  N O R W A Y  –  T H E  C O N T I N E N T

Annonser

Døgnvakt: 52 70 19 70 

50  år i Haugesund 

Tradisjonsrikt og moderne i nye lokaler 

Strandgata 196 

Kundeparkering 

Egne solister og pianist 

Utstilling av gravstein 

www.imibb.no 
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O.  J.  Hanssen A/S
Haraldsgt.  147 – 5527 Haugesund

Knutsen OAS
Shipping

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

Birger Aase Bilrekvisita as
5500 Haugesund
Telefon 52 73 70 25

GRAVSTEIN
Se vår store
utstilling,eller 
be om katalog

Skattkjær Skiferindustri as
Ørpetveitvn.  59 
5534 Haugesund. 
www. skattkjaer. no

Telefon 52 70 42 90
Telefax 52 70 42 91
E-mail: post@skattkjaer. no

TOOLS butikken på Raglamyr
 Tlf.52864900 Fax.52717071

   www.maskinforretningen.no

TOOLS BUTIKKEN PÅ RAGLAMYR
Tlf.  52 86 49 00 • Fax.  52 71 70 71

 www. maskinforretningen. no

GARDSENTERET

Brandtzæg helsekost

HAGLAND
www. hagland. com

Telefon 52 72 15 55

Øvregt.  173 – 5525 Haugesund
Tlf.  40 30 00 80

Per VELde as

EN GOD KONTAKT

Salhusveien 148, Tlf.  52 73 73 00
www.rosseboblomster.no

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

JaDa, din frisør i Kvalasenteret 

og i Solvangen nærsenter.  
Langåpent hver dag!  
Kvalasenter, tlf: 52 73 66 00, 
Solvangen, tlf: 52 73 86 00

Karmsundgt.  58 – P. b.  2129, 5504 Haugesund
Butikk: 52 80 60 70 – Mob.  408 06 070 – Vakttlf.  41 41 22 22

Haugevn.  70    tlf 52 71 37 44
Raglamyrsenteret	 tlf	52	71	78	95
Kvalasenteret	 tlf	52	86	60	40
Haraldsgt.		51				 tlf	52	71	65	00

Rennesøygt.	12,
5537	Haugesund
Tlf.		52	73	85	40

post@byggmesterkompaniet.no
www.byggmesterkompaniet.no

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

Raglamyrveien	11	–	5504	Haugesund
	Telefon	52	71	31	55

 Leverandør av 
Låssystem og dørbeslag

Åkra Bil
Diktervegen 8, 
5538 Haugesund
52 70 60 00
www. aakrabil. no 

 

Åkra Bilimport
Rådhusgaten
4270 Åkrehamn
52 84 55 00
www. aakrabilimport. no  

KURS OG STUDIER DER DU BOR!
www. folkeuniversitetet. no

Telefon 52 83 09 28

Annonser

Bønesveien 70, 4260 Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

(mandag - fredag)

Tlf 5377 5200       www.olenbetong.no 

Nygaardsvn. 6, 5515 Haugesund

Statoil Kvala
Prøv byens 

beste bilvask

Svelland Bygg as

Haraldsgt. 140 – 5527 Haugesund

Friestad Kjøkken & Interiør as
Vestheimvegen	33
4250	Kopervik
Telefon	5284509
www.friestad.as

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

Støtt våre annonsører!
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På plakaten

VELKOMMEN TIL MENIGHETSLIV FOR STORE OG SMÅ!
Her er et utvalg tilbud. For fullstendig oversikt og mer informasjon, se www.haugesund.kirken.no

VÅR FRELSERS MENIGHET

ROSSABØ MENIGHET

SKÅRE MENIGHET– For flere arrangement og mer info: www.udlandkirka.no

Sommerfest for hele menigheten
Søndag 14. juni arrangeres sommerfest for 
hele menigheten.
Kl. 11.00-12.00  
Gudstjeneste i Vår Frelsers kirke
Kl. 12.00-14.00  
Sommerfest utenfor menighetshuset. Gril-
ling, sang og leker!

Formiddagsandakt og «åpent hus» hver 
fredag i hele sommer:  
Hver fredag kl. 11.00 er det formiddagsan-
dakt i Vår Frelsers kirke og ”åpent hus” med 
kaffe og noko attått etterpå i menighetshuset– 
også i løpet av sommeren.

Åpen kirke i sommer
Onsdag, fredag og lørdag kl. 11.00-14.00.
Velkommen innom på ÅPEN KIRKE i som-
mer. Lystenning, vandring i kirkerommet, 
eller bare en stille stund. Noen av dagene 
utvidet åpningstid pga. besøk av cruise-skip. 
Se egen liste.

Lekeplassgudstjeneste og trosvandring for 3-åringer!
Søndag 14. juni kl. 11.00: Lekeplassgudstjeneste ved Rossabø kirke. Etter gudstjenesten er 
det trosvandring/sporløp, lek og grilling for hele familien! Ta med campingstol og grillmat.  
Menighetens 3-åringer blir spesielt invitert.

En god start på et nytt kapittel 
 Å begynne på skolen er en stor og viktig begivenhet i livet. Kirken ønsker å være  
tilstede når både glede og stolthet, spenning og usikkerhet preger livene våre.
Den norske kirke inviterer derfor alle førsteklassinger til markering av skolestart i august. 
Først dager med lek og opplevelse, så utdeling av bok under gudstjenesten søndag. Finn din 
menighet og la førsteklassingen få en god start på et nytt kapittel i livet!
SKÅRE: Som tidligere år arrangerer vi ”bo 
hjemme-leir” i Udland kirke. I år er den 
lagt til torsdag, fredag og søndag før første 
skoleuke. Vi har morsomme aktiviteter 
sammen, og barna får bli litt bedre kjent 
med historiene i barnebibelen de fikk 
som 4-åring. Det blir samlinger, sang, lek, 
uteaktiviteter, gudstjenesteverksted, film, 
vannrutsjebane og mye mer. Søndag lager vi 
gudstjeneste sammen!

VÅR FRELSERS: Alle barn i Vår Frel-
sers menighet som starter på skolen i år, 
inviteres til skolestartleir 13.-14. august og 
16.august. Det betyr masse gøy!  Søndag vil 
dere få 6-års-boka under familiegudstjenes-
ten i Vår Frelsers kirke. På skolestartleiren 
har vi mange kjekke og spennende 
aktiviteter. Vi lærer noe, oppdager noe og 
løser ulike mysterier.

ROSSABØ: Rossabø arrangerer «Første-
klasses», et todagers opplevelsesprogram 
for barna som begynner på skolen høsten 
2015. Her skal vi bli bedre kjent med hver-
andre, kirken, lekeplassen, men ikke minst 
boka «Tre i et tre». Boka handler om livet, 
troen, om det å begynne i første klasse og 
om fortellinger fra Bibelen m.m. Søndag får 
førsteklassingen boka på gudstjenesten.

Tween Udland 
- starter opp igjen torsdag 3. september kl. 18.00 – 20.00 
i Udland kirke. Vi fortsetter med klubbkvelder annen-
hver torsdag, og inviterer særlig inn de som nå begynner 
i 5. klasse! Vi kan friste med: mange kjekke aktiviteter, 
god mat, nye venner og egen Tween-festival!  
Velkommen gutter og jenter fra 5.-7. klasse. 

HØSTENS KIRKEVALG: SKAPER FRAMTIDENS KIRKE
Kirkevalget 13. og 14. september holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer.  
Kirkevalget består av to valg: Valg til landets 1235 menighetsråd og valg til landets 11 bispe- 
dømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke.  Alle kirkemedlemmer som har fylt 15 år, har stemmerett.  
I Haugesund velger vi menighetsråd i Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menigheter, og medlemmer til Stavanger bispe- 
dømmeråd. I august vil alle stemmeberettigede (nesten 3,1 millioner nordmenn) motta kirkens valgkort i postkassa. Valgkortet informerer om 
velgernes rettigheter og om tid og sted for stemmegivning. Valget og kandidatene vil bli nærmere omtalt i neste nummer av Folk og Kirke.

Friluftsgudstjeneste Skåre
Skåre menighet feirer gudstjeneste for små og store ved «Friluftslivets hus»  
i Djupadalen søndag 23. august kl.11.00. Kirkekaffe med medbrakt mat.  
Ta med kaffe og kakao på termos, god niste og gjerne noe å dele! 
Før gudstjenesten, kl.10.00: Tur i stillhet og ettertanke fra parkering ved  
Solandsbakken barnehage til Friluftslivet hus gjennom stier i skogen. 
Etter gudstjenesten, ca kl.12.00: Oppdagelsesferd i skogen for små og store

Cruice-turister på besøk – kirken er åpen! 
Mandag 15. juni kl. 09.00-16.00  Klokkespill og orgelkonsert v/Goos ten Napel
Fredag 3. juli kl. 14.00-16.00  Orgelkonsert kl. 15.00 v/Arnfinn Tobiassen
Søndag 5. juli kl. 18.00-20.00  Kveldsgudstjeneste kl. 19.00 v/Torgeir Vea
Søndag 12. juli kl. 09.00-16.00  Gudstjeneste kl. 11.00-12.00 v/S. Medhaug
  Klokkespill og orgelkonsert v/Goos ten Napel
Torsdag 23. juli kl. 09.00-16.00 Klokkespill og orgelkonsert v/Goos ten Napel
Onsdag 29. juli kl. 14.00-16.00 Klokkespill og orgelkonsert v/Goos ten Napel
Fredag 31. juli kl. 08.00-10.00 Klokkespill og orgelkonsert v/Goos ten Napel
Fredag 7. august kl. 09.00-14.00 Formiddagsandakt kl. 11.00
  Klokkespill og orgelkonsert v/Goos ten Napel
Lørdag 8. august kl. 09.00-16.00 Klokkespill og orgelkonsert v/Goos ten Napel
Torsdag 20. august kl. 09.00-16.00 Klokkespill og orgelkonsert v/Goos ten Napel
Onsdag 26. august kl. 14.00-16.00 Klokkespill og orgelkonsert v/Goos ten Napel
Tirsdag 1. september kl. 09.00-16.00 Klokkespill og orgelkonsert v/Goos ten Napel

Markedsdager 
Fredag 14. og lørdag 15. august arrangeres markedsdager med loppemarked, kafé og basar til 
inntekt for menighetsarbeidet og menighetshuset.
Har du lopper?? Vi tar gjerne imot! Hele uken, fra mandag 10. august, tar vi imot alle slags 
saker (unntatt klær). Vi tar imot både på dagtid og kveldstid hele uken. Trenger du hjelp til 
transport, ring kirken på 52809500. Også dersom du har noe å levere i løpet av sommeren. 
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Til slutt

MYNTER I NORGE
Helt fram til 1998 hadde vi tre gyldige kobbermynter,  
laget av bronse (kobber blandet med litt sink og tinn): 
En øre,  2 gram - To øre, 4 gram - Fem øre,  8 gram. Ettøren og 
toøren ble produsert fram til 1972 og 8-gramsfemøren ble pro-
dusert fram til 1973.
Etter 2012, da femtiøren ble ugyldig, har vi ingen kobbermynter.
Nå har vi: Krone,  4,35 gram - Femkrone, 7,85 gram,  
Tikrone, 6,8 gram - 20-krone, 9,9 gram. 
Enkronen og femkronen består av kobber og nikkel.  
Tikronen og 20-kronen inneholder også litt sink. 
For en femøre kunne vi i kjøpe like mye  
som for litt over 60 øre i dag.
Kilder: Wikipedia, SSB

MYNTER I BIBELEN
De spurte ham: «Mester, vi vet at du taler og lærer rett. Du gjør ikke 
forskjell på folk, men lærer sant om hva som er Guds vei. Er det tillatt for 
oss å betale skatt til keiseren eller ikke?» Men han merket baktankene 
deres og sa til dem: «Vis meg en denar! Hvilket bilde og navn bærer den?» 
«Keiserens», svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører 
keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» De greide ikke å fange ham i ord 
mens folket hørte på, og de undret seg over svaret hans og tidde. (Lukas 20) 
Denar: en romersk sølvmynt. 
Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tje-
nerne sine og overlot dem alt han eide: En ga han fem talenter, en annen to 
og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han …  
(Matteus 25)
Én talent tilsvarer 6000 drakmer eller daglønner.
Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten.  Da 
fikk han se en fattig enke legge to småmynter i den, og han sa: «Sannelig , 
jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. For 
alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom 
alt hun hadde å leve av.» (Lukas 21)
To småmynter: angir her den minste myntenheten som var i bruk hos 
jødene. I 1930-oversettelsen sto det ”to skjerver”. En skjerv var en 64-
del av en denar og var den minste mynten i det gamle Galiea. 

AV KNUT MELAND

Å HIVA PÅ STREK
- Ka e’ de’ for nåke?

Sjuåringen snur på femøren. Elg på den ene 
siden, kong Olav på den andre. En av de eld-
ste, fra 1959.

- Og her e’ ein te. 

Han har funnet en fra kong Haakons tid med 
krone og kongens merke på den ene siden og 
myntens verdi tydelig på den andre.

- Så store di e’. 

Vi finner fram en femkrone og finner ut at 
den gamle femøren er omtrent like stor og 
like tung.

Det er ubegripelig lenge siden kong Olav var 
konge, for ikke å snakke om kong Haakon. 
Det var jo da farfar var gutt!

- Ka brukte dåkker femøringane te?

- Tja. De var fine til å hiva på strek med.

Når snøen var smeltet om våren var det popu-
lært å finne fram det vi hadde av femører og 
andre kobberpenger. Så var det å finne en god 
plass. Var det asfalt, hadde myntene lett for å 
skli eller trille. Best var det med en litt, men 
bare litt, sorpete overflate. Da ble myntene 
kontant liggende der de falt.

Så var det å lage en strek, og da gjaldt det å 
treffe nærmest streken. Vi kastet etter tur, og 
det kunne bli ganske mange mynter i potten. 

Den som kom nærmest, var først til å få sin 
del. Da kunne han si ”kron” eller ”mynt”, riste 
alle myntene godt og kaste dem opp i lufta. 
Hvis han hadde sagt ”kron” fikk han alle myn-
tene som ble liggende med kongebildet eller 
krona opp. Resten gikk til nestemann. Han 
kunne også si ”ein for alle” og så velge krone 

eller mynt. Da kastet han bare én mynt, og 
vant alt eller ingenting. 

Slik kastet vi myntene til det ikke var flere 
igjen å slå krone og mynt om. Og så var det å 
kaste på strek igjen.

- Kim konne vera me’ å hiva på strek?

Hvem som helst som hadde femører eller an-
dre kobbermynter. Vi hadde toører og ettører 
også, men de var mindre og ikke så gode å 
kaste med. Men mest var det gutter som holdt 
på med denne leken.

- Ka gjorde dåkker med pengene dåkker vant?

- Det gjaldt å passe på at det var litt igjen, slik 
at vi kunne hive på strek igjen. Ble det mye 
mynter i bukselommene, kunne vi gå i butik-
ken og kjøpe karameller, femøres-karameller.

Foto: Knut Meland

Krone og mynt. Siden 
med kongekrone eller 

kongebilde var ”krone”. 
Baksiden var ”mynt”.  

Foto: Knut Meland

De store femørene var gode å hive på strek 
med. En moderne krone har blandet seg inn. 
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